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COMiSSÃO DE srSTEMATIZAÇAO
I - ATA SUCINTA

ATA DA 32.a REUNIAO EXTRAORD>INARIA
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano

de mil novecentos e oitenta e sete, às dezenove horas, no
Plenário do Senado Federal, reuniu-se a Comissão de
Si.!!tematização, sob a Presidência do Senhor Constituinte
Afonso Arinos, presentes os Senhores Constituintes: Abi
gail Feitosa, Ademir Andrade, Adolfo Oliveira, Alceni
Guerra, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aluízio Campos,
Antonio Farias, Antônio Carlos Konder Reis, Antoniocarlos
Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Artur da Távola, Bernar
do Cabral, Brandão Monteiro, Carlos Chiarelli, Carlos
Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Christóvam
Chíaradia, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Edme Tavares,
Egídio Ferreira Lima, Eraldo Tinoco, F-ernando Bez-erra
Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso,
Fernando Lyra, Francisco Benjamim, Francisco Dornell-es,
Francisco Pinto, Francisco Rossi, Gastone Righi, Gerson
Peres, Haroldo Lima, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, Ino
cêncio Oliveira, Jamil Haddad, Jarbas Passarinho, João
Calmon, Joaquim Bevilácqua, José Geraldo, José Jorge,
José Lins, José Luiz Maia, José Maurício, José Paulo Bisol,
J{)sé Richa, José Santana d-e Vasconcellos, José Serra,
José Thomaz Nonô, José Ulisses de Oliveira, Luís Eduardo,
Luiz Inácio Lula da Silva, LYsâneas Maciel, Manoel Mo
reira, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Mário Lima, Mil
ton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Nilson Gibson, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Oswaldo Li
ma Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Plínio Arruda
Sampaio, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vian
na, Ricardo Fiúza, Rob€rto Freire, Rodrigues Palma, San
dra Cavalcanti, Severo Gomes, Sigmaringa S-eixas, Siquei
ra Campos, Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna, Vir
gílio Távora, Wilson Martins, Aécio Neves, Adylson Motta,
Albano Franco, Aldo Arantes, Antonio Mariz, B-eth Azize,
Bocayuva Cunha, Chagas Rüdrigues, Cleonâncio Fonseca,
Daso Coimbra, Délio Braz, Enoc Vieira, Euclides Scalco,
Fernando Santana, Israel Pinheiro, Itamar Franco, João
Menezes, João Natal, Jonas Pinheiro, José Carlos Grecco,
José Costa, José Genoíno, José Maranhão, José Maria
Eymael, José Tavares, José Tinoco, Luiz Salomão, Márcio
Braga, Marcos Lima, Michel Temer, Miro Teixeira, Mozaril
do Cavalcanti, Octávio Elísio, Ottomar Pinto, Paes Landim,
Ricardo Izar, Roberto Balestra, Roberto Brant, Rose de
Freitas, Uldurico Pinto, Vicente Bago, Vilson Souza, Ziza
Valadares e José Fogaça. Estiveram presentes, ainda, os
Senhores Constituintes, não integrantes da Comissão: Jo
sé Fernandes, Gidel Dantas, Plínio Martins, Atila Lira, Pe
dro Canedo, Antônio Câmara, Chico Humberto, lilzio Fer
reira, Valmir oamoelo, Paulo Delgado, Jalles Fontoura,
Sérgio Brito, Pedro Ceolin, Assis Canuto, Jorge Hage, Jo
fran Frejat, Florestan Fernandes, Mauro Campos, Antonio
Gaspar, Costa Ferreira, Doreto Campanari, Luís Roberto
Ponte, Ismael Wanderley, Cardoso Alves, Carlos Alberto
Caó, Sólon Borges dos Reis, Nestor Duarte, Ivo Lech, Luiz
Alberto Rodrigues, Benito Gama, Agassíz Almeida, Irma
Passoni, Adhemar de Barros Filho, Anízio Bezerra, Raul
Ferraz e Jovanni Masini. Deixaram de comparecer os
Senhores Constituintes: Aloysio Chaves, Darcy Pozza,
João Herrmann Neto, José Freire, José Ignácio Fer
reira e Paulo Pimentel. Havendo número regimental,
o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos anun
ciando que cópias das Atas das reuniões dos dias primeiro,
dois, três, quatro e oito de setembro foram distribuídas
aos presentes, razão pela qual, atendendo a apelo do
Plenário, consíderava dispensada a leitura das mesmas,
se não houvesse manifestação em contrário. Em votação,
as referidas Atas foram aprovadas, unanimemente. Em
seguida, o Senhor Presidente informou que a reunião se
destinava à votação do projeto de Constituição, dos Subs
titutivos números 1 e 2, do Relator Bernardo Cabral, e
das emendas apresentadas, informando, também, que as
normas de procedimentos a serem adotadas durante os

trabalhos estavam contidas na "Consolidação das Regras
Regimentais", elaborada pela Presidência da Assembléia
Naeíonal Constituinte, com a participação conjunta da
Mesa da Comissão e de todas as Lideranças Partidárias.
Depois de atend-er a indagações dos Constituintes Siqueira
Campos, Luiz Viana e Haroldo Lima, e a questões de
ordem formuladas pelos Constituintes Carlos Sant'Anna,
Pimenta da. Veiga, Nelson Carneiro e Paulo Ramos, sobre
o processo de votação, o Senhor Presidente formulou apelo
ao Plenário no sentido de buscarem, todos juntos, o con
senso no encaminhamento da votação que se iniciava,
objetivando alcançarem um fim comum e de interesse da
Nação brasileira. O S€nhor Relator Bernardo Cabral, com
a palavra, teceu considerações sobre r-eferências feitas,

, sobretudo na imprensa, com relação a omissões que teriam
havido no Substitutivo n.o 2, que elaborou, tendo ofere
cido os seus esclarecímentos relativos ao assunto. Fala
ram, ainda, sobre o processo de votação e a matéria em
pauta, os Constituintes Gastone Righi, Gerson Peres, Aluí
zio Campos, Nilson Gibson e José Genoino. Levantaram
novas questões de ordem, sobre o processo de votação da
matéria constitucional, Os Constituintes Aldo Arantes,
Adhemar de Barros Filho e Theodoro Mendes. Retomando
a palavra, o Presidente Afonso Arinos informou que a
votação da matéria dar-se-ia pela ordem da disposição
do texto, Titulo por Título, de conformidade com as nor
mas já anunciadas ao Plenário, iniciando-a pelo preâm
bulo. Foram recebidos, prelímínarmente, cinco requeri
mentos de preferência. O Senhor Presidente, esclarecendo
que não mais concederia questões de ord-em sobre a ma
téria já decidida, passou a palavra, d-e acordo com as
normas, aos Senhores Líderes Partidários, para o enca
minhamento, por cinco minutos, da votação de cada Tí
tulo, no caso o Preâmbulo, .obedecída a ordem decresc-ente
de representação, critério que seria invertido, alternada
mente, nas votações dos Títulos subseqüentes, tendo fala
do os S-enhores Constituintes, no exercício das respectivas
Lideranças: 1) Euclides Scalco (PMDB); 2) Sandra Caval
canti (PFL); 3) Virgílio Távora (PDS); 4) Lysân-eas Ma
ciel (PDT); 5) Gastone Righi (PTB); 6) Luiz Inácio Lula
da Silva (PT); 7) Adolfo Oliveira (PL); 8) José Maria
Eymael (PDC); 9) Haroldo Lima (PC do B); 10) Roberto
Freire (PCB); 11) Jamil Haddad (PSB) e 12) Antonio Fa
rias (PMB). Encerrados os pronunciamentos das Líderan-.
ças, foram apresentadas novas questões de ordem sobre o
processo de votação, pelos Constituintes Carlos 8ant'Anna,
José Lins, Brandão Monteiro, Pimenta da Veiga, Chagas
Rodrigues, José Genoíno, Gerson Peres, Nelson Carneiro,
Roberto Freire e Cristina Tavares. Em seguida, passou-se ao
processo de votação do Preâmbulo. l.a votação: preferência
para o Preâmbulo do Substitutivo n.O 1, do Relator, re
querida ,pelo Constituinte Haroldo Lima; resultado: rejei
tada, com 69 votos contrários' -e 18 favoráveis. Anunciada
a rejeição da preferência, o oonstítuínte Pimenta da Vei
ga, pela ordem, renovou suas preocupações quanto à deci
são adotada no processo de votação, pela Mesa, ante o
risco que antevia da possibilidade de inversão, em qual
quer momento, da' ordem das votações, inclusive com o
resgate de textos e dispositivos que não foram obj-eto de
r-equerimento de destaque, tempestivamente apresentados.
O Benhor Presidente Afonso Arinos, retomando a palavra,
reconheceu razões aos que com a questão se preocupavam,
mas ressaltou que estava de certa forma satísretto com
o resultado que todos os presentes emprestavam à solu
ção mais conveniente ao bom andamento dos trabalhos,'
no que foi cumprimentado pelo Constituinte Nelson Car
neiro; 2.a votação: Preâmbulo do Substitutivo n.O 2, do!
Relator Bernardo Cabral, ressalvados os destaques; resul-'
tado: aprovado, com 66 votos favoráveis e 23 contrários;'
3.a votação: Destaque n.o 0523-87 - Emenda n.O lP-06650-6,
supressíva de expressão do Preâmbulo do Projeto de
Constituição; autor: José Genoíno; encaminhamento:,
favorável, do autor, contraditado por Daso Coimbra e,
Enoc Vieira; resultado: rejeitado, com 74 votos contrários
e 01 favorável. Anuncíado 0_ resultado, foram le'y!).ntad~'
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questões de ordem sobre o processo de votação, pelos
oonstttuíntes Carlos Sant'Anna, Gerson Peres, José Ge
noíno, José Lins, Pimenta da Veiga, Chagas Rodrigues e
Aluízio Campos. Em resposta, o 2.0-Vice-Presidente, Bran
dão Monteiro, que substituiu o titular Afonso Arinos, re
conheceu dificuldades para o entendimento da questão
de ordem anteriormente levantada pelo Constituinte Car
los Sani/Anna, na forma deferida pela Mesa, e considerou
a matéria vencida, tendo lido o disposto no item 2.6 da
Consolidação das Regras Regimentais, dispondo que "re
jeitado o Título ou Capítulo, a precedência será pela
ordem inversa de sua apresentação, votando-se o corres
pondente no 1.0 Substitutivo e, rejeitado este, o do pro
jeto". Esclareceu, ainda - após intervenção do Relator
Adjunto José Fogaça demonstrando constituir-se o Preâm
bulo em situação especialíssima -, que, diante da maté
ria vencida, as propostas substitutivas integrais ao texto
não mais poderiam ser votadas, colocação repelida pela
Constituinte Cristina Tavares, com intervenções dos Cons
tituintes Carlos Sant'Anna e José Maria Eymael. Diante
de sucessivas e insistentes questões de ordem sobre o
processo de votação, o Presidente Brandão Monteiro sus
pendeu os trabalhos, a uma hora e quatro minutos, do
dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e oitenta
e sete, durante trinta e seis minutos, para possibilitar
uma reunião entre Líderes Partidários e a Mesa da Comis
são" sobre as principais questões de ordem levantadas.
Reaberta a reunião, a uma hora e quarenta minutos, o
Presidente Brandão Monteiro pediu a atenção do Plenário
e comunicou o resultado do encontro havido, na busca de
uma solução que possibilitasse a continuidade dos traba
lhos, tendo informado que as colocações foram de ordem
técnica, mas cuja solução implicava em conteúdo polí
tico, em razão da tipicidade da votação do Preâmbulo.
O entendimento resultou em que, por unanimidade, os
Líderes julgaram apropriado colocar-se em votação os pe
dídos de preferência e as emendas substitutivas. Foram
adotadas, então, as seguintes normas de procedimento:
"1) tem preferência para votação o Título do segundo
substitutivo; caso seja aprovado prejudicará todos os des
taques a emendas substitutivas integrais; 2) em caso de
rejeição do Título do segundo substitutivo, do primeiro
substitutivo e do projeto, serão votados os destaques de
emendas substitutivas de acordo com os requerimentos
de preferência; 3) a votação na ordem crescente dos Ca
pítulos, não se permitindo requerimentos de preferência
de um Capítulo sobre o outro". Feitos esses esclarecimen
tos, passou-se à votação das preferências requeridas; 4.a
votação: Destaque n.o 1609-87 - Emenda n.? ES-32599-0,
dando nova redação ao Preâmbulo do Substitutivo n.? 1;
autor: Aluízio Campos; encaminhamento: 'favorável, do
autor e do Constituinte Marcondes Gadelha, e contrário,
do Constituinte José Maria Eymael; resultado: prejudi
cado por falta de quorum, com 45, votos favoráveis e
12 contrários, resultado que confirmou o texto do Substi
tutivo n.? 2, do Relator. Concluída a votação do destaque,
o Constituinte Marcondes Gadelha, com a palavra, pela
ordem, manifestou preocupação quanto às questões de or
dem resolvidas pela Mesa, na reunião que se realizava,
sugerindo que houvesse uma "resolução politica" para a
solução de alguns pontos indefinidos no processo de vota
ção, ao que o Presidente Brandão Monteiro respondeu
que o processo estava se desenvolvendo de acordo com
a "Consolidação das Regras Regimentais", adotada pela
Mesa em reunião com as Lideranças Partidárias, mas
concordando com as colocações e advertências feitas, preo
cupação que, de resto, era de todos e do próprio Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte, assegurando
que levaria a proposição aos demais membros da Mesa,
visando a encontrar fórmula capaz de superar as incidên
cias e problemas que ali enfrentavam. O Constituinte
Aluízio Campos, diante da prejudicialidade declarada para
o seu destaque e a conseqüente aprovação do texto do
Substitutivo n.O 2, decidiu recorrer da decisão da Mesa,
tendo em vista não ter a matéria alcançado o quorum

qualificado de 47 votos necessários à decisão. Responden
do, o Presidente Brandão Monteiro informou que a deci
são se dera em inteira obediência às "Normas Consolida
das", de cuja elaboração o próprio recorrente havia par
tícípado: 5.a votação: Destaque n. o 3324-87 - Emenda
n,v ES-21853-1, dando nova redação ao Preâmbulo do
Substitutivo n. O 2; autor: Paulo Pimentel; resultado: pre
judicado por falta de quorum qualificado, com 44 votos
contrários e 05 favoráveis; às duas horas e vinte e dois
minutos, deixou a Presidência dos trabalhos o Constituin
te Brandão Monteiro, sendo substituído pelo l.°-Vice-Pre
sidente Aluízio Campos; 6.a votação: Destaque n.o 4598-87
- Emenda n.? ES-34511-7, dando nova redação ao Pre
âmbulo do Substitutivo n.O 1; autor: Victor Faccioni; re
sultado: prejudicado por falta de quorum qualificado, com
36 votos contrários e 05 favoráveis. Em face da ausência
de número para deliberação, o Senhor Presidente infor
mou que a reunião continuaria às quinze horas, no mes
mo local, para dar prosseguimento à votação, suspendendo
os trabalhos às duas horas e cinqüenta minutos. As quin
ze horas e cinqüenta minutos do dia vinte e cinco de
setembro de mil novecentos e oitenta e sete, havendo
número regimental, o Presidente Afonso Arinos declarou
reaberta a reunião. A seguir, leu e submeteu a votos
requerimento do Constituinte Eraldo Tinoco, propondo
que a reunião de votação se dividisse em dois turnos,
matutino e vespertino, das nove às treze horas e das
quinze às dezenove horas, respectivamente. Após a mani
festação favorável dos Senhores Líderes Partidários sobre
o assunto, que foi aprovado, o Constituinte Pimenta da
Veiga propôs que a ausência de autor de destaque, ou a
falta de indicacão de membro da Comissão para repre
sentá-lo, no momento da votação respectiva fosse con
siderado prejudicado, o que, também, foi aprovado una
nimemente; 7.a votação: Destaque n,v 0524-87 - Emenda
n.? lP-06651-4, substitutiva de expressão no Preâmbulo
do Projeto de Constituição; autor: José Genoíno; enca
minhamento: favorável, do autor, de Pimenta da Veiga
e do Relator-Adjunto José Fogaça; resultado: aprovado,
com 89 votos favoráveis. As dezesseis horas e trinta e
seis minutos, do dia vinte e cinco de setembro de mil
novecentos e oitenta e sete, o Presidente declarou encerra
da a votação do Preâmbulo, suspendendo a reunião por
trinta minutos e determinando a abertura do Livro de
Assinaturas para a votação do Título I do Substitutivo n.?
2, do Relator. Às dezessete horas, constatou-se a presença
dos seguintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ade
mir Andrade, Adolfo Oliveira, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Aluízio Campos, Antonio Farias, Antônio Carlos.
Konder Reis, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prie
to Artur da Távola, Bernardo Cabral, Brandão Monteiro,
C~rlos Chiarelli, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso
Dourado', Christóvam Chiaradia, Cristina Tavares, Darcy
Pozza, Edme Tavares, Egídio Ferreira Lima, Eraldo Tino
co, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fer
nando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Ben
jamim, Francisco Pinto, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Gerson Peres, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, Inocêncio
Oliveira, Jamil Haddad, Jarbas Passarinho, João Calmon,
Joaquim Bevilácqua, José Fogaça, José Fl"eire, José Geral
do, José Ignácio Ferreira, José Jorge, José Lins, José Mau
rício, José Paulo Bisol, José Richa, José Santana de Vas
concellos, José Serra, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo,
Lysâneas Maciel, Manoel Mareia, Marcondes Gadelha, Má
rio Assad, Mário Lima, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nel
ron Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oscar Cor
rêa, Osvaldo Coelho, Oswaldo Lima Filho, Paulo Pimentel,
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Plínio Arruda Sampaio,
Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Ricardo
Fiúza, Roberto Freire, Rodrigues Palma, Sandra Cavalcanti,
Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Siqueira Campos, Theo
doro Mendes, Virgildásio de Senna, Virgílio Távora, Wilson
Martins, Adylson Motta, Aécio Neves, Afif Domingos,
AlbaI!0 Franco, Aldo Arantes, Antonio Mariz, Beth Azize,
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Bocayuva Cunha, Bonifácio de Andrada, Chagas Rodri
gues, Cleonâncio Fonseca, Daso Coimbra, Déldo Braz, Enoc
Vieira, Euclides Scalco, Fernando Santana, Israel Pinheiro,
João Menezes, Jonas Pinheiro, José Carlos Grecco, José
Costa, José Genoíno, José Lourenço, José Maria Ey
mael, José Tavares, José Tinoco, Luiz Henrique, Luiz
Salomão, Márcio Braga, Marcos Lima, Miro Teixeira, Mo
zarildo Cavalcanti, Octávio Elísio, Ottomar Pinto, Paes
Landim, Ricardo Izar, Roberto Brant, Rose de Freitas, Vi
cente Bago, Vilson Souza, Alceni Guerra, Cid Carvalho e
Luiz Inácio Lula da Silva. Estiveram presentes, ainda, os
Senhores Constituintes, não integrantes da Comissão: Be
nito Gama, Florestan Fernandes, Jofran Frejat, Heráclito
Fortes, Paulo Delgado, Raul Ferraz, Chico Humberto, Ézio
Ferreira, Assis Canuto, Pedro Ceolin, Cunha Bueno, João
Paulo, Ismael Wanderley, costa Ferreira, Luís Roberto
Ponte, Ivo Lech e Jovanni Masini. Deixaram de compare
cer os senhores Constituintes: Aloysio Chaves, Francisco
Dornelles, Haroldo Lima, João Herrmann Neto, José Luiz
Maia, José Ulisses de Oliveira. Havendo número regímen
tal, o Senhor Presidente anunciou a votação do Título I 
Dos Princípios Fundamentais e suspendeu a reunião :por
trinta minutos, com a finalidade de serem recebídos os Re
querimentos de Preferência relativos à matéria. Foram
apresentados odtenta e três Requerimentos de Preferência
sobre o Título I. Reaberta a reunião, às dezessete horas 'e
quarenta minutos, o Pres,idente Afonso Arinos, depois de
apresentar eSCUSas pelo atraso verificado, comunicou que a
aprovação do Título anunciado prejudicaria as emendas
substitutivas integrais, ressalvados os Requerimentos de
Preferência, que seriam votados inicialmente. Foram levan
tadas indagações sobre o processo de votação pelos Consti
tuintes Gastone Righi, Pimenta da V;eiga, Adolfo Oliveira,
Carlos Sant'Anna, Roberto Freire, Aluízio Campos, Egídio
Ferreira Lima, Virgildásio de Senna, Cristina Tavares,
José Genoíno e Oscar Corrêa, prontamente respondi
das pelo Presidente Afonso Arinos; s.a votação: Título
I, do Substitutivo n.O 2. do Relator; resultado: aprovado,
resalvados os destaques, com 88 votos favoráveis; 9.a vo
tação: Requerimento de Preferência para o Destaque n.?
0109-87; autor: Lysâneas Maciel; resultado: rejeitado,
com 47 votos contrários e 44 favoráveis; 10.a votação:
Requerimento de Preferência para o Destaque n.s 1634-87
- Emenda n.O ES-ll026-2; autor: Aluízio Campos; resulta
do: rejeitado, com 47 votos contráríos e 08 favoráveis. As
dezoito horas e cinco minutos, o Constituinte José Thomaz
Nonô, diante de "rumores" no Plenário de que a reunião
seria suspensa às dezenove horas, consultou o Presidente
sobre a prorrogação ou não do horário dos trabalhos, ao
que lhe foi informado pelo Presidente de que a reu
nião se estenderia até às vinte horas; ll.a votação: Des
taque n,v 0109-87 - Emenda n.O ES-34052-2, modificativa
do Título I, do Substitutivo n.? 2; autor: José Paulo Bisol;
encaminhamento: favorável, do autor, com intervenção do
Relator Bernardo Cabral; resultado: rejeitado, com 49 vo
tos contrários e 41 favoráveis, permanecendo o texto do Re
lator (Substitutivo n.o 2); 12.a votação: Destaque n,o 1610
87 - Emenda n.o ES-31651-6, modííãcatíva do Título I, do
Substitutivo n.> 2; autor: Aluízio Campos; encaminhamen
to: favorável, do autor; resultado: rejeitado, com 82 votos
contrários, 07 favoráveis e {)1 abstenção, permanecendo o
texto do Substitutivo n.O 2. As dezenove horas e cinqüenta
e seis minutos, o Presidente suspendeu a reunião, anun
ciando a sua reabertura para as nove horas, do dia se
guinte, vinte e seis de setembro de mil novecentos e oiten
ta e sete. Às nove horas e trinta e dois minutos, do dia
vinte e seis de setembro de mil novecentos e oitenta e
sete, havendo número regimental, o 2.0-Vice-Presidente
Brandão Monteiro reabriu a reunião para dar continui
dade à votação da matéria constitucional, ainda as pre
ferências requeridas para as matérias destacadas e alusivas
ao Título I, do Substitutivo n,v 2. Por indagação do
Senhor Constituinte Israel Pinheiro, o Presidente
Brandão Monteiro relembrou 3103 presentes que as

assinaturas no Livro próprio deveriam ser apostas
nos intervalos de votação de cada um dos Títu
los, ficando configurada a ordem de precedência dos Su
plentes da Comissão, durante a votação do referido Título,
e que, em seguida, seriam recebidos os Requerimento:; de
Preferncia sobre as matérias neles contidas. Ficou escla
recido, também, que, no tempo destinado às novas ins
crições no Livro, fixado em 30 minutos, os trabalhos fica
riam suspensos; 13.a votação: Destaque n.o 1634-87 
Emenda n. o 1P-11026-2, dando nova redação ao Título I
(arts. l.0 a 11) do Substitutivo n. O 2; autor: Aluízio Cam
pos; encaminhamento: favorável, do autor; resultado: re
jeitado, com 71 votos contrários e 05 favoráveis; 14.a vota
ção: Destaque n. o 7068-87, do Senhor Nelson Jobim 
Emenda n.O ES-33984-2, substitutiva dos Títulos I e II, do
Substitutivo n.? 2; autores: Antonio Mariz e Nelton Frie
drich; encaminhamento: favorável, de Antonio Mariz e do
Relator, aparteados pelos Oonstltuíntes Carlos Sant'Anna,
Antônio Carlos Konder Reis, Cristina Tavares, José Fogaça
e Fernando Lyra; resultado: aprovado, com 73 votos favo
ráveis e 18 contrários; 15.a votação: Destaque n.? 1636-87
- Emenda n.v ES-33796-3 - aditiva de parágrafo ao art.
2.0, do Substitutivo n.O 2; autor: Délio Braz; encaminha
mento: favorável, do autor e de Paes Landim, e contrário
de Bonifácio de Andrada e José Maria Eymael; resultado:
rejeitado, com 80 votos contrários e 12 favoráveis. Nesse
momento, às onze horas e vinte e oito minutos, deixou
a Presidência o 2.0-Vice-Presidente, Brandão Monteiro,
assumindo-a o l.°-Vice-Presidente Aluízio Campos; 16.a
votação: Destaque n.o 0488-87 - Emenda n,v ES-21953-7,
modificativa do art. 3.0 , inciso lII, do Substitutivo n.? 2;
autor: José Genoíno; encaminhamento favorável, do autor
e de Luiz Salomão, e contrário de José Thomaz Nonô e
Enoc Vieira; resultado: rejeitado, com 61 votos contrários
e 32 favoráveis; 17.a votação: Destaque n.? 7349-87 
Emenda n.O ES-33513-8, modificativa do art. 4.0, do Subs
titutivo n.O 2, acrescentando expressões ao seu final; au
tor: Antonio Mariz; encaminhamento: favorável do autor,
tendo usado da palavra o Relator-Adjunto José Fogaça;
resultado: aprovado, com 49 votos favoráveis e 44 contrá
rios; 18.a votação: Destaque n.? 0110-87, do Senhor José
Paulo Bisol - Emenda n.O ES-33210-4, modificativa do
caput, art. 4.0, do Substitutivo n.? 2; autor: Domingos Leo
nelli; encaminhamento: favorável, de Paulo Ramos e Car
los Alberto Caó, e contrário de Cid Carvalho, tendo o Re
lator Bernando Cabral explicado as razões do não-acolhi
mento à proposta; resultado: aprovado, com 85 votos fa
voráveis e 05 contrários; 19.a votação: Destaque n,o 0636-87
- Emenda n.O ES-33683-5, aditiva de parágrafo ao artigo
4.0, do Substitutivo n.O 2; autor: Brandão Monteiro; en
caminhamento: favorável do autor e de Lysâneas Maciel, e
contrário de Nelson Carneiro e do Relator-Adjunto Adolfo
Oliveira; resultado: rejeitado, com 60 votos contrários
e 27 favoráveis. O Presidente Aluízio Campos, após
comunicar que os Requerimentos de Preferência nas vo
tações só seriam aceitos se subscritos por Constituintes
integrantes da Comissão, declarou suspensa a reunião, às
treze horas e quinze minutos, antes convocando sua con
tinuação a partir das quinze horas, do mesmo dia. As
quinze horas e trinta minutos, do dia vinte e seis de
setembro de mí novecentos e oitenta e sete, havendo núme
ro regimental, o Presidente Afonso Arinos declarou rea
berta a reunião para dar continuidade à votação do
Título I, do Substitutivo n.? 2, do Relator. Antes de
passar à votação, o Senhor Presidente fez os se
guintes esclarecimentos ao Plenário: "Os Requerimen
tos de Preferência ao Título II serão apresenta
dos no intervalo de trinta minutos, aberto logo após o
término da votação do Título 1. As preferências já tenta
das devem ser renovadas neste mesmo intervalo de trin
ta minutos, oportunidade em que, também, serão apostas
as assinaturas no livro de presença pelos Suplentes da
Comissão, para efeito de precedência da votação"; 20.a vo
tação: Destaque n.o 0521-87 - Emenda n.O 1P-06646-8, adi-
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tiva ao art. 4.°, do Substitutivo n.O 2; autor: José Ge
noíno; encaminhamento: favorável, do autor; resultado:
rejeitado, com 50 votos contrários e 25 favoráveis;
21.a votação: Destaque número 1890-87 - Emenda n.O
lP-00612-1, aditiva de parágrafo único ao art. 4.° do Subs
titutivo n.O 2, do Relator; autor: Luiz Inácio Lula da Silva;
encaminhamento: favorável, de Plínio Arruda Sampaio e
de Carlos Alberto Caó, e contrário de Francisco Benja
mim, Egídio Ferreira Lima e do Relator Bernardo Cabral;
resultado: rejeitado, com 52 votos contrários e 40 favorá
veis; 22.a votação: Destaque n.O2500-87 - Emenda n.o ES
20956-6, aditiva de parágrafo ao art. 4.0, do Substitutivo
n.02; autor: Nelson Wedekin; encaminhamento: favorável,
de Aldo Arantes e Mário Assad, e contrário de Gastone
Righi, Gerson Peres e do Relator Bernardo Cabral; resulta
do: rejeitado, com 62 votos contrários e 28 favoráveis; 23.a
votação: Destaque n.o 0550-87 - Emenda n.O lP-06638-7,
aditiva de artigo ao Título I, do Substitutivo n.? 2; autor:
José Genoíno; encaminhamento: favorável, do autor, e
contrário de Gerson Peres e Oswaldo Lima Filho, tendo o
Presidente Afonso Arinos, em intervenção, se referido a
episódios da história política do Brasil - no campo das
relações internacionais e sobre a questão em exame 
muitos dos quais presenciou; resultado: rejeitado, com 69
votos contrários e 24 favoráveis. Antes de passar-se à vo
tação seguinte, o Constituinte Brandão Monteiro requereu
ao Presidente Afonso Arinos que as chamadas nominais
fossem procedidas, alternadamente, pela ordem decrescen
te e crescente da representação partidária, de acordo com
as listas especificas. O Requerimento foi deferido pelo Pre
sidente, ouvido o Plenário; 24.a votação: Destaque n.O 7852-87
- Emenda n.O ES-34239-8, aditiva de artigo ao Título I, do
Substitutivo n.? 2; autor: Marcondes Gadelha; encaminha
mento: favorável, do autor, de Fernando Gasparian e do
Relator Bernardo Cabral; resultado: aprovado, com 88 vo
tes favoráveis e 04 contrários; 25.a votação: Destaque n,v
7989-87 - Emenda n.O ES-32009-2, aditiva de artigo ao Tí·
tulo I, do Substitutivo n.O 2, do Relator; autor: Paulo Ra
mos; encaminhamento: favorável, do autor, e contrário do
Relator-Adjunto José Fogaça e de José Thomaz Nonô; re
sultado: rejeitado, com 81 votos contrários, 06 favoráveis e
03 abstenções. Com esta votação finalizou-se a apreciação
do Título I do Projeto de Constituição. As dezoito horas e
quinze minutos, a reunião foi suspensa, por trinta minu
tos, para a ínscrícâo dos constituintes membros da Comis
são, no Livro de Presença para a votação do Título U, do
Substitutivo n,? 2, do Relator, bem como para o recebi
mento dos Requerimentos de Preferência. As dezoito ho
ras e cinqüenta minutos, encontravam-se presentes os Se
nhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade,
Adolfo Oliveira, Alceni Guerra, Alfredo Campos, Almir Ga
briel, Aloysio Chaves, Aluízio Campos, Antônio Farias, An
tônio Carlos Konder Reis, Antoniocarlos Mendes Thame,
Arnaldo Prieto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Brandão
Monteiro, Carlos Cardinal, Carlos Chiarelli, Carlos Mosconi,
Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Christóvam Chiaradia,
Cid Carvalho, Cristina Tavares, Darcy Pozza, Edme Tava
res, Egídio Ferreira Lima, Eraldo Tinoco, Fernando Bezer
ra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardo
so, Fernando Lyra, Francisco Benjamim, Francisco Dor
nelles, Francisco Pinto, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Gerson Peres, Haroldo Lima, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinhei
ro, Inocêncio Oliveira, Jamil Haddad, Jarbas Passarinho,
João Calmon, João Herrmann Neto, Joaquim Bevãlácqua,
José Fogaça, José Freire, José Geraldo, José Ignácio Fer
reira, José Jorge, José Lins, José Luiz Maia, José Maurício,
José Paulo Bisol, José Richa, José Santana de Vasconcellos,
José Serra, José Thomaz Nonô, José Ulísses de Oliveira,
Luís Eduardo, Luiz Inácio Lula da Silva, Lysâneas Ma
ciel, Manoel Moreira, Marcondes Gadelha, Mário Assad,
Mário Lima, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim,
Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oscar Corrêa, Osval
do Ooelho, Oswaldo Lima Filho, Paulo Pimentel, Paulo
Ramos, Pimenta da Veiga, Plínio Arruda Sampaio, pris-

co Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Ricardo
Fiúza, Roberto Freire, Rodrigues Palma, Sandra Caval
canti, Severo Gomes, sígmannga Seixas, Siqueira Cam
pos, Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna, Virgílio Tá
vora, Vivaldo Barbosa, Wilson Martins, Adylson Motta,
Aécio Neves, Afif Domingos, Albano Franco, AldO' Aran
tes, Antônio Britto, Antonio Mariz, Beth Azize, Bocayuva
Cunha, Bonifácio de Andrada, Chagas Rodrigues, Oleo
nâncío Fonseca, Daso Ooimbra, Délio Braz, E'dison Lobão,
Enoc Vieira, Euclides Scalco, Fernando santana, Gilson
Machado, Hugo Napoleão, Israel Pinheiro, João Agripino,
JQão Menezes, Jol1o Natal, Jonas Pinheiro, José Carlos
Grecco, José Costa, José Genoíno, José Lourenço, José
Maranhão, José Maria Eymael, José Tavares, José Tinoco,
Luiz Henrique, Luiz Salomão, Manuel Viana, Márcio Bra
ga, Marcos Lima, Michel Temer, Miro Teixeira, Mozarildo
Cavalcanti, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Ottomar Pinto,
Paes Landim, Rica~do Izar, Roberto Balestra, Roberto
Brant, Rose de Freitas, Simão Sessim, Uldurico Pínto, Vi
cente Bago, Victor Faccioni, Vilson Souza e Ziza Valadares.
Estiveram presentes, ainda, 08 seguintes S,enhores Consti
tuintes não integrantes da Comissão: Florestan Fernandes,
Chico Humberto, Átila Lira, Paulo DeIgado, .Fovanni Masini,
José Mendonca de Moraes, Domingos Leonelli, Luiz Alberto
Rodrigues, João Paulo, Jorge Hage, Rohson Marinho,
Naphtali Alves de Souza, Pedro Canedo, Matheus Iensen,
Irma Passoni, Ubiratan Spinelli, Mário de Oliveira, Os
mundo Reboucas Raimundo Rezende, Cássio Cunha Lima,
Darcy Deitas, -R~berto D'Avila e Virgílio ouímarães, ~a
vendo' número regimental, o Pr,esidente Afonso Arínos
declarou reaberta a reunião e anunciou a votação do Tí
tulo II do Substitutivo n.? 2, do relator, concedendo a
palavra, para encaminhamento da matéria, aos S'enhoreS
Constituintes, no exercício das respectivas lideranças
partidárias, na seguinte ordem: 1) Antonio Mariz 
P:MDB: 2) Marcondes Gadelha - PFL; 3) Amaral Netto
- PD8; 4) Brandão Monteiro - PDT; 5) Gastone Righi
- PTB; 6) José Genoíno - PT; 7) José Maria. Eymael
- PDO' 8) Haroldo Lima - PC do B; 9) Roherto Frei-
re - PIlO' e 10) Jamil Haddad - PSB. O Constituinte
P.Jcardo Iz~r, em questão de ordem, propôs à Presidência
a supressão da fala dos Senhores Líderes Partidários, a
partir do Título seguinte (IrI) , no que foi apoiado pelo
Constituinte Adolfo Oliveira - PL e Oswaldo Lima Fi
lho - P:MDB; 26.a votação: Título II, Substitutivo n.? 2,
do Relator, ressalvados os destaques; resultado: aprovado,
com 84 votos favoráveis, a unanimidade dos presentes, O
Presidente Afonso Arinos, após convocar a prorrogação
dos trabalhos para as quinze horas, do dia vinte e sete
de setembro corrente, suspendeu a reunião às vinte ho
ras e trinta '8 dois minutos. As quinze horas e trinta ~

quatro minutos, do dia vinte e sete de setembro de mil
novecentos e oitenta e sete, havendo número regimental,
o Presidente Afonso Arinos declarou reaberta a reuníão,
anunciando a continuidade da votação do Título Ir elo
Substitutivo n.? 2. A seguir, foram levantadas ouestões
de ordem pelos Constituintes Carlos Sant'Anna, Pimenta
da Veiga, José Maria Eymael, José Genoíno, Nelson Jo
bim e Roberto Freire, diante das quais o senhor Presi
dente Afonso Arinos suspendeu a reunião, às quinze
horas e cinqüenta minutos, convocando os Senhores Lí
deres partidários para conversarem na busca de um en
tendimento que possibilitasse a boa conclusão dos traba
lhos de votação. Reaberta a reunião, às dezesseís horas
e trinta e quatro minutos, o Presidente Afonso Arinos
esclareceu que o entendimento alcançado, durante a sus
pensão dos trabalhos, ficou consubstanciado nos seguin
tes termos: "1) Preferência para votação dos Títulos do
Substitutivo n.o 2; caso seja aprovado, prejudicará todos
os destaques e emendas substitutivas Integrais; 2) em
caso de rejeição do Título do Substitutivo n.O 2 edo pro
leto, serão votados os destaques. de emendas substitutivas,
de acordo com os Requerimentos de Preferência; 3) a
votação rar-se-á na ordem crescente dos Oapítulos, não
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se admitindo Requerimentos de Preferência de um Capí
tulo sobre o outro". Com referência aos esclarecimentos
prestados pela Presidência, foram levantadas questões de
ordem pelos Constituintes Chagas Rodrigues, José Ge
noíno, José Lins, Egídío Ferreíra Lima, Vivaldo Barbosa
e Cunha Bueno, todas respondidas pelo Presidente Afonso
Arinos, que determinou o prosseguimento da votação;
27.a voiaçãn: Destaque n.o 0252-87 - Emenda número
ES-34044-1, modificativa do art. 5.° do Substitutivo n.o 2;
autor: Lysâneas Maciel; encaminhamento: favorável, do
autor; resultado: rejeitado, com 25 votos favoráveis, 64
contrários e 02 abstenções. As dezenove horas e doze mi
nutos, deixou a presidência dos trabalhos o titular Afonso
Arinos, assumindo-a o l.°-Vice-Presidente Aluízio Ca:mpos,
que concedeu a palavra, pela ordem, aos Constituintes
Ohagas Rodrigues, José Fogaça, Ademir Andrade, José
Richa, Gastone Righi, Fernando Henrique oardoso, Nel
ton Friedrich, Nelson Carneiro e Pimenta da Veiga: 28.a
votação: Destaque n.o 7878-87, substitutivo do art. 5.°,
eaput, do Substitutivo n.o 2, pelo art. 17, íncíso VII, a e e
do Projeto de Constituição; autor: Nelton Friedrich; en
caminhamento: favorável do autor e de Luiz Salomão,
e contrário de Gerson Peres; resultado: rejeitado, com
60 votos contrários e 32 favoráveis. As vinte horas e
vinte e seis minutos, o Presidente Aluízio Campos sus
pendeu os trabalhos, antes convocando sua continuação
para as nove horas do dia vinte e oito de setembro de
mil novecentos e oitenta e sete. As nove horas e trinta
minutos do dia vinte e oito de setemb-ro de mil nove
centos e oitenta e sete, no plenário da Oâmara dos
Deputados. havendo número regimental, o l,°-Vice-Pre
sidente Aluízío Campos declarou reabertos os trabalhas;
29.a votação: Destaque n.? 0216-87 - da genhora Moema
São Thiago - Emenda n.O ES-33276'-7, modificativa do
art. 5.°, caput, do Substitutivo n.o 2; autor: Raquel Capi
beribe; encaminhamento: favorável, de Cristina Tavares;
resultado: prejudicado por falta de quorum qualificado,
com 26 votos favoráveis e 43 contrários; 30.a votação:
Destaque n.o 2099-87 - Emenda n.o ES-29758-9, modi
ficativa do art. 5.°. caput, do Subs,titutivo n.? 2; autor:
João Paulo; encaminhamento favorável, do autor; resul
tado: rejeitado. com 56 votos contrários e 24 favoráveis;
31.a votação: Destaque n.? 5923-87 - Emenda número
ES-28524-6, modificativa do caput, art. 5.°, do Substitu
tivo n.? 2; autor: José Mendonça de Moraes; encaminha
mento: favorável do autor. de Gerson Peres e Pimenta
da Voeiga e contrário de Abigail Feitosa e do Relator
Adjunto José Fogaça; resultado: rejeitado, com 70 votos
contrários, 17 favoráveis e 01 abstenção; 32.a votação:
Destaque n.> 5737-87 - Emenda n.O ES-30678-2, modifi
cativa do art. 5.°, § 2.°, do Substitutivo n,v 2; autor:
Carlos Alberto Caó; encaminhamento: favorável, doe Bo
cayuva Cunha, e contrário de José Thomaz Nonô e Gas
tone Righi: resultado: rejeitado, com 74 votos contrários
e 13 favoráveis; 33.a votação: Destaque n.o 8316-87,
supressívo do § 4.0, art. 5.°, do Substitutivo n,o 2; autor:
Ronan Tito; encaminhamento: favorável, do autor e de
Oswaldo Lima Filho, e contrário de Michel Temer, Egídio
Ferreira Lima e do Relator Bernardo Cabral; resultado:
rejettado com 69 votos contrários e 23 favoráveis. As
doze horas e quinze minutos o 2.0-Vice-Presidente Bran
dão Monteiro suspendeu a reunião, sendo reaberta às
doze horas e vinte minutos; 34.a votação: Destaque n.?
0389-87, supressívo de expressão do § 5.°, art. 5.°, do Subs
titutivo n.O 2; autor: José Genoíno; encaminhamento:
favorável, de Antônio Britto e Rose de Freitas, e contrá
rio de Mendes Ribeiro, João Menezes e do Relator-Adjunto
José Fogaça; resultado: aprovado com 58 votos favorá
veis e 31 contrários. As treze horas e cinqüenta e cinco
minutos, após atender a indagações apresentadas pelos
Constituintes Paulo Ramos, Virgildásio de Senna, Nel
son Carneiro, José Thomaz Nonô, Cristina Tavares, Aluízio
Campos, Ade-mir Andrade e José Fogaça, o Presidente
Brandão Monteir'Ü suspendeu os trabalhos, antes convo-

eando sua continuação para as nove horas do dia vinte
e nove de setembro de mil novecentos e oitenta e sete.
As nove horas ,e vinte e oito minutos, do dia vinte e nove
de setembro de mil novecentos e oitenta e sete, havendo
número regimental, o 1.°-Vice-Presidente Aluízio Oampos
declarou reaberta a reunião e comunicou que o Presidente
da. Assembléia Nacional Oonstituinte, Ulysses Guimarães,
com a colaboração da Mesa da Comissão de Sistema
tização e lideranças partidárias, estabeleceu novo ca
lendárío para os trabalhos deste órgão, transferindo as
reuniões para o Plenário da Oâmara dos Deputados, no
horário das quatorze às vinte horas, com a possibilida
de de serem prorrogadas até às vinte e duas horas,
reservando-se a parte da manhã para os entendimentos
e exames das matérias a serem votadas; informou, ain
da, que foi proposta a criação de mais duas Vice Presi
dências a fim de permitir um sistema de revezamento
na condução dos trabalhos de votação, providência su
jeita à deliberação do Plenário da Comissão; em razão
dos entendimentos, submeteu a proposta à votação, que
foi aprovada, contra o voto do Constituinte Oscar Cor
rêa. Em seguida, submeteu à votação, para o preenchi
mento dos cargos criados, os nomes dos Constituintes
Jarbas Passartnho e Fernando Henrique oardoso, respec
tivamente, 3.0 e 4.0-Vice-Presidentes, que foram aprova
dos unanimemente; 35.a votação: Destaque n.? 3289-87 
Emenda n.? ES-32912-0, supressíva de expressão do art.
5,0, § 6.0, do Substitutivo n.o 2; autor: Artur da Távola;
encaminhamento: favorável, do autor, de Antônio de Je
sus e do Relator Bernardo Cabral, e contrário de José
MendolJnça de Moraes; resultado: aprovado, com 67 votos
favoráveis e 01 contrário. As nove horas e cinqüenta mi
nutos, deixou a Presidência dos trabalhos o l.°-Vice
Presidente Aluízio Campos, assumindo-a o 2.0-Vice-Pre
sídente Brandão Monteiro; 36.a votação: Destaque n,v
3977-87, supressívo de parte do art. 5.°, § 8.0, do Subs
titutivo n.> 2; autor: Aluízio Campos; encaminhamento:
favorável, do autor e de Egídio Ferreira Lima, e contrá
rio de Lysâneas Maciel e Haroldo Lima; resultado: apro
vado, com 55 votos favoráveis, 35 contrários e 01 absten
ção. As onze horas e quatorze minutos, deixou a Presi
dência dos trabalhos o 2.o-Vice-Presidente Brandão Mon
teiro, assumindo-a o titular Afonso Arinos; 37.a votação:
Destaque n.? 4718-87, substitutivo do § 8.°, art. 5.°, do
Substitutivo n.? 2; autor: Euclides Scalco; encaminha
mento: favorável, de Antonio Mariz e Nelson Carneiro
e contrárío de virgildásio de Senna e José Tavar,es' Re~
sultado: aprovado, com 56 votos favoráveis e 36 contrãrios:
38.a votação: Destaque n.o 3308-87 - Emenda n.o
ES-21869-7, modificativa do art. 5.°, § 8.°, do SUbstitutivo
n.> 2; autor: Paulo Pimentel; encaminhamento: favorá
vel, do autor, de José Genoíno e do Relator-Adjunto
José Fogaça, e contrário de José Ignácio Ferreira; re
sultado: aprovado, com 88 votos favoráveis; ~9.a votação:
Destaque n,o 6588-87, do Senhor Roberto Balestra 
Emenda n.? 29401-6, modificativa do § 8.°, art. 5.°, do
Substitutivo n.v 2; autor: Luiz Marques; encaminhamento:
favorável. de Roberto Balestra, José Maria Eymael e do
Relator-Adjunto José Fogaça, e contrário de Cristina Ta
vares e Plínio Arruda Sampaio; resultado: rej eitado com
49 votos contrários e 42 favoráveis. As doze horas e tnnta
e oito minutos, o presidente Afonso Arinos declarou sus
pensos os trabalhos, antes convocando a sua contínuaeão
para as quinze horas, no mesmo local. As quinze horas
e dezesseis minutos do dia vinte e nove de setembro de
mil novecentos e oitenta e sete o 2.0-Vice-Presidente Bran
dão Monteiro declarou reaberta a reunião, comunicando
inicialmente, que a Comissão reunir-se-Ia no dia se~
guinte, das quatorse às vinte horas, no' Plenásío da
Oâmara dos Deputados; 40.a votação: Destaque n.o
4231-87, restabelecendo ° texto do § 10, art. 6.°, do Subs
titutivo n.O 1; autor: Rodrigues Palma' encaminhamento'
favorável, de Fernando Gasparian e Cristina Tavares ~
contrário de Antônio Britto e Artur da Távola; resultado:
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rejeitado, com 79 votos contrários e 07 favoráveis. As dezes
seis horas e doze minutos, deixou a Presidência dos traba
lhos o Constituinte Brandão Monteiro, assumindo-a o
titular, Constituinte Afonso Arinos; 41.a votação: Destaque
in.o 3979-87, supressivo de expressão do § 11, art. 5.0 , do
Substitutivo n,v 2; autor: Aluízio Campos; encaminha
mento: favorável, do autor; resultado: aprovado com
83 votos favoráveis e 08 contrários; 42.a votação: Destaque
n.o 2712-87 - Emenda n.O ES-29592-ü, modificativa do
§ 11, art. 5.0, do Substitutivo n.O 2; autor: Nelton Frie
drich; encaminhamento: favorável, do autor e do Relator
Bernardo Cabral; resultado: aprovado, com 65 votos favo
ráveis e 22 contrários; 43.a votação: Destaque n.O 0598-87
- Emenda n.o E8-32382-2, modificativa do § 12, art. 5.0 ,

do Substitutivo n.v 2; autor: Brandão Monteiro; enca
minhamento: favorável, do autor e de Rooerto Freir,e, e
contrário de Israel Pinheiro e Oswaldo Lima Filho; re
sultado: rejeitado, com 6'3 votos contrários e 23 favorá
veis. O Presidente Afonso Arinos, intervindo, co~unicou

ao Plenário que o Relator Bernardo Cabral pedia para
avisar aos presentes que convidara, para atuarem c?~o
Relatores-Adjuntos, Auxiliares dos trabal.ho~ de PI,en:~:n?
os Constituintes José Fogaça, Adolfo Oliveira e Antônio
Carlos Konder Reis; M.a votação: Destaque n.o 3957-87,
do Senhor Roberto Balestra - Emenda n.? ES-28530-1, mo
dificativa do § 12, art. 5.0 , do Substitutivo n.O 2; au~or:
José Mendonça de Moraes; encaminhamento: favoravel
do autor contraditado por Gerson Peres; resultado: re
jeítado c~m 67 votos contrários e 16 favoráveis; 45.a vota
cão' Destaque n.O 6199-87 - Emenda n.? ES-21152-8,
modificativa do § 12, art. 5.0 , do SubstitutiV~ n.? 2; au
tor: Ibsen Pinheiro; ,encaminhamento: favoravel, do au
tor de José Maria Eymael e do Relator Bernardo Cabral,
cD~traditados por Gerson Peres e Haroldo Lima; resul
tado: aprovado, com 56 votos favoráveis e.32 contrários.
As dezoito horas e cinqüenta e quatro mínutos, o Pre
sidente Afonso Arinos suspendeu os trabalhos, antes con
vocando sua continuação para o dia trinta de setembro
de mil novecentos e oitenta e sete, às quat?rze .ho
raso ÀS quatorze horas e quinze minutos, do día trmta
de setembro de mil novecentos e oitenta e sete, no Ple
nário da Câmara dos Deputados, o l,o-Vice-Presidente
Aluízio Campos declarou reaberta a reunião, passando a
Presidência dos trabalhos ao Constituinte Jarbas Pas
sarinho, 3.0-Vice-Presidente da Comissão. Antes de passar
à votacão da próxima proposição, o Presidente Jarbas
Passarinho, respondendo a questão de ordem formlfl~~a
pelo Constituinte Chagas Rodrigues, quanto ao crítérío
de encaminhamento das matérias e visando a agilizar o
processo, comunicou que a Mesa da oomíssão, reunida
na data, resolveu submeter a Plenário a proposta no
sentido de apenas falarem um Constituinte a favor e
outro contra, com preferência para o autor do destaque
e, na sua ausência, o autor da emenda; na ausência de
ambos, somente se houvesse uma recomendação prévia,
por escrito, para um terceiro Constituinte falar. Diante
de restrições levantadas pelos Constituintes Lysâneas Ma
cíel, Aldo Arantes e Virgi1dásio de Senna, quanto ao
sistema proposto de encaminhamento, embora apoiado
por José Lourenço e Nelson Carneiro, o Presidente Jarbas
Passarinho resolveu voltar à questão para discussão com
os demais membros da Mesa; 46.a votação: Destaque
n.> 1283-87 - Emenda n.O ES-34585-1, aditiva de ex
pressão ao § 20, art. 5.0 , do Substitutivo n.o 2; autor:
Vivaldo Barbosa; encaminhamento: favorável, do autor
e de Luiz Salomão, e contrário de Pimenta da Veiga;
resultado: rejeitado, com 68 votos contrários e 16 favo
ráveís; 47.a votação: Destaque n.> 3051-87 - Emenda
n.? ES-30413-5, modificativa do § 21, art. 5.0 , do Substi
tutivo n.? 2; autor: Amaral Netto; encaminhamento: fa
vorável, do autor e de Flj,rabulini Júnior, e contrário de
J"osé serra, de Egídio Ferreira Lima-e do Relator-Adjunto
José Fogaça; resultado: rejeitado, com 84 votos contrá
rios, 05 favoráveis-e 01 abstenção; 48.a votação: Destaque

n. O 5731-87, suprimindo o § 21, art. 5.0 do Substitutivo
n.O 2; autor: Arnaldo Faria de Sá; encaminhamento:
favorável, do autor e de Gerson Peres, e contrário de
N-elson Jobim e Roberto Freire; resultado: rejeitado, com
83 votos contrários e 05 favoráveis 49.a votação: Desta
que n,v 0044-87 - Emenda n.o ES-24744-1, aditiva de
expressão ao § 21, art. 5.0 do Substitutivo n.O 2; autor:
Cunha Bueno; encaminhamento: favorável, do autor, e
'Contrário de Celso Dourado e Mário Assad; resultado:
rejeitado, com 85 votos contrários, 02 favoráveis e 01 abs
tenção; 50.a votação: Destaque n.? 2801-87 - Emenda
71.0 ES-30576-0, aditiva de expressão ao § 21, art. 5.0 do
Substitutivo n.> 2; autor: Farabulini Júnior; encaminha
mento: favorável, do autor, e contrário de Antônio Britto
e João Menezes; resultado: rejeitado, 'Com 73 votos con
trários, 07 favoráveis e 01 abstenção; 51.a votação: Desta
que n.v 1422-87, do Senhor Carlos Sant'Anna - Emenda
n.v ES-26643-8, modificativa do § 21, art. 5.0 do Substi
tutivo n.v 2; autor: Siqueira Campos; encaminhamento:
favorável, de Carlos Sant'Anna e Ricardo Fiuza, e con
trário de Gerson Peres e Oswaldo Lima Filho; resultado:
rejeitado, com 62 votos contrários, 27 ravoráveís e 1 abs
tenção; 52.a votação: Destaque n.o 4658-87 - Emenda
n.v ES-22469-7, modificativa do § 21, art. 5.0 do Substi
tutivo n.O 2; autor: João Menezes; encaminhamento: fa
vorável, do autor; resultado: rejeitado, com 74 votos CDn
tráríos, 08 ravoráveís e 01 abstenção. As dezoito horas e
quarenta e dois minutos deixou a Presidência ° titular
Afonso Arinos, assumindo-a o 4.0-Vice-Presidente Fernan
do Henrique Cardoso; 53.a votação: Destaque n.O 7351-87
- Emenda n.? ES-28539-6, modificativa do § 21, art. 5.0
do Substitutivo n.o 2,; autor: Antonio Mariz; encaminha
mento: favorável, do autor e do Relator Bernardo Cabral;
resultado: aprovado, CDm 72 votos favoráveis, 11 contrá
rios e 03 abstenções; 54.a votação: Destaque n.o 5146-87
- Emenda n.o ES-23474-9, modificativa do § 24, art. 5.0
do Substitutivo n.> 2; autor: Ricardo Izar; encaminha
mento: favorável, do autor e de José Egreja, e contrário
de Antônio Carlos Konder Reis e Haroldo Lima; resultado:
prejudicado, pela ausência de quorum qualificado, com
46 votos favoráveis e 44 contrários; 55.a votação: Desta
que n,> 3521-87 - Emenda n.O E8-21282-6, modificativa
do § 26, art. 5.0 do Substitutivo n.? 2; autor: Victor Fon
tana; encaminhamento: favorável, de Sandra Cavalcanti
e Farabulini J'úníor, e contrário de Nelson Jobim; resul
tado: aprovado, com 55 votos favoráveis e 32 contrários.
As vinte horas e dezessete minutos, o 1.0-Vice-Presidente
Aluízio Campos suspendeu a reunião, antes convocando
sua continuação para o dia primeiro de outubro, às qua
torze horas. As quatorze horas e trinta minutos do dia
primeiro de outubro de mil novecentos e oitenta e sete,
havendo número regimental, o 2.0-Vice-Presidente Bran
dão- Monteiro declarou reaberta a reunião, atendendo,
inicialmente, a consultas formuladas pelos Constituintes
Cristina Tavares e Ricardo Izar, sobre a adoção do painel
eletrônico no processo d-e votação; 56.a votação: Desta
que n.? 6775-87, supressívo de expressão do § 29, art. 5.0
do Substitutivo n. O 2; autor: Carlos Sant'Anna; resul
tado: aprovado, com 87 votos favoráveis; 57.a votação:
Destaque n.o 3644-87 - Emenda n.O ES-33649-5, modi
ficativa do § 30, art. 5.0 do Substitutivo n.> 2; autor:
Oswaldo Lima Filho; encaminhamento: favorável, do
autor e de Virgildásio de Senna, e contrário de Nelson
Jobim, Ricardo Izar e do Relator-Adjunto José F1ogaça;
resultado: rejeitado, com 72 votos contrários e 19 favorá
veis; 58.a votação: Destaque n,v 2702-87 - Emenda
iIl.O ES-34018-2, aditiva de 'expressão ao § 30, art. 5.0 do
Substitutivo n,v 2; autor: Nelton Friedrich; encaminha
mento: favorável, do autor e de Cristina Tavares, e con
trário de José Maria Eymael, Inocêncio Oliveira e do
Relator-Adjunto José F1ogaça; resultado: rejeitado, com
55 votos contrários e 37 ravoráveís: 59.a votação: Desta
que n.? 0390-87, supressívo de expressão do § 31, art. 5.0
do Substitutivo -n.o 2; autor: José Genoíno; encamínha
mente: favoráveI;êlo autor-e de Nelton-Friedrich, e con-
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trário de Nelson Carneiro e do Relator-Adjunto José Fo
gaça; resultado: rejeitado, com 65 votos contrários e 28
favoráveis; 60.a votação: Destaque n.o 5974-87, supres
sivo de expressão do § 31, art. 5.° do Substitutivo n.O 2;
autor: Darcy Pozza; encaminhamento: favorável, do Re
lator Bernardo Cabral; resultado: aprovado, com 72 votos
favoráveis e 16 contrários. As dezessete horas e quatorze
minutos, deixou a Presidência dos trabalhos o titular
Afonso Arinos, assumindo-a o 3.0-Vice-Presidente Jarbas
Passarinho; 61.a votação: Destaque n.? 7061-87, do Se
nhor Nelson Jobim - Emenda n.O 1P-20705-3,aditiva
de artigos ao Capitulo I, Título II, do Substitutivo n.o 2;
autor: José Rocha Sobrinho e outros (Emenda Popular);
encaminhamento: favorável, do autor do Destaque e do
Relator-Adjunto José Fogaça; resultado: aprovado, com
87 votos favoráveis e 2 contrários; 62.a votação: Desta
que n.O 1640-87 - Emenda n.O ES-33801-3, modificativa
do § 33, art. 5.0 do Substitutivo n.o 2; autor: Délio Braz;
encaminhamento: favorável, do autor e do Relator-Adjun
to Adolfo Oliveira; resultado: rejeitado, com 81 votos con
trários e 09 favoráveis; 63.a votação: Destaque n.O 4577-87
- Emenda n.O ES·32858·1, modificativa do § 33, art.
5.°, do Substitutivo n.o 2; autor: Francisco Rossi; enca
minhamento: favorável, do autor e de José Elias Murad,
e contrário de Joaquim Bevilácqua; resultado: aprovado,
com 79 votos favoráveis e 13 contrários; 64.a votação:
Destaque ·n.o 4325-87 - Emenda n.O 22526-0, modificativa
do § 34, art. 5.°, do Substitutivo n.O 2; autor: Paulo Ma
carini; encaminhamento: favorável, do autor, e contrário
do Relator; resultado: rejeitado, com 49 votos contrários
e 43 favoráveis; 65.a votação: Destaque n.? 5613-87
Emenda n,v 1P-19918-2, modificativa dos §§ 33 e 34 do
Substitutivo n.? 2; autor: José Ignácio Ferreira; enca
minhamento: favorável, do autor e de Gerson Pe~es, e
contrário de Marcondes Gadelha e do Relator-AdJun~o
José Fogaça; resultado: rejeitado, com 69 votos contra
rios e 22 favoráveis; 66.a votação: Destaque u.o 7804-87
_ Emenda n,v ES-22414-0, modificativa do § 34, art. 5.0,
do Substitutivo n.o 2; autor: Jovanni Masini; encami
nhamento: favorável, do autor e de José Genoíno; resul
tado: aprovado, com 82 votos favoráveis, 06 contrá;rios e
1 abstenção. As vinte horas e dez minutos, o ~!esIdente
Fernando Henrique Cardoso suspendeu a reumao, antes
convocando sua continuação para as quatorze horas do
dia dois de outubro de mil novecentos e oitenta e sete.
As quatorze horas e dezesseis minutos, do dia dois de
outubro dé mil novecentos e oitenta e sete, havendo nú
mero regimental, o 1,o-Vice-Presidente Alu!zio Ca:opos
declarou reabertos os trabalhos, passando as segUIntes
comunicações: 1) que o Presidente Afonso Arinos, em en
tendimento com a Presidência da Assembléia N~cional
Constituinte, apreciaria a proposta de prorrogaçao das
reuniões a fim de firmar decisão sobre o assunto; 2)
que a Mesa da Comissão, em reunião realizada na ~ata,
considerou lícito ao autor de Destaque, desde que o fIzes
se antes de iniciada sua votação, destacar par~ da Em~~
da, expressões ou palavras, para sua aprovaçao o~ rejei
ção; 3) que a reunião do dia três de outubro de. mI~ nove
centos e oitenta e sete, bem como as dos demais sábados,
seriam realizadas no horário das nove às treze horas, não
havendo reuniões aos domingos. Em seguida, respondeu
a indagações da Constituinte ICristina Tavares, ~obre a
adoção do painel eletrônico, no processo de votaçao; 67.a
votação: Destaque n.o 1893-87 - Emenda n.O 1P-00606-6,
substitutiva do § 35, art. 5.°, do Substitutivo n.o 2; autor:
Luiz Inácio Lula da Silva; encaminhamento: favorável,
do autor e de Plínio Arruda Sampaio, e contrário de Egí
dio Ferreira Lima Gastone Righi e do Relator Bernardo
Cabral' resultado:' rejeitado, com 68 votos contrários e 23
favoráveis. O Constituinte José Genoíno, aludindo à per
missão que a Mesa da Comissão dera aos Jornalistas e
Assessores Parlamentares para a ocupação das duas últi
mas filas do Plenário, disse estranhar que os mesmos esta
vam sendo impedidos de ingressar no recinto e ocuparem

aquelas cadeiras, ao que o Presidente Aluizio Campos res
pondeu, informando que o assunto seria apreciado pela
Mesa, para resposta oportuna e breve; 68.a votação: Des
taque n.o 4528-87 - Emenda n.O ES-29212-9, modificativa
do § 35, art. 5.°, do Substitutivo n,v 2; autor: José Egreja;
encaminhamento: favorável, de Gastone Righi e Pimenta
da Veiga, e contrário de Ricardo Fiúza, Egidio Ferreira
Lima, Roberto Freire e do Relator-Adjunto José Fo
gaça; resultado: aprovado, com 51 votos favoráveis e
41 contrários; 69.a votação: Destaque n.o 4849-87 - Emen
da n.O 1P-12204-0, aditiva de alínea ao § 35, art. 5.°
do Substitutivo n.O 2; autor: Amaury Müller; en
caminhamento: favorável, do autor; resultado: rejeítado,
com 61 votos contrários e 29 favoráveis. .As dezesseis horas
e dezoito minutos, deixou a Presidência o 1.o-Vice-Presi
doente Aluízio Campos, passando-a ao titular Constituinte
Afonso Arinos; 70.a votação: Destaque n.o 3757-87 
Emenda n.O ES-32109-9, modificativa do § 36, art. 5.° do
Substitutivo n,v 2; aut-or: Pompeu de Sousa; encaminha
mento: favorável, do autor e do Relator Bernardo Cabral,
e contrário de Cristina Tavares e Gastone Righi; resulta
do: rejeitado, com 49 votos contrários e 43 favoráveis; 71.a
votação: Destaque n.o 0589-87 - Emenda n.o ES-32373-3,
modificativa do § 35, art. 5.0 do Substitutivo n.o 2; autor:
Brandão Monteiro; encaminhamento: favorável, do autor
e de Nelson Carneiro, e contrário de Cid Sabóia de Carva
lho e Francisco Dornelles; resultado: rejeitado, com 54 vo
tos contrários e 38 favoráveis; 72.a votação: Destaque n.o
6746·87 - Emenda n.o ES·33533·2, modificativa do § 36,
art. 5.° do Substitutivo n.> 2; autora: Rose de Freitas; en
caminhamento: favorável, da autora e do Relator Bernardo
Cabral, este condicionando sua posição à transferência do
dispositivo para as "Disposições Transitórias", do texto
constítucíonal; resultado: rejeitado, com 76 votos contrá
rios e 14 favoráveis. As dezenove horas, deixou a presidên
cia o titular Aronso Arinos, assumindo-a o 3.0-Vice-Presi
dente Jarbas passarinho. A seguir, com a palavra pela
ordem, o Oonstituinte José Jorge, informou ao Plenário
que estivera com os técnicos que cuidavam da implantação
do "sistema eletrônico" de votação, tendo sido esclarecido
sobre o andamento dos trabalhos para a sua adoção nas
votações da Comissão de Sistematização, com apartes dos
Constituintes Orístína Tavares e José Tavares; 73.a vota
ção: Destaque n.o 3188-87 - Emenda n.o ES-34478-1,
modificativa do § 37, art. 5.0 do Substitutivo n.o 2; autor:
José Lins; encaminhamento: favorável, do autor e de
Antônio Britto, e contrário de Gerson Peres e Egídio Fer
reira Lima; resultado: rejeitado, com 50 votos contrários
e 39 favoráveis. As vinte horas e cinco minutos, o Presi
dente Jarbas passarinho suspendeu a reunião, antes con
vocando sua continuação para as nove horas do dia três
de outubro de mil novecentos e oitenta e sete. Às nove
horas e vinte e quatro minutos, do dia três de outubro
de mil novecentos e oitenta e sete, havendo número regi
mental, o 2.0-Vice-!Presidente Brandão Monteiro declarou
reabertos os trabalhos; 74.a votação: Destaque n.o 4309-87,
do Senhor José Paulo Bisol - Emenda n.? ES-22767-0,
modificativa do § 40, art. 5.° do Substitutivo n.o 2; autor:
Ivo Vanderlinde; encaminhamento: favorável, do autor do
Destaque; resultado: aprovado, com 74 votos favoráveis
e 03 contrários; 75.a votação: Destaque n.O 3993-87, su
pressivo do § 42, art. 5.° do Substitutivo n.O 2; autor:
Aluízio Campos; encaminhamento: favorável, do autor,
de José Thomaz Nonõ e de Paulo Ramos, e contrário de
Chagas Rodrigues e Oswaldo Lima Filho; resultado: rel?i
tados, com 69 votos contrários, 13 favoráveis e 01 abs
tenção; 76.a votação: Destaque n.> 0803/87 - Emenda n. O

ES-23847-7, do § 43, art. 5.0 do Substitutivo n.O 2; autor:
Domingos Leonelli; encaminhamento: favorável, do au
tor e de Jorge iHage, e contrário de José Genoíno e Rose
de Freitas; resultado: rejeitado, com 67 votos contrá
rios e 21 favoráveis. As dez horas e cinqüenta e oito
minutos, deíxou a Presidência O' 2.0-Vice-Presidente Bran
dão Monteiro, assumindo-a o 4.0-Vice-Presidente Fer-
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nando Henrique Cardoso; 77.a votação: Destaque n.o
0249-87, do Senhor Lysâneas Maciel - Emenda n.o
ES-34048-4, aditiva de expressão ao § 45, art. 5.°, do Subs
titutivo n.o 2; autor: Vivaldo Barbosa; encaminhamento:
favorável, dos autores do Destaque e da Emenda, e con
trário de Gerson Peres e Aluízio Campos; resultado: re
jeitado, com 65 votos contrários e 19 favoráveis. Tendo
assumido a Presidência às onze horas e dezesseis minutos,
em substituição ao 4.o-Vice-Presidente Fernando Henrique
Cardoso, o l.°·Vice-Presidente Aluízio Campos cedeu a
cadeira ao anteriormente substituído, às onze horas e cin
qüenta minutos; 78.a votação: Destaque n.O 2776-87 
Emenda n.O ES-26860-1, aditiva ao § 45, art. 5.°, do Subs
titutivo n.o 2; autor: José Maria Eymael; encaminha
mento: favorável, do autor e de Bonifácio de Andrada, e
contrário de Nelson Jobim, Egídio Ferreira Lima e, pelo
Relator, de José Serra; resultado: rejeitado, com 60 votos
contrários e 26 favoráveis; 79.a votação: Destaque
n.o 4700-87, do § 47, art. 5.0, do Substitutivo n.o 2; autor:
Euclides Scalco; encaminhamento: favorável, de Nelson
Jobim e do Relator Bernardo Cabral: resultado: aprovado,
com 83 votos favoráveis e 01 contrário; 80.a votação: Des
taque n.o 3966-87 - Emenda n.o ES-31967-1, substituti
va de expressão, do § 48, art. 5.°, do Substitutivo n.o 2;
autor: José Maria Eymael; encaminhamento favorável,
do autor e do Relator-Adjunto José Fogaça; resultado:
aprovado, com 80 votos favoráveis e 01 contrário. As treze
horas e quatorze minutos, o Presidente Fernando Henri
que Cardoso suspendeu a reunião, antes convocando sua
continuação para as quatorze horas, do dia cinco de outu
bro de mil novecentos e oitenta e sete. As quatorze horas
e vinte e cinco minutos, do dia cinco de outubro de mil
novecentos e oitenta e sete, havendo número regimental, o
1.0-Vice-Presidente Aluízio Campos declarou reabertos os
traba'lhos, fazendo apelo para que o prazo de encaminha
mento, de cinco minutos, fosse obedecido pelos oradores,
a fim de possibilitar maior desenvolvimento do processo de
votação; 81.a votação: Destaque n.? 3864-87 - Emenda
n,? ES-27351-5, supressiva de expressões do § 49, art. 5.°,
do Substitutivo n,v 2; autor: Gastone Righi; encaminha
mento: favorável, do autor e do Relator Bernardo Cabral;
resultado: aprovado, com 59 votos favoráveis e 04 contrá
rios. As quatorze horas e trinta e oito minutos, deixou a
Presidência o Constituinte Aluízão Campos, assumindo-a
o 2.0-Vice-Presidente Brandão Monteiro; 82.a votação:
Destaque n.o 3997-87; supressivo de expressão, do § 51,
art. 5.°, do Substitutivo n.o 2; Autor: Aluizio Campos; en
caminhamento: favorável ,do autor, de Nelson Jobim e do
Relator Bernardo Cabral; resultado: aprovado, com 76 vo
tos favoráveis; 83.a votação: Destaque n.o 3998-87 supres
sivo de expressões do § 52, art. 5.°, do Substitutivo n.o 2;
autor Aluízio Campos; encaminhamento: favorável, do
autor e do Relator Bernardo Cabral; resultado: aprovado,
com 79 votos favoráveis; 84.a votação: Destaque n.O 7529-87
Emenda n.O ES-30852-1, modificativa do § 53, art. 5.0, do
Substitutivo n.o 2; autor: Nyder Barbosa; encaminhamen
to: favorável, do autor e de Gastone Righi, e contrário de
Nelson Carneiro e Gerson iPeres; resultado: aprovado, com
76 votos favoráveis e 07 contrários; 85.0 votação: Destaque
n.o 1921-87, do Senhor Luiz Inácio Lula da Silva; Emenda
n.O ES-3077-9, supressiva de expressão do § 52, art. 5.0,
do Substitutivo n.O 2; autor: Plínio Arruda Sampaio; en
caminhamento: favorável, do autor e do Relator Bernardo
Cabral; resultado: aprovado, com 80 votos favoráveis e
{lI contrárío; 86.a votação: Destaque n,v 1082-87, Testa
belecendo o § 1.0 e parte do § 2.°, do Projeto de Constitui
ção; autor: Vilson de Souza, encaminhamento: favorável,
do autor; resultado: rejeitado, com 47 votos contrários e
35 favoráveis. As dezesseis horas e trinta e quatro minu
tos, deixou a Presidência o Constituinte Brandão Monteiro,
assumíndo-a o 3.0-Vlice-Presidente Jarbas Paasarinho;
87.a votação: Destaque n.o 3860-87 - Emenda n.O ES
28361-2, aditiva de expressões ao § 55, art. 5.0, do Subs
titutivo n.O 2; autor Gastone Righi; encaminhamento: ra-

vorável, do autor e do Relator Bernardo Cabral; resultado:
aprovado, com 81 votos favoráveis e 10 contrários;
88.a votação: Destaque n.o 1391-87 - Emenda n.? ES
22200-7, aditiva de § ao art. 5.0, do Substitutivo n.O 2; au
tor: Nelson Carneiro; encaminhamento: favorável, do au
tor e de Nelton Friedrich, e contrário de Ricardo Fiúza e
José Lourenço; resultado: aprovado, com 50 votos favorá
veis e 39 contrários. As dezessete horas e oito minutos,
deixou a Presídêncía o Constituinte Jarbas Passarinho,
assumindo-a o titular Constituinte Afonso Arinos; 89.a
votação: Destaque n,? 4208-87, aditiva de alínea ao art. 5.0,
do Substitutivo n.o 2; autor: Euclides Scalco; encaminha
menta: favorável, de Pimenta da Veiga e Cristina Tavares,
e contrário de Ricardo Fiuza e do Relator Bernardo Ca
braã; resultado: rejeitado, com 49 votos contrários e 41
favoráveis; 90.a votação: Destaque n.O 1104-87, aditivo de
§ ao art. 6.°, do Substitutivo n.O 2; autor: Vilson de Souza;
encaminhamento: favorável, do autor e de Jutahy Júnior,
e contrário de Egídio Ferreira Lima e do Relator Bernardo
Cabral; resultado: aprovado, com 47 votos favoráveis e 42
contrários; 91.a votação: Destaque n,v 0057-87 _ Emenda
n.O ES-24833-2, aditiva de artigo ao Capítulo I, Título Ir,
do Substitutivo n.o 2, autor: Cunha Bueno; encaminha
mento: favorável, do autor, e contrário de Nelson Aguiar e
Aécio Neves; resultado: rejeitado, com 87 votos contrários
e 01 favorável. Concluida essa votação, o Presidente Afonso
Arinos leu, para conhecimento do Plenário da Comissão,
expediente recebido do Presidente Ulysses Guimarães, da
tado de cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e
sete, versando sobre a dilatação de prazos para a conclu
são dos trabalhos do órgão. As vinte horas e quinze minu
tos, o Presidente Afonso Arinos suspendeu a reunião, an
tes convocando sua continuação para as quatorze horas,
do dia seis de outubro de mil novecentos e oitenta e sete.
As quatorze horas e vinte minutos, do dia seis de outubro
de mil novecentos e oitenta e sete, havendo número regí
mental, o 2.0-Vice-PTesidente Brandão Monteiro declarou
reabertos os trabalhos, tendo informado o novo calendá
rio das reuniões plenárias da Comissão, de segundas às
quíntas-feíras, em dois turnos, de nove às treze horas e
das quinze às vinte horas, e aos sábados de nove às treze
horas, com possibilidade de prorrogação além desses horá
rios, conforme as necessidades; 92.a votação: Destaque
n.> 1276-87 - Emenda n.O ES-34592-3, aditiva de artigo
ao Título li, do Substitutivo n.o 2; autor: Vivaldo Barbo
sa; encaminhamento: favorável, do autor e- de Oswaldo
Lima Filho, e contrário de Egídio Ferreira Lima, oastone
Righi e do Relator-Adjunto José Fogaça; resultado: rejei
tado, com 77 votos contrários e 13 favoráveis; 93.a votação:
Destaque n.o 1304-87 - Emenda n!:> ES-34575-3, 'aditiva
de artigo ao Titulo li, do Substitutivo n.O 2; autor: Vival
do Barbosa; encaminhamento: favorável, do autor, e con
trário do Relator-Adjunto Antônio Carlos Konder Reis;
resultado: rejeitado, com 61 votos contrários e 30 favorâ
veís. As quinze horas e cinqüenta e dois minutos, deixou a
Presidência o Constituinte Brandão Monteiro, assumindo-a
o 3.0-Vice-Presidente Jarbas Passarinho; 94.a votação: Des
taque n.o 2019-87 - Emenda n.O 1P-20044-0, aditdva de
alínea ao art. 5.°, do Substitutivo n.O 2; autor: Eduardo
Jorge; encaminhamento: favorável, do autor, e contrário
do Relator-Adjunto Ad'Olfo Olíveira; resultado: rejeitado,
com 64 votos contrários e 26 favoráveis; 95.a votação: Des
taque n.o 6536·87 - Emenda n.o ES-2988~6, aditiva de
artigo ao Título li, do Substitutivo n.o 2; autor Lysâneas
Maciel; encaminhamento: favorável, do autor e de Joa
quim Bevilácqua, e contrário de Pimenta da Veiga, Ricar
do Izar e do Relator Bernardo cabral; resultado: rejei
tado, com 50 votos contrârdos e 33 favoráveís; 96.a vota;ção:
Destaque n.o 7784-87 - Emenda n.o 1P-19769-4, aditiva
de artigo ao Título li, do Substitutivo n.O 2; autor: Sér
gío Brito; encaminhamento: favorável, do autor e de Joa
quim Bevilácqua, e contrário de José Tavares e José Paulo
Bisol; resultado: rejeitado, com 73 votos contrários e 14
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favoráveis. As dezessete horas e quarenta e cinco minutos,
deixou a Pres-idência O Constituinte Jarbas Passarinho, as
sumindo-a o 4.0-Vice-Presidente Fernando Henrique Car
doso. As dezoito horas e doze minutos, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso suspendeu a reunião, antes con
vocando sua continuação para as quatorze horas, do dia
sete de outubro de mil novecentos e oitenta e sete. As
quatorze horas e quarenta e quatro minutos, do dia sete
de outubro de mi11 novecentos e oitenta e sete, havendo nú
mero regimental, o 2.0 Vice-Presidente Brandão Montei
ro declarou reabertos os trabalhos, dando continuidade à
votação; 97.,a votação: Destaque n. O 3.792-87, substitutivo
do art. 6.0 , do SubStitutivo n.o 2; autor: Luiz Inácio Lula
da Silva; encaminhamento: favorável, do autor e de Bran
dão Monteiro, e contrário de Ricardo Izar e do Relator
Bernardo Cabral; resultado: rejeitado, com 54 votos con
trários e 38 ravorãveís. As quatorze horas e cinqüenta e
dois minutos. o Oonstituinte Brandão Monteiro deixou a
Presidência dos trabalhos, a ela retornando às quinze ho
ras e trinta e dois minutos, sendo substituído pelo
l,0-Vice-Presid,ente Aluízio Campos; 98.a votação: Desta
que n. o 0125-87, do Senhor Paulo Paim - Emenda n.? ES
34287-8, modificativa do caput do art. 6.0, do Substituti
vo n.O 2; autor: Augusto Carvalho; encaminhamento: fa
vorável, dos autores do Desta.que e da Emenda e do Relator
Bernardo Cabral; resultado: aprovado com 92 votos fa
voráveis e 01 contrário; 99.'" votação: Requerimento de
Preferência para o Destaque n. O 7.073-87; autor:
Antônio Maiiz, resultado: rejeitado com 46 votos con
tráríos e 35 favoráveis; 10o.a votação: Destaque
n.O 7073-87, substitutivo do inciso I, do art. 6.0, do
Substitutivo n.? 2 pelo inciso I, art. 7.0 , do Substitutivo
n.O L: autor: Antonio Mariz; encaminhamento: favorável
do aútor e de Pimenta da Veiga, e contrário de Francisco
Dornelles. Luiz Salomão e do Relator Bernardo Cabral;
resultado': rejeitado, com 58 votos contrários e 35. favo
ráveis. As dezesseis horas e quarenta e quatro minutos,
deixou a Presidência o constituinte Brandão Monteiro,
assumindo-a o 3.0-Vice-Presidente Jarbas Passarinho que,
às dezessete horas e vinte e seis minutos, fois substituído
pelo presidente Afonso Arinos. A? assumi! a presi~ncia
dos trabalhos o titular Afonso Arinos pediu a atençao do
Plenário par~ ler documento 'que lhe fora encaminhado
pelo Senhor Andrés Townsend Ezcurra - Secretário-Geral
do Parlamento Latino-Americano, sobre o posicionamento
adotado pela Comissão em favor da "integração latino
americana"; IOI.a votação: Destaque n.? 3866-87 - Emen
da n.? 25795-1, modificativa do inciso I, art. 6.0, do
Substitutivo n.v 2; autor: Gastone Righi; encaminha
mento: favorável, do autor e contrário de JOSé 0'enoíno e
do Relator-Adjunto José Fogaça; resultado: rejeltado, com
75 votos contrários e 18 favoráveis; 102.'" votação: Desta
que n.? 5090-87, do Senhor. Darcy _Pozza - '!Emenda
n ° 1P-20726-6 aditiva ode artígo ao Titulo II, Capitulo lI,
do Substitutivo n.o 2; autor: Edegar Luiz Zabka (Emenda
Popular); encaminhamento: fav~rável, do au~or ?-o Des
taque, e contrário de Luiz Sa,lomao, Nelton ~l'ledrlCh e do
Relator-Adjunto Antônio Carlos Konder Rels; resultado:
rejeitado com 64 votos contrários e 29 favoráveis. As de
zenove hbras e quarenta e oito minutos, deixou a Presidên
cia dos trabalhos o Constituinte Jarbas Passarinho, as
sumindo-a o 4.o-Vice-Presidente Fernando Henrique Car
doso que, após responder a 'questões de ordem form~ladas
pelos Constituintes José Genoino, Gerson Peres, Vivaldo
Barbosa e Plínio Arruda sampaio, suspendeu a reunião às
vinte horas e vinte minutos, antes convocando sua conti
nuação para as quatorze horas e trinta minutos, do dia
oito de outubro de mil novecentos e oitenta e sete. As
quatorze horas e trinta minutos, do dia oito de outubro
de mil novecentos e oitenta e sete, havendo número regi
mental o l,°-Vice-Presidente Aluízio Campos declarou
'reabertas os trabalhos, concedendo a palavra, inicialmente,
ao Relator Bernardo Cabral que pediu para registrar o
aniversário, na data, do Doutor Paulo Affonso Martins de

Oliveira, Secretário-Geral da Mesa da Câmara dos Depu
tados e da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, ve
lho amigo de mais de vinte anos, homenagem da qual par
tilhou, também, o Presidente Aluízio Campos, em nome da
Comissão de Sistematização; l03.a votação: Destaque
n.o 6416-87 - Emenda n.O ES-27273-0, modificativa do
inciso I, art. 6.0, dO. Substitutivo n. O 2; autor: Max Rosen
mann; encaminhamento: favorável, de Gerson Peres, e
contrário de Carlos Chiarelli, Euclides Scalco e do Relator
Bernardo Cabral; resultado: rejeitado, com 59 votos con
trários e 34 favoráveis; 104.a votação: Destaque n,? 6569-87,
do Senhor Afif Domingos - Emenda n.o ES-34378-5, mo
dificativa do art. 6.0, do Substitutivo n.? 2; autor: Fran
cisco Dornelles; encaminhamento: favorável, de Afif Do
mingos, e contrário de José Genoíno e José Maria Eymael;
resultado: rejeitado, com 83 votos contrários e 09 favorá
veis. As dezoito horas e vinte minutos, deixou a Presidên
cia o Constituinte Afonso Arinos, assumindo-a o 3.0-Vi
ce-Presidente Jarbas Passarinho; 105.a votação: Desta
que n. O 0810-87, substitutivo de alínea do inciso I, art. 6.0,
do Substitutivo n.> 2; autor: Haroldo Lima; encaminha
mento: favorável, de Aldo Arantes, e contrário de Aluizio
Campos e do Relator Bernardo Cabral; resultado: rejei
tado, com 62 votos contrários, 24 favoráveis e 01 absten
ção; IOG.a votação: Destaque n.o 5725,87, supressívo de
expressão do inciso I, alínea "c", art. 6.0, do Substitutivo
n.? 2; autor: Cristina Tavares; encaminhamento: favorável,
da autora e de Roberto Freire, e contrário de Virgildásio
de Senna e do Relator-Adjunto José Fogaça; resultado:
rejeitado, com 49 votos contrários e 39 favoráveis. As deze
nove horas e vinte e seis minutos, deixou a Presidência dos
trabalhos o Constituinte Jarbas Passarinho, assumindo-a
.0 4.o'-Vice-Presidente Fernando Henrique Cardoso; 107.~
votação: Destaque n,v 6792-87, do Senhor Carlos Sant
Anna - Emenda n.o ES-30255-8, modificativa de incisos
art. 6.0, do Substitutivo n.o 2; autor: Francisco Amaral;
encaminhamento: favorável, do autor do Destaque, e con
trário de José Serra e do !Relator Bernardo Cabral; resul
tado: rejeitado, com 55 votos contrários e 21 fa-Y0ráveis. As
vinte horas e quarenta e dois minutos, o Presidente Fer
nando Henrique Cardoso suspendeu os trabalhos, ant~s
convocando sua continuação para as nove horas, do día
nove de outubro de mil novecentos e oitenta e sete. As nove
horas e quarenta e oito minutos, do dia nov~ de outu~ro de
mil novecentos e oitenta e sete, havendo numero regimen
tal, o 2.o-Vice-Presidente Br~ndão Monteiro declarou rea
berta a reunião; 10S.a votação: Destaque n. O 0127-8~,. do
Senhor Paulo Paim - Emenda n.o ES-3431O-6, modífíea
tiva do inciso V, art. 6.0, do Subs~itutivo n.o 2; aut?r: AU
gusto Carvalho e outros; encan:l;1nhamento: ,f~voravel" ~o
autor e de Luiz Inácio Lula da Sl1va, e contrarlO de EgIdiO
Ferreira Lima, José Serra e do Relator Bernard~ 9abral; re
sultado: prejudicado, por falta de quorum qualif!cado, com
41 votos contrários e 24 favoráveis; 109.a votaçao: Desta
que n.O 0414-87, supressivo de expressão do inciso V, art. 6.

0,

do Substitutivo n.O 2; autor Luiz Inácio Lula da Silva; en
caminhamento: favorável, do autor, de Antônio Britto e do
Relator Bernardo Cabral; resultado: aprovado, com 65
votos favoráveis; 1l0.a votação: Destaque n,o 6867-87,
aditivo de expressão ao inciso VI, art. 6.°, do Substitutivo
n.> 2; autor: Fernando Henrique Cardoso; encaminha
mento: favorável, do autor e de Nelton Friedrich; resul
.tado: aprovado, com 68 votos favoráveis e 02 contrários;
111.a votacâo: Destaque n.o 0480-87 - Emenda n.? 1P
05547-4, módificativa do inciso VII, art. 6.0, do Substitu
tivo n.o"2; autor: Florestan Fernandes; encaminhamento:
favorável, do autor, de Jorge Hage e do Relator Bernardo
.Oabral: resultado: aprovado, com 75 votos favoráveis e 01
contrário; J12.a votação: Destaque n.O 3572-87 - Emenda
n.o ES-22577-4, modificativa do inciso VIII, do Substituti
vo n. O 2; autor: Inocêncio Oliveira; encaminhamento: ra
vorâvel.ido autor e de Nelton Friedrich, e contrário de José
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Thomaz Nonô; resultado: prejudicado, por falta de quorum
qualificado, com 43 votos contrários e 37 favoráveis. As
onze horas e quarenta e dois minutos, deíxou a Presidên
cia dos trabalhos o Constituinte Brandão Monteiro, as
sumindo-a o 4.0-Vice-Presidente Fernando Henrique Car
doso; 113.a votação: Destaque n.o 1183-87 - Emenda
n,v 1P-Ü9867-0, modifi.cativa d oíncíso IX, art. 6.0 , do Subs
titutivo n.O 2; autor: Vivaldo Barbosa; encaminhamento:
favorável, do autor e de Cristina Tavares, e contrário de
Antônio Britto, José Serra e do Relator Bernardo Cabral;
resultado: rejeitado, com 67 votos contrários e 17 favo
ráveis; 114.a votação: Destaque n.o 3243-87 - Emenda
n.o ES-24967-3" aditiva de íncíso ao art. 6.0 do substitu
tivo n.o 2; autor: Ismael Wanderley; encaminhamento: fa
vorável, do autor, e contrário do Relator Bernardo Cabral;
resultado: rejeitado, com 51 votos contrários e 28 favorá
veis. As treze horas, o Presidenté Fernando Henrique Car
doso suspendeu os trabalhos, convocando a sua continua
ção para as quinze horas, no mesmo local. As quinze horas
e vinte e quatro minutos, havendo número regimental, o
3.0-Vice-Presidente Jarbas Passarinho declarou reaberta a
reunião: 115.a votação: Destaque n.o 0665-87, substituti
va do inciso XI, art. 6.0 , do Substitutivo n.o 2; autor:
Brandão Monteiro; encaminhamento: favorável, do autor
e de Oswaldo Lima Filho, e contrário de Egídio Ferreira
Lima e Alceni Guerra; resultado: rejeitado, com 51 votos
contrários e 40 favoráveis; 116.a votação: Requerimento de
Preferência para o Destaque n.o 3867-87 - Emenda
n.o ES-25794-3, modificativa - do inciso XI, art. 6.0 , do
Substitutivo n. O 2; autores: Gastone Righi e José Maria
Eymael; resultado: rejeitada, com 47 votos contrários e
13 favoráveis. As dezesseis horas e vinte e quatro minutos,
o Constituinte Jarbas Passarinho deixou a Presidência dos
trabalhos, assumindo-a o titular, Constituinte Afonso Ari
nos; 117.a votação: Destaque n.o 3867-87 - Emenda
n,o ES-25794-3, modificativa do inciso XI, art. 6.0 , do Subs
titutivo na 2; autores: Gastone Righi e José Maria Eymael;
encaminhamento: favorável, do autor Gastone Righi, e
contrário de Luís Roberto Ponte e Oswaldo Lima Filho;
resultado: aprovado, com 66 votos favoráveis, 23 contrários
e 01 abstenção; 118.3. votação: Destaque n.o 4068-87 
Emenda n.o ES-21530-2, modificativa do inciso XII,
art. 6.0 , do Substitutivo n.o 2; autor: J{)fran Frejat; enca
minhamento: favorável, do autor e de Virgildásio de Sen
na, e contrário de João Paulo e Mário Lima; resultado:
rejeitado, com 53 votos contrários, 14 favoráveis e 01 abs
tenção. As vinte horas e dois minutos, o Presidente Jarbas
Passarinho suspendeu os trabalhos, antes convocando sua
continuação para as nove horas do dia dez de outubro de
mil novecentos e oitenta e sete. As dez horas e vinte e dois
minutos do dia dez de outubro de mil novecentos e oiten
ta e sete, havendo número regimental, o l.°-Vice-Presi
dente Aluizio Campos declarou reaberta a reunião; 119.a
votação: Destaque n.v 0112-87, do Senhor Paulo Paim 
Emenda n.o ES-32950-2, modificativa do inciso XIII,
art. 6.0 , do Substitutivo n.O 2; autores: Francisco Küster e
outros; encaminhamento: favorável, de José Genoíno e
Francisco Küster, e contrário de José Lourenço e Nelson
Carneiro; resultado: prejudicado, por falta de quorum
qualificado, com 39 votos contrários e 25 favoráveis. O
Constituinte Bernardo Cabral, em comunicação lida pelo
Presidente Aluízio Campos, informou ao Plenário sua im
possibilidade de comparecer à reunião, na data, indican
do para substitui-lo, eventualmente, os Constituintes José
Fogaça, Adolfo Oliveira e Antônio Carlos Konder Reis,
120. votação: Destaque n.o 3507-87, supressivo do inciso
XIV, art. 6.°, do Substitutivo n.O 2; autor: Edmilson Valen
tim; encaminhamento: favorável, do autor; resultado: re
jeitado, com 54 votos contrários e 14 favorávei~; 121." vota
ção: Destaque n. O 0137-87, do Senhor Paulo PaIm - Emen
da n.? ES-34358-1, modificativa do inciso XIV, art. 6.°,
do Substitutivo n.> 2; autores: Geraldo Campos _e outros;
encaminhamento: favorável, de Egídio Ferreira Lima e Má-

rio Lima ,e contrário de Fernando Gasparian e José Lou
renço; resultado: prejudicado, por falta de quorum quali
ficado, com 40 votos favoráveis e 26 contrários; 122.a vo
tação: Destaque n.O 3868-87 - Emenda n.o ES-25793-5,
modificativa do inciso XIV, art. 6.0 , do Substitutivo n.O 2;
autor: Gastone Righi; encaminhamento: favorável, do
autor e de Nelson Wedekin, e contrário de José Maria Ey
mael, Alceni Guerra e do Relator-Adjunto Adolfo Oli
veira; resultado: prejudicado, por falta de quorum quali
ficado, com 39 votos favoráveis e 29 contrários. As onze ho
ras e quarenta e 'Quatro minutos, deixou a Presidência o
Constituinte Brandão Monteiro, assumindo-a o 3.0·Vice·

Presidente Jarbas Passarinho; 123.a votação: Destaque
n.? 4283-87, do Senhor Nelton Friedrich - Emenda n.O ES
34358-1, moddficativa do íncíso XIV, art. 6.0, do Substi
tutivo n.? 2; autores: Geraldo Campos e outros; encami
nhamento: favorável, do autor e de Haroldo Lima, e con
trário de José Costa; resultado: adiada, por falta de
quorum, com 45 votantes. As doze horas ,e trinta minutos,
o Presidente Jarbas Passarinho suspendeu os trabalhos,
antes convocando sua contínuação para as quatorze ho
hos, do dia treze de outubro de mil novecentos e oitenta e
sete. As quatorze horas e cinqüenta e seis minutos, do dia
treze de outubro de mil novecentos e oitenta e sete, o 2.°_
Vice-Presidente Brandão Monteiro declarou reaberta a reu
nião, concedendo a palavra, para uma comunicação, ao
Constituinte Eraldo Tinoco; 124." votação: Destaque
n.o 4283-87, do Senhor Nelton Friedrich - Emenda
n.O ES-34358-1, modificativa do inciso XIV, art. 6.0, do
Substitutivo n.> 2; autores: Geraldo Campos e outros; en
caminhamento: dispensado, considerando já ter ocorrido
no dia dez do mesmo mês; resultado: prejudicado, por
falta de quorum qualificado, com 40 votos favoráveis e 28
contrários; 125.a votação: Destaque n.? 4378-87 - Emen
da n.O 33745-9, modificativa do inciso XIV, art. 6.°, do
Substitutivo n.O 2; autor: Ademir Andrade, encaminha
mento: favorável, do autor; resultado: aprovado, com 53
votos favoráveis e 30 contrários; 126.a votação: Destaque
n.O 0023-87 - Emenda n.O ES-28845-8, modificativa do in
ciso XV, art. 6.°, do Substitutivo n,v 2; autor Floriceno Pai
xão; encaminhamento: favorável, do autor, contraditado
por Gerson Peres; resultado: rejeitado, com 49 votos con
trários e 28 favoráveis; 127.a votação: Destaque n.o 3869-87
- Emenda n.o ES-25792-7, modificativa do inciso XV,
art. 6.0, do Substitutivo n,o 2; autor: Gastone Righi; en
caminhamento: favorável, do autor; resultado: prejudica
do, por falta de quorum qualificado, com 43 votos con
trários e 32 fávoráveis. As dezesseis horas e dois minutos,
deixou a Presi!dência o Constituinte Jarbas Passarinho, as
sumindo-a o titular Afonso Arinos; 128.3. vbtação: Desta
que n.O 0352-87 - Emenda n.O ES-23084-1, modificativa
do inciso XVI, art. 6.°, do Substitutivo n.O 2; autor: Mário
Maia; encaminhamento: favorável, do autor, e oontrárío
de JoSé Lourenço; resultado: rejeitado, com 58 votos con
trários, 18 favoráveis e 01 abstenção; 129." votação: Des
taque n.? 2244-87 - Emenda n.? ES-27066-4, modificati·
va do inciso XVI, art. 6.0 , do Substitutivo n.O 2; autora:
Irma Passoni; encaminhamento: .favorável, de Cristina
Tavares, José Maria Eymael e do Relator-Adjunto José
Fogaça; resultado: aprovado, com 65 votos favoráveis e 13
contrários; 130.a votação: Destaque n.O 3963-87 - Emen
da n.O ES-26792-2, modificativa do inciso I, art. 6.0 , do
Substitutivo n. O 2; autor: José Maria Eymael; encami
nhamento: favorável, do autor; resultado: aprovado. com
62 votos favoráveis e 22 oontrários; 131.3. votação: Desta
que n.o 6129-87 - Emenda n.o ES-1263-4, modificativa
do inciso XVIII, art. 6.0 , do Substitutivo n.o 2; autor: An
tônio Carlos Konder Reis; encaminhamento: favorável,
do autor, contraditado por Luiz Salomão; resultado: rejei
tado, com 47 votos contrários e 26 favoráveis; 132.a vota
ção: Destaque n.O 8044-87, do Senhor Roberto Balestra 
Emenda n. O ES-27090-7, substitutiva dos incisos XVIII e .
.XIX, art. 6.0 , 'do Substitutivo n.O 2; autor: Antoniocarlos
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Mendes Thame; encaminhamento: favorável, do autor;
resultado: rejeitado, com 61 votos contrários e 17 favorá
veis; 133.a. votação: Destaque n,? 3176-87, supressivo do
inciso XXI, art. 6.°, do Substitutivo n.o 2; autor: José Lins;
encaminhamento: favorável, do autor e de Ricardo Izar, e
contrário de Abigail Feitosa, Rose de Freitas e do Relator
Adjunto José Fogaça; resultado: rejeitado, com 55 votos
contrários e 14 favoráveis; 134.a votação: Destaque
n.O 3177-87, supressivo do inciso XXIII, art. 6.°, do Subs
titutivo n.o 2; autor: José Lins; encaminhamento: favo
rável, do autor, e contrário de Oswaldo Lima Filho e Vir
gildásio de Senna; resultado: rejeitado, com 47 votos con
trários e 14 favoráveis. As vinte horas e quarenta e qua
tro minutos, o Presidente Jarbas Passarinho suspendeu os
trabalhos, antes convocando sua continuação para o dia
quatorze de outubro de mil novecentos e oitenta e sete,
às quatorze horas e trinta minutos. As quatorze horas '6
quarenta e seis minutos, do dia quatorze de outubro de mil
novecentos e oitenta e sete, havendo número regimental, o
1.0-Vice-Presidente Aluízio Campos declarou reaberta a reu
nião, tendo comunicado ao Plenário o resultado do traba
lho de votação, no período compreendido entre vinte e qua
tro de setembro a dez de outubro do ano em curso; I35.a
votação: Destaque n.o 1553·87 - Emenda n.O 1P·02597-4,
modificativa do art. 6.°, do Substitutivo n.o 2; autor: Olí
vio Dutra; encaminhamento: favorável, do autor 6 de
Cristina Tavares, e contrário de Egídio Ferreira Lima e do
Relator Bernardo Cabral; resultado: prejudicado, por fal
ta de quorum qualificado, com 40 votos contrários e 23 fa
voráveis. As 'quinze horas e dois minutos, o Constituinte
Aluízio Campos deixou a Presidência dos trabalhos, as
sumíndo-a o 3.0-Vice-presidente Jarbas Passarinho; 13S.a
votação: Destaque n.? 5757-87 - Emenda n.O ES-30879·3,
aditiva de expressão ao inciso XXIII, art. 6.°, do Substitu
tivo n,v 2; autor: Carlos Alberto Caó; encaminhamento:
favorável, de Luiz Salomão; resultado: rejeitado, com 51
votos contrários e 27 favoráveis; I37.a votação: Destaque
n.o 1395-87 - Emenda n.O ES·22193-1, aditiva de inciso
ao art. 6.°, do Substitutivo n.O 2; autor: Nelson Carneiro;
encaminhamento: favorável, do autor; resultado: aprova
do, com 59 votos favoráveis e 25 contrários. As quinze ho
ras e cinqüenta e seis minutos, deixou a Presidência dos
trabalhos o Constituinte Jarbas Passarinho, assumindo-a
o 4.o-Vice-Presidente Fernando Henrique C'ardoso; I3S.a
votacão: Destaque n.o 5937·87, aditivo de inciso ao art. 6.°
do Subtitutivo n.o 2; autor Eduardo Jorge; encaminhamen
to: favorável do autor; resultado: rejeitado, com 47 votos
contrários e 40 favoráveis; 139.a votação: Destaque
n.o 0111-87 - Emenda n.O ES·32949·9, aditiva de inciso ao
art. 6.°, do Substitutivo n.O 2; autor: Paulo Paim; ~nca

mínhamento: favorável, de Plínio Arruda SampaIo, e
contrário do Relator Bernardo Cabral; resultado: aprova
do, com 64 votos favoráveis e 36 contrários. O Presidente
Fernando Henrique Cardoso, em seguida, concedeu a pa
lavra ao !Relator Bernardo Cabral, que leu expediente no
qual propunha nova sistemática d~ apreoíação da ~atér~a
constitucional, estabelecendo o crítérío da proporcíonalí
dade das representações partidárias na seleção dos desta
ques a serem votados. O documento é subscrito, também,
pelos Relatores-Adjuntos Adolfo Oliveira, Antônio Carlos
Konder Reis e José Fogaça. O Presidente Fernando Hen
rique Cardoso, na oportunídade, comunicou que encami
nharia a sugestão para uma reunião conjunta da Mesa da
Comissão com as Lideranças partidárias, antes de subme
tê-la a qualquer decisão do Plenário; 140.a votação: Des
taque n.o 0120·87 - Emenda n.o ES·32975-8, aditiva. de
inciso ao art. 6.°, do Substitutivo n.o 2; autor: Paulo paun;
encaminhamento: favorável, de José Paulo Bisol, Joa
quim Bevilácqua e do Relator Bernardo Cabral, e contrá
rio de Egídio Ferreira Lima e Gerson peres; resultado: re
jeitado, com 47 votos contrários, 35 favoráveis e 01 abs
tenção; I41.a votação: Destaque n.O 0121-87 - Emenda
n.O 32976-6, aditiva de inciso ,ao art. 6.°, do Substitutivo

n.o 2; autor: Paulo Paim; encaminhamento: favorável, do
autor e do Relator-Adjunto José Fogaça; resultado: apro
vado, com 51 votos favoráveis e 27 contrários; 142.& vo
tação: Destaque n.O 6130·87 - Emenda n,o ES·28560·2,
aditiva de incisos ao art. 6.°, do Substitutivo n.O 2; autor:
Antônio Carlos Konder Reis; encaminhamento: favorável,
do autor; resultado: aprovado, com 48 votos favoráveis e
30 contrários; 143.a votação: Destaque n.O 3028·87 
Emenda n.? ES-32358-0, modificativo do § 1.0, art. e.o, do
Substitutivo n.O 2; autor: José Geraldo; encaminhamento:
favorável, do autor, contraditado por Mário Lima; resul
tado: rejeitado, com 50 votos contrários ,e 18 favoráveis.
As vinte horas e vinte e cinco minutos, o Presidente Jar
bas Passarinho suspendeu os trabalhos, antes convocando
sua continuação para as nove horas do dia quinze de outu
bro de mil novecentos e oitenta 'e sete. As nove horas
e vinte e cinco minutos, do dia quinze de outubro de
mil novecentos e oitenta e sete, havendo número regi
mental o 1.°-iTioe-Presidente Aluízio Campos declarou
reaberta a reunião, tendo comunicado ao Plenário que
em virtude de decisão adotada no dia anterior ip€l~
Presidência da Comissão, na pessoa do senador Fe~ando
Henrique Cardoso, quanto à proposta anresentada pelo
Relator Bernardo Cabral, ficou acertada a realízacâo de
uma reunião para a data corrente, entre quatorze ê qua
torze horas e trinta mínutos, entre as lideranças parti
dárias, no Gabinete da Liderança do PMDB, ficando a
cargo do Constituinte Euclides Scalco os convites para os
demais lideres, ao encontro, antes do reínícío dos traba
lhos previsto para as quinze horas; 144.a votação: Des
taque n.o 1912·87, do Senhor Luiz Inácio Lula da Silva
- Emenda n.> 1P-02582-6, modificativa do § 2.°, art. 6.°
do Substitutivo n.? 2; autor: Plínio Arruda Sampaio; en
caminhamento: favorável, do autor ,e de Artur da Tá
vola, e contrário de José Maria Eymael, Sandra Caval
canti e do Relator Bernardo Cabral; resultado: prejudi
cado, por falta de quorum qualírícado, com 34 votos con
trários e 28 favoráveis; 145.a votação: Destaque n,v
2915·87 - Emenda n.o' ES·25671-8, supressiva do § 3.0
art. 6.°, do Substitutivo n.? 2; autor: Eliel Rodrigues~
encaminhamento: favorável, do autor, contraditado po~
Ademir Andrade; resultado: rejeítado, com 59 votos con
trários e 10 favoráveis. As dez horas e quarenta e dois
minutos, o Constituinte Aluízio Campos deixou a presi
dência dos trabalhos, assumindo-a o 4.0-Vice-Presidente
Fernando Henrique Cardoso; I46.a votação: Destaque
n.o 1099-87, substitutivo do § 3.0, art. 6.0, do Substitutivo
11.° 2; autor: Vilson Souza; encaminhamento: favorável,
de José Tavares, e contrário de Gastone Righi; resultado:
aprovado, com 68 votos favoráveis e 07 contrários. As onze
horas e vinte e oito minutos, deixou a Presidência o Cons
títuínte Fernando Henrique Cardoso, assumindo-a o
2.0-Vice-Prel'idente Brandão Monteiro; 147.a votação: Des
taque n.o 0811-87, supressivo do § 4.°, art. 6.°, do Substi
tutivo n.v 2; autor: Haroldo Lima; encamínhamento: fa
vorável, do autor e de José Serra, e contrário de José Maria
Eymael e do Relator Bernardo oaoral; resultado: preju
dicado, por falta de quorum qualificado, com 38 votos
favoráveis e 36 contrários; 148.a votação: Destaque n.o
1517·87 - Emenda n.o 1P-03269·5, aditiva de incisos ao
art. 7.0, do Substitutivo n.O 2; autora: Benedita da Silva;
encaminhamento: favorável, da autora, de Cristina Tava
res e do Relator Bernardo Cabral: resultado: prejudicado,
por falta de quorum qualificado, com 36 votos contrários
e 33 favoráveis. As treze horas e seis minutos, o presi
dente Brandão Monteiro suspendeu os trabalhos, antes
convocando sua continuação para as quinze horas do mes
mo dia quinze de outubro de mil novecentos e oitenta e
sete. As quinze horas e quatorze minutos, do dia quinze
de outubro de mil novecentos e oitenta e sete, havendo
número regimental o Presidente Aluízio Campos de
clarou reaberta a reunião; 149.a votação: Destaque n.?
3712-87 - Emenda n.o ES·21878·6, modificativa do
art. 8.0, do Substitutivo ill.o 2,; autor: V1cente Bago;
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encaminhamento: favorável, do autor e do Relator Ber
nardo Cabral; resultado: aprovado, com 71 votos fa
voráveis e 09 contrários; 150.a votação: Destaque n.o
1885-87 - Emenda n.o ES-29798-8, substitutiva do art.
95', do Substitutivo 11.° 2; autor: Luiz Inácio Lula da
Silva; encaminhamento: favorável, do autor e de José
Genoino, e contrário de Roberto Freire, Mário Lima e do
Relator-Adjunto José Fogaça; resultado: rejeitado, com
83 votos contráríos e 05 favoráveis; 151.a votação: Destaque
n.O 6433-87 - Emenda n.o ES-34514·1, substitutiva do
art. 9.°, do Substitutivo n,v 2; autor: Geraldo Campos;
encaminhamento: favorável, do autor e de Haroldo Lima,
e contrário de Carlos Chiarelli e Luiz Inácio Lula da Sil
va; resultado: aprovado, com 63 votos favoráveis, 19 con
trários e 01 abstenção. As dezessete horas e quarenta e
quatro minutos, deixou a presidência dos trabalhos o
Constituinte Aluízio Campos, sendo substituído pelo
2.0-Vice-Presidente Brandão Monteiro que, às dezoito ho
ras e quatorze minutos cedeu o lugar ao 3.0-Vice-Presi

dente Jarbas Passarinho; 152.a votação: Destaque n.O

0418-87, supressivo de expressão do § 4.0 , art. 9.0 , do Subs
titutivo n.v 2; autor: Luiz Inácio Lula da Silva; encami
nhamento: favorável, de Roberto Freir,e; resultado: pre
judicado. por falta de quorum qualificado, com 45 votos
contrários -e 32 favoráveis; 153.a votação: Destaque n.v
5586-87 - Emenda n,? ES·26029-4, modificativa do § 4.°,
art. 9.°, do Substitutivo n.o 2; autor: Gastone Righi;
encaminhamento: favorável, do autor; resultado: rejei
tado, com 52 votos contrários e 23 favoráveis. As d-ezenove
horas ,e quarenta minutos, o Constituinte Jarbas Passari
nho deixou a Presidência dos trabalhos, assumindo-a o
4,o-Vice-Presidente Fernando Henrique Cardoso; 154.a vota.
ção: Destaque n.o 0136-87, do Senhor Paulo Paim 
Emenda n.O ES-34357-2, aditiva ao art. 9.°, do SubStitu
tivo n.o 2; autor: Floriceno Paixão e outros; encaminha
mento: favoráv-el, de Luiz Inácio Lula da Silva, e con
trário de Ricardo Fiuza e Edmílson Valentim; resultado:
prejudicado, por falta de quorum qualificado, com 45 vo
tos contrários e 31 favoráveis. As vinte horas e trinta e
seis minutos, o presidente Fernando Henrique Cardoso
suspendeu os trabalhos, antes, convocando sua continua
ção para as nove horas do dia dezesseis de outubro de
mil novecentos e oitenta e sete. As nove horas ·e cin
qüenta e dois minutos, do dia dezesseis de outubro de
mil novecentos e oitenta e sete, havendo número regi
mental, o 3.0-Vi'ce-Presidente Jarbas Passarinho declarou
reaberta a reunião; 155.a votação: Destaque n.o 0138-87,
do Senhor Paulo Paim - Emenda n.O ES-34359-9, aditiva
ao art. 9.0, do Substitutivo n.o 2; autor: Floriceno Pai
xão e outros; encamínhamento: favorável, de José Ge
noíno e Nelton Friedrich, e contrário de Celso Dourado
e Gerson Peres; resultado: preíudícarío, por falta de quo
rum qualificado, com 45 votos contrários, 25 favoráveis
e 01 abstenção; 156.a votação: Destaque n.O 1411-87 
Emenda n,v lP-20783-5, aditiva de artigos ao Título li
do Substitutivo n.O 2; autor: Nelson Carneiro; encami:
nhamento: favorável, do autor, de Nelson Jobim e do
Relator Bernardo Cabral, e contrário de Luiz Inácio Lula
da Silva; resultado: aprovado, com 84 votos favoráveis e
03 contrários. As onze horas e vinte minutos, o Constituinte
Jarbas Passarinho deixou a Presidência dos trabalhos
sendo substítuído pelo 4.0-Vice-Presidente Fernando Hen~
rique Cardoso, que comunicou ao Plenário o resultado de
conversação com os técnicos encarregados do painel ele
trônico de votação, tendo ficado acertado um treinamento
para adaptação ao sistema, ainda durante a reunião do
dia; 157.a votação: Destaque n.o 3184-87 - Emenda n.?
ES-34447-1, aditiva de § ao art. 9.°, do Subsitutivo
n.o 2; autor: José Lins; encaminhamento: favorável, do
autor e de Paulo Ramos; resultado: aprovado, com 47
votos favoráveis e 37 contrários; 158.a votação: Destaque
n.o 0420-87, supressivo do § 2.°, art. 10, do Substitutivo
n.o 2; autor: Luiz Inácio Lula da Silva; encaminhamento:
favorável, de Jorge Hage, e contrário de Egídio Ferreira

Lima e do Relator Bernardo Cabral; resultado: rejeitado
com 63 votos contrários e 23 favoráveis. As treze horas
e quinz-e minutos, o presidente Fernando Henrique Cal"
doso suspendeu os trabalhos, antes convocando sua con
tinuação para as quinze horas do mesmo dia. As quinze
horas e dezoito minutos, havendo número regimental, o
3.o-Vice-Presidente Jarbas Passarinho declarou reaberta
a reunião; 159.a votação: Destaque n.? 0421-87, supressívo
do inciso li, § 4.°, art. 11, do Substitutivo n.o 2; autor:
Luiz Inácio Lula da Silva; encaminhamento: favoráv-el,
de José Genoíno e José !Paulo Bisol, e contrário de Eraldo
Tinoco, Gastone Righi e do Relator Bernardo Cabral. As
dezessete horas 'e vinte e dois minutos, o presidente .Jar
bas Passarinho comunicou o início do "teste" do Sistema
Eletrônico de Votação, QU'8 foi concluído às dezessete ho
ras e quarenta e dois minutos, quando assumiu a Pre
sidência dos trabalhos o 4.0-Vice-Presidente Fernando Hen
rique Cardoso; 160.a votação: Destaque n.o 5254-, SUo
pressívo de expressão do eaput, art. 13, do SUbstitutivo
n.? 2; autor: Prisco Viana; encaminhamento: favorável,
do autor e de José Thomaz Nonô, e contrário de Luiz Sa
lomão e Nelson Jobim; resultado: prejudicado, por falta
de quorum qualificado, com 44 votos contrários e 33 favo
ráveis; 161.a votação: Destaque n.? 0094-87 - Emenda
n,v E8-22910-9, modificativa do § 1.°, art. 13, do Substitu
tivo n.? 2; autor: Hermes Zaneti; encaminhamento: fa
vorável, do autor. de Nelson Jobim e do Relator-Adjunto
José Fogaça, e contrário de Gastone Righi e Prisco Viana;
resultado: aprovado, com 58 votos favoráveis, 22 contrá
rios e 02 absenções; 162.a votação: Destaque n.o 2335·87
- Emenda n.o 1P-1l825-5, modificativa do § 1.0, art. 13,
do Substitutivo n.? 2; autor: Paulo Delgado; encaminha
mento: favorável, do autor, e contrário de José Lourenço
e Gerson Peres; resultado: rejeitado, com 63 votos con
trários e 10 favoráveis; 163.a votação: Destaque n.o
4190-87 - Emenda n.O ES-23585·1, modificativa do § 1.0,
art. 13, do Substitutivo n.o 2; autor: Octávio Elísio; en
caminhamento: favorável, do autor, contraditado por Ger
son Per-es; resultado; prejudicado, por falta de quorum
qualificado com 39 votos favoráveis e 29 contrários. As
vinte horas e quinze minutos, o Pr,esid-ente Fernando Hen
rique Cardoso suspendeu os trabalhos, antes convocando
sua continuação para as nove horas do dia dezessete de
outubro de mil novecentos e oitenta e sete. As nove horas
e quarenta e dois minutos, do dia dezessete de outubro
de mil novecentos e oitenta e sete, havendo número regi
mental, o 3.0-Vice-Presideute Jarbas Passarinho declarou
reaberta a reunião; 164.a votação: Destaque n.o 2986-87,
supressívo do § 2.°, art. 13, do Substitutivo n.o 2; autor:
Nelton Friedrich; encaminhamento: favorável, de Paulo
Ramos e Celso Dourado, e contrário de oswaldo Lima
Filho e José Lourenço; resultado: prejudicado, por falta
de quorum qualificado, com 39 votos contrários e 21 favo
ráveis; 165.a votação: Destaque n.o 4142-87 - Emenda
n.O ES-28895-4, modificativa do § 3.°, art. 13, do Substi
tutivo n.? 2; autor: Humberto Lucena; encaminhamento:
favorável, do autor e de Ademir Andrade, e contrário de
Nelson Jobim; resultado: rejeitado, com 47 votos contrá
rios e 24 favoráveis; 166.a votação: Destaque n.o 41699-87,
supressívo do inciso li!, § 3.°, art. 3.°, do Substitutivo
n.o 2; autor: Euclides Scalco; encaminhamento: ravorá
vel, de Antônio Britto e Nelson Carneiro, e contrário de
Bonifácio de Andrada e do Relator Bernardo Cabral; re
sultado: prejudicado, por falta de quorum qualificado,
com 39 votos ravoráveís e 30 contrários; 167.a votação:
Destaque n.o 4699-87, supressivo do inciso IV, § 3.°, art. 13
do Substitutivo n.o 2; autor: Euclides Scalco; encaminha
mento: favorável, do autor; resultado: prejudicado, por
falta de quorum qualificado, com 36 votos favoráveis e 32
contrários; 168.a votação: Destaque n.O 4699-87, supressivo
do inciso V, § 3.°, art. 13, do Substitutivo n,o 2; autor:
Euclides Scalco; encaminhamento: favorável, de Egídio
Ferreira Lima e Paes Landim; resultado: aprovado, com
65 votos favoráveis, 02 contrários e 02 abstenções; 169.a
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votação: Destaque n.o 8365-87 - Emenda n,o ES-3·3686-0,
modificativa do § 3.0 , art. 13, do Substitutivo n.o 2; autor:
Paes Landim; encaminhamento: favorável, do autor e
contrário de Pimenta da Veiga: resultado: rejeitado, com
48 votos contrários, 19 favoráveis e 01 abstenção; 170.a vo
tação: Destaque n,o 2318-87 - Emenda n.O 1P-08344-3,
modificativa do § 4.0 , art. 13, do Substitutivo n.o 2; autor:
Paulo Delgado; encaminhamento: favorável, do autor e
de Antonio Mariz, e contrário de Gerson Peres, Eraldo
Tinoco e do Relator Bernardo Cabral; resultado: prejudi
cado, por falta de quorum qualificado, com 37 votos con
trários e 28 favoráveis. Às treze horas e quatro minutos,
o Presidente F1ernando Henrique Cardoso suspendeu os
trabalhos, antes convocando sua continuação para as qua
torze horas e trinta minutos do dia dezenove de outubro
de mil novecentos e oitenta e sete. Às quatorze horas e
eínqüenta minutos do dia dezenove de outubro de mil
novecentos e oitenta e sete, havendo número regimental,
o 4 0 - Vice-Presidente Fernando Henrique Cardoso declarou
reab,erta a reunião, tendo comunicado ao Plenário o resul
tado de reunião havida pela manhã, daquele dia, com
as lideranças partidárias, qu~ndo ficou ,d~cidido <;t1le,. para
agilizar o processo de votaçao da matéría constãtucíonal,
seria analisada a possibilidade de redução dos destaques
p';ra apenas dez por cento, doe acor~o com, q.uantitativ~s
percentuais propostos para cada partido po~tl?O. Falarall1
80'0re a comunicacão do Presidente os constttumtes ca~lD:3
Sant'Anna Luiz -Alberto Rodrigues, Brandão MonteIro,
Gastone Righi, Tadeu França, João Menezes e José Ulisses
de Olíveíra; 171.a votação: Destaque n.O 4189-87 - Emen
da n.? ES-23354-8. modificativa do § 4.0 , art. 13, do Subs
t.itutivo n.? 2; autor: Octávio Elísio; encamtnhamentc:
favorável do autor, contraditado por Gastone Righi; re
sultado: áprovado, com 70 votos favoráveis e 06 contrários;
172.a votação: Destaque n.o 6720-87 - Emenda número
ES-21982-1 modificativa do § 5.0 , art. 13, do Substitutivo
na 2' autbr' Luiz Alberto Rodligues; encaminhamento:
f~vorivel do' autor e de Abigail Feitosa; resultado: r'eje-i
tado com 65 votos contrários e 19 favoráveis: 173a vora
ção:'DestaqUe n.O6814-87 - Emenda n.o ES-31880-2', modi
ficativa do § 5.0 , art. 13, do Substitutivo n,v 2: a-utor: Alfredo
Campos; encaminhamento: favorável, de Nelson Jobim,
contraditado por Gerson peres; resultado: aprovado, com 65
votos favoráveis e 15 contrários; 174.a votação: Destaque n.v
1106-87 - Emenda n.O 1P11345-8, modificativa do
§ 7.0, art. 13 do Substitutivo n.o 2; autor: Vilson Souza;
encamínhamento: favorável, do autor e do Relator Ber
nardo CabraJ' resultado: aprovado, com 67 votos favo
ráveis e 12 c~ntrários. ÀS dezessete horas, o Constituinte
Fernando Henrique Cardoso deixou a Presidência dos tra
balhos assumindo-a o 2.0-Vice-Presidente Brandão Mon
teiro; '175.a votação: Destaque n.o 7222-87, supressívo do
§ 8.0 , art. 13 do Substitutivo n," 2; autor: José Richa;
encaminhamento: favorável, do autor e de Paulo Ramos,
e contrário de Prisco Viana; resultado: prejudicado, por
falta de quorum qualificado, com 46 votos favoráveis e
28 contrários; 176.a votação: Destaque n.o 0265-87 d? .se
nhor José Genoíno - Emenda n.o ES-33000-4, modítíca
tiva do § 8.°, art. 13 do Substitutivo n.o 2; autor; José Car
los S.abóia; encaminhamento: favorável, de Paulo Ramos;
resultado: rejeitado, com 52 votos contrários e 25 favo
ráveis; 177.a votação: Destaque n,o 2332-87 - Emenda
n.> 1P-07650-1, modificativa do § 8.0, art. 13 do Substitu
tivo n. o 2; autor: Paulo Delgado; encaminhamento: favo
rável, do autor e de Lysâneas Maciel, e contrário do
Relator-Adjunto Antônio Carlos Konder Reis; resultado:
rejeitado, com 57 votos contrários e 23 favoráveis; 178.a
votação: Destaque n,o 3870-87 - Emenda n.O ES-26031-6,
supressiva do § 9.0 , art. 13 do Substitutivo n.? 2; autor:
Gastone Righi; encamínhamento: favorável, do autor e
de Francisco Rossi, e contrário de Antônio Britto e Ger
son Peres; resultado: rejeitado, com 75 votos contrários
e 04 favoráveis; 179.a votação: Destaque n.O 8151-87, do
Senhor Haroldo Sabóia - Emenda n.O ES-22627-4, modí-

ficativa do § 9.0, art. 13 do Substitutivo n.O 2; autor:
Felipe Mendes; encaminhamento: favorável, de Antonio
Mariz e Nelson Jobim, e contrário de Gastone Righi; re
sultado: prejudicado, por falta de quorum qualificado,
com 40 votos eontrãríos, 40 favoráveis e 02 abstenções;
180.a votação: Destaque n.O 6140-87, adíttvo de expressão
ao § 9.°, art. 13 do Substitutivo n.o 2; autor: Antônio Car
los Konder Reis; encaminhamento: favorável, do autor,
contraditado por Gerson Peres; resultado: aprovado, com
47 votos favoráveis e 34 contrários. Às dezoito horas e
cinqüenta e oito minutos, o Constituinte Brandão Mon
teiro deixou a Presidência dos trabalhos, assumindo-a o
4.0-Vice-lPresidente Fernando Henrique Cardoso; 181.a vo
tação: Destaque n.O 6300-87, supressivo do § 11, art. 13
do Substitutivo n.> 2; autor: Bonifácio de Andrada; enca
minhamento: favorável, do autor; resultado: aprovado,
com 62 votos favoráveis, 14 contrários e 03 abstenções; 182.a
votação: Destaque n.O 6715-87 - Emenda n,o ES-30373-2,
aditiva de § ao art. 13 do Substitutivo n.o 2; au
tor: Vasco Alves; encaminhamento: favorável de Paulo
Ramos, e contrário do Relator Bernardo Cabral; resul
tado: rejeitado, com 60 votos contrários, 19 favoráveis e
01 abstenção; 183.a votação: Destaque n.O 4798-87 
Emenda n.? ES-33329-1, substitutiva do art. ,15 do Substi
tutivo n. O 2; autor: Egídio Ferreira Lima; encaminhamen
to: favorável, do autor, contraditado por Prisco Viana;
resultado: aprovado, com 70 votos favoráveis e 10 con
trários; 184.a votação: Destaque n.O 6227-87 - Emenda
n.? 1P-09376-7, aditiva de alínea, onde couber, ao Capí
tulo li, Título li, do Substitutivo n.? 2; autor: Jorge Hage;
encaminhamento: favorável, do autor, contraditado pelo
Relator Bernardo Cabral; resultado: prejudicado, por fal
ta de quorum qualificado, com 45 votos contrários e 27
favoráveis. Às vinte horas e quatorze minutos, o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso suspendeu os trabalhos,
antes convocando sua continuação para as quatorze horas
e trinta minutos do dia vinte de outubro de mil novecen
tos e oitenta e sete. Às quinze horas e quatro minutos
do dia vinte de outubro de mil novecentos e oitenta e sete,
havendo número regimental, 00 4.o-Vice-Presidente ll'er
nando Henrique Cardoso declarou reaberta a reunião; 185.a
votação: Destaque n.o 7195-87 - Emenda n.O ES-33fJ96-6,
substitutiva do Título lI, Capítulo V, do Substitutivo n.o 2;
autores: José Richa e outros; resultado: aprovado, com
70 votos favoráveis e 17 contrários; 186.a votação: Desta
que n.o 3539-87 - Emenda n.O 1P-18875-0, substitutiva
do art. 16 do Substitutivo n.o 2; autor: Roberto Freire;
encaminhamento: favorável, de Carlos Sant'Anna, e con
trário de Prisco Viana; resultado: aprovado, com 72 votos
favoráveis, 16 contrários e 03 abstenções; 187.a votação:
Destaque n.O 0821-87, supressívo das expressões "manuten
ção do registro e"; "condicionados à votação obtida" e
"complementar" do inciso X, art. 16 do Substitutivo n.o 2;
autor: Haroldo Lima; encaminhamento: favorável: de
Pimenta da Veiga; resultado: aprovado, com 58 votos fa
voráveis, 26 contrários e 05 abstenções; 188.a votação: Des
taque n,v 5384-87 - Emenda n.O ES-31634-6, modifica
tiva do inciso IX, art. 16 do Substitutivo n.O 2, autor:
Carlos Chiarelli; encaminhamento: favorável, de Haroldo
Lima, e contrário de Carlos Sant'Anna; resultado: apro
vado, com 65 votos favoráveis, 23 contrários e 02 'absten
ções. Durante o pronunciamento do Senhor Mário Maia,
o 4.°-Vice-Presidente Fernando Henrique Cardoso deixou
a Presidência dos trabalhos, assumindo-a ° 2.°_Vice
Presidente Brandão Monteiro; 189.a votação: Destaque
n.o 4712'-87, do Senhor Euclides Scalco - Enumda n.O

ES-33984-2, aditiva de expressão ao parágrafo único,
art. 26, Título Ir, do Substitutivo n.o 2; autores: Antonio
Mariz e Nelton Friedrich; encaminhamento: favorável,
do autor; resultado: aprovado, com 89 votos favoráveis;
190.a votação: Destaque n. O 0251-87, do Senhor Lysâneas
Maciel - Emenda n.O ES-34045-0, aditiva ao TítuIo TI do
Substitutivo n.? 2; autores: Haroldo Sabóia e outros; en
caminhamento: favorável, de Lysâneas Maciel e José Paulo
Bisol, e contrário do Relator-Adjunto Antônio Carlos Kon-
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der Reis; resultado: rejeitado, com 61 votos contrários
e 30 favoráveis. Durante a chamada nominal da votação
do Destaque n.o 0251-87, o 2.° Vice-Presidente Brandão
Monteiro deixou a Presidência dos trabalhos, assumindo-a
o 3.0-Vice-Presidente Jarbas Passarinho; 191.a votação:
Destaque n.? 0975-87 - Emenda n.? ES-32069-6. substitu
tiva ao Título lI, do Substitutivo n.O 2; autor: José Paulo
Bisol; encaminhamento: favorável, do autor e de Nelton
Friedrich, e contrário de Egídio Ferreira Lima e de Gas
tone Righi; resultado, rejeitado, com 53 votos contrários
e 31 favoráveis. As vinte horas e vinte e cinco minutos,
o Presidente Jarbas Passarinho suspendeu os trabalhos,
antes convocando sua continuação para as quatorze horas
do dia vinte e um de outubro de mil novecentos e oitenta
e sete, para votação do Título In do Substitutivo n.O 2.
As quatorze horas e trinta e dois minutos do dia vinte
e um de outubro de mil novecentos e oitenta e sete, foi
constatada a presença dos seguintes Senhores Constituin
tes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Adolfo Oliveira,
Afonso Arinos, Alceni Guerra, Alfredo Campos, Almir Ga
briel, Aloysio Chaves, Aluízio Campos, Antônio Britto,
Antonio Farias, Antônio Carlos Konder Reis, Antoniocarlos
Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Artur da Távola, Ber
nardo Cabral, Brandão Monteiro, Carlos Chiarelli, Carlos
Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Christóvam
Chiaradia, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egídio Ferreira
Lima, Eraldo Tinoco, Fernando Bezerra Coelho, Fernando
Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra,
Floriceno Paixão, Francisco Benjamim, Francisco Pinto,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Gerson Peres, Haroldo
Lima, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, Inocêncio Oliveira,
Jamil Haddad, Jarbas Passarinho, João Calmon, João
Herrmann Neto, Joaquim Bevilácqua, José Fogaça, José
Freire, José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Jorge,
José Lins, José Lourenço, José Luiz Maia, José Maurício, Jo
sé Paulo Bisol, José Richa, José santana de Vasconcel1os,
José Serra, José Thomaz Nonô, José Ulísses de Oliveira, Luís
Eduardo, Luiz Inácio Lula da Silva, Lysâneas Maciel, Ma
noel Moreira, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Mário
Lima, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton
Friedrich, Nilson Gibson, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Pimentel, Paulo Ramos, Pi
menta da Veiga, Plínio Arruda Sampaio, Prisco Viana,
Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Ricardo Fiúza, Rober
to Freire, Rodrigues Palma, Sandra Cavalcanti, Severo
Gomes, Sigmaringa Seixas, Theodoro Mendes, Virgildásio
de Senna, Virgílio Távora, Vivaldo Barbosa, Wilson Mar
tins, Adylson Motta, Aécio Neves, Albano Franco, Aldo
Arantes, Adroaldo Streck, Afif Domingos, Antonio Mariz,
Beth Azize, Bocayuva Cunha, Bonifácio de Andrada, Cha
gas Rodrigues, Daso Coimbra, Délio Braz, Enoc Vieira,
Euclides Scalco, Fernando Santana, Hugo Napoleão, Israel
Pinheiro, João Agripino, João Menezes, João Natal, Fur
tado Leite, Gilson Machado, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro,
Jorge Hage, José Carlos Grecco, José Costa, José Genoíno,
José Maranhão, José Maria Eymael, José Tavares, José
Tino'Co, Luiz Henrique, Luiz Salomão, Manuel Viana, Már
cio Braga, Marcos Lima, Michel Temer, Miro Teixeira,
Mozarildo Cavalcanti, Nelson Wedekin, Octávio Elisio,
Ottomar Pinto, Paes Landim, Ricardo Izar, Roberto Bales
tra, Roberto Brant, Rose de Freitas, Simão Sessim, sotero
Cunha, Sólon Borges dos Reis, Valmir Campelo, Vicente
Bago, Vilson Souza e Ziza Valadares. Estiveram presentes,
ainda, os Senhores Constituintes não integrantes da Co
missão: Chico Humberto, Roberto D'Avila, Paulo Delgado,
Florestan Fernandes, Vitor Buaiz, Costa Ferreira, Matheus
Iensen, Ubiratan Spinelli, Cunha Bueno e Luiz Alberto
Rodrigues. Deixou de comparecer o Senhor Constituinte
Francisco Dornelles. Havendo número regimental, o 2.0
Vice-Presidente Brandão Monteiro declarou reaberta a
reunião; 192.a votação: Título IH, do Substitutivo n.o 2,
do Relator Bernardo Cabral, ressalvados os destaques;
resultado: aprovado, com 80 votos; 193.a votação: Desta
que n.O 1507-87 - Emenda n.o ES-33224-4, modificativa
do § 5.0, art. 28; do art. 29, eaput, e do art. 17, caput, do

Substitutivo n.O 2; autores: Ottomar Pinto e Marluce Pin
to; encaminhamento: favorável, do autor e de Gastone
Righi, e contrário de Adylson Motta e Nelson Jobim;
resultado: prejudicado, por falta de quorum qualificado,
com 45 votos eontráríos, 38 favoráveis e 01 abstenção; 194.a
votação: Destaq,ue n.o 6184-87, supressivo do § 2.°, art. 17
do Substitutivo n,v 2; autor: Adylson Motta; encaminha
mento: favorável, do autor e de Ottomar Pinto, e contrá
rio de Michel Temer; resultado: rejeitado, com 56 votos
contrários, 28 favoráveis e 01 abstenção; 195.a votação:
Destaque n,o 3284-87 - Emenda !l1.0 ES-29777-5, aditiva
ao § 3.°, art. 17 do Substitutivo n.o 2; autor: Virgilio Ga
lassi; encaminhamento: favorável, do autor, e contrário
de Aloysio Chaves; resultado: rejeitado, com 59 votos con
trários e 21 favoráveis; 196.a votação: Destaque n.o 4032-87
- Emenda n.O ES-32642-2, modificativa do § 3.°, art. 17
do Substitutivo n.O 2; autor: Gabriel Guarreiro; encami
nhamento: favorável, do autor e de Nilso Sguarezi, e
contrário de Israel Pinheiro; resultado: rejeitado, com
63 votos contrários e 23 favoráveis. Durante o pronuncia
mento do Constituinte Israel Pinheiro, deixou a Presi
dência o 2.°-Vi'Ce-Presidente Brandão Monteiro, assumin
do-a o 3,o-Vice-Presidente Jarbas Passarinho; 197.a vota
ção: Destaque n.O 4984-87 - Emenda n.O ES-21469-1,
modificativa do § 3.°, art. 17 do Substitutivo n.o 2; autor:
Jamil Haddad; encaminhamento: favorável, do autor; re
sultado: prejudicado, por falta de quorum qualificado,
com ~2 votos contrários, 40 favoráveis e 01 abstenção; 198.a
votaçao: Destaque n.O -5332-87 - Emenda n.O ES-21231-1,
modificativa do inciso Ir, art. 19, caput, do Substitutivo
n.O 2; autor: Virgildásio de Senna; encaminhamento: fa
vorável, do autor e de Celso Dourado; resultado: rejeita
do, com 65 votos contrários, 17 favoráveis e 01 abstenção;
199.a votação: Destaque n.o 5305-87, do Senhor Manoel
Moreira - Emenda n,o 1P-01904-4, modificativa do inci
so IV, art. 19 do Substitutivo n.> 2; autor: Renato Vianna;
encaminhamento: favorável, do autor e de Nelson Car
neiro; resultado: aprovado, com 80 votos favoráveis e
06 contrários; 200.a votação: Destaque n.O 3872-87 
Emenda n.? ES-26045-ô, modírícatíva do inciso VI, art. ,19,
caput, do Substitutivo n.O 2; autor: Gastone Righi; enca
minhamento: favorável, do autor e contrário de Luiz Sa
lomão; resultado: rejeitado, com 76 votos contrários e
05 favoráveis; 261.a votação: Destaque n.o 4206-87, supres
sivo da expressão "de posse imemorial", no art. 19, inciso
IX, do Substitutivo n.o 2; autor: Euclides Scalco; enca
minhamentto: favorável, de Severo Gomes, e contrário
de Gerson Peres; resultado: prejudicado, por falta de
quorum qualificado, com 43 votos favoráveis e 40 contrá
rios; 202.a votação: Requerimento de Preferência para vo
tação do Destaque n.o 0276-87, do Senhor Haroldo Lima
- Emenda n.O ES-33022-5, modificativa do inciso X,
art. 19 do Substitutivo n.o 2; autores: Plínio Arruda Sam
paio e outros; resultado: aprovado, com 47 votos favo
ráv-eis e 28 contrários; 203.a votação: Destaque n.o 0276-87.
do Senhor Haroldo Lima - Emenda n.O ES-33022-5, mo
dificativa do íneíso IX, art. 19 do Substitutivo n.o 2;
autores: Plínio Arruda Sampaio e outros; encaminha
mento: favorável, do autor; resultado: prejudicado, por
falta de quorum qualificado, com 43 votos contrários e
43 favoráveis. As vinte horas e trinta minutos, o 4,o-Vice
Presidente Fernando Henrique Cardoso suspendeu os tra
balhos, antes convocando sua continuação para o dia
vinte e dois de outubro de mil novecentos e oitenta e
sete, às quatorze horas e trinta minutos. Às quatorze horas
e cinqüenta e oito minutos do dia vinte e dois de outubro
de mil novecentos e oitenta e sete, havendo número regi
mental, o 2.°-Vice-Presidente Brandão Monteiro declarou
reaberta a reunião; 204.a votação: Destaque n,o 0687-87 _
Emenda n.o ES-32414-4, modificativa do inciso IX, 'art. 19
do Substitutivo n.O 2; autor: Brandão Monteiro; encami
nhamento: favorável, de Nelson Jobim, e contrário de
Gerson Peres e do Relator-Adjunto Antônio Carlos Kon
der Reis; resultado: prejudicado, por falta de quorum
qualificado, 'Com 46 votos contrários e 41 favoráveis; 265.a
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votação: Destaque n.O 0757-87 - Emenda n.O ES-33989-3,
modificativa do inciso IX, art. 19 do Substitutivo n.o 2;
autor: José Carlos Sabóia; encaminhamento: favorá
vel do autor; resultado: rejeitado, com 50 votos con
trários e 42 favoráveis; 20G.a votação: Destaque n.v
3656-87 - Emenda n.o ES-30839-4, modificativa do
inciso X, art. 19, do Substitutivo n.o 2; autor: Os
waldo Lima Filho; encaminhamento: favorável, do autor,
e contrário do Relator Bernardo Cabral; resultado: rejei
tado, com 66 votos contrários e 26 favoráveis. As dezesseis
horas e dois minutos, deixou a Presidência dos trabalhos
o 2.0-Vice-Presidente Brandão Monteiro, assumindo-a o
3.0-Vice-Presidente Jarbas Passarinho; 20'i.a votação: Des
taque n.O 4114-87 - Emenda n,v ES-21830-1, aditiva de
inciso ao art. 19 do Substitutivo n,o 2; autor: Mendes
Ribeiro; encaminhamento: favorável, do autor e do Rela
tor Bernardo Cabral; resultado: aprovado, com 74 votos
favoráveis, 13 contrários e 0.2 abstenções; 26S.a votação:
Destaque n.o 3186-87 - Emenda n,o ES-34476-5, supres
síva do § 1.0, art. 19 do Substitutivo n,v 2; autor: José
Lins; encaminhamento: favorável, do autor, e contrário
de Ademir Andrade, Pimenta da Veiga e do Relator
Adjunto Adolfo Oliveira; resultado: rejeitado, com 85 vo
tos contrários e .05 favoráveis; 209.a votação: Destaque
n.O 336-7-87 - Emenda n.O ES-26093-6, modificativa do
§ 1.0, art. 19 do Substitutivo n.o 2; autor: Prisco Viana;
encaminhamento: favorável, do autor, de Nelson Carneiro
e do Relator Bernardo Cabral, e contrário de José Serra;
resultado: aprovado, com 80 votos favoráveis e 11 con
trários; 210.a votação: Destaque n.? 1863-87 - Emenda
n.O ES-33640-l, modificativa do § 1.0, art. 19 do Substitu
tivo n.? 2; autor: Oswaldo Lima Filho; encaminhamento:
favorável, do autor, e contrário de Sandra Cavalcanti e
do Relator-Adjunto José Fogaça; resultado: rejeitado,
com 69 votos contrários, 04 favoráveis e 01 abstenção; 211.a
votação: Destaque n,v 1509-87 - Emenda n,o ES-34472-2,
modificativa do § 2.°, art. 19 do Substitutivo n,o 2; autora:
Marluce Pinto; encaminhamento: favorável, de ottomar
Pinto e Gastone Righi, e contrário de Carlos Sant'Anna
e do Relator-Adjunto José Fogaça; resultado: rejeitado,
com 51 votos eontráríos, 26 favoráveis e 01 abstenção. As
dezoito horas e quinze minutos, deixou a Presidência dos
trabalhos o 3.0-Vice-Presidente Jarbas Passarinho, assu
mindo-a o 4.°_Vice-Presidente Fernando Henrique Car
doso; 212.a votação: Destaque n.O 4314-87 - Emenda
n.? ES-22512-0, modificativa do § 1.0, art. 19 do Substi
tutivo n,o 2; autor: Paulo Macarini; encaminhamento:
favorável, do autor, e contrário de Gerson Peres e do
Relator-Adjunto José Fogaça; resultado: rejeitado, com
64 votos contrários e 17 favoráveis; 213.a votação: Des
taque n.O 7796-87 - Emenda n.O ES-31654-l, modifica
tiva do § 2.°, art. 19 do Substitutivo n,o 2; autor: Jovanni
Masini; resultado: aprovado, com 71 votos favoráveis e
09 contrários; 214 votação: Destaque n.o 0740-87 - Emen
da n.O ES-34458-7, modificativa do inciso IV, art. 20 do
Substitutivo n.? 2; autor: Sigmaringa Seixas; encaminha
mento: favorável, do autor, e contrário do Relator Ber
nardo Cabral; resultado: rejeitado, com 49 votos contrá
rios e 27 favoráveis; 215.a votação: Destaque n,o 1018-87
- Emenda n,o ES-23188-0, aditiva ao inciso IV, art. 20
do Substitutivo n.O 2; autor: Vilson Souza; encaminha
mento: favorável, do autor e do Relator Bernardo Cabral;
resultado: aprovado, com 54 votos favoráveis, ,16 contrá
rios e 02 abstenções; 216.a votação: Destaque n,o 7173-87
- Emenda n.o ES-21Q14-7, modificativa do inciso VI,
art. 20 do Substitutivo n.o 2; autor: Itamar Franco; enca
minhamento: favorável, de Nelson Wedekin, e contrário
de ottomar Pinto e do Relator-Adjunto José Fogaça;
resultado: rejeitado, com 62 votos contrários, 14 favorá
veis e 01 abstenção. As vinte horas e trinta 'e cinco minu
tos, o Presidente Fernando Henrique Cardoso suspendeu
os trabalhos, antes convocando sua continuação para o
dia seguinte, vinte três de outubro de mil novecentos e
oitenta e sete, às dez horas. As dez horas e trinta e seis
minutos do dia vinte e três de outubro de mil novecentos

e oitenta e sete, havendo número regimental, o 3.0-Vice

Presidente Jarbas Passarinho declarou reaberta a reu
nião; 217.a votação: Destaque n.o 1382-87 - Emenda
n.> ES-27101-6, modificativa do inciso vm, art. 20 do
Substitutivo n.v 2; autor: Nelson Carneiro; encaminha
mento: favorável, do autor e do Relator-Adjunto José
Fogaça; resultado: aprovado, com 50 votos favoráveis e
04 contsáríos: 21S.a votação: Destaque n.o 3798-87, supres
sívo do inciso XV, art. 20 do Substitutivo n.O 2; autor:
Florestan Fernandes; encaminhamento: favorável, do
autor, e contrário de Nelson Jobim e do Relator-Adjunto
José Fogaça; resultado: rejeitado, com 58 votos contrários
e 06 favoráveis; 219.a votação: Destaque n. O 0494-87 
Emenda n,v ES-23984-8, modificativa do inciso XV, art. 20
do Substitutivo n.> 2; autor: José Genoíno; encaminha
mento: favorável, de Artur da Távola e do Relator-Adjun
to José Fogaça; resultado: aprovado, com 67 votos favo
ráveis, 05 contrários e üí abtenção, As onze horas e oito mi
nutos, o 3,o-Vica-Presidente Jarbas Passarinho suspendeu
os trabalhos, antes convocando sua continuação para às
treze horas, no mesmo local. As quatorze horas e quarenta
e quatro minutos do dia vinte e três de outubro de mil
novecentos e oitenta e sete, havendo número regimental,
o 3.0-Vice-Presidente Jarbas Passarinho declarou reaberta
a reunião; 220.a votação: Destaque n.O 2807-87 - Emen
da n.O ES-28380-4, supressíva de expressões do inciso XXI,
art. 20 do Substitutivo n.o 2; autor: Farabulini Júnior;
encaminhamento: favorável, de Gastone Righi, de José
Tavares e do Relator-Adjunto José Fogaça; resultado:
aprovado, com 65 votos favoráveis. As quinze horas e vin
te minutos, deixou a Presidência dos trabalhos o 3.0-Vice

Presidente Jarbas Passarinho, assumindo-a o 4.0-Vice-Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso; 221.a votação: Des
taque n.o 4242-87, que suprime o inciso XXIV, art. 20
do Substitutivo n.O 2; autor: Gabriel Guerreiro; enca
minhamento: favorável, do autor, e contrárío de Ademir
Andrade; resultado: rejeitado, com 62 votos contrários,
15 favoráveis e 01 abstenção; 222.a votação: Destaque n.o
8355-87, supressívo do parágrafo único do art. 20 do
Substitutivo n.o 2; autor: Paes Landim; encaminhamen
to: favorável, do autor, e contrário de Antônio Britto;
resultado: rejeitado, com 63, votos contrários e 08 favorá
veis; 223.a votação: Destaque n.o 3.155-87 - Emenda
ri.? ES-22697-5, aditiva do inciso XXIV ao art. 20 do
Substitutivo n,v 2; autor: Lezio Sathler; encaminhamen
to: favorável, de Egidio Ferreira Lima, e contrário de
Bocayuva Cunha; resultado: prejudicado, por falta de
quorum qualificado, com 45 votos contrários e 18 favo
ráveis; 224.a votação: Destaque n.o 1888-87 - Emenda
n.v 1P-17247-1, aditiva do inciso XI ao art. 20 do Substi
tutivo n.O 2; autor: Luiz Inácio Lula da Silva; encami
nhamento: favorável, de José Genoíno; resultado: preju
dicado, por falta de quorum qualificado, com 34 votos
contrários, 27 favoráveis e 03 abstenções. As dezessete horas
e oito minutos, deixou a Presidência dos trabalhos o
4.°_Vice-Presidente Fernando Henrique Cardoso, assumin
do-a o l.°-Vice-Presidente Aluízio Campos; 225.a votação:
Destaque n.O 5122-87, modificativo do inciso XX, art. 21
do Substitutivo n.O 2; autor: Celso Dourado; encaminha
mento: favorável, do autor e de Oswaldo Lima Filho, e
contrário de Antônio Britto, Gastone Righi e do Relator
Bernardo Cabral; resultado: rejeitado, com 49 votos con
trários, 22 favoráveis e 01 abstenção. As dezoito horas e
doze minutos, deixou a Presidência dos trabalhos o 1.0_
Vice-Presidente Aluízio Campos, assumindo-a o 4.0-Vice

Presidente Fernando Henrique Cardoso; 226.a votação:
Destaque n.o 4254-87, do Senhor Manoel Moreira 
Emenda n.o ES-23886-3, aditiva de inciso ao art. 21 do
Substitutivo n.o 2; autor: Nilson Gibson; encaminhamen
to: favorável, do autor e do Relator-Adjunto José Fogaça;
resultado: aprovado, com 55 votos favoráveis, 17 contrá
rios e 01 abstenção; 227.a votação: Destaque n.O 4256-87,
do Senhor Manoel Moreira - Emenda n.o ES-23880-4:,
aditiva de inciso ao art. 21 do Substitutivo n.? 2; autor:
Nilson Gibson; encaminhamento: favorável, de Manoel
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Moreira, de Gerson Peres e do Relator-Adjunto José Fo
gaça, e contrário de Virgildásio de Senna; resultado:
prejudicado, por falta de quorum qualírícado, com 46 vo
tos favoráveis, 24 contrários e 02 abstenções; 228.a vota
ção: Destaque n.O 6872-87 - Emenda n.o ES-34529-0,
modificativo do parágrafo único, art. 21 do Substitutivo
n.> 2; autor: Fernando Henrique Cardoso; encaminha
mento: favorável, de Nelson Jobim e do Relator-Adjunto
José Fogaça; resultado: 'aprovado, com 57 votos favorá
veis, 09 contrários e 03 abstenções; 229.a votação: Desta
que n.O 321H-87 - Emenda n.O ES-22352-6, aditiva de
parágrafo ao art. 22 do Substitutivo n.O 2; autor: Eraldo
Tinoco; encaminhamento: favorável, do autor, e contrá
rio de Nelson Jobim e do Relator Bernardo Cabral; re
sultado: rejeitado, com 50 votos contrários, 28 favoráveis
e 03 abstenções. As dezenove horas e cinqüenta minutos,
deixou a Presidência dos trabalhos o 4.0-Vice-presidente

Fernando Henrique Cardoso, assumindo-a o 3.°_Vice-Pre
sidente Jarbas Passarinho; 230.a votação: tiestaque n.o
6502-87, supressíva do inciso XI, art. 23 do Substitutivo
n.o 2; autor: Aluízio Campos; encaminhamento: favorá
vel, do autor e de Vivaldo Barbosa, e contrário de Nelson
Jobim; resultado: rejeitado, com 63 votos contrários e
09 favoráveis. As vinte horas e trinta minutos, o 3.0-Vice

Presidente Jarbas Passarinho suspendeu os trabalhos,
antes convocando sua continuação para o dia seguinte,
vinte e quatro de outubro de mil novecentos e oitenta
e sete, às nove horas. As nove horas e vinte e oito minu
tos do dia vinte e quatro de outubro de mil novecentos
e oitenta e sete, havendo número regimental, o l.°-Vice
Presidente Aluízio Campos declarou reaberta a reunião,
para continuação da votação do Título m (Destaques)
do Projeto de Constituição. Em seguida, atendendo à
ponderações feitas pelo Constituintte Adylson Motta, no
sentido de aguardar mais algum tempo para que se evi
tasse a prejudicialidade das matérias a serem votadas,
diante do quorum ínsurícíente, o Presidente Aluízio Cam
pos suspendeu os trabalhos, reabrindo-os às nove horas
e quarenta minutos; 213.a votação: Destaque n.o 3662-87
- Emenda n,v ES-33635-5, aditiva de inciso ao art. 23,
Título UI, do Substitutivo n.O 2; autor: Oswaldo Lima
Filho; encaminhamento: favorável, do autor, de Siqueira
Campos e do Relator Bernardo Cabral; resultado: apro
vado, com 59 votos favoráveis e 04 contrários; 232.a vota
ção: Destaque n.o 6174-87 - Emenda n.o ES-23712'-8,
aditiva de inciso ao art. 23 do Substitutivo n.O 2; autor:
Adylson Motta; encaminhamento: favorável, do autor e
do Relator-Adjunto José Fogaça; resultado: aprovado,
com 57 votos favoráveis, 07 contrários e 04 abstenções. As
dez horas e dezoito minutos, deixou a Presidência dos
trabalhos o l.°-Vice-Presidente Aluízio Campos, assumin
do-a o 3.0-Vice-Presidente Jarbas Passarinho; 233.a vota
ção: Destaque n.o 5856-87, substitutivo do parágrafo úni
co, art. 23 do Substtitutivo n.o 2; autor: Jutahy Júnior;
encaminhamento: favorável, de Nelson Jobim e do Rela
tor-Adjunto José Fogaça; resultado: aprovado, com 66 vo
tos favoráveis e 08 contrários. Com a palavra, pela ordem,
o Constituinte Bonifácio de Andrada apresentou reque
rimento solicitando que os arts. 24, 25 e 26 do Substitu
tivo n.o 2, fossem votados após a aprecíação do art. 43
seguinte, que foi aprovado, em votação simbólica. Falan
do, em seguida, o Constituinte Siqueira Campos solicitou
ao 3.°-Vice-Presidente Jarbas Passarinho que acolhesse
proposta sua de voto de regozijo pelo transcurso, na data
do 54.a aniversário de Goiânia, e manifestando solidarie
dade às vitimas e familiares destas, atingidas pela radia
ção provocada por cápsula de césio-137, no que foi acata
do, como declaração pessoal que contava com o apoio de
todos os parlamentares e o louvor da Presídêncta da
Comissão; 234.a votação: Destaque n.o 6340-87 - Emen
da n,? ES-22019-5, dando nova redação ao art. 29, § 3.°,
do Substitutivo n.> 2; autor: Bonifácio de Andrada; enca
minhamento: favorável, do autor e de Egídio Ferreira
Lima, e contrário de Ademir Andrade, Gerson Peres e
do Relator Bernardo Cabral; resultado: aprovado, com

59 votos favoráveis, 23 contrários e 02 abstenções. As doze
horas e doze minutos, deixou a Presidência dos trabalhos
o 3.0-Vice-Presidente Jarbas Passarinho, assumindo-a o
4.0-Vice-Presidente Fernando Henrique Cardoso; 235.a vo
tação: Destaque n,o 7744-87, supressivo de expressão do
art. 30 do Substitutivo n.o 2; autor: Gastone Righi;
encaminhamento: favorável, de Joaquim Bevilácqua, e
contrário de Antônio Britto e do Relator-Adjunto José
Fogaçs,; resultado: rejeitado, 'Com 55 votos contrários,
19 favoráveis e 02 'abstenções; 236.a votação: Destaque n.o
7065-87, do Sr. Nelson Jobim - Emenda n.O ES-32519-1,
aditiva de artigo ao Capítulo III, Título IH, do S'ubsti
tutivo n.? 2; autor: Antônio Perosa; encaminhamento:
favorável, de Pimenta da Veiga, e contrário de Marcon
des Gadelha; resultado: prejudicado, por falta de quorum
qualificado, com 41 votos favoráveis, 28 contrários e
01 abstenção; 237.a votaçã(): Destaque n.o 4808-87; resta
belecendo a redação do art. 37, inciso V, do Substitutivo
n," 1; autor: Fernando Gasparian; encaminhamento: fa
vorável, do autor e do Relator Bernardo Cabral; resul
tarIo: aprovado, com 59 votos favoráveis, 10 contrários e
02 abstenções. As treze horas e quinze minutos, o 4.°_Vice
Presidente Fernando Hemique Cardoso suspendeu os tra
balhos, antes convocando sua continuação às quatorze
horas e trinta minutos do dia vinte e seis de outubro
de mil novecentos e oitenta e sete. As quatorze horas
e quarenta e seis minutos do dia vinte e seis de outubro
de mil novecentos e oitenta e sete, havendo número regi
mensal, o 3.o-Vice-Presidente Jarbas Passarinho decla
rou reaberta a reunião, para dar continuidade à votação
do Título UI do Pro] eto de Constituição, tendo passado
a Presidência dos trabalhos ao 2.°-Vice-Presidente Bran
dão Monteiro; 238.a votação: Destaque n.o 6506-87, su
pressívo de expressão do art. 32, caput, do Substitutivo
n.v 2; autor: Aluízio Campos; encaminhamento: favorá
vel, do autor, e contrário de Aloysio Chaves e do Relator
Adjunto Adolfo Oliveira; resultado: rejeitado, com 76 vo
tos contrários e 13 favoráveis; 239.a votação: Destaque
n.O 4989-87 - Emenda n. O ES-22553-7, modificativa do
art. 32, caput, do Substitutivo n,v 2; autor: Jamil Haddad;
encaminhamento: favorável, do autor, e contrário de
Aloysio Chaves; resultado: rejeitado, com 56 votos con
trários, 24 favoráveís e 01 abstenção; 204.a votação:
Destaque n.O 6697-87 - Emenda n.O ES-30454-2, adí
tiva de inciso ao artigo 32 do Substitutivo n.O 2;
autor: Vasco Alves; encaminhamento: favorável, de Paulo
Ramos, e contrário de Chagas Rodrigues; resultado: re
jeitado, com 55 vot-os contrários e 29 favoráveis; 241.a
votação: Destaque n.o 0845-87 - Emenda n.O ES-27580-1,
modificativa do art. 33, do Substitutivo n.? 2; autor: Ha
roldo Lima e outros; encaminhamento: favorável, do
autor, e contrário do Relator Bernardo cabral; resultado:
rejeitado, com 65 votos contrásíos e 24 favoráveis· 242.a
votação: Destaque n.o 2791-87~ Emenda n.O ES-22796-3,
modificativa do art. 33, do Substitutivo n.o 2; autor: Mo
zarildo Cavalcanti; encaminhamento: favorável, do autor:
resultado: aprovado, com 52 votos favoráveis e 37 contrá
rios. As dezesseis horas e dezesseis minutos, deixou a Pre
sidência dos trabalhos o 2.0-Vice-Presidente Brandão Mon
teiro, assumindo-a o l.°-Vice-presidente Aluizio, campos:
243.a votação: Destaque n.O 5359-87 - Emenda n.o
E8-21840-9, aditiva de parágrafo único ao art. 33, do
Substitutivo n.O 2; autor: Naphtali Alves de Souza; enca
minhamento: favorável, de José Gosta e do Relator-Ad
junto José Fogaça, e contrário doe G€rson !Peres; resul
tado: aprovado, com 60 votos favoráveis e 26 contrários:
244.a votação: Destaque n.O 4195-87 - Emenda n.O
ES-23593-1, aditiva de expressão ao art. 32, do Substitu
tivo n.O 2; autor: Octávio Elísio; encaminhamento: favo
rável, de Jorge Hage, e contrário de José Costa e do
Relator-Adjunto José Fogaça; resultado: aprovado, com
48 votos favoráveis, 41 contrários e 01 'abstenção. As de
zesseis horas e cinqüenta e seis minutos. deixou a Presi
dência dos trabalhos o l.°-Vice-Presidente Aluízio cam-
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poso assumindo-a o 4°-Vice-Presidente Fernando Hen
rique Cardoso; 245.a votação: Destaque n.O 7746-87, su
pressívo de expressão do art. 34, do Substitutivo n.? 2;
autor: Gastone Righi; encaminhamento: favorável, do
autor e de Gerson Peres, e contrário de Egídio Ferreira
Lima, Pimenta da Veiga e do Relator-Adjunto José Fo
gaça; resultado: rejeltado, com 58 votos contrários e 32
favoráveis; 246.a votação: Destaque n.o 5853-87 - Emen
da n.O ES-28066-0, modificativa do art. 34, do Substitu
tivo n.o 2; autor: Jutahy Júnior; encaminhamento: favo
rável, do autor; resultado: rejeitado, com 47 votos contrá
rios, 34 favoráveis e 03 abstenções, As dezoito horas e qua
tro minutos, deixou a Presidência dos trabalhos o 4.0-Vice

Presidente Fernando Henrique Cardoso, assumindo-a o
3.0-Vice-Presidente Jarbas Passarinho; 247.a votação: Des
taque n.O 5939-87, supressivo de expressão do inciso VII,
art. 36, do Substitutivo n.? 2; autor: Eduardo Jorge; enca
minhamento: favorável, de Oarlos Mosconi e do Relator
Bernardo Oabral: resultado: aprovado com 71 votos favo
ráveis, 05 contrários e 01 'abstenção; 248.a votação: Desta
que n,O 1113-87 - Emenda n.O 1P-09829-7, 'aditiva de inciso
ao art. 36, do Substitutivo n.? 2; autor: Vivald{) Barbosa;
encaminhamento: favorável, do autor e de Oswaldo Lima
Fllhc, e contrário de Egídio Ferreira Lima, Gastone Righi
e do Relator Bernardo Cabral; resultado: rejeitado, com
64 votos contrários, 21 favoráveis e 01 abstenção. Com a
palavra, em seguida, o 3.0-Vice-Pl.'esidente Jarbas Passa
rinho, comunicou ao Plenário que a Mesa da Comissão
havia sido convocada pelo Presidente Ulysses Guimarães
para uma reunião, no dia 27 subseqüente, antevéspera do
fim do prazo anteriormente estimado para a conclusão
da votação que s'e realizava, tendo também dado conhe
cimento aos presentes do inteiro teor de documento que
seria enf.regue, naquela oportunidade, ao Presidente da
Assembléia Naclonal Constituinte, tecendo consíderacões
sobre o trabalho do 'Órgão e a necessidade de ser concluída
plenamente a votação em andamento. Sobre o assunto fa
laram os Constituintes Egídio Ferreira Lima, Siqueira
Campos, Artur da Távola, Joaci Goes, José Costa, Jamil
Haddad e Vivaldo Barbosa, além do próprio Presidente
Jarbas Passarinho; 249.a votação: Destaque n,o 1125-87 
Emenda n.o lP-07216-6, aditiva de inciso ao art. 32, do
Substitutivo n.O 2; autor: Vivaldo Barbosa; encaminha
mento: favorável. do autor e de Plínio Arruda Sampaio,
e contrário de Gerson Peres e Artur da Távola; resulta
do: rejeitado, com 48 votos contrários e 27 favoráveis. As
vinte horas e trinta e quatro minutos, o 3,o-Vice-Presi
dente Jarbas Passarlnho suspendeu os trabalhos. antes
convocando sua contínuaçâo para as nove horas, do dia
trinta e um de outubro de mil novecentos e oitenta e
sete. Às quatorze horas 'e cinqüenta e oito minutos, do
dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e oitenta e
sete. havendo número regimental, o l.°-Vice-Presidente
Aluizio Campos declarou reaberta a reunião, passando a
Presidência dos trabalhos ao 3.0-Vice-Presidente Jarbas
Passarinho; 250.a votação: Destaque n.o 2242-87 - Emen
da n.O ES-27065-6, aditiva ao art. 32, do Substitutivo n.O2;
autora: Irma Passoni; encaminhamento: favorável, do Se
nhor Plínio Arruda Sampaio, e contrário de Gerson Pe
res: resultado: reí eitado, COm 60 votos contrários" 26 favo
ráveis e 01 abstenção: 251.a votação: Destaque n.o 6044-87
- Emenda n,O ES-28456-6, aditiva ao art. 32, do Substitu
tivo n.O 2; autor: Arnaldo Prieto; encaminhamento: favo
rável. de Arnaldo Prieto e do Relator-Adjunto José Fo
gaça; resultadc: aprovado, com 86 votos favoráveis e 6
contrários: 252.à votação: Destaque n.o 6698-87 - Emen
da n.o ES-30708-8 aditiva ao art. 32 do Subsúitutivo n.o 2;
autor: Vasco Alves; encaminhamento: favorável, do autor
e do Relator-Adjunto José Fogaça; resultado: aprovado.
com 47 votos favoráveis, 43 contrários e 02 abstenções;
253.a votação: Destaque n.O 5326-87, supressivo do § 3,0,
art. 37, do Substitutivo n,? 2; autor: Virgildásio de Senna;
encaminhamento: favorável, do autor, e contrário de Ade
mir Andrade e do Relator-Adjunto José Fogaça; resul-

tado: rejeitado, com 66 votos contrários 23 favoráveis e
01 abstenção. Durante o pronunciamento'do autor da pro
posição, deixou a Presidência dos trabalhos o 3.0-Vice

presidente Jarbas Passarinho, assumindo-a o 4.0-Vice

Presidente Fernando Henrique Cardoso; 254.a votação:
Destaque n.> 6809-87 - Emenda n.O ES-24175-3, adítíva
do art. ao Título IH, Capítulo IV, do Substitutivo n.O 2;
autor: Alfredo Oampca; encaminhamento: favorável, do
autor, e contrário do Relator-Adjunto José Fogaça; resul
tado: rejeitado, com 72 votos contrários, 16 favoráveis e
02 abstenções; 255.a votação: Destaque n.o 7630-87 
Emenda n.o 1P-9638-3, aditiva de artigo ao Título III. Ca
pítulo IV, Seção única, do Substitutivo n,O 2: autor: Paulo
Macarrní: encamínhamento: favorável, do autor, ·e con
trário de Michel Temer e do Relator-Adjunto José Fo
gaça; resultado: aprovado, com 55 votos favoráveis e 39
contrários; 256.a votação: Destaque n.o 4809-87 do Se
nhor Ferna.ndo Gasparian - Emenda n.? ES-34994-5,
substítutíva do art. 38, caput, do Substitutivo n,? 2; autor:
Cid Carvalho; encaminhamento: favorável, do autor 'e do
Relator Bernardo Cabral, e contrário de Sigmaringa Sei
xas e outros: resultado: rejeitado com 83 votos contrá
rios, 08 favorávéis e 02 abstenções; 257.a votação: Destaque
n,v 0739-87 - Emenda n.O ES-27302-87, modificativa do
art. 38. § 1.0, do Substitutivo n.? 2; autor: Sigmaringa
g'eixas; encaminhamento: favorável, de Michel Temer
e do Relator Bernardo Cabral: resultado: aprovado
com 82 votos favoráveis e 04 contrários; 258.a votação:
Destaque n,o 7225/87, do Senhor José Richa, supressívo de
expressões dos arts. 24, 25 e incisos, do Substitutivo n.O 2;
encaminhamento: favorável, do Relator Bernardo Cabral;
resultado: aprovado, com 85 votos favoráveis e 05 contrá
rios. As dezenove horas e sete minutos, deixou a Presidên
cia dos trabafhos o 4.°_Vice-Presidente Fernando Henrique
Cardoso, assumindo-a o 3.0-Vice-Presidente Jarbas Pas
sarinho; 259.a votação: Destaque n.o 3767-87 - Emenda
n.O ES-27504-6, aditiva de art. 'ao Título !II, Capítulo VII,
Seção H, do Substitutivo n.O 2; autor: Geraldo Alckmin
Filho; encaminhamento: favorável, de Octávio Elísio; re
sultado: aprovado, com 88 votos favoráveis e 03 contrá
rios; 260.a votação: Destaque n.O 4226-87, substitutivo do
art. 47, do Substitutivo n.o 2; autor: Miro Teixeira; en
caminhamento: favorável, do autor e de Adylson Motta, e
contrário de José Serra e do Relator-Adjunto Antônio Car
los Konder Reis; resultado: prejudicado, por falta de
quorum qualificado, com 46 votos favoráveis e 26 contrá
rios; 261.a votação: Destaque n.o 4221-87, substitutivo do
parágrafo único, art. 47, do Substitutivo n.O 2; autor: Miro
Teixeira; encaminhamento: favorável, do autor, e con
trário de José Serra; resultado: aprovado, com 55 votos
favoráveis, 10 contrários e 01 abstenção; 262.a votação:
Destaque n.O 3796-87, substitutivo do § 5.°, art. 43, do
Substitutivo n.O 2; autor Luiz Inácio Lula da Silva; enca
minhamento: favorável, do autor; resultado: aprovado, com
61 votos favoráveis, 03 contrários e 02 abstenções. As
vinte e uma hora e trinta e dois minutos, o 3,o-Vice-Pre
sidente Jarbas Passarinho suspendeu os trabalhos, antes
convocando sua continuação para as quatorze horas e
trinta minutos, do dia vinte e oito de outubro de mil no
centos e oitenta e sete, no mesmo local. As quatorze horas
e cinqüenta minutos, do dia vinte e oito de outubro de
mil novecentos e oitenta e sete, havendo número regimen
tal, o 4,0-Vice-Presidente Fernando Henrique Cardoso de
clarou reaberta a reunião; 263.a votação: Destaque
n.o 5799-87 - Emenda n.O ES-21242-7, aditiva de inciso
ao art. 44, do Substitutivo n.o 2; autor: Cesar Maia; enca
minhamento: favorável, do autor e do Relator-Adjunto
José Fogaça; resultado: aprovado, com 54 votos favorá
veis e 02 abstenções; 264.a votação: Destaque n.o 4380/87
- Emenda n,v ES-34.343-2, modificativa do art. 43, do
Substitutiv{) n.o 2; autor: Ademir Andrade; encaminha
mento: favorável, do autor, e contrário de Roberto Frei
re, Nelson Carneiro e do Relator-Adjunto José Fogaça; re
sultado: rejeitado, com 59 votos contrários, 14 favoráveis
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e 02 abstenções: 265.a votação: Destaque n.O 3513-87, su
pressívo do inciso lII, art. 40, do Substitutivo n.? 2; autor:
Eduardo Bonfim; encaminhamento: favorável, do autor, e
contrário do Relator-Adjunto Adolfo Oliveira; resultado:
rejeitado, com 53 votos contrários e 25 favoráveis; 266.a
votação: Destaque n.O 2376/87 - Emenda n.o 1P-15486-3
aditiva de art. ao Capítulo VIII, Título IV, do Projeto de
Constituição; autor: Luiz Gushiken; encaminhamento: fa
vorável, de Plínio Arruda Sampaio, e contrário de Gerson
Peres e do Relator-Adjunto José Fogaça; resultado: pre
judicado, por falta de quorum qualificado, com 46 votos
contrários e 34 favoráveis; 267.a votação: Destaque
n.> 4127-87 - Emenda n.o ES-23987-2, aditiva de inciso
ao art. 44, do Substitutivo n.o 2; autor: Francisco pinto;
encaminhamento: favorável, de José Maria Eymael, e
contrário de Oscar Corrêa e do Relator-Adjunto Adolfo
Oliveira; resultado: prejudicado, por fSJlta de quorum
qualificado, com 46 votos contrários, 43 favoráveis e 01
abstenção. A Presidência dos trabalhos passou a ser exer
cida pelo 3.0-Vice-Presidente Jarbas Passarinho, em subs
tituição ao 4.0-Vice-Presidente Fernando Henrique Cardo
so' 268.a votação: Destaque n.o 7830-87 - Emenda ES
24í77-4, supressiva do inciso III, art. 41, do Substitutivo
n.O 2; autor: José Serra; encaminhamento: favorável, do
autor, e contrário de Celso Dourado e do Relator-Adjunto
José Fogaça; resultado: rejeitado, com 58 votos contrários,
30 favoráveis e 01 abstenção; 269.a votação: Destaque
n.O 5946/87, supressíva do § 2.°, art. 24, do Substitutivo
n.O2; 'autor: Virgílio Guimarães; encaminhamento: favo
rável, do autor; resultado: aprovado, com 75 votos favo
ráveis e 07 contrários; 270.a votação: Destaque n.o 6434-87,
do Senhor Geraldo Campos - Emenda n.o ES-28296-4,
aditiva de art. ao Capitulo VIII, Titulo rrv, do Substitutivo
n.> 1 (Capitulo VII, Titulo III, do Substitutivo n.o 2); au
tor: Arnaldo Faria de Sá; encaminhamento: favorável, de
Geraldo Campos, e contrário de Gerson Peres e do !Rela
tor-Adjunto Adolfo Oliveira; resultado: rejeitado, com 52
votos contrários e 26 favoráveis; 271.a votação: Destaque
n.O 4246-87 - Emenda n.O ES-22775-1, aditiva de art. à
Seção rr, Capitulo VIII, Titulo IV, do Substitutivo n.o 1
(Seção lI, Capitulo VII, Título III, do Substitutivo n.o 2) ;
autor: Jalles Fontoura; encaminhamento: favorável, do
autor, e contrário de Nelson Carneiro e do Relator Bernar
do Cabral; resultado: rejeitado, com 47 votos contrários e
24 favoráveis; 272.a votação: Destaque n.o 4817-87, do Se
nhor Antoníocarlos Mendes Thame - Emenda n.O 1P
06354-0, aditiva de parágrafo único ao art. 89, do projeto
de Constituição (art. 47, caput, do Substitutivo n.O 2);
autor: Horácio Ferraz; encaminhamento: favorável, de
Antoníocarlos Mendes Thame, e contrário de José Serra;
resultado: aprovado com 69 votos favoráveis, 16 contrários
e 03 abstenções; 273.a votação: Destaque n.O 3876-87 
Emenda n,o E8-26044-8, aditiva de parágrafo único ao
art. 61, do Substitutivo n.O1 (art. 63, § 6.°, do Substitutivo
n.? 2); autor: Gastone Righi; encaminhamento: favorável,
do autor, e contrário do Relator-Adjunto Antônio Carlos
Konder Reis; resultado: rejeitado, com 55 votos contrários
e 34 favoráveis; 274.a votação: Destaque n.O 7959-87 ~
Emenda n.O ES-28876-8, aditiva do § 1.0 do 'art. 27, do
Substitutivo n.O 1; autor: Paulo Ramos; encaminhamento:
favorável, do autor e,do Relator Bernardo Cabral; resulta
do: aprovado, com 86, votos favoráveis; 275.a votação: Des
taque n.O 3912~87 - Emenda n,v 25785-4, aditiva de
art. ao Título IV, Capítulo VIII, Seção I, do Substitutivo
n.O 1 (Título III, Capitulo VII, Seção I, do Substitutivo
n.o 2); autor: Gastone Righi; encaminhamento: favorável,
do autor e do Relator Bernardo cabral, e contrário de Os
waldo Lima Filho; resultado: aprovado, com 82 votos fa
voráveis e 08 contrários; 276.a votação: Destaque
n.? 7567-87 - Emenda n» E8-2'4686-1, substitutiva do
art. 70, do Substitutivo n.O 1; autor: Darcy Pozza: en
caminhamento: favorável, do autor, e contrário do Re
lator-Adjunto José 'Fogaça. Durante a chamada no-

minaI para a votação, assumiu a Presidência dos traba
lhos o 4.0-Vice-Presi!dente Fernando Henrique Cardoso
substituindo o 3.0-Vice-Presidente Jarbas Passarinh~
que proclamou o resultado da votação: rejeitado,
com 54 votos contrários, 30 favoráveis e 01 abs
tenção; 277.a votação: Destaque n.o 6218-87, supres
sívo das expressões "salvo na hipótese de rescisão do
contrato de trabalho", art. 43, do Substitutivo n.O 2;
autor: Jorge Hage, encaminhamento: favorável, do autor
e do Relator-Adjunto José Fogaça; resultado: apro
vado, com 66 votos favoráveis, 16 contrários e 02 absten
ções; 278.a votação: Destaque n.o 6219-87, supressívo das
expressões "após dois anos de efetivo exercício" 'art. 44,
do Substitutivo n.o 2; autor: Jorge Hage; encaminha
mentos: favorável, do autor, e contrário do Relator
Adjunto José Fogaça; resultado: rejeitado, com 50 votos
contrários, 26 ravoráveís e 02 abstenções; 279.a votação:
Destaque n.o 6165-87 - Emenda n.O 30619-7, supressíva
do art. 45, § 1.0. do Substitutivo n.O 2; autor: Adylson
Motta; encaminhamento: favorável, do autor, e con
trário do Relator Bernardo Cabral; resultado: rejei
tado, com 54 votos contrários e 26 favoráveis; 280.a vo
tação: Destaque n.O 3684-87 - Emenda n.O ES-28136-4
aditiva do § 7.° ao art. 72, do Substitutivo n.O 1;'
autor: Arnaldo Faria de Sá; encaminhamento: favo
rável, do Relator Bernardo Cabral; resultado: aprovado,
com 71 votos ravoráveís, 08 contrários e 02 abstencões:
281.a votação: Destaque n.O 3702-87, supressíva " da~
expressões "ou do vereador", do inciso II, art. 48, do
Substitutivo n.O 2; autor: José Geraldo; encaminhamento:
favorável, do Relator Bernardo Cabral; resultado: apro
vado, com 82 votos favoráveis, 02 contrários e 01 absten
ção; 282.a votação: Redação Final do Preâmbulo e dos
Títulos I e II, do Substitutivo n.O 2, ao Projeto de Consti
tuição do Relator Bernardo Cabral; resultado: aprovado,
com 84 votos favoráveis, 01 contrário e 02 absteneões:
283.a votação: Título IV, do Substitutivo n.o 2 ao prójet~
de Constituição do Relator Bernardo Cabral,' ressalvados
os destaques; resultado: 'aprovado, com 76 votos favo
ráveis, 07 contrários e 01 abstenção; 284.a votação: Titu
lo V, do Substitutivo n.O 2, ao Projeto de Constituicão do
Relator Bernardo Cabral, ressalvados os destaques: -resul
tado: aprovado, com 75 votos favoráveis e 04 contrários;
285.a votação: Título VI, do Substitutivo n.O 2, ao Pro; e
to de Constituição do Relator Bernardo Cabral, ressalva
dos os destaques; resultado: aprovado. com 75 VOtOR favo
ráv~is e (}l contrário; 286.a votação: Título VII, do Substi
tutívo n.o 2. ao Projeto de Constituição do Relator Ber
nardo Cabral, ressalvados os destaques: resultado: anro
vado, com 72 votos favoráveis e 02 contrários' 287 a vota
ção: Titulo VIII. do Substitutivo n.O 2. ao' Projeto de
Constituição do Relator Bernardo Cabral. ressalvados os
destaques; resultado: aprovado, com 72 votos favoráveis:
288.a votação: Título IX, do Substitutivo n.O2 ao Projeto
de Constituicão do Relator Bernardo Cabral,' ressalvados
os destaques: resultado: aprovado, com 68 votos favorá
veis, 02 contrários e 01 abstenção. Os trabalhos foram
suspensos às vinte e uma horas e cinqüenta minutos,
sendo convocada reunião para o dia vinte' e nove de
outubro de mil novecentos e oitenta e sete, às nove horas,
no mesmo local. As nove horas, do dia vinte e nove de
outubro de mil novecentos e oitenta e sete, constatou-se
a presença dos seguintes Senhores Constituintes' Abigail
Feitosa, Ademir Andrade Adolfo Oliveira Afonso Arinos
Alceni Guerra, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aloysi~
Chaves, Aluízio Campos, Antônio Britto, Antonio Farias
Antônio Carlos Konder Reis, Antoniocarlos Mende~
Thame. Arnaldo Prieto, Artur da Távola Bernardo Cabral
Brandão Monteiro. Carlos Chiarelli,' Carlos Mosconi;
Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Christóvam Chiaradia
Cid oarvarho, Cristina Tavares, Darcy Pozza, E~m~
Tavares, Egídio Ferreira Lima, Eraldo Tinoco. Fer
nando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando
Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Benjamim,
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Francisco Dornelles, Francisco Pinto, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Gerson Peres, Haroldo Lima, Haroldo
sabóia, Ibsen Pinheiro, Inocêncio Oliveira, .Tamil Haddad,
Jarbas Passarinho, João Calmon, João Herrmann Neto,
Joaquim Bevilácqua, José Fogaça, José Freire, José Ge
raldo, José Ignáeío Ferreira, José .Torge, .Tosé Lins, .Tosé
Lourenço, José Luiz Maia, José Maurício, .Tosé Paulo Bisol,
.Tosé Richa, Jos é Santana de Vasconcellos, .Tosé Serra,
.Tosé Thomaz Nonô, .Tosé tnísses de Oliveira, Luís Eduardo,
Luiz Inácio Lula da Silva, Lysâneas Maciel, Manoel Mo
reira, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Mário Lima, Mil
ton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobím, Nelton Friedrich,
Nilson Gibson, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Oswaldo
Lima Filho, Paulo Pimentel, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Plínio Arruda Sampaio, Raimundo Bezerra, Renato
Vianna, Ricardo Fiúza, Roberto Freire, Rodrigues Palma,
Sandra Cavalcanti, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas,
Siqueira Campos, Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna,
Virgilio Távora, Wilson Martins, Adylson Motta, Aécio
Neves, Afif Domingos, Aldo Arantes, Antonio Mariz, Beth
Azize, Bocayuva Cunha, Bonifácio de Andrada, Chagas
Rodrigues, Daso Coimbra, Délio Braz, Enoc Vieira, Eucli
des scalco, Fernando Santana, Gilson Machado, Israel
Pinheiro .Tesualdo Cavalcanti, João Agripino, João Mene
zes, .Toio Natal, .Tofl'an Frejat, .TQnas Pinheiro, .Torge
Hage, Jose Carlos Grecco, José Cos,ta, .Tosé Geno~no: .Tosé
Maranhão José Maria Eymael, .Tose Tavares, Jose Tinoco,
Luiz salo!~ão, Manuel Viana, Márcio Braga, Marcos Lima,
Michel Temer, Miro Teixeira, iMozarildo Cavalcanti, ~el
son Wedekin, Octávio Elísio, ottomar Pinto, Paes Landim,
Ricardo Izar, Roberto Balestra, Roberto Brant, Rose de
Freitas Simão sessím, Uldurico Pinto, Valmir campelo,
Vicent~Bogo, Victor Faccioni, Vilson Souza e ~iz::: Valad~
res. Compareceram, ainda, os Senhores Cons.tltul~tes nao
integran~ da Comissão: Paulo Delgado, Atlla Lna, Fl~
restan Fernandes, Luiz Alberto Rodrigues, Robson MarI
nho e Chico Humberto. Havendo número regimental, o
4.0-Vice-Presidente Fernando Henrique Cardoso declarou
reaberta a reunião, comunicando que, de 8Jcordo com as
normas estabelecidas, foi recebido Requerimento de Pre
ferência assinado pelos vários lideres partidários, referen
te aos destaques apresentados ao Título IV, do Substitu
tivo n.O 2; 289,a votação: Destaque n.o 5931-87, modifica
tivo do art. 51, do Substitutivo n.o 2'; autor: Paulo Delga
do; encaminhamento: favorável, do autor e de Lysâneas
Maciel, e contrário de .Tosé Fogaça e Nelson Carneiro;
resultado: reíeítado, com 62 votos contrários, 17 favorá
veis e 02 abstenções; 290.a votação: riestaque n,> 11383-87
_ Emenda n.O ES-23262-2, substitutiva de expressões do
art. 60, do Substitutivo n.O2; autor: Nelson Carneiro; en
caminhamento: favorável, do autor; resultado: aprovado,
com 76 votos favoráveis e 01 contrário. As doze horas e
dezoito minutos, deixou a Presidência dos trabalhos o
4.0-Vice-Presidente Fernando Henrique Cardoso, assumin
do-a o 3.0-Vice-Presidente .Tarbas Passarinho; 291.a vota
cão: Destaque n.o 0464-87 - Emenda n.o 1P-05445-1,
modificativa dos arts. 55 e 252, do Substitutivo n.O 2;
autor: Florestan Fernandes; encaminhamento favorável,
do autor e de Brandão Monteiro, e contrário de Artur
da Távola ,e do Relator Bernardo Cabral; resultado: re
jeitado, com 56 votos contráríos, 25 favoráveis e 01 absten
ção. Às treze horas e dez minutos, o Presidente Jarbas
Passarinho suspendeu os trabalhos, antes convocando sua
continuação para as quinze horas, do dia vinte e nove de
outubro de mil novecentos e oitenta e sete. As quinze
horas e trinta e oito minutos, do dia vinte e nove de outu
bro de mil novecentos e oitenta e sete, havendo número
regimental, o 4.0-Vice-Presidente Fernando Henrique Car
doso declarou reaberta a reunião; 292.a votação: Destaque
n,v 7727-87, supressívo do inciso XVI, art. 55, do Substi
tutivo n.O 2; autor: .Tosé Maria Eymael; encaminhamen
to: favorável, do autor, de Brandão Monteiro e do Rela
tor-Adjunto .Tosé Fogaça; resultado: aprovado, com 76
votos favoráveis e 05 contrários; 293.a votação: Destaque

n.o 2455-87 - Emenda n.O E8-33192-2, modificativa do
item XIV, art. 5'5, do Substitutivo n.O 2; autor: Adhemar
de Barros Filho; encaminhamento: favorável, do autor, e
contrário de José .Tol'ge e do Relator-Adjunto .Tosé Foga
ça; resultado: rejeitado, com 78 votos contrários e 15 fa
voráveis; 294.a votação: Destaque n.? 2433-87 - Emenda
n.> ES-22549-0, aditiva de inciso ao art. 55 do Substitu
tivo n.o 2; autor: Nilson Gibson; encaminhamento: ta
vorável, da autor, contraditado por Severo Gomes; resul
tado: rejeitado, com 70 votos eontráríos, 16 favoráveis e 04
abstenções; 295.a votação: Destaque n.O 3881-87 - Emen
da n.> ES-26051-1, substitutiva de parágrafos e de expres
sões nos arts. 55, 61, 120, 123 e 141, do Substitutivo n.O 2;
autor: Gastone Righi; encaminhamento: favorável, do
autor e de Francisco Benjamim, e contrário de Nelson
Carneiro, José Jorge e do Relator-Adjunto José Fogaça;
resultado: rejeitado, com 69 votos contrários e 23 favorá
veis; 296.a votação: Destaque n.O 7723-87, supressivo do
parágrafo único, art. 57, do Substitutivo n.O 2; autor: .Tosé
Maria Eymael; encaminhamento: favorável, do autor; re
sultado: aprovado, com 83 votos favoráveis, 08 contrários
e 01 abstenção; 297.a votação: Destaque iI1.o 4021-87 
Emenda n.s ES-22749-1, modificativa do inciso lU, alínea
d, art. 61, do Substitutivo n.o 2; autor: .Tosé Jorge; en
caminhamento: favorável, do autor, de Oswaldo Lima
Filho e do Relator Bernardo Cabral; resultado: aprovado,
com 76 votos favoráveis e 12 contrários; 298.a votação:
Destaque n,o 4023-87 - Emenda n,v ES-22752-1, modi
ficativa do art. 59, do Substitutivo n.O 2; autor: .Tosé
Jorge; encaminhamento: favorável, do autor e de Oswal
do Lima Filho, e contrário d-e Adylson Motta e Theodoro
Mendes; resultado: aprovado. com 60 votos favoráveis, 25
contrários e 01 abstenção. As dezoito horas e doze minu
tos, deixou a Presidência dos trabalhos o Constituinte
Aluízio Campos, assumindo-a o 3.°_Vice-Presidente Jarbas
Passarinho; 299.a votação: Destaque n.o 6354-87, supres
sivo de expressão do art. 62, do Substitutivo n.? 2; autor:
Bonifácio de Andrada; encaminhamento: favorável, do
autor e de Aluízio campos, e contrário de Pimenta da
Veiga, Lysâneas Maciel e do Relator-Adjunto .Tosé Foga
ça; resultado: rejeitado, com 51 votos 'contrários, 39 favo
ráveis e 01 abstenção; 300.a votação: Destaque n,o 4027-87
- Emenda n.O ES-22757-2, modificativa de inciso do
art. 65, do Substitutivo n.O 2; autor: José .Torge; enca
minhamento: favorável, de .Tosé Thomaz Nonô e do Rela
tor-Adjunto Antônio Carlos Konder Reis, e contrário de
Milton Reis e Egídio Ferreira Lima; resultado: aprovado,
com 69 votos favoráveis, 18 contrários e 02 abstenções:
301.a votação: Destaque n.? 0085-87 - Emenda~ n.O
ES-24775-1, modificativa do inciso II, § 4.°, art. 70, do Subs
titutivo n.O 2; autor: Cunha Bueno; encaminhamento: fa
vorável, do autor e de Milton Reis; resultado: aprovado,
com 72 votos favoráveis, 17 contrários e 01 abstenção:
302.a votação: Destaque n.O 7060-87, do Senhor Nel
son Jobim - Emenda n.? 1P-20705-3, aditiva de pará
grafo ao art. 71, do Substitutivo n.o 2; autor: .Tosé Rocha
Sobrinho e outros (Emenda Popular); encaminhamento:
favorável, de Antônio Mariz, e contrário de Gerson Peres
e do Relator-Adjunto Antônio Carlos Konder Reis; resul
tado: prejudicado por falta de quorum qualificado, com 44
votos contráríos e 39 favoráveis; 303.a votação: Destaque
n.> 7059-87, do Sr. Nelson Jobim - Emenda n.O 1P-20705-3
substitutivo do § 3.°, art. 7.°, do Substitutivo n.> 2; autor:
José Rocha Sobrinho e outros (Emenda Popular); en
caminhamento: favorável, de Plínío Arruda Sampaio
e de Cristina Tavares, e contrário de Marcondes Ga
delha, Gerson Peres e do Relator-Adjunto .Tosé Foga
ça; resultado: rejeitado, com 54 votos contrários, 29
favoráveis e 01 abstenção; 304.a votação: Destaque
n.? 0854-87, do Senhor Haroldo Lima - Emenda n.o
ES-27324-8, supressíva do art. 72 do Substitutivo n.o 2;
autor: Eduardo Bonfim e outros; encaminhamento: fa
vorável, de Haroldo Lima e Adylson Motta, e contrário
de Egídio Ferreira Lima, Nelson .Tobim e do Relator-
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Adjunto Adolfo Oliveira; resultado: rejeitado, com 68
votos contrários e 11 favoráveis; 305.a votação: Destaque
n.o 3144-87 - Emenda n.O ES-24522-8, modificativa do
caput, art. 85, do Substitutivo n.o 2; autor: José Maurício;
encaminhamento: favorável, do autor, contraditado por
Adylson Motta e pelo Relator-Adjunto Antônio Carlos Kon
der Reis; resultado: rejeitado, com 63 votos contrários e
06 favoráveis; 30G.a votação: Redação Final do Titulo IIl,
do Substitutivo n.o 2; resultado: aprovado, com 53 votos
favoráveis, 04 contrários e 08 abstenções. As vinte e duas
horas e quatro minutos, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso encerrou os trabalhos, antes convocando sua
continuação para as nove horas, do dia trinta de outu
bro de mil novecentos e oitenta e sete. As nove horas e
dezessete minutos, do dia trinta de outubro de mil no
vecentos e oitenta e sete, havendo número regimental, o
1.0-Vice-Presidente Aluízio Campos declarou reaberta a
reunião, suspendendo-a, em seguida, a fim de possibilitar
fossem ultimados entendimentos que se realizavam entre
as Lideranças Partidárias, qu~nto às Preferên~ias a. serem
votadas. Reaberta a reunião as dez horas e OIto minutos,
sob a Presidência do titular Afonso Arinos, deu-se pro~se
guimento à votação dos destaques referentes ao Tltu
lo IlI, do Substitutivo n.O 2; 307.a votação: Requerimento
de Preferência para votação do Destaque n.o 0161-87 
Emenda n.o ES-3305-0, modificativa da Seção I, Capítulo
IV, Título IV, do Substitutivo n.? .2~ resultado: apr~vado,
com 58 votos favoráveis, 05 contrários ~ 01 abstenr3.?· ~
dez horas e quarenta e oito minutos, deIXOU a PresldenCla
o titular Afonso Arinos, assumindo-a o l,°-Vice-Presidente
Aluízio Campos, que foi substituído pelo S.o-Vice-Pre
sidente Jarbas Passarinho, às onze horas e seis minutos;
30S.a votação: Destaque n,v 0161-87 - Emenda n.O
ES-33025-0 modificativa da Seção I, Capítulo n, Título IV,
do Substit~tivo n.o 2; autor: Vivaldo Barbosa; encami
nhamento: favorável, do autor e de Carlos Sant'Anna, e
contrário de Afonso Arinos e Nelson Carneiro: resultado:
releítado, com 57 votos contrários e 36 favoráveis; 309.a
votação: Destaque n.o 0568-87 - Emenda n.? ES-32019-0,
substitutiva das Seções do Capítulo rr, Título IV, do
Substitutivo n.o 2; autor: Brandão Monteiro; encami
nhamento: favorável, do autor e de Luiz Inácio Lula
da Silva, e contrário de Roberto Freire e do Relator
Bernardo Cabral; resultado: rejeitado, com 61 votos
contrários, 11 favoráveis e 16 abstenções. As treze horas e
trinta e dois minutos, o 3.°_Vice-Presidente Jarbas Pas
sarinho suspendeu os trabalhos, antes convocando sua
continuação para as quinze horas e trinta minutos, do
mesmo dia. Às quatorze horas e trinta minutos, do dia
trinta de outubro de mil novecentos e oitenta e sete, ha
vendo número regimental, o 1.°-Vice-Presidente Aluízio
Campos declarou reaberta a reunião: 310.a votação: Des
taque n,> 7331-87 - Emenda n,v ES-26907-1, modifica
tiva do § 2.°, art. 87, do Substitutivo n.O 2; autores: Nel
son Carneiro e Luiz Inácio Lula da Silva; encaminha
mento: favorável, de Marcondes Gadelha, Gerson Peres
e do Relator Bernardo Cabral, e contrário de Paes Lan
dim e José Genoíno; resultado: aprovado, com 86 votos
favoráveis, 03 contrários e 03 abstenções; 311.a votação:
Destaque n.o 5405-87 - Emenda n.? ES-33038-1, modi
ficativa do art. 87, do Substitutivo n.O 2; autores: Carlos
Chiarelli e Arnaldo Prieto; encaminhamento: favorável,
do autor e do Relator Bernardo Cabral; resultado: apro
vado, com 67 votos favoráveis, 14 contrários e 06 absten
ções. As dezesseis horas e trinta minutos, ao final da vo
tação do destaque, o 4.0-Vice-Presidente F1ernando Hen
rique Cardoso informou ao plenário que acabava de tomar
posse no cargo de Ministro de Estado da Educação o Se
nador Constituinte Hugo Napoleão (PFL-PI), compa
nheiro de Comissão; 312.a votação: Destaque n.o 7330-87
- Emenda n.O ES-26907-1, substitutiva do art. 89, do
Substitutivo n,v 2; autor: Nelson carneiro; encaminha
mento; favorável, de Artur da Távola ·e Gastone Righi. e

contrário de José Genoíno e Nelson Wedekin; resultado:
aprovado, com 63 votos favoráveis, 29 contrários e 01 abs
tenção; 313.a votação: Destaque n.o 7329-87 - Emenda
n.O ES-26907-1, substitutiva do art. 90 do substitutivo
n,v 2; autor: Nelson Carneiro; encaminhamento: favorá
vel, do autor e contrário de José Lourenço; resultado:
aprovado, com 86 votos favoráveis e 03 contrários; 314.a
votação: Destaque n,o 7328-87 - Emenda n.O ES-26907-1,
substitutiva do art. 91, incisos I a XIX e XXII a XXV,
do Substitutivo n.? 2; autor: Nelson Carneiro; encami
nhamento: favorável, de José Serra e Oswaldo Lima Fi
lho, e contrário de José Genoíno e Ademir Andrade; re
sultado: aprovado, com 70 votos favoráveis, 10 contrários
e 02 abstenções; 315.a votação: Destaque n,v 7328-87 
Emenda n.? ES-26907-1, substitutiva do art. 92, do Subs
titutivo n.o 2; autor: Nelson Carneiro; resultado: apro
vado, com 73 votos favoráveis, 04 contrários e 04 absten
ções; 316.a votação: Destaque n.O 4790-87 - Emenda n.o
ES-32941-3, substitutiva das Seções I e IH, Capítulo H,
Título IV, do Substitutivo n.? 2; autor: Egídio Ferreira
Lima; encaminhamento: favorável, do autor e de Virgil
dásio de Senna, e contrário de José Genoíno, Paes Lan
dim e do Relator Bernardo Cabral; resultado: rejeitado,
com 82 votos contrários, 10 favoráveis e 01 abstenção;
317.a votação: Destaques n.OS4805-87, 4806-87 e 4807-87, su
pressívos dos §§ 1.0, 2.° e 3.°, art. 96, do Substitutivo n.O 2;
autor: Egídio Ferreira Lima; encaminhamento: favorá
vel, do autor e de José Genoíno, e contrário de Virgílio
Távora, Ottomar Pinto e do Relator-Adjunto Adolfo Oli
veira; resultado: rejeitados, com 60 votos contrários, 19
favoráveis e 01 abstenção. As vinte e uma horas e oito mi
nutos, o 3.0-Vice-Pr'esidente Jarbas passarinho encerrou
os trabalhos, antes convocando sua continuação para as
nove horas, do dia trinta e um de outubro de mil nove
centas e oitenta e sete. As dez horas e seis minutos, do dia
trinta e um de outubro de mil novecentos e oitenta e
sete, havendo número regimental, o 1.°-Vice-Presidente
Aluízio Campos declarou reaberta a reunião; 31S.a votação:
Destaque n.O 7327-87 - Emenda n.o ES-26907-1, substi
tutiva dos arts. 98 a 101, do Substitutivo n.o 2, pelos arts.
121 a 126 da referida Emenda; autor: Nelson Carneiro;
encaminhamento: favorável, do autor; resultado: apro
vado, com 72 votos favoráveis, 02 contrários e 10 absten
ções; 319.a votação: Destaque n.O 5405-87 - Emenda n.O
ES-33038-1, aditiva de parágrafo ao art. 88, modificativa
do inciso XIV, art. 104, e aditiva de parágrafo ao art.
107, do Substitutivo n.o 2; autor: Carlos Ohiarelli; enca
minhamento: favorável, do autor; resultado: aprovado,
com 70 votos favoráveis, 01 contrário e 07 abstenções; 320.a
votação: Destaque n.o 540ã-87 - Emenda n.o ES-33038~1

aditiva de parágrafo ao art. 88, modificativa do inciso XIV,
art. 104, e aditiva de parágrafo ao art. 107, do Substitu
tivo n.v 2; autor: Carlos Chiarelli; encaminhamento: fa
vorável, do autor; resultado: aprovado, com 60 votos fa
voráveis, 12 contrários e 08 abstenções; 321.a votação: Des
taque n.O 4787-87 - Emenda n.O ES-32944-8, substitutiva
do Título IV, Capítulo IlI, Seção I, do Substitutivo n.O 2;
autor: Egídio Ferr,eira Lima; encaminhamento: favorável,
do autor e do Relator-Adjunto José Fogaça. Durante o
pronunciamento do Senhor Egídio Ferreira Lima, o Cons
tituinte Aluízio Campos, l.°-Vice-Presidente, deixou a
Presidência que foi ocupada pelo 3.0-Vice-Presidente Jar
bas Passarinho; resultado: aprovado, com 67 votos favo
ráveis, 01 contrário e 11 abstenções; 322.a votação: Desta
que n.? 4386-87 - Emenda n,v ES-34345-9, modificativa
dos incisos V e VI, art. 94, do Substitutivo n.o 2; autor:
Ademir Andrade; encaminhamento: favorável, do autor e
contrário de Marcondes Gadelha e do Relator-Adjunto
Antônio Carlos Konder Reis; resultado: prejudicado, por
falta de quorum qualificado, com 42 votos contrários, 23
favoráveis e 08 abstenções; 323.a votação: Destaque n.o
0950-87 - Emenda n.O 1P-09383-0, modificativa do Tí
tulo IV, Capítulo n, do Substitutivo n.> 2; autor: Jorge
Hage; encaminhamento: favorável, do autor e do Relator
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Bernardo Cabral, e contrário de chagas R<Jdrigues; resul
tado: aprovado, com 60 votos favoráveis, 01 contrário e 09
abstenções. As treze horas e dez minutos, o 3.0-Vice-Pl'e

sídente Jarbas Passarinho suspendeu os trabalhos, antes
convocando sua continuação para as nove horas, do dia
três de novembro de mil novecentos e oitenta e sete. A,".
nove horas e cinqüenta e seis minutos, do dia três c'e
novembro de mil novecentos e oitenta e sete, havendo
número regimental, o l.°-Vice-Pr,esidente Aluizio Campos
declarou reaberta a reunião: 324.a votação: Destaque n.v
1154-87 - Emenda n,v lP-09960-9, aditiva de inciso ao
art. 109, do Substitutivo n.O 2; autor: Vivaldo Barbosa;
encaminhamento: favorável, do autor, e contrário de Nel
son Jobim; resultado: rejeitado. com 66 votos eontráríos,
03 favoráveis e 01 abstenção; 325.a votação: Destaque n.O
2880-87 - Emenda n.O ES-25293-3, modificativa do art.
112, do Substitutivo n.o 2; autor: Nelson Carneiro; enca
minhamento: favorável, do autor, e contrário do Relatm
Adjunto Adolfo Oliveira; resultado: rejeitado, com 48 vo
tos contrários e 28 favoráveis; 326.a votação: Destaque
n.? 1927-87, do Senhor Luiz Inácio Lula da Silva - Emen
da n.o ES-30318-0, modificativa do art. 115, do Substitu
tivo n.? 2; autor: Plinio Arruda Sampaio; encaminha
mento: favorável, do autor, de Brandão Monteiro e do
Relator-Adjunto Adolfo Oliveira: resultado: aprovado.
com 78 votos favoráveis e 02 contrários; 327.a votação:
Destaque n.o 7457-87, supressívo do art. 119, do Subs.titutivo
n.o 2; autor: José Paulo Bisol; encaminhamento: favo
rável, do autor, de Oswaldo Lima Filho e do Relator Ber
nardo Cabral, e contrário de Adolfo Oliveira; resultado:
prejudicado. por falta de quorum qualificado com 42 vo
tos favoráveis, 36 contrários e 01 abstenção; 328.a votação:
Destaque n.o 1273-87 - Emenda n.? lP-19843-7, modifica
tiva do art. 119, do Substitutivo n.O 2; autor: Vivalc'o
Barbosa; encaminhamento: favorável, do autor e de José
Genoíno, e contrário do Relator Bernardo Oabral; resul
tado: prejudicado, por falta de quorum qualificado, com
43 votos favoráveis e 32 contrários. As doze horas e cin
qüenta e seis minutos, o -presidente Aluízio Campos sus
pendeu os trabalhos, convocando a sua continuação para
as quinze horas, no mesmo local. As quinze J:.oras e vinte
e seis minutos, do dia três de novembro de mil novecentos
e oitenta e sete, havendo número regimental, o 2,o-Vice
Presidente Brandão Monteiro declarou reaberta a reunião:
329.a votação: Destaque n.o 2293-87 - Emenda n.o
1P-l0427-1, modificativa do art. 119, do Substitutivo n.o 2;
autor: Vladimir Palmeira; encaminhamento: favorável,
do autor e de José Genoíno e contrário de Michel Temer
e do Relator Bernardo Cabral; resultado: prejudicado,
por falta de quorum qualificado, com 43 votos favoráveis,
40 contrários e 01 abstenção; 330.a votação: Destaque
n.O3889-87 - Emenda n.? ES-26060-0, aditiva de expressão
ao § 2.° do art. 119, do Substitutivo n.o 2; autor: Gastone
Righi; encaminhamento: favorável, do autor; resultado:
aprovado, com 59 votos favoráveis, 17 contrários e 03 abs
tenções; 331.a votação: Destaque n.O 1135-87 - Emenda
n,v lP-09979-0, aditiva de artigo à Seção I, Capítulo IV,
Título IV, Substitutivo n.O 2; autor: Vivaldo Barbosa;
encaminhamento: favorável, do autor e de Egídio F,erreira
Lima, e contrário de Ibsen Pinheiro e do Relator Bernar
do Cabral; resultado: aprovado, com 47 votos favoráveis
40 contrários e 04 abstenções. Durante o pronunciamento
de Ibsen Pinheiro, O 2.0-Vice-Presidente Brandão Monteiro
deixou a presidência, que foi ocupada pelo 3.o-Vice-Presi

dente Jarbas Passarinho; 332.a votação: Destaque n.o
4686-87 - Emenda n.O ES-32215-0, aditiva de artigo e
incisos às Disposições Transitórias do Substitutivo n.? 2;
autor: Nelson Jobim: encaminhamento: favorável, do au
tor e de Brandão Monteiro, e contrário de José Ignácio
Ferreira e do Relator Bernardo Cabral; resultado: rejei
tado, com 60 votos contrários e 31 favoráveis; 333.a vota
ção: Destaque n.o 4777-87 - Emenda n.> ES-28518-5,
modificativa do art. 120, do Substitutivo n.? 2; autor: Egí
dio F'erreira Lima; encaminhamento: favorável, do autor,

e contrário de Paes Landim e do Relator-Adjunto Antô
nio Carlos Konder Reis; resultado: rejeitado, com 56 vo
tos contrários, 28 favoráveis e 01 abstenção; 334.a votação:
Destaque n.O 4690-87, supressívo de alínea do inciso I,
art. 121, do Substitutivo n.O 2; autor: Nelson Jobim; enca
minhamento: ravorável, do autor e de Michel Temer, e
contrário de Paes Landim e do Relator Bernardo Cabral;
resultado: aprovado, com 51 votos favoráveis e 38 contrá
rios; 335.a votação: Destaque n.? 4693-87, supressívo de
alíneas do inciso IV, art. 121, do Substitutivo n.> 2; au
tor: Nelson Jobim; encaminhamento: favorável, do autor
e de Mário Lima, e contrário de Egídio Ferreira Lima, de
Pa,es Landim e do Relator Bernardo Cabral; resultado:
aprovado, com 72 votos favoráveis e 19 contrários. Durante
o ;pronunciament<l do Senhor Egídio Ferreira Lima, o
3.0-Vice-Presidente Jarbas Passarinho deíxou a Presidên
cia, que foi ocupada pelo 4.°-Vice-pr:esidente Fernando
Henrique Cardoso; 336.a votação: Destaque n.? 6331-87 
Emenda n.O ES-32434-9, modificativa do § 2.°, art. 122,
do Substitutivo n > 2; autor: Bonifácio de Andrada; en
camínhamento: favorável, do autor e do Relator Bernar
do Cabral; resultado: aprovado, com 56 votos favoráveis
e 21 contrários; 337.a votação: Destaque n,o 6351-87, su
pressívo de parágrafo do art. 122, do Substitutivo n.> 2;
autor: Bonifácio de Andrada; encaminhamento: favorá
vel do autor, de Nelson Jobim e do Relator Bernardo Ca
bral, e contrário de Nelson carneiro; resultado: aprovado.
com 74 votos tavoráveís e 02 contrários. ÀS vinte horas e
cinqüenta minutos, o 4.0-Vice-Presidente Fernando Hen
rique oardoso suspendeu os trabalhos, antes convocando
sua oontínuacão para as nove horas, do día quatro doe no
vembr-o de mil novecentos e oitenta e sete, no mesmo
local. As nove horas e quarenta e oito minutos, do dia
quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e sete,
havendo número regimental, o l.°-Vice-Presidente Aluízio
Campos declarou reaberta a reunião; 338.a votação: Des
taque n.? 1897-87, do Senhor Luiz Inácio Lula da Silva
_ Emenda n.o ES-30315-5, aditiva de artigos e incisos ao
Capítulo IV, Título IV, do Substitutivo n.o 2; autor: Plí
nio Arruda Sampaio; encaminhamento: favorável, do au
tor: resultado: prejudicado. por falta de quorum. quali
ficado, com 38 votos contrários, 38 favoráveis e 02 absten
ções; 339.a votação: Destaque n.o 3563-87 - Emenda
n.? ES-32633-3, aditiva de Seção ao Capítulo IV, Titulo IV,
do Substitutivo n,v 2; autor: Roberto Freire; encaminha
mento: favorável, do autor e de José Costa; resultado:
aprovado, com 71 votos favoráveis, 03 contrários e 01 abs
tenção; 340.a votação: Destaque n.? 4683-87 - Emenda
n.? ES-32219-2, substitutiva do § 1.0, art. 130, e supres
síva de expressão do § 2.°, mesmo artigo, do Substitutivo
n.? 2; autor: Nelson Jobim: encaminhamento: favorável,
do autor. e contrário de Nelson Carneiro; resultado: re
jeitado, com 58 votos contrários, 17 favor-áveis e 01 absten
ção; 341.a votação: Destaque n.o 4781-87 - Emenda n.?
ES-33320-8, dando nova redação ao § 1.0, art. 130, do Subs
titutivo n.o 2; autor: Egídio Ferreira Lima; encaminha
mento: favorável, do autor e de Aloysio Chaves; resul
tado: aprovado, com 75 votos favoráveis e 03 contrárias;
342.a votação: Destaque n.O 8462-87, supressívo do pará
grafo único, art. 144, do Substitutivo n.? 2' autor: Adolfo
Oliveira; encaminhamento: favorável, do autor e de Aloy
sio Ohaves, e contrário de Plínio Arruda Sampaio e de
Nelson Jobim; resultado: prejudicado, por falta de quorum
qualificado, com 46 votos favoráveis, 40 contrários e 03 abs
tenções; 343.a votação: Destaque n.> 3892-87 - Emenda
n.? ES-27357-4, aditiva de expressões ao art. 132, caput,
do Substitutivo n.o 2; autor: Gastone Righi; encaminha
mento: favorável, do autor, e contrário de Aloysio Chaves'
resultado: prejudicado, por falta de quorum qualificado,
com 45 votos contrários, 34 favoráveis e 02 abstenções.
As treze horas 'e dois minutos, o 3.°-Vice-Presidente Jar
bas Passarinho suspendeu os trabalhos, antes convocan
do os Senhores Constituintes para sua continuação às
nove horas, do dia cinco de novembro de mil novecen-
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tos e oitenta e sete, no mesmo local. As nove horas e
quarenta e oito minutos, do dia cinco de novembro de
mil novecentos e oitenta e sete, havendo número regí
mental, o 3.o-Vice-Pl'esidente Jarbas Passarinho declarou
reaberta a reunião; 344.a votação: Destaque n.> 1272-87 
Emenda n.o lP-19842-9, modificativa do art. 142 e parágra
fos, do Substitutivo n.O 2; autor: Vivaldo Barbosa: enca
minhamento; favorável, do autor, e contrário de Gastone
Righi e do Relator Bernardo Cabral; resultado: rejeitac1o,
com 65 votos contrários e 22 favoráveis; 345.a votação:
Destaque n.o 0266-87, do Senhor José Genoíno - Emenda
n.> ES-34258-4, aditiva de expressão ao art. 142, caput, do
Substitutivo n.O 2; autores: Domingos Leonelli e outros;
encaminhamento: favorável, do autor e de José Ignácio
Ferreira, e contrário do Relator Bernardo Cabral; resulta
do: rejeitado, com 48 votos contrários e 42 favoráveis;
346.a votação: Destaque n.o 6333-87 - Emenda n.o ES
32432-2, modificativa do § 1.0, art. 143, do Substitutivo
n.o 2; autor: Bonifácio de Andrada: encaminhamento: fa
vorável, do autor e do Relator Bernardo Cabral; resultado:
aprovado, com 89 votos favoráveis e 01 contrário; 347.a vo
tação: Destaque n.o 7962-87 - Emenda n.O ES-28984-5,
supressiva de expressão do § 3.0 , art. 143, do Substitutivo
n.O 2; autor: Paulo !Ramos; encaminhamento: favorável,
do autor, de Nelson Carneiro e de Bernardo Cabral, e con
trário de José Tavares; resultado: prejudicado por falta
de quorum qualífícado, com 44 votos contrários e 41 fa
voráveis. As onze horas e dezoito minutos. deixou a Presi
dência dos trabalhos o 3.0-Vice-Presidente Jarbas Passa
rinho, assumindo-a o LO-Vice-Presidente Aluízio Campos;
348.a votação: Destaque n.O 7934-87 - Emenda n.> ES
32016-5, aditiva de expressão ao § 4.0 , art. 143, do Subs
titutivo n.O2; autor: Paulo Ramos; encaminhamento: fa
vorável, do autor, e contrário do Relator Bernardo Cabral;
resultado: rejeitado, com 47 votos contrários e 38 favorá
veis; 349.a votação: Destaque n.o 6245-87, supressívo do
art. 144, do Substitutivo n.O2; autor: Gerson Peres; enca
minhamento favorável, do autor e de Paes Landim, e con
trário de Egídio Ferreira Lima e de Nelson Jobim; resul
tado: prejudicado, por falta de quorum qualificado, com
4.4 votos contrários, 40 favoráveis e 05 abstenções. As doze
horas e vinte e seis minutos, deixou a Presidência dos tra
balhos o LO-Vice-Presidente Aluízio Campos, assumindo-a
o 4.0 _ Vice-Presidente Fernando Henrique Cardoso. As dose
horas e quarenta e oito minutos, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso suspendeu os trabalhos, antes convocan
do a sua continuação para as quinze horas, no mesmo lo
caI. As quinze horas e dezoito minutos, do dia 5 de novem
bro de mil novecentos e oitenta e sete, havendo número re
gimental, o 2.o-Vice-Presidente Brandão Monteiro decla
rou reaberta a reunião; 350.a votação: Destaque
n.? 7732-87, supressívo de expressões do art. 144, do Subs
titutivo n.o 2; autor: José Maria Eymael; encaminhamen
to: favorável, do autor, de Adolfo Oliveira e do Relator
Bernardo Cabral, e contrário de Cristina Tavares e de Plí
nio Arruda Sampaio; resultado: aprovado, com 80 votos
favoráveis, 10 contrários e 03 abstenções; 351.a votação:
Destaque n.v 1910-87, do Senhor Luiz Inácio Lula da Sil
va - Emenda n.v ES-30321-0, modificativa do art. 144,
Seção IX, Capítulo IV, Título IV, do Substitutivo n.O 2;
autor: Plínio Arruda Sampaio; encaminhamento: favorá
vel, do autor, e contrário de Gerson Peres e do Relator
Bernardo Cabral; resultado: rejeitado, com 65 votos con
trários, 23 favoráveis e 01 abstenção; 352.a votação: Des
taque n.O 5710-87 - Emenda n.> ES-27497-0, modificativa
do inciso IV, art. 109, do Substitutivo n.O 2; autor: Mau
rício Corrêa; encaminhamento: favorável, de Beth Azize
e do Relator Bernardo Cabral e contrário de José Ignácio
Ferreira e de Egídio Ferreira Lima; resultado: rejeitado,
com 47 votos contrários, 38 favoráveis e 02 abstenções. As
dezessete horas e dezesseis minutos, deixou a Presidência
dos trabalhos o 2.0-Vice-Presidente Brandão Monteiro, as
sumindo-a o 4.0-Vice-Presidente Fernando Henrique Car-

Idoso; 353.a votação: Destaque nj.o 7609-87 - Emenda
n,v ES-21464-7, modificativa do inciso V, art. 109, do
Substitutivo n,v 2; autor: Christóvam Chiaradia' enca
minhamento: favorável, do autor, e contrário do 'Relator
Bernardo Cabral; resultado: rejeitado, com 59 votos con
trários e 17 favoráveis; 354.a votação: Destaque n.o 0637-87
- Emen9-a ~.o ES-33684-3, modificativa do art. 52, caput,
do Bubstítutívo n.O 2; autores: Brandão Monteiro e Enoc
Vieira; encaminhamento: favorável, de José Jorge e de
Antônio Mariz, e contrário de Israel Pinheiro de Egídio
Ferreira Lima e do Relator Bernardo C'abral;' resultado:
aprovado, com 61 votos favoráveis, 27 contrários e 03 abs
tenções; 355.a votação: Destaque n,O 8146-87 - Emenda
~'o ES-32146-3, modificativa do § 2.0 , art. 52, do Substitu
tlYo n.o 2; autor: Haroldo Sabóia; encaminhamento: favo
rável, de Nelson Jobim e de Roberto Freire e contrário de
José Jorge e de Osvaldo Coelho; resultado:' rejeitado com
52.votos contrários, 37 favoráveis e 03 abstenções. As de
ZOIto horas e vinte e quatro minutos, deixou a Presidência
dos trabalhos o 4.0-Vice-Presidente Fernando Henrique
C_ardoso, assumindo-a o titular Afonso Arinos; 356.a vota
çao: Destaque n.o 8094-87 - Emenda n.P ES-29869-1
modificativa do § 2,0, art. 52, do Substiutivo n.o 2; autor:
Osvaldo Coelho; encaminhamento: favorável, do autor, de
Sandra Cavalcanti e de Celso Dourado e contrário de Joa
quim Bevilácqua e José Maria Eymael; resultado: aprova
do, c?,m 47 votos favoráveis, 43 contrários e 02 abstenções.
As vmte horas e doze minutos deixou a Presidência dos
trab~lhos o titular Afonso Arinos, assumindo-a o 3.0-Vice

Pr~~Idente Jarbas Passarinho; 357.a votação: Destaque
n.? 1381-87 - Emenda n,O ES-26907-1, substitutiva do
Capítulo ITI, Título IV, ressalvado o inciso IV, sem pre
juízo do texto referente às Disposições Transitórias, do
Substitutivo n,O 2; autor: Nelson Carneiro; encaminha
mente: favorável, do autor: resultado: aprovado, com 57
votos favoráveis, 14 contrários e 12 abstenções; 358.a vo
tação: Destaque n.? 1417-87 - Emenda n," ES-26616-1,
supressiva de expressão do inciso Ir, § 4.0, art. 70, do Subs
titutivo n.O 2; autor: Oscar Corrêa; encaminhamento: fa
vorável, do autor, de Brandão Monteiro, e contrário de
Nelson Carneiro; resultado: aprovado, com 73 votos favo
ráveis, 06 contrários e 03 abstenções. As vinte e uma horas
e oito minutos o 3,o-Vice-Presidente Jarbas Passarinho
suspendeu os trabalhos, antes convocando sua continuação
para as nove horas do dia seis de novembro de mil no"
vecentos e oitenta e sete, no mesmo local. As nove horas
e quarenta e dois minutos, do dia seis de novembro de mil
novecentos e oitenta e sete, constatou-se a presença dos
seguintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir
Andrade, Adolfo Oliveira, Afonso Arinos, Alceni Guerra,
Almir Gabriel, Aluízio Campos, Antonio Britto, Aníbal
Barcelos, Antonio Farias, Antônio Carlos Konder Reis, Ar
naldo Prieto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Brandão
Monteiro, Carlos Chiarelli, Carlos Mosconi, Carlos Sant'
Anna, Celso Dourado, Christóvam Chiaradia, Cristina Ta
vares, Darcy pozza, Edme Tavares, Egídio Ferreira Lima,
Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando
Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Dornelles,
Francisco Pinto, Francisco Rossi, Gastone Righi, Geovani
Borges, Gerson Peres, Haroldo Lima, Haroldo Sabóia
Ibsen Pinheiro, Inocêncio Oliveira, Jamil Haddad, Jarba~
Passarinho, João Calmon, João Herrmann Neto, Joaquim
B:vilácqua, 'José Fogaça, José Geraldo, José Jorge, José
LInS, JÜ'sé Lourenço, José Maurício, José Paulo Bisol, José
Richa, José Santana de Vasconcellos, José Serra, José Ulís
ses de Oliveira, Luís Eduardo, Luiz Inácio Lula da Silva
Lysâneas Macíel, Manoel Moreira, Marcondes Ga,delha'
~ário Assad, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jo~
bím, Nelton Friedrich,' Nilson Gibson, Oscar oorrêa Os
waldo Li~a Filho, Paulo Pimentel, Paulo Ramos, PÚnen
ta da Veíga, Plíni'Ü Arruda Sampaio, Raimundo Bezerra.
Renato Vianna, Ricardo Fiúza, Roberto Freire Sandra
Cavalcanti, Severo Gomes, Sdgmari.nga Seixas,' Siqueira
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Campos, Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna Virgílio
Távora, Wilson Martins, Adylson Motta, Aldo 'Arantes,
Anto~o Mariz, B8'tI: Azize, B?nifácio de Andrada, Chagas
RodrIgues, Daso Ooímbra, Délío Braz, Enoc Vieira, Eucli
des Scalco, Gilson Machado, Israel Pinheiro, Jofran Fre
jat, João Agripino, João Menezes, Jorge Hage, José Oar
los Grecco, José Costa, .Tosé Genoíno, Jüsé Maranhão .ToEé
Maria Eymael, José Tavares, José Tinoco, Jonas pinhei
ro, Luiz Salomão, Márcio Braga, Marcos Lima, Michel
Temer. Miro Tei~eira, Mozarildo Cavalcanti, Octávio Elí
sio, Ottomar Pinto, Ricardo Izar, Roberto Brant, Sólon
Borges dos Reis, Valmir Oampelo, Vicente Bago, Vilson
Souza e Ziza Valadares. Estiveram presentes, ainda, os
Senhores Constituintes, não integrantes da Comissão: Flo
restan Fernandes, Paulo Delgado, Luiz Alberto Rodrigues,
Luiz Roberto Ponte, Robson Marinho e Chico Humberto.
Deixaram de comparecer os Senhores Constituintes Alfre
do Campos, Aloyzio Chaves, José Freire, José Luiz Maia,
Milton Reis, Osvaldo Coelho e Rodrigues Palma. Havendo
número regimental, o 3.0-Vice-PJ:'esidente Jarbas Passa
rinho declarou reaberta a reunião. iniciando a votacáo
do Título V, do projeto de Constituição. 359.a votação:
Destaque n.o 0870-87 - Emenda n.o ES-27563-1, supres
siva do art. 182 e seus parágrafos, do Substitutivo n,? 1
(art. 152, Titulo V, Capítulo I, Seção I, do Substitutivo
n.O 2; autor: Haroldo Lima; encaminhamento: favorável,
do autor, e contrário de Egídio FlerJ:'eiJ:'a Lima e do Relator
Bernardo Cabral; resultado: rejeitado, com 47 votos con
trários e 22 favoráveis; 360.a votação: Destaque n.o 1027-87
- Emenda n.o ES-23230-4, supressíva dos §§ 5.° e 6.°,
art. 182, do Substitutivo n.o 1 (art. 152, §§ 5.° e 6.0, do
Substitutivo n.o 2); autor: Vilson Souza; encamínhamen
tõ: favorável, do autor e de José Genoíno, e contrário de
Nelson Jobim, Marcondes Gadelha e do Relator Bernardo
Cabral; resultado: rejeitado, com 58 votos contrários, 20
favoráveis e 01 abstenção; 361.a votação: Destaque n.o
0561-87 - Emenda n.O 1P-06636-1, supressiva de expres
são do § 7.°, art. 236, do projeto de Constituição (art. 152,
§ 8.0, do Substitutivo n,? 2); autor: José Genoíno; e-n
caminhamento: favorável, do autor e do Relator Bernar
do Cabral, e contrário de Oswaldo Lima Filho; resultado:
aprovado, com 50 votos favoráveis, 30 contrários e 03 abs
tenções; 362.a votação: Destaque n,? 2695-87 - Emenda
n.O ES-34028-0, aditiva de artigo ao Título VI, Capítulo
r, do Substitutivo n.O 1 (Título V, Capítulo l, art. 1'52,
do Substitutivo n.o 2); autor: Nelton Friedrich; encami
nhamento: favorável, do autor, e contrário de Egídio Fer
reíra Lima e do Relator Be,rnardo Cabral; resultado: re
jeitado, com 56 votos contrários e 23 ravoráveís: 363.a
votação: Destaque n.o 0872-87 - Emenda n,O ES-27562-3,
modificativa do art. 188, do Substitutivo n.o 1 (art. 157,
Capítulo I, Seção lI, do Título V, do Substitutivo n.o 2);
autor: Haroldo Lima; encaminhamento: favorável, de Aldo
Arantes, e contrário de Egídio Ferreira Lima e do Relator
Bernardo Cabral; resultado: rejeitado, com 53 votos con
trários e 22 favoráveis; 364.a votação: Destaque n.? 3118-87,
modificativa do caput, art. 16'0, do Título V, Capítulo rI,
do Substitutivo n.O 2; autor: .Tosé Genoino; encaminha
mento: favorável, de José Genoíno e Lysâneas Maciel, e
contrário de Fernando Henrique Cardoso, Gerson Peres e
do Relator Bernardo Cabral; resultado: rejeitado, com 64
votos contrários, 20 favoráveis e 01 abstenção, As treze
horas e trinta minutos, o Presidente J'arbas Passarinho
suspendeu os trabalhos, antes convocando sua continua
ção para as quinze horas e trinta minutos do mesmo dia.
As quinze horas e trinta minutos do dia seis de novembro
de mil novecentos e oitenta e sete, havendo número re
gimental, o l,°-Více-(presidente Aluízio Campos declarou
reaberta a reunião; 365.a votação: Destaque n.O 4644-87
- Emenda n.O ES-25284-4, modificativa do art. 192, do
Substitutivo n.o 1 (art. 160,Título V, Capítulo TI, do Subs
titutivo n.o 2); autor: Chagas Rodrigues; encaminhamen
to: favorável, do autor, e contrário de José Genoíno; re-

sultado: rejeitado, com 74 votos contrários e 04 favorá
veis; 366.a votação: Destaque n.o 7929-87 - Emenda n.O
E!S-32015-7, aditiva de parágrafo ao art. 194, do Substitu
tívo n.? 1 (art. 162, Título V, Capítulo IrI, do Bubstãtutavo
n.> 2); autor: Paulo Ramos, em co-autoria com Hélio Ro
sas, José Maria Eymael, Ibsen Pinheiro e Siqueira Cam
pos; encaminhamento: favorável, de Paulo Ramos e José
Tavares, e contrário de ottomar pinto e do Relator Ber
nardo Cabral; resultado: rejeitado, com 59 votos contrá
rios, 33 favoráveis e 01 abstenção; 367.a votação: Desta
que n.o 4.921/87, modificativo do art. 162, § 2.°, do Subs
titutivo n.o 2; autor: Hélio Rosas, em co-autoria com
Paulo Ramos, Ibsen Pinheiro, José Maria Eymael e Si
queira Campos; encaminhamento: favorável, de Hélio Ro
sas, Gastone Righi, José Tavares e do Relator Bernardo
Cabral; resultado; aprovado, com 90 votos favoráveís e 02
contrários; 368.a votação: Destaque n.o 6173-87 - Emen
da n,? ES-23710-1, aditiva de parágrafos ao art. 194, do
Substitutivo n.> 1 (art. 162, § 2.0, do Substitutivo n.o 2)'
autor: Adylson Motta; encaminhamento: favorável, do au:
tor, de Ricardo Fiuza e do Relator Bernardo Cabral; re
sultado: aprovado, com 85 votos favoráveis; 369.a vota
ção: Destaque n.? 4.620/87, modificativo do art. 162, § 3°,
do Substitutivo n.o 2; autor: Brandão Monteiro: enca
minhamento: ravorável, de Luiz Salomão e Ibsen -Pinhei
ro, e contrário de Ottomar Pinto e do Relator-Adjunto
Antônio Carlos Konder Reis; resultado: prejudicado, por
falta de quorum qualificado, com 43 votos favoráveis e
40 contrários; 370.a votação: Destaque n.o 3.818-87 
Emenda n.O ES-28350-2, supressívo do inciso V, modi
ficativo do § 1.°, e aditivo de parágrafo, renumerando os
demais, art. 194, do Substitutivo n.o 1 (art. 162, § 1.0, do
Substitutivo n.O 2); autor: tbsen Pinheiro; encaminha
mento: favorável, do autor e do R'elator-Adjunto Adolfo
Oliveira; resultado: aprovado, com 56 votos favoráveis e
23 contrários. As dezenove horas e cinqüenta minutos,
o Presidente- Aluízio Campos suspendeu a reunião, antes
convocando sua continuação para as nove horas do dia
sete de novembro do corrente ano, no mesmo local. As
nove horas e cinqüenta e dois minutos, do dia sete de
novembro de mil novecentos e oitenta e sete, constatou
Se a presença dos seguintes Senhores Constituintes: Abi
gail Feitosa, Ademir Andrade, Adolfo Oliveira, Afonso
Arinos, Alceni Guerra, Alfredc Campos, Almir Gabriel,
Aluízio Campos, Aníbal Barcelos, Antonio Brittto, Antô
nio Carlos Konder Reis, Arnaldo Prieto, Artur da Távola,
Bernardo Cabral, Brandão Monteiro, Carlos Chiarelli, Car
los Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Christóvam
Chiaradia, Cid Carvalho, orístína Tavares, Darcy Pozza.
Edme Tavares, Egídio Ferreira Lima, Enoc Vieira Eraldo
Tinoco, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian
Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Franeisco
Dornelles, Francisco Pinto, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Gerson Peres, Geovani Borges, Gilson Machado
Haroldo Lima, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, Inocênei~
Oliveira, Jamil Haddad, Jarbas Passarinho, João Calmon
João Herrmann Neto, Joaquim Bevilacqua, José FOgaça'
José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Jorge, José Lins'
José Lourenço, José Luiz Maia, José Maurício José pauI~
Bisol, José Richa, José Santana de Vasco~cellos JoSé
Serra, José Ulisses de Oliveira, Luis Eduardo Luiz Inácio
Lula da Silva, Lysâneas Maciel, Manoel Moreir~ Marcondes
Gadelha! Mário Assa~, Mário Lima, Nelson c~rneiro, Nel.
son JobIm, Nelton Fnedrich, Nilson Gibson Oswaldo Lima
Fi!h~, Paulo Pimente~, Paulo Ramos, Pim'enta da Veiga,
Plínio Arruda SampaIO, Prisco Viana Raimundo Bezerra
Renato Vianna, Ricardo Fiúza, ROdrigues Palma Sandr~
Cavalcanti, Severo Gomes, Bígmarlnga Seixas 'Siqueira
Campos, V"rrgildásio de Senna, Virgílio Távor~ Wilson
Martins, Adylson Motta, Afif Domingos Albanó Franco
Aldo Arantes, Antonio Mariz, Benito Gama, Bonifácio dé
Andrada, César Maia, Chagas Rodrigues Daso Coimbra
Délio Braz, Euclides Scalco, Fernando S~tana Furtad~
Leite, Jalles FIontoura, João Agripino, João' Menezes,
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Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Jorge Hage, José Carlos
Grecco, José Costa, José Genoíno, José Maria Eymael,
José Tavares, José Tinoco, Luiz Salomão, Márcio Braga,
Marcos Lima, Michel Temer, Mozarndo Cavalcanti, Nel
son Wedekin, Octávio Elísio, Paes Landim, Roberto Brant,
Rose de Freitas, Simão Sessim, Sólon Borges dos Reis,
Uldurlco Pinto, Valmir Campelo, Vicente Bogo, Vilson
Souza e Ziza Valadares. Estiveram presentes, ainda, os
Senhores Constituintes, não integrantes da Comissão:
Luiz Alberto Rodrigues, Florestan Fernandes, Robson Ma
rinho, Paulo Delgado e Chico Humberto. Deixou de com
parecer o Senhor Constituinte Antonio Farias. Hav·endo
número regimental, o 1.0-Vice-Presidente Aluízio Campos
declarou reaberta a reunião, sendo substituído, a seguir,
pelo 3.o-Vice-Presidente Jarbas passarinho que anunciou
o início da votação do Título VI, do Substitutivo n.o 2;
371.a votação: Destaque n.o 7370-87, substitutivo do
art. 168, § 2.°, I e II, do Substitutivo n.? 2; autor: José
Maria Eymael; encaminhamento: favorável, do autor, de
Adolfo Oliveira e de Gastone Righi, e contrário de Egídio
Ferreira Lima, César Maia e do Relator-Adjunto Fernan
do Bezerra Coelho; resultado: rejeitado, com 60 votos
contrários e 26 favoráveis; 372.a votação: Destaque n.o
6552-87, substitutivo do art. 168, inciso I e II, do Substi
tutivo n.o 2; autor: Adolfo Oliveira em co-autoria com
José Maria Eymael, Antônio Britto e Afif Domingos; en
caminhamento: favorável, do autor, d·e Francisco Dornel
les, Nilson Gibson e do Relator-Adjunto Fernando Bezerra
Coelho, e contrário de Virgildásio de Senna; resultado:
aprovado, com 82 votos favoráveis e 05 contrários; 373.a
votação: Destaque n.> 4692-87 - Emenda n.> ES-32213-3,
modificativa do art. 169, do Substitutivo n.o 2; autor: Nel
son Jobim; encaminhamento: favorável, do autor, de
Francisco Dornelles e do Relator-Adjunto Fernando Be
zerra Coelho; resultado: aprovado, com 88 votos favorá
veis; 374.a votação: Redação final do Título IV, do Substi·
tutivo n.o 2, ao Projeto de Constituição, do Relator Ber
nardo Cabral; resultado: aprovada, com 82 votos favorá
veis e 03 abstenções; 375.a votação: Destaque n.O4739-87,
supressivo do inciso V, art. 170, do Substitutivo n.o 2;
autor: Antônio Britto; encaminhamento: favorável, de
César Maia, Nelson Jobim e Nelson Carneiro' e
CONtrário de Francisco Dornelles, Joaquim Bevilácq~a e
do Relator Bernardo Cabral; resultado: aprovado, com 47
votos fayoráveis, 44 contrários e 01 abstenção. Durante o
pronunciamento de César Maia, o 3.0-Vic'e-Presidente
Jarbas Passarinho deixou a Presidência dos trabalhos
assumindo-a o 4.0-Vice-Presidente Fernando Henrique Car~
doso; 376.a votação: Destaque n.O 3.895/87 _ Emenda
n,v ES-25797-8, aditiva ao § 2.0, art. 171, do Substitutivo
n.v 2; autor: Gastone Righi; encemínhamento: favorável,
do autor, de José Serra e do R'elator Bernardo Cabral'
resultado: aprovado, com 78 votos favoráveis 13 contrá~
rios e 01 abstenção; 377.a votação: Destaque' n,v 4505-87
- Emenda n.o ES-34118':'9, adítíva de expressão à
alínea c, inciso II, art. 171, do Substitutivo n.O 2' autor:
Vtctor Faccioni; encaminhamento: favorável, de 'Bonifá
cio de Andrada e Mário Lima, e contrário de Luiz Sa
lomão, José Serra e do Rel.ator-Adjunto Fernando Bezerra
Coelho; resultado: rejeitado, com 69 votos contrários e
19 ravoráveís. As treze horas e dezesseis minutos o
4.0_Vice-Presidente Fernando Henrique Cardoso susp~n
deu o~ trabalhos, antes convocando sua continuação para
as quinze horas, no mesmo dia e local. As quinze horas
e vinte mínutos, havendo número regimental o l.0-Vice
Presidente Aluízio Campos declarou reabertà a reunião'
378.a votação: Destaque n. O 4896/87 - Emenda n.O ES~
31216-2, modificativa da alínea c, inciso II art 171 do
S~bstitutivo n.o 2; autor: Paulo Roberto éunha; e~ca
mínhamento: ravorável, de José Maria Eymael e con
trário de Fmncisco Dornelles; resultado: rejeitàdo com
56 vOÉos contrários, 08 favoráveis e 03 abstenções;' 379.a
votaçao: Destaque n. O 7054-87, do Sr. Nelson Jobim _
Emenda n. O ES-22319-4, dando nova redação ao art. 174,

do Substitutivo n.O 2; autor: Antônio Britto; encaminha
mento: favorável, do autor e do Relator-Adjunto Fernan
do Bezerra Coelho; resultado: aprovado, com 55 votos fa
voráveis, 16 contrários e 01 abstenção; 380.a votação:
Destaque n.o 3897-87 - Emenda n.O ES-25802-8, substi
tutiva do inciso IH, art. 175, do Substitutivo n.o 2; autor:
Gastone Righi; encaminhamento: favorável, do autor, e
contrário de José Serra e do Relator-Adjunto Fernando
Bezerra Coelho; resultado: rejeitado, com 52 votos con
trários, 23 favoráveis e 04 abstenções: 381.a votação:
Destaque n.o 2091-87 - Emenda n.O IP-12711-4, mo
dificativa do art. 175, do Substitutivo n. O 2; autor: Virgí
lio Guimarães; encaminhamento: favorável, do autor, e
contrário de Francisco Dornelles e do Relator-Adjunto
Fernando Bezerra Coelho; resultado: rejeitado, com 77
votos contrários, 14 favoráveis e 01 abstenção; 382.a vota
ção: Destaque n.> 1909-87, do Sr. Luiz Inácio Lula da
Silva; Emenda n.o ES-30.323-6, aditiva ao art. 175, do
Substitutivo n.? 2; autor: Plínio Arruda Sampaio; en
caminhamento: favorável, do autor e de Vilson Souza, e
contrário de José Lins e do Relator-Adjunto Fernando
Boezerra Coelho; resultado: prejudicado, por falta de
quorum qualificado, com 46 votos favoráveis, 44 contrá
rios e {)1 abstenção; 383.a votação: Destaque n.O 2046-87
_ Emenda n. O IP-12712-2, aditiva ao art. 175, do Substi
tutivo n.O 2; autor: Virgílio Guimarães; encaminhamen
to: favorável, do autor, e contrário de Francico Dornel
les' resultado: rejeitado, com 64 votos contrários, 26 fa
vo~áveis e 01 abstenção. Durante o pronunciamento de
Virgilio Guimarães, deixou a Presidência dos t~abalhos o
l.0-Vice-Presidente Aluízio Campos, assumindo-a o
4.0-Vice-Presidente Fernando Henrique Cardoso; 384.a
votação: Destaque n.O 6561-87, supressivo do § 1.0, do
art. 177 do Substitutivo n.o 2; autores: Adolfo Olíveíra e
Afif Doffiingos; encaminhamento: fllivorável, do autor, e
de João Agripino, e contrário de José Serra, Fernando
Gasparian e do Relator-Adjunto Fernando Bezerra Coe
lho; resultado: rejeitado, com 60 votos contrários e 30
favoráveis 385.a votação: Destaque n.o 3703-87, supres
sívo do inciso lI, § 5.0, art. 17, do Substitutivo n.O 2; autor:
José Geraldo; encaminhamento: favorável, do autor e de
Pimenta da Veiga, e contrário de José Ignácio Ferreira;
resultado: aprovado, com 56 votos favoráveis, 32 contrá
rios e 01 abstenção; 386.a votação: Destaque n.O 5064-87
_ Emenda n.o 29849-6, modificativa do § 7.°, e admitiva
de mais dois parágrafos ao art. 177, do Sub:titutivo n.O 2;
autor: Tadeu França, encaminhamento: favorável, de
Nelton Friedrich, e contrário de César Mala, do Relator
Bernardo Cabral e de José Serra.; resultado: aprovado,
com 71 votos favoráv-eis, 17 contrários e 01 abstenção.
Durante o pronunciamento do Constituinte Nelton Frie
drich, o 4.o-Vice-Presidente Fernando Henrique Cardoso
deixou a Presidência dos trabalhos, assumindo-a o titular
Afonso Arinos; 387.a votação: Destaque n.O 4294-87, su
pressívo da letra b, § 8.°, inciso II, art. 177, do Substitutivo
n,v 2; autor: César Maia; encaminhamento: favorável, de
Luiz Salomão, e contrário de José Serra e do Relator
Adjunto Fernando Bezerra Coelho; resultado: rejeitado,
com 64 votos contrários e 26 favoráveis; 388.a votação:
Destaque n.O 4293-87, supressívo da palavra "eomuníea
ção", do inciso II, art. 177, do Substitutivo n.O 2; autor:
César Maia; encaminhamento: favorável, do autor, e
contrário de José Serra e do Relator-Adjunto Fernando
Bezerra Coelho; resultado: rejeitado, com 59 votos con
trários e 31 favoráveis; 389.a votação: Destaque n.O

4390-87 - Emenda n.o ES-33938-9, supressíva dos itens
Ve VI, § 10, art. 177, do Substitutivo n.o 2; autor: Ademir
Andrade; encaminhamento: favorável, do autor, e con
trário de José Serra e do Relator Bernardo Cabral; re
sultado: rejeitado, com 64 votos contrários e 19 favorá
veis; 390.a votação: Destaque n.O 2601-87 - Emenda n.O

ES-31071-2, modificativa do art. 181, íncíso I, alínea c,
do Substitutivo n.O 2; autor: Wilson Campos; encaminha-

mento: fa.vorável, de Jorge Hage e Flarnando Bezerra
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Coelho, e contrário de Nilson Gibson e do Relator Ber
nardo Cabral; resultado: rejeitado, com 66 votos con
trários, 18 favoráveis e 03 'abstenções; 391.a votação:
Destaque n.o 3899-87 - Emenda n.O ES-25801-0, modifi
cativa do art. 181, inciso II, do Substitutivo n.? 2; autor:
Gastone Righi; encaminhamento: favorável, do autor e
do Relator-Adjunto Antônio Carlos Konder Reis, e con
trário de João Agripino e de Gerson Peres; resultado: re
[eítado, com 59 votos contrários, 27 favoráveis e 02 absten
ções: 392.a votação: Destaque n. O 3965-87 - Emenda n.>
ES-26783-3, aditiva de "onde couber" ao Título VII, Ca
pítulo I, Seção VI, do Substitutivo n.O 2; autores: José
Maria Eymael, Nelton Friedrich e Roberto Balestra; en
caminhamento: favorável, da José Maria Eymael e do Re
lator Bernardo Cabral; resultado: aprovado, com 76 votos
favoráveis e 06 contrários; 393.a votação: Destaque n.o

6579-87 - Emenda n.o ES-30732-1, aditiva do art. 183,
do Substitutivo n.O 2; autor: Afif Domingos; encaminha
mento: favorável, do Relator Bernardo Cabral; resultado:
aprovado, com 75 votos favoráveis, 05 contrários e 01
abstenção. Durante a chamada nominal desta votação, o
3.o-Více-Presidente Jarbas Passarinho deixou a Presidên
cia dos trabalhos, assumindo-a o 4.0 _ Vice-Presidente Fer
nando Henrique Cardoso; 394.a votação: Destaque n.o

3034-84 - Emenda n.o ES-2123'5-4, modificativa do
art. 186, do Substitutivo n.o 2; autor: César Maia; enca
minhamento: favorável, de César Maia, e contrário de
José Jorge; resultado: rejeitado, com 56 votos contrários,
27 favoráveis; 395.a votação: Destaque n.O 3035-87 
Emenda n.o ES-21234-6, aditiva ao art. 186, § 3.0 , do
Substitutivo n.O 2; autor: César Maia; encaminhamento:
favorável, de José Serra e do Relator Antônio Carlos Kon
der Reis; resultado: aprovado, com 80 votos favoráveis e
01 contrário; 396.a votação: Destaque n.o 6228-87 
Emenda n. O 1P-9370-8, aditiva ao art. 186, do Substitutivo
n.O 2; autor: Jorge Hage; encaminhamento: f·avorável, do
Relator Bernardo Cabral; resultado: aprovado, com 50
votos favoráveis, 32 contrários e 01 abstenção; 397.a vota
ção: Destaque n,v 6335-87 - Emenda n.O ES-28115-1,
modificativa do art. 187, § 1.0, do Substitutivo n.o 2; autor:
Bonifácio de Andrada; encaminhamento favorável, do
autor, e contrário de José S·erra e do Relator-Adjunto
Antônio Carlos Konder Reis; resultado: aprovado, com 49
votos favoráveis e 35 contrários. Durante o pronuncia
mento de Bonifácio de Andrada, o 4.0-Vtce-Presidente

Fernando Henrique Cardoso deixou a Presidência dos tra
balhos, assumindo-a o 3.0_Vice-Prasidente Jarbas Passari
nho. As nove horas e cinqüenta e dois minutos, do dia
oito de novembro de mil novecentos e oitenta e sete,
havendo número regimental, o 1.°-Vice-Presidente Aluízio
Campos declarou reaberta a reunião; 398.a votação: Desta
que n. O 6136-87 - Emenda n. o ES-31260-0, modificativa
do art. 188, do Substitutivo n.> 2; autor: Antônio Carlos
Konder Reis; encaminhamento: favorável, do autor e de
José Serra, '8 contrário de Celso Dourado e Inocêncio
Oliveira; resultado: aprovado, com 61 votos favoráveis, 08
contrários e 01 abstenção; 399.a votação: Destaque n,?

7343-87 - Emenda n. O IP-ll037-8, aditiva ao caput,
art. 175, do Substitutivo n.v 1; autor: Antônio Mariz; en
caminhamento: favorável, do autor e de João Agripino,
e contrário de João Menezes, Francisco Dornelles e do
Relator-Adjunto Fernando Bezerra Coelho; resultado:
aprovado, com 47 votos favoráveis, 37 contrários e 02
abstenções; 400.a votação: Destaque n. O 4149-87, do Sr.
Humberto Lucena - Emenda n,« ES-21109-1, modifica
tiva dos §§ 5.0 e 6.0 , do art. 177, do Substitutivo n.> 2;
autores: Humberto Lucena e Louríval Baptista; encami
nhamento: favorável, da João Agripino, e contrário de
César Maia e do Relator-Adjunto Antônio Carlos Konder
Reis; resultado: rej-eitado, com 71 votos contrários e 17
favoráveis; 401.a votação: Destaque n.o 4348-87 - Emen
da n.O ES-28103-8, aditiva do § 8.0, ao art. 177, do Substi
tutivo n.> 2; autor: Simão sessím: encaminhamento: fa
vorável, de César Maia e do Relator-Adjunto José Fo~aça,

e contrário de José Lins; resultado: aprovado, com 77
votos favoráveis, 10 contrários e 01 abstenção; 402.a vota
ção: Destaque n.O 6527-87, supressívo do § 2.0, art. 178, do
Substitutivo n.O 2; autor: Aluízio Campos; encaminha
mento: favorável, do autor, e contrário do Relator-Adjun
to Fernando Bezerra Coelho; resultado: rejeitado, com 78
votos contrários, 05 favoráveis e 01 abstenção; 403.a vota
ção: Destaque n. O 1455-87 - Emenda n,v ES-32082-3, adi
tiva de artigo ao Título VI, Capitulo II, S'eção I, do Substi
tutivo n.O 2; autor: Arnaldo Prieto; encaminhamento:
favorável, de Luiz Salomão e do Relator-Adjunto Fernando
Bezerra Coelho; resultado: rejeitado, com 51 votos contrá
rios, 35 favoráveis e 03 abstenções; 404.a votação: Destaque
n.O 5597-87, do Sr. Humberto Lucena - Emenda n.O ES
27112-1, modificativa do art. 188, § 5.0, do Substitutivo
n.O 2; autores: Humberto Lucena e Lourival Baptista; en
caminhamento: favorável, de Antonio Mariz, e contrário
de José Serra e do Relator Bernardo Cabral; resultado:
rejeitado, com 67 votos contrários e 24 favoráveis. As treze
horas e vinte e cinco minutos, o 4.o-Vice-Presidente Fer
nando Henrique Cardoso suspendeu a reunião, antes con
vocando sua continuação para as nove horas do dia nove
de novembro de mil novecentos e oitenta e sete. As nove
horas e quarenta e dois minutos, do dia nove de novem
bro de mil novecentos e oitenta e sete, constatou-se a
presença dos seguintes Senhores COnstituintes: Abigail
Feitosa, Ademir Andrade, Adolfo Oliveira, Afonso Arinos,
Alceni Guerra, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aloysio
Chaves, Aluízio Campos, Antonio Britto, Antonio Farias,
Antônio Carlos Konder Reis, Antoníocarlos Mendes Thame,
Arnaldo Prieto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Bran
dão Monteiro, Carlos Chiarelli, Carlos Mosconi, Carlos
Sant'Anna, Celso Dourado, Christóvam Chiaradia, Cid Car
valho, Cristina Tavares, Darcy Pozza, Egídio Ferreira Li
ma, Eraldo Tinoco, Fernando Bezerra Coelho, Fernando
Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra,
Francisco Benjamin, Francisco Dornelles, Francisco Pin
to, Francisco Rossi, Gastone Righi, Geovani Borges, Ger
son Peres, Gilson Machado, Haroldo Lima, Haroldo Sabóia,
Inocêncio Oliveira, Jamil Haddad, Jarbas Passarinho, João
Calmon, João Herrmann Neto, Joaquim Bevilácqua, José
Fogaça, José Freire, José Geraldo, José Ignácio Ferreira,
José Jorge, José Lins, José Lourenço, José Luiz Maia, José
Maurício, José Paulo Bisol, José Richa, José Santana de
Vasconcellos, José Thomaz Nonô, José Ulisses de Olivei
ra, Luís Eduardo, Luiz Inácio Lula da Silva, Lysâneas Ma
ciel, Manoel Moreira, Marcondes Gadelha, Mário Assad,
Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Frie
drich, Nilson Gibson, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Os
waldo Lima Filho, Paulo Pimentel, Paulo Ramos, Pimen
ta da Veiga, Plínio Arruda Sampaio, Raimundo Bezerra,
Renato Vianna, Ricardo Fiuza, Roberto Freire, Rodrigues
Palma, Sandra Cavalcanti, Severo Gomes, Sigmaringa Sei
xas, Siqueira Campos, Theodoro Mendes, Virgildásio de
Senna, Virgílio Távora, Wilson Martins, Adylson Motta
Aécio Neves, Afif Domingos, Albano Franco, Aldo Aran~
tes, Aníbal Barcellos, Amaury Müller, Antonio Mariz, Beth
Azize, Bocayuva Cunha, Bonifácio de Andrada, Chagas
Rodrigues, Daso Coimbra, Délio Braz, Enoc Vieira, Eucli
des Scalco, Fernando Santana, Furtado Leite, João Agri
pino, João Menezes, João Natal, Jofran Frejat, Jonas Pi
nheiro, Jorge Hage, José Carlos Grecco, José Costa, José
Genoíno, José Lourenço, José Tavares, José Tinoco, Luiz
Salomão, Márcio Braga, Marcos Lima, Michel Temer, Miro
Teixeira, Mozarildo Cavalcanti, Nelson Wedekin, Octávio
Elísio, Paes Landim, Ricardo Izar, Roberto Balestra, Ro
berto Brant, Rose de Freitas, Simão Sessim, Sólon Bor
ges dos Reis, Uldurico Pinto, Valmir Campelo, Vicente
Bago, Victor Faccioni, Vilson Souza e Ziza Valadares. Es
tiveram presentes, ainda, os Senhores Constituintes, não
integrantes da Comissão: Robson Marinho, Florestan Fer
nandes, Osmundo Rebouças, Paulo Delgado e Chico Hum
berto. Havendo número regimental, o l,0-Vice-Presidente
Aluízio Campos declarou reaberta a reunião, concedendo



Janeiro de 1988 DIARIO DA ASSEMBLé!A NACIONAL CONSTITUiNTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 837

a palavra ao Relator, Constituinte Bernardo Cabral, para
uma comunicação, e passando a Presidência, a seguir ao
3.°-Vice-Presidente Jarbas Passarinho que anunciou a
votação do Título VII; 405.a votação: Destaque n.O
1619-87 - Emenda n.O ES-33920-6, substitutiva do
art. 191, do Substitutivo n.O 2; autor: Aluízio ICam
pos; encaminhamento: favorável, do autor, e contrário
do Relator-Adjunto Virgaio Távora; resultado: prejudi
cado, por falta de quorum qualificado, com 42 votos con
trários e 32 favoráveis; 406.a votação: Destaque n.o 4543-87
- Emenda n.O ES-31875-6, aditiva ao art. 191, do Subs
titutivo n.O 2; autor: Francisco Dornelles; encaminhamen
to: favorável, do autor, e contrário de José Fogaça, Ly
sâneas Maciel e Virgílio Távora; resultado: aprovado, com
47 votos favoráveis e 42 contrários; 407.a votação: Desta
que n.O 8361-87 - Emenda n.o ES-24361-6, supressíva
do art. 192, do Substitutivo n.? 2; autor: Paes Landim;
encaminhamento: favorável, do autor e de João Menezes,
e contrário de José Genoíno e Oswaldo Lima Filho; resul
tado: rejeitado, com 76 votos contrários e 16 favoráveis;
40S.a votação: Destaque n.o 0812-87, supressívo do art. 192',
Substitutivo n.o 2; autor: Haroldo Lima; encaminhamen
to: favorável, do autor e de Virgildásio de Senna, e con
trário de Francisco Dornelles e Virgílio Távora; resulta
do: rejeitado, com 52 votos contrários, 37 favoráveis e 02
abstenções; 409.a votação: Destaque n.O6452/87 - Emen
da n.o ES-34765-9, substitutiva do art. 192, do Substituti
vo n.O 2; autor: Adolfo Olíveíra: encaminhamento: favo
rável, do autor, e contrário de Cristina Tavares e Virgílio
Távora; resultado: rejeitado, com 78 votos contrários, 09
favoráveis e 04 abstenções; 410.a votação: Destaque n,v
0194-87 - Emenda n.o ES-33288-1, supressiva do art. 192,
§ 1.°, do Substitutivo n.o 2; autor: Luiz Salomão; enca
minhamento: favorável, do autor, e contrário de Severo
Gomes e Virgílio Távora; resultado: rejeitado, com 57
votos contrários, 32 favoráveis e 02 abstenções. Ao tér
mino desta votação, a Presidência dos trabalhos passou
a ser exercida pelo 4.0-Vice-Presidente Fernando Henri
que Cardoso; 411.a votação: Destaque n.o 5981-87, do Se
nhor Joaquim Sucena - Emenda n.O ES-22506-5, subs
titutiva do art. 192, § 3.°, do Substitutivo n.O 2; autor:
Ubiratan Spinelli; encaminhamento: favorável, de Severo
Gomes e do Relator Bernardo Oabral: resultado: aprova
do. com 88 votos favoráveis e 01 abstenção; 412.a votação:
Destaque n. O 1854-87 - Emenda n.O ES-30831-9 (em par
te), aditiva do art. 192, do Substitutivo n.o 2; autor: Os
waldo Lima Filho; encaminhamento: favorável, do autor
e de Virgílio Távora, e contrário de Francisco Dornelles;
resultado: aprovado, com 74 votos favoráveis, 11 contrá
rios e 04 abstenções. As treze horas, o 4.0-Vice-Presidente

Fernando Henrique Cardoso suspendeu os trabalhos, an
tes convocando sua continuação para as quinze horas, no
mesmo local. As quinze horas e vinte e oito minutos, do
dia nove de novembro de mil novecentos e oitenta e sete,
havendo número regimental, o 2.0-Vice-Presidente Bran
dão Monteiro declarou reaberta a reunião: 413.a votação:
Destaque n.o 1621-87 - Emenda n.O ES-33919-2 (em
parte), substitutiva do art. 194, § 1.0, do Substitutivo n.o
2; autor: Aluízio Campos; encaminhamento: favorável, do
autor e do Relator-Adjunto Virgílio Távora; resultado:
aprovado, com 76 votos favoráveis, 09 contrários e 01 abs
tenção; 414.a votação: Destaque n.o 4295-87, supressíva
do art. 194, § 2.°, do Substitutivo n.O 2; autor: C'ésar Maia;
encaminhamento: favorável, do autor e de João Agripino,
e contrário de Marcondes Gadelha, José Lins e Virgílio
Távora; resultado: rejeitado, com 49 votos contrários, 40
favoráveis e 02 abstenções: 415.a votação: Destaque n.O
0581-87 - Emenda n.O ES-32032-7, modificativa do art.
194, § 3.°, do Substitutivo n.o 2; autor: Brandão Montei
ro; encaminhamento: favorável, de César Maia e Virgílio
Távora, e contrário de José Jorge; resultado: prejudicado,
por falta de quorum 'qualificado, com 45 votos contrários,
43 fovaráveís e 01 abstenção; 416.a votação: Destaque n.O
7920-87, do Senhor Nelton Friedrich - Emenda n.O

ES-27198-9,_ modificativa do art. 194, § 2.°, do Substitu
tivo n.O 2; autores: Domingos Leonelli e Nelton Friedrich;
encaminhamento: favorável, de Nelton Friedrich, e con
trário de ·Francisco Dornelles; resultado: aprovado, com
56 votos favoráveis, 28 contrários e 02 abstenções; 417.a
votação: Destaque n.O 6212-87, supressíva de expressão
do art. 195, § 3.°, do Substitutivo n.o 2; autor: Marcos
Lima; encaminhamento: favorável, do autor, e contrário
de Ademir Andrade e Bernardo Cabral; resultado: rejei
tado, com 48 votos contrários, 27 favoráveis e 05 absten
ções; 418.a votação: Destaque n.o 2373-87 - Emenda n.v
IP-15483-9, aditiva de parágrafo ao art. 196, do Substi
tutivo n.o 2; autor: Luiz Gushiken; encaminhamento: fa
vorável, de Plínio Arruda Sampaio, e contrário de Gerson
Peres e Virgílio Távora; resultado: rejeitado, com 50 vo
tos contrários, 27 favoráveis e 01 abstenção; 419.a vota
ção: Destaque n.> 4101-87, do Senhor Carlos 'Sant'Anna
- Emenda n.O ES-22935-4, modificativa do art. 197. § 2.°,
do Substitutivo n.? 2; autor: Nyder Barbosa; encaminha
mento: favorável, de Carlos Bant'Anna, e contrário de
José Genoíno e Virgílio Távora; resultado: rejeitado, com
63 votos contrários, 15 favoráveis e 01 abstenção; 420.a
votação: Destaque n.? 0184-87 - Emenda n:o ES-33278-3,
modificativa do art. 198, do Substitutivo n.O 2; autor: Luiz
Salomão; encaminhamento: favorável, do autor e do Re
lator Bernardo Cabral, e contrário de Ricardo Fiuza e José
Lins; resultado: aprovado, com 53 votos favoráveis, 32
contrárias e 01 abstenção: 421.a votação: Destaque n.>
4394-87 - Emenda n.o ES-33279-1, substitutiva do art.
198, do Substitutivo n.O 2; autor: Ademir Andrade; enca
minhamento: favorável. do autor e de Fernando Gaspa
rian, e contrário de Ricardo Fiuza, Gerson Peres e Vir
gílio Távora; resultado: aprovado, com 60 votos favorá
veis, 29 contrários e 01 abstenção; 422.a votação: Desta
que n.o 2298-87 - Emenda n.o IP-10490-4, aditiva ao
art. 198, do Substitutivo n,o 2; autor: Vladimir Palmeira;
encaminhamento: favorável, do autor e de Octávio Elí
sio, e contrário de Ricardo Fiuza, Inocêncio Olivera e
Virgílio _Távora;. resultado: reíeítado, com 51 votos eon
trários e 39 favoráveis. O 3.0-Vice-Presidente Jarbas Pas
sarinho, em seguida, suspendeu os trabalhos, antes con
vocando sua continuação para as nove horas, do dia dez
de novembro de mil novecentos e oitenta e sete. As nove
horas e cinqüenta e quatro minutos, do dia dez de no
vembro de mil novecentos e oitenta e sete. havendo núme
ro regimental, o 1.0-Vice-Presidente Aluizio Campos de
clarou reaberta a reunião; 423.a votação: Destaque n.O
2738-87 - Emenda n.O ES-28949-7, aditiva ao art. 199,
do Substitutivo n.o 2; autor: Fernando Santana; encami
nhamento: favorável, do autor e de Bocayuva Cunha, e
contrário do Relator-Adjunto Virgílio Távora; resultado:
rejeitado, com 51 votos contrários e 50 favoráveis; 424.a
votação: Destaque n.O 2660-87 - Emenda n,o IP-05185-1,
modificativa do art. 201, do Substitutivo n.o 2; autor:
Nelton Fnedrich; encaminhamento: favorável, do autor,
e contrário de Antônio Britto' e José Fogaça; resultado:
rejeitado, com 59 votos contrários e 33 favoráveis; 425.a
votação: Destaque n.O 4210-87, aditivo ao Título VII, Ca
pítulo I, do Substitutivo n.? 2; autor: Euclides Scalco;
encaminhamento: favorável, de Antonio Britto e do Re
lator-Adjunto Virgílio Távora, e contrário de Francisco
Dornelles; resultado: aprovado, com 55 votos favoráveis,
34 contrártos e 02 abstenções; 426.a votação: Destaque n.O
7232-87, substitutiva do art. 203, do Substitutivo n.O 2;
autor: José Richa; encaminhamento: favorável, de Fer
nando Henrique cardoso, e contrário de Gastone Righi;
resultado: prejudicado, por falta de quorum qualificado,
com 39 votos favoráveis, 39 contrários e 15 abstenções.
O 2.0-.Vice-Presidente Brandão Monteiro suspendeu os tra
balhos às treze horas e vinte minutos, antes convocando
sua continuação para as quinze horas, deste mesmo dia.
Reaberta a reunião, às quinze horas e quarenta minutos,
pelo l.°-Vice-Presidente Aluízio Campos, deu-se prosse
guimento à votação: 427.a votação: Destaque n.o 8376-87
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- Emenda n.O ES-27359-E, supressíva do § 1.0, art. 203,
do Substitutivo n.O 2; autor: Gastone Righi; encaminha
mento: favorável, do autor; resultado: aprovado, com 72
votos favoráveis, 12 contrários e 02 abstenções; 428.a vo
tação: Destaque n.O 8377-87, supresslvo do § 2.°, 'art. 203,
do Substitutivo n.O 2; autor: Gastone Righi; encaminha
mento: favorável, de Joaquim Bevilácqua, e contrário de
Nelson Carneiro e do Relator-Adjunto Virgílio Távora;
resultado: aprovado, com 62 votos favoráveis, 25 contrá
rios e 06 abstenções; 429.a votação: Destaque n.O 5249-87
- Emenda n.O ES-32145-5, modificativa dos §§ 1.0 e 2.°,
art. 205, do Substitutivo n.? 2; autor: Prisco Viana; en
caminhamento: favorável, de Renato Vianna e do Rela
tor-Adjunto Virgílio Távora, e contrário de José Genoí
no; resultado: aprovado, com 55 votos favoráveis, 31 con
trários e 06 abstenções; 430.a votação: Destaque n.?
6567-87, do Senhor Afif Domingos - Emenda n.O
ES-34548-6, substitutiva do art. 210, § 3.°, do Substituti
vo n.o 2; autora: Sandra Cavalcanti; encaminhamento:
favorável, da autora e de Afif Domingos, e contrário de
Plínio Arruda Sampaio, Nelson Jobim e do Relator-Ad
junto José Fogaça; resultado: rejeitado, com 59 votos
contrários, 33 favoráveis e 01 abstenção; 431.a votação:
Destaque n.O 6229-87 - Emenda n.O IP-09356-2, substi
tutiva do art. 209, do Substitutivo n.O 2; autor: Jorge
Hage; encaminhamento: favorável, do autor e do Rela
tor-Adjunto Virgílio Távora; resultado: aprovado, com 85
votos favoráveis e 08 contrários; 432.a votação: Destaque
n.o 7910-87, supressívo do art. 211, do Substitutivo n.o 2;
autor: Nelton Friedrich; encaminhamento: favorável, do
autor e do Relator-Adjunto José Fogaça; resultado: apro
vado, com 86 votos favoráveis e 07 contrárias; 433.a vo
tação: Destaque n.O '1791-87 - Emenda n.O 31655-9,
substitutiva do art. 212, §§ 1.°, 2.° e 3.°, do Substitutivo
n.o 2; autor: Jovanni Masini e José Maria Eymael; enca
minhamento: favorável, do autor, de Roberto Freire e do
Relator-Adjunto Virgílio Távora, e contrário de Plínio
Arruda Sampaio e José Genoíno; resultado: aprovado,
com 86 votos favoráveis e 07 contrários; 434.a votação:
Destaque n.o 5418-87 - Emenda n.o ES-31366-5, subs
titutiva do caput, art. 215, do Substitutivo n.O 2; autor:
José Egreja; encaminhamento: favorável, do autor e do
Relator-Adjunto José Fogaça, e contrário de José Genoí
no; resultado: aprovado, com 50 votos favoráveis e 43
contrários. Após esta votação, deixou a Presidência dos
trabalhas o 4.0-Vice-Presidente Fernando Henrique Car
doso, assumindo-a o 1.0-Vice-Presidente Aluízio Campos.
As vinte horas e trinta minutos, o Presidente Aluízio
Campos suspendeu os trabalhos, antes convocando sua
continuação para o dia seguinte, 'onze de novembro,
às nove horas, no mesmo local. As dez horas e seis
minutos do dia onze de novembro de mil novecentos
e oitenta e sete, havendo - número regimental, o 3.°
Vice-Presidente Jarbas Passarinho declarou reaberta a
reunião; 435.a votação: Destaque n.O 0891-87, do Senhor
Haroldo Lima - Emenda n.O ES-27664-6, modifica
tiva do art. 217, do Substitutivo n.O 2; autores: Aldo
Arantes e outros; encaminhamento: favorável, de Aldo
Arantes e Ademir Andrade, e contrário de Aluízio Campos,
Egídio Ferreira Lima e do Relator-Adjunto Virgílio Távo
ra; resultado: prejudicado, por falta de quorum. qualificado,
com 29 votos favoráveis e 42 contrários; 436.a votação: Des
taque n.o 4310-87 - Emenda n.O ES-27585-2, substitutiva
do art. 218, do Substitutivo n.O 2; autor Victor Faccioni;
encaminhamento: favorável, do autor e do Relator-Adjun
to Virgílio Távora; resultado: aprovado, com 56 votos fa
voráveis 'e 23 contrários; 43'7.a votação: Destaque n.O
6751-87, supressivo do art. 220, do Substitutivo n.O 2;
autor: Vicente Bago; encaminhamento: favorável, do
autor e do Relator-Adjunto Virgilio Távora; resultado:
aprovado, com 75 votos favoráveis e 01 contrário; 438.a
votação: Destaque n.o 6759-87 - Emenda n.o 1P-14588-1,
aditiva de artigo ao Título VII, Capítulo lI, do Substitu
m-o n.o 2; autor: Vicente Bogo; encaminhamento: favo-

rável, do autor e do Relator-Adjunto Virgílio Távora;
resultado: aprovado, com 68 votos favoráveis, 07 contrá
rios e 01 abstenção; 439.a votação: Destaque n.o 6338-87
- Emenda n,o ES-28112-7, modificativa do art. 221, do
Substitutivo n.o 2; autor: Bonifácio de Andrada; enca
minhamento: favorável, do autor e de Fernando Gaspa
rian, e contrário de Francisco Dornelles, José Serra e do
Relator-Adjunto Virgílio Távora; resultado: rejeitado,
com 51 votos contrários, 28 favoráveis ,e 02 abstenções;
440.a votação: Destaque n.o 2991-87,supressívo do inciso li,
art. 221, do Substitutivo n.O 2; autor Nelton Friedrich;
encaminhamento: favorável, do autor e de Luiz Salomão,
e contrário de Michel Temer, Francisco Dornelles e do
Relator-Adjunto Virgílio Távora; resultado: rejeitado,
com 58 votos contrários e 28 favoráveis; 441.a votação:
Destaque n.O 2401-87 - Emenda n.O ES-25660-2, aditiva
de artigo ao Título VII, Capítulo m, do Substitutivo n.o 2;
autor: Luiz Gushiken; encaminhamento: favorável, do
autor, e contrário de Aluízio Campos e do Relator-Adjunto
Virgílio Távora; resultado: prejudicado, por falta de
quorum. qualificado, com 39 votos contrários, e 29 votos
favoráveis. As treze horas e dez minutos, o 3,o-Vice-Presi
dente Jarbas Passarinho suspendeu os trabalhos, antes
convocando sua continuação para as quinze horas, no
mes....no local e dia. As quinze horas e vinte e dois mi
nutos, do dia onze de novembro de mil novecentos e
oitenta e sete, o 1.0-Vlce-Presidente Aluízio Campos, ha
vendo número regimental, declarou reaberta <a reunião;
442.a Cotação: Destaque n.o 2624-87 - Emenda n.o
lP-19417-2, aditiva de parágrafo único o artigo do Títu
lo VII, Capítulo UI, do Substitutivo n.o 2; autor: Nelton
Friedrich; encaminhamento: favorável, do autor, e con
trário de Francisco Dornelles e do Relator-Adjunto Adolfo
Oliveira; resultado: rejeitado, com 49 votos contrários,
25 favoráveis e 02 abstenções; 443.a votação: Redação Fi
nal do Título V, do Substitutivo n.O 2 ao Projeto de COns
tituição, do Relator Bernardo cabral; encaminhamento:
favorável, do Relator-Adjunto Antônio Carlos Konder Reis;
resultado: aprovada, com 70 votos Javoráveis, 02 contrá
rios e 01 abstenção. Durante esta votação, deixou a Presi
dência dos trabalhos o l,°-Vice-Presidente Aluízio Campos,
assumindo-a o titular Afonso Arinos; 444.a votação: Re
dação F'ina'l do Título VI, do Substitutivo n.O 2 ao Projeto
de Constituição, do Relator Bernardo Cabral; encaminha
mento: favorável, do Relator-Adjunto Antônio Carlos Kon
der Reis; resultado: aprovada, com 66 votos favoráveis,
01 contrário e 02 abstenções; 445.a votação: Destaque n.o
0196-87, do Senhor Luiz Salomão - Emenda n.o
ES-33290-2, aditiva de parágrafo ao art. 194, do Substi
tutivo n.O 2; autores: Domingos Leonelli e outros; enca
minhamento: favorável, do autor e Francisco Dornelles, e
contrário de Aluízio Campos e do Relator-Adjunto Virgílio
Távora; resultado: prejudicado, por falta de quorum. quali
ficado, com 38 votos favoráveis e 29 contrários; 446.1\
votação: Destaque n.O 6327-87 - Emenda n.O 1P-02005-1,
modificativa do art. 196, caput, do Substitutivo n.a 2;
autora: Abigail Feitosa; encaminhamento: favorável, da
autora, e contrário de Francisco Dornelles e do Relator
Adjunto Virgílio Távora; resultado: prejudicado, por
falta de quorum. 'qualificado, com 29 votos contrários e
28 favoráveis. Após esta votação, deixou a Presidência dos
trabalhos o titular Afonso Arinos, assumindo-a o 2.0-Vice

Presidente Brandão Monteiro; 447.a votação: Destaque n. O

3258-87 - Emenda n.o ES-22364-0, supresslva do § 1.0,
art. 197. do Substitutivo n.O 2; autor: Eraldo Tinoco;
encaminhamento: favorável do autor, e contrário do Rela
ter-Adjunto Virgilio Távora; resultado: prejudicado, por
falta de quorum. qualificado, com 37 votos contrários, 17
favoráveis e 01 abstenção. As dezenove horas e cinqüenta
e dois minutos, deixou a Presidência dos trabalhos o
2.0-Vice-Presidente Brandão Monteiro, assumindo-a o 1.0
Vice-Presidente Aluizio Campos que, às vinte horas e cinco
minutos, suspendeu a reunião, antes convocando sua con-
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tínuação para as nove horas, do dia doze de novembro
de mil novecentos e oitenta e sete, no mesmo local. As dez
horas e quatro minutos, do 'dia doze de novembro de mil
novecentos e oitenta e sete, havendo número re
gimental, o 1,°-Vice-Presidente Aluízio Campos de
clarou reaberta a reunião, dando prosseguimento à vo
tação, sendo substituído pelo 3.0-Vice-Presidente Jarbas
Passarinho, às dez horas e quarenta e oito minutos;
448.a votação: Destaque n.o 7740-87 - Emenda n.o

ES-28356-1, substitutiva da redação do art. 225, do Subs
titutivo n,v 2; autor: Sotero Cunha; encaminhamento:
favorável, do autor e de Adylson Motta, e contrário de
Carlos Santa'Anna, José Fogaça e do Relator-Adjunto
Almir Gabriel; resultado: rejeitado, com 66 votos con
trários, 24 favoráveis e 01 abstenção; 449.a votação: Desta
que n» 3900-87 - Emenda n.O ES-25804-4, supressíva do
art. 226, § 2.0 , do Substitutivo D.O 2; autor: Gastone Righi;
co-autor: Siqueira Campos; encaminhamento: favorável,
do autor e de Marcondes Gadelha, e contrário de Abigail
Feitosa, Gerson Peres e do Relator Bernardp Cabral;
resultado: rejeitado, com 66 votos contrários, 25 favorá
veis e 02 abstenções; 450.a votação: Destaque n. o 2608-87
- Emenda n.O ES-27045-1, modificativa do art. 227, § 1.0,
do Substitutivo n. O 2; autor: Roberto Jefferson; enca
minhamento: favorável, do autor e de Virgildásio de Senna,
e contrário de Abigail Feitosa, Carlos Sant'Anna e do
Relator-Adjunto Almir Gabriel; resultado: rejeitado, com
83 votos contrários e 10 favoráveis; 451.a votação: Des
taque n.O 7591-87, supressivo do art. 227, § 3.0 , do Substi
tutivo n.> 2; autor: Darcy Pozza, em co-autoría com
Inocêncio Oliveira; encaminhamento: favorável, do autor,
de Inocêncio Oliveira e do Relator Bernardo Cabral, e
contrário de José Genoíno e Aldo Arantes; resultado:
aprovado, com 64 votos favoráveis e 15 contrários. As treze
horas e trinta e cinco minutos, o 3.0-Vice-Presidente Jar
bas Passarinho suspendeu os trabalhos, antes convocando
sua continuação para as quinze horas, no mesmo local.
As quinze horas, ,do dia doze de novembro constatou-se
a presença dos seguintes Senhores Constituintes: Abigail
Feitosa, Ademir Andrade, Adolfo Oliveira, Afonso Arinos,
Alceni Guerra, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aloysio
Chaves, Aluízio Campos, Antônio Britto, Antonio Farias,
Antônio Carlos Konder Reis, Antoniocarlos Mendes Thame,
Arnaldo Prieto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Bran
dão Monteiro, Carlos Chiarelli, Carlos Mosconi, Carlos
Sant'Anna, Celso Dourado, Christóvam Chiaradia, Cid
Carvalho, Cristina Tavares, Darcy Pozza, Egídio Ferreira
Lima, Eraldo Tinoco, Fernando Bezerra Ooelho, Fernando
Gasparian, Fernand'O Henrique Cardoso, Fernando Lyra,
Francisco Benjamim, Francisco Dornelles, Francisco Pinto,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Gerson Peres, Gilson
Machado, Haroldo Lima, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro,
Inocêncio Oliveira, Jamil Haddad, .Tarbas Passarinho, João
Calmon, João Herrmann Neto, Joaquim Bevilácqua, .Tosé
Fogaça, José Freire, José Geraldo, .Tosé Ignácio Ferreira,
José Jorge, .Tosé Lins, .Tosé Luiz Maia, José Mauricio, José
Paulo Bisol, .Tosé Richa, José Santana de Vasconcellos,
José Serra, José Thomaz Nonõ, José Ulísses de Oliveira,
Luís Eduardo, Luiz Inácio Lula da Silva, Lysâneas Maciel,
Manoel Moreira, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Mário
Lima, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton
Friedrich, Nilson Gibson, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Pimentel, Paulo Ramos, Pi
menta da Veiga, Plínio Arruda Sampaio, Raimundo Be
zerra, Renato Vianna, Ricardo Fiúza, Roberto Fre1re,
Rodrigues Palma, Sandra Cavalcanti, Severo Gomes, Sig
marínga Seixas, Siqueira Campos, Theodoro Mendes, Virgil
dásio de Senna, Virgílio Távora, Adylson Motta, Aécio
Neves, Adroaldo Sitreck, Albano Franco, Afif D'Omingos,
Aldo Arantes, Antonio Mariz, Aníbal Barcellos, Beth Azize,
Bocayuva Cunha, Bonifácio de Andrada, Carlos Cardinal,
Carlos Alberto Oaó, Daso Coimbra, Délio Braz, Enoc Vieira,
Euclides Scalco, Fernando Santana, Furtado Leite, .Toão

Menezes, Jcão Natal, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Jorge
Hage, José Carlos Grecco, José Costa, José Genoíno, José
Lourenço, José Maranhão, José Tavares, José Tinoco, Lí
dice da Mata, Luís Salomão~ Manuel Viana, Márcio Braga,
Marcos Lima, Michel Temer, Miro Teixeira, Mozarildo Ca
valcanti, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Ottomar pinto,
Paes Landim, Ricardo Izar, Roberto Brant, [Rose de Frei
tas, Sólon Borges dos Reis, Sotero Cunha, Uldurico Pinto,
Valmir Campelo, Vicente Bogo, Victor Faccioni, Vilson
Souza e Ziza Valadares. Compareceram, ainda, os Senho
res Oonstituíntes não integrantes da Comissão: Florestan
Fernandes, Paulo Delgado e Chico Humberto. Deixou de
comparecer o Senhor Constituinte Wilson Martins. Ha
vendo número regimental, o 1.0-Vice-Presidente Aluí
zio Campos declarou reaberta a reunião, dando início
à votação do Título vrn (destaques) Ido projeto de
Constituição; 452.a votação: Destaque- n. o 0002-87 
EIn;enda n.O ES-33214-7, aditiva ao art. 227, do Substi
tutivo n,v 2; autor: Siqueira Campos; encaminhamento:
favorável, do autor, de Virgílio Távora e contrário de
Egídio Ferreira Lima e do Relator~Adjunto Almir Gabriel;
resultado: rejeitado, com 53 votos contrários, 20 favorá
veis e 01 abstenção; 453.a votação: Destaque n. O 4516-87,
modificativo do art. 228, alínea "b", do Substitutivo n.o 2;
autor: Bocayuva Cunha, em co-autoria com Michel Temer;
encaminhamento: favorável, do autor, de Carlos Chiarelli,
Adolfo Oliveira e VirgiLdásio de Senna, e contrário de
Raimundo Bezerra, Abigail Feitosa, Carlos Sant'Anna,
Mário Lima e do Relator-Adjunto Almir Gabriel; resulta
do: rejeitado, com 47 votos contrários e 45 favoráveis;
454.a votação: Destaque n,o 4111-87 - Emenda n. O

ES-237U5-5, aditivo ao Título VIII, Capítulo TI, Seção IIl,
do Substitutivo n.o 2; autor: Jarbas Passarinho, em co-au
toria com Cunha Bueno e Enoc Vieira; encaminhamento:
favorável, de Antônio Britto, Gerson Peres e do Relator
Bernardo Cabral; resultado: aprovado, com 92 votos fa
voráveis e 01 contrário. As dezessete horas e vinte e dois
minutos, deixou a presidência dos trabalhos o l.°-Vice-iPre
sídente Aluízio Campos, assumindo-a o 4.0-Vioe-Presidente

Fernando Henrique Cardoso; 455.a votação: Destaque n.o
0331-87, do Senhor José Jorge - Emenda n.O ES-34076-0,
aditiva ao Título VIII, Capítulo II, Seção I do Substitu
tivo n.o 2; autor: Uldurico Pinto; encaminhamento: favorá
vel, de Carlos Mosconi e do Relator Bernardo Cabral;
resultado: aprovado, com 86 votos favoráveis e 02 contrá
rios; 456.a votação: Destaque n,o 4784·87 - Emenda n.o ES
33097-7, aditiva ao art. 228 do Substitutivo n.> 2; autor:
Egídio Ferreira Lima; encaminhamento: favorável, do au
tor e do Relator José Fogaça; resultado: aprovado, com 86
votos favoráveis e 02 contrários; 457.a votação: Destaque n.o
0337-87 - Emenda n.o ES-34070-1, aditiva ao Título VIII,
Capítulo rI, Seção I do Substitutivo n.? 2; autor: Edual'do
Jorge; encaminhamento: favorável, do autor, e contrário
do Relator-Adjunto Almir Gabriel; resultado: rejeitado, com
64 votos contrários e 24 favoráveis; 458.a votação: Desta
que n.? 5871-87 - Emenda n,o ES-31056-9, aditiva ao art.
229 do Substitutivo n.? 2; autor: Augusto Carvalho: enca
minhamento: favorável, de Roberto Freire e do Relator
Adjunto José Fogaça; eesultado: aprovado, com 85 votos fa
voráveis e 02 contrários; 459.a votação: Destaque n.O 3691·87
- Emenda n.O ES-28138-1, aditiva ao art. 229 do Substitu
tivo n.O 2; autor: Arnaldo Faria de Sá; encaminhamento:
favorável, do autor, e contrário de José Serra e do Relator
Adjunto Almir Gabriel; resultado: rejeitado, com 47 votos
contrários, 38 favoráveis e 03, abstenções; 460.a votação:
Destaque n.? 4570-87 - Emenda n.? ES-32847-6, modificativa
do art. 230, caput, do Substitutivo n.o 2; autor: Francisco
Rossi; encaminhamento: favorável, do autor e de Theodoro
Mendes, e contrário de José Serra, Gastone Righi e do
Relator-Adjunto Almir Gabriel; resultado: rejeitado, com
47 votos contrários, 32 favoráveis e 05 abstenções. As vinte
horas e quinze minutos, o 4.0-Vice-Presidente Fernando
Henrique Cardoso suspendeu os trabalhos, antes convocan
do sua continuação para o dia treze de novembro de mil



840 Quarta·feira 27 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

novecentos e oitenta e sete, às nove horas. As nove horas e
cinqüenta e oito minutos, do dia treze de novembro de mil
novecentos e oitenta e sete, havendo número regimental, o
1.°-Vic~-Presidente Aluizio Campos declarou reaberta a reu
nião, tendo concedido a palavra, para uma comunicação,
ao Relator Bernardo Cabral sobre noticia veiculada na imo
prensa, com referência a voto proferido na Comissão pelo
Constituinte Albano Franco. Sobre o assunto falou, ainda,
o Constituinte Virgilio Távora, em solidariedade a Albano
Franco; 461.a votação: Destaque n.O 0730-87 - Emenda n.o
ES-2885ü-4, modificativa do eaput, art. 230 do Substituivo
n.o 2; autor: Floriceno Paixão, em co-autoria com Arnaldo
Faria de Sá; encaminhamento: favorável, do autor e de
Jofran Frejat, e contrário de José Serra, Alceni Guerra e
do Relator-Adjunto Almir Gabriel; resultado: aprovado,
com 49 votos favoráveis, 36 contrários e 06 abstenções; 462.a
votação: Destaque n.o 2299-87 - Emenda nP 1P-104306-1,
modificativa do art. 230, caput, do Substitutivo n.o 2; autor:
Vladimir Palmeira; encaminhamento: favorável, do autor
e de Mendes Thame, e contrário de Raimundo Bezerra, José
Costa e do Relator-Adjunto Almir Gabriel; resultado: rejeita
do, com 48 votos contrários, 41 favoráveis e 02 absten
ções; 463.a votação: Destaque n.o 7801-87 - Emenda
n.o ES-24984-3, modificativa da alínea "a', art. 230, Titulo
VIII do Substitutivo n.O 2; autora: Beth Azize em co
autoria com Rose de Freitas, Anna Maria Rattes, Abigail
Feitosa, Raquel Capiberibe e Vilma Maia; encaminhamen
to: favorável, da autora e de Rose de Freitas, e contrário
de Egídio Ferreira Lima, Celso Dourado e do Relator
Adjunto Almir Gabriel; resultado: rejeitado, com 50 votos
contrários, 37 favoráveis e 02 abstenções. As treze horas
e vinte minutos, o 4.0-Vice-Presidente Fernando Henrique
Cardoso suspendeu os trabalhos, antes convocando sua
continuação para as quinze horas, do dia treze de no
vembro de mil novecentos e oitenta e sete. As quinze
horas e trinta e dois minutos, do dia treze de novembro
de mil novecentos e oitenta e sete, havendo número re
gimental, o 3.0-Vice-Presidente .Farbas Passarinho decla
rou reaberta a reunião, para dar continuidade à votação
do Título VIII do Projeto de Constituição (matéria des
tacada); 464.a votação: Destaque n.o 4576-87 - Emenda
n.o ES-32854-9, modificativa da alínea "a", do art. 230, do
Substitutivo n.O 2; autor: Francisco Rossi, em co-autoria
com Luiz Gushiken e Floriceno Paixão; encaminhamento:
favorável, do autor, de Luiz Gushiken e do Relator
Adjunto Almir Gabriel; resultado: aprovado, com 72 votos
favoráveis e 02 contrários; 465.a votação: Destaque n.o

1415-87 - Emenda n.O 1P-9397-0, modificativa da alínea
"a", art. 230, do Substitutivo n.O 2; autor: Nelson Carneiro;
encaminhamento: favorável, do autor e do Relator
Adjunto Almir Gabriel; resultado: aprovado, com 73
votos favoráveis, 01 eontrárío e 01 abstenção. As dezesseis
horas e dezoito minutos, deixou a Presidência dos tra
balhos o 3.0 _ Vice-Presidente Jarbas Passarinho, assumin
do-a o 4.0-Vi·ce-Presidente Fernando Henrique cardoso:
466.a votação: Destaque n.o 3686-87 - Emenda n. O ES
28142-9, aditiva de artigo ao Título VIII, do Substitu
tivo n.o 2; autor: Arnaldo Faria de Sá, em co-autoria com
Floriceno Paixão: encaminhamento: favorável, do autor
e do Relator-Adjunto Almir Gabriel, e contrário de Aluí
zio Campos; resultado: aprovado, com 70 votos ravoráveís,
11 contrários e 01 abstenção; 467.a votação: Destaque n.o
4108-87 - Emenda n.O ES-21533-7, aditiva de alínea,
art. 230, do Substitutivo n.O 2; Autor: Jofran Frejat; en
camínhamento; favorável, do autor, e contrário de José
Lins e do Relator-Adjunto Almir Gabriel; resultado: re
jeitado, com 54 votos contrários, 29 favoráveis e 03 absten
ções; 468.a votação: Destaque n.o 6457-87 - Emenda n.o
ES-34801-9, modificativa do art. 230, § 4.0, do Substitu
tivo n.O 2; autor: Adolfo Oliveira; encaminhamento: ta
vorável, do autor, e contrário de Luiz Inácio Lula da Silva
e do Relator-Adjunto Almir Gabriel; resultado: rejeitado,
com 49 votos contrários, 33 favoráveis e 02 abstenções;
469.a votação: Destaque n.o 7358-87 - Emenda n.?

1P-14985-1, aditiva de parágrafo único ao art. 230, do
Substitutivo n.O 2; Autor: Antonio Mariz; encaminhamen
to: favorável, do autor e do Relator-Adjunto Almir Ga
briel; resultado: aprovado, com 58 votos favoráveis, 19
contrários e 11 abstenções; 470.a votação: Destaque n.>
3680-87 - Emenda n.? ES-28134-8, aditiva de alínea,
art. 230, do Substitutivo n.O 2; autor: Arnaldo Faria de
Sá; encaminhamento: favorável, de Gerson Peres e do
Relator-Adjunto José Fogaça; resultado: aprovado, com
65 votos favoráveis, 15 contrários e 02 abstenções; 471.a
votação: Destaque n.o 0100-87 - Emenda n.o ES·32938-9,
aditiva de inciso, art. 230, do Substitutivo n. O 2; autor:
Hermes Zaneti; encaminhamento: favorável, do autor, e
contrário do Relator-Adjunto Almir Gabriel; resultado:
aprovado, com 80 votos favoráveis e 04 contrários; 472.a
votação: Destaque n.o 0606-87 - Emenda n.O ES-32390-3,
aditiva de inciso, art. 230, Título VIII, do Substitutivo
n.> 2; autor: Brandão Monteiro; encaminhamento: favo
rável, de Luiz Salomão e do Relator-Adjunto Almir Ga
briel; resultado: rejeitado, com 51 votos contrários, 24
favoráveis e 06 abstenções; 473.a votação: Destaques n.os
3610-87 e 4474-87 - Emendas n.vs ES-21l05-6 e ES-27601-S,
modificativas do art. 230, parágrafos, do Substitu
tivo n.O 2; autor: Jonas Pinheiro, em co-autoria com
Victor Faccioni e Vicente Bago; encaminhamento: fa
vorável, de Victor Faccioni e Vic'ante Bago, e contrário de
Aluízio Campos e do Relator Bernardo Cabral; resultado:
prejudicado, por falta de quorum qualificado, com 45
votos favoráveis, 33 contrários e 02 abstenções. As vinte
horas e quatro minutos, o 3.0-Vice-Presidente Jarbas Pas
sarinho suspendeu os trabalhos, antes convocando sua
continuação para as nove horas, do dia quatorze de no
vembro de mil novecentos e oitenta e sete. As nove horas
e trinta e oito minutos, do dia quatorze de novembro de
mil novecentos e oitenta e sete, havendo número re
gimental, o 1.°-Vice-Presidente Aluízio Campos declarou
reabertos os trabalhos, tendo concedido a palavra, pela
ordem, aos Constituintes Raimundo Bezerra, José Luiz
Maia, Virgílio Távora, Inocêncio Oliveira, Aldo Arantes e
Abigail Feitosa, que se pronunciaram sobre declarações
do Presidente da Comissão Nacional de Ene.rgia Nuclear
(cNEN), a respeito de "lixo atômico", diante do acidente
nuclear ocorrido em Goiânia, com o Césio-13·7. As dez
horas e quatro minutos, deixou a Presidência dos traba
lhos o Constituinte Aluizio Campos, assumindo-a o
3.0-Vice-Presidente Jarbas Passarinho, que deu prossegui
mento à votação; 474.a votação: Destaque n.o 2917-87 
Emenda n.o ES-25196·1, aditiva de parágrafo ao art. 232,
do Substitutivo n. O 2; autor: Eliel Rodrigues; encami
nhamento: favorável, do autor e de Eraldo Tinoco, e con
trário do Relator-Adjunto Antônio Carlos Konder Reis; re
sultado: rejeitado, com 48 votos contrários, 32 favoráveis
e 01 abstenção; 475.a votação: Destaque n.o 3147-87 
Emenda 'TI.O E8-24516-3, modificativa do íncãso VII,
art. 234, do Substitutivo n,v 2; autor: José Maurício; en
caminhamento: favorável, do autor, e contrário de Octávio
Elísio e do Relator-Adjunto José Fogaça; resultado: re
jeitado, com 78 votos contrários, 10 favoráveis e 03
abstenções; 476.a votação: Destaque n.o (}177/87, do Senhor
Jorge Hage - Emenda n.O ES-32993-6, modificativa do
§ 2.0, art. 239, do Substitutivo n.o 2; autor: Gumercíndo
Milhomem; encaminhamento: favorável, do autor, de
Eraldo Tinoco e da Relatora-Adjunta Sandra Cavalcanti,
e contrário de Francisco Dornelles e Paes Landim; resul
tado: aprovado, com 74 votos favoráveis, 13 contrários e
04 abstenções; 477.a votação: Destaque n. 7499-87, su
pressívo do § 1.0, art. 239, do Substitutivo n.o 2; autor:
Agripino de Oliveira Lima; encaminhamento: favorável,
de José Maria Eymael, e contrário de Gerson Peres,
Abigail Feitosa e da Relatora-Adjunta Sandra Cavalcanti;
resultado: rejeitado, com 67 votos contrários e 21 favorá
veis. As treze horas, o 4.0-Vice-Presidente Fernando Hen
rique Cardoso suspendeu os trabalhos, antes convocando
sua continuação para as quinze horas, do dia quatorze de
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novembro de mil novecentos e oitenta e sete. As quinze
horas e trinta minutos, do dia quatorze de novembro de
mil novecentos e oitenta e sete, havendo número re
gimental, o 2.° Vice-Presidente Brandão Monteiro declarou
reabertos os trabalhos; 478.a votação: Destaque n. 0479-87

- Emenda n.OlP-05545-8, substitutiva do art. 240, do Subs
titutivo n.O 2; autor: Florestan Fernandes; encaminhamento:
favorável, do autor e de Sólon Borges dos Reis, e contrário
de Eraldo Tinoco, Manuel Viana e da Relatora-Adjunta San
dra Cavalcanti; resultado: rejeitado, com 57 votos contrá
rios e 27 favoráveis; 479.a votação: Destaque n.o 2796-87 
Emenda n.O ES-22881-1, modificativa do caput, art. 240, do
Substitutivo n.O 2; autor; Mozarildo Cavalcanti; encaminha
mento: favorável, do autor, e contrário de José Genoíno e
da Relatora-Adjunta Sandra Cavalcanti; rejeitado, com 71
votos contrários, 15 favoráveis e 03 abstenções; 480.a vota
ção: Destaque n.O 5082-87 - Emenda n.o ES-27594-1, aditiva
de expressão ao art. 240, do Substitutivo n.O2; autor: Victor
Faccioni; encaminhamento: favorável, do autor, de Mário
Assad e do Relator-Adjunto José Fogaça, e contrário de
Octávio Elísio e Jorge Hage; resultado: rejeitado, com 49
votos contrários, 43 favoráveis e 01 abstenção; 481.a vota
ção: Destaque n.O 4723-87, substitutivo do art. 241, do Subs
titutivo n.? 2; autor: Euclides Scalco, em co-autoria com
Jorge Hage e Carlos Sant'Anna; encaminhamento: favorá
vel, do autor e da Relatora-Adjunta Sandra Cavalcanti; re
sultado: aprovado, com 74 votos favoráveis, 04 contrários e
04 abstenções; 482.a votação: Destaque n.o 3237-87 - Emen
da n.OES-23420-0, modificativa do art. 245, do Substitutivo
n.02; autor: Márcio Braga; encaminhamento: favorável, do
autor, de Artur da Távola e do Relator-Ajunto José Fogaça,
e contrário de Gerson Peres e Paes Landim; resultado: apro
vado, com 65 votos favorjveis, 22 contrários e 02 absten
ções; 483.a votação: Destaque n.o 2772-87 - Emenda n.?
ES-31976-1, substitutiva do caput, art. 245, do Substitutivo
n.? 2; autor: José Maria Eymael; encaminhamento: favorá
vel, do autor e da Relatora-Adjunta Sandra Cavalcanti, e
contrário de Eraldo Tinoco; resultado: aprovado, com 61 vo
tos favoráveis, 23 contrários e 02 abstenções; 484.a votação:
Destaque n.O 0941-87 - Emenda n.> lP-05663-2, modificati
va de §§, art. 246, do Substitutivo n.O 2; autora: Cristina
Tavares; encamínhamento: favorável, de Florestan Fernan
des e do Relator-Adjunto Virgílio Távora; resultado: apro
vado, com 83 votos favoráveis, 08 contrários e 01 abstenção.
As dezoito horas e cinqüenta e seis minutos, deixou a Pre
sidência dos trabalhos o 1.0 Vice-Presidente Aluízio Cam
pos, assumindo-a o 4.° Vice-Presidente Fernando Henrique
Cardoso; 485.a votação: Destaque n.o 4219-87, substitutivo
do parágrafo único e do art. 247, do Substitutivo n.O 2; au
tor: Euclides Scalco, em co-autoria com Vilson Souza; en
caminhamento: favorável, de Artur da Távola e do Relator
Adjunto Virgílio Távora; resultado: aprovado, com 68 vo
tos favoráveis, 20 contrários e 01 abstenção; 486.a votação:
Redação Final do Título VII, do Substitutivo n.O 2, do
Relator Bernardo Cabral; resultado: aprovado, com 82 vo
tos favoráveis e 04 abstenções; 487.a votação: Destaque n.o
5724-87, supressivo de expressão do parágrafo único, art.
247, do Substitutivo n.O 2; autora: Cristina Tavares; enca
minhamento: favorável, de Nelton Friedrich e do Relator
Adjunto Virgílio Távora, e contrário de Gerson Peres; re
sultado: rejeitado, com 54 votos contrários, 38 favoráveis
e 01 abstenção; 488.a votação: Requerimento dispondo sobre
a prorrogação do horário da reunião, de autoria de Cristina
Tavares; resultado: rejeitado, com 49 votos contrários e 43
favoráveis. As vinte horas e cinqüenta minutos, o 4.0 Vice
Presidente Fernando Henrique Cardoso suspendeu os tra
balhos, antes convocando sua continuação para as nove ho
ras, do dia quinze de novembro de mil novecentos e oitenta
e sete, no mesmo Plenário. As nove horas e quarenta e seis
minutos, do dia quinze de novembro de mil novecentos e
oitenta e sete, constatou-se a presença dos seguintes Senho
res Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Adhe
mar de Barros Filho, Adolfo Oliveira, Afonso Arinos, Alce
ni Guerra, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aloysio Chaves,

Aluízio Campos, Amaury Müller, Antônio Britto, Antônio
Farias, Antônio Carlos Konder Reis, Antoniocarlos Mendes
Thame, Arnaldo Prieto, Artur da Távola, Bernardo Cabral,
Brandão Monteiro, Carlos Chiarelli, Carlos Mosconi, Carlos
Sant'Anna, Celso Dourado, Christóvam Chiaradia, Cid Car
valho, Cristina Tavares, Darcy Pozza, Egídio Ferreira Li
ma, Eraldo Tinoco, Fernando Bezerra Coelho, Fernando
Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra,
Francisco Benjamim, Francisco Dornelles, Francisco Pinto,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Gerson Peres, Gilson Ma
chado, Haroldo Lima, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, rno
cêncio Oliveira, Jamil Haddad, Jarbas Passarinho, João Cal
mon, João Herrmann, Joaquim Bevilácqua, José Fogaça,
José Freire, José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Jorge,
José Lins, José Luiz Maia, José Maurício, José Paulo Bisol,
José Richa, José Santana de Vasconcellos, José Serra, José
Thomaz Nonô, José Ulísses de Oliveira, Luís Eduardo, Luiz
Inácio Lula da Silva, Lysâneas Maciel, Manoel Moreira,
Marcondes Gadelha, Mário Assad, Mário Lima, Milton Reis,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson
Gibson, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel,
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Plínio Arruda Sampaio,
Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Ricardo Fiúza, Roberto
Freire, Rodrigues Palma, Sandra Cavalcanti, Severo Gomes,
Sigmaringa Seixas, Siqueira Campos, Theodoro Mendes,
Virgildásio de Senna, Virgílio Távora, Vivaldo Barbosa,
Wilson Martins, Adylson Motta, Aécio Neves, Afif Domin
gos, Albano Franco, Aldo Arantes, Annibal Barcellos, Beth
Azize, Bocayuva Cunha, Bonifácio de Andrada, Chagas Ro
drigues Daso Coimbra, Délio Braz, Enoc Vieira, Euclides
Scalco, 'Fernando Santana, Furtado Leite, Floriceno Paixão,
João Agripino, João Menezes, João Natal, Jofran Frejat,
Jonas Pinheiro, Jorge Hage, José Carlos Grecco, José Costa,
José Dutra, José Fernandes, José Genoíno, José Lourenço,
José Maranhão, José Tavares, José Tinoco, Luiz Salomão,
Márcio Braga, Marcos Lima, Mário Covas, Michel Temer,
Miro Teixeira, Mozarildo Cavalcanti, Nelson Wedekin, Oc
távio Elísio, Ottomar Pinto, Paes Landim, Ricardo Izar,
Roberto Balestra, Roberto Brant, Rose de Freitas, Simão
Sessim, S610n Borges dos Reis, Sotero Cunha, Uldurico
Pinto, Valmir Campelo, Vicente Bogo, Victor Faccioni, Vil
son Souza e Ziza Valadares. Estiveram presentes, ainda,
os seguintes Senhores Constituintes não integrantes da Co
missão: Chico Humberto, Florestan Fernandes e Paulo Del
gado. Havendo número regimental, o 1.0 Vice-Presidente
Aluízio Campos declarou reaberta a reunião, dando início
à votação dos destaques referentes ao Título IX, do Substi
tutivo n.o 2, do Relator Bernardo Cabral; 489.a votação:
Destaque n.o 0001-87 - Emenda n.o ES-20793-8, subs
titutiva do art. 6.°, Título IX, do Substitutivo n.O 2;
autores: Siqueira Campos e José Freire; encaminha
mento: favorável, de Wilson Martins, Bonifácio de
Andrada e do Relator Bernardo Cabral; resultado: apro
vado, com 82 votos favoráveis, 05 contrários e 05 absten
ções; 490.a votação: Destaque n.o 5806-87, supressivo de ex
:pressão do art. 2.°, Disposições Transitórias, do Substitu
tivo n.o 2; autor: Carlos Cardinal; encaminhamento: fa
vorável, do autor e de Gastone Righi, e contrário de
Theodoro Mendes, Nelson Jobim e do Relator-Adjunto
José Fogaça; resultado: rejeitado, com 64 votos contrá
rios, 26 favoráveis e 02 abstenções; 491.a votação: Desta
que n.O 1772-87, supressivo do art. 4.0, Disposições Tran
sitórias, do Substitutivo n.> 2; autor; José Thomaz Nonô;
encaminhamento: favorável, do autor e do Relator Ber
nardo Cabral, e contrário de Brandão Monteiro; resul
tado: aprovado, com 92 votos favoráveis; 492.a votação:
Destaque n.o 0948-87 - Emenda n.o ES-213D6-7, modifi
cativa do art. 5.°, caput, Disposições Transitórias; autor:
Jorge Hage, em co-autoria com José Maria Eymael e
Haroldo Lima; encaminhamento: favorável, de José Richa,
Mário Covas e do Relator Bernardo Cabral, e contrário
de Afonso Arinos e José Lourenço; resultado: aprovado,
com 48 votos favoráveis e 45 contrários. As onze horas e
quarenta e seis minutos, deixou a Presidência o l.0-Vice-
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Presidente Aluízio Campos, assumindo-a o 4.0-Vice-Pre

sidente Fernando Henrique Cardoso, que foi substituído,
em seguida, pelo titular Afonso Arinos. As treze horas e
dezoito minutos, o Presidente Afonso Arinos suspendeu os
trabalhos, convocando sua continuação para as dezesseis
horas, no mesmo local. As dezesseis horas e oito minutos,
havendo número regimental, o 2.0-Vice-Presidente Bran
dão Monteiro declarou reabertos os trabalhos, concedendo
a palavra ao Constituinte Aluizio Campos, l.°-Vice-:Presi
dente da Comissão, que contestou notícias divulgadas pelo
Jornal do Brasil, edição de 15-11-87, com a solidariedade
de Antônio Britto e outros; 493.a votação: Destaque
n.? 1744-87 - Emenda n.O ES·30803·3, modificativa do
art. 5.°, Disposições Transitórias, do Substitutivo n.o 2;
autor: Bocayuva Cunha; encaminhamento: favorável, do
autor, de Sandra Cavalcanti e do Relator Bernardo Ca
bral, e contrário de Gerson peres e Egídio Ferreira Lima;
resultado: rejeitado, com 48 votos contrários, 3'8 favorá
veis e 03 abstenções; 494.a votação: Destaque n.O 0744-87
- Emenda n.O ES-20972-B, modificativa de artigo das
Disposições Transitórias; autor: Davi Alves Sllva; enca
minhamento: favorável, do autor e de Gastone Righi, e
contrário de Enoc Vieira e Cid Carvalho; resultado: rejei
tado, com 47 votos contrários, 33 favoráveis e 08 absten
ções; 49S.a votação: Destaque n.O 2788·87 - Emenda
n.o :E.9-30425-9, aditiva de artigo às Disposições Transitó
rias, do Substitutivo n.o 2; autor: Mozarildo Cavalcanti,
em co-autoria com Adylson Motta, Ottomar Pinto e Mar
luce Pinto; encaminhamento: favorável, do autor, de
ottomar Pinto e do Relator Bernardo Cabral, e contrário
de Gerson Peres; resultado: aprovado, com 90 votos favo
ráveis e 02 contrários; 496.a votação: Destaque n.O 1506-87
- Emenda n.o ES-32807-7, aditiva de artigo às Disposi
ções Transitórias, do Substitutivo n.o 2; autor: ottomar
Pinto, em co-autoria com Adylson Motta, Mozarildo Ca
valcanti e Marluce Pinto; encaminhamento: f.avorável,
do autor e do Relator-Adjunto Virgílio Távora; resultado:
aprovado, com 85 votos favoráveis e 01 abstenção; 497.a
votação: Destaque n,o 2450·87, do Senhor Gerson Peres
- Emenda n.o ES-21644-9, modificativa de parágrafo e
artigo das Disposições Transitórias, do Substitutivo n.o 2;
autor: Paulo Roberto; encaminhamento: favorável, do
autor, e contrário de Aloysio Chaves; resultado: prejudi
cado, por falta de quorum qualificado, com 41 votos favo
ráveis, 41 contrários e 06 abstenções; 498.a votação: Des
taque n,v 3133-87 - Emenda n.> ES-30245-1, substitutiva
de artigo das Disposições Transitórias; autor: Chico Hum
berto; encaminhamento: favorável, do autor, e contrário
de Alfredo Campos; resultado: prejudicado, por falta de
quorum qualificado, com 42 votos contrários, 24 favoráveis
e 16 abstenções; 499.a votação: Destaque n.o 6465·87 
Emenda n.> 11'-14820-1, aditiva de artigo às Disposições
Transitórias, do Substitutivo n,v 2; autor: Adolfo Oliveira,
em co-autoria com José Maurício; encaminhamento: fa
vorável, do autor e de José Maurício, e contrário de San
dra Cavalcanti e Artur da Távola; resultado: rejeitado,
com 50 votos contrários, 33 favoráveis e 08 abstenções.
As vinte horas e dois minutos, o 3.0-Vice-iPresidente Jar
bas Passarinho suspendeu os trabalhos, antes convocando
sua continuação para as nove horas do dia dezesseis de
novembro de mil novecentos e oitenta e sete. As dez horas
e vinte minutos do dia dezesseis de novembro de mil
novecentos e oitenta e sete, havendo número regimental,
o 3.0-Vice-Presidente Jarbas Passarinho declarou reaberta
a reunião; soo.a votação: Destaque n.O 6466·87 - Emen·
da n.> IDS-3486B-O, aditiva de artigo às Disposições Tran
sitórias, do Substitutivo n,v 2; autor: Adolfo Oliveira;
encaminhamento: favorável, do autor e do Relator-Ad
junto Antônio Carlos Konder Reis, e contrário de Egídio
Ferreira Lima e José Genoíno; resultado: rejeitado, com
55 votos contrários e 23 favoráveis; SOl.a votação: Des
taque n.O 7831·87 - Emenda n.o ES·34180-4, modífíca
tiva de artigo das Disposições Transitórias, do Substi
tutivo n.? 2; autor: José Serra; encaminhamento: favo
rável, do autor e do Relator-Adjunto Virgilio Távora, e

contrário de ottomar Pinto e Mozarildo Cavalcanti; resul
tado: aprovado, com 50 votos favoráveis, 39 contrários e
02 abstenções; S02.a votação: Destaque n.o 0167·87 - Emen
da n.O ES-32979-1, substitutiva do art. 6.0, Dísposíções
Transitórias, do Substitutivo n.O 2; autor: Vilson Souza,
em co-autoria com Jamil Haddad, Brandão Monteiro e
outros; encaminhamento: favorável, do autor e de Ro
berto Freire, e contrário de Rical1do Fiúza, !Egídio Ferreira
Lima e do Relator Bernardo Cabral; resultado: rejeitado,
com 59 votos contrários, 32 favoráveis e 01 abstenção. Às
doze horas, o 2.°-Vice-Presidente Brandão Monteiro dei
xou a Presidência dos trabalhos, assumindo-a o 3.°-Vice
Presidente Jarbas Passarinho; S03.a votação: Destaque
n.o 4961·87 - Emenda n.O ES-22950·B, substitutiva do
art. 6.°, Disposições Transitórias, do Substitutivo n.v 2;
autor: Jamil Haddad; encaminhamento: favorável, do
autor e de Miro Teixeira, e contrário de Ottomar Pinto
e do Relator Bernardo Cabral; resultado: rejeitado, com
55 votos contrários e 36 favoráveis; 504.a votacão: Des
taque n.o 0566-87 - Emenda n.O ES-29461-0, modítícatíva
do art. 6.°, Disposições Transitórias; autor: Brandão Mon
teiro; encaminhamento: favorável, do autor e de Sandra
Cavalcanti, e contrário de ottomar Pinto; resultado: re
jeitado, com 49 votos contrários, 42 favoráveis e 01 absten
ção. As treze horas e quinze minutos, o 3.°_Vice-Presi
dente Jarbas Passarinho suspendeu os trabalhos, antes
convocando sua continuação para as quinze horas do
mesmo dia. As quinze horas e trinta e seis minutos,
havendo número regimental, o Presidente Afonso Arinos
declarou reabertos os trabalhos; 505.a votação: Destaque
n.O 3967·87 - Emenda n.o ES-32920·1, aditiva de artigo,
Disposições Transitórias, do Substitutivo n.? 2; autor: José
Maria Eymael; encaminhamento: favorável, do autor, e
contrário de Antônio Carlos Konder Reis; resultado: apro
vado, com 55 votos favoráveis, 28 contrários e 05 absten
ções; S06.a votação: Destaque n.o 2749·87 - Emenda
n.O ES-28632-3, aditiva ao art. 7.°, Disposições Transitó
rias, do Substitutivo n.o 2; autor: José Costa; encami
nhamento: favorável, do autor, de José Ignácio Ferreira
e do Relator Bernardo Cabral, e contrário de Aluízio
Campos: resultado: aprovado, com 6,1 votos favoráveis,
27 contrários e 05 abstenções; S07.a votação: Destaque
n.? 2202-87 - Emenda n.O 11'·13911·2, substitutiva do
art. 6.°, Disposições Transitórias; autor: João Paulo; en
caminhamento: favorável, do autor, e contrário de Ricar
do Fiúza e do Relator-Adjunto Virgílio Távora; resulta
do: aprovado, com 49 votos favoráveis, 39 contrários e
01 abstenção; 508.a votação: Destaque n.O 3915·87 
Emenda n.o ES-27421-0, aditiva de artigo às Disposições
Transitórias, do Substitutivo n.o 2; autor: Hélio Rosas;
encaminhamento: favorável, do autor, e contrário do Re
lator-Adjunto Virgilio Távora; resultado: rejeitado, com
66 votos contrários, 19 favoráveis e 04 abstenções; S09.a
votação: Destaque n.O 7325·87 - Emenda n.O ES·26907-1,
aditiva ao art. 9.°, Disposições Transitórias, do Substitu
tivo n.v 2; autor: Nelson Carneiro; encaminhamento: fa
vorável, do autor, de José Fogaça e do Relator Bernardo
Cabral, e contrário de José Genoíno e Luiz Salomão;
resultado: aprovado, com 63 votos favoráveis, 22 contrá
rios e 08 abstenções; 510.a votação: Destaque n.o 4924-87,
supressívo do art. 9.°, § 1.0, Disposições Transitórias, do
Substitutivo n.o 2; autor: Hélio Rosas, em co-autoria com
José Carlos Grecco; encaminhamento: favorável, do autor,
de Gerson Peres e do Relator-Adjunto José Fogaça, e
contrário de José Genoíno e Luiz Salomão; resultado:
aprovado, com 68 votos favoráveis, 24 contrários e 01 abs
tenção; Sl1.a votação: Destaque n,o 4810-87 - Emenda
n.? ES-22677-1, aditiva do art. 10, Disposições Transitórias,
do Substitutivo n.o 2; autora: Raquel Cândido; encami
nhamento: favorável, da autora, de Mário Assad e do
Relator Bernardo Cabral; resultado: aprovado, com 80 vo
tos favoráveis e 08 contrários; 512.a votação: Redação Final
do Título VIII do Substitutivo n.O 2, do Relator Bernardo
Cabral; resultado: aprovada, com 69 votos favoráveís e
01 abstenção. Às vinte horas e quatorze minutos, o l.°-Vice-
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Presidente Aluizio Campos suspendeu os trabalhos, antes
convocando sua continuação para as nove horas do dia
dezessete de novembro de mil novecentos e oitenta e sete.
As nove horas e quarenta e quatro minutos do dia dezes
sete de novembro de mil novecentos e oitenta e sete,
havendo número regimental, o 4.0-Vice-Presidente Fernan
do Henrique Cardoso declarou reaberta a reunião; 513.a
votação: Destaque n.o 4676-87 - Emenda n.o ES-32002-5,
modificativa do inciso II, art. 12, Disposições Transitórias,
do Substitutivo n.> 2; autor: Nelson Jobim; encaminha
mento: favorável, do autor e do Relator Bernardo Cabral;
resultado: aprovado, com 63 votos favoráveis e 01 absten
ção; 514.a votação: Destaque n.o 3323-87 - Emenda
n.v ES-21852-2, modificativa do § 1.0, art. 13, Disposições
Transitórias, do Substitutivo n.> 2; autor: Paulo Pimen
tel; encaminhamento: favorável, do autor e do Relator
Bernardo Cabral; resultado: aprovado, com 75 votos fa
voráveis, 01 contrário e 01 abstenção; 515.a votação: Des
taque n.O 6304-87 - Emenda n.O ES-21121-8, aditiva ao
§ 2.°, art 14, Disposições Transitórias, do Substitutivo
n.v 2; autor: Jorge Arbage; encaminhamento: favorável,
do autor e do Relator Bernardo Cabral, e contrário de
Nelson Jobim; resultado: rejeitado, com 67 votos contrá
rios, 22 favoráveis e 01 abstenção; 516.a votação: Destaque
n.O 7033-87, supressivo dos §§ 3.0 e 4.° do art. 14, Dis
posições Transitórias, do Substitutivo n.O 2; autor: Octá
vio Elisio, em co-autoria com José Genoíno e Paes Lan
dim; encaminhamento: favorável, de Plinio Arruda Sam
paio e João Agripino, e contrário de Nilson Gibson;
resultado: aprovado, com 51 votos favoráveis, 28 contrá
rios e 11 abstenções; 517.a votação: Destaque TI.o 5125-87
- Emenda n,v ES-26804-0, aditiva ao art. 17, Disposições
Transitórias, do Substitutivo n.O 2; autor: Antonio Perosa,
em co-autoria com Roberto Balestra; encaminhamento:
favorável, de Michel Temer, e contrário do Relator Ber
nardo Cabral; resultado: aprovado, com 59 votos favorá
veis, 26 contrários e 5 abstenções. As treze horas e oito
minutos, após ter concedido a palavra, pela ordem, sobre
diversos assuntos, aos Constituintes Sandra Cavalcanti,
Octávio Elisio, Gerson Peres, José Fogaça, Paulo Ramos,
Nelson Carneiro, Inocêncio Oliveira, Antônio Britto, Oscar
Corrêa, Luís Eduardo, José Genoíno, José Lins, José Tho
maz Nonô e Haroldo Lima, o 4.°_Vice-Presidente Fernan
do Henrique Cardoso suspendeu os trabalhos, antes con
vocando sua continuação para as quínze horas da mesma
data. As dezesseis horas e quatro minutos do dia dezes
sete de novembro de mil novecentos e oitenta e sete,
havendo número regimental, o l.°-Vice-iPresidente Aluízio
Campos declarou reaberta a reunião; 518.a votação: Des
taque n.O 1901-87, do Senhor Luiz Inácio Lula da Silva
- Emenda n,v ES-33232-5, aditiva de artigo às Disposi
ções Transitórias do Substitutivo n,o 2; autores: Plínio
Arruda Sampaio e outros; encaminhamento: favorável,
de Plinio Arruda Sampaio e Adolfo Oliveira, e contrário
de Aloysio Chaves; resultado: aprovado, com 54 votos
favoráveis, 28 contrários e 03 abstenções; 519.a votação:
Destaque n.o 3209-87 - Emenda n.O lP-16236-0, aditiva
de alíneas a artigo, Disposições Transitórias, do Substi
tutivo n.> 2; autor: José Lins; encaminhamento: favorá
vel, do autor; resultado: prejudicado, por falta de quorum
qualificado, com 46 votos favoráveis, 29 contrários e
07 abstenções. As dezesseis horas e quarenta e cínco
minutos, deixou a Presidência dos trabalhos o 1.0-Vice
Presidenoo Aluizio Campos, assumindo-a o titular Afonso
Arinos; 520.a votação: Destaque n.O 4406-87 - Emenda
n.O lP-17591-7, aditiva de artigo às Dísposíções Transi
tórias do Substitutivo n.? 2; autor: Ademir Andrade;
encaminhamento: favorável, do autor e do Relator-Ad
junto José Fogaça, e contrário de Francisco Dornelles;
resultado: prejudicado, por falta de quorum qualificado,
com 46 votos favoráveis, 38 contrários e 04 abstenções.
As dezesseis horas e cinqüenta e dois minutos, deixou
a Presidência dos trabalhos o titular Afonso Arinos, assu
mindo-a o l.°-Vice-Presidente Aluízio Campos; 521.a vo
tação: Destaque n. O 6349-87, substitutiva do art. 30, Dis-

posições Transitórias, do Substitutivo n.o 2; autor: Boni
fácio de Andrada, em co-autoria com Adylson Motta;
encaminhamento: favorável, do autor e de Nelton Frie
drich, e contrário de Antônio Britto, Gerson Peres e do
Relator-Adjunto Adolfo Oliveira; resultado: rejeitado, com
52 votos contrários, 28 favoráveis e 4 abstenções; 522.a
votação: Destaque n,v 4682-87, substitutivo do art. 43 do
Substitutivo n.O 2; autor: Nelson Jobim; encaminhamen
to: favorável, do autor; resultado: aprovado, com 77 votos
favoráveis, 09 contrários e 01 abstenção; 523.a votação: Des
taque n.v 3 ..050/87 - Emenda ES-30418-6, aditiva de arti
go às Disposições Transitórias do Substitutivo n.O 2;
autor: Amaral Netto; encaminhamento: favorável, do
autor, e contrário de Abigail Feitosa, José Genoíno e do
Relator Bernardo Cabral; resultado: rejeitado, com 65 vo
tos contrários, 25 favoráveis e 02 abstenções; 524.a vota
ção: Destaque n.O 0102-87, do Senhor Hermes Zaneti 
Emenda n.O ES-33028-4, substitutiva do art. 29, Disposi
ções Transitórias, do Substitutivo n,v 2; autores: Hermes
Zaneti e outros; encaminhamento: favorável, de Her
mes Zaneti e Aldo Arantes, e contrário do Relator-Adjun
to Virgilio Távora; resultado: aprovado, com 58 votos
favoráveis, 29 contrários e 01 abstenção; 525.a votação:
Destaque n.o 4830-87 - Emnda ill.O ES-22051-9, aditiva
de artigo às Disposições Transitórias do Substitutivo n. O 2;
autor: José Elias Murad; encaminhamento: favorável, do
autor, de Gastone Righi e do Relator Bernardo Cabral;
resultado: aprovado, com 82 votos favoráveis, 05 contrá
rios e 01 abstenção. As dezenove horas e dezoito minutos,
deixou a Presidência dos trabalhos o 3.°-Vice-Presidente
Jarbas Passarinho, assumindo-a o 1.0_Vlce-Presíden
te Aluízio Campos, que retornou à cadeira às dezenove
horas e vinte e quatro minutos; 526.a votação: Destaque
n.o 0021-87, supressivo do ar. 26, parágrafo único, Dispo
sições Transitórias, do Substitutivo n.o 2; autores: Siquei
ra Campos, José Lins, Nilson Gibson e Mário Assad;
encaminhamento: favorável, de Oswaldo Lima Filho, João
Agripino e do Relator-Adjunto Vírgílío Távora, e contrá
rio de José Serra e Fernando Gasparian; resultado: apro
vado, com 54 votos favoráveis, 35 contrários e 01 absten
ção; 527.a votação: Destaque n.o 7741-87 - Emenda
n.O ES-20970-1, substitutiva do art. 31, Disposições Tran
sitórias, do Substitutivo n.O 2; autor: Sotero Cunha; enca
minhamento: favorável, de José Maria Eymael e do
!Relator-Adjunto Virgílio Távora; resultado: aprovado,
com 88 votos favoráveis e 01 abstenção; 528.a votação:
Destaque n.v 1858-87 - Emenda n. o ES-31264-2, aditiva
de parágrafo único ao art. 39, Disposições Transitórias,
do Substitutivo n.O 2; autor: Oswaldo Lima Filho; enca
minhamento: favorável, do autor, de Sotero Cunha e do
Relator Bernardo Cabral; resultado: aprovado, com 71
votos favoráveis, 08 contrários e 02 abstenções; 529.a vota
ção: Destaque n.o 0741-87, supressívo dos §§ 1.0 e 2.0 , ar. 48,
Disposições Transitórias, do Substitutivo n.O 2; autor:
Sigmaringa Seixas; encaminhamento: favorável, de Cris
tina Tavares e do Relator Bernardo Cabral, e contrário
de Beth Azize e José Dutra; resultado: aprovado, com
72 votos favoráveis, 07 contráríos e 03 abstenções; 530.a vo
tação: Destaque n.O 7239-87, supressivo do art. 60, Dis
posições Transitórias, do Substitutivo n,o 2; autor: José
Richa; encaminhamento: favorável, de Miro Teixeira e
do Relator Bernardo Cabral, e contrário de Gerson Peres;
resultado: aprovado, com 55 votos favoráveis, 14 contrá
rios e 01 abstenção; 531.a votação: Destaque n.O 5873-87
- Emenda n,v lP-18363-4, aditiva de artigos às Dispo
sições Transitórias do Substitutivo n.O 2; autor: Augusto
Carvalho em co-autoria com Pompeu de Sousa; encami
nhamento: favorável de Augusto Carvalho e do Relator
Adjunto Virgílio Távora; resultado: aprovado, com
62 votos favoráveis e 04 contrários; 532.a votação:
Destaque n. O 1781-87, supressívo no artigo 57. Dis
posições Transitórias, do Substitutivo n.O 2; autor: José
Thomaz Nonô, em co-autoria com Arnaldo Faria de Sá,
Floriceno Paixão e Hélio Rosas; encaminhamento: favo
rável, de José Thomaz Nonô, Hélio Rosas e do Relator
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Bernardo Cabral; resultado: aprovado, com 70 votos favo
ráveis e 02 abstenções; 533.a votação: Destaque n.o 4061-87
- Emenda n.O ES-23637-1, aditiva de artigo às Disposi
ções Transitórias do Substitutivo n.o 2; autor: Roberto
Campos; encaminhamento: favorável, de Ricardo Fiúza,
e contrário de Aldo Arantes e do Relator-Adjunto Virgílio
Távora; resultado: rejeitado, com 48 votos contrários,
16 favoráveis e 03 abstenções; 534.a votação: Destaque
!l1.O 0932-87- Emenda n.? ES-27721-9, aditiva de parágrafo
às Disposições Transitórias do Substitutivo n.o 2; autor:
Haroldo Lima; encaminhamento: favorável, de Miro Tei
xeira e Celso Dourado, e contrário de ottomar Pinto, José
Fernandes e do Relator-Adjunto Adolfo Oliveira; resul
tado: prejudicado, por falta de quorum qualificado, com
39 votos contrários e 27 favoráveis. Aos oito minutos do
dia dezoito de novembro de mil novecentos e oitenta e
sete, o Senhor Presidente Aluízio Campos suspendeu os
trabalhos, antes convocando sua continuação para as qua
torze horas e trinta minutos do mesmo dia. As quinze
horas e vinte dois minutos do dia dezoito de novembro
de mil novecentos e oitenta e sete, havendo número regi
mental, o Senhor Presidente Afonso Arinos declarou rea
berta a reunião; 535.a votação: Redação Final do Título IX
(Disposições Transitórias) do Substitutivo n.o 2 (Desta
ques) ao projeto de Constituição; resultado: aprovada,
com 58 votos favoráveis e 03 abstenções. A seguir, o Senhor
Presidente Afonso Arinos concedeu a palavra, pela ordem,
aos seguintes Senhores Constituintes: Bernardo Cabral,
Relator da Comissão, que teceu considerações sobre o
trabalho desenvolvido ao longo do período que se findava,
tendo destacado pontos do documento elaborado e apro
vado, e agradecido a colaboração de todos os que, com
ele, na Comissão, não mediram esforços, no sentido de
atingirem a meta proposta; Antoniocarlos Mendes Thame,
José Lourenço, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Nelson Car
neiro, Adylson Motta, Adolfo Oliveira, Gerson Peres, Ino
cêncio Oliveira, Plínio Arruda Sampaio, Siqueira Campos,
Virgílio Távora, Aluizio Campos e Joaquim Bevilácqua 
todos abordando aspectos relacionados aos trabalhos da
elaboração constitucional, na etapa vencida, na Comissão
de Sistematização. Prosseguindo, o Senhor Presidente
Afonso Arinos, com a palavra, discorreu, também, sobre
as atividades realizadas, lembrando as dificuldades en
frentadas, por todos, até aquele instante, citando, na
oportunidade, para ilustrar, a figura de Benjamin Fran
klin que, como ele, era o mais velh? dentre os 9o~sii
tuintes no dia da assinatura do ProJeto de Oonstltuíção
Americana, numa segunda-feira, dia dezessete de setem
bro de mil setecentos e oitenta e sete, quando declarou:
"Por haver vivido muito, fui levado a mudar de opiniões
várias vezes, em assuntos importantes. Assim, aceito este
projeto". Finalizando, asseverou o. Senhor p;residente
Afonso Arinos: "Meus Senhores, aceito este projeto por
que não posso esperar outro melhor e também porque
não estou certo de que ele não seja o melhor. Muito
obrigado". As dezessete horas e dois minutos do dia de
zoito de novembro de mil novecentos e oitenta e sete,
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente Afonso
Arinos declarou encerrada a reunião de votação do Pro
jeto de Constituição. O inteiro teor da reunião foi gra
vado devendo ser traduzido e publicado no Diário da
Asse~bléiaNacional Constituinte e constituir-se-á na Ata
circunstanciada dos trabalhos. E, para constar, eu Maria
Laura Coutinho, Secretária, lavrei a presente Ata que,
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação.

11 - ATA CmCUNS'l'ANCIADA
ATA DA 32.a REUNIÃO EXTRAORDINARIA,

EM 24 DE SETEMBRO DE 1987 (*)

Presidência dos Srs.: Monso Arinos, Presidente; Aluí
zio Campos, Primeiro-Vice-Presidente, ~ Brandão Montei
ro, Segundo-Vice-Presidente.

* Ata da reunião de votação iniciada em 24-9-87 e concluída em
18-11-87.

As 19 horas compareceram os Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Adolfo Oliveira, Alceni
Guerra, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aluízio Campos,
Antonio Faria, Antônio Carlos Konder Reis, Antoniocarlos
Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Artur da Távola, Bernar
do Cabral, Brandão Monteiro, Carlos Chiarelli, Carlos
Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cristóvam
Chiaradia, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Edme Tavares,
Egídio Ferreira Lima, Eraldo Tinoco, Fernando Bezerra
Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso,
Fernando Lyra, Francisco Benjamin, Francisco Dornelles,
Francisco Pinto, Francisco Rossi, Gastone Righi, Gerson
Peres, Haroldo Lima, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, Ino
cêncio Oliveira, Jamil Haddad, Jarbas Passarinho, João
Calmon, Joaquim Bevílácqua, José Geraldo, José Jorge,
José Lins, José Luiz Maia, José Maurício, José Paulo
Bisol, José Richa, José Santana de Vasconcellos, José
Serra, José Thomaz Nonô, José Ulisses de Oliveira, Luís
Eduardo, Luiz Inácio Lula da Silva, Lysâneas Maciel, Ma
noel Moreira, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Mário
Lima, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton
Friedri'Ch, Nilson Gibson, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga,
Plínio Arruda Sampaio, Prisco Viana, Raimundo Bezerra,
Renato Vianna, Ricardo Fiúza, Roberto Freire, Rodrigues
Palma, Sandra Cavalcanti, Severo Gomes, Sigmaringa
Seixas, Siqueira Campos, Theodoro Mendes, Virgíldásio de
Senna, Virgílio Távora, Wilson Martins, Adylson Motta,
Aécio Neves, Albano Franco, Aldo Arantes, Antonio Mariz,
Beth Azize, Bocayuva Cunha, chagas Rodrigues, Cleonân
cio Fonseca, Daso Coimbra, Délio Braz, Enoc Vieira, Eucli
des Scalco, Fernando Santana, Israel Pinheiro, Itamar
Franco, João Menezes, João Natal, Jonas Pinheiro, José
Carlos Grecco, José Costa, José Genoíno, José Maranhão,
José Maria Eymael, José Tavares, José Tinoco, Luiz Salo
mão, Márcio Braga, Marcos Lima, Michel Temer, Miro
Teixeira, Mozarildo Cavalcanti, Octávio Elisio, ottomar
Pinto, Paes Landim, Ricardo Izar, Roberto Balestra, Ro
berto Brant, Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Vicente Bogo,
Vilson Souza, Ziza Valadares e José Fogaça. Estiveram pre
sentes, ainda, os Senhores Constituintes não integrantes
da Comissão: José Fernandes, Gidel Dantas, Plínio Martins,
Átila Lira, Pedro Canedo, Antonio Câmara, Chico Humber
to, Ézio Ferreira, Valmir Campelo, Paulo Delgado, Jalles
FIontoura, Sérgio Brito, Pedro Ceolin, Assis Canuto, Jorge
Hage, Jofran Frejat, Florestan Fernandes, Mauro Campos,
Antônio Gaspar, Costa Ferreira, Doreto Campanari, Luís
Roberto Ponte, Ismael Wanderley, Cardoso Alves, Carlos
Alberto Caó, Sólon Borges dos Reis, Nestor Duarte, Ivo
Lech, Luiz Alberto Rodrigues, Benito Gama, Agassis Al
meida, Irma Passoni, Adhemar de Barros Filho, Anízio
Bezerra, Raul Ferraz e Jovanni Masini. Deixaram de com
parecer os Senhores Constituintes: Aloysio Chaves, Darcy
Pozza, João Herrmann Neto, José Freire, José Ignácio
Ferreira e Paulo Pimentel.

I - ABERTURA DA REUNIÃO

o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Havendo
número regimental, declaro aberta a reunião. Foram dis
tribuídas cópias da Ata da reunião anterior, razão pela
qual esta Presidência, atendendo ao apelo formulado pelo
ilustre Constituinte Nilson Gibson, considera dispensada
a leitura da mesma, se não houver manifestação contrária.
Em votação. (Pausa) Aprovada.

O Presidente deseja apresentar aos Srs. membros da
Comissão as suas desculpas, pelo fato de não termos
podido nos reunir no Plenário da Câmara, por causa de
defeitos existentes no sistema de votação eletrônica. La
mentavelmente, o nosso Plenário do Senado, apesar da
sua beleza, oferece poucas condições de conforto aos
srs, Constituintes membros da Comissão, e aos não mem
bros da Comissão. Portanto, o Presidente, em nome da
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Mesa, apresenta a todos as suas desculpas por essa falta.
que é involuntária.

n - EXPEDIENTE

REQUERIMENTOS

Das Lideranças, nos seguintes termos:
A Sua Excelência o Senhor
Constituinte Afonso Arinos de Melo Franco
DD. Presidente da Comissão de Sistematização
Nesta

Senhor Presidente
Solicitamos a Vossa Excelência que a Tribuna de Hon

ra do Plenário do Senado Federal sej a reservada, exclusi
vamente, para o funcionamento dos assessores das Lide
ranças partidárias, durante as sessões de votação do pro
jeto de Constituição, pela Comissão de Sistematização.

Sala das Sessões, 24 de setembro de 1987. - Luiz
Inácio Lula da Silva - Roberto Freire - Haroldo Lima
- Brandão Monteiro - Euclides Scalco - Sandra Caval
canti - Áfonso Arinos.

1I1 - ORDEM DO DIA

VOTAÇAO DO PROJETO DE CONSTITUIÇAO
PREAMBULO

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra pela ordem, o nobre Constituinte Siqueira campos.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr.
Presidente, desejaria encaminhar à Mesa requerimento
redigddo nos seguintes termos:

"Nos termos regimentais, requeiro preferên
cia para votação do destaque' n.o 4.247, relativo
à Emenda n.? ES-20793, item VIII, qu-e trata da
críação do Estado do Tocantins, relativo ao Tí
tulo IX."

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Informo ao
nobre Constituinte que a Mesa, oportunamente, tomará
conhecimento da questão de ordem de V. Ex.a, 'e, na me
dida das suas possibilidades, dar-lhe-á solução.

Eu ap-enas queria termdnar este exórdio, que já está
marcado, sobre a abertura da reunião. Uma vez passada
esta fase, tomarei conhecimento da questão de ordem de
V. Ex.a, e terei o maior prazer em respondê-la. V. Ex.a
me permitirá continue a leitura.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Agra
deço e acato a decisão de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obri
gado.

Nos termos da Consolidação das Normas Regimen
tais, vamos ínícdar o processo de votação, título por tí
tulo, ressalvados os destaques.

Documento a que se refere o Sr. Presidente
Afonso Arinos:

CONSOLIDAÇAO DAS NORMAS REGIMENTAIS

1. Destaques

1.1 Os requerimentos de destaques deverão ser apre
sentados por qualquer constituinte nos dias. 21 e 22 de
setembro, por escrito, com os seguintes apoiamentos (ofi-
cio Presidente ANC; CS art. 12, I): .

a) das emendas com par-ecer contrário, seis membros
da comissão (CS art. 22, § 1.0) - titular ou suplente;

b) das emendas com parecer favorável, 12 membros
da comissão (CS art. 22, § 2.°) - titular ou suplente).

1.2 Somente serão admítddos os requerimentos de
destaques para votação em separado (ANC art. 63, caput).

1.3 Serão admitidos requerimentos de destaque do
projeto do 1.0 Substitutivo, do 2.0 Substitutivo, de emen
das apreesntadas ao projeto e ao 1.0 Substitutivo e partes
de quaisquer de todos estes. (ANC art. 63, caput; CS art.
12, I e art. 21, § 3.0

; SF - art. 348; Of. GP-0/983, de
9-6-87, do Presidente da ANC, n,o 2).

1.4 Só haverá destaque de emendas de parecer con
trário ou favorável a parte, dev-endo, nesse último caso
referir-se a parte não acatada. Ter-se-á como emendM
de parecer contrário todas as que não foram acolhidas no
2.° Substitutivo, aãnda que tenham tido parecer favorá
vel em fases anteriores.

1.5 O destaque só será possível quando o texto des
tacado possa ajus.tar-se à proposição a que deva ser inte
grado e forme sentido completo (STF art. 348 parágrafo
único). '

1.6 Os requerimentos de destaques serão decididos
pelo Presidente, cabendo, de seu indeferimento recurso
ao Plenário (ANC art. 63, § 1.0). '

1.7 O Presidente poderá recusar pedido de destaque
por intempestividade ou vícdo de forma (CD - art. 184
§ 4.0 , 2.a parte). '

. ~. 8 A retirada de requerimento de destaque será
ímedíataments despachada pelo Presidente (CS - art. 11
caput) e a matéria que se pretendia fosse destacada vol~
tará à proposição a que pertencia (SF - art. 349, V).

2. Votação

2.1 A votação da matéria constitucional será feita
por títulos ou capítulos, ressalvados os destaque (CS _
art. 21).

2.2 A ordem do dia será organizada pelo Presidente,
com a colaboração de um representante de cada partddo
(CS - art. 4.0, XII).

2.3 Os Líderes poderão encaminhar a votação de
cada título por cinco minutos.

2.4 Terá preferência para votação o 2.° Substitutivo
oferecido pelo relator, como conclusão de seu parecer sal
vo de deliberação em contrário (SF - art. 336, XIII e XIV).
Essa votação não terá encaminhamento.

2.5 Aprovado o título ou capítulo, ficam preludíca
dos os seus correspondentes no projeto e no 1.0 substitu
tivo, e, ainda, as emendas apresentadas a estes últimos,
salvo as destacadas. (SF - art. 336, XVI).

2.6 Rejeitado o titulo ou capítulo, a procedência será
pela ordem inversa de sua apreesntação (SF - art. 336,
XIV), votando-se o correspondente do 1.0 Substitutivo e,
rejeitado este, o do projeto.

2.7 Votado o título Ou capítulo, votar-se-ão, em se
guida, as partes destacadas do 2.° Substitutivo, do 1.0
Substitutivo e do projeto (CS - art. 21, § 1.0; ANC 
art. 27, § 3.0 ) .

2.8 A matéria destacada será submetida ao plenário
após a aprovação da matéria principal a que ela se r-efdra
(projeto ínícíal ou Substitutivo), ou após a deliberação
do grupo de emenda a que ela pertencer (ANC - art. 63,
§ 2.0 ; SF - 349, IID.

2.9' Para encaminhar a votação de matéria desta
cada poderão falar, uma só vez, por cinco minutos, qua
tro constituintes, sendo dois, a favor, tendo preferência
o autor do requerimento, e dois, contra. O autor poderá
ãndícar o outro orador, que falará a favor, de acordo com
o respectivo apoiamento e desde que seja membro da Co-
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missão. Aqueles membros da Comissão que desejarem fa
lar contra deverão se inscrever em livro próprio.

2.10 Votar-se-ão uma a uma as emendas destacadas,
a partir do preâmbulo e pela ordem crescente de dispo
sitivo, e, em seguida e na mesma forma, as partes de
emendas também destacadas.

2.11 As emendas serão votadas na seguinte ordem:
supressívas, substitutivas, modificativas e adãtívas (ANC
- art. 22; CD - art. 189, § 4.°).

2.12 Consideram-se prejudicadas (CD - art. 200):
a) a proposição, com as respectivas emendas, que ti

ver substitutivo aprovado, salvo, quando a estas, as des
tacadas (OD - art. 200, IV);

b) a emenda de matéria idêntica à de outra já apro
vada;

c) a emenda em sentido contrário ao de outra, ou de
dispositivo, já aprovados (CD - art. 200, VI);

d) a matéria que tenha emenda supressiva aprovada.
2.13 Os requerimentos de preferência serão delibe

rados pelo plenário da comissão (CS - art. 12, V) e serão
votados no momento da apreciação da respectiva maté
ria. A votação será simbólica, salvo o pedido de verifi
cação, e a aprovação dar-se-á por maioria simples (ANC
- art. 33" OS - art. 14, a contrario sensu),

2.14 Não haverá preferência entre os títulos.
2.15 Na hipótese de destaque de artigo, parágrafo,

inciso ou alínea de substítutívo ou projeto, ou de parte
daqueles, para sua rejeição, o destaque deverá atingir a
maioria absoluta. Se o destaque não atingir este quorum,
ficará prejudicado, mantido, portanto, o díspositdvo des
tacado (of. GP-0/983, n.o 1 de 9-6-87, da Presidência da
ANC).

3. Outras

3.1 A Comissão de Sistematização ajustará os tex
tos em razão da aprovação ou rel eição de qualquer ma
téria.

3.2 O Presidente da comissão votará em todas as
deliberações, tendo, ainda, voto de desempate (ANC
art. 21, § 3.0, CS - art. 4.°, parágl"afo único).

3.3 Os trabalhos da Comissão ínãcíar-se-âo com a
presença de, no mínimo, 18 membros (OS - art. 7.°) e
as deliberações sobre matéria constitucional serão ado
tadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

3.4 O .comparecímento dos membros da comissão
verificar-se-á pelo livro de assínaturas, acerto 30 minu
tos antes do início da reunião (OS -art. 8.°) e, na au
sência de um titular, será convocado o suplente do mes
mo partido do titular que assinou em primeiro lugar o
livro (Of, GP-0/366, 12-6-87, letra a, do Presidente da
ANC).

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA - Peço a pala
vra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Presí
dente não pode conceder questão de ordem no momento
em que está falando.

Começaremos. a votação pelo preâmbulo. Poderão
usar da palavra, para encaminhar a matéria, os Sr8. Lí
deres partidários. No entanto, para melhor ordenar a
nossa pauta, solicitamos que os 81's. membros que dese
jarem se pronunciar contra os requerimentos de des
taque relaeíonados na pauta façam a sua mscnção no
formulário próprio, junto à Secretaria.

Neste momento, também, os Srs. membros que dese
íarem requerer preferência para a votação de destaques
poderão fazê-lo por escrito, e encaminhando-os imedia
tamente à Mesa.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA - Para uma
questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. CONS'I\ITUINTE CARLOS SANT'ANNA
Para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Pelo que
estou sendo informado pela Assessoria Parlamentar da
Mesa, a matéria tratada pelo nobre Constituinte não está
vinculada ao assunto de que vamos tratar, que é o do
preâmbulo, mas quando chegarmos ao Capítulo das Dis
posições Transitórias, parece oportuno; segundo a infor
mação dos assessores parlamentares, neste momento,
apreciar a questão de ordem do nobre Constituinte.
É nesses termos que resolvo, repito, apoiado na opínãão
dos assessores parlamentares.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra, pela ordem o nobre Constituinte LUliz Viana.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA - Sr. Presi
dente, a minha questão de ordem é simples, e ela não
se destina a perturbar os tr:abalhos desta augusta As
sembléia.

Ocorre que, entre as minhas emendas, para 88 quais
o Sr. Relator me honrou dando um parecer favorável e
que estão enumeradas aqui, três delas têm parecer fa
vorável mas não estão incorporadas ao texto do Projeto
Bernardo Cabral.

Enfim, a mãnha questão de ordem é mais para soli
citar a V. Ex.a que se digne recomendar ,aos assessores,
aos funcionários da Mesa, que façam incorporar ao Pro
jeto as Emendas ES-22914-1, ES-22788-2, ES-227891;
todas três com parecer favorável, e que, portanto, acre
dito devam ser incorporadas ao texto do Projeto Ber
nardo Cabral.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arino8) - O nobre
Relator declara que está acolhida a questão de ordem,
porque as emendas a que V. Ex.a se refere estão incluí
das na errata feita, a fim de acolher aquelas que não
entraram na ordem em que figuravam.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ VIANA - Peço des
culpas a V. Ex.a e à Mesa por esse descuido meu, por
não ter visto a errata.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sídente, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Anínos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Haroldo Lima, para uma
questão de ordem. .

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, a minha questão de ordem se relaciona a um
tema semelhante ao levantado pelo nobre Constituinte
Luiz Viana, ou seja, a de que o Substitutivo do nobre
Relator dá como aprovadas sete emendas que 'apresentei
e que a Bancada do Partido oomumsta do Brasil apre
sentou. Contudo, elas não constam do texto principal do
própnio Substitutivo. Solicito, data venía, com a mesma
argumentação apresentada pelo COIlSotituinte Luiz Viana,
que as Emendas de n. os 27.314, 27.542, 27.550, 27.680,
27.693,27.685 e 27.699<, todas dadas como aprovadas pelo
nobre Relator, sejam incorporadas ao texto do Substi
tutivo ora em díscussão. Acrescento que a errata apre
sentada também não acentua esse 'erro do próprio Subs
titutivo, ao não incorporar essas emendas no texto apro
vado, posto que elas são indicadas como aprovadas.
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o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em resposta
a V. Ex.a, nobre Constituinte Haroldo Lima, meu amigo,
tenho a comundcar-Ihe que o Relator acaba de me in
formar que a sua questão procede e que as emendas
serão incorporadas oportunamente.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Carlos
Sant'Anna, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

Nos dispositivos regimentais e regulamentares da
votação, dispõe-se que a votação será reãta por títulos:
Título 1, Título 2, etc. Parece-me, todavia, que cada tí
tulo contém uma disposição transitória que tem um nexo
correspondente ao título que está sendo discutido.

A minha questão de ordem, para que V. Ex.a defira,
é no sentido de que ao ser discutido e votado, cada título,
em seguida seja votada a díposlção transitória corres
pondente àquele título, ficando apenas as disposições
transitórias gerais para a votação final. Peço a V. Ex.a

que acolha meu pedido para que as disposições transi
tórias de cada título sej am votadas em seguida à votação
do próprio título.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Recebendo
a questão de ordem que envolve, ao mesmo tempo, uma
solicitação, defiro ...

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, peço a palavra para contestar a questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afons{) Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

Esta questão de ordem que acaba de ser levantada é
uma questão de fundo e me parece que provoca abso
luta subversão do processo de votação previsto. Não é
possível que, a cada Título, se possa ir às Disposições
Transitórias, pois isso causaria uma desordem na vota
ção. A decisão que fora adotada é que seriam votados,
primeiro, os Títulos e, depods, as Disposições Transitórias
no seu conjunto; portanto, não vejo como a Mesa, atra
vés de V. Ex.a, possa acolher essa questão de ordem; ela
deve ser rejeitada.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FI
LHO - Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão
de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) Sobre o
mesmo assunto?

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FI
LHO - Não, sobre outro assunto.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não posso
dar-lhe a palavra enquanto não resolver este assunto.

A vista dos argumentos apresentados pelo nobre
Constituinte Pimenta da Veiga, eu solicitaria ao nobre
Relator que se manifestasse a respeito. A minha incli
nação serda, realmente, ceder ao que V. Ex.a solicita. Mas,
V. Ex.a apresentou argumentos que também me levam a
refletir sobre a matéria.

A Secretaria da Comissão está me informando que
haverá muitas dificuldades para a secretaria coordenar
esse tipo de votação, nos termos em que V. Ex.a propõe.

Assím, fico na persuasão de que fui um pouco pre
cipitado pelo desejo de atender ao pedido de V. Ex.a e,
ao mesmo tempo, ele me pareceu extremamente racional,
razoável. Mas, levantaram-se objeções que também são
racionais e razoáveds.

De maneira que o Presidente, depois de refletir e
ouvir as opiniões apresentadas pela Secretária Parla
mentar, é levado a divergir da solicitação de, V. Ex.a

Espero, entretanto, algum esclarecimento de sua
parte.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, pela ordem, requeiro neste caso que V. Ex.a
recorra ao Plenámo, para decídãrmos por votação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vou fazê-lo,
embora sel a um pouco difícil proceder-se à votação, mas
ela será nominal.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presídente, peço a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vai-se pro
ceder à votação requerida pelo Líder.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, não quero insurgir-me contra a decisão de
V. Ex.a, mas. quero apenas lembrar que, das decisões em
questão de ordem, não cabe recurso ao Plenário; cabe
recurso ao Presidente da Assembléia. Se V. Ex.a adotar
este cnltérío, logo na primeira decisão, temo que a vo
tação fique muito dificultada.

Não quero modificar a decisão de V. Ex.a, mas sugiro,
conforme a decisão que V. Ex.a acaba de anunciar, ouvir
se o Relator; que S. Ex.a seja ouvido, para que V. Ex.a
possa dar uma decisão mais, de acordo com o Regimento.

Quero lembrar, também, que a consolidação das re
gras regimentais diz, no seu n.o 2-14, que não haverá
prererêneãa entre os títulos. E as Disposições Transitó
rias são o Título 9.°. Portanto, não há como ter qualquer
dúvida, nesta decisão.

'Demo - quero reiterar - que a permissão de um
recurso ao Plenário, sobre decisão em questão de ordem,
possa tumultuar profundamente os trabalhos desta Co
m'ssão,

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Carlos Sant'Anna, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA _
Sr. Presidente, quando o Constituinte Pimenta da Veiga
pediu a palavra, para contestar, em tese, a matéria já
estava vencida, porque V. Ex.a já tinha deferido a questão
de ordem que eu havia suscitado.

__ Todavia, V. Ex.a - e nada tenho a obstar quanto
a isto - coneedeu-Iha a palavra e acolheu as razões
dadas por S. Ex.a Estamos, entretanto numa Assembléia
Nacional Constituinte, onde não podemos ficar presos em
"cami~as de força.", .ai~da que sejam elas normas regi
mentais de uma disciplina. Temos que ter, com freqüên
cia, a necessidade de decidir, pelo voto, as nossas regras
próprias, pela quais vamos atuar. Creio que é inquestio
nável, do ponto de vista da racionalização, que cada Títu
lo e as Disposições Transitórias que lhe correspondem
sejam discutidas num mesmo tempo, numa mesma opor
tunidade. Fazer-se um intervalo de tempo entre o Título
e as Disposições Transitórias que lhe correspondem dá
um vazio que vai fazer com que a votação das Disposições
Transitórias, lá na frente, fique, evidentemente, quase sem
nexo. O nexo correto é que Título e Disposição Transitória
correspondente ao Título sejam votadas consolidadamente.
Não creio que haja dífículdades da Secretaria em fazer
essa separação, porque é tão fácil e o número de Dispo
sições Transitórias, os artigos são tão poucos, que essa
separação facilmente se faria.

De modo que creio que a decisão pelo voto do Ple
nário seria a decisão tranqüilizadora.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, renovando o pedido da palavra, gostaria de
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lembrar a V. Ex.a que não há como fazer a separação
das matérias constantes das disposições transitórias refe
rentes a apenas um artigo. Isto, certamente, poderia in
duzir a Mesa, porque muitas matérias que se referem a
um Capítulo podem se referir também a outro Capítulo;
e como o próprio Título diz, as Disposições T1.'ansitórias
devem ser votadas apenas depois de concluída a votação
do texto permanente.

Quero ler o art. 27 da Resolução n.O 2/87, da Assem
bléia Nacional Constituinte, que diz:

"A votação será feita por títulos ou Capítu
los, ressalvadas as emendas 'a os destaques con
cedidos."

Ora, isso combinado com a consolidação das regras
regimentais, não deixa nenhuma margem a err?, ne
nhuma margem à dúvida. Não se pode alterar o sístema
de votação proposto.

E, finalmente, quanto à questão do recurso ao Ple
nário, o § 3.0, do art. 13, do Regimento Interno, é abso
lutamente cristalino, quando diz: "da decisão da Presi
dência, em questão de ordem, caberá, com o apoiamento
de no mínimo três membros da Comissão, recurso escri
to, sem 'afeito suspensivo à Presidência da Assembléia
Nacional Constituinte.

V. Ex.a não pode hesitar na decisão.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Pela

ordem, Sr. Presidente.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 

Sr. Presidente, não quero transformar isto num debate,
mas, em verdade, as regras para votação na Comissão de
sístematízacão não tinham, sequer, apoio suficiente no
Regimento da Assembléia Nacional Constituinte, nem no
Regimento da Comissão de Sistematização.

Para que tal acontecesse, foi necessário dirigir a
V. Ex.a uma questão de ordem, que fiz, primeiro, ver
balmente e, depois, por escrito, e V. Ex.a encaminhou à
Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, para que nos
permitisse ter aquilo que tivemos: uma conjunção de
regras preparadas pela Mesa da Assembléia Nacional Cons
tituinte e que, depois, foram apresentadas às díversas
Lideranças, debatidas e discutidas.

Uma das questões levantadas lá, mas que ficou sem
decisão, foi exatamente a que cada Título deveria ter a
sua Disposição Transitória correspondente, ligada e vo
tada com o Título correspondente. De modo que, assim
como as regras que elaboramos agora e que estamos aqui
a seguir, assinadas pelo Presidente Ulysses Guimarães,
debatidas pelas Lideranças, foram regras improvisadas
pelo acerto, acho que podemos, perfeitamente, por vota
ção, deliberar sobre a norma que estou propondo.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, pela ordem!

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, como está aprovado, o problema não é urgen
te. V. Ex.a pode submeter, na forma do Regimento, invo
cado pelo Constituinte Pimenta da Veiga, ao exame do
Presidente da Assembléia. Veja V. Ex.a : na sessão de
hoje, vai-se discutir somente o preâmbulo, e não há ne
nhuma emenda, não há nenhum texto, nas Disposições
Transitórias, que diga respeito ao preâmbulo. De modo
que a decisão que V. Ex.a deve tomar pensadamente pode
ser tomada na sessão seguinte. Na de hoje, não é neces
sário, porque não há nenhum texto, nas Disposições
Transitórias, que diga respeito ao preâmbulo. Então, não
há necessidade de decidir neste instante a questão de
ordem levantada pelo Constituinte Carlos sant'Anna.

V. Ex.a poderá meditar sobre ela, em harmonia com o.
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, e, na
sessão seguinte, proferir o seu despacho.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
Quero invocar o dispositivo regimental que me dá susten
tação. Na verdade, estou fazendo a V. Ex.a um requeri
mento baseado no art. 12 do Regimento Interno da Co
missão de Sistematização, no seu item V. Na verdade,
estou pedindo preferência para que as Disposições Tran
sitórias de cada Titulo sejam votadas no momento dos
respectivos Títulos e, nesta caso, esse pedido de prefe
rência, como diz o art. 12, dependerá de deliberação do
Plenário da Comissão. Quanto ao requerimento escrito,
já o tenho pronto aqui, em minhas mãos, para, imediata
mente, entregar a V. Ex.a, a propósito da questão de
ordem que levantei.

Requerimento a que se refere o Sr. Constítu-
inte Carlos Sant'Anna:

Exm.o Sr.
Constituinte Afonso Arinos
MD. Presidente da Comissão de Sistamatizacão da Assem-
bléia Nacional Constituínte •

Sr. Presidente:

Requeiro a V. Ex.a, ouvido o Plenário na forma do íncí
[Q V, c/c parágrafo único do art. 12 do Regimento Interno
da Comissão de Sistematização, que Título, Capítulos e as
Disposições Transitórias correspondentes sejam votados
conjuntamente, tendo estas preferência sobre os demais
dispositivos.

Sala da Comissão, 24 de setembro de 1987. - Carlos
Sant'Anna - Marcos Lima - Délio Braz.

o SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, para contestar. O eminente Deputado Carlos
Sant'Anna está variando no seu pedido. O pedido inicial
não era de preferência, S. Ex.a apresentou uma questão
de ordem, que não pode ser decidida à luz do Regimento,
pelo Plenário. É um precedente extremamente perigoso que
seria aberto, inviabilizando, na certa, a votação de toda
matéria. S. Ex.a, agora, variou no pedido; fez um pedido
de preferência e V. Ex.a havia decidido, na questão levan
tada pelo Deputado Siqueira Campos, que não pode haver
preferência entre títulos. Portanto, é outra questão que
não deve ser acolhida pela Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Atenção!
Agora quero falar. Acho que o Presidente tem esse direito.
Quero dizer o seguinte: em primeiro lugar, estou deslum
brado com as possibilidades de sutileza que o raciocínio
dos nobres Constituintes está manifestando; sutileza prous
tiana, parece que estamos lendo uma página de MarceI
Proust, quer dizer, aquela exploração de possibilidades
inatingíveis, todas elas, e que dão a impressão de que esta
mos tratando de um debate muito grave.

Mas, o que está me parecendo estranho é que este
debate não é nada grave. Temos, diante de nós, uma coisa
muito séria, que é votar o preâmbulo da Constituição fu
tura, examinar e votar esse preâmbulo. E o Presidente, não
por qualquer outra razão, senão pela sua origem lidima
mente mineira, começa a ficar um pouco desconfiado, por
que o que está existindo é cercá-lo de galas e louçanias de
linguagem metafísica, a fim de impedir que ele entre na
matéria que nos está destinada. O Presidente, sendo mi
neiro, não cai muito nesta armadilha.

Então, vai decidir o seguinte, se é que pode decidir
alguma coisa, pois tenho a impressão de que não pode
decidir mais nada. Mas, se puder decidir alguma coisa, fico
com a posição tomada pelo Constituinte Nelson Carneiro.
Peço que me desculpem os dois nobres oradores, e fico
com a posição do Constituinte Nelson Carneiro '" (Pal
mas) '"
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o SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Um momento,
<daqui a pouco concederei a palavra a V. Ex.a, porque, por
enquanto, como dizia o velho Prudente de Morais, que era
Presidente da La Assembléia Constituinte, todas as vezes
que estão pedindo a palavra pela ordem...

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre·
sidente ...

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - ... é para
implantar a desordem. Tenho notado que existe isso. Já
citei esse precedente aqui. O velho Prudente de Morais,
presidindo a La Constituinte, respondeu a um Deputado:

"Estou um pouco desconfiado de que a sua
intenção, ao levantar questão de ordem, é de mar
char para a desordem."

O Presidente não pode, de maneira alguma, consentir
que isso ocorra, pelo menos no seu conhecimento, na sua
percepção, na sua capacidade de discernimento.

Então, faço um apelo aos nobres Constituintes para
que possamos enfrentar os problemas que nos são ante
postos, os problemas que nos são submetidos, os proble
mas que nos são sujeitos, pelo raciocínio, pelo ímpeto,
pela esperança em que, lá fora, todos estão nos observando
a respeito das decisões de mérito.

Não nos percamos em filigramas aracnídeas - aracní
dea quer dizer de aranha - a respeito de raciocínios suti
líssimos. Prefiro passar sobre isso e adotar a sugestão do
Senador Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre·
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Senador Nel
son Carneiro, dê a sua sugestão.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Quero o Se
nador Nelson Carneiro aqui presente, o meu companheiro
de representação pelo Estado do Rio. Onde está? (Pausa)

Desapareceu! Também está contribuindo ...
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre

sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre

sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a

palavra ao nobre Constituinte Paulo Ramos, para uma
questão de ordem, e não de desordem!

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Compreendo
a preocupação de V. Ex.a com a agilização dos trabalhos,
em face da sua própria importância. De qualquer forma,
na sessão de anteontem, na Comissão de Sistematização, a
Constituinte Sandra Cavalcanti fez grave denúncia a respei
to da possibilidade de ter sido o texto, elaborado pelo
Relator, adulterado de forma duvidosa.

Momentos antes, logo que se iniciou a sessão de hoje,
o Deputado Haroldo Lima, numa questão de ordem, men
cionou uma emenda de sua autoria e, também, do PC do B,
que teria sido acolhida pelo Relator, não constando do
texto. Verifico que a emenda trata da imissão imediata
da posse. Uma matéria extremamente delicada. E, o nobre
Relator informou a V. Ex.a que tomaria as providências
para fazer a devida modificação.

Eu levanto esta questão de ordem, para saber se a
Mesa tomou qualquer providência a respeito das denúncias
feitas pela Constituinte Sandra Cavalcanti e; em face da
questão de ordem decidida, quando foi levantada pelo
Deputado Haroldo Lima, fico preocupado, porque podere-

mos, hoje, estar, aqui, votando um preâmbulo e, amanhã,
encontrarmos um outro divulgado e adulterado em face
talvez dos mesmos artifícios que foram utilizados para a
adulteração do texto. Eu considero essa situação extre
mamente delicada, nós não podemos de forma alguma votar
qualquer matéria com tranqüilidade e, por ventura, não
tivermos a certeza de que tudo o que for deliberado aqui
será o resultado maior desta Constituição. Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Para uma
questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Um momento,
eu tenho que responder.

Quero dizer ao nobre Constituinte que não existe, de
forma alguma, pelo menos na Presidência, a preocupação
de que tenha havido adulteração intencional de qualquer
maneira. Mas, em face do que V. Ex.a acaba de dizer, dou
a palavra ao Relator, porque ele considera que o assunto
pode ser perfeitamente explicado.

Tem a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, o eminente Constituinte Paulo Ramos
não se encontrava na reunião de ontem da Comissão de
Sistematização. Se lá estivesse, veria que a inquietação,
justa, da eminente Constituinte Sandra Cavalcanti, cuja
dúvida se consubstanciava numa possível introdução quanto
ao problema da eleição em segundo turno pelo Congresso
Nacional, essa dúvida foi espancada, porque eu disse a S.
Ex.a que até às 20 horas eu esperava o Constituinte José
Fogaça vir de uma reunião de composição e que, como a
composição não havia sido feita, eu redigira, e S. Ex.a,
desconhecendo isso, ficou satisfeito com a explicação, que
agora confirmo a V. Ex.a

Quanto à emenda do Constituinte Haroldo Lima, o que
eu acabei de dizer a S. Ex.a é que as emendas que foram
aprovadas, de acordo com o substitutivo, ou na forma do
substitutivo, evidentemente já estão incluídas no texto do
substitutivo. E se V. Ex.a verificar a imissão de posse,
continua no texto, apenas de forma diferente. As demais
que foram aprovadas e não constam da primeira errata,
deverão sair na segunda errata. Essa é a explicação que
eu gostaria de dar.

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

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - É sobre o
mesmo assunto?

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - É sobre
o mesmo assunto, aproveitando a oportunidade. Tenho a
impressão de que está havendo um erro de classificação
das emendas, porque muitas delas, no relatório, constam
como aprovadas e não estão no texto. V. Ex.a acabou de
aprovar uma questão de ordem do Deputado Haroldo
Lima, autorizando a inclusão das emendas no substitutivo.
Dessa forma, nós não temos condições de conhecer essas
emendas. Pediríamos, então, um prazo para fazer novos
destaques. Eu acho que está havendo erro de classificação
e não erro de base.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Relator
acaba de me informar que muitas emendas que tiveram
parecer favorável e não aparecem no substitutivo, vão sur
gir numa segunda errata. Porque o erro aí é que de fato
elas tiveram o parecer contrário e aparecem com outro
sentido.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Para
uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra
o nobre Constituinte, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEmO - Eu
solicitaria a atenção do nobre Relator. Ontem, formulei
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uma questão de ordem ao Presidente da Assembléia Na
cional Constituinte, Ulysses Guimarães, ainda quase que
sobre o mesmo assunto, mas me parece que de forma mais
séria e mais grave. O art. 203 do projeto do substitutivo
do Constituinte Bernardo Cabral, na sua primeira versão,
apareceu inteiro e somente com um artigo. Posteriormente,
para surpresa de todos os Parlamentares, quando foi pu
blicada a errata, vinham incluídos dois parágrafos que
mudam, substancialmente o texto do art. 203. Eu não quis,
de forma alguma, atropelar a mim mesmo. Por isso, es
perei, hoje, ler a reimpressão do artigo, e novamente se
inscrevem ali dois parágrafos. O Presidente Ulysses Gui
marães, quando levantara a questão de ordem, informava
que convocaria o Presidente da Comissão de Sistematização
e o Constituinte Bernardo Cabral, porque nós nos sentíamos
prejudicados, haja vista que o prazo dos destaques já tinha
fluído.

Volto a levantar a questão de ordem sobre esses dois
parágrafos que, na minha opinião, não devem ser conside
rados, pois segundo levantamento feito pela minha Asses
soria, não havia emenda que pudesse produzir esses dois
parágrafos, ou, em última análise, fosse reaberto o prazo
para destacar os dois parágrafos que mudam, fundamen
talmente, a inteligência do art. 203.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Nobre Cons
tituinte Brandão Monteiro, o Relator vai responder.

Respondo a V. Ex.a no que toca a mim: não tive a
honra de, conjuntamente com o Relator, ter qualquer en
tendimento com o Presidente da Constituinte sobre esse
assunto; eu ignorava. De maneira que essa primeira parte
é que me interessa. Pessoalmente, não tive com o Pre
sidente nem com o nobre Relator um entendimento a
respeito. Mas, seguramente, o nobre Relator terá uma ex
plicação a dar a V. Ex.a

Tem a palavra o nobre Relator.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre

sidente, sobre o assunto, tenho uma questão de ordem,
colocada ontem, sob a Presidência do Constituinte Aluízio
Campos, que a recebeu mas suspendeu a apreciação para
a reunião de hoje, quando estaria presente o Sr. Relator.

A minha questão de ordem, Sr. Presidente, é de que
fossem expungidos do texto os dois parágrafos adicionados
através de errata. Eu estava tão certo diSEO que o Sr. Re
lator me acudiu, logo depois, para confirmar que ele
próprio daria parecer favorável à exclusão.

Ora, Sr. Presidente, se essa introdução se f·cz por um
lapso, a errata merece uma nova errata, onde não constem
os dois parágrafos. Não há razão para aguardarmos
votação e eu ser obrigado a obter 47 votos positivos em
Plenário para poder erradicar aquilo que, erroneamente,
consta do texto. Insisto na apreciação da minha questão
de ordem e espero contar com o parecer favorável do
Sr. Relator, expungíndo-se, assim, esses dois artigos que
são absolutamente conflitantes com o caput.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra
o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, gostaria de pedir a atenção do eminente Constituinte
Brandão Monteiro.

Ontem, na Comissão de Sistematização, eu disse, na
presença do ilustre Constituinte Gastone Righi, que essa
emenda dos dois parágrafos é de autoria do Sr. Consti
tuinte Roberto Jefferson, mostrando que, do primeiro para
o segundo substitutivo, ela havia sido acolhida e não
fora incluída. Fui ao Prodasen e, na presença do Senador
José Ignácio Ferreira, que estava me auxiliando como
Relator, a sua emenda foi acolhida nesses dois parágrafos.

Na mesma hora, eu dizia ao Constituinte Gastone
Righi que não houvesse dúvida, uma vez se levantava que

isso teria sido redigido por mim - como se eu fosse um
homem capaz de dar prejuízo ao meu País - disse a
S. Ex.a que se houvesse o pedido para a retirada desses
dois artigos, que ele fizesse uma observação ou admoesta
ção, o que ele bem entendesse, ao seu liderado - porque é
homem do PTB - e eu retiraria.

De modo, Sr. Presidente, que não admito que se possa
ir:!-aginar que, em algum instante, eu fizesse a ínser
çao disso para proteger alguém, se o Constituinte não
tivesse redigido a sua emenda neste sentido.

É uma pena que o Dr. Roberto Jefferson, que é Depu
tado do PTB, aqui não se encontre. Fica registrado em
Ata, Sr. Presidente, nos Anais, para que no instante
devido, na presença de S. Ex.a e do Senador José Ignácio
Ferreira, homem que reputo da maior seriedade, prestem
os esclarecimentos ao Plenário.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, sobre a matéria, para que não estejamos aqui
a fazer incomplações que não fiz. ' ,

_ Levantei a questão, e pos textos, não só da errata,
nao aparece parecer favoravel a nenhuma emenda neste
sentido. Não levantei contra o Deputado Bernardo Cabral
e gostaria que ele me ouvisse com a atenção que ouvi
a ele, que sempre nos demos atenção concomitante.

Não levantei nenhuma questão, estranhei e defendi
o meu ponto de vista, porque me sinto preíudícado. Quan
to a esta emenda, além de outros parlamentares, foi apre
sentado o termo da redação por mim e, na verdade não
encontrei na errata nenhuma emenda que viesse a ac~lher
o destaque do Deputado Roberto Jefferson. Ainda que
houvesse, sinto-me prejudicado porque, encerrados foram
os prazos de destaque, a minha questão de ordem foi feita
ao Presidente da Assembléia Nacional Constituinte para
que decidisse sobre a exclusão dos parágrafos ou se abriria
novo prazo. Novo prazo, Sr. Constituinte, para que nós
pudéssemos destacar para rejeição, ou destacar supres
stvamenta esses parágrafos. Jamais fiz, durante a sessão,
e lá estão nos Anais, qualquer acusação a V. Ex.a

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
eu peço a palavra. É que o jornal O Globo, hoje, declara
que, ao acolher isso, eu dou um prejuízo de milhões de
dólares à Nação. Não disse que foi V. Ex.a que havia
declarado isso.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sobre o
assunto, quero declarar apenas que quem disse à impren
sa que, acolhendo aqueles dois parágrafos nós daríamos
um prejuízo de bilhões de dólares, fui eu e mantenho
isso. Se acolhidos aqueles dois parágrafos a Nação per
derá bilhões de dólares. Agora, jamais' foi dito que
V. Ex.a era conivente ou seria autor disso. Ao contrário
V. Ex.a, desde o primeiro momento, se declarou favoráveÍ
a expungír os dois parágrafos e o que eu quero apenas,
da Presidência, é que declare excluídos, como letra morta,
como inexistentes os dois parágrafos. E por que ficarmos
discutindo sobre isso. se não são de autoria do Relator?
O Relator não está de acordo com eles. Portanto, são de
clarados inexistentes e ponto final. É só isso que eu peço.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Atenção! O
Presidente vai ler para o Plenário o art. 74, § 1.0:

"A questão de ordem deve ser objetiva, indi
car o dispositivo regimental que deu motivo à
dúvida, referir-se a caso concreto relacionado
com a matéria tratada no momento, não podendo
versar tese de natureza doutrinária ou especula
tiva."

Gostaria de pedir aos meus prezados colegas que se
lembrassem de que nós estamos aqui reunidos para tratar
de uma coisa: a Ordem do Dia diz respeito à votação do
preâmbulo, isso é uma matéria que tem muita importân-
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cia. O preâmbulo das constituições poderia até ser objeto
de uma aula. Eu me lembro dos meus tempos de professor,
eu dava aula sobre o que é o preâmbulo de uma Constitui
ção. E nós temos que tomar a sério essa matéria. Eu
lamento muito, mas eu não aceítareí questões de ordem
que não estejam nos termos estritos deste artigo. Faço
um apelo aos Srs. Constituintes para que possamos entrar
na Ordem do Dia, sem mais delongas.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Mas, Sr.
Presidente, minha questão de ardam não é de hoje; foi
levantada ontem e foi recebida pela Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - E eu respon
do a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGm - E ela
tem base no Regimento Interno, o prazo estava vencido.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente para uma questão de ordem?

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Sr. Pre
sidente, vamos iniciar a discussão.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - De acordo
com § 2.0 do art. 24, do Regimento Interno da Comissão,
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, para um esclarecimento sobre a questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Quem é que
está com a palavra?

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Quero
informar a V. Ex.a que, quando foi publicado o primeiro
substitutivo, ele continha um parágrafo único sobre o
art. 203, que foi agora convertido com a concordância da
S. Ex.a, o Relator, em § 1.0. Então, na verdade, a matéria
preexistiu para ser destacada logo após a publicação do
primeiro substitutivo. O Sr. Relator ainda ontem prestou
essa informação. A inovação realmente ocorreu, no segun
do substitutivo, em relação ao § 2.0 • Ontem, quando a
questão de ordem foi levantada pelo Constituinte José
Genoíno, eu decidi, na Presidência da Mesa, que, em
vista de a errata ter sido publicada depois do encer
ramento do prazo dos destaques, a Mesa receberia pedidos
de destaques para as duas disposições, os §§ 1.0 e 2.0 , a
fim de poderem os interessados requererem a sua
supressão.

Eu queria, então, dizer a V. Ex.a que essa questão de
ordem já foi resolvida ontem, o que não foi resolvido foi
o pedido da supressão pura e simples do texto, efetuado
pelo Constituinte Gastone Righi, que, a meu ver, só po
deria abranger o § 2.0 • Mas eu não decidi realmente a
questão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Por uma
questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Por uma
questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, o art. 24 do projeto de Constituição estabeleceu
uma inovação no processo de feitura das Constituições
brasileiras, quando permitiu aos cidadãos a entrega de
emendas populares na feitura do texto constitucional. Com
base nesse dispositivo regimental, nós fizemos a entrega
das emendas populares e esta Comissão apreciou apenas
o aspecto regimental da sua formalidade, da sua oportu
nidade, e deixou para o momento da elaboração da votação
do projeto de Constituição a apreciação do seu mérito.
Foi o movimento político da maior importância na história
recente do nosso País, treze milhões de assinaturas con
substanciaram o apoio às emendas populares.

Nesse sentido, Sr. Presidente, e com base em declara
ções de V. Ex.a ressaltando a importância das emendas
populares, nas últimas reuniões da Comissão de Sistemati·
zação apresentei um requerimento na forma de questão de
ordem, sem formalizá-lo, porque, segundo despacho do
Presidente em exercício, o nobre Constituinte Aluízio Cam
pos, levantei a possibilidade da Mesa da Comissão de Sis
tematização, a requerimento de uma das lideranças desta
Comissão, aceitar como destaque para apreciação do mérito,
todas as emendas populares, isto é, as emendas populares
seriam aceitas pela Presidência da Comissão de sístema
tização e o seu mérito seria votado por esta Comissão.

Isto significa respeito político aos milhões de brasi
leiros, que ao assinarem estas emendas tentaram contri
buir, com a sua assinatura, para a feitura do texto cons
titucional.

Assim, entreguei, hoje, requerimento a V. Ex.a no
sentido de que essas 83 emendas populares sejam aceitas
para votação do seu mérito pela Comissão de Sistemati
zação; seria um destaque aceito pela Mesa da Comissão
de Sistematização, para que esta Comissão possa votar
o mérito dessas emendas populares.

Para concluir, Sr. Presidente, nós estamos apresentan
do um requerimento para todas as emendas populares, in
dependente do seu conteúdo político-ideológico, porque isto
significa respeito à cidadania do povo brasileiro, que par
ticipou de maneira ativa com as emendas populares e quer
vê-las apreciadas, votadas, e a oportunidade é esta.

Requerimento a que se refere o Senhor Cons
tituinte José Genoíno:

"PARTIDO DOS TRABALHADORES
Gabinete da Liderança

Exmo. Sr. Presidente da Comissão de Sistematização
Requeremos, nos termos do art. 12, parágrafo único,

do Regimento Interno da Comissão de Sistematização (Re
solução n.O 01, de 10 de junho de 1987), seja assegurada
a votação nominal, pelo Plenário da Comissão, de todas
as Emendas Populares oferecidas ao projeto de Consti
tuição, independente da formulação dos respectivos reque
rimentos de destaque. Trata-se de medida destinada a con
sagrar o direito de cerca de 12 milhões de signatários sa
berem o veredicto dos Constituintes acerca do teor de cada
Emenda Popular, de maneira a não se ver frustrado o no
tável esforço de mobilização popular desenvolvido no tra
balho de coleta de assinaturas. Lembramos que Vossa Ex
celência, na apresentação da publicação que consolida o
conjunto de Emendas Populares, registra muito sabiamente
que, na primeira experiência brasileira de participação po
pular no processo constituinte, "a par dos efeitos gerais
de fortalecimento da legitimidade, de identificação das prín
cipais aspirações da população, de valorização de idéias e
não apenas de pessoas, impressionam a amplitude e a es
pontaneidade de sua efetivação, ... com resultados inega
velmente positivos para a educação política do nosso povo".

Comissão de Sistematização, em 24 de setembro de 1987.
- Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva - Constituinte
Plínio de Arruda Sampaio - Constituinte José Genoíno
Neto."

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Queria lem
brar ao nobre Constituinte e Líder, meu amigo José Ge
noíno, que há apenas uma pequena retificação à exposição
de V. Ex.a : as emendas populares não são apresentadas
pela primeira vez na História Constitucional brasileira; elas
o foram na primeira Constituinte. A Constituinte de 1823,
recebeu aquilo que se chamavam propostas, que vinham
do povo e eram, depois, entregues a algum Constituinte,
que as patrocinavam, e eram as mesmas inseridas nos de
bates. Infelizmente, a História da Constituinte de 1823 é
pouco conhecida, porque ela foi dissolvida.
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Eu não gostaria de dizer que ela foi dissolvida por
causa das emendas populares, mas, na verdade, foi isto
que aconteceu. O recinto era diferente, não havia galerias,
mas uma cerca de madeira que cercava a velha Oonstí
tuinte. As emendas populares despertaram tal interesse no
Rio de Janeiro - estou contando esta história para ame
nizar o debate -, houve uma aglomeração tão grande den
tro da Assembléia, que provocou tal conflito, que fez com
que o Imperador Pedro I dissolvesse a Assembléia.

Não estou fazendo qualquer comparação, nem estou
tirando daí qualquer indução, mas apenas querendo lembrar
ao meu querido amigo, Constituinte José Genoíno, que o
fato não é peculiar à nossa Assembléia. Seria uma demons
tração de orgulho descabida e isto já vem do início da
nossa vida Constitucional.

Quanto ao requerimento de V. Ex.a, sou informado
pela Assessoria Parlamentar, que o art. 24, inciso IV diz
o seguinte:

"Art. 24. Fica assegurada, no prazo estabele
cido no § 1.0 do artigo anterior, a apresentação de
proposta de emenda ao projeto de Constituição,
desde que subscrita por 30.000 (trinta mil) ou mais
eleitores brasileiros, em listas organizadas por, no
mínimo, 3 (três) entidades associativas, legalmente
constituídas, que se responsabilizarão pela idonei
dade das assinaturas, obedecidas as seguintes con
dições."

Tenha a bondade de ler à página 21 do Regimento In
terno da Assembléia Nacional Constituinte: o item IV do
art. 24:

"IV - a proposta apresentada na forma deste
artigo terá a mesma tramitação das demais emen
das, integrando sua numeração geral, ressalvado o
disposto no inciso V deste artigo."

De maneira que temos que dar a essas emendas po
pulares o mesmo tratamento que demos e vamos dar às
demais emendas. E isto está em contradição com o re
querimento.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, o artigo 24 do Regimento Interno, e seus §§ 1.0 e
2.0 foram engolidos pelo acordo da Liderança, no que se
refere ao prazo.

O Regimento admite apenas a existência de um substi·
tutivo. Na realidade, temos dois substitutivos, e o § 2.0 diz:

"Existindo Substitutivo da Comissão, irá ele
ao Plenário da Assembléia Nacional Constituinte,
onde poderá receber novas emendas, em prazo a
ser fixado pela Mesa da Assembléia."

A minha indagação, na questão de ordem, Sr. Presiden
te é se o Relator tem também competência no substitutivo
p~ra até mesmo inovar na sua redação. Se as Lideranças
e a Presidência desta Comissão, ao se reunirem e conso
lidarem normas regimentais, baseadas no Regimento da
Câmara e do Senado, extraíram essa posisbilidade de emen
dar as inovações constantes do Regimento?

Daí a minha indagação, Sr. Presidente. Estamos pe
dindo destaques sobre matérias que conhecemos e vamos
votá-los. Mas havendo matéria nova, como existe no subs
titutivo eu pergunto se V. Ex.a não vai abrir o prazo
corresp~ndente e previamente determinado no Regimento,
para que possamos, sobre estas emendas novas, apresentar
nossas sugestões.

Veja por exemplo, o art. 66 do Substitutivo - é ma
téria no~a. Pergunto se posso apresentar destaque e íme-

diatamente emenda, para que o Relator tenha sobre ele
um parecer? Porque, de outra forma, não poderemos falar
sobre matéria nova e inserida no texto do substitutivo,
já que a Comissão e as Lideranças suprimiram a possíbílí
dade de termos de emendar novamente o substitutivo da
Comissão de Sistematização.

Gostaria de ser esclarecido sobre estas matérias, por
que temos intereses em destacá-las e emendá-las.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Presidência
considera que a questão de ordem de V. Ex.a está possi
velmente incluída no acordo de Lideranças realizado. Não
tem certeza, mas está persuadida de que foi inserida nesse
acordo de Lideranças provocado pelo Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte.

A consideração que posso fazer a V. Ex.a, de quem sou
amigo, bem como de seu pai, é de que não é o momento
oportuno, pois estamos tratando de assuntos diferentes.

Gostaria, imensamente, que a Comissão me desse a
honra de atender ao meu apelo, fazendo com que aprovei
temos a reunião de hoje, para tratar da matéria constante
da Ordem do Dia.

Peço aos Srs. Constituintes Haroldo Lima e Aldo
Arantes, que estão na frente e são meus amigos, me aju
darem nesse propósito. Gostaria que V. Ex.as me ajudassem.

O SR. CONSTITUINTE THEODORO MENDES - Sr.
Presidente, aqui à sua esquerda...

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Não es
cutamos nada lá de trás.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Fale da tri
buna, Excelência.

O SR. CONSTITUINTE THEODORO MENDES - Sr.
Presidente ...

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, V. Ex.a fez referência ao fato de estarmos eu e o
Constituinte Haroldo Lima ali adiante.

Na verdade, estamos vivendo um problema complicado,
Sr. Presidente. Primeiro, os sons estão desligados; segun
do, do fundo do plenário, não se consegue ouvir pratica
mente nada, não temos condições de tomar decisão da
importância da que vamos tomar aqui nessas condições
de funcionamento, Sr. Presidente. Acho que são condições
absolutamente inadequadas para tomarmos as decisões. Por
outro lado, nós vamos começar a decidir com uma folha
que estabelece quais são os destaques, sem termos conhe
cimento do conteúdo desses destaques.

Então, parece-me que faltam as condições mínimas
iniciarmos com seriedade o processo de votação, ou seja,
condições que permitam aos integrantes da Comissão de
Sistematização falarem e serem ouvidos, porque não é su
ficiente falarmos; condições que permitam permanecer
mos sentados sem sermos obrigados a estarmos aqui à
frente; condições que permitam termos conhecimento da
íntegra dos destaques, para que possamos nos inscrever.

No início desta reunião V. Ex.a disse que era o caso
de nos inscrevermos para falar contra determinadas emen
das. No entanto, não temos conhecimento dessas emendas
porque os destaques não foram distribuídos. Então, pare
ce-me que são necessárias algumas medidas preliminares
para colocarmos ordem nos trabalhos. Agora, quero aqui
manifestar a minha estranheza com a resposta do nosso
Relator Bernardo Cabral à questão de ordem que foi le
vantada pelo Constituinte Haroldo Lima, Líder do PC do B.
Nós fizemos um estudo sério acerca das emendas apresen
tadas pelo PC do B. Inúmeras emendas importantes fo
ram consideradas no relatório de Bernardo Cabral como
sendo aprovadas.

Quando nós estudamos, analisamos, na verdade,
que não foram incorporadas ao texto. Estranhamente,
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o Relator diz que, a partir da questão de ordem do Consti
tuinte Haroldo Lima, elas passariam a ser incorporadas.
Mas, num segundo momento, ao se deparar com a questão
concreta de emenda sobre a imissão de posse, S. Ex.a. diz,
o que foi incorporado é o espírito, ou seja, foi a imissão de
posse e não a proposta concreta, aquela emenda concreta.

Sr. Presidente, temos que trabalhar com as coisas mui
to claras, porque senão não haverá condições de termos
segurança acerca do nOESO trabalho. Ouvimos aqui a de
núncia da incorporação de um texto que traz graves con
seqüências para o País na errata que elaborou. Fala-se
numa segunda errata, provavelmente de uma terceira, de
uma quarta, de uma quinta. Isso conduzirá a uma confu
são e a uma desmoralização do trabalho da Assembléia
Nacional Constituinte.

Peço, portanto, a V. Ex.a, com a sua seriedade, e ao
Relator Bernardo Cabral que sejam tomadas medidas, para
que nós possamos trabalhar com eficácia e com seriedade.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Constituin
te José Fogaça poderá responder à interpelação de V. Ex.a
Uso a palavra interpelação, porque já está parecendo regi
me parlamentar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presi
dente, o Relator considerou emendas aproveitadas ou apro
das no todo ou em parte, nos termos do substitutivo. O
Relator não é um coletor de emendas. S. Ex.a também tem
a tarefa de dar a essas emendas a unidade temática, a
unidade do texto, ao qual elas devem se subordinar. As
emendas são, portanto, consideradas aproveitadas, nos ter
mos do substitutivo. O conteúdo, a idéia, a proposta foi
aproveitada; a redação obedeceu aos critérios aos quais
se subordina o conjunto que presidiu o texto.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obri
gado a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FI
LHO - Sr. Presidente, quero responder a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Peço
a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Somos vizi
nhos e por isso peço permissão para ficar junto de Patos
de Minas, no coração, mas junto aqui de São Paulo, na
decisão.

Tem a palavra o Constituinte Adhemar de Barros Filho.
O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FI

LHO - Venho a esta tribuna, Sr. Presidente, apenas para
reiterar, porque já foi apresentada pelo Constituinte Bran
dão Monteiro, Líder do PDT, a mesma questão de ordem,
e sobre a qual V. Ex.a não tomou decisão alguma. Ouvi do
ilustre Relator Bernardo Cabral, os escarecimentos com
relação às erratas. Mas, deve V. Ex.a considerar que antes
de se iniciar o processo de votação do projeto constitu
cional, há que haver uma decisão, se se abre espaço para
requerermos destaques ou se consideramos excluídos do
corpo do preâmbulo constituinte os parágrafos que forem
incorporados pelas erratas no art. 203. Ou abre-se tempo
para novos destaques, Sr. Presidente, ou se excluem os pa
rágrafos. Aceitá-los sob alegação de que as erratas trou
xeram modificações, é inaceitável, Sr. Presidente. E o art.
55 do Regimento nos dá o pleno direito de apresentar essa
questão de ordem e cobrar de V. Ex.a. uma decisão, eis
que esse é um imperativo da Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Posso res
ponder a V. Ex.a que não cheguei a tomar uma decisão;
declarei que a matéria seria apreciada e creio que o meu
amigo Brandão Monteiro ouviu bem que, na próxima oca
sião em que ,eu tivesse oportunidade de resolver o assunto
iria conversar com S. Ex.a para que pudéssemos tomar uma
decisão que fosse do aprazimento do Constituinte Bran
dão Monteiro, meu amigo, e acorde com as disposições

regimentais, ela está apenas procrastinada, não está deci
dida.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FI
LHO - Então, Sr. Presidente, permita-me encaminhar a
questão de ordem por escrito, já está nas mãos de V. Ex.a ,
para que não seja esquecida.

Documento a que se refere o Sr. Constituinte
Adhemar de Barros Filho:

"Sr. Presidente:

. Para uma questão de ordem, com base no art. 55, in
CISO IH, do Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte.

Chegou às mãos de todos os Srs. Constituintes a er
ra~a de autoria da Comissão de Sistematização, na qual,
alem de enunciados com o objetivo exclusivo de corrigir
algumas distorções de publicação, encontramos inseridos
dipoEitivos. que não figuram no Projeto de Constituição,
nem.no_ prImeIro.e nem no segundo substitutivos daquela
Oomíssão, c?mo e o caso do art. 203, localizado na página
28 do mencionado documento, tratando de matéria cons
titucional que não era do conhecimento dos membros da
Assembléia Nacional Constituinte.

Parece-nos que essa Presidência, fiel ao seu compor
tamento sempre equilibrado e libera, conforme o compro
va o item 1.3 da Consolidação das Regras Regimentais
onde admite todas as formas de destaques envolvendo ~
Projeto de Constituição, o primeiro e o segundo substitu
tivos, assim como emendas a eles apresentadas inclusive
o aproveitamento de partes de um em outro d~cumento
deveria proceder à abertura de prazo com vistas à apre~
sentação de possíveis pedidos de destaque sobre a maté
ria constante da errata hoje distribuída à Assembléia Na
cional Constituinte, já que, em alguns casos o conteúdo
da errata é inteiramente diferente em sua f~rma e senti
do, levando o Constituinte a interpretações várias sobre
o mesmo assunto.

Em, 24 de setembro de 1987. - Constituinte Adhemar
de Barros Filho."

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vou dar a
palavra ainda mais uma vez, mas vou procurar fazer o
que já devia ter sido feito, quer dizer, dar a palavra aos
Srs. Líderes. Poderão falar, pelo prazo de 5 minutos so
bre o preâmbulo, de acordo com a seguinte ordem: 'E aí
ve:tp.. a ordel!! decrescente de representação. A partir da
próxima sessao faremos a ordem contrária.

O SR. CONSTITUINTE THEODORO MENDES - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem e para encaminhar
um requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Eu já havia
dado a palavra ao Sr. Constituinte Lysâneas Maciel e ele
já está lá na tribuna.

O SR. CONSTITUINTE THEODORO MENDES - Es·.
tou sendo preterido, Sr. Presidente. Para uma questão de
ordem e um requerimento, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, em questão de ordem argüida pelo
Constituinte Haroldo Lima, do PC do B, S. Ex.a enumerou
sete emendas que constariam como acolhidas pelo Relator
mas não constariam do projeto. Instado a se manifesta~
sobre essa argüição do Constituinte Haroldo Lima, o Sr.
Relator afiançou que essas emendas seriam incorporadas.

Ora, não podemos discutir nem mesmo o preâmbulo,
sem ant~s saberm?s se algumas dessas emendas, ou alguma
delas, nao se refiram ate ao preâmbulo. Não é possível
que trabalhemos, hoje, com a publicação de Um projeto
que não será aquele que não será discutido.

Por isso, proponho a V. Ex.a a suspensão desta sessão,
para que possamos trabalhar sobre o projeto devidamente
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publicado, sem o que não há possibilidade de trabalho da
Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não vou
aceitar a sugestão de V. Ex.a, porque vamos discutir o
preâmbulo. Não vamos fazer senão díscutí-lo, começar a
discussão e encaminhar a votação, se Deus nos ajudar e
se os Constituintes me derem a honra de fazê-lo.

Tem a palavra o nobre Líder do PMDB.

Já expliquei que será por ordem numérica de bancadas,
depois, será ao contrário, por ordem ascendente de números.

Tem a palavra o nobre Líder do PMDB.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, esta noite é de extrema im
portância para a Nação. Estamos iniciando a discussão do
Substitutivo n.O 2, sobre o qual haverão de ser tomadas
decisões, que embasarão o projeto que será submetido ao
Plenário da Assembléia Nacional Constituinte.

A Nação está voltada para cá, e nós, os Constituintes,
temos a responsabilidade de dar a esta Nação uma Cons
tituição que responda às necessidades deste País, e atinja
a construção de um caminho que leve à solução dos pro
blemas nacionais.

Estando doente o Constituinte Mário Covas, Líder do
meu Partido, eu, nesta circunstância e na condição de
Primeiro-Vice-Lider, assumiu a Liderança.

Aqui estamos, depois de alguns meses de trabalho, onde
a sociedade brasileira foi ouvida nas Subcomissões e através
das emendas populares, os Constituintes se debruçaram so
bre este trabalho, grupos suprapartidários se constituíram,
estabelecendo o diálogo e a negociação, para possibilitar
que chegássemos ao dia de hoje, com um substitutivo para
discussão e votação.

O meu Partido, o PMDB, através da Liderança de Mário
Covas, estimulou que coordenássemos o grupo do consenso,
que reuniu 9 Partidos desta Constituinte e que, com outros
grupos, discutiu os pontos polêmicos, para que se aplainasse
o caminho da construção deste substitutivo que hoje ana
lisamos.

Ele é perfeito? Não é! Ele corresponde àquilo que que
remos? Não corresponde? Mas é o possível daquilo que foi
discutido dentro da Assembléia Nacional Constituinte.

Tem imperfeições? Tem! E temos o dever de, a partir
de hoje, na Comissão de Sistematização, corrigir os erros
e conservar os acertos; é esta a nossa responsabilidade, é
este o noso dever.

O meu Partido, o PMDB, em convenção realizada nos
dias 18 e 19 de julho, decidiu sobre questões fundamentais,
e temos o dever, nós peemedebistas, de responder àquilo
que a Convenção decidiu. O Constituinte é livre na sua
decisão, não tem censura e nem voto de fidelidade na vo
tação Constitucional, mas aquele que está no PMDB, ao
assinar a ficha de filiação partidária, no seu verso, assume
o compromisso de atender e responder com o programa
do Partido. E nessa circunstância a Convenção do PMDB
decidiu coisas fundamentais?

Sobre reforma agrária decidiu que a propriedade tem
que cumprir função social; decidiu também que a desa
propriação deve ser feita por título da dívida pública e
a imissão da posse ser imediata!

Decidiu também o meu Partido que a empresa nacional
tem a sua definição, pertencente a brasileiros ou a pessoas
físicas domiciliadas no País, e tendo tratamento preferen
cial; decidiu também O nosso Partido que deve controlar,
através do regime a entrada do capital estrangeiro, para
que venha a contribuir com a grandeza nacional e o de
senvolvimento do seu povo, e não para o repatriamento
das matrizes dos recursos aqui aplicados.

O PMDB, na questão urbana, decidiu que devemos ter
planos para aumentar o domicilio dos urbanos e que deve
ter também cuidados especiais com o transporte nas gran
des e pequenas cidades.

São compromissos fundamentais que o nosso Partido
assumiu em convenção e, repito, porque isso é consenso
e óbvio, os Constituintes são livres na sua manifestação,
mas aqueles que são do PMDB devem acompanhar o pro
grama e as decisões partidárias.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, nesta noite em que
iniciamos este trabalho, convoco, em nome da Liderança
do PMDB, os Constituintes que participam desta Comissão,
para atenderem e respeitarem o programa partidário, a
fim de que possamos corresponder com a confiança do
povo que para cá nos elegeu, membros de uma legenda
histórica e que tem compromisso com o passar desta Nação
e que precisamos respeitar na Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra

o Líder do Partido da Frente Liberal, Constituinte José
Lourenço. (Pausa)

Indago se algum dos Srs. Vice-Líderes deseja usar da
palavra em nome do Partido da Frente Liberal. (Pausa)

Concedo a palavra à nobre Constituinte Sandra Caval
canti, que falará pelo Partido da Frente Liberal.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

No momento em que a Comissão de Sistematização
inicia a fase decisiva de sua participação na elaboração
do novo texto Constitucional, e é convocada para hoje
decidir sobre o preâmbulo da Constituição, em nome do
Partido da Frente Liberal devo declarar que votaremos
um texto de preâmbulo que coloque, de fato, o Brasil sob
a proteção de Deus, (Palmas) que decida de forma muito
clara que esta Constituição vem para ficar.

Por grande maioria de votos dentro da nossa própria
Bancada, fazemos, desde já, a nossa profissão de fé parla
mentallsta (Palmas) e, respeitamos, principalmente, daqui
por diante, na vida pública brasileira, a posição das mino
rias, garantindo a elas que através do voto livre, direto,
universal e secreto e elas serão, sempre, proporcionalmente
representadas naquelas assembléias que falarem em nome
Ido povo brasileiro.

O texto do substitutivo, apresentado pelo Relator, apre
senta algumas novidades em termos constitucionais, que
são, inegavelmente, conquistas muito importantes para o
povo brasileiro, uma definição clara em favor da criança
e do adolescente, uma inserção permanente de preocupa
ções em favor das pessoas portadoras de deficiências físi
cas ou de qualquer outra natureza, uma Constituição que
acaba definitivamente com a discriminação permanente
mente exercida neste País contra a mulher, no trabalho,
na sua ascensão social e, principalmente, Sr. Presidente,
na participação efetiva no poder de decisão sobre os atos
de Governo nesta terra.

Em nome das mulheres constituintes que aqui se en
contram, quero registrar que essa é a nossa maior aspí
ração e será a nossa maior conquista, a de que, daqui por
diante, quando se decidirem os destinos do Brasil, quando
se definirem as linhas de organização do Estado, quando se
escolherem os caminhos de governo, as mulheres não sejam
mais participantes passivas, mas possam, eventualmente
até, vir a deter um dia, nas suas mãos, o comando e a
decisão de governo nesta terra.

Termino, Sr. Presidente, fazendo uma referência muito
especial ao trabalho exaustivo, realizado durante todo esse
período. Queria fazer um agradecimento - que não gos-
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taria de deixar nesta altura de passar em branco - ao corpo
de funcionários da Câmara e do Senado que, numa de
monstração de fôlego, foram capazes de acompanhar a
mais difícil forma de elaboração de um texto constíucío
nal já escolhido, até hoje, em algum lugar, por algum povo,
e que vamos provar que estava certo e que vai dar certo.

Agradeço, Sr. Presidente, a oportunidade, até impre
vista, de falar em nome do meu Partido.

Agradeço, também, mais uma vez, aos meus compa
nheiros, pela confiança que nos foi depositada para, em
determinados momentos, tentarmos, fora até do plenário,
e dos recintos destinados aos grandes debates, estabelecer
um tipo de entendimento, um tipo de diálogo, aberto, COIl
dial, fraterno, construtivo, voltado de fato para a grandeza
do Brasil e com a reta intenção de trabalhar da melhor
maneira possível, trabalho esse que nós, Constituintes, creio,
nesse período, conseguimos realizar.

Esta Casa, apesar dos plenários vazios, tinha vários
lugares, onde diferentes grupos se reuniam, espontanea
mente, sem jeton, horas avançando na madrugada, traba
lhando sem ponto e sem remuneração, na busca, apenas,
de um entendimento, que graças a Deus se estabeleceu
entre nós todos.

Queira Deus que, no decorrer, agora, dos trabalhos
da nossa Comissão de Sistematização, todos nós, que apren
demos a nos conhecer de perto, a nos chamar pelo primeiro
nome, a saber cada um quem é, de onde veio e o que quer,
que nesse trabalho de boa fé, de boa vontade, de reta
intenção, sejamos capazes de honrar o preâmbulo que co
meçará com esta invocação: "Sob a proteção de Deus, che
garemos até lá".

Muito obrigada, Sr. Presidente! (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra
o nobre Lider do PDS, Constituinte Amaral Netto. (Pausa)

Tem a palavra o nobre Constituinte Virgílio Távora,
Vice-Líder do PDS.

O SR. CONSTITUINTE VffiGíLIO TÁVORA - Sr.
Presidente, Brs, Constituintes, cônscio está Partido da
r'~sponsabilidade de todos os seus membros Constituin
tes na estruturação de uma Carta Magna que re,8
penda às aspirações da atual sociedade brasileira. As
nossas primeiras palavras serão, portanto, de afirmação
cabal, plena, sem subterfúgios, de que o Partido Democrá
tico Social, PDS, desej a uma Carta que olhe, não o dia de
hoje, mas o futuro de amanhã. Uma carta que seja, não
conjuntural, não que atenda às circunstâncias emergen
ciais, mas que justamente possa proporcionar às gerações
que nos seguirem algo com que nós sonhamos e não
atingimos: uma melhor repartição da riqueza, um pro
gresso em que as diferenças de renda não sejam tão
gritantes quanto as que hoje existem. Uma carta que
realmente permita impedirmos a obsolescêneía do nosso
parque industrial, uma carta em que aqueles direitos,
aquelas conquistas sociais tão sonhadas sejam realmente
afirmadas e factíveis de se tornarem realidade, uma carta
em que não apenas sej am escritas palavras bonitas, mas
que insira no seu contexto bases para que o Brasil dê um
passo avante.

Neste momento, pois, gostaríamos de dizer do orgu
lho que temos, como disse há pouco a nossa colega Sandra,
procurando como representante do nosso Partido, como
intérprete daquilo que hoje sintetiza as aspirações do
grosso da população brasileira, nem o excesso da esquer
da, nem o extremismo da direita, fazer parte de grupos
suprapartidários, que olharam, que tornaram possível por
seu trabalho, uma ajuda mais efetiva a esta obra tão
mal compreendida por alguns, mas que Bernardo Cabral
fez para base das nossas discussões que hoje se iniciam.
Queremos deixar bem ciente que a questão da redistribui
ção tributária, a orçamentária, a dos direitos individuais

e coletivos, da ordem política e da ordem social, a reforma
agrária e urbana, incluída a da capacitação tecnológica,
a das minorias étnicas têm e terão de nós um tratamento
não desvairado, mas um tratamento seguro, um tratamen
to que realmente possa dar, o instrumental necessário
para, a curto prazo, estabelecermos a consecução de todos
os objetivos nacionais. Finalmente, 81'. Presidente, quere
mos, em nome de nosso Partido, agradecer a esta legião
obscura, a essa legião anônima daqueles que, assessoran
do os trabalhos nos mais diferentes graus, desde as sub
comissões às comissões temáticas, aos diferentes grupos
interpartidários que se constituíram, com seu trabalho,
com o seu labor, permitiram chegássemos até o dia de
hoj.a com um Substitutivo que, se não é o nosso sonho,
constitui a síntese de um trabalho ímpar, de um traba
lho singular, de uma metodologia nunca por país ne
nhum usada, em que foram auscultadas nas bases da so
ciedade todas as suas aspirações, traduzidas hoje em dia
no Substitutivo ora em apreciação.

Sr. Presidente e Srs. Constituintes, sejamos dignos
daquela esperança que no dia de hoje, como ontem, o povo
brasileiro através do voto fez seus representantes para
a construção do Brasil do futuro.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) Muito

obrigado ao nobre COnstituinte.

Tem a palavra, por indicação do Líder do Par~do
Democrático Trabalhista, o Constituinte Lysâneas MaCIel.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, Sras. e srs, Constituintes:

A impressão dolorosa que se tem no exame desse
projeto que se intitula O "por último", porque o último
nós não sabemos de onde virá, é uma impressão de incer
teza, de insegurança, de ceticismo em relação ao trabalho
desta Assembléia Nacional Constituinte.

E esta impressão, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
cada vez mais ela se fortalece na medida em que nós
começamos a examinar o preâmbulo. Notem os 81'S. e
Sras. Constituintes qual foi a emenda importante que os
Srs. Relatores - porque este é um trabalho feito a tantas
mãos - resolveram imprimir no primeiro preâmbulo, e
isso significou um avanço verdadeiro, que dizia o seguin
te, Sr. Presidente: "A soberania reside no povo, que é a
fonte de todo o poder. Os poderes inerentes à soberania
são exercidos pelos representantes eleitos ou por consulta.
O voto é secreto e as minorias terão representação pro
porcional no exercício do poder político".

E mais adiante coma havia uma conseqüência natu
ral d~ssa questão da soberania popular, como dizia o
parágrafo único: "Todo poder emana do povo e com ele
é exercido, nos termos desta Constituição".

Todos nós sabemos que constituí uma falácia esta
questão de dizer que todo poder emana do povo e e.m seu
nome será exercido Corrigiu-se essa expressao, fOI ado
tada pelo Relator e, finalmente, ela voltou a ser excluída, e
ele preferiu ao invés da express2;.0 "e co;n o povo ser~ ex~r
cído" novamente aquela expressao retrograda que nao SIg
nificá absolutamente nada, "em seu nome será exercido.
Isso não significa absolutamente nada, porque ele logo
cortou o artigo que dá seqüência natural a este preâmbulo,
"que a soberania no Brasil pertence ao povo, e somente
através da manifestação deste povo, prevista nesta Cons
tituição, é que pode ser exercido ou modificado o poder".

Isto foi cortado, Sr. Presidente e Srs. Constituintes.
E por que foi cortado? Porque essa questão da soberania
do povo é inaceitável pelas classes dominantes.

Nós não estamos fazendo uma Constituinte, nós es
tamos fazendo um estatuto da classe dominante. Aten-
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deu-se, aqui, ao Iatírúndlárío; atendeu-se aqui aos donos
de cartório; atendeu-se aqui, à última hora, aos donos
das companhias de navegação estrangeira; atendeu-se
aos especuladores imobiliários urbanos; atendeu-se uma
gama enorme de gente, mas o povo, através de uma
emenda constitucional, através de um princípio constitu
cional foi novamente excluído, E esta expressão "sobera
nia d~ povo" fOI retirada do contexto; não foi acidental,
infelizmente, Sr. presidente; retirou-se essa expressão do
contexto.

E por que esse medo do povo? Por que essa idéia
de que o povo brasileiro não tem configuração moral e
política para ser o sujeito, para ser o agente principal
daquelas leis que vão modificar toda a sua vida?

Náo é acidental o conteúdo inicial da nossa propos
ta de Constituinte; tinha uma determinada linha filo
sófica. Primeiro, a pessoa humana, com sua dignidade,
a sua liberdade. Em segundo lugar, vinha o povo, com
a sua soberania' e o exercício dessa soberania foi con
sagrado no art. 2.0 de uma proposta que atravessou até
o Primeiro Substitutivo Cabral atravessou até aquele
momento essa idéia de que o povo é a fonte primária do
poder, e nós, representantes do povo, mandatários, tínha
mos a obrigação de prestar contas a esse povo e procurar
entender as suas prioridades, as suas prerrogativas e,
sobretudo, seus anseios maiores. Então, esta Oonstítuínte
nasce sob um mau signo.

Ouviu-se, em determinado momento, que esta Cons
tituinte não teve a coragem de dizer que não era nem
livre nem soberana. De repente, o Sr. Ministro do Exér
cito, um homem que não tem nada de passado e luta de
qualquer assunto importante neste Pais, virou-se e disse
o seguinte: o mandato de Sarney é de seis anos. E o
Sr. Relator cumpriu esse mandato, muito embora, ele,
modestamente, tivesse reduzido até para cinco. Ele disse
que praça de pré não podia votar, e não ficou excluído;
ele começou a falar sobre a estabilidade de trabalhador,
e não tivemos a coragem de desobedecer o arrastar das
esporas, o arrastar das espadas.

Então, apesar dessas imposições que se fazem à so
berania e à liberdade desta Assembléia Nacional Consti
tuinte, ainda temos a esperança de que em determinado
momento poderemos, evidentemente, modificar isso.

Vejam os senhores que ele falou também em anistia,
e teve o desplante de dizer - essa arrastar de espadas
e esporas - teve o desplante de dizer que se nós da
Assembléia Nacional Constituinte - pasmem, Srs. Cons
tituintes - se votássemos a anistia em favor daqueles
homens que em determinado momento tiveram a coragem
de lutar pela bandeira, e lutaram e juraram fidelidade
aos princípios que norteavam o regime democrático àquela
época; lutaram por um governo legitimamente eleito pelo
povo, e nem esses puderam ser anistiados, porque esse
arrastar de esporas assim não permitiu. Então, estamos
votando debaixo de um arrastar de esporas, debaixo das
influências da classe dominante, mas na esperança,
porque esse recado do Ministro do Exército, que encon
trou eco em diversos Constituintes, poderá ser natural
mente modificado. Foi um recado aos Constituintes co
vardes, mas há muita gente, mesmo dentro do Partido
da Maioria, que tem um passado de lutas em favor do
povo brasileiro, em favor da soberania nacional. Espe
ra-se que esse recado aos covardes não atinja a maioria
do PMDB. O PMDB tem Mário Covas, o PMDB tem Chico
Pinto, o PMDB tem diversos elementos que têm a co
ragem de arrostar as ditaduras -e, portanto as suas
seqüelas que ainda hoje comandam este país.

Portanto, nasce sob um mau signo, nasce sob o signo
das imposições autoritárias, nasce sob o signo da traição
aos trabalhadores. Os únicos desprotegidos, Sr. Pre
sidente, os únicos desassistidos nesse Projeto Constituin-

te são exatamente as classes desfavorecidas. Mantém-se
aquela idéia de que aquele princípio falso, aquela mera
declaração de direito que foi agora estabelecida, aqui
novamente, que todo o direito emana do povo, mantém-se
aquela idéia de que o trabalhador tem direito a um
salário mínimo que seja suficiente para atender aos
anseios de sua família, para atender às necessidades mí
nimas de sua família.

É a grande mentira! Aumenta-se tudo, neste País,
mas se mantém o trabalhador, mantém-se as classes
oprimidas, e até se mata por data marcada, Sr. Pre
sidente.

Outro dia, no depoimento do Presidente das Organi
zações do O Estado de S. Paulo, chamei a atenção dele, de
qU2 o chefe possivelmente do Esquadrão da Morte, o Pre
sidente da UDR, teria feito referência que o próximo a
ser morto poderia ser o Padre Ricardo Pereira.

Nós estamos aqui com gente sendo marcada para
morrer até com data fixada nos jornais; mataram o
Padre Jósimo, mataram o Deputado Fontenelle, e vão
matar agora o Padre Ricardo Resende. E faço esta de
núncia que fiz ao chefe das Organizações d~. O .Estado
de S. Paulo. Vai ser morto porque a senha ja fOI dada,
através de pronunciamento desse energúmeno que se
chama Ronaldo Caiado.

Mas, Sr. Presidente, eu mantenho a esperança de que
o PMDB o Partido da Maioria, vai reagir a essas impo
sições. o' Partido da Maioria não vai mais aceitar, passi
vamente, Sr. Presidente, desmentindo o seu passado, essa,
imposições e essa traição que estão sendo feitas aqui.

Não foi modificado este preâmbulo, Sr. Presidente,
por mero acidente. Não foi modificado este preâmbulo
apenas por uma questão literária. Foi modificado deli
beradamente porque, para muitos e para o Sr. Relator,
o povo não tem configuração moral e política para ser
o sujeito do seu destino. Por isso ele escolhia essa expres
são: "... e com o povo será exercido".

Veja V. Ex.a que este preâmbulo nasce, também, "sob
a proteção de Deus". Ninguém pode tirar o sentimento
místico do povo brasileiro. Ninguém é capaz de afastar o
misticismo que existe no povo brasileiro. É um sentimento
inarredável do nosso povo. Mas é um Deus de justiça, Sr.
Presidente, e não o Deus dos latifundiários, dos generais;
é o Deus do sentimento humilde, das pessoas humildes.

Termino a minha fala, Sr. Presidente, invocando, pre
cisamente, essa figura. Numa certa feita, quando o Senhor
da História reuniu os homens, na cena do Grande Jul
gamento, Ele separou as pessoas e usou a seguinte expres
são: "vocês estão salvos, porque, quando estava com fome,
vocês me deram de comer; quando estava com sede, vocês
me deram de beber; quando estava nu, vocês me vestiram;
quando eu era estrangeiro, vocês me visitaram". E aquelas
pessoas, ao olharem o Senhor da História, disseram: "mas,
Senhor, nunca te fizemos isso. Nunca te vimos nu e te
vestimos; nunca te vimos com fome e te demos de comer;
nunca te vimos forasteiro e te abrigamos; nunca te vimos
na prisão e te visitamos". E ele usou uma expressão que,
talvez, seja uma norma para esta Assembléia Nacional
Constituinte. Os ricos, os poderosos, os latifundiários, os
donos de cartórios, os donos de empresas de navegação
já têm os seus protetores, já têm os seus lobbies pode
rosos; mas esses nus, esses bóias-frias, esses despossuídos
da sorte, que foram objeto da atração, que foram objeto
da cena do Grande Julgamento, esses não têm proteção,
Sr. Presidente. Então, o Senhor da História virou-se para
aqueles homens e falou assim: "quando vocês fizeram a
um desses pequeninos, foi a mim que fizeram". E con
denou aqueles que não deram amparo aos desempregados,
aos bóias-frias, aos deserdados da sorte, aos prisioneiros,
vítimas dos IPMs de todos os tempos... Então, eles re
solveram lutar, Sr. Presidente.
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Aqui, o que há é uma inversão teológica, é uma con
tradição sobre esta expressão: "sob a proteção de Deus"
'" Que Deus? Que Deus é esse que fala aqui? Que tipo
de divindade é essa aqui? É para encobrir as mazelas deste
País? É para encobrir as injustiças deste País? Ou é para
estabelecer um documento, Sr. Presidente? É o Deus da
Justiça, é o Deus dos despossuídos, é o Deus dos deser
dados!

E vamos acreditar, Sr. Presidente - já afirmei várias
vezes a V. Ex.a - que o povo não tenha a verdade abso
luta, mas nós Parlamentares também não temos. Vamos
ver se somos capazes de fazer um casamento, um consór
cio, um conúbío, feliz, entre aqueles que deveriam ser não
as vítimas das nossas interpretações culturais, das nossas
distorções políticas, mas que fizéssemos um consórcio com
a sabedoria popular, com a experiência popular e déssemos
também a nossa contribuição. Este é o grande desafio
desta Constituinte: povo parceiro, povo partícipe ou, sim
plesmente, mais um documento?

Ai do infeliz que semeia a discórdia, do infeliz que
semeia a incerteza, do infeliz que semeia a injustiça e
que não tem sequer a coragem de dizer que é o estatuto
das classes dominantes que está para ser implantado nes
te País.

Muito obrigado a V. Ex.a (Palmas)

O SR. PRE8IDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Líder Gastone Righi, do Partido Trabalhista
Brasileiro.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, 81's. :Constituintes:

Não tenho o mesmo pessimismo do ilustre Líder do
PDT. Acredito no bom senso dos nossos políticos e, prin
cipalmente, nas boas intenções dos Constituintes que aqui
estão reunidos em assembléia livre e soberana.

Não é verdade que representamos ou 'que esta Cons
tituição vá representar as classes dominantes, se é que
se entende por classes dominantes os que detêm o poder
econômico ou o poder estatal. Não acredito que ninguém
aqui tenha vindo como servo dos ricos, nem como escravo
dos que estão no Poder, atualmente. Vejo todos os com
panheiros como vejo a mim mesmo. Homens que têm
consciência e dignidade, e que foram eleitos para aqui
cumprirem uma missão de que haverão de honrar e cor
responder à confiança que o povo em nós depositou. Quem
não pensar assim deve pensar muito mal de si próprio.

É verdade, Sr. Presidente, é verdade, 81'S. Constituin
tes, que temos muita coisa a lamentar, mas o que não
foi dito é que temos a lamentar uma determinada mani
pulação que foi feita no início desta Assembléia; mani
pulação que resultou de um Regimento Interno draconia
no, irresponsável, irrefletido e contra o qual somente o
meu pequeno partido protestou ,e votou. Ele foi aprovado
pela grande maioria dos Srs. Constituintes. Lamentavel
mente, sobre o sacrossanto manto e diáfano manto de
ser altamente democrático, porque começava por 24 sub
comissões e com a integração de todos, passou com aplau
sos inclusive da nossa imprensa e da própria opinião pú
blica e não era verdadeiro. Dizíamos então, e repetimos
hoje, que a insegurança, daqueles mesmos que louvaram
o Regimento antes, se manifestaria, como neste momento,
nascida do distorcido processo, do método utilizado para
a elaboração da Constituinte. Eu dizia antes, e repito
agora, que a Constituinte teria de nascer ou de começar
por um projeto, invertendo-se o processo estabelecido. Era
neste momento, neste recinto e nesta Comissão que de
veria ter sido dado início ao processo legislativo; aí, sim,
teríamos um primeiro anteprojeto de natureza técnico
legislativa e sobre ele o Plenário, em seguida, se manifes
taria, colhendo de todos os Constituintes as suas propos-

tas ideológicas, doutrinárias, programáticas para então ir
às subcomissões receber o crivo do apuro técnico de cada
uma delas e, finalmente, vir a descambar até o Plenário.
8e isso não foi atendido, outro não teria sido o resultado.

Até agora tudo foi o caos, apenas o caos. Idéias difu
sas, dispersas, contraditórias, paradoxais, a criar um clima
de expectativa indesejável, a deixar a Nação não só insa
tisfeita, mas o seu povo desconfiado, desconsertado, que
ele, povo, elegeu.

Dito isto, Sr. Presidente, localizo, no Regimento In
terno, as apreensões que podemos diagnosticar em muitos
e na própria opinião pública.

Hoje, regimentalmente, caber-nos-á discutir e votar o
preâmbulo da Constiuição. Este processo distorcido nos im
pediu de um raciocínio sereno, um raciocínio mais profun
do sobre um preâmbulo e os primeiros dispositivos, que
seriam os princípios gerais, porque todos nós tivemos que
nos ater às coisas que, de mais concreto e mais de perto
dissessem respeito a nós próprios, aos nosso eleitores e
aos nossos Partidos.

E, com isto, vou mostrar a V. Ex.as como a distorção
do processo ocasionou perda talvez irreparável. E chamo
a atenção do Sr. Relator: é péssimo o preâmbulo do ante
projeto. É péssimo sim, porque especifica, por exemplo,
determinados princípios, sem fazer constar outros de igual
importância ou grandeza. É péssimo sim, porque a Consti
tuição de um Estado, que ingressa com ela no concerto
geral das nações, sequer fala da nossa posição diante do
mundo. Omite, em toda a sua extensão, uma palavra sa
grada, e não ouvi ninguém da esquerda proclamá-la: a paz.
Nem a paz é objetivo do nosso Estado. E, mais grave do
que isso, o trabalho, em nenhum momento, é mencionado.
Mas, o trabalho é o valor mais substancial e fundamental
na construção e na edificação de uma Nação e de um Esta
do. Que sociedade poderá desenvolver seus valores reais,
se não proclamar o seu culto e o seu respeito ao trabalho?
Nada disso foi mencionado. E, vejam que, lamentavelmen
te, as alternativas parcas de preâmbulo não contemplam
dois pontos fundamentais e substanciais: paz e trabalho.

O PTB, como de resto boa parte dos Partidos, tornou
a Constituinte questão aberta para todos os seus membros
da Bancada. Isto não quer dizer, contudo, que não tenha
mos liames e compromissos, como a linha central progra
mática dentro do trabalhismo que procuramos cultuar. Essa
linha se assenta num ponto fundamental: o respeito, a vene
ração e o culto ao trabalho, e, ao mesmo tempo, a procla
mação ele que o trabalho e o capital não são conflitantes.
Não é inevitável o conflito de classes; ao contrário, é pos
sível harmonizar-se o capital e o trabalho, principalmente,
se traçarmos os objetivos maiores para a comunidade e
para a Nação, que, juntos, podem levar ao desenvolvimento,
podem levar a se extinguir a miséria, a se erradicar a fo
me, a se acabar com o analfabetismo, a se dar saúde e
cura aos enfermos de que delas necessitem.

Portanto, eu recomendo, na condição de Líder da Ban
cada do PTB, que fiquemos com o preâmbulo do Consti
tuinte Aluízio Campos, que, apesar da palavra "consolidar",
que me pareceu muito imprópria, consegue ser mais sinté
tico, pelo menos mais simples e objetivo: "os representan
tes da Nação brasileira livremente eleitos e reunidos pela
vontade soberana do povo em Assembléia Nacional Consti
tuinte, invocando a proteção de Deus, proclamam que esta
Constituição organiza a República Federativa do Brasil,
em Estado de Direito, para consolidar a liberdade, a fra
ternidade, a igualdade e a justiça como postulados de va
lores supremos de uma sociedade democrática, pluriparti
dária e sem preconceitos". Mas, ao mesmo tempo em que
ficamos com esse preâmbulo, esposamos a proposta de
emenda do Constituinte Carlos Sant'Anna, principalmente
- ou melhor, não em relação ao seu preâmbulo, mas sim
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quanto ao seu art. 1.0, que é realmente precioso - e me
permitirei lê-lo a V. Ex.as:

"Art. 1.0 O Brasil é República Federativa cons
tituída pela união indissolúvel dos Estados e Muni
cípios, Distrito Federal e Territórios, sob regime
democrático, que consagra a dignidade da pessoa
humana, os valores sociais do trabalho e da eco
nomia livres, o pluralismo representativo e a sobe
rania da Nação."

Assim, o que procuramos formular, diante da algaravia
formada e dos erros do regimento que nos impossibilitam,
a esta altura, de podermos ter propostas mais aperfeiçoa
das, que o Sr. Relator e o Sr. Presidente da Comissão, ao
colher nossos votos sobre o preâmbulo ou sobre o artigo,
procurem e terão oportunidade de um novo substitutivo
que adentrará em plenário, onde questões de redação, co
mo esta que eu destaquei, poderão ser perfeitamente cor
rigidas, perfeitamente melhor aparelhadas, melhor deferi
das. Desta forma, estaremos todos colaborando para que a
nossa Constituição corresponda aos verdadeiros anseios,
ou mais do que isso, aos anseios do povo brasileiro, que
devem ser os mesmos que os nossos.

Muito obrigado. (Palmas)
Durante o pronunciamento do Sr. Gastone

Righi, o Sr. Afonso Arinos, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Aluízio Campos, Primeiro-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Muito obri
gado ao Constituinte Gastone Righi.

Concedo a palavra ao nobre Líder do PT, Deputado
Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA SIL
VA - Sr. Presidente, Srs. Constituintes.

Confesso que fiquei um pouco perplexo quando aqui
cheguei e vim para cá pensando que a gente ia começar
a votar o preâmbulo. Até agora, continu~mos na fase dos
discursos. Tenho uma grande preocupaçao, porque se, no
preâmbulo, estamos discutindo o tanto que esta!U0s_ ~s
cutindo na hora em que formos votar COIsas mars serias,
possiveÍmente a gente. dê aqui a justificativa.que dete!mi
nados setores da Imprensa queiram, para criar uma Ima
gem ainda mais negativa do que já tem essa Constituinte.

É bem verdade que todo esse clima de descrédito não
foi gratuito; é bem verdade que, quando a economia brasi
leira vai à bancarrota, enquanto o nosso Minístro da Fa
zenda é humilhado nos Estados Unidos, enquanto o povo
brasileiro sofre o maior arrocho da sua história, o Governo,
por incapacidade, dá a idéia para a opinião pública de que
a coisa mais importante a ser discutida neste País é o sis
tema de Governo. Três meses se passaram, em que as man
chetes dos jornais não são outras senão o presidencialismo
ou o parlamentarismo. Enquanto isso, o desemprego assola
o nosso País; enquanto isso, os bóias-frias são assassina
dos no campo; enquanto isso, a classe trabalhadora vai
tendo o seu salário arrochado. E muito mais grave do que
tudo isso é que, enquanto se discute o supérfluo, a classe
trabalhadora vai perdendo a crença numa das instituições
em que ela mais deveria acreditar, que é o Congresso. Pen
so que sobre as costas do Relator Bernardo Cabral recaem
e recaíram, nestes últimos dias, todas as mágoas, todas as
frustrações, como possivelmente outras coisas que cada
um de nós quissesse pensar, porque o seu projeto não
atendeu a todas as nossas reivindicações.

Lembro-me do primeiro discurso que fiz na Constituin
te, em que dizia de forma clara e objetiva que, embora
muita gente visse o PT como um Partido que viesse aqui
para morder os outros Constituintes, tínhamos nítida certe
za das nossas limitações, tínhamos a certeza do espectro
ideológico desta Constituinte, tínhamos claro o confronto

de classes imbuído nesta Constituinte, mas que, ao mesmo
tempo, estaríamos aqui, dentro de uma perspectiva de que
era preciso conversar, conversar e conversar, até que pu
déssemos convencer até os inconvencíveis, para que ten
tassem fazer alguma coisa que pudesse tirar a classe tra
balhadora da situação de penúria em que se encontra.

Não quero aqui, companheiro Bernardo Cabral, jogar
toda a responsabilidade em suas costas, porque, agora, o
que pesou nas suas costas vai pesar nas de cada um de
nós. O que pesou nas suas costas, e digo com sinceridade,
embora frustrado, porque várias das reivindicações com
que sonhei a vida inteira não foram atendidas, penso que
ainda temos tempo de colocá-las, ainda temos tempo de
fazê-las, e para se trabalhar com tranqüilidade penso que
é necessário que o Poder Executivo, de uma vez por todas
tire o seu dedinho da Constituinte. Quem está precisando
de reparo não é a Constituinte, mas o nosso Governo que
inexiste enquanto Governo para resolver os problemas da
sociedade brasileira.

Estamos, agora mesmo, iniciando os trabalhos da Co
missão de Sistematização. Estamos numa crise de Governo,
e a crise não é por que o inimigo está atravessando a fron
teira; a crise não é por que alguém roubou bilhões e bi
lhões de dólares; a crise é uma briga por cargos entre seto
res do PMDB e do PFL, que faz com que a sociedade bra
sileira desacredite ainda mais na classe política que está,
possivelmente, mais desacreditada do que em qualquer épo
ca da História deste País.

Companheiros e companheiras Constituintes, penso que
o preâmbulo não é tudo - tampouco quero aqui fazer um
grande discurso sobre o preâmbulo - mas a verdade é
que o vestido embeleza a mulher, os trajes enfeitam o
homem, a pintura enfeita a paisagem, e esse preâmbulo
carece desse fator de embelezamento que é a participação
popular de forma decisiva que não está contida no segun
do projeto do Relator Bernardo Cabral.

Sr. Presidente, espero que, daqui para frente, se come
ce a perceber que estamos mais ou menos como naquele
jogo Brasil e França, onde todo mundo chamou o Zico de
perna-de-pau porque errou o pênalti, e todos nós, sentados
na frente de uma televisão, dizíamos: até eu marcava. Pois
bem, é bem possível que o Deputado Bernardo Cabral tenha
perdido o pênalti. Cabe, agora, saber se teremos capacidade
de marcar esse gol que ele não marcou.

Marcar esse gol significa termos a capacidade, em prí
melro lugar, de discutir como seres humanos, como am
mais racionais, que conseguem pensar e conversar sem
desconfiança de que o próximo já está a fim de nos enga
nar marcar esse 0'01 significa termos a capacidade de con
ver~ar com o co~trário, na perspectiva de encontrarmos
pontos comuns; marcar esse gol significa, pura e simples
mente, a gente entender que os aposentados n~o foram
contemplados nesse projeto; de que as 40 horas nao foram
contempladas neses projeto; de que vários e vários proble
mas, até como a estabilidade, ainda não estão totalmente
contemplados nesse projeto.

E eu vou brigar, vou falar grosso, aqui, nesta tribuna,
mas vou conversar; vou conversar com todos aqueles que
estejam dispostos a conversar. Vou telefonar para o Ber
nardo Cabral, vou tentar conversar com o Dr, Ulysses Gui
marães, como tentei na última sexta-feira, pedindo para
que, antes de o projeto ser entregue, possa haver uma reu
nião das Lideranças - seria importante - para a gente
tirar todas as picuinhas e o projeto vir para cá com a
cara lavada, com a cara mais limpa, onde todos pudessem,
efetivamente, já estar de comum acordo com uma grande
parte desse projeto.

Não foi possível. Não vou exigir o impossível de nin
guém, mas lembro perfeitamente bem que o programa do
PMDB é muito avançado. Espero que cada companheiro
peemedebista, de centro-direita, de centro-esquerda, de es-
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querda ou de qualquer outra coisa que queira ser, pelo
menos cumpra aquilo que está determinado no programa
que escolheu, porque, assim, a classe trabalhadora poderá
menos cumpra aquilo que está determinado no programa
também fez um programa avançado. Basta ler os progra
mas desses Partidos para se verificar que os interesses da
classe trabalhadora estão, em sua maioria, contemplados.
Eu não vou nem falar dos Partidos de esquerda que têm
compromissos históricos com a classe trabalhadora, mas
vou pedir a cada um dos Srs., a cada uma das companhei
ras, independente de Partido, todos assumiram compromis
sos nesta Constituinte nos palanques, antes do dia 15 de
novembro e é bem possível que muitos já os tenham es
quecido.

Queria terminar dizendo que espero que esta Assem
bléia não se transforme numa Constituinte de políticos
"Xuxa", que, antes das eleições, dão beijinho, beijinho e,
depois, "tchau", "tohau".

Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao nobre Líder do PL, Deputado Constituinte Adol
fo Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes.

Não considero, e o digo com toda vênia, adequado
que compareça a esta tribuna na qualidade de Líder. Pre
firo a credencial de integrante desta Comissão, de mem
bro da Assembléia Nacional Constituinte.

Esta Comissão não tem líderes, Sr. Presidente, cada
um é líder de si mesmo. Quando se inicia o debate à
guisa de encaminhamento de votacão do texto da futura
Constituição deste País, considero, 'muãto mais do que um
direito, um dever lembrar aos colegas as dificuldades pro
vocadas pela angústia de tempo, os problemas de ana
lisar milhares e milhares de propostas populares, emen
das e tudo mais, para que uma só pessoa, com a sua res
ponsabilidade e com o seu sacrifício. se laneasse a esta
faina de não faltar, de não desmerecer, de honrar a con
fiança recebida.

Gostarãa apenas de lembrar que, na mesma hora, no
mesmo momento em que nós nos entregamos todos a esse
trabalho de escrever a Carta Magna, há o clamor nas
ruas, há o sofrimento social que a todos nós interessa e
diz respeito, e nada obstante nós temos que escrever uma
Constituição não para hoje, mas para o futuro, para
durar. Imperfeições existem em qualquer obra humana,
mas o cuidado maior desse trabalho que nós começamos
hoje a analisar é o cuidado de ser fiel à média das opí
níões é de ser fiel ao Brasil real, ao Brasdl de verdade,
ao Brasil que trabalha, ao Brasil que sofre. E nunca será
possível fazer uma obra dessas, Sr. Presidente, para o
aq;rado da unanimidade. Mas isto sim, dado ao apoio, à
compreensão e à solidariedade da grande maioria.

E enu não ouvi até agora uma única palavra as con
quistas que estão ínscrdtas nesse texto; não ouvi uma
única palavra sobre a cobrança dos direitos constitucio
nais, através do mandado de injunção; não ouvi tam
bém nada a propósito do direito de cada cidadão cobrar
das informações que lhe dizem respeito e que lhe inte
ressam à própria lIiberdade e à própria vida, o Habeas
data; não ouvi, Sr. Presidente, uma palavra de elogio à
coragem e ao desassombro de enfrentar os maiores po
tentados deste país, aliados. ou os próprios traficantes
de tóxicos, que desgraçam não apenas o nosso País, mas
toda a humanidade. E a nossa Constituição está aberta
e alerta para que seja reprimido tal abuso.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁOIO LULA DA
SILVA - Hoje é a discussão do preãmbulo, por isso que
não se falou nisso.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Que
ro ainda, Sr. Presidente, lembrar que neste texto estão

incluídos. dispositivos para se tornar possível um com
bate mais efetivo e mais eficiente à corrupção que é a
praga de todas as pragas, de todas as esferas da admi
nistração pública; quero lembrar ainda, Sr. Presid·ente,
que deste texto consta, de maneira efetiva, o final da
época dos marajás.

Ora, Sr. Pres.dente, quando tudo ísso fod analisado e
foi escrito pelo nosso Relator, é nosso dever colaborar
para aperfeiçoar o texto e não para negar as realidades,
para negar as verdades.

Eu tenho divergências pessoais, ou do meu Partido,
com alguns pontos que constam desse projeto, mas nem
por isso eu deixo de respeitá-lo, nem por isso eu deixo
de me curvar à vontade da maioria, porque essa é a es
sência da democracia. Eu sou presddeneíaüsta, mas res
peito a decisão desta Comissão e do Plenário da Assem
bléia Nacional Constituinte. Sou favorável à unidade sin
dical, mas respeito, e reconheço o direito, a maneira elabo
rada com que V. Ex.a, Sr. Relator, e com que todos os
Colegas preferem esta solução.

Não quero, Sr. Presidente, me alongar, mas quero lem
brar que da essência da democracia está o voto tomado
dos Srs. Membros desta Comissão e daqueles que são ínte
grantes, nós todos e mads os Colegas do Plenário, da As
sembléia Nacional Constituinte.

Quero dizer que o Partido Liberal faz votos para que,
realmente, sejam preservadas no texto as conquistas que
queremos irrevogáveis e irretratáveis, e que se caminhe
ainda um pouco mais para que venham as reformas de
mocráticas que o povo brasileiro está esperando, porque
para todas elas nós estaremos presentes, trazendo o nosso
voto, a nossa simpatia. o nosso apodo e a nossa compre
ensão.

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

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao nobre líder do PDC, Deputado Constituinte,
José Maria Eymael.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, Constituintes de 1987:

Viemos, todos nós, dos mais diversos rincões do País.
Alguns de mais perto, outros de mais longe. Alguns de
nós chegamos a esta Assembléia Nacd.onal Constituinte
carregados de experiência parlamentar, outros, como este
Constituinte que vos fala, Sr. Presidente, recém aden
trando na prática legíslatíva, Mas todos nós, sem nenhu
ma distinção, aqui chegamos com a alma incendiada de
esperanças e tendo na consciência a determinação de com
o melhor de nossas vontades e o nosso trabalho, cons
truirmos uma Carta Magna, um documento constitucional
que atendesse aos anseãos do nosso povo, de agora e do
futuro.

E ao examinarmos, Sr. Presíderite, o preâmbulo que
abre o texto Constitucional que, nesta noite histórica,
passamos a discutir e votar, nesta Assembléia Nacional
Constituinte, nesta comissão de Sistematização, queremos
afirmar, embora admitindo que possam exlistir progressos,
que concordamos com o texto que consta do preâmbulo;
concordamos quando o preâmbulo é ímperatívo e estabe
lece que afirmamos, não diz queremos, afirma de forma
categórica que é nossa vontade construir uma sociedade
baseada, fundamentada nos princípios da igualdade, da
fraternidade e da liberdade; concordamos com o preâm
bulo quando afasta, quando não admite nenhuma forma
de díscríménação, em razão de raça, sexo, cor, origem,
religião, procedência ou qualquer outro fundamento; con
cordamos com o preâmbulo, quando, de uma forma ex
traordinária, estabelece que não pode haver uma pátria
grande se não estiver fundamentada na saúde e na feli
cidade do seu povo, porque é ínadmíssível concedermos
um critério de grandeza, quando a nossa população, quan
do o nosso povo sofre a agrura da falta de saúde e se
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amesquinha na cultura; concordamos que o preâmbulo,
quando afirma que é fundamental, para esta sociedade
que queremos construir, um respeãto total aos direitos,
rundamentaís da pessoa humana; concordamos COm o
preâmbulo, quando pela primeira vez na História Cons
titucional brasileira, levanta a figura da criança e do ado
lescente e a coloca como objetivo maior da própria so
ciedade. Concordamos com o preâmbulo, quando afasta
a iniqüidade da má dãstríbuícãc das riquezas e afirma,
de forma taxativa, que é imperativo uma equitativa dis
tribuição dos bens materiais e culturais, porque, Sr. Pre
sidente, temos que afastar a falácia de que basta a li
berdade, porque liberdade fazia de justiça, nada mais é
do que a face mascarada da escravidão.

Concordamos com o preâmbulo, Sr. Presidente, quan
do condena qualquer forma de autoritarismo e quando
estabelece que o povo, a sociedade tem que ser o sujeito
da nossa História ,e condena qualquer forma de afasta
mento do povo do processo democrático, do processo eco
nômico e do proc-esso social.

E, finalmente, Sr. Presidente e srs. Constituintes de
1987:

Concordamos com o preâmbulo, quando faz justiça a
toda nossa formação cristã. Concordamos com o preâm
bulo, quando nos evoca todas as ldções de criança e na
adolescência, quando aprendemos em nossos lares aquela
mensagem extraordinária do Evangelho, aquele teste
munho que ,estab-elece: "quando estiverem reunidas em
Meu nome, duas ou mais pessoas, eu ali estarei".

Concordamos, Sr. Presidente, quando o preâmbulo
evoca o nome, a proteção ,e a inspiração de Deus.

Concluindo, Sr. Presidente, gostaríamos, em nome da
Democracia Cristã e - tenho certeza - em nome de todos
os anseios cristãos de nosso povo, de cantar um salmo
extraordinário que, na sua singeleza, afirma, de forma eter
na e imortal: "Bem-aventurada a nação que tem o Senhor
por seu Deus. (Palmas)

Durante o pronunciamento do Sr. José Maria
Eymael, o Sr. Aluízio 'Campos, Primeiro-Vice-Pre
sidente deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Afonso Arinos, Presid,ente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra
o Constituinte Haroldo Lima, Líder do Partido Comunista
do Brasil.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente e Srs. Constituintes, a situação das minhas cordas
vocais obriga-me a falar com mais vagarosidade do que
desejaria.

Mas, quero começar essas observações, destacando o
esforço e o papel que tiveram alguns colegas ConstItmntes,
na elaboração do substitutivo que ora estamos analisando.

Em particular, temos que reconhecer o esforço, a dedi
cação que o nobre Relator Bernardo Cabral teve, ao enca
minhar todo esse trabalho que resultou nesse Substitutivo
n.O 2, que ora estamos examinando.

Dito isso, Sr. Presidente, gostaria também de salientar
que o trabalho da nossa Constituinte, até o presente ins
tante, se deu num quadro de verdadeira anormalidade
institucional, porque as pressões que se abateram sobre a
Constituinte não devem ser esquecidas. Nós nunca tivemos,
nesse passado recente, pressões tão grandiosas, tão con
centradas, diria mesmo tão exacerbadas, quanto as que ex
perimentamos aqui na Constituinte. Estou nesta Casa pela
segunda vez, é a minha segunda legislatura. Na primeira,
vi as grandes pressões que o General Figueiredo desenvol
veu contra o Colégio Eleitoral, quando ali se estabelecia
uma batalha de vida ou morte do regime militar que ele
representava. Foram enormes as pressões do General Fi
gueiredo ao Colégio Eleitoral.

Mas, Sr. Presidente e nobres Colegas Constituintes,
devo dizer, com toda a serenidade, que nunca vi pressões
tão grandes quanto as que foram feitas recentemente pelo
Poder Executivo contra a Constituinte, como há pouco su
cedeu em nosso País.

Penso mesmo que o Senhor Presidente José Sarney
se colocou ao arrepio da Constituição brasileira quando,
não considerando que a emenda constítucíonal n.O 26 esta
belecia que a Constituinte deveria ser livre e soberana, não
respeitou a sua liberdade. E sucessivas vezes afrontou-a
publicamente, dizendo não aceitar que ela deliberasse so
bre tal coisa, fechar questão sobre tal outra, comunicar
aos Constituintes que determinada deliberação, que só eles
deveriam tomar, ele, Presidente, já a havia tomado. Fruto
dessas pressões, Sr. Presidente, estamos agora encaminhan
do a discussão da proposta do Substitutivo do Relator
Bernardo Cabral.

Sr. Presidente, como nessa primeira interferência que
os Líderes dos Partidos fizeram a esta Comissão de Sis
tematização, a ampla maioria teceu comentários mais ge
rais sobre o significado do Substitutivo que ora começamos
a votar, eu desejaria dizer, em nome do Partido Comu
nista do Brasil que, em nossa opinião, o Substitutivo, fruto
de todo esse processo, que terminou chegando às nossas
mãos, é um substitutivo aquém das necessidades e, sobre
tudo, das expectativas do povo brasileiro. É um Substitu
tivo altamente conservador, é um Substitutivo que não pôs
aqui pessoas para elogiá-lo, como reclamou o Constituinte
Adolfo de Oliveira, porque, nas questões fundamentais e
acessórias, ele soçobra, ele não está à altura da Nação
brasileira.

Chamo a atenção para as questões candentes, como a
questão da soberania nacional brasileia, em que ele não se
põe como um defensor de uma Nação s?berana..Lá e!'t.ão
determinados conceitos de empresa nacional, cujo menta
não é o caso de aqui dissertarmos, mas é preciso que se
diga que é um conceito que abre espaço e que significa,
cientificamente falando, uma capitulação perante as pres
sões e os interesses do capital estrangeiro. A empresa na
cional sofreu na sua conceituação, um processo de recuo,
porque o Substitutivo n.? 1 dá um passo à frente e, i~ex
plicavelmente, o Substitutivo n.? 2 dá um passo atras e
recua. A dívida externa não é sequer mencionada, quando
todos nós sabemos que esse é um problema candente da
Nação brasileira no presente momento. E, nas Disposições
Transitórias, a despeito de inúmeras emendas, esse assunto
não é sequer ventilado.

Quanto ao militarismo, estamos saindo de um regime
militar que durou 21 anos; era de se esperar que a próxima
Constituição, que sucedeu a esse regime, tivesse um aspecto
antimilitarista, porque sempre foi assim na História do
Brasil. A primeira Constituição republicana teve um as
pecto antimperial; a Constituição de 30, que sucedeu à
Revolução de 30, teve um aspecto modernista, porque ela
representou a seqüência a um momento chamado, anti
gamente, de Velha República. A Constituição de 1946 era
uma Constituição democrática, porque sucedeu a um regi
me ditatorial, e a Oonstítuíção de 1987, todos esperávamos
que tivesse um caráter antimilitarista, porque sucedeu a
um regime militarizado. Entretanto, não só não tem esse
caráter antimilitarista como referenda e retoma algumas
categorias constitucionais que só existiam na História do
Brasil na época da ditadura militar, exemplo, o estado de
defesa que teve um nome diferente das medidas de emer
gência. :i!J bom que se lembre que a medida de emergência
nunca existiu nos textos constitucionais brasíleíos; aqui
s6 existia estado de sítio. Agora, tem, além de estado de
sítio, que foi introduzido pela ditadura militar, o estado de
defesa, nome novo das medidas de emergência. Existe o
Conselho de Defesa Nacional, que é o nome novo do Con
selho de Segurança Nacional, que também tomou essa
conotação mais recentemente na História do Brasil, embo-



Janeiro de 1988 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta·feira 27 861

ra tenha sido introduzido desde a época de 1937, na época
do Estado Novo.

O Conselho de Defesa Nacional, que é o Conselho de
Segurança Nacional, passa a ter, no Substitutivo 2, mais
poderes do que tinha no Substitutivo 1, porque, no Subs
titutivo 1, quando o Presidente da República poderia de
cretar o estado de sítio ou o estado de defesa, deveria con
sultar o Conselho da República, que é um órgão civil. E,
agora, com o Substitutivo 2, há um recuo explícito e con
sulta-se não mais o Conselho da República, mas o Con
selho de Segurança Nacional, formado, entre outros, por
seis militares, seis oficiais generais.

Sr. Presidente, a justiça militar continua julgando ci
vis, que é algo que não existe na tradição brasileira, a não
ser a partir do Estado Novo, reiterado na época da ditadura,
e reiterado, agora, no Substitutivo de 1937.

Quanto à democratização da propriedade da terra, esta
também é sacrificada, Sr. Presidente. A opinião do PC do
B, Presidente Afonso Arinos e nobres Colegas Constituin
tes, é que, prevalecendo este texto, acabou a reforma agrá
ria no Brasil. Abrimos espaço para a negociata agrária,
porque qualquer latifundiário que tenha uma vasta exten
são de terra perdida no interior do Brasil, com dificuldades
de .vendê-Ia, gostará que seja desapropriada a baixo preço,
pOIS rapidamente recorre à justiça, sempre subserviente a
eles, ~ esta deter~ina: que o Estado brasileiro deve pagar,
pelo Justo valor e a VIsta, aquela terra que ele não poderia
vender, de forma alguma, porque estaria perdida _ diga
mos - em rincões atrasados do Brasil.
digamos - em rincões atrasados do Brasil.

A reforma agrária é golpeada aqui, Sr. Presidente
em nível vergonhoso, porque o Estatuto da Terra do regi~
me militar prevê a imissão da terra numa situacão muito
mais avançada do que a que está prevista no' substitu
tivo do regime democrático que supostamente estamos
vivendo. Esse um substitutivo que é uma carta aberta de
uma das teses mais reacionárias da burguesia brasileira
recente e do capital estrangeiro, da privatização.

;A~ui, sobretudo os _representantes do empresariado
brasíleíro, a representação empresarial brasileira, é hoje
uma representação desfigurada, é. uma representação
alienada, entregue aos interesses do capital estrangeiro.
Especialmente a partir da Nova República proclama-se
intensamente 'de norte a sul do Brasil, que um dos gran
des inimigos de todos os problemas do nosso País, ou
melhor, um dos grandes responsáveis pelos problemas
que estamos vivendo, é o capital estatal. As estatais, hoje,
neste substitutivo, são tratadas como inimigas da eco
nomia brasileira. Isto é um contra-senso, não diz respei
to aos interesses da nacionalidade, mostra quão fraco
está o interesse da nacionalidade, até mesmo do empre
sariado outrora nacional do nosso País. Porque, aqui, nem
mesmo se admite que a empresa nacional, que as estatais,
tenham uma existência assegurada. Pelo contrário, a
estatal é admitida com mil ressalvas. Somente em caso
de segurança nacional comprovada é que o monopólio
estatal pode se realizar. Ela jamais pode ter um benefi
cio estatal e chegamos ao desplante, neste substitutivo,
de estabelecer que uma estatal brasileira não deve ter
nenhum privilégio proveniente da nacionalidade do seu
capital, ou seja, parece-nos, Sr. Presidente, que aqui é
uma capitulação aberta aos interesses alienígenas. Os di
reitos dos trabalhadores foram extirpados do texto deste
projeto de Constituição. Aqui não se fala nada a respeito
das 40 horas, reivindicação muito sentida no Brasil, atua
lizada pelas manifestações ou pelas situações existentes
em numerosos países do Mundo, onde as 40 horas, e mes
mo 37 horas, já estão sendo discutidas. Nós somos a 8.a
economia do mundo, que entende que só pode viver à base
da alta exploração da força do trabalho, e não a B.a eco
nomia do Mundo que já admite a possibilidade de abrir-se
para o bem-estar geral da massa de seus trabalhadores.

Sr. Presidente, para encaminhar o fecho da minha
intervenção, devo dizer que o substitutivo fala no par
lamentarismo, aborda e defende o parlamentarismo.
Penso eu que é uma posição avançada deste substitutivo;
penso eu que parlamentarismo diz respeito à moderni
dade que vive o mundo todo, e que o nosso País, hoje, já
está atrasado começando a querer vivê-lo. Mas também,
no texto deste substitutivo, a idéia parlamentarista é,
diversas vezes, truncada, e vêem-se enxertos artificiais
que complicam toda a proposta e a ameaçam de não ser
uma proposta séria, uma proposta para valer. Vemos
estabelecido nessa proposta um mandato de siis 'anos
para um Presidente que inúmeras vezes desrespeitou a
Constituinte; que deveria ser, na nossa compreensão, jul
gado por essa Constituinte como um Chefe de Executivo
que não se ateve aos termos constitucionais em vigor.

Pois bem, para esse Presidente - repito - prevê-se
um mandato de seis anos. Supostamente instaurado o
parlamentarismo, com um Presidente, que desrespeita
completamente as normas constitucionais e é abertamen
t-e contrário a esse regime de governo, esse parlamentaris
mo não teria possibilidade alguma de vingar. E caso
prevaleça, depois de dois anos, esse parlamentarismo
estaria completamente desmoralizado e até mesmo sabo
tado na sua realização prática. Fala-se, aí, numa eleição
direta em segundo turno, que não tem razão alguma, nem
foi mesmo levantada por emendas, nesse processo de
emendar a Constituição. Num determinado ponto, Sr. Pre
sidente, acentua-se não poder haver emendas que possam
mudar o sistema parlamentarista. Sou parlamentarista,
mas não podemos fixar na Constituição que não se vai
mudar jamais o sistema parlamentar brasileiro, por obra
e por força da própria norma constitucional.

Sr. Presidente, termino dizendo, que há uma questão
que nós, do Partido Comunista do Brasil, gostaríamos de
salientar; é a questão que, no preâmbulo, fala a respeito
de que os representantes reunidos, sob a proteção de Deus
elaboram esta Constituição. Peço a atenção dos compa
nheiros para esta observação porque a questão da prote
ção de Deus é defendida, eu sei, amplamente, pela maioria
dos Constituintes aqui presentes. Tenho por ela um respei
to que é devido porque em 1946 o Partido Comunista do
Brasil levantou e perdeu a mesma questão de ordem, que
agora levanto aqui; àquela época foi o Líder Maurício
oraboís que a defendeu em Plenário e perdeu. Também,
naquele momento, um Deputado do PC do B, do Partido
Comunista do Brasil, que era Jorge Amado, encamínhou
outra emenda, salvaguardando a liberdade de culto reli
gioso no Brasil. Não é paradoxal que quem defenda como
defendemos a liberdade da prática religiosa no Brasil
venha a levantar, como levantamos em 1946 e perdemos
mas o fazemos aqui, agora, respeitosamente, a todos os
Constituintes, mas não estamos elaborando uma Consti
tuição para uma facção do povo brasileiro nem mesmo
para a facção majoritária, estamos sim elaborando uma
Constituição para todo o povo brasileiro, para toda a na
cionalidade do nosso País e todos sabem que se uma boa
parte de nosso povo tem crença em Deus, existe outra
parte que não é maioria e sim minoria e que, por isso
mesmo, precisa ser respeitada e somente por aqueles que
sendo maioria não são sectários nem intransigentes mas
respeitam a consciência daqueles setores minoritários.
Podemos dizer que, em se fazendo a Constituição ampla
no Brasil, não cabe, agora, estarmos acentuando um
aspecto que não é defendido por todo o povo brasileiro
mas sim por uma facção do mesmo.

Neste sentido, Sr. Presidente, sem considerarmos isto
um problema extremamente grave ou rumoroso, como esses
outros que salientamos aqui, a nossa opinião é de defender
que esse aspecto, a referência à proteção de Deus, com
todo o respeito àqueles que apóiam esse ponto de vista,
que o defendem e que têm fé em Deus, deve ser retirado
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do preâmbulo, para que este seja, assim, abrangente a
todo o povo brasileiro. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa gos
taria de explicar ao Plenário que é sensível a suas obser
vações a respeito de recesso de tempo, mas gostaria de
lembrar também que a sessão de hoje é especial. Foi dada
a palavra a todos os Líderes e quase todos excederam
um pouco o seu tempo. Seria uma discriminação, que
reputaria inconveniente, fazer diferença entre os que
excedem um pouco e os que excedem por mais tempo. Esta
é uma sessão especial, quase cerimonial e foi importante
que todos os Líderes pudessem se manifestar. Demos
provas de uma variação de posições e de respeito pela
variação de posições dentro da Assembléia Nacional Cons
tituinte, dentro da nossa Comissão, que acho da maior
importância, para que seja consignada, respeitada e con
servada nos rastos da nossa História constitucional. Não
existe uma situação semelhante a meu conhecimento.
Todos os partidos se manífestam, todas as opiniões se
descobrem a veemência de muitos oradores é uma coisa
natural, depende do temperamento. Foi um espetáculo
belo e deve ser elogiado e não criticado. (Palmas)

De amanhã por diante, temos que entrar no Regi
mento. Não haverá mais a prerrogativa de os Líderes
falarem, teremos que seguir as normas adotadas numa
reunião de Líderes sob a Presidência do Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte. De maneira que o
Presidente pede licença para apresentar essas explicações
que lhe parecem razoáveis.

Concedo a palavra ao nobre Líder Roberto Freire, do
Partido Comunista Brasileiro.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, Senhores e Senhoras Constituintes:

Inicialmente, devo dizer que este espaço não é apenas
para esta sessão quase solene. TalVeZ ele tenha até maior
significado nas sessões que vão se suceder, quando co
meçarmos a discutir as questões mais polêmicas, porque
esta de hoje não o é. Poderia sê-lo, se os partidos políti
cos, se os Constituintes tivessem dado o devido valor à
questão do preâmbulo. Pouco se discutiu. O exemplo típico
desse descaso é exatamente o pequeno número de desta
ques, a pequena contribuicão que estão dando, aqui, todos
os partidos. Não é discutir o projeto hoíe, porque isso
caberá em cada título; nós o faremos. Trata-se, hoje,
apenas de ressaltar a importância do momento que vive
a Constituinte, um momento que poderia ter sido no início
mas que, por uma opção da própria Assembléi~ Nacional
Co:nstituinte, só agora iremos fazer: a elaboração do pro
jeto de Constituição.

Não é Relatório Bernardo Cabral; é responsabilidade
da Comissão de Sistematização apresentar o projeto depois
dessas discussões e das votações que aqui vamos fazer. l!:
nossa responsabilidade e ela vai ter que ser exercida em
nome e fundamentalmente dignificando aquela represen
tarão que recebemos da soberania do povo. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Líder do Partido Socialista Brasileiro, Cons
tituinte Senador Jamil Haddad.

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

Todos sabem que o Partido Socialista Brasileiro, nesta
Constituinte, tem apenas dois representantes: o Senador
que ora ocupa a tribuna e a nobre Constituinte Beth
Azize, da Amazônia. Temos, porém, a consciência de que
estamos cumprindo o nDSSO dev-er; temos participado
ativamente, com sugestões e emendas, para podermos
ajudar a escrever a Cosntituição, que deve ser, na sua
essência, um reflexo da vontade popular.

Sr. Presidente, estamos com o Substitutivo n.O 2;
como disse Roberto Freire que me antecedeu, por enquan
to falamos em Substitutivo n.O 1 e 2, Cabral, e a partir
do término dos trabalhos da Comissão de Si.stematização
teremos o anteprojeto da Comissão encaminhado ao Ple
nário da Assembléia Nacional Constituinte.

Discordo de inúmeros artigos existentes no substitu
tivo, díseordamos por ser contra os princípios programá
ticos do nosso partido, mas lutaremos, e aqui fazemos
mais uma vez um apelo a todos aqueles progressistas com
assento nesta :Casa, para o movimento suprapartidário,
movimento este que temos certeza contará quase que com
a maioria do PMDB, que respeitará os seus compromissos
do passado, para no presente se somando a Partidos, como
já disse, progressistas receber o aplauso da população bra
sileira.

Sr. Presidente, pontos essenciais para nós, socialistas:
a anistia, para nós, terá que ser ampla, geral e irrestrita.
Não é possível que os torturadores de ontem já estejam
anistiados e chegando ao final da carreira. E aqueles que
cumpriram o seu dever, defendendo um regime legalmente
constituído, até hoje, não tenham sido anistiados.

A anistia é pacificação, pacificação é passar uma bor
racha no passado não deixando seqüelas. Temos uma posi
ção firme numa emenda a respeito deste assunto e por
ela lutaremos. Não nos importam recados nem aceitamos
tutelas, porque para sermos tutelados que seja mantido
o regime anterior. Aqui estamos representando a popu
lação brasileira no que chamam de processo de transição,
transição para o regime democrático pleno. Democracia
não é só o ato de votar. Democracia no mais alto.sentido,
para nós socialistas. é o humanismo; democracia ela tem
que ser no campo sócio-econômico também realizada. E,
aqui, fazemos na realidade criticas ao substitutivo.

Sr. Presidente, no campo da saúde, da educação, da
reforma agrária, da habitação, enfim, em todos os campos
da área social, por melhor que seja escrita uma Consti
tuição nada se realizará se não tivermos uma ordem eco
nômica e financeira que propicie as condições para rea
lização dessas reformas já tão defasadas e tão úteis à
população brasileira. Fomos considerados, com muita hon
ra. subversivos e tivemos nosso mandato cassado, porque
defendemos ontem, como defendemos hoje uma reforma
agrária, que não foi feita em 1964 e criou as megalópoles.
E nós vemos hoje na cidade do Rio de Janeiro 474 favelas.
onde reside 1/3 da população daquela cidade. Um proble
ma urbano extremamente grave, iá que a falta de recursos
para benefícios aos favelados faz que um marginal se
torne um Hobin Hood, e os favelados com pedras enfren
tem a política, para defender aqueles que lhe dão miga
lhas.

Nobre Constituinte, e Presidente, o eoneeíto de em
presa nacional não pode continuar como está na Consti
tuicão. Não se fala na dívida externa. e se não conse
guiÍnos avançar no campo social, neste P~j? deve-se única
e exclusivamente pelo fato de uma polítíca exportadora
subsidiada que aumenta o nosso déficit interno. li: com
grande satisfação declaro que temos um superávit d~ 10
a 12 bilhões de dólares anuais, apenas, para pagar serviços
da dívida.

Já fiz um levantamento, partindo de dados do
Banco Central, de que de 1970 a 1986, em números redon
dos, cerca de 200 bilhões de dólares teriam sido conta
bilizados como tendo entrado em nosso País. Desses 200
bilhões, 184 voltaram como pagamento de juros da dívida
externa e ainda devemos 106 bilhões. Este problema da
dívida externa tem que ser enfocado dentro da nossa Car
ta Magna, caso contrário, por mais bonita que seja a re
dação para o campo da saúde, da educação e de todas
as medidas necessárias ao desenvolvimento social, deste
País, não teremos condições financeiras para realizá-las.
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Sr. Presidente, a aposentadoria hoje não é um prêmio,
é um castigo. Temos que escrever com muita clareza den
tro dessa Constituição os direitos dos aposentados. Vejo
colegas meus de medicina, aposentados pela Previdência
Social, não poderem, após uma idade avançada, descansar.
Aceitam bicos com salários muito abaixo do salário nor
mal, do salário mínímo da classe médica para poder so
breviver.

Não podemos deixar que esses dispositivos, a respeito
dos aposentados, continuem como estão configurados den
tro deste esboço da Carta Magna.

A nobre Constituinte Beth Azize apresentou uma
emenda, no sentido da nacionalização dos bancos; nós
socialistas temos essa visão. Não é mais possível que o
Presidente do Banco Central seja um representante do
banco da rede privada, porque vemos, na prática, que os
interesses da rede privada bancária prevalecem em detri
mento do Banco do Brasil e da Caixa Econômica.

Sr. Presidente, não vemos nada nesta Constituinte
que atinja àqueles que sempre dominam as finanças deste
País, ou seja, a rede privada bancária.

Não há controle neste País na remessa de lucros e
ela se faz, através da rede bancária privada do nosso País.

Sr. Presidente, quanto ao preâmbulo, apenas discorda
mos - e a nobre Constituinte Beth Azize apresentou uma
emenda que, para nós, tem sentido ser colocada - do pro
blema relacionado com o sexo.

Aprovaremos o atual preâmbulo, com a aprovação da
emenda nesse sentido, e queremos deixar bem claro que
nos aprofundaremos quando dos debates dos capítulos e
dos títulos subseqüentes, para que possamos, amanhã, ter
respeitado o direito dos trabalhadores, para que possamos,
amanhã, participar de uma política real no campo social
dentro da Constituição brasileira.

Eram essas, Sr. Presidente, as palavras que eu queria
deixar consignadas nos Anais, quando a nossa Comissão
inicia o processo de votação, e devemos todos nós ter a
consciência da gravidade deste momento! Porque será
muito difícil, no Plenário, serem revogados dispositivos
aprovados na Comissão de Sistematização, porquanto pro
curamos, aqui, encontrar um denominador comum para
os problemas mais polêmicos. Mas esse denominador co
mum há de passar pelo sentimento e pela vontade da maio
ria da população brasileira, e não representar interesses
da elite dominante que, infelizmente, sempre ditou as re
gras nos campos políticos, social e econômico do nosso País.

Muito grato a V. Ex.a, sr. presidente. (Muito hem!
Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Obrigado ao
nobre orador.

Tem a palavra o Líder do PMDB, Constituinte Antônio
Farias.

o SR. CONSTITUINTE ANTôNIO FARIAS - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituinte:

Estamos começando, efetivamente, os trabalhos da Co
missão de Sistematização, onde iremos adequar o parecer
do Constituinte Bernardo Cabral, da melhor maneira pos
sível, para que possamos ter uma Constituição que atenda
aos reais interesses da população brasileira.

Como representante do Partido Municipalista Brasilei
ro, esperamos uma Federação mais justa, onde os Estados
e, principalmente, os municípios, sejam menos pobres e
menos dependentes do Poder Central. Precisamos dar a es
ses Estados e a esses Municípios independência financeira
e econômica, para que eles possam diretamente gerir me
lhor os seus interesses.

Esperamos, também que as decisões, neste País, sejam
democratizadas; que daqui por diante, depois da promulgar
ção desta Constituição, um homem só não tome mais as
decisões fundamentais do nosso País e do nosso povo.

Precisamos democratizar a nossa Constituição. Temos
hoje uma Constituição arcaica e até arbitrária, onde se de
lega poderes para um pequeno ciclo de pessoas, e estas
pessoas, às vezes, tomam decisões em desacordo com as
reais necessidades do povo brasileiro.

]jj isto que o Partido lI4unicipalista Brasileiro espera,
uma Constituição acima de tudo democrática, uma Consti
tuição onde o Parlamento, onde o povo, através dos Depu
tados e dos Senadores, tomem decisões e que estas deci
sões atendam às aspirações maiores, às aspirações básicas
do seu povo e da sua gente.

Sr. Presidente, encerrando as minhas palavras, espero
que esta Comissão de Sistematização, realmente, faça um
trabalho profícuo, profundo, um trabalho que venha a tra
duzir o pensamento da população brasileira.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (palmas)

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra
a nobre Constituinte Cristina Tavares.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Con
s!-llto a V. Ex.a se, rejeitada a votação do Substiutivo n.O2,
fica prevalecendo o texto do preâmbulo do Substitutivo
n.O 1, do Relator Bernardo Cabral.

s> SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra para Uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Um momento.
Estou consultando os assessores, para poder responder a
V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - A
resposta está escrita, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Informo à
nobre Constituinte Cristina Tavares que existem requeri
mentos de preferência que serão submetidos ao Plenário
antes da votação. Obrigado a V. Ex.a '

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Encerrado o
encaminhamento de votação do preâmbulo, pelos Srs. Lí
deres, vamos submetê-lo à votação. O voto SIM significa
a sua aprovaçao, nos termos do 2.° substitutivo· o voto
NãO, a sua rejeição. '

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Mas
que requerimento?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - De acordo
com o que foi informado há pouco, existem, sobre a mesa
cinco requerimentos de preferência, que devem ser vota~
dos antes dos textos. De maneira que vou submeter à vo
tação os requerimentos de preferência.

Requerimento de preferência do Sr. Haroldo
Lima para votação do Preâmbulo do Substitutivo

n,? 1. (l.a votação)

O primeiro é do Constituinte Haroldo Lima, com o se
guinte conteúdo:

"Com base no inciso V do art. 12 do Regimen
to Interno da Comissão, solicito preferência para
a votação do preâmbulo do primeiro substitutivo
do nobre Relator Constituinte Bernardo Cabral."

Proceder-se-á à votação simbólica.
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Vou esclarecer aos Srs. e Sras. Constituintes: coloquei
em votação, pelo processo simbólico - sentados ou em
pé, SIM ou NÃO - o requerimento de preferência do
Sr. Constituinte Haroldo Lima.

Então, pergunto: aceitam V. Ex.as a votação simbólica?
Caso contrário, começarei imediatamente pela votação no
minal.

Trata-se da preferência do primeiro substitutivo do no
bre Relator Constituinte Bernardo Cabral.

Não sei se esse pedido de preferência da votação do
preâmbulo do primeiro substitutivo, se ele é majoritário;
ou seja, o substitutivo do Constituinte Bernardo Cabral
tem que ser votado. Esse requerimento tem que ser votado.
Então, tenho que proceder à votação.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Peço a
palavra para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, ocorre o seguinte: o pedido de preferência não
pode ser feito em relação ao primeiro substitutivo se não
houver emenda. O pedido de destaque é feito em relação
a uma emenda; porque o que estamos votando é o segundo
substitútivo; se o preâmbulo dele não foi emendado, e o
primeiro preâmbulo não recebeu emenda, não há o que
se destacar. Não há emenda para ser destacada. Portanto,
não posso votar essa preferência, porque não há emenda
destacando-a.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Estou sendo
informado pelo assessor parlamentar que existe emenda;
foi solicitado destaque e esse destaque foi concedido; e foi
pedida preferência para esse destaque.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte, para uma questão de or
dem.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, nem todos os presentes são
membros da Comissão de Sistematização. A votação sim
bólica naturalmente que não aferirá com precisão a von
tade dos membros da Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Acolho a
observação do nobre Constituinte. Procederei à votação
nominal. (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra, para uma questão de ordem, ao nobre constituinte
Pimenta da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Peço
a V. Ex.a que determine que os microfones das bancadas
sejam ligados, para que não haja o desconforto de
a cada intervenção trazer o Constituinte a esta tribuna.
(Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Estou solici
tando para que as ligações sejam feitas imediatamente.
Ignorava que estivessem desligados.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) -.:... Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte Nelson Car
neiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Nem
todos os membros da Oomíssão de Sistematização têm em
mãos o texto do primeio substitutivo do Relator Bernardo
Cabral. Melhor seria que fosse lido esse texto para que
se. pudesse fazer um cotejo entre os dois, para que então
houvesse uma deliberação com:ciente entre um outro texto.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não o texto
do substitutivo, mas o texto do preâmbulo.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Só do
preâmbulo. O do segundo substitutivo nós temos; o que
não temos é o do primeiro substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte Ademir An
drade.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, esse requerimento do nobre Constituinte Ha
roldo Lima vai nos dar um trabalho que não vai levar a
muita coisa. O Constituinte Haroldo Lima deseja que
prevaleça o preâmbulo do primeiro substitutivo. S. Ex.a
faz um requerimento para que se vote o preâmbulo do pri
meiro substitutivo. Ora, se neste instante votarmos o
preâmbulo do Substitutivo 2 e o rejeitarmos, naturalmente
prevalecerá o preâmbulo do Substitutivo 1, que atingirá
o que o Constituinte Haroldo Lima deseja. Não temos
por que votar erse requerimento, Sr. Presidente, isso vai
protelar os nossos trabalhos. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Pelo que me
informa o Assessor Parlamentar. .. (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Um momento,
quero resolver a questão de ordem do jovem Constituinte
pelo Pará. (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, pela ordem, sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente e Srs. Membros da Comissão:

Houve um acordo de lideranças com a Mesa da Co
missão e o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte,
para ertabelecermos uma consolidação de normas relativas
à votação do substitutivo.

Todos os Srs. Membros da Comissão e demais Cons
tituintes receberam o texto dessa consolidação. E ficou
estabelecido que a votação começaria pelo segundo subs
titutivo, a começar pelo preâmbulo, até a votação das dis
posições transitórias, por ordem estabelecida no texto do
segundo Substitutivo. Somente se houvesse uma rejeição,
em globo, do segundo substitutivo, é que se adotaria um
método regressivo, prevalecendo o anterior, para ser, en
tão, submetido em globo à votação, ressalvadas as emendas
e os destaques. Acontece que, no momento, Se vota não
um título, mas o preâmbulo. É um documento preliminar
do texto constitucional, e a ele foram apresentadas 19
emendas e 19 destaques. Uns para suprimir total ou par
cialmente o preâmbulo; outros, substitutivos, em número
de 7; outros modificativos, e algumas aditivas, tendo em
vista- á discriminação no bom. sentido, quer dizer, tendo
em vista o casuísmo constante do preâmbulo, a respeito
da inexistência de distinção sobre sexo, cor etc., e que,
então, houve emendas aditivas para se incluir uma ou outra
palavra.
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o que na verdade se vai votar, em primeiro lugar, são
os destaques relacionados com o texto do preâmbulo. Evi
dentemente não se pode suprimir o preâmbulo do segundo
substitutivo, antes de apreciados os destaques que incidem
sobre o seu texto para suprimi-lo, para votá-lo, para
modificá-lo, aditá-lo ou substituí-lo.

De maneira que encareço à Presidência que proceda
à votação das preferências requeridas, porque é preciso
que elas sejam votadas e produzam conseqüências. Eu
mesmo apresentei um destaque relativo a uma emenda
que substãtuí integralmente o texto do preâmbulo. Se o
meu destaque for aprovado por maioria absoluta, eviden
temente, isso significa que prevalecerá sobre o texto do pre
âmbulo do substitutivo, e as outras emendas modifica
tivas vão incidir sobre aquele que merecer a preferência
do Plenário.

Nós temos que seguir as normas consolidadas e que
foram dãstríbuídaa aos eminentes Constituintes, Sr. Pre
sidente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte Carlos Sant'
Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, quero lembrar a V. Ex.a que está em votação
o segundo substitutivo. Se o preâmbulo do segundo subs
titutivo for supresso, de acordo com os destaques supres
sívos, prevalecerá o preâmbulo do primeiro, sem que fi
quem prejudicadas as emendas modificativas que estão
apresentadas e que poderão dr sendo -votadas, na medida
em que está prevalecente o preâmbulo do primeiro. Agora,
se nós dermos preferência, votarmos e aprovarmos o pri
meiro, ele será absolutamente votado, se tiver maioria, e
as emendas modificativas não poderão ser analisadas.

Vou defender, depois, na hora do destaque, que pre
firo o primeiro 'substitutivo no preâmbulo. Mas ele não
é perfeito; ele tem imperfeições que precisam ser escoi
madas. Então, a única forma de se fazer a limpeza do
prímeíro, escoimando as imperfeições que tem, é suprimir
o segundo, por destaque supressívo, deixar prevalecente,
portanto, o primeiro, e entrar na discussão das emendas
modificativas, a fim de poder aperreíçoar o primeiro. Se
nós colocarmos o primeiro em votação, ele vai ser aprovado,
com todas as incorreções, os vicios e as imperfeições. que
tem.

De modo que eu sugdro a V. Ex.a que mantenha o se
gundo substitutivo, coloque os destaques supressívos para
o segundo. Se for aprovado um destaque supressívo em
relação ao preâmbulo do segundo, prevalecerá o do pri
meiro, nós discutimos as emendas modificativas e, de
pois, confirmamos ou não o preâmbulo do primeiro.

Concluo, então, que V. Ex.a mantenha prevalecente
o preâmbulo do segundo e coloque em votação os desta
ques supressívos a esse preâmbulo, que, se aprovados,
nos levarão para o preâmbulo do primeiro substitutdvo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Pela ordem,
Sr: Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Pela ordem,
concedo a palavra ao nobre COnstituinte José Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Entendo que
estamos votando o segundo substitutivo e V. Ex.a, cer
tamente, poria em votação os destaques. Na hora de votar
os destaques, certamente, submeteria ao Plenário as pre
ferências aos destaques. Mas, como eu tenho em mãos a
relação dos destaques para o preâmbulo, para o primeiro
capítulo, e não noto que haja nenhum destaque refe-

rente ao preâmbulo do primeiro substitutdvo, eu gostaria
de ser informado, pela Mesa, com base em que o reque
rimento de preferência está sendo recebido.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Requerimen
to de preferência para o primeiro substdtutivo?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - É que eu não
noto, na relação de destaques, nenhum que se refira ao
preâmbulo do primeiro substitutivo. Logo, não há nada
a submeter à preferência.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Quer dizer
que, na opinião de V. Ex.a, se deve colocar em votação o
segundo substitutivo?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Não. Estamos
votando o segundo substitutivo, que é o instrumento fun
damental em discussão. Agora, vamos votá-lo, menos os
destaques. Quando V. Ex.a for votar os destaques, natu
ralmente, haverá os requer.mentes de preferência que
deverão ser votados. O que eu acho é que não há nenhum
destaque sobre este assunto, com relação ao, primeiro
substitutivo. Não notei, pelo menos, a presença desse des
taque, para ser pedida a preferência aqui, na relação
que foi pedida pela Mesa. :

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO
Presidente, para contraditar. (Assentimento da Mesa) - O
requerimento doe preferência independe de destaque. É evi
dente que sdm, Al.ás, as normas de consolidação são cla
ras. Qualquer Parlamentar Constituinte pode pedir pre
ferência, haja vista que, inclusive, começa do último para
o primeiro. Posso pedir preferência para votar o pri
meiro, em relação ao segundo. Na hora, é que se decide.
Evidentemente, a preferência não está acoplada a des
taque,

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, refiro-me ao art. 12, dnciso V, do Regimento In
terno da Comissão de Sistematização, que diz:

"Serão escritos, não terão discussão nem en
caminhamento, e dependerão de deliberação do
Plenárío da Comissão, os requerimentos que s.a
licitem:

I

H
lU 

IV-
V - preferência
VI-

VII -

Há uma preferência natural, estabelecida pela con
solidação das normas de votação e sdstematízação, Qual
é a preferência natural, Sr. Presidente? Substitutivo 2,
Substitutivo 1 e projeto da Comissão de Sistematização.
O requerimento de preferência se justifica, porque se
propõe alterar essa preferência natural. E alterar a pre
ferência natural, através de um requerimento de prefe
rência, está intedramente consubstanciado no -art.. 12, in
ciso V, do projeto de Regimento' Interno da Comissão de
Sistematização. Portanto, Sr. Presidente, o Regimento In
terno da Comissão de Sistematização garante o pedido
de preferência. Se nós não acatarmos o pedido de prefe
rência, estamos transformando destaque em pedido de
preferência que são duas eoísas distintas. O destaque in
cide sobre: um determinado assunto, em relação à supres
são, em relação à modificação, à substituição ou 'à adição.
A preferência não entra no mérito, se vai aditar, medi
fdcar ou suprimir. A preferência solicita uma inversão
da pauta, uma inversão da apreciação. portanto, Sr. Pre
sidente, é o' Regimento Interno da Comissão de Sistema
tização, art. 12, inciso V, claro, que garante 'a preferência
para esse requerimento.
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o SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.
Presidente, peço a palavra. .

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, peço a palavra para contraditar. (Asse'llti
mente da Mesa) Parece-me que, para que seja possível
o pedido de preferência, há de haver antes o pedido de
destaque. Não se pode pedir a preferêneía, sem o desta
que. Penso que a proposta do eminente Líder Carlos
sant'Anna resolve o assunto, porque chega ao mesmo
objetivo, por um caminho que me parece mais regimen
tal. Vota-se o pedido de supressão do preâmbulo do Subs
tutivo n.o 2 a, Soe aprovada a supressão, com a qual não
concordo, mas, se aprovada, naturalmente a votação se
dará do preâmbulo do Substitutivo n.O 1. É o caminho mais
curto e mais fácil para solucionar esta controvérsIa que
está Instalada.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - V. Ex.a tem
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ,CHAGAS RODRIGUES - Sr.
Presidente, de acordo com a Consolidação das Regras
RegimentaIs, não há preferência absoluta para o segundo
substitutivo.

Temos, aqui, n. O 2, votação, 2.4:

"Terá preferência para votação o segundo
substitutivo oferecido pelo Relator, como concluo
são de seu parecer, salvo deliberação em contrá
rio. Essa votação não terá encaminhamento."

Portanto, Sr. Presidente, podemos votar o primeiro
substitutivo. Terá preferência o segundo, mas, se houver
deliberação em contrário, poderemos votar o preâmbulo
do primeiro substitutivo. Preâmbulo, porque, no momen
to, estamos discutindo preâmbulo.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tenho a im
pressão de que a colocação feita pelo Constituinte José
Genoíno é mais convincente.

Temos, por conseqüência, que colocar em votação, de
acordo com o art. 12 do Regimento Interno da Comissão
de SistematIzação e do art. 62 da Assembléia Nacional
Constituínte.

Diz o art. 12:

"Serão escritos, não terão discussão nem en
caminhamento, e dependerão de deliberação do
Plenário da Comissão, os requerimentos que soli
citem:

v - PreferêncIa."
Foi isso o que V. Ex.a alegou, não foi?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Exata
mente!

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tenho, então,
que colocar em votação, de acordo com os termos do Re
gimento. Velo por escrito o requerimento de V. Ex.a ? Está
aquí o requerImento:

"Com base no inciso V, art. 12 do Regimento
Interno - foi o que acabei de ler -, solicito pre
ferência para a votação do preâmbulo do primei
ro substitutivo do nobre Relator Constituinte Bel"
nardo Cabral."

Então, é votação nominal.
Convoco o nobre Deputado Aldo Arantes ...
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.

Presidente, pela ordem!

Quero saber, atendida a preferência, como ficam os
destaques feitos em relação ao Substitutivo n.? 2. No caso
de ser aprovada a preferência ;;lor Substitutivo n.> 1, esses
destaques prevalecem para o Substitutivo n.o 1, dada a
preferência, ou caem todos os destaques?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A informação
que eu tenho é de que não cai, mas eu pediria a V. Ex.a
a bondade de esperar para eu ver se isso é aprovado ou
não.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Mas
isso é fundamental, vai orientar a nossa votação, porque
se os destaques permanecerem, nós vamos discutir os des
taques em cima da preferência dada ao preâmbulo do
primeiro e se os destaques não permanecerem nós vamos
ser obrigados a votar contra a preferência.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - É a inversão
de ordem da votação que nós estamos ...

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Mas
há destaques que são feitos ao Substitutivo n,v 2 modifi
cativos, substitutivos, etc. Se o n.o 2 é substitUíd~ na pre
ferência pelo primeiro, estou perguntando como fícam os
destaques feitos ao SubstitutIvo n.o 2' se eles ficarem
prejudicados, então nós vamos ter qúe votar contra a
preferência para po.der prevalecer os destaques, ao passo
que se V. Ex.a decídír que se os destaques prevalecem,
poderemos votar.

O SR. P?-ESIDENTE (Afonso Arinos) - Ele está di
zendo que nao pode votar a preferência, sem ter certeza...

Constituinte Adolfo Oliveira, por favor!
~ SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.

Presídente, peço a palavra, pela ordem.

Não qu~ro insurgi:-me contra a decisão de V. Ex.a.,
apenas man~estar a mmh.a preocupação que, salvo melhor
J~llZO, V. Ex. acaba de criar, COm essa decisão a possíbí
lidade de um número infinito de emendas 'porque em
qualquer momento da votação será possívei a qualquer
~arlamentar pedir preferência sobre uma parte do pro
jeto que ele [ulgar conveniente, desta forma criando uma
emenda, na medida em que V. Ex.a está aceitando um
pedido de yreferênci:a- ~ sem haver antes um pedido de
d~staque. ~ UI~a decísão que me parece perigosa, porque
nao J:a~era ma;.s contr?le das emendas. Tudo o que se fez
nos ultimas días, pedído de apresentação de emendas
ordenamento de emendas, a meu juízo, tudo isto está
perdído, porque as emendas estão livres a partir deste
momento.

O SR PRESIDE1;TT~ (Afonso Arínos) - Queria infor
mar ao nob~e Oonstítuínta, meu patrício e amigo, que a
s~a observação me preocupa. Mas eu queria lembrar tarn
bem que neste debate, que não é especificamente claro
nen: .coerente, existem decisões que não são também es~
pecIfIcan:e~te claras, nem coerentes. Elas são resultado
das condições em que foram decididas ou proferidas E
eu não tenho escrúpulo nenhum, nem me parece erro que
se ?s resultados forem tão funestos como V. Ex.a acaba
de índícar, se eu estiver na presídêneía eu revisarei a mi
nha decisão. Isto não é impossível. Nós não estamos de
cidindo uma questão que seja absolutamente incompativel
com um recuo, com uma nova decisão. Isso é comum. En
tão, posso tranqüilizar V. Ex,a, dizendo que nós não che
garemos a esse desfecho dramático. Sie isso ocorrer será
o suficiente para o presidente, que não perdeu coinp1e
tamente o senso da realidade, impedir que isso ocorra
sendo imputada a ele a responsabilidade. '

Muito obrigado a V. Ex.a pela advertência.
O ·SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Eu

agradeço muito os esclarecimentos de V. Ex.a, porque não
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estávamos discutindo o caso concreto e sim a tese, e V.
Ex.a me tranqüiliza.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Pela 01'
dem, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. CONSTITUINTE GERSON !PERES - sr. Pre
sidente, a consolídação das normas regimentais está re
calcada no que preceitua o art. 336, incisos XIII e XIV
do Regimento do Senado. Pois bem, Sr. Presid·ente, vamos
ler e verificar que nós estamos fazendo uma tempestade
num copo dágua. O inciso XIII diz: "Terá preferência
para a votação o substitutivo que tiver ;parec,e-r favorável
de todas as Oomlssôes, salvo se o Plenário deliberar em
outro sentido". E o XIV diz: "Havendo mais de um subs
titutivo - como é o caso, nós temos mais de um substi
tutivo - a precedência que é determinada pela preferên
cia será regulada pela ordem inversa de sua apresenta
ção." Logo, nós deveremos submeter preliminarmente em
votação o preâmbulo do Substitutivo n.v 2, que é o inverso
_ essa que é a regra - para depois então nós discutir
mos as preferências, sem o que os nossos destaques desa
parecerão, e não poderão desaparecer porque são desta
ques do segundo substitutivo, sem o que teremos aqui eli
minado o díreíto dos destaques. E só o Plenário, rejei
tando o Substitutivo n.o 2, os destaques cairão concomi
tantemente com a rejeição.

Portanto, Sr. presidente, nós devemos votar de acordo
com o Regimento, em primeiro lugar, pela ordem inversa,
como diz claramente, é o Substitutivo n.O 2. Depois, então,
é que nós discutiríamos o problema das preferências.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEffiO - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra, pela ordem, o nobre Constituinte Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEffiO - Sr.
presidente, queria pedir a atenção de V. Ex.a para o pre
cedente que vai abrir, se não houver um destaque a ser
oferecido pelo nobre Constituinte Haroldo Lima. V. Ex.a
não pode receber essa preferência para um destaque que
não existe, sob pena de, agora por diante, todos nÓS po
dermos buscar emenda apresentada há um mês ou 2 n:e
ses e pedir preferência, sem que essa emenda tenha SIdo
destacada.

Quero chamar a atencão para o precedente, porque se
há uma emenda destacada do Deputado Haroldo Lima,
nós podemos pedir prererêncía .par~ ela mas, se não hou
ver essa emenda destacada, nos nao podemos pedír pre
ferência para ela, se não nós não acabaremos nunca.

6 SR. OONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra, pela ordem, O nobre Constituinte Roberto Freire.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, eu quero trazer uma contribuição à Mesa, lem
brando um fato que ocorreu aqui mesmo, neste Plenário,
quando da discussão, na subcomiEsão, da questão da refor
ma agrária, foi solicitada uma preferência - e creio ser
importante resgatar este exemplo, para que não possamos
correr o mesmo risco, e agora não podemos correr esse
risco, pois estamos em fase definitiva de apresentação de
projeto _ na Subcomissão, repito, foi levantado um pedido
de preferência para votar um substitutivo apresentado pelo
Constituinte Rosa Prata; foi aprovada a preferência para
votar o substitutivo e não o relatório apresentado pelo
Constituinte Oswaldo Lima Filho.

Quando foi aprovada a preferência do Substitutivo
Rosa Prata, ocorreu que foi prejudícado .o relatório e os

destaques que haviam sido feitos àquele relatório. Da
mesma forma que, aqui, todos os destaques de emendas ou
de supressão, são relacionados ao Substitutivo n.o 2.' Se
for dada preferência ao Substitutivo n.o 1, cai o Substitu
tivo n.? 2 e todos os seus destaques. E, ou se aprova na
íntegra o Substitutivo n.O 1, ou vamos ter, aqui que votar
pela supressão, talvez, não tendo o preâmbulo.'

Isto, agora, pode não ser muito grave, mas, nos outros
títulos, pode criar problemas de ter que se aprovar em
bloco, e estas votações não podem ocorrer na Constituição.

Outro exemplo: a questão da preferência de que fala
o ~eg~mento, não é preferência_ de substitutivo, é a pre
ferêneía de emendas para votaçâo, ou de destaques e não
de substitutivos. Porque, senão, corremos o risco de não
discutirmos os nossos destaques.

. O SR. CONSTITUINTE JOS]jj GENOíNO - Sr. Pre
sídente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte José Genoíno.

. O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sídente,

O nobre Constituinte Roberto Freire não leva em conta
u.m dado da experiência da Subcomissão da Reforma Agrá
na..]jj que, na consolidação das normas já acertadas entre
as lideranças, a Presidência da Constituinte e a da Comis
são de Sistematização existe, Sr. Deputado Roberto Freire
uma yre!erência natural, uma preferência entre o segundo:
o primeiro e projeto de Constituição. Isso não existia na
votação da Subcomissão de Reforma Agrária. Em segundo
lugar, o. que foi concedido como preferência não era para
o su~stlt.utlVO, era para uma emenda _que não podia ser
substitutivo, porque, no momento nao podíamos apre
sentar substitutivo, transformar ~a emenda em substi
~utiyo e pedir preferência para o substitutivo. Nesse caso,
e dif~ren~e porque ~xis~em três peças para a votação;
SubstItutIVO .2, Su~stItUtIVO 1 e Substitutivo n.O 00. O que
estamos pedindo e uma alteração para a apreciação de
u~ desses substitutivos. Portanto, não existe essa possí
bílídade, No caso de cair o Substitutivo 1 nobre Consti
t~~t~Roberto Freire, passa a existir um p~ojeto de Oons
tl~Ulça<?, pela or~em que está estabelecida aqui. Portanto,
nao existe esse rasco de cairmos no vazio que V. Ex.a está
lembrando na questão da Subcomissão de Reforma
Agrária.

AI~m .do mais, Sr. Presidente, se negarmos o pedido de
preterêncía, estaremos cometendo um ato arbitrário em
relação à democracia da Assembléia Nacional Constituinte
e desta Comissão. Pelo seguinte motivo: a preferência não
incide ,s0l:>re,o mérito da matéria, e o destaque incide. A
PEeferenCla e apenas uma alteração na ordem de aprecia
çao, e o destaque incide sobre o conteúdo da matéria.
Portanto, são coisas distintas. E se não permitirmos a
preferêncía para apreciar ~ferentemente o destaque, nós
v!'lmosocnar uma situação Imposta, a partir do Substitu
tIVO n, 2.

E eu quero lembrar aqui que, nas reuniões acordadas
entre as lideranças, não foi concedido o pedido de votação
em separado, que seria uma maneira de solucionar esse
problema. Se não se concede o pedido de votação em sepa
rado, que está consagrado no Regimento Interno do Se
nado, e se_nega o pe~ido.de preferência, está se aprovando,
de antemão, o substítutrvo n.o 2, e isso não pode ocorrer.

Portanto não existe -este risco nobre Constituinte
Roberto Freire. Aí, Sr. Presidente, com base no art 12
inciso V, vamos aceitar a preferência. . ,

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Mas co
lega, o Substitutivo tem preferência regimental. 'Está
c~ar~ aqui,_preferência já e~tá no Regimento para o subs
títuüvo. Nao temos que pedir preferência para substitutivo.



868 Quarta·feira 27 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTiTUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

É uma contradição o que está se dizendo aqui, Sr. Pre
sidente. Eu pediria a V. Ex.a que desse atenção para o
inciso XIII do art. 336, do Regimento do Senado, a pre
ferência do substitutivo é regimental. Não pode um Cons
tituinte, aqui, apresentar um requerimento de preferência
sobre o que o Regimento já diz. Então, tem que colocar
em votação primeiro o substitutivo de parecer favorável.
Está escrito no Regimento.

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

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos. Fazendo soar a
campaínha.) - O Presidente pede vênia para manifestar
a sua perplexidade, diante da ererevseêneía dessa dis
-cussão sobre o pro-cesso. Não viemos aqui para discutir
processo, viemos para discutir substâncias.

Acho profundamente estranho, para um temperamen
to como o meu, temperamento moderado, temperamen
to inclinado a racionalizar soluções, que fiquemos nesta
exaltação extraordinária, para discutir miudezas de
processo.

Eu gostaria que a Comissão, que é a minha fonte de
inspiração e de esperança, me desse mais motivos para
ter essa esperança e conservar essa inspiração, no trato
das coisas substanciais da Constituição. Não podemos ofe
recer este espetáculo de dissídios inteligentíssimos. Estamos
fazendo uma experiência de desperdício da sutileza de
raciocínio, da facilidade da argumentação, do brilhantis
mo do debate em coisas que não merecem esta demora,
esta exaltação, esta antinomia, esta confusão que, de sú
bito, se estabeleceu no plenário.

Fico pensando com serão as discussões, nos dias em
que tivermos que tratar da r~forma agrária, nos dias .em
que tivermos que votar o regime de governo. Nesses dias,
sim espero que tudo aquilo que contém esta plêíade de
ho~ens tão eminentes, tão experientes, tão patriotas,
possa surgir com a flama das sugestões que incendeiam,
que iluminem o País. Mas o País não vai ver dois metros
de claridade, de esperança, com este tipo de vdebate que
hol e estamos tendo aqui. Para mim, é uma experíêneía
que eu não chamaria de decepcionante, mas que chamaria
de melancólíca,

Assim não darei mais a palavra pela ordem. Quero
é que se \rote uma solução. Não posso mais conceder
naquilo que estou sentindo que é um excesso e que não
posso mais aceitar. Nós temos que deliberar sobre isto,
temos que votar sobre isto e temos que passar adiante
disso. .

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS ...:...- Sr. Presidénte,
sem que seja rebeldia quanto à decisão de V. Ex.a ...

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A preferência
para a votação, vejo aqui pela consolidação das normas,
está aqui no capítulo Il, votação:

"Terá preferência para votação no segundo
substitutivo oferecido pelo Relator como con
clusão do seu parecer, salvo deliberação em
contrário." , .

Então, vou provocar esta deliberação para ver se ela é
em contrário. Porque a norma de consolidação de proces
so, para que nós possamos andar, tem essa disposição:
votação, artigo 2.1, 2.3, 2.4, terá a preferência para a
votação, segundo o substitutivo.

Vou fazer a chamada para determinar se nós daremos
preferência ao Projeto n.o 2 sobre o Projeto n.O 1, não
sobre o preâmbulo. mas sobre o projeto. Substitutivo "a",
Substitutivo 1. Então, trouxe aqui dois ...

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, é sobre todo o Substitutivo, 'se entendi bem?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) É o
preâmbulo.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
Sr. Presidente, quem vota "sim" o quê?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Insisto, se V. Ex.lI.
me fizer o obséquio.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - "Com base no
inciso V do art. 12 do Regimento Interno da Comissão
de Sistematização, solicito preferência para a votação do
preâmbulo do primeiro substitutivo do nobre Relator
Constituinte Bernardo Cabral".

É o que está em votação.

O signatário é o Constituinte Haroldo Lima. Onde está
S. Ex.a? (Pausa)

Vamos razer a chamada.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,

pela ordem. V. Ex.a apela para a racionalidade. Gostaria
de dar a minha opinião

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Um momen
to! Vamos esclarecer o processo de votação: quem votar
"sim" aceita o Substitutivo 2; quem votar "não", aceita
o Substitutivo 1.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Não, Sr. Presidente! Quem votar "sim" vota pela pre
ferência.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Quem vota
"sim", adota a preferência, está certo! É isso que está
em votação.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGm - Sr. Pre
sidente, por favor, explique melhor. Votando 'sim", vota-se
pela preferência, o que quer dizer que optamos votar
primeiro o Substitutivo n.O 1, e não o n.o 2. Repetindo:
"sim" é a favor da preferência, quer dizer que votamos
primeiro o Substitutivo n,> 1, e só depois, o Substitu
tivo n.O 2.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Perfeito!

(Procede-se à. votação)

Votaram SIM: Abigail Feitosa, Ademir Andrade,
Aluízio Campos, Cristina Tavares, Francisco Pinto, Harol
do Sabóia, José Paulo Bisol, Nelton Friedrich, Paulo
Ramos, Sigmaringa Seixas, Rose de Freitas, Brandão
Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Inácio
Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Lima
e Jamil Haddad; votaram NAO: Alfredo Campos Almir
Gabriel, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carl~s Mos
coni, Carlos Sant'Anna, Egidio Ferreira Lima, Fernando
Bezerra Coelho, Fernando Henrique Cardoso, Fernando
Lyra, Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Fogaça, José
Geraldo, José Richa, José Serra, José Ulisses de Oliveira,
.Manoel Moreira, Milton Reis; Nelson Carneiro, Nilson
GibSon, Oswaldo Lima Filho, Pimenta da Veiga, Prisco
Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues
Palma, Severo Gomes, Theodoro Mendas, Virgildásio de
Senna, Wilson Martins, Délio Braz, José. Carlos Grecco,
Octávio Elísio, Afonso Arinos, Alceni Guerra, Antoniocar
los Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli,.Edme
Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Francisco
Dornelles, José Jorge, José Lins, José Sàntana de Vas
concellos, Luís Eduardo, Marcondes Gadelha, Mário Assad,
Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Ricarqo Fiúza, Sandra Ca
vaLcanti, Enoc Vieira, Mo;?;arildo Cavalcanti, Paes Landim,
Rícardo Izar, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson P~res,

José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson Motta, Francisco
Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilácqua, Adolfo Oliveíra,
Roberto Balestra, Roberto Freire e Antonio Farias.
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o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 18 Constituintes;
votaram NÃO 69 Constituintes. Total: 87 votos. O pedido
de preferência foi rejeitado.

Eu gostaria de acentuar que esta votação foi muito
significativa porque não foi negado, a nenhum dos Srs.
Constituintes, o direito de solicitarem a apuração da von
tade da Comissão.

Infelizmente, depois daquela seca, nós tivemos aqui
uma boa dose de chuva. Quem, não agora, quiser apanhar
chuva, tem que colocar a capa, tem que se resguardar.
Porque a maioria é muito grande!

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Pela
ordem, Sr. Presddente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Pela ordem,
concedo a palavra ao nobre Constituinte Pimenta da
ve.ga.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, segui a orientação de V. Ex.a, aliás como sem
pre pretendo fazer, não levantando questão de ordem
antes da votacão. Mas, agora, me considero no dever de
renovar a mínha preocupação quanto a esta decisão que
V. Ex.a adotou. Temo que, apesar de V. Ex.a ter dito cla
ramente que esta votação não significa um precedente,
sugiro que explicite novamente, porque a decdsão foi in
feliz. A prevalecer este caminho aqui adotado, não con
seguiremos votar, este ano, a Constituição, porque será
possível resgatar, em textos muito antigos, artigos, pala
vras, expressões e capítulos que não foram destacados.
Quero repetir: tudo que se fez nos últimos dias - a apre
sentacão e a ordenação desses destaques - tudo fica
prejudicado se prevalecer essa decisão. Mas como conhe
ço o grande equílíbrdo, o grande sentimento de justiça
que tem V. Ex.a, tenho a segurança de que esta decisão,
de fato, não será nenhum precedente e que, na primeira
oportunidade, V. Ex.a haverá de decidir em sentido con
trário.

o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Eu havia
declarado isso de antemão e posso insistir nessa posição.
Eu estava desejoso de provocar, por parte da Comissão,
a atenção para que tivéssemos maior empenho em nos
dedícarrnos às tarefas constitucionais, preferencialmente
às tarefas regimentais. Preocupou-me sempre, aqui na
Comissão, o que hoje manifestei com uma franqueza que,
penso, deve ser entendida num homem cuja experiência é
baseada exclusivamente na idade. Nada me parece mais
explicativo, mais justificativo dessa Insdstêncía, do que o
desejo de um homem de idade verificar as possibili
dades de reflexão desta Comissão sobre o seu próprio
trabalho. Quis fazer isso de propósito. Quis fazer dsso
para mostrar o quanto é importante que a Comissão, di
ante de uma experiência incômoda, mais ou menos inútil,
retire essa utilidade que é a de partir para enfrentar os
problemas constitucionads e não nos determos numa es
pécie de exercício intelectual do nada, ou seja, em fór
mulas permanentemente em discussões também permanen
temente ressucitadas, redivivas, acaloradas a respeito de
coisa alguma. Isso é o que me preocupa. Permi
to-me poder dizê-lo, porque tenho uma experíêneía que
é baseada exclusivamente no tempo que me ensinou o
quanto são vãos, inúteis, o quanto são insignifdcantes na
memória da História as questões como essas numa As
sembléia como a nossa, conheço os Anais dessas assem
bléias; era da minha profissão, como Professor de Di
reito Constitucional, estudar esses assuntos. Desde a As
sembléia de 23, a de 91, a de 46, enfim, todas as Assem
bléias Constituintes tiveram sempre experiências malo
gradas, desde que a discussão passasse da razão para a
paixão.

Temos que evitar que a razão deixe de predominar
sobre a paixão. Se fui imprudente ou ousado, pedindo

esse esforço aos. meus Companheiros, peço, humildemen
te, que me perdoem, mas fiquei suficientemente informa
do. Podem V. Ex.as aceitar o que estou dizendo, podem
aceitar a palavra deste velho, experãente na vida po
lítica.

Devemos marchar ao encontro dos temas constitucio
nais. Existem, aqui, luminares, capacidades, competên
cias, interesses, inclinações de toda natureza, de todos
os Partidos.

Chamei, aqui, hoje, os meus Companheiros de Es
querda para virem colaborar conosco no exame disso e
eles partdcíparam; sou amigo de todos eles, de todos os
Partidos, do Partido Socialista, do Partido Comunista
Brasileiro, do Partido Comunista do Brasil; em todos
esses setores tenho amigos.

Era exatamente isso que eu queria. Vale a pena ou não?
Vamos marchar para debater a Constituição e resolver
os seus problemas. Diante do resultado, fica prejudicado o
requerdmento do Constituinte José Genoino, que requereu
preferência para votação do § 2.° do preâmbulo do Subs
titutivo n.O 1, em lugar do preâmbulo do Substitutivo n.o 2.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma declaração.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - A de
claração, Sr. Presidente, é que as palavras que V. Ex.a
acaba de proferir são uma demonstração do seu alto es
pírito público, que esta Casa reconhece e o povo do Rio
de Janeiro reconheceu, de modo expresso, quando V. Ex.a,
sem sair para a campanha eleitoral, mereceu o sufrágio
do povo fluminense, que lhe devolveu esta cadeira.

É a homenagem que a Assembléia Nacional Consti
tuinte lhe deve e esta Comissão de Sistematização em
especial mas, como V. Ex.a acentuou, esta foi uma decisão
singular, V. Ex.a quis conhecer o pensamento da Comissão
de Sistematização.

Sr. Presidente, só existem, hoje, o Substitutivo Ber
nardo Cabral, n.O 2, e as emendas destacadas; fora cdsso,
será buscarmos todas as outras para apreciar sob a for
ma de preferência. Então, em vez de examinarmos 8 mil
destaques, vamos examinar 80 mil emendas; daí com
preendo e quero saudar o seu espírito democrático e fa
zer votos para que V. Ex.a continue dando esse exemplo
de liberdade e segurança na direção dos nossos traba
lhos. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obri
gado nobre Constituinte.

Passemos agora à votação de outro requerimento de
preferência.

Solicdtamos preferência para a votação do destaque
n.o 001.421/87 ..•

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

Sr. Presidente, V. Ex.a tem que colocar, preferencial
mente, em votação, os destaques supresivos. Tem que, pri
meiro, pela preferência regimental e regulamentar, chamar
para votação os destaques supressivos e depois os modifi
cativos. Há dois pedidos de destaque supressivos.

Está no papel que nos foi distribuído: os destaques su
pressivos têm que ser votados em primeiro lugar; o desta
que supressivo, para ser aprovado, vai entrar no encami
nhamento de votação. Então, V. Ex.a tem aí pedidos de
destaques supressivos e é isso que tem que vir agora para
ser votado.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, para contraditar o ilustre Líder.



870 Quarta-feira 27 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

Acabamos de votar e rejeitar a preferência do Substi
tutivo n.? 1, sobrou a matéria substancial, substantiva, que
o Substitutivo n.? 2, de acordo com o inciso XIII, do art.
336, do Regimento do Senado, que está na consolidação e
diz: "Terá preferência o substitutivo, ressalvados os desta
ques". Então, depois de votado o Substitutivo, V. Ex.a co
locará os destaques pela ordem regimental: primeiro vem
a supressão, depois a modificação, depois a adição e etc.
:É assim que está no Regimento.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, V. Ex.a leu pela ordem inversa e estou pedindo
preferência para o destaque n.O 6.772/87, autor Carlos
Santa'Anna, destaque supressívo do preâmbulo.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - A supres
são deixa o vazio da matéria.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Não
deixa, não!

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - O que se
colocará no lugar dessa matéria? Se V. Ex.a tira um pedaço
do preâmbulo, pela supressão, o resto fica prejudicado.
Este é o raciocínio regimental. A supressão gera a prejudi
cialidade da matéria, é de fundo regimental. De forma que
eu pediria a V. Ex.a que atentasse para este princípio.

O SR. CONSTITUINTE CARLOSSANT'ANNA- V. Ex.a
está laborando em equívoco, Deputado Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Não estou,
não!

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Su
pressa o preâmbulo do 2.° fica o preâmbulo do 1.0 com os
destaques modificativos, substitutivos e aditivos, que estão
aí propostos, estão prevalecentes.

Então, se o destaque supressivo for aprovado, perma
necerá o preâmbulo do 1.0 e vamos modificar e substituir
o preâmbulo do 1.0 Só não aprovamos o pedido de prefe
rência do Deputado Haroldo Lima, porque V. Ex.a não de
cidiu se ficavam mantidos os destaques, porque, não fican
do mantidos os destaques, nós tivemos que derrubar a pre
ferência para usar este processo aparentemente inverso,
que vai dar exatamente no mesmo.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Ao adotar
o raciocínio do ilustre Lider, V. Ex.a pode colocar em vo
tação os artigos ou os incisos dos títulos constantes na ma
téria e V. Ex.a vai verificar que a emenda supressiva, ex
traindo um desses artigos, prejudica o resto. Veja como
ele não tem razão, se adotarmos a supressão sobre a maté
ria substantiva vamos prejudicar o resto.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Segundo o
Relator, a quem ouvi, e o Senador José Fogaça que com
ele concorda, devo colocar em votação o segundo Substi
tutivo oferecido pelo Relator, ressalvados os destaques.

Preâmbulo do Substitutivo n.O 2, Projeto de
Constituição do Sr. Bernardo Cabral. (2.a. Votação)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação o
preâmbulo, ressalvados os destaques.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem sobre
o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente:

Poucos estão entendendo o que está sendo votado. Co
mo fui à Mesa, o Sr. Relator me esclareceu que está sendo
votado o corpo do Substitutivo e não o Preâmbulo.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O preâmbulo,
ressalvados os destaques.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sim, mas
apurado o preâmbulo, como vou votar o Substitutivo?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não, salvo os
destaques!

(Procede-se à votação.)

Votaram SIM: Abigail Feitosa Almir Gabriel Aluí
zio Campos, Artur da Távola, Be~nardo Cabral,'Carlos
Mosconi, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho
Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pin~
to, Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Fogaça José Richa
José Serra, José Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira Mil~
ton Reis, Nelson Carneiro, Nilson Gibwn Oswaldo'Lima
Filho, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vian
na, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas
Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Chagas Rodrigues'
Daso Coimbra, Délio Braz, José Carlos Grecco José Tava~
res, Miro Teixeira, Afonso Arinos, Alceni Guer~a, Antonio
carlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli,
Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, José
Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos, Marcondes
Gadelha, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho,
Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira Mozarildo
Cavalcanti, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson'peres José
Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson Motta, Francisco 'Ros
si, Gastone Righi, Joaquim Bevilácqua, Adolfo Oliveira,
lR~bert() Balestra e Antonio Farias; votaram NAO: Ade
mir Andrade, Alfredo Campos, Carlos Bant'Anna. Cristina
Tavares, Haroldo Sabóia, José Paulo Bisol Nelton Frie
drich, Paulo Ramos, Prisco Viana, Theodor~ Mendes, An
tonio Mariz, Rose de Freitas, Ukíoríco Pinto, Luís Eduardo,
Paes. Landim, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas
Maciel, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sam
paio, Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 66 Constituintes'
votaram NAO 23 Constituintes. Total: 89 votos. O preêm:
bulo do Substitutivo n.o 2 foi aprovado, ressalvados os
destaques.

Há duas emendas supreesívas, que ficam prejudicadas
porque o Substitutivo foi aprovado.

Temos, também, 7 emendas substitutivas ao Substitu
tivo n.O 1, mas que estão prejudicadas com a aprovação do
Substitutivo n.? 2.

Destaque n,v 523/87 - Emenda n.o lp-06.650-6
do Sr. José Genoíno, "que suprime a exp~
sob a proteção de Deus, do Preâmbulo do Projeto
de Constituição". (3.a votação)

A emenda supressíva do Constituinte José Genoíno
que é a de n.o 000523/87 é de uma expressão do texto:

Dessa maneira, o Constituinte José Genoíno, como
autor do destaque, tem a palavra por 5 minutos' e de
pois, terão a palavra, para falar contra, os Constituintes
Daso Coimbra e Enoc Viedra, também pelo prazo de 5
minutos, cada um.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Constituintes:

A nossa emenda, supressiva da expressão "Reunidos
sob a proteção de Deus", em primeiro lugar, ela significa
- e quero falar isso com toda a franqueza de quem fez
essa emen~a - significa, em primeiro lugar, um respeito
profundo aqueles que estabelecem uma relação de inti
midade intrínseca e entre a divindade e a materialidade.
O ser humano, quando estabelece essa relação, entre a
divindade e as leis, entre a divindade e a ordem mate-
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rial, ele está entrando num terreno de sua intimidade
profunda, e essa ãntlmídade deve ser tão respeitada que
ela não pode ser estabelecida, enquanto um critério, a
ser colocado no preâmbulo de uma Constituição, ou no
preâmbulo de um Regimento Interno.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, essa questão en
volve conteúdo do próprio Substitutivo. Em vários mo
mentos, o Substitutivo garante a liberdade de crença;
em vários momentos, o Substitutivo estabelece os requi
sitos de um Estado laãco. E para ser coerente com esses
pressupostos, o Substitutivo não pode iniciar o preâm
bulo da constituição com a expressão "que os represen
tantes do povo brasíleíro, reunidos sob a proteção de
Deus", porque fere, na frente, proposições do respeito e
da liberdade de crença.

O outro argumento importante, sr. Presídente, é que
essa formulação apareceu, pela primeira vez, nas Cons
títuãções brasileiras, na Constituição do Império, onde se
invocava a santísstma Trindade; na Con.stituição Repu
blicana, exatamente no momento em que a luta demo
crática sobre a separação entre a religião e o ~tado

teve um momento importante com a Proclamaçao da
República, a Constituição de 1891 simplesmente se omite
sobre esse ponto; e a Constituição de 1934, que recupera
a formulação "sob a proteção de Deus.".

E paca não dizer que está falando aquã um m8.;rx~s~a,
que está seguindo algum modelo de alguma oonstítuícão
socialista, trouxe, para a tribuna, as Constituições
da Itália, da França, dos Estados Unidos, de portugal e
da Inglaterra. E essas Constituições, em seus preâmbu
los não colocam o problema nos termos em que está
po~to no preâmbulo da nossa Constituição.

Ao me referir a essas Oonstituições, Sr. Presidente,
estamos aqud para concluir esse encaminhamento, to
cando num problema importante e, certamente, essa vo
tacão vai refletir o nível de entendimento que teremos
na' Constituição, porque vamos razer uma oonstítuíção
com a visão histórico-filosófica da modernidade dos nos
sos dias, em que há um respeito profundo aos que acre
ditam e esse respeito sígndfíca não vulgarizar essa cren
ca pJrque colocar no texto constitucional é uma vulga
ridad,e, colocar no texto constitucional significa banali
zar algo que é muito profundo, para as pessoas que têm
uma relacão - como já falei - entre a divindade e a
materíalídade, Por outro lado, sígndflca o respeito, tam
bém, àqueles Constituintes que estão reunidos nesta As
sembléia Nacional constituinte, que vão promulgar uma
Constituição e que, por razões filosóficas, não têm essa
relacão da dívlndade, com relação a Deus. E na medida
em que se diz, que a Constltudçâo será promulgada. "s~b
a proteção de Deus", esta-se estabelecendo uma díscrí
mínacão sobre esses Constituintes, porque existem Cons
tituintes que não -estabel-ecem essa relação.

Não estamos fazendo uma oonstítuícâo para a maio
ria na questão filosófica ou ético-moral, porque, senão,
está-se impondo uma Oonstltuíção que nessas questões
vai ferir o pluralismo, vai ferir a Iíberdade de crença,
vai rerír a liberdade de religião. pergunto: há muitas
posíções que diferem da religião católica, como fdcariam
com- o argumento de dizer aqui que a maioria vai colocar
no dia em que a religião católica fosse maioria e im
pusesse às outras religiões uma determãnada formulação?
Não é esse o caminho, o caminho é o que estabelecemos
na Constituição uma formulação que possa garantir a
liberdade de culto, até às últimas conseqüências.
Não vamos falar em liberdade de culto se em seguida eli
minamos essa liberdade de culto; não vamos falar em
liberdade de erenca se, em seguida, dizemos que essa
crença tem que eXJ.stú.r apenas de acordo com aquilo que
acreditamos.

Sr. Presidente, para concluir esse encaminhamento,
é com uma visão aberta ao pluralismo ideológico, filo-

sófico, ético e moral, à modernidade dos nossos dias, que
defendemos a supressão da expressão "Sob a proteção
de Deus". Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Daso Coimbra. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE DASO COIMBRA - Sr. Pre
sidente, srs. Constituintes:

"Do Senhor é a Terra e sua plenitude, o mundo e os
que nele habitam."

Nesta afirmação bíblíca repousa uma verdade que,
em sã consciência, não podemos refutar. Habitamos a
Terra, e o mundo e, nesta condição, somos de Deus.

Querer recusar a proteção de Deus, negando a invo
cação desta proteção e o seu registro no preâmbulo e
mesmo no texto constitucional é querer negar a fé que
todo o povo brasileiro testemunha e invoca.

Querer suprímír esta invocação da Carta Magna, sob
o falso argumento de que se pode ddspensar esta ínvo
cacão em respeito aos incrédulos, ateus, céticos ou in
fiéis, é querer igualar o povo e a fé pela exceção. Aceito
este principio, abrir-se-á à Lei Maior o critério de privi
legiar a exceção, em todos os seus aspectos e conseqüên
cias.

Querer "dãspensar" a proteção de DeUS, sob quais
quer argumentos, é quebrar a tradição de nossas Cons
tituições, é deferir-se ao nada, ou aos sentimentos huma
nos e carnais, o direito de assumirem todo o império
sob o povo, que, assim, há de ficar no desabrigo de uma
proteção que somente é dada, em especial, aos que a
buscam.

Deus, em sua Excelsa paciência, tem tolerado a igno
rância dos ãncrédulos, mas não tolera o desprezo daque
les que O conhecendo, O negam e O recusam.

Nós, povo brasileiro, O conhecemos e não O recusa
mos. Por isto, não dispensamos sua proteção, sempre in
vocada na tradição constitucional e legislativa do País.
E o povo não nos tolerará se minimizarmos a fé que busca
em Deus sua permanente proteção. Sustento, portanto, a
Iimportância de constar no preâmbulo da Constituição
a expressão "sob a proteção de Deus". (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Enoc Vieira.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr. Presi
dente, Sr.as e S1'8. Constituintes:

A!pós ouvir a palavra do Constituinte Daso Coimbra
e a manifestação expressa pelos companheiros de Ple
nário, certamente seria dispensada a minha palavra. No
entanto, não poderia deixar de rememorar a História.

Se rebuscarmos o passado, há dois mil anos antes
de Cristo, encontraremos a primeira Lei escrita - o De
cálogo. Esta Lei foi escrita por Deus. Esta Lei tem servido
de base para todas as legislações. Esta Lei é a Lei que
rege a vida de todos os povos, seja no relacionamento
horizontal, seja no vertdcal, No instante em que o homem
acredita que Deus é o Criador de todas as coisas, no ins
tante em que ele confirma e que ele aceita as pgalavras
de Jesus, dizendo que "sem mim nada podeis fazer", é
evidente que nós, Constituintes, jamais poderíamos fazer
uma Constituição se não tivéssemos contando com a pro
teção de Deus.

É inegável a separação entre Igreja e Estado, por
nós defendida, e pelo dIustre Relator, consignado no pro
jeto. Entendemos que em nada isto interfere em. admi
tirmos, em aceitarmos, em sentirmos e necessidade de
que todo trabalho que fizemos em benefício do povo será
sempre sob a proteção de Deus. Daí por que, Srs. Cons-
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tituintes, é necessária a permanênscia da expressão "sob
a proteção de Deus", porque com essa proteção que todos
contamos, ainda não temos tido a capacidade suficiente
para fazer o melhor para o povo. Imaginemos se Deus
não estiver protegendo os srs. Constituintes, quem nos
protegeria? Se Deus não nos protege, quem nos prote
gerá? Se não tivermos a inspiração e a orientação de
Deus, onde buscaremos essa inspiração, se Deus é a fonte
de toda a sabedoria e de toda a inspiração?

Srs. Constdtuintes, desejo encerrar as minhas breves
palavras, porque o substitutivo ou o destaque de supres
são não pode encontrar amparo nos corações e nas men
tes de todos quantos aceitam a Deus como protetor, como
criador, como sustentador do homem e de todas as coisas,
porque todas as coisas foram feitas e criadas por Deus.
O salmista Rei Davi disse: "Bem-aventurada é a nação
cujo Deus é o Senhor." Busquemos sempre a proteção do
nosso Deus, para sermos uma Nação bem-aventurada.

Muito obrigado. (Palmas)
Durante o pronunciamento do Enoc Vieira, o

Sr. Monso Arinos, Presidente, deixa a cadeira Ida
presidência, que é ocupada pelo Sr. Brandão Mon
teiro, Primeiro-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Está em
votação a emenda supressiva de autoria do Constituinte
José Genoíno. A Mesa esclarece que quem votar SIM vo
tará pela retirada da expressão "Sob a proteção de Deus".
Quem votar NÃO votará a favor do texto do substitutivo,
com a inclusão de "Sob a proteção de Deus". (Palmas)

Vamos iniciar a votação pela ordem dnversa, ou seja,
de baixo para 'Cima.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Pela
ordem, Sr. Presidente. Quem votar NAO, vota pela manu
tenção do texto atual, salvo os destaques, que ainda vão
ser votados sobre o texto.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Há ne
cessidade de explicar alguma dúvida? (Pausa) Em vo
tação.

(Procede-se à votação)

Votou SIM: Haroldo Lima. Votaram NÃO: Abi
gail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Aluízio Campos, Artur da Távola, Bernardo Ca
bral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Cristina Tava
ires, Egíddo Ferreíra Lima, Fernando Henrique Cardoso,
Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen
Pinheiro, João Calmon, José Fogaça, José Paulo Bisol,
José Richa, José Serra, Manoel Moreira, Milton Reis, Nel
son Carneiro, Nelson Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo
Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Renato Vianna,
Sigmaringa Seixas, Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna,
Wilson Martins, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Daso
Coimbra, Délio Braz, Euclides Scalco, José Carlos Grecco,
Miro Teixeira, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Antoniocar
los Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli,
Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, José
Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Mar
condes Gadelha, Mário Assad, Oscar Corrêa, Ricardo Fiú
za, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Mozarildo Cavalcan
ti, Paes Landim, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Pe
res, José Lins Maia, Brandão Monteiro, José Maurício,
Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joa
quim Bevilácqua, Luiz Inácio Lula da Silva, plinio
Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Roberto Balestra e Ro
berto Freire.

o SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - De
claração de voto, como marxista, ateu. O partido, in
clusive em outras oportunidades, votava pela exclusão
de qualquer referência a Deus. Mas quero dízer que o

Partido Comunista Brasileiro, na perspectiva de moder
nidade que existe no mundo socialista, não quer desres
peitar um sentimento deísta e religioso do povo brasi
leiro. Portanto, voto não!

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vad proclamar o resultado: votou SIM 1 Constituinte;
votaram NÃO 74 Constituintes. Total: 75 votos. O des
taque foi rejeitado.

Está mantido o texto do preâmbulo "sob a proteção
de Deus".

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Para
uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o nobre Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, creio que a questão de ordem
é de fundamental importância até como uma reclamação,
mas, também, como um processo de elucidadão futura.

Quando, ainda há pouco, nos votávamos tendo sido da
da preferência ou iniciada a votação pelo preâmbulo, o
que dominou perante vários de nós é que deveria ter pre
ferência para votação o destaque supressivo. Mas cominou,
perante todos nós, que se o destaque supressivo fosse apro
vado haveria supressão do preâmbulo e, então, a Constitui
ção ficaria sem preâmbulo, por isto, dominou, entre vários
de nós, que deveria ser votado o substitutivo 2 sem os des
taques supressívos, porque estaríamos votando no Preâm
bulo, isto é, haveria um preâmbulo. Votamos, e vários vota
ram, para que houvesse o preâmbulo mas o fizemos na
suposição de que teríamos a oportunidade de, em havendo
o preâmbulo, poder haver um destaque supressivo sobre °
Substitutivo 2, para que prevalecesse, por exemplo, o preâm
bulo do Substitutivo I, que a vários interessava, por enten
derem que ele era melhor do que o Substitutivo 2.

Como isso não aconteceu, e foi considerada a prejudi
cialidade, a minha questão de ordem é a de que a Mesa
esclareça que, nos títulos que nos interessar manter, pre
valecer o Substitutivo 1, de que modo teremos de proceder
na votação. Vários de nós votamos de uma forma, para
conseguirmos chegar ao Substitutivo 1, sem dar a prefe
rência ... Se rejeitássemos o Substitutivo 2, a sua rejeição
poderia simplesmente significar a rejeição do preâmbulo.
Mas, se é este o caminho, é preciso que a Mesa esclareça,
definitivamente, de que sorte, por exemplo, prevalece, cain
do o Substitutivo 2, o Substitutivo 1; se é pela supressão
ou pela rejeição.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Para con
testar, pela ordem, concedo a palavra ao Constituinte Ger
son Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, o ilustre Constituinte Carlos Sant'Anna...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Gerson Peres, sem dúvida, levantou V. Ex.a
não só uma inquietação, como uma questão de ordem em
relação ao processo de votação, que se poderá dar, ou não,
de acordo com o que a Mesa definir.

Concedo a palavra a V. Ex.a, nobre Constituinte Gerson
Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, o eminente e ilustre Deputado Carlos Sant'Anna in
siste num problema que o Regimento é bem claro e fácil
de responder a S. Ex.a : s6 se vota preferência sobre desta
ques. Os parlamentares que queiram, realmente, ver os seus
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destaques colocados prioritariamente, terão que requerer
para eles a preferência, uma vez que quando se trata de
substitutivo, e aí parece que o Deputado ainda não se con
venceu, o Regimento é expresso, a preferência do substi
tutivo está expressa no próprio Regimento, terá preferência
o substitutivo. Quando existem dois substitutivos, o Regi
mento também é claro, ele diz: inverte-se o substitutivo e
dá-se preferência ao segundo substitutivo. De forma que,
para que o Constituinte Carlos Sant'Anna verifique que as
suas emendas tenham prevalência, tem que requerer des
taque e, em seguida, tem que requerer, na forma do Regi
menta, ...

o SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Já
requeri.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - ... a pre
ferência para os destaques. Quanto à supressão, Sr. Presi
dente, vou terminar, não perturbei o Constituinte...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Gostaria
de que V. Ex.a terminasse.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Quanto à
supressão, ela é parcial ou total. Naturalmente que se o
plenário dá preferência ao substitutivo integral, e as emen
das supressivas totais estiverem presentes, elas serão pre
judicadas, mas se a supressão for parcial, então ela será
votada como estamos fazendo agora. Portanto, não tem
procedência a questão de ordem do nobre Constituinte Car
los Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Só
quero uma explicação da Mesa! Na hipótese de querermos
fazer prevalecer um título do substitutivo primeiro, ao in
vés do segundo, como temos que proceder? Só isso!

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte José Genoíno, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sr. Presi
dente, essa questão me parece que está solucionada na Con
solidação das Regras Regimentais. Está aqui o seguinte:

"Ponto 2, 5 - Aprovado o Título ou Capítulo,
ficam prejudicados os seus correspondentes no Pro
jeto e no primeiro substitutivo e ainda as emendas
apresentadas a estes últimos, salvo as destacadas."

Portanto, as emendas destacadas ao preâmbulo, em re
lação ao Substitutivo 1 ou em relação ao projeto de Cons
tituição, deverão ser apreciadas por esta Comissão; elas
não podem ser prejudicadas. Está aqui claro, Sr. Presiden
te, na consolidação das normas regimentais. As emendas
aditivas, supressivas, modificativas e substitutivas, terão
que ser apreciadas pelas normas consolidadas em reunião
das lideranças com a Presidência da Constituinte e da Co
missão de Sistematização.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Pimenta da Veiga,
pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, parece-me que para alcançar o objetivo pre
tendido pelo constítuãnte canos Sant'Anna ele teria dois
caminhos, mas que já foram vencidos: O primeiro deles

teria sido apresentar uma emenda para o dispositivo do
Substitutivo 1 e, posteriormente, o pedido de preferência.

O destaque para o Substitutivo 1 e, depois, o pedido
de preferência. Está hipótese foi vencida, apesar da li
beralidade da Mesa, que colocou em votação, a nosso
juízo, equívocamente.

A segunda hipótese teria sido derrotar o dispositivo
do Substitutivo n.O 2, quando, automaticamente, por for
ça regimental, teria sido feita a votação da mesma parte
do Substitutivo n.? 1. Os dois caminhos já não podem
mais ser percorridos, porque estão vencidos.

A dúvida que me assalta é se a emenda supressíva
não deveria ter sido posta em votação. É esta a dúvida
que tenho. Parece-me, até, que deveria ter sido posta
em votação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai resolver a questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.
Presidente, peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vad. resolver a questão de ordem.

Não há mais contradita. Já houve contradita. A Mesa
vai resolver. Caso contrário, ficaremos, aqui, com 250
questões de ordem a respeito da mesma matéria.

Pensa a Mesa que, pela forma como foi deferida, a
questão levantada pelo Constituinte Carlos Sant'Anna re
ferente ao seu requerimento anterior, na verdade, criou
dificuldades para o entendimento do que ele desejava.
Mas é matéria vencida.

Diz o art. 2. 6:
"Rejeitado o Título ou o Capítulo, a proce

dência será pela ordem inversa de sua apresen
tação, votando-se o correspondente do primeiro
Substitutivo e rejeitado esse do projeto."

Infelizmente, o Projeto n,v 2 foi aprovado; não foi
rejeitado. Temos, aqui, algumas emendas em relação ao
Projeto n.O 1 que, com a aprovação do Projeto n.o 2, estão
prejudicadas.

Da mesma forma, a Mesa está definindO a questão
de ordem levantada pelo Constituinte Oarlos sant-anna,
Espera a Mesa que os oonstãtuíntes tenham um pouco
de paciência para a resolução que a Mesa dará.

Tínhamos outros destaques requeridos, inclusive des
taques integrais, que são substitutivos. Pensa a Mesa 
pode estar incorreto - que, aprovado o texto, se há um
destaque para Substitutivo integral, não há como colo
car em votação, haja vista que já foi aprovado o texto.
Como substituir o texto integralmente? Este é o enten
dimento da Mesa. Se V. Ex.as não concordarem, utdlizem
o Regimento. Requeiram, em grau recursal, ao Presidente,
com três assinaturas, conforme prevê o Regimento.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA
Peço a palavra, Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra, pela ordem. o nobre Constituinte Pimenta da
veiga,

Ê sobre a mesma matéria? Ela já está resolvida pela
Mesa.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Não,
não quero me insurgir contra a decisão da Mesa. Apenas
quero um esclarecimento.

Não houve emenda ao Substitutdvo n.O 2. Todas as
emendas apresentadas foram ao Substitutivo n.O 1. Por
tanto, elas não podem ficar prejudicadas.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Eu não
disse a emenda, nobre Constituinte, eu disse em relação
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às emendas do substrtutívo.n.c 1. Se foi aprovado o n.o 2,
obviamente foi rejeitado o n.o l.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Mas
os destaques ...

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGm - Res
salvados os destaques.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sal
vo os destaques, Sr. Presidente. Salvo as destacadas. No
nosso entendimento, devem ser apreedadas, quando não
estiverem prejudicados, pela ação do próprio Relator,
que aproveitou muitos deles em seu parecer, em seu tex
to, em seu substitutivo. Os que não estiverem nesses 'ca
sos, deverão ser apreciados pela Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Volto a
levar à consideração com o texto das emendas que tenho
em mãos. Primeiro, existem emendas aditivas, que foram
incorporadas no texto já aprovado, foram dncorporadas
na errata, pelo Sr. Relator. Esta matéria está obviamente
vencida.

Eram referentes - esclarece-me a Mesa - à pala
vra sexo. Nesta matéria, existem seis emendas ou des
taques para emendas aditivas. Está superada a matéria,
porque foi incorporada no relatório, na errata do Sr. Re
lator. Na segunda matéria, havia duas modificativas que
referem-se ao Substitutdvo n.o 1, que já está superado,

(Tumulto no plenárin)

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Conce
do a palavra ao Constituinte Pimenta da Veiga, pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - É
neste ponto que há uma divergência entre nós. Todas as
emendas foram apresentadas em relação ao texto que
se conhecia, que é o Substitutivo n.? 1. E~~ão, }1ão po
dem estar vencidas por este fato. Do contrárío nao apre
ciaremos nenhuma emenda. Algumas serão declaradas
prejudicadas, porque foram aproveitadas pelo Relator,
mas as que não sstdverem neste caso, devem ser apre-
ciadas.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Ressal
vados os destaques. Está destacada, vai votar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte José Lins', para uma
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
meu entendimento regimental é que as emendas substitu
tivas têm primazia de votação sobre o original, isto é, so
bre o Substitutivo n.o 2. É claro, porque desde que há uma
emenda substitutiva, não é possível votar o original em
primeiro lugar. Ela tem primazia. Somente se a substítu
tiva cair é que se vota o original, que está se chamando
também Substitutivo n.O 2, do Relator.

O SR. PRESIDENTE <Brandão Monteiro) - Consti
tuinte José Lins, isto é matéria vencida, já foi aprovado
o preâmbulo do Substitutivo n.v 2. É matéria vencida.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Foi votado me
nos os destaques. Como há destaques substitutivos ele
pode cair.

O SR. PRESIDENTE <Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte, se já foi aprovado o Projeto n.O 2, o substi
tutivo integral, evidentemente que invalida a votação.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, pela ordem?

o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra, o nobre Constituinte Aluízio Campos, para uma
questão de ordem.

Peço aos ilustres Constituintes que colaborem com a
Mesa.

Com a palavra o nobre Constituinte Aluízio Campos.
Depois, pela ordem, falarão os Constituintes José Genoí
no, Paulo Ramos e José Maria Eymael.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, quando foi anunciada a votação do Substitutivo
n.v 2, se quis dizer que o texto do substitutivo seria vota
do para evitar que fosse suprimido pelo Substitutivo n.o 1,
conforme a proposta do Constituinte Haroldo Lima. Res
salvados - a Mesa repetiu isso várias vezes - os desta
ques, há 14 destaques incidentes sobre o texto do preâm
bulo do Substitutivo n.O 2. Há um requerimento meu, es
crito, sobre a Mesa, pedindo preferência para a votação do
meu texto, que substituiu integralmente o do Substitutivo
n,v 2, porque a preferência é dada para o Substitutivo n.O
2 exclusivamente para que os destaques só pudessem inci
dir sobre ele e não sobre o Substitutivo n.O 1. Foi isso
que se viu aqui. Porque V. Ex.a colocou em votação um
requerimento supressivo parcial do Constituinte José Ge
noíno e teria de colocar, também submetendo à votação,
todos os demais destaques, inclusive destaque aditivo. O
Plenário não aprovou, absolutamente, o preâmbulo do
Substitutivo n.o 2, porque a maioria, talvez, dos que estão
presentes votassem por outro destaque, inclusive o meu
destaque, que foi apresentado sobre o texto do Substituti
vo n.o 2. Não foi apresentado sobre o Substitutivo n,o 1.

Então, a Mesa não pode dar essa extensão à prefe
rência que o Plenário adotou para votarmos o Substitutivo
n.O2, ressalvados os destaques. E, então, o texto só pode
ria ser votado no preâmbulo do Substitutivo n.O 2, se to
dos os destaques fossem recusados pelo Plenário, inclu
sive os destaques substitutivos. Isso é uma questão evi
dentemente lógica. Seria uma violência considerar apro
vado, por essa margem de votação que houve, um texto
que foi submetido à apreciação do Plenário, com a res
salva dos destaques. A Mesa está obrigada a submeter à
votação os destaques cujas preferências foram requeridas.
Esta é que é a ordem que temos que seguir, para votar
democraticamente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, pela ordem. É no sentido, inclusive, de contribuir
com a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Um mi
nuto, Constituinte José Genoíno. Evidentemente que não
vou cercear a palavra de V. Ex.a, mas gostaria que nos
ouvisse, para colaborar.

O Constituinte José Fogaça, em nome do Relator, pede
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGACA - Sr. Presi
dente, ocorre e tem procedência a reclamação do nobre
Constituinte Carlos Sant'Anna, de que a votação do Subs
titutivo n.? 2 antecedeu à votação das emendas que eram
substitutivas integrais ao preâmbulo.

Mas estamos diante de matéria vencida e bem fez o
Constituinte Carlos Sant'Anna em chamar a atenção para
futuras situações. Votado e aprovado o preâmbulo do Subs
titutivo n.o 2, ressalvados os destaques, que serão sobre
emendas que substituam, em parte, ou modifiquem, em
parte, o texto.

Aprovado o preâmbulo, ocorre que o mesmo não é uma
peça íntegra, não é como um título inteiro de que se pode
destacar artigos ou capítulos ou secções. Trata-se de uma
situação especialíssima, que é a do preâmbulo e, que, por
tanto, tem que ser modificado ou substituído, em parte,
ou sofrer adição através de emenda. (Muito bem!)



Janeiro ele 1988 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTiTUINTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 875

Daí, porque se explica que a emenda do Deputado José
Genoíno, que pedia supressão, em parte, da expressão "Sob
a proteção de Deus", pôde ser votada, porque ela não
suprimia integralmente um texto j á aprovado.

Outra: não se pode colocar em votação emendas subs
titutivas que substituam integralmente o texto, mas so
mente aquelas que substituam, em parte, o texto, ou adi
tem elementos que se possam incorporar ao texto. E, como
relator substituto, em nome do Deputado Bernardo Ca
bral, que teve de se retirar, quero dar um exemplo prático
de uma emenda modificativa - por casualídade, também,
de autoria do Deputado José Genoíno, que é perfeitamente
compatível com o que estou dizendo, porque ela tem um
conteúdo aditivo que é perfeitamente passível de incor
poração ao texto, sem substituí-lo integralmente, como
são todas as outras emendas substitutivas. Conseqüente
mente, a Emenda n,v 06651, do Deputado José Genoíno,
que pretende incorporar ao texto a expressão: "Os pode
res inerentes à soberania são exercidos por representan
tes eleitos ou por mecanismos de participação direta", esta
emenda, que é aditiva, mas que não substitui integralmente
o texto, é passível de incorporação; esta pode ser colo
cada em votação. Não se pode colocar em votação emen
das que substituam integralmente um vínculo, um preâm
bulo que é uma peça íntegra que foi inteiramente aprova
da. Seria a mesma coisa que ...

o SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Re
lator, V. Ex.a me presta um esclareeímento, por favor?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Se V. Ex.a
me permitir, eu vou só concluir.

o SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Mas é a
V. Ex.a que eu quero pedir o esclarecimento. Se V. Ex.a me
permitir, relator, é para esclarecer.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Mas eu pre
ciso encerrar a frase, pelo menos; após isso, eu presto o
esclarecimento que V. Ex.a quer.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sou to
dos ouvidos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGACA - Seria a
mesma coisa que se nós tivéssemos aprovado todo o títu
lo da Ordem Econômica e, em seguida, quiséssemos colo
car em votação uma emenda que substituísse integral
mente todo esss título.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Mas
essa emenda já deveria ter sido votada antes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Mas, veja!
Este elro é matéria vencida, esta é uma questão vencida,
que nao se repetirá, por certo, mas não está mais ...

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Agora,
V. Ex.a me permite ...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Eu dou a
palavra a V. Ex.a para pedir um esclarecimento, se estiver
ao meu alcance.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - A frase
continua ou já acabou?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Já!

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Muito
obrigado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - V. Ex.a ain
da precisa de esclarecimento?

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Mas é
evidente! Eu nem pude perguntar a V. Ex.a o que eu queria
esclarecer...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - V. Ex.a tem
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Veja
bem! V. Ex.a diz com propriedade, muitas das coisas. Ti
vemos dois substitutivos: o número 1 e o número 2, mas
só nos foi dado direito de emendar o número 1. No núme
ro 2, nós só pudemos fazer destaques que eram das emen
das feitas ao número 1.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Quanto a
isso, não há nenhuma dúvida.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Por fa
vor! Agora eu quero que V. Ex.a me explique de que forma
milagrosa V. Ex.a permitirá a esse humilde constituinte,
fazer um novo texto para o preâmbulo? Pergunto a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Desde que
V. Ex.a modifique em parte, mas não substitua integral
mente.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Mas eu
quero um novo texto para o preâmbulo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Então, que
não aprovasse o númer-o 2.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Eu tive
uma emenda substitutiva ao preâmbulo do primeiro. No
segundo, eu pedi destaque do primeiro e veja o que acon
tece: se eu voto NÃO no segundo, vou para o primeiro;
voto NÃO ao primeiro e o meu substitutivo caiu também.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - É porque
o substitutivo de V. Ex.a é integral ao texto. Se V. Ex.a
faz a modificação de uma frase apenas ...

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Mas ou
se vota essa emenda substitutiva ou se vota o texto. Mas
se ressalvar os destaques ...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Se houvesse
o Presidente atendido aos pedidos de preferência e colo
cado em votação, aí V. Ex.a teria vez para votação. Mas
isto é matéria vencida e já decidida pela Mesa e por este
plenário.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Eu gosta
ria de solicitar a colaboração ...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGACA - Esta é a cola
boração e este o esclarecimento que 0- Relator Bernardo
Cabral me pediu que fizesse em seu nome.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Cons
tituinte Cristina Tavares, eu queria colocar com muita
clareza esta matéria a respeito da questão de ordem levan
tada pelo Constituinte Gastone Righi e pelo Constituinte
Carlos Sant'Anna.

Na verdade, havia uma duplicidade: foi colocado em
votação, houve erro. Mas. infelizmente, é matéria vencida.
Havia emenda supressíva que, a meu modo de entender,
deveria ter sido requerida a preferência para ser votada.

É verdade que, quanto a essa matéria, ocorreu este
fato. O Plenário votou o Substitutivo n.O 2. Não é possível
que tenhamos emenda substitutiva integral ao texto que
já foi aprovado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - A ressalva síg
~ifica que o que nós votamos, originalmente, é vazio. Não
tinha nada a votar. Portanto, a votação não devia ter sido
feita. Devia ter sido ...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Infeliz
mente, a matéria é vencida, Sr. Constituinte ...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - V. Ex.a me des
culpe, mas não é matéria vencida ...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Eviden
temente, é matéria vencida. O Plenário votou e votou o
substitutivo dois, ressalvados os destaques. Se nós temos
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uma emenda substitutiva integral, não temos que colocar
em votação o outro texto diferente do que já foi apro
vado. Senão nós vamos ficar aqui indefinidamente ...

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Pela or
dem, tem a palavra o nobre Constituinte Roberto Freire.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Eu que
ria colocar uma questão que me parece importante, por
que é meio atípico: é que esse preâmbulo é como se fosse
quase um artigo. Nos outros títulos, esse raciocínio se apli
ca perfeitamente. Pode-se aprovar todo o título, ressalva
dos os destaques, pois são vários artigos, vários dispositi
vos. No caso do preâmbulo, o problema é ser um único
artigo. E temos que admitir que cabe a um Constituinte
querer nova redação para este artigo. Ele não está ofen
dendo o princípio de não se admitir substitutivo integral;
ele quer nova redação para um artigo. Claro que esse ar
tigo significa o título todo, porque só tem este preâmbulo.

É o único problema que está existindo. A meu ver,
devemos fugir um pouco ao Regimento, neste caso espe
cífico, porque é atípico esse título.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Pela or
dem, concedo a palavra à nobre Constituinte Cristina
Tavares.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente estamos votando em uma Assembléia Nacional
Constituinte, estamos votando uma Constituição que pr~
tendemos seja para o Brasil de muitos e muitos anos. Nao
podemos admitir a gravidade da declaração do ilustre Se
nador José Fogaça e de V. Ex.a, como Presidente da Mesa
e como Relator, de que houve um erro na votação e é
matéria vencida. Não é matéria vencida, porque estamos
na mesma reunião. Não podemos aceitar que sejam admi
tidos erros em votação e que isso seja matéria vencida
na mesma reunião! É preciso retificar o erro, porque es
tamos em uma votação da maior seriedade. Se o erro foi
e está sendo admitido pela Mesa, deve ser retificado na
mesma reunião em que estamos presentes.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - No meu
modo de entender, o erro não foi da Mesa. O erro foi na
medida em que havia uma emenda supressiva integral, o
Constituinte Carlos Sant'Anna apresentava a emenda, o
Plenário votou o Substitutivo n,v 2 integral.

(Tumulto no Plenário)
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.

Presidente, acontece que fiz o pedido de preferência por
escrito. Estava, aí, desde o primeiro tempo, desde a pri
meira hora. Essa preferência para que os meus destaques
fossem votados preferencialmente, a ser votado o título
do Substitutivo n.O 2, sequer foi lida e sequer votada,
como também os de outros companheiros. votou-se o tí
tulo. Se é esse o erro, tudo bem. Precisamos saber quais
os procedimentos da Mesa daqui para a frente. Se a Mesa
começar a votar os títulos na frente do Substitutivo n.O 2,
prejudicando todos os destaques, estará havendo um golpe
de força em cima dos destaques e do aperfeiçoamento, que
não poderemos suportar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - É
nesse sentido que peço a questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - M!!,s
é exatamente por isso que precisamos colocar em votaçao
todos os destaques que estão aí e que foram ressalvados,
ou pelo menos reconhecido o erro e ver como se proce
derá daqui em diante, porque iremos saber que toda vez
que votarmos teremos que rejeitar o Substitutivo n,v 2,
para que os nossos destaques sejam respeitados. Est~va
mos na impressão de que votando, os destaques estaríam
respeitados. Votamos, mas eles não foram respeitados.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
esclarecerá a V. Ex.a Penso que deveria ser votada a pre
ferência requerida por V. Ex.a e, a meu ver, a decisão da
Mesa tar-se-â daqui por diante dessa forma, para não
haver prejuízo.

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

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a
a terá no momento oportuno. Pediu a palavra, pela ordem,
o Constituinte José Maria Eymael.

° SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, no sentido de contribuir com a Mesa e num
momento de tranqüilidade, com o que nos deparamos?

'I'ínhamos oportunidade, apenas, de apresentar des
taque.;; a~ projeto da Comissão de Sistematização e ao
SubStIotutlVO n.o 1. Foram as duas alterna:tivas que tínha
~os. _Ou os destaques ao projeto da Comissão de Sistema
hz~çao, ou os ,?-estaques ao Substitutivo n.O1. Ao Substi
tutívo n.> 2, nao pudemos apresentar emendas.

° racíocínío lógico, Sr. Presidente encaminha-se no
seguinte sentido: quando votarmos o SÚbstitutivo n.o 2 e o
aprovarmos, se for o caso, não podem estar prejudicados
os destaques relativos ao projeto da Comissão de Sistema
tização e ao Substitutivo n. O 1, porque se não for esse o
entendimento, somente haverá uma estratégia: se, para
que eu possa ter votado os meus destaques em cima do
Pro] eto da Comissão ele Sistematização ou em cima do
S~b~titutivo n.o. 1, . terei que, necessariamente, sempre,
rejeitar o SubstItutivo n,v 2. Não tenho outra escolha.
S.e eu quiser o destaque em cima do Substitutivo n.o 1,
ou em cima do projeto da Comissão, preciso rejeitar
o de n. O 2.

Então, Sr. Presidente, o apelo - é dentro inclusive
da interpretação a que V. Ex.a está se a;proxmlando - é
simples, no seguinte sentido: vota-se o Substitutivo n,? 2;
quando ele for aprovado, isso não representa que estão
prejudicados os destaques com relação ao projeto da Sis
tematização e ao Substitutivo n.o 1, porque, se não for
esse o entendimento, não há outro caminho, tem que re
jeitar sempre o Substitutivo n.o 2.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Peço
a palavra, p-ela ordem, Sr. Presidente.

° SR. OONS.TITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, é preciso que haja um esclarecimento para eliminar
toda a confusão que se está travando em torno dessa ma
téria. Tudo isso está acontecendo porque o preâmbulo
simplesmente tem um artigo, somente um. É óbvio que a
Mesa, que aliás já reconheceu, incorreu num equivoco.
Nós tivemos dois momentos nesta votação: primeiro, foi
a votação da preferência. Houve a preferência para a vo
tação do Substitutivo n.o 2 que, aliás, foi muito bem expli
cado pelo Senador José Fogaça, no momento em que hou
v-e a ,preferência para a votação do Substitutivo n.o 2 de
um preâmbulo que tem apenas um artigo. Seria o melhor
encaminhamento que se votassem as emendas supress!vlU,
por quê? Porque uma vez votadas as emendas supressívas,
nós teríamos a oportunidade de verificar que estavam
prejudicadas as emendas modificativas, as emendas subs
titutivas de n.o 2...

° SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - COnsti
tuinte Paulo Ramos, eu gostaria que V. Ex.a colaborasse.
Nós já respondemos a todas as suas argumentações, assim
como ao Constituinte Carlos Sant'Anna. Reconhecemos,
inclusiv-e, que V. Ex.a está certo. Peço a colaboração de
V. Ex.a senão, vamos ficar até 5 horas da manhã aqui.



Janeiro ele 1988 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta·feira 27 877

o SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Eu sei,
mas no momento em que há o reconhecimento de que a
Mesa incorreu num equívoco ...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Já expli
quei. Se alguém incorreu em equívoco o Constituinte Car
los Sant'Anna tinha solicitação de preferência e pediu
para a emenda...

O SR. CONSII'ITUINTE PAULO RAMOS - Eu gostaria
apenas de concluir, e vou concluir agora.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Então, V.
Ex.a, por favor. conclua.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Se houve o
reconhecimento da Mesa ...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Que não
reconhece isso, nobre Constituinte. V. Ex.a ínsíste,'

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - A Mesa
acabou de dizer que tinha se equivocado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Primeiro
a Mesa que está aqui não é a mesma Mesa que presidia
anteriormente. segundo, não posso lançar em cima do
Senador Afonso Arinos os equívocos que V. Ex.a quer quo
eu coloque sobre S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - É que re
conhecidamente houve um equívoco no encaminhamento
da votação. Uma matéria de suma importância e nós já
estamos aqui há muitas horas e nada impede que a Mesa,
democraticamente, analise o equívoco em que incorreu,
e submeta à votação as emendas supressívas para, depois.
sim, em não sendo suprimido, em não havendo acolhi
mento das emendas supressívas, ser votado o destaque
substitutivo.

O SR. PRESID'ENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre COnstituinte Chagas Rodrigues.

Eu pediria que todos fôssemos sintéticos para que pu
déssemos encamnhar-nos para a solução do problema.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES 
O que todos desejamos aqui é que haja ordem para votar
no prazo previsto o Projeto de Constituição.

Sr. Presidente, a matéria é clara e está muito bem
expressa e prevista nas nossas normas.

Veja, V. Ex.a, Sr. Presidente, que de acordo com essa
consolidação no n.O 2.8, não é possível votar emenda ainda
que supressiva, sem votar antes a matéria principal.
O número 2.8 diz:

"A matéria destacada será submetida ao ple
nário após a aprovação da matéria principal a
que ela se refira ou após a deliberação do grupo
de emendas."

Portanto, Sr. Presidente, não houve nenhum erro, a
Mesa procedeu corretamente. Primeiro se deve votar a ma
téria principal, para somente depois proceder-se à vota
ção da matéria destacada. O que esperamos é que esse
principio prevaleça também daqui para a frente.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Aluízio Campos, pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Senhor
Presidente, se eu quisesse já poderia ter assumido a pre
sidência para resolver este problema.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Se V. Ex.a
desejar, está à sua inteira disposição.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Mas,
democraticamente, apresentei a V. Ex.a um requerímento
para ser submetido a plenário, para que este decida se
des,~ja ou não votar as emendas substitutivas que foram
destacadas. V. Ex.a está com um requerimento por escrito
e, de acordo com o Regimento da nossa Comissão, V. Ex.a
é obrigado a submetê-lo ao conhecimento do Plenário.
E,?,tão, democraticamente, para que seja resolvida a ques
tao em vez de o substituir na Presidência eu, humilde
mente, requeri a V. Ex.a por escrito que submetesse ao
plenário se deseja ou não votar todos os destaques que
foram reítos sobre o preâmbulo, pois o Constituinte Cha
gas Rodrigues explicou claramente o entendimento das
normas consolidadas como só existe um artigo no .preâm
bulo, ele deveria ser preferido para depois serem sub
metidos os destaques a ele referentes sem nenhuma omis
são. E,stão aí 19 destaques requeridos: o meu foi requerido
sobre o texto do Substitutivo n.? 2 e não do n.? 1. Entáo
V. Ex.a está obrigado, pelo meu requerimento, de acordo
com texto do Regimento que aprovamos, a submetê-lo ao
plenário porque este já se manifestou sobejamente que
não desejou aprovar o texto do primeiro substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Para um escla
recimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Só um
minuto, por favor.

Em relação à matéria há pouco elaborada pelo Cons
tituinte Aluízio Campos. coloco a presidência à sua dis
posição para que S. Ex.a possa resolver os seus interesses.
Entretanto, Sr. oonstãtuínte, V. Ex.a requereu preferência
para sua emenda e não teve o socorro do tempo, porque
a emenda não foi colocada e V. Ex.a deixou que sucum
bísse o seu direito à votação. V. Ex.a requereu a prefe
rência e deixou que ficasse distante a votação. É matéria
resolvida pela presidência da Comissão de Sistematização.

Com a palavra o oonstttuínte Eraldo Tinoco.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Pela
peculiaridade desta matéria, que é composta de um texto
compacto e não de um texto detalhado em artigos, acre
dito ...

(Tumulto em Plenário)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa,
em face dos problemas aqui advindos, decorrentes de pre
ferências não votadas, de preferências requeridas e que
não foram levadas em consideração, vai suspender a reu
nião por 10 minutos e pedir uma reunião com os Líderes
para resolver a questão.

Está suspensa a reunião por 10 minutos.
(A reunião é suspensa à 1 hora e 4 miuutos

e reabertura à 1 hora e 36 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Está rea
berta a reunião.

Solicito a atencão dos Srs. Constituintes. Em face dos
problemas ocorridos em relação aos requerimentos dos
Constituintes Carlos Bant'Anna, Aluizio Campos e outros
Srs. Constituintes, em matéria 'de emendas substitutivas,
resolvemos convocar os Líderes dos Partidos para encon
trar uma solução que pudesse objetivar a continuação dos
nossos trabalhos.

Evidentemente, existem colocações de ordem técnica e
divergências em relação à questão de ordem técnica. A
solução é política, exatamente porque, também, é uma
decisão para esta votação em face da tipicidade da vota
ção em torno do preâmbulo que tem um artigo só.

Desde logo quero deixar consagrada aqui esta decisão
que nasceu do entendimento dos Líderes. Entenderam os
Srs. Líderes, por unanimidade, que deveríamos colocar em
votação os pedidos de preferência e as emendas substí-
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tutivas. Essa é a decisão dos Srs. Líderes e, em conse
qüência, a decisão da Mesa. (Palmas)

Requerimento de preferência para votação do
Destaque n.o 1.421/87 - Emenda n. 0 ES-28.557-2,
do Sr. Carlos Sant'Anna, "que dá nova redação ao
Preâmbulo e ao Título I do Substitutivo n,? 1".

Pela ordem, passamos à votação da preferência para
a votação do Destaque n.O 1.421/87, referente à Emenda
n.v 28.557/2, Preâmbulo e Título I, que vem requerida
pelo Constituinte Carlos Sant'Anna e um conjunto de
outros Srs. Constituintes.

Estamos votando a preferência para a votação do Des
taque n.? 1.421/87, referente à emenda, Preâmbulo e Títu
lo r.

Sr. Presidente, não estamos votando preferência; esta
mos votando o mérito.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nós esta
mos votando o requerimento de preferência, Constituinte
Pimenta da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Eu só
quero um esclarecimento da Mesa, eu não quero discordar
de V. Ex.a Nós vamos votar a preferência para cada emen
da substitutiva remanescente?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nós só
temos dois requerimentos de preferência.

o SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Pre
ferência de um sobre o outro.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - É, um
do Constituinte Carlos Sant'Anna e outro do Constituinte
Aluízio Campos. Não há mais nenhum requerimento de
preferência sobre a mesa.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Não
é possível! Vamos fazer duas votações nominais? Será
que os autores não concordariam em votação em uma
ordem livre.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A vota
ção, Constituinte Pimenta d~ Veiga, V. ~x.~ s~b~, c~D:?- a
sua experiência, que a votação de preferência e símbólíca,
Só se algum lider requerer verificação de votação.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - A emen
da é parcial, total? ..

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Reque
rimento de preferência, para substituir o Preâmbulo do
Título I. Não é isto, Constituinte Carlos Sant'Anna?

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
Exatol

O SR CONSTITUINTE VffiGILDASIO DE SENNA 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Pela or
dem, solicitando, pois fizemos um grande esforço. Evi
dentemente que não me dirijo ao Constituinte Virgildásio
de Senna mas nós fizemos todo o esforço na tentativa de
chegarmos ao final da votação. Eu queria solicitar a com
preensão e o apoio dos Srs. Constituintes, para que che
gássemos a um bom termo.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
A questão de ordem que levanto a V. Ex.a é aquela que
se reporta à Emenda n,v ES-28.557-2. A Emenda não está
em termos regimentais; ela engloba assuntos diversos o
que é defe::o pelo nosso regimento e, por conseguinte, ela
não pode merecer preferência, porque não pode ser votada,
porquanto, além do preâmbulo. ela contém matéria rela
tiva ao Título I dos princípios fundamentais; conseqüen-

temente, assume aspecto anti-regimental, por envolver e
englobar matéria diversa do preâmbulo. E, como tal, a
Mesa terá que rejeitá-la de plano.

Era a questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Para
contraditar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra, para contraditar, ao Constituinte Carlos
Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Se
nhor Presidente, houve uma reunião de lideranças, onde
se decídíu que a votação seria por títulos - reunião a
que todos nós comparecemos - e, dentro dos títulos,
por capítulos. Em nenhum momento e em nenhuma das
normas da regulamentação, se disse que haveria a votação
em separado do preâmbulo. Apenas, quando, às véspera
da sessão, recebi o cronograma, é que o preâmbulo estava
destacado do Título I, para ser votado em separado do
Título 1. Entendi, emendando o Substitutivo I, que, para
emendar o preâmbulo, eu teria que também emendar o
Título I, porque, eu havia assistido à reunião das lide
ranças, a votação ia ser por títulos, e o preâmbulo não
tinha título nenhum. Então, pareceu-me que a única for
ma de emendar o preâmbulo era acoplá-lo ao título que
lhe vinha imediatamente seguido, que era o Título r. En
tão, fiz a emenda do preâmbulo acoplada ao Título r.
Eu não tenho bola de cristal. Tivesse eu a magia que tem
o meu ilustre colega e conterrâneo Virgildásio, eu teria
sabido, por magia, que o preâmbulo seria votado em sepa
rado. Aí, eu teria emendado apenas o preâmbulo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Após
ouvir a contradita do Constituinte Carlos Sant'Anna en
tendo que o ilustre Constituinte solicita preferência, em
parte, exclusivamente para o preâmbulo.

Em votação.

Os Srs. Constituintes que aprovam a preferência para
a votação do preâmbulo, requerido pelo Constituinte Car
los Sant'Anna queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

Destaque n.O 1.421/87 - Emenda n.v ES
28.557-2, do Sr. Carlos Sant'Anna, "que dá nova
redação ao Preâmbulo e ao Título I do Substitu
tivo n.o 1".

Vamos à votação.

Eu solicito aos Srs. Constituintes que prestem aten
ção, para que possamos continuar os trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Para
encaminhar a votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Para
encaminhar, quem for encaminhar contra, segundo as nor
mas; estabelecidas, deverá se inscrever na mesa, para enca
minhar a favor tem preferência o Constituinte Carlos
Sant'Anna de indicar o segundo orador que encaminhará
a favor.

Com a palavra o nobre Constituinte Carlos Sant'Anna.
V. Ex.a terá 5 minutos para encaminhamento a favor.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Se
nhor Presidente, Srs. Constituintes:

O objetivo que não conseguimos colímar, durante
toda a sessão, era exatamente ...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro. Faz soar a
campaínha.) Lembro aos Srs. Constituintes que há orador
na tribuna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - ...
o de tentar alcançar o preâmbulo do Substitutivo I, En-
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tretanto as questões regimentais foram de tal natureza,
que não' adianta mais voltar a elas, pois não con~e~imos
chegar, apesar de termos tentado alcançar o Substítutívo I.

Parecia-nos que aquelas expressões finais contidas no
preâmbulo do Substitutivo n.o 1: "a soberania reside no
povo, que é a fonte de todo o poder; os poderes i~erentes
à soberania são exercidos por representantes eleitos, ou
por consulta. O voto é secreto, direto e obrigatório e as
minorias terão representação proporcional no exercício
do poder político". Estas expressões parecia-nos da mais
alta importância que elas constassem do preâmbulo.

Isto, entretanto, não foi possível acon~ecer.

Agora, chamo a atenção da Mesa, especialmente do
relator substãtuto, que o preâmbulo que, fpi aprovado
contém expressões que devem ser escoimadas do preâm
bulo, porque não condizem com as intenções que temos.

Vejam V. Ex.as que o preâmbulo diz o seguinte: "os
representantes do povo brasíleíro, reunidos, sob a pro
teção de Deus, em Assembléia Nacional Constituinte, afir
mam o seu propósito de construir uma grande Nação".
Afirmamos o propósito de que vamos construir uma gran
de Nação; quer dizer que isso aqui não é Nação e também
não é grande, nós ainda vamos construir. Está escrito
aqui. Então, estamos afirmando o propósito, pois não te
mos uma Nação; vamos construir uma Nação e vamos
fazê-la grande. Pode haver uma outra interpretação. Afi
nal de contas, também há uma confusão de Nação com
Estado, porque, na verdade, a Nação, no sentido lato sensu
da expressão, não se constrói; ela se plasma. Então, essa
expressão "Nação" está completamente inadequada, ainda
mais na forma de que vamos construir uma grande Nação.

Outro ponto sobre o qual quero expressar-me, e por
isso, preferia o Substitutivo 1: apesar de pediatra, de ter a
minha vida inteira dedicada à criança, é: por que razão
temos que dizer que, na sua cultura, etc., (estou lendo) e
observância dos direitos fundamentais da pessoa humana,
na proteção especial à criança e ao adolescente... Por que
só à criança e ao adolescente? Por que não à mulher? Por
que não aos idosos? Por que não aos deficientes? Por que
não aos negros? Por que não aos índios? Então, ou não
dizemos nada, porque é proteção a todos os brasileiros, ou,
se dissermos alguma coisa, teremos que cometer o exagero
de fazer todas as referências. Obviamente, se estamos es
crevendo um preâmbulo, temos que escrever alguma coisa
que seja extremamente simples e concisa; ou, se não for
simples, nem concisa, que seja, pelo menos, perfeita.

A minha intenção primeira, Srs. Representantes da Me
sa e Srs. Relatores, - não sei de que forma regimental vai
ser possível escoimar do preâmbulo as inadequações que
ele tem. A mim me parecia que talvez uma coisa mais sim
ples devesse ser o preâmbulo.

Em algumas das constituições, o preâmbulo é Só uma
frase; apenas uma frase! Daí por que eu havia tido a idéia
de escrever, como preâmbulo, qualquer coisa do tipo se
guinte, que fiz, à guisa de sugestão, explicando que o preâm
bulo não deve ser muito longo, como o que consta do
Substitutivo, e propunha um texto mais conciso.

O texto seria:
"Nós, representantes do povo brasileiro, em

nome dele, e invocando a proteção de Deus para
nosso estado de direito, republicano, federal e livre,
fundado pelos nossos maiores e aperfeiçoado pela
incorporação de conquistas sociais para esta e as
futuras gerações, promulgamos a presente Consti
tuição da República Federativa do Brasil."

Todavia, tendo feito os reparos que fiz e tendo final
mente conseguido entender as formas futuras, peço à Mesa
para avançar o processo e que considere o meu pedido de
emenda ao preâmbulo cancelado. (Multo bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Atendido
o requerimento do Constituinte Carlos Sant'Anna.

Destaque n.o 1.609/87 - Emenda n.o ES
32.599-0, do Sr. Aluízio Campos, "que dá nova re
dacão ao Preâmbulo do Substitutivo n.? 1". (4.a
votação)

Passamos à votação da preferência do Destaque n,?

001609/87 que substitui o preâmbulo constante do 2.° Subs
titutivo.

Requerimento de preferência do Constituinte Aluizio
Campos.

Aqueles que estiverem de acordo com a preferência so-
licitada permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado.
Com a palavra o nobre Constituinte Aluízio Campos.

Aqueles que queiram inscrever-se para encaminhar con-
tra é a oportunidade na Mesa.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, Srs. membros da Comissão.

Por maior que seja o meu respeito pelo trabalho do
eminente Relator, apresentei um destaque para uma emen
da substitutiva no preâmbulo, exatamente para atender
àqueles pré-requisitos de concisão e clareza e também de
generalidade que devem sempre impregnar o texto de um
preâmbulo.

Todos sabemos que poucas são as Constituições pro
mulgadas sem preâmbulo. As dos países mais desenvolvi
dos, os preâmbulos são curtos, concisos, destacando-se en
tre as diversas Constituições a da Suíça, a da Alemanha e
até a mais antiga de todas, no tempo do Rei João Sem
Terra, a Carta Magna de 1215, cujo preâmbulo era extre
mamente curto.

O preâmbulo que eu sugiro e submeto à apreciação do
Plenário tem a seguinte redação:

Os representantes da Nação brasileira, livre
mente eleitos e reunidos pela vontade soberana do
povo em Assembléia Nacional Constituinte, invo
cando a proteção de Deus, proclamam que esta
Constituição organiza a República Federativa do
Brasil em Estado democrático para assegurar a
liberdade, a fraternidade, a igualdade e a justiça,
como postulados e valores supremos de uma socie
dade pluripartidária e sem preconceitos.

Substancialmente, esse preâmbulo compreende três ob
jetivos.

No primeiro, ele ressalta a legitimidade nossa para pro
cedermos à elaboração da nova Constituição deste País,
porque diz textualmente que "fomos livremente eleitos e
reunidos pela vontade soberana do povo em Assembléia Na
cional Constituinte".

No segundo trecho, invoca-se a proteção de Deus, por
que como ressaltou o Constituinte Roberto Freire, a fé cris
tã é predominante na sociedade brasileira.

Em terceiro lugar, são proclamados os objetivos funda
mentais da Constituição, que é organizar a República Fe
derativa do Brasil em Estado democrático, para assegurar
a liberdade, a fraternidade, a igualdade e a justiça, como
postulados e valores supremos de uma sociedade pluripar
tidária e sem preconceitos. Dizendo pluripartidária, o pre
âmbulo já evita que se tente neste País restaurar o regime
democrático bipartidário, e dizendo sem preconceitos o
texto inclui o repúdio a todas as discriminações que estão
casuisticamente mencionadas no preâmbulo do segundo
Substitutivo, como estava no primeiro.

Para entendimento dos nobres Constituintes, a esta ho
ra não desejo alongar-me na justificativa do meu Substitu-
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tivo e se ele for aprovado pelos meus pares, então estarão,
inclusive, resolvidas todas as questões subseqüentes.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Consti
tuinte José Maria Eymael acaba de se inscrever para enca
minhar contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL (Para
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, com todo
o respeito que nos merece a cultura, a inteligência do au
tor da emenda, parece-nos, em que pesem os defeitos apre
sentados no preâmbulo do Relator Bernardo Cabral, que o
texto é mais rico, tem mais conteúdo.

Desta forma, Sr. Presidente, pronunciamo-nos pela ma
nutenção do preâmbulo do Substitutivo do Relator Ber
nardo Cabral.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Desejava
ressaltar, por um dever de lealdade, que o texto já não é
apenas meu, ele contém contribuições que me parecem
substanciais dos Constituintes Nelson Carneiro e Antônio
Mariz.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Marcondes Gadelha, que encaminha
rá a favor da proposição do Constituinte Aluízio Campos.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA - Sr.
Presidente, serei muito breve nas minhas observações. In
discutivelmente, a emenda substitutiva, proposta pelo Cons
tituinte Aluízio Campos, é muito mais concisa e muito mais
objetiva além de ter uma redação bem mais de acordo com
a praxe constitucional do mundo inteiro.

A proposta original do Relator, com todo o respeito a
S. Ex.a , perde-se numa multiplicidade de filigranas, que,
naturalmente, desestruturam o seu texto e chegam a colocar
no preâmbulo matéria extremamente específica, como foi
citado pelo Constituinte Carlos Sant'Anna, de proteção à
criança, para a qual já há dispositivo, evidentemente, ou,
pelo menos, está reservado um espaço natural no corpo
da matéria substantiva do texto constitucional.

Sr. Presidente, eu me proclamo inteiramente favorável
à proposta do Constituinte Aluízio Campos, apenas com
uma ressalva, com uma observação que talvez possa ser
corrigida quando da redação final: penso que a palavra
pluripartidária poderia ser substituída por pluralista. Fica
ria muito mais abrangente e daria uma diversidade maior,
abrangendo inúmeras facetas da atividade humana, e não
apenas a atividade partidária, que mais adiante pode até
a Nação entender que deva ser impartidária, mas, de qual
quer forma, a vida tem que ser pluralista e não apenas uma
atividade partidária.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Dizendo
pluripartidária, previne qualquer tentativa do bipartidaris
mo que já existiu no estado autoritário.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Ainda que fosse bípartídário - eu sou pluripartidarista 
ainda que a proposta, no futuro, nos encaminhasse para um
bipartidarismo, estaríamos dentro de um pluralismo na
vida partidária. O que importa é que V. Ex.a não venha
a cercear o pluralismo em outros campos; o pluralismo
sindical, o pluralismo, a adversidade, enfim, contra a ho
mogeneidade, contra a monotonia, contra toda forma de
constrangimento da vida humana, a um monismo de com
portamento. Este é o sentido que nós queremos colocar.

A segunda objeção que faço, também perfunctória, e
que não vem obstruir a intenção do texto, é que se deveria
ter colocado algo referente ao progresso, ao bem-estar so
cial. Há referência a valores espirituais, como: justiça, fra
ternidade, igualdade e liberdade, mas não há referências
ao progresso material, não hã referências ao bem-estar so
cial das populações, não há referência ao desenvolvimento
econômico. V. Ex.a poderia ajuntar, mais adiante, de co
mum acordo com o Relator.

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS - V. Ex.a
pode sugerir ao Plenário que diga justiça social, e se ele
considerar eu concordo. Não tem problema.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Ainda não atingiria o objetivo a que nos propomos, nobre
Constituinte, mas já seria uma forma de remediar.

De qualquer forma, eu me inclino totalmente pela pro
posta de V. Ex.a, que considero mais objetiva, mais inteli
gível, e sobretudo, mais fácil de ser retida e entendida como
um verdadeiro preâmbulo de uma Constituição.

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS - Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Solicito
ao Constituinte José Fogaça, como escrutdnador, que ini
cie a votação.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEmO - Sr.
Presidente, eu gostaria de fazer uma declaração, é pos
sivel? (Assentimento da Presidência). Apenas, Sr. Presi
dente, para dizer que, ao aprovarmos a Emenda Aluízio
Campos, queremos ressalvar que confiamos no poder que
tem a Comissão de Sistematização para adaptá-lo a uma
redação melhor, quando do desempenho da própria se
gunda fase. De modo que é isso. COm essa ressalva que
remos aprovar o texto, já que não é possível modificá-lo
nessa altura. Temos que aprová-lo, mas pode-se mcdã
ficar na segunda parte.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Con
cordo inteiramente com V. Ex.a, porque só desejo o con
senso.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Vamos
iniciar a votação, de cima para baixo.

O 8R. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Quem
votar a favor da emenda vota sim ou não?

O SR. PRE8IDENTE (Brandão Monteiro) - Quem
votar a favor da emenda, obviamente, votará sim. Com a
emenda sim. De forma diversa, não!

(Procede-se à votação)

Votaram SIM: Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aluízio
Campos, Artur da Távola, Carlos, Bant'Anna, Egídio Fer
reira Lima, :J!1ernando Henrique Cardoso, :J!1ernando Lyra,
Ibsen Pinheiro, José Fogaça, José Richa, José Serra, Nel
son Carneiro, Nelson JoJ::dm, Oswaldo Lima Filho, Pimenta
da Veiga, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Antonio
Mariz, Chagas Rod'l.'igues, Euclides Scalco, Miro T,eixeira,
Octávio Elísio, Rose de Freitas, Antoniocarlos Mendes
Thame, Arnaldo Prieto, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, José
Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Mar
condes Gadelha, Oscar Corrêa, Sandra Cavalcanti, Enoc
Vieira, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Fran
cisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilácqua, Luiz Iná
cio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, José Maria
Eymael, Haroldo Lima e Roberto Freire; votaram NÃO:
A!bigail Feitos,a, Ademir Andrade, Cristina Tavares, Fran
cisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Paulo Bisol, Nelton
Friedrich, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Brandão Mon
teiro, José Maurício e Lysâneas Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 45 Constituin
tes; votaram NAO 12 Constituintes. Total: 57 votos. O Des
taque foi prejudicado por falta de quorum qualificado.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a
tem a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, antes de V. Ex.a encerrar a sessão, queria
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apenas alertar a Mesa de que o expediente ad hoc que
utilizamos nesta noite para resolver ese problema do pre
âmbulo, não responde a todas as questões formuladas
pelo nobr-e Constituinte Carlos Sant'Anna, ou seja, como
resgatar dispositivos do Substitutivo n.O 1, ou como colo
car em votação emendas sem ter necessariamente que
rejeitar o Substitutivo n.? 2? Entendo que esta Mesa deve
díscutír, amanhã, e elaborar um roteiro que seja defi
nitivo. E quero crer, Sr. Presidente, que só haverá uma
maneira: esta Comissão votar uma resolução política,
considerando que as emendas se referem indistintamen
te ao Substitutivo n.O 1 e ao n.o 2, aplicando-se, conforme a
parte aprovada pertença a um ou a outro. Esta é a única
maneira de resolver esse problema que, infelizmente, sur
giu da omissão do Regdmento e da nossa imprevidência
para atingir situações como esta.

Entendo, então, que amanhã V. Ex.a deve submeter
à discussão, examinar essa possibilidade, que a mim se
afigura como única, considerar, politicamente, que as
emendas se referem não apenas ao Substitutivo n.e 1,
mas igualmente ao Substdtutivo n.? 2, e se aplicarão, con
forme a parte aprovada ou rej eítada pertença a um ou
outro desses documentos.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Senador
Marcondes Gadelha, a Mesa informa que essa oonsolída
cão foi feita em de-corrência de uma discussão da Mesa
da Sistematização com o Presidente da Assembléia Na
cional Constituinte e os Líderes dos Partidos.

o SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI Não
concordei com ela.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Montedro) - V. Ex.a
não concordou mas estava presente. E não tomei conhe
cimento de que V. Ex.a tiv-esse deixado consignado o seu
voto em contrário.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, toda a Casa entendeu que esta foi uma
decisão apenas ad hoc, foi uma decisão muito específica
para esse caso de ...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Senador
Marcondes Gadelha, a Mesa ia concluir o seu raciocínio.

Entendo que a índâcação de V. Ex.a merece a con
sideração da Mesa, e mais do que da Mesa, de todos nós
que somos também Líderes dos partidos, e o P'r-estdente
da Assembléia Nacional Constituinte.

Levarei, em conseqüência, a sua proposição, para que
possamos encontrar fórmulas de superar as incidências
e problemas que enfrentamos hoje.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr.
Presidente, recorro da decisão da Mesa em considerar
aprovado o preâmbulo do Substitutdvo, porque, eviden
temente, esse preâmbulo foi derrotado e não houve
quorum para a sua aprovação. Assim sendo, vou recorrer
para que se decida. O Presidente da Constituinte, se qui
ser, pode submeter ao plenário para nós examinarmos
então se prevalece ou não a decisão por minoria, de
pressões sobre o preãmbuto da Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Montedro) - Ilustre
Constituinte Aluízio Oampos, esta é uma matéria que
está incluslve na consolidação, já vencida, já resolvida e
V. Ex.a estava presente no encontro com os. Líde-res, onde
rícou claro, até foi discutida muita matéria sobre des
taque em separado onde haveria possibilidade de que,
o artügo para rícar, deveria ter o quorum qualificado de
47 votos. V. Ex.a pode recorrer, mas as normas estão es
tabelecidas. , ' -, !gl

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - A pró
pria discussão da matéria comprovou que há ainda muita
coisa a regular no procedimento de votação nesta Co
missão sobre o projeto constitucional, por isso eu man
tenho o meu recurso.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A ma
téria é vencida, V. Ex.a recorrerá ao Presidente da As
sembléia Nacional ConstitUJinte.

Com a palavra o nobre Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, é que eu tenho um destaque, o de n,o 524, e queria
que a Mesa me informasse se ele entrará em votação
agora.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
informa ao nobre Constituinte que, antes do destaque
de V. Ex.a, existem dois destaques substitutivos, que têm
preferência ao destaque modificatdvo, um de autoria do
Constituinte Victor Faccioni e outro do Constituinte Pau
lo Pimentel.

Não chegou à Mesa requerimento solicitando a reti
rada do substitutivo. Vamos agir de acordo com o que é
muito claro e transparente. Se não estão presentes não
há requerdmentos. Há outros requerimentos sobre a mesa
d-esistindo, mas não é o caso dos Constituintes Paulo
Pimentel e Vi'ctor Faccioni.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, solicito preferência para votar o Destaque n,o 524.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte José Genoíno, lamento informar a V. Ex.a que
não pode, inclusive porque deveria ser antes da Ordem
do Dia, e não posteriormente. Além disso, a emenda subs
titutiva tem preferência sobre a emendai modifi-cativa
como muito bem sabe V. Ex.a

Destaque n,? 3.324/87 - Emenda n.o ES
21.853-1, do Sr. Paulo Pimentel, "que dá nova re
dação ao preâmbulo do Substitutivo n.? I". (s.a
votação)

Emenda modificativa de autoria do Constituinte
Paulo Pimentel. O preâmbulo passa a ter a s-eguinte re
dação:

"O povo brasileiro, reunãdo sob a proteção
de Deus, em Assembléia Nacional Constituinte,
para estabelecer um regime democrático, decre
ta e promulga a seguinte Constituição da Roepú
blica Federativa do Brasil."

Solicito ao Senador José Fogaça que proceda à toma
da de votos.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM: Eraldo Tinoco, Enoc Vieira, Francisco
Rossi, Gastone Righi e Joaquim Bevilácqua; votaram NÃO:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Artur
da Távola, Carlos Sant'Anna, Cristina Tavares, Egídio Fer
reira Lima, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, José Fo
gaça, José Paulo Bisol, José Richa, José Serra, Nelson Car
neiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Pi
menta da Veiga, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna,
Wilson Martins, Antônio Mariz, Chagas Rodrigues, Eucli
des Scalco, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Rose de Freitas,
Arnaldo Prieto, Edme Tavares, Marcondes Gadelha, Oscar
Corrêa, Sandra Cavalcanti, Antônio Carlos Konder Reis,
Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, José Maria
Eymael, Haroldo Lima e Roberto Freire.
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Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n.o 3.324/87, o Sr. Brandão Monteiro, Se
gundo-Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Aluízio Campos,
Primeiro-Vice- Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vai ser feita
a apuração. (Pausa)

A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 5 Cons
tituintes; votaram NAO 44 Constituintes. Total: 49 votos.
O Destaque foi prejudicado por falta de quorum qualifica
do.

Destaque n.o 4.598/87 - Emenda n.O ES
34.511-7, do Sr. Victor Faccioni, "que dá nova
redação ao Preâmbulo do Substitutivo n,? I" (G.a
votação)

Passa-se à votação do destaque solicitado pelo nobre
Constituinte Victor Faccioni.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma informação.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Concedo a
palavra a V. Ex.a.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, considerando que o quorum da Comissão de Siste
matização está no limite, a informação que solicito de
V. Ex.a é a seguinte: se não houver quorum para votação,
esta poderá ser feita amanhã ou deve ser contínua?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Evidente·
mente, poderá ser feita amanhã, porque ela não ~ chegou
a ser votada.

Vamos votar, agora, o destaque requerido pelo Consti
tuinte Victor Faccioni, sobre a Emenda S-34511-7.

O SR. CONSTITUINTE EDME TAVARES - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Edme Tavares, para uma
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE EDME TAVARES - Sr. Presi
dente, em relação à questão de ordem levantada pelo Cons
tuinte José Genoíno, devo advertir à Mesa de que o pro
cesso de votação não pode ser interrompido. Portanto, tere
mos que votar todas as matérias hoje, a não ser que a reu
nião não seja encerrada e tenha continuação amanhã. Pelo
Regimento Interno da Constituinte, o processo de votação
não pode ser interrompido.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A questão
de ordem de V. Ex.a é procedente. Não estamos interrom
pendo a votação, tanto que a Mesa já anunciou o inicio
da votação, de outra emenda.

Agora, por exemplo, se houver a retirada de alguns Srs.
Membros da Comissão, de modo que a presença se reduza
a menos de 47 votos, seremos obrigados a suspender a vo
tação, para prossegui-la, amanhã, na reunião que deverá
realizar-se às 15 horas.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, solicito, então, verificação de quorum da Comissão
de Sistematização.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, é evidente a necessidade, por se tratar de maté
ria constitucional, que V. Ex.a. suspenda a reunião sem ín
terrompê-la e sem encerrá-la, para que o proceso de vota
ção continue, amanhã, no horário que estamos convocando.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Foi esta a
informação que acabei de dar porque, embora a votação

seja contínua, as reuniões, evidentemente poderão ser des
continuas, visto que ninguém irá passar, votando, 24 horas
por dia, aqui, no plenário do Senado.

O SR. CONSTITUINTE BRANDAO MONTEIRO - Que
ro advertir à Mesa e ao Plenário de que a reunião é una,
e também que, se não fizermos um esforço - estamos,
hoje, no preâmbulo - quando entrarmos no Titulo Ir, a
continuar desta forma, passaremos 20 dias para votá-lo.
Seria bom que os Srs. Constituintes fizessem um esforço
no sentido de votarmos esta matéria hoje. Temos Titulos
extremamente extensos, que vão criar um conjunto de di
ficuldades para a aprovação e há um termo legal do tempo
para a aprovação, na Comissão, de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Há um re
querimento de verificação de quorum.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Com o
apoio de quantos? Não há verificação de quorum. A verifi
cação é a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vamos, en
tão, colocar em votação a Emenda do nobre Constituinte
Victor Faccioni, sobre a redação do preâmbulo e tem o
seguinte teor:

"A Nação brasileira, renovada na consciência
da geração atual dos brasileiros e confiando o seu
destino a Deus, proclama, em Assembléia Oonstí
tuinte, sua vontade de:

I - instaurar com ânimo definitivo uma or
dem política legitima, que consagre o modo demo
crático de convivência política e organização esta
tal;

II - garantir e promover a dignidade e os di
reitos fundamentais "de todas as pessoas humanas,
para que possam, com liberdade, desfrutar de uma
vida digna e buscar a felicidade, e

lI! - alcançar o ideal de uma sociedade aber
ta, justa e solidária, segundo a índole e a determi
nação do povo brasileiro, em paz com todos os
demais povos da humanidade."

Este é o texto da emenda destacada.
(Frocede-se à votação)

Votaram SIM: Eraldo Tinoco, Sandra Cavalcanti, Fran
cisco Rossi, Gastone Righi e Joaquim Bevilácqua. Votaram
NÃO: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos,
Artur da Távola, Carlos Sant'Anna, Cristina Tavares, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra,
Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, José Fogaça, José Serra,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Paulo
Ramos, Pimenta da Veiga, Sigmaringa Seixas, Virgildásio
de Senna, Antônio Mariz, Chagas Rodrigues, Euclides Scal
co, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Arnaldo
Prieto, Edme Tavares, Marcondes Gadelha, Oscar Corrêa,
Enoc Vieira, Antônio Carlos Konder Reis, Brandão Montei
ro, Plínio Arruda Sampaio, José Maria Eymel e Rober
to Freire.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mes,a vai
proclamar ° resultado: votaram SIM 5 Constituintes'
votaram NAO 36 Constituintes. Total 41 votos. A vo~
tação ficou prejudicada. Não há mais quorum para deli
berar.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, pela ordem. Antes de concluir a reunião ...

IV - SUSPENSAO DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A Presi

dência vai suspender os trabalhos, convocando os Senho
res Constituintes para a continuação da presente reu
nião, amanhã, às 15:00 horas ...
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o SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - '" quero
pedir um esclarecimento a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYoMAEL 
Uma questão de ordem, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Aluí:mo Campos) - '" para
procedimento da votação neste mesmo local.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, só para esclarecer o seguinte: amanhã, preva
lecem as assinaturas já apostas hoje no livro de pre
sença?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não. Dia
riamente, são colhidas novas assinaturas.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Mas a
reunião foi suspensa. Quero o esclarecimento porque é
importante. Esta reunião foti suspensa. Não haverá un~
nova. Esta reunião foi suspensa para continuar amanha.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A reunião
continuará para a votação do preâmbulo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYJ.Vf...AEL 
Sr. Presidente, peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte José Maria Eymael, para
um esclarecimento.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL 
Nas Subcomissões' e nas Comissões Temáticas, regimen
talmente, o Sr. Relator pronuncãava-se sobre as emen
das que, se acolhidas, eram incorporadas ao respectivo
substitutivo

Solicitamos esclarecimentos. da Mesa se não deva ser
este, exatamente, o mesmo procedimento na Comissão
de Sistematização? Alteraria fundamentalmente o pro
cedimento, uma vez que, se o Relator acolhesse a emen
da, ela passaria a fazer parte do substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - As normas
consolidadas expressamente não prevéram essa hipótese.
Mas, estando o Relator presente, ele poderá se pronun
ciar a respeito dos destaques e emendas submetidas à
votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL 
Muito obrigado, Sr. P'residenie.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Está sus
pensa a reunião.

(Levanta-se a reunião às 2 horas e 50 mi
nutos)

EM 25 DE SETEMBRO DE 1987

Presidência do Sr. Afonso Arinos, Presidente
I - REABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.

II - EXPEDmNTE
OFiCIO

Ofício do Líder em exercício do PMDB

Ofício n.O 210/87 Brasília, 25 de setembro de 1987.
Excelentíssimo Senhor
Senador AFONSO ARINOS
DD. Presidente da Comissão de Sistematização na
Assembléia Nacional Constituinte
OAMARA DOS DEPUTADOS

Excelentíssimo Sr. Presidente:
Informo a Vossa Excelência que o Deputado Antonio

Mariz - PMDB PB, representará a Liderança do

PMDB na Assembléia Nacional COnstituinte no horário
destinado a esta Liderança, na Sessão de votação do Se
gundo Substitutivo ao Projeto de Oonstituição do Relator
da oomíssão de Sistematização, a realízar-so hoje, às
15 horas no Plenário do Senado Federal.

Sem outro particular, reitero a Vossa Exicelência vo
tos de estima e cordial apreço. - Deputado Euclides
Scalco, Líder em exercício do PMDB na Assembléda Na
cional Oonstituinte.

lU - COMUNICAÇÕES DA PRESID1:NCIA

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Presi
dência tem uma comunicação a fazer aos Srs. Consti
tuintes.

Informo a V. Ex.as que, em função de deliberações
adotadas no dia 24 de setembro próximo passado, as reu
niões para votação, nesta Oomíssão, obedecerão à seguinte
ordem:

- votação, por títulos ou capítulos, do 2.° Substitu
tivo, ressalvadas as emendas destacadas;

- votação em separado dos destaques de dísposítãvos
do 2.0 Substitutivo;

- votação em globo das emendas, ressalvadas os des
taques;

- votação das emendas destacadas.

Tem preferência normal, nesta ordem, a votação das
emendas supressívas, substitutivas, modificativas e aditi
vas.

Da Preferência - tnversão da ordem do Dia:

a) os requerimentos de preferência em relação ao 2.°
Substitutivo só poderão ser aceitos se se referirem a tí
tulos ou capítulos do Projeto de Constituição, ao 1.0 Subs
titutivo ou a emendas substãtutívas integrais. que hajam
sido destacadas, nos termos regimentais. Serão delibera
das após o seu recebimento, por ordem de entrada na
8e'cretaria da comissão, sem prejuízo das emendas já des
tacadas;

b) o prazo regimental para apresentação dos requeri
mentos de preferência há pouco referidos termina no iní
cio do processo de votação do título correspondente;

c) para alterar a ordem natural dos destaques para
votação em separado e também emendas destacadas
após a votação. do 2.° Substitutivo, os' requerimentos de
preferência serão votados em prírneíro lugar, quando
da votação do respectivo grupo - destaques ou emen
das.

Essa matéria foi submetida à aprovação das lide
ranças e seu texto foi preparado com base nas normas
regimentais.

De acordo com o Regimento, vou colocar em vo
tação, antes da Ordem do Dia, o seguinte requerimento:

"Sr. Presidente, considerando a 'complexi
dade e a extensão da matéria a ser votada, con
síderamdo o esforço contínuo a ser desenvolvido
pela Comissão de Sistematização durante todo o
processo de votação, requeremos que as sessões
de votação obedeçam aos seguintes horários: pela
manhã, das 9:00 às. 13:00 h; à tarde, das 15:00 h
às 19:00 h.

Não sendo a matéria da Ordem do Dia to
talmente vencida, será a sessão ínterrcmpída para
ter prosseguimento no horário seguinte. As exce
ções serão defãnídas pelo Plenário. Sala das Ses
sões, 25-9-87, Eraldo Tinoco."
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Beguem-se dezessete assinaturas.
Como não há referência à posição dos Srs. Líderes,

creio conveniente pedir a opinião de S. Ex.as a respeito do
conteúdo deste requerimento, antes de colocá-lo em vo
tação.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, peço a palavra paea um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a

a palavra.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
presidente, esses horários, fixados. tanto para a parte da
manhã quanto para a parte da tarde, seriam a norma
geral e rotãneíra. Não pude ouvír corretamente, no en
tanto, se há exceção para a decisão do Plenário, no caso
de prorrogação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O final do
requerimento diz que as exceções serão definidas pelo Ple
nário.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - O que
quer dizer, portanto que, se às dezenove horas houver ne
cessídads de prorrogação, o Plenário, poderá fazê-lo, em
CBiSOS específicos.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Esta é a
minha interpretação.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Agra
deço a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Eu havâa
pedido a opinião dos srs. Líderes. Caso seja positiva, que
S. Ex.as se manifestem a favor desse requerimento, antes
de colocá-lo em votação, para que as bancadas tenham
uma orientação por parte de seus Líderes.

Há algum Líder que queira manifestar-se?

O SR. CONSTITUIN'DE LUIZ INACIO LULA DA SILVA
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a

a palavra.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA SILVA

- O Partido dos Trabalhadores concorda com o referido
horário.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex. a

a palavra.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, o PDT está de acordo com o horárão estabe
lecido.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO - pela
ordem. Sr. Presidente.

O SR. PRE8IDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO - Em
nome da bancada do PMDB, concordamos com o estabe
lecimento do horário.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL 
Em nome do PDC, concordamos com o que foi estabe
lecido.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr.
Presidente, peço a palavra apenas para solicitar escla
recimento.

Durante os dias de votação na Comissão de Sistema
tâzação, ficarão, então, prejudicadas as sessões da As
sembléia Nacional Constituinte e as da Câmara dos De
putados?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - V. Ex.a se
refere aos espaços' físíeos, quer dizer, ao recinto?

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Apenas
para que fique claro, Sr. Presidente, eu gostaria de saber
se concomitantemente, haverá sessões da Assembléia
Constituinte e, às segundas-feiras, da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal.

Este pedido de esclarecimento visa a que não haja
atropelos depoís, Não estou aqui propondo nada.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não tenho
uma resposta muito segura para dar a V. Ex.a neste mo
mento. Mas, creio que, numa conversa com S. Ex.as, o
Sr. Presidente da Câmara dos Deputados e o Sr. Presi
dente do Senado Federal, isso poderá ser acomodado. Com
prometo-me a fazê-lo, para que não se reúnam em ses
sões, quer da Assembléia Constituinte, quer do Senado e
da Câmara, em horas que coincidam com as que demar
'camas para os trabalhos desta Comissão. Prometo en
trar em entendimento com S. Ex.as o mais breve possível.

O SR. OONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, será que a Presidência da Mesa poderia requí
sãtar pelo menos uns banquinhos para que possamos sen
tae-nosj

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Eu lhe ofe
reço, com muito prazer, a minha cadeira. (Palmas)
A Mesa se opõe a que eu ceda a minha função, mas não
a minha cadeira. Mando colocar a minha cadeira à dis
posição do Constituinte Gastone Righi e sento-me em
outra.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Cumpri
mento V. Ex.a pelo seu bom humor.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - V. Ex.a tem
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - A Lide
rança do PC do B também concorda com a fixação dos
horários.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obri
gado a V. Ex.a

A SRA. CONSTITUINTE BETH AZIZE - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - V. Ex.a tem
a palavra.

A SRA. CONSTITUINTE BETH AZIZE - O Partido
Socialista Brasileiro concorda "com o horário proposto.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obri
gado a V. Ex. a

O SR. .CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - V. Ex.a tem
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - O
PL também concorda com o horário estabelecido.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Atinas) - Muito obri
gado a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO Sr.
Pr,esidente, pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - V. Ex.a tem
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, em nome da Liderança do PFL e como autor do
requerimento, quero dizer que tenho o objetivo - pelo
que vejo, com o apoio de todas as Lideranças - de racio
nalizar o trabalho desta Comissão, que tem um grande
vigor, demonstrado em várias oportunidades. A esse res
peito, V. Ex.a é o maior exemplo a ser dado a todos nós.
É evidente que em um processo que durará 15 dias é pre
caso haver certa disciplina, para que, ao final, haja con
dições de prosseguir com o trabalho da Assembléia Na
cional Constituinte. Portanto, o PFL concorda inteira
mente com este posicionamento.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Fico grato a
V. Ex.a Manifesto a gratidão da Mesa pela aprovação
unânime do seu requerimento pelo Plenário.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O S'R. PRESID'ENTE (Afonso Arinos) - V. Ex.a tem
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA - O
Partido Comunista Brasileiro apóia os horários estabele
cidos pela Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Obrígado a
V. Ex.a Está aprovado, pois, o requerimento.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA
Permita-me, Sr. Presidente.

Verificando que a Mesa está com a justa intenção de
regularizar o processo de votação, ou de eliminar dúvidas
que porventura existam, solicito seja examinada a P?S
síbdltdade de submeter-se ao Plenário proposta que visa
a desclassificar os destaques apresentados por Consti
tuintes que aqui não estejam no momento de sua vota
cão e que não tenham indicado algum outro Constituinte,
membro da Comissão de Sistematização, para substãtuí-los.
Desta forma, poderemos agilizar as, votações, eVItando
atrasos como os que ocorreram na madrugada de hoje.

Portanto, peço a V. Ex.a, que se assim entender, ouça
o Plenário a respedto desta proposta.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Permita
me, Sr. Presidente.

Complementando a proposta do Constituinte Pimen
ta da Veiga - sugestão que, aliás, eu já fizera ontem à
noite - desejo solicitar, para que fique bem claro o espírito
democrático existente nesta Comissão, que, quando nao
estiver presente o autor do destaque, V. Ex.a consulte o
Plenárdo sobre se alguém da Comissão mantém o desta
que. Se não houver quem queira fazê-lo V. Ex.a enten
derá a ausência e a não manifestação de qualquer mem
bro da Comissão como desistência tácita.

O SR. PRESIDENTE (áfonso Arinos) - Gostaria de
ouvir a opinião do nobre Constituinte Pimenta da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Se
nhor Presidente, penso que a consulta ao Plenário a cada
caso não é um bom caminho. Seria melhor que o autor
interessado no destaque fizesse previamente a indicação
de alguém para substituí-lo. Quem não estiver presente
e não tiver indicado substituto, certamente terá perdido
o interesse pelo destaque. Parece-me que o nobre Cons
tituinte Gastone Righi concorda comigo.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vou colocar
em votação, agora, o requerimento de V. Ex.a, antes de
qualquer outro.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Permi
ta-me, Sr. Presidente.

Creio que o nobre Constituinte Gastone Righi não
propôs que se submetesse seu requerimento ao Plenário,

mas, sim, que, sempre que necessárío, se procure saber
se alguém deseja defender o destaque. Só isto. Não vamos
perder tempo.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - O
nobre Constituinte Gastone Righi já concordou em retí
rar a proposta, Sr. Presidente. Peço, pois, a V. Ex.a, que
submeta minha proposta a uma votação simbólica, neste
instante.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
a proposta do nobre Constituinte Pimenta da Veiga. As
Sras. e os Srs. Constituintes que estiverem de acordo,
mantenham-se como se encontram. (Pausa) Aprovada.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Se
nhor Presidente, gostaria de obter um esclarecimento.

O horário fixado começa a vigorar a partir de ama
JIlhã? Hoje começamos às 16:00 horas. Como será de
amanhã em diante?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O novo horá
rio começará a ser obedecido a partir de amanhã. (Pausa)

IV - ORDEM DO DIA

VOTAÇAO DO PROJETO DE CONSTITUIÇAO
PREAMBULO (continuação) E TíTULO I (início)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Estou sendo
intimado de que ainda faItam dois destaques referentes
à sessão de ontem.

Destaque n.? 4598-87 - Emenda n.? ES
34511-7, do Sr. Victor Faccioni, que dá. nova
redação ao Preâmbulo do Substitutivo n.? 1",

O primeiro é de autoria do Deputado Victor Faccioni,
que oferece um texto alternativo ao Preâmbulo e que diz
o seguinte:

"A Nação brasileira, renovada na consciência
da geração atual dos brasileiros e confiando o seu
destino a Deus, proclama, em Assembléia Consti
tuinte, sua vontade:

1.0) instaurar, com ânimo definitivo, a ordem
política legítima que consagre o modo democrá
tico de convivência política e de organização es
tatal;

2.0 ) garantir e promover a dignidade e os di
reitos fundamentais de todas as pessoas humanas,
para que possam com liberdade, desfrutar de uma
vida digna e buscar a felicidade;

3.0 ) alcançar o ideal de uma sociedade aberta,
justa e solidária, segundo a índole e a determi
nação do povo brasileiro, em paz com todos os
demais povos da humanidade.

Para tanto a Assembléia Nacional Constituin
te aprova, e o povo ratifica, a seguinte Constitui
ção, etc ... "

Está presente o Constituinte Victor Faccioni? (Pausa)
S. Ex.a indicou alguém para encaminhar seu destaque?

(Pausa)

De acordo com a opinião do Dr. Paulo Afonso, o re
querímento está prejudicado em virtude da ausência de
seu autor. (Risos)

Destaque n.? 524-87 - Emenda n.? 1P-06651-4,
do Sr. José Genoíno, "que substitui a expressão
por consulta, pela expressão por mecanismo de
participação popular direta, no Preâmbulo do
Profeto de Constituição". (7.a votação)

O outro destaque é de autoria do Constituinte José
Genoíno, a quem concedo a palavra para encaminhar a
votação.
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o SR CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO - Sr. Presi
dente, Sr.as e Srs. Constituintes, nosso destaque pretende
incorporar, no preâmbulo da Constituição, que define as
intenções básicas presentes nos diferentes títulos do texto
constitucional, valor que consideramos da maior impor
tância, presente no projeto de Constituição da Comissão
de Sistematização, no Preâmbulo do 1.0 Substitutivo e
que foi retirado do 2.0 Projeto.

Que valor é esse, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Cons
tituintes? É a participação popular como algo intrínseco
ao exercício da democracia política. Entendemos que a
democracia, como dizia Pinto Ferreira, não é uma dou
trina imobilizada, petrificada, ou um dogma eterno, nem
tampouco uma forma histórica imutável, mas um sistema
de idéias, uma instituição que se retifica constantemente,
com o progresso ético e científico da humanidade. E a
participação popular tem sido um elemento moderno, que
a democracia política incorpora em nossos dias. Com a
participação popular, resolve-se o dilema da separação
entre dois elementos contraditórios da democracia: a de
mocracia simplesmente representativa, ou a democracia
simples e exclusivamente direta.

A participação popular busca dar totalidade àquilo que
alguns teóricos do Direito Constitucional moderno cha
mam de democracia mista. Portanto ao processo de elabo
ração do texto constitucional incorporamos a participa
ção popular como iniciativa de emenda constitucional. E
um dos momentos mais importantes da elaboração desta
Constituição foi exatamente aquele em que a sociedade
se manifestou através de propostas de emendas populares.

Sr. Presidente, considero que existem várias formas
de exercício da democracia participativa. Não me refiro
especificamente a cada uma dessas formas, já que vamos
discuti-las no debate sobre o texto constitucional. E é
exatamente este valor que caracteriza uma Carta moderna,
neste final do século XX.

É a defesa que faço do meu destaque, no sentido de
incluir uma referência à participação popular no Preâm
bulo do texto constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Agradeço ao
Constituinte José Genoíno sua particípação, Apenas gos
taria de esclarecer a S. Ex.a , que referiu" ... como dizia
o Prof, Pinto Ferreira... ", que o Professor Pinto Ferreira
está vivo e fagueiro na Faculdade do Recife. (Risos)

O SR. RELATOR SUBSTITUTO (José Fogaça) - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Com a pala
vra V. Ex.a

O SR. RELATOR SUBSTITUTO (José Fogaça) - Sr.
Presidente, a emenda proposta pelo Constituinte José Ge
noíno não é modificativa, mas de caráter aditivo. Mantido
o texto do 2.0 Substitutivo, essa emenda, de conteúdo
aditivo, é passível de incorporação ao texto sem lesar
seu conteúdo, a sua idéia original e sua proposta básica.
Portanto, ela é passível de ser sistematizada e incorporada
ao texto. A opinião do Relator Bernardo Cabral é de que
esta emenda não colide com o texto do Preâmbulo do 2.0
Substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Per
mita-me, Sr. Presidente.

Gostaria apenas de dizer que, com a explicação dada
pelo Constituinte José Fogaça, de que não há nenhum
desrespeito regimental na aprovação desta emenda, e por
considerar que seus termos ampliam o conceito de res
peito à soberania popular, nós, por delegação da Lideran
ça do PMDB, queremos manifestar concordância quanto
à emenda proposta pelo Constituinte José Genoíno.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Passa-se à
chamada nominal para a votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Al

fredo Campos, Aluízio Campos, Artur da Távola, Bernar
do Cabral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dou
rado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique
Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sa
bóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Fogaça, José Paulo
Bisol, José Richa, Manoel Moreira, Mário Lima, Milton
Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pi
menta da Veiga, Prisco Viana, lRaimundo Bezerra, Renato
Vianna, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson
Martins, Antonio Mariz, Délio Braz, Israel Pinheiro, José
Carlos Grecco, José Tavares, Miro Teixeira Octávio Eli
sio! Roberto Brant, Rose de Freitas, Vicente' Bogo, Afonso
Arinos, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli Christóvam Ohia
radia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira
José Jorge, José Santana de Vasconcellos José Thoma~
Nonô; Luís Eduardo, Marcondes Gadelha,' Mário Assad,
Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Ricardo Fiúza Sandra Ca
valcanti, Cleonâncio Fonseca, Enoc Vieira 'JOsé Tinoco
MozarHdo Cavalcanti, Paes Landim, Ricardo Izar Antô~
nio Carlos Konder Reis, Gerson Peres Jarbas Pas~arinho
Virgil!~ Távora, Adylson Motta, Bran'dão Monteiro, José
MaUrICIO, Bocayuva Cunha, Gastone Righi Joaquim Be
vilácqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio' Arruda Sam
paio, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Aldo Arantes Ro-
berto Freire, Beth Azize e Antonio Farias. '

O SR. RELATOR SUBSII'IT{jTO (José Fogaça) - Se
nhor Presidente, passo a comunicar o resultado da vo
tação.

O 00. CONSTITUINTE BOOAYUVA CUNHA - Senhor
Presidente, parece-me que há um equívoco, já que o PDT
aparece com 'quatro votos, quando deveria ter apenas
três. Creio que os três titulares já votaram.

O SR. IRELA'!1OR SUBSTITUTO (José Fogaça) - Não,
nobre Constituinte Bocayuva Cunha, pois o Constituinte
Lysâneas Maciel não respondeu à chamada.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Obri
gado a V. Ex.a.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 89 Constituintes.
Total: 89 votos. O Destaque foi aprovado.

Suspenderemos a reunião por 30 (trinta) minutos
para darmos início, em seguida, à votação do Título L
Neste intervalo os Srs. Constituintes deverão inscrever-se
no Livro de Presenças para votação do Titulo l e tam
bém, os que desej arem, requerer preferência com os run
cíonâríos da secretaria, junto à Mesa.

Está suspensa a reunião.

(Suspende-se a reunião às 16:36 horas)

(Reabre-se a reunião)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinso) - Está reaberta
a reunião. Em votação o Título 1.

As 17:40 horas comparecem os Senhores: Abigail Fei
tosa, Ademir Andrade, Adolfo Oliveira, Alfredo Campos,
Almir Gabriel, Aluízio Campos, Antonio Farias, Antônio
Carlos Konder Reis, Antoniocarlos Mendes Thame, Ar
naldo Prieto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Bran
dão Monteiro, Carlos Chiarelli, Carlos Mosconi, Carlos
Sant"Anna, Celso Dourado, Ohristóvam Chiaradia, Cris
tina Tavares, Darcy Pozza, Edme Tavares, Egídio Fer-
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reira Lima, Eraldo Tinoco, Fernando Bezerra Coelho, Fer
nando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Fernando
Lyra, Francisco Benjamin, Francisco Pinto, Francisco Ros
si, Gastone Righi, Gerson Peres, Haroldo Sabóia, Ibsen Pi
nheiro, Inocêncio Oliveira, Jamil Haddad, Jarbas Passa
rinho, João Calmon, Joaquim Bevilácqua, José Fogaça,
José Freire, José Gera;ldo, José Ignácio merreira, José
.Jorge, José Lins, José Maurício, José Paulo Bisol, José
Richa, José Santana de Vasconcellos, José Serra, José
Thomaz Nonô, Luis Eduardo, Lysâneas Maciel, Manoel
Moreira, Marcondes Gadelha, Mário Assaid, Mário Lima,
Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Frie
drich, Nilson Gibson, Oscar Corrêa, Osvaldo COelho, Os
waldo Lima Filho, Paulo Pimentel, Paulo !Ramos, pimenta
da Veiga, Plínio Arruda Sampaio, Prisco Viana, Rai
mundo Bezerra, Renato Vianna, Ricardo Fiúza, Roberto
Freire, Rodrigues Palma, Sandra Cavalcanti, Severo Go
mes, Sigmaringa Seixas, Siqueira Campos, Theodoro Men
des, Virgildásio de Senna, Virgílio Távora, Wilson Mar
tins, Adylson Motta, Aécio Neves, Afif Domingos, Albano
Franco, Aldo Arantes, Antonio Mariz, Beth Azize, Bocayuva
Cunha, Bonifácio de Andrada, Chagas Rodrigues, Cleo
nâncio Fonseca, Daso Coimbra, Délio Braz, Enoc Vieira,
Euclides Scalco, Fernando Santana, Israel Pinheiro, João
Menezes, Jonas Pinheiro, José Carlos Grecco, José Costa,
José oenoíno, JQsé Lourenço, José Maria Eymael, José Ta
vares, José Tinoco, Luiz Henrique, Luiz Salomão, Márcio
Braga, Marcos Lima, Miro Teixeira, Mozarildo Cavalcanti,
Octávio Elísio, Ottomar Pinto, Paes Landin, Ricardo Izar,
Roberto Brandt, Rose de Freitas, Vicente Bago, Vilson
Souza, Alceni Guerra, Cid Carvalho e Luiz Inácio Lula da
Silva. - Estiveram presentes, ainda, os S1's. Constítuintes,
não integrantes da COmissão: Benito Gama, Florestan
Fernandes, Jofran Frejat, Heráclito Fortes, Paulo Del
gado, Raul Ferraz, Chico Humberto. li:zio Ferreira, Assis
Canuto, Pedro Ceolin, Cunha Bueno, João Paulo, Ismael
Wanderley, Costa Ferreira, Luis Roberto Ponte Ivo Lech
e Jovani Masini. Deixaram de comparecer os S~s. Consti
tuintes: Aloysio Chaves, Francisco Dornelles Haroldo Li
ma, João HerrmalliJ.1 Neto, José Luiz Maia ~ José Ulisses
de Oliveira.

o SR. PtRESIDENTE (Afonso Arinos) - Srs. COnsti
tuintes, em virtude de certos esclarecimentos e composi
ções regimentais em que foi preciso a assistência do nosso
Assessor Técnico, a sessão recomeça um pouco mais tarde,
pelo que peço desculpas ao Plenário.

A Presidência esclarece ao Plenário que, aprovado o
Título, estão prejudicadas todas as emendas substitutivas,
integrais, salvo se houver requerimento de preferência,
que será votado inicialmente.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente. peço a palavra para uma questão de ordem de
natureza constitucional com arrimo na Emenda Consti
tucional n,v 26, no Regimento Interno desta Comissão,
art. 21, e o Regimento da Assembléia Nacional Consti
tuinte, art. 63.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Artnos) - Tem a pala
vra V. Ex.a,

O SR. OONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sídente, a Emenda Constitucional n.O 26 estabeleceu de
forma peremptória e definitiva que as matérias constitu
cionais só podem ser aprovadas por maioria absoluta dos
componentes desta Assembléia. As normas desta Comis
são, no que diz respeito aos destaques - art. 21 - dispõe
o seguinte:

"A votação de matéria constitucional será fei
ta por Títulos ou Capítulos, ressalvados os desta
ques.

§ 1.0 Votado o Título ou Capítulo, votar-se
ão, em seguida, os destaques."

O que seriam destaques? Destaques existem de dife
rentes tipos, como os de emendas - supressívas, substi
tutivas, aditivas e modificativas - e os destaques de arti
go, frase ou expressão que se queira ver votado em sepa
rado. Solicitar destaque para votação em separado de
determinado artigo, expressão ou frase significa votar a
parte destacada, ou seja, o artigo, o parágrafo, a expres
são ou a frase que se quer ver votada em separado. Apro
vado, portanto, o destaque, o dispositivo referido estará
sem a parte ou matéria destacada. Logo, quando votado
o destaque, o que deve ser apreciado não é o destaque,
já que este já terá sido recebido deferido pelo Senhor
Presidente, em cumprimento a preceito regimental. Aí,
sabiamente, o Regimento da Assembléia Nacional Consti
tuinte, em seu art. 63, de forma clara, cristalina, deter
mina:

"Admitir-se-á requerímento de destaque para
votação em separado de partes de projeto ou de
substitutivo e de emenda do grupo a que perten
cer... "

Portanto, para votação em separado de partes, fra
ses etc.

E prossegue aquele dispositivo:

" ... devendo o requerimento ser apresentado
por escrito até o início da sessão em que se der
o processo de votação respectivo.

§ 1.0 Os requerimentos de destaque, que de
verão ser apoiados por, no mínimo 35 Constituin
tes ou por Líderes que representem este número,
serão decididos pelo Presidente, cabendo de seu
indeferimento recurso ao Plenário."

Aqui se convencionou que seriam seis os apoiamentos,
ou doze em outros tipos de emendas que tivessem pare
cer favorável. Em síntese, o pedido de destaque, com seis
ou doze apoiamentos, é submetido a V. Ex.a, que os defere.

AgDTa, o § 2.° do art. 63 diz o segumte:

"A matéria destacada será submetida a vo
tos ... " - quer dizer, não é o destaque ou o pe
dido de destaque, mas a matéria destacada do cor
po do Substitutivo, do Título ou do artigo votado
- " ... após a deliberação do projeto, do subs
titutivo ou do grupo de emendas a que ela per
tencer. "

Maior clareza é impossível, Sr. Presidente. Portanto,
é preciso o quorum de maioria absoluta para votação. Tra
ta-se de matéria destacada e não do requerimento de
destaque, porque este j á está morto, j á estão exercidos
os seus efeitos.

Não consigo conformar-me não só diante da injus
tiça, mas da torpeza, da distorção do raciocínio e do dis
cernimento. Não é possível que, diante de tanta clareza,
se continue querendo distorcer a letra do Regimento, pro
cedendo-se inconstitucionalmente, com vistas a aprovar
matérias que jamais atingiriam sequer maioria simples.

Vou citar um exemplo modesto: admitamos que nesta
Comissão estejam presentes 47 membros - portanto, ha
vendo número para votação. Destes, 46 estão contra o dis
positivo destacado. Colhem-se os votos em relação ao des
taque. Resultado: se 46 votaram a favor do destaque e
um contra, uma matéria constitucional foi imposta à: His
tória deste País, ao povo desta Nação simplesmente por
que, assim o quis um único Constituinte,

Isto se repetiria no plenário da Assembléia Nacional
Constituinte. Se lá estiverem presentes 280 Constituintes
e 279 não quiserem aprovar determinada matéria, um
único voto a aprovará. Não porque tenha sido destacada.

A 8&. CONSTITUINTECRISTINA TAVARES - COn
cede-me V. Ex.a um aparte?



888 Quarta·feira 27 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não há apar
tes em questões de ordem, nobre Sra. Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE IRIGHI - Senhor
Presidente, no § 2.° está dito que a matéria destacada
será submetida a votos. Passo a ler o referido dispositivo:

"Admitir-se-á o requerimento de destaque pa
ra a votação em separado de partes de projeto
ou de substitutivo e de emenda do grupo a que
pertencer, devendo o requerimento ser apresen
tado por escrito até o início da sessão em que se
der o processo de votação respectivo."

Os requerimentos de destaque serão decididos pelo
Presidente, não pelo Plenário. Portanto, o requerimento
de destaque não é submetido a votos. Maior clareza é
impossível.

Sr. Presidente, peço a V. Ex.a que evite valer-se da
assessoria, já que V. Ex.a tem as luzes constitucionais e
jurídicas, além do mais alto discernimento em questões
dessa natureza.

Peço que decida a questão, Sr. Presidente, à luz da
verdade à luz da História, para que não continuemos a
cometer' esse absurdo crime contra os princípios da demo
cracia, qual seja o de tentarmos aprovar algo em função
da vontade da minoria e não tendo em conta o que
desej a a maioria.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Se
nhor Presidente, peço a palavra.

OBR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - É para deba
ter a mesma matéria?

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - É
para tratar do que se discutiu anteriormente. Gostaria
de obter um esclarecimento da Mesa. Depois, voltaríamos
à outra matéria.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. OONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Se
nhor Presidente, gostaria de saber da Mesa em que mo
mento se dará a votação da emenda substitutiva.

O SR. PlaESIDENTE (Afonso Arínos) - Se houve
requerimento de preferência, essa votação se dará antes
de se apreciar o projeto.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Ela
vai substituir uma matéria que ainda não foi votada.

O SR. PlRESIDENTE (Afonso Arinos) - Irá iniciar
uma votação que ainda não foi feita.

O-SR. CONSTITUINTE PIMEITA DA VEIGA - Esta
não nos parece a melhor interpretação. Pensamos que
seria melhor votar, primeiro, a matéria referente ao 2.°
Substitutivo. Daí partiriam todas as votações, pois depois
seriam apreciadas as emendas substitutivas, supressivas
e modificativas relativamente ao texto previamente apro
vado. Assim, seria discutida a preferência entre as outras
emendas, jamais a preferência quanto ao texto do Subs
titutivo.

O aR.. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Este já
tem a preferência regimental.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Se
nhor Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a

a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Que
ria lembrar V. Ex.a - e o faço com a devida vênia 
que o assunto trazido com tanta eloqüência pelo nobre
Constituinte Gastone iRíghi já foi solucionado em reunião

de todos os Líderes, com presença honrosíssima de V. Ex.a
e do próprio Constituinte Gastone Righi. E é interpre
tação do Presidente Ulysses Guimarães de que o ponto de
referência para as votações é o Substitutivo do Relator.
E, como um pedido de destaque para retirar um artigo
ou um parágrafo é equiparado a uma emenda supressiva,
ele é que precisa apenas de quarenta e sete votos e não,
a cada momento, o projeto do Relator, nos seus artigos,
parágrafos, alíneas ou incisos. Isso ficou decidido pelas
Lideranças, em apoio à iterpretação do Presidente Ulys
ses Guimarães, com a qual, de resto, concordamos.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Per
mita-me, Sr. Presidente.

Esse entendimento, entretanto, não pode prevalecer
quando a emenda e seu destaque forem substitutivos de
todo o Título, porque, se a emenda é substitutiva de todo
o Titulo e estiver destacada, e for votado o 2.0 Substitu
tivo, ela, se aprovada, imediatamente invalida e prejudi
ca toda emenda substitutiva, não permitindo, portanto,
a apreciação, pelos Constituintes, das propostas existen
tes, de substítutçâo integral do Título.

Assim, no meu entender, cada Título deveria ser vota
do após terem sido submetidas à avaliação dos Srs. Cons
tituintes as emendas que visam à substituição integral do
Titulo. Se, por acaso, houver emendas, estas têm que ser
avaliadas na frente. Rejeitadas, ou não aprovadas, ou
não lhes sendo dada preferência, aí, sim, vota-se o Título.
Isto porque, do contrário, a votação do 2.0 Substitutivo
prejudicará as propostas de alteração integral do Título.

O SR. OONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Peç-o
a palavra, Sr: Presidente, para contraditar.

O SR. PRJESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSII'ITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Se
nhor Presidente, parece-me importante haver certa ordem
em nossos trabalhos. O que se deseja é que seja estabele
cida uma sistemática. Votando-se em primeiro lugar o
2.° Substitutivo, as partes para as quais houver emendas
substitutivas devem ser mantidas. Não ficam prejudica
das. Apenas rar-se-á, a cada votação, o confronto entre
cada uma das emendas substitutivas e o 2.° Substitutivo.
E o Plenário decidirá, a cada votação, se mantém o 2.°
Substitutivo ou se opta por uma das outras emendas subs
titutivas. É esta a ordem da votação.

Em nenhum momento foi dito que seria uma votação
global, mas das partes 'do Substitutivo constantes da Or
dem do Dia. A partir do 2.0 Substitutivo é que começam
as votações, mantidas todas as emendas apresentadas,
inclusive as substitutivas, que serão apreciadas uma a
uma.

O SR. OONSTITUINTE OARLOS S,ANT'ANNA - Se
nhor Presidente, quando há um pedido de preferência,
é a preferência 'que tem que ser avaliada. Se tenho uma
emenda substitutiva de todo um Título e para ela peço
preferência, o Plenário decidirá sobre a preferência. Se o
Plenário optar pela preferência, isto fará com que a
emenda seja votada antes do 2.0 Substitutivo.

iRec-onheço que o 2.° Substitutivo tem preferência,
desde que outra preferência não seja concedida, ou que
os pedidos de preferência solicitados não sejam conce
didos. Não sendo concedidos os pedidos de preferências
solicitados para que emendas totais sejam aprovadas, a
preferência permanece com o 2.° Substitutivo, o qual,
então, é colocado em votação.

Neste ponto está certo o Constituinte Pimenta da
Veiga. Mas as preferências que forem solicitadas para
'emendas que substituam integralmente um Título têm que
ser colocadas em votação. Se concedidas, essas emendas
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têm que ser votadas antes do Título; se não, a preferên
cia recai exatamente sobre o 2.0 Substitutivo.

o SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Peço
permissão ao Plenário e à Presidência para ler o § 2.°
do art. 23 do Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte, uma vez que se está falando muito de emen
da substitutiv:a integral relativamente a projeto, título ou
capítulo:

"§ 2.0 Fica vedada a apresentação de emen
da que substitua integralmente o Projeto ou que
diga respeito - este é um dado importante- a
mais de um dispositivo ... ".

Trata-se de texto expresso do Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte. Não cabe, pois, emenda
substitutiva que diga respeito a mais de um dispositivo,
assim como não pode haver emenda substitutiva integral.

É uma aberração, Sr. Presidente, e o Constituinte
Carlos Sant"Anna insiste, desde ontem, em falar em subs
titutivo integral. Isto não existe. Acho que esta discussão
tornou-se bizantina, pois há um texto que veda a apre
sentação de emenda substitutiva integral.

Cabe a discussão de emendas substitutivas de dispo
sitivos, e estes têm preferência depois de votado o 2.0 Subs
titutivo. Este, sim, tem preferência, nos termos regimentais.

Não cabe, pois, a discussão, da forma como está sendo
encaminhada.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - A vo
tação é por títulos. Assim, pode-se emendar todo o Titulo.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Não,
porque o Título trata de dispositivos que podem não con
ter matérias correlatas. Se V. Ex.a. ler o § 2.0 do art. 23,
verá que não cabe esse tipo de argumentação.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, permita-me contraditar o nobre Constituinte Rober
to Freire.

O texto lido pelo nobre Constituinte refere-se ao pro
jeto em tramitação no Plenário. Estamos aqui elaborando
o projeto, - mais precisamente na fase de apreciação das
emendas - o qual será submetido a votação na Assem
bléia Nacional Constituinte. Esta, a missão fundamental da
Comissão de Sistematização.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Onde
está o dispositivo que fala nisso?

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Impro
priamente estamos denominando um mesmo substitutivo
de Substitutivo n.O 1 e Substitutivo n.o 2. Na verdade, o
que aconteceu foi que, ao receber todo o material prove
niente do Plenário, o nobre Relator produziu um substitu
tivo que foi submetido a emendas. E agora estamos apre
ciando o parecer final do nobre Relator sobre as emendas
apresentadas a esse substitutivo. O que fez S. Ex.a? In
corporou ao texto do seu primeiro substitutivo aquelas
com as quais concordou e excluiu as que receberam pare
cer contrário.

Na verdade, apenas para facilitar, estamos dando uma
dupla denominação a um mesmo substitutivo. O primeiro,
porém, nunca foi votado, e o segundo, nunca emendado.
Agora é que ele está sendo votado, juntamente com as
emendas incorporadas ao seu texto. Então, houve um Subs
titutivo, complementado pelas emendas apresentadas, sobre
as quais o Sr. Relator produziu um parecer, que agora esta
mos apreciando.

Qual a metodologia fixada em reunião da Presidência
da Constituinte com as Lideranças? Foi a de permitir des
taques aos artigos do 2.0 Substitutivo, exatamente porque
este não havia sido emendado.

Portanto, através de destaques, que, na verdade, fun
cionam como emendas, para suprimir, substitutir, modifi-

car ou aditar, estamos começando a trabalhar no Substitu
tivo. Por isto não se submeteu a votação - foi uma decisão
da Mesa da Constituinte - o texto global do 2.0 Substitu
tivo, em relação ao 1.0 Trata, assim, de um s6 Substitutivo.
Tecnicamente, esta é a verdade. Mas a Presidência desta
Comissão, de acordo com o Presidente Ulysses Guimarães,
resolveu facilitar o recebimento de todos os destaques e
admiti-los não apenas para as emendas, mas também para
o texto do chamado 2.0 Substitutivo, que não foi emendado.
Conseqüentemente, pelo fato de haver sido emendado, s6
se poderiam modificar suas disposições através de desta
ques.

Não há, portanto, relação direta entre o que o nobre
Constituinte Roberto Freire diz e o que estamos aqui tra
tando no processo de elaboração do projeto. E no plenário
já se estará discutindo e votando o projeto resultante des
ta fase em que nos encontramos.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Permita-me, Sr. Presidente. Não entendo por que a con
trovérsia. O § 2.0 do art. 23 do Regimento Interno da As
sembléia Nacional Constituinte, lido parcialmente, há pou
co, pelo Constituinte Roberto Freire, é bastante claro quan
do diz:

"Fica vedada a apresentação de emenda que
substitua integralmente o projeto ou que diga res
peito a mais de um dispositivo, a não ser que trate
de modificações correlatas, de maneira que a alte
ração, relativamente a um dispositivo, envolva a
necessidade de se alterarem outros."

Se a emenda não alcança toda a seção ou todo o títu
lo, se não é correlata com todos os seus dispositivos, não
pode ser acolhida.

Não cabe, pois, a argumentação do Constituinte Aluízio
Campos. Porque, se o Regimento da Comissão de Sistemati
zação não repete a mesma norma, todavia, no seu art. 30,
diz expressamente:

"Sendo omissa a presente Resolução, o Presi
dente valer-se-á do estabelecido nos Regimentos In
ternos da Assembléia Nacional Constituinte, da Câ
mara dos Deputados e do Senado Federal."

O dispositivo do Regimento Interno da Assembléia Na
cional Constituinte, portanto, inelutavelmente, tem aplica
ção no debate e na votação que ora se verifica.

Sr. Presidente, peço a V. Ex.a. que, com fundamento nas
disposições regimentais, decida a questão de ordem levanta
da pelo Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, não há mais questão de ordem a ser decidida,
a esta altura.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte Virgildásio de
Senna.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 
Sr. Presidente, desde ontem observa-se aqui, na Comissão
de Sistematização, que se tenta peguinhar em problemas
cuja solução consta claramente das normas regimentais.
No caso, é claríssimo o que dispõe o § 2.0 do art. 23, segun
do o qual nenhuma emenda que contenha dispositivos que
tratem de mais de um assunto e que não sejam correlatos
pode merecer acolhida.

Portanto, Sr. Presidente, no meu modo de entender,
aprovar o Substitutivo do nobre Relator e submeter a vo
tação, integralmente, o mesmo dispositivo implica um ver
dadeiro absurdo. É a redução ao absurdo, porque significa
aprovar simplesmente para rejeitar.
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Se V. Ex.a não fizer cumprir o § 2.° do art. 23, vamos
permanecer, aqui, indefinidamente, aprovando para rejeitar,
rejeitando para aprovar, sem que nosso trabalho tenha
continuidade.' Peço, pois, a V. Ex.a que, em face do que
dispõe claramente o § 2.° do art. 23, rejeite in limine emen
das que sejam integralmente substitutivas de capítulos
Inteiros do projeto do nobre Relator. (Palmas)

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Per
mita-me, Sr. Presidente, pela ordem.

Esta Assembléia Nacional Constituinte e a Nação espe
ram de V. Ex.a uma decisão.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR1!:A - Sr. Presi
dente, pela ordem.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Não
há mais ordem aqui, só desordem. Estou pedindo a pala
vra para levantar uma questão no sentido de que a Nação
está esperando que o Presidente decida alguma coisa nes
ta Assembléia. Sr. Presidente, estamos pedindo, a Nação
está pedindo que V. Ex.a decida alguma coisa. Há normas
que foram estudadas e consolidadas por todas as Lideran
ças. Mesmo que a Nação reconheça em V. Ex.a o mestre,
a grande excelência da Assembléia Constituinte, não pode
mos ficar, como ocorreu ontem e continua a ocorrer hoje,
à mercê de casuísmos e de interpretações de Regimento.
,v. Ex.a tem autoridade para decidir e é preciso que o faça.
A decisão final, efetivamente, caberá à maioria da Comis
são.

Peço a V. Ex.a que não conceda mais a palavra para
questões de ordem e pedidos de interpretaçé?es, mas que
decida, com a autoridade que tem, como Presidente da Co
missão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Agradeço à
Constituinte Cristina Tavares.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR1!:A - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Peço ao Ple
nário que me dê um instante, para que eu possa colocar
em ordem a minha cabeça. A questão primacial é ordenar
o que estou querendo. Esta é que é a verdadeira questão
de ordem. (Pausa)

Concedo a palavra a V. Ex.a Somos amigos antigos.
O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR1!:A - Agradeço

a V. Ex.a, Sr. Presidente. Gostaria apenas de fazer uma
indagação.

Vem sendo citado com muita insistência, neste Ple
nário, o § 2.0 do art. 23. Indagaria a V. Ex.a de quem seria
a competência para determinar se uma emenda é ou não
substitutiva. A partir do momento em que é recebida na
secretaria da Comissão, a emenda é numerada e, portanto,
é deferido o pedido de destaque E em nenhum momento
se objetou quanto à emenda. Gostaria, pois, de saber de
V. Ex.a se o recebimento da emenda, sem discussão sobre
sua validade, já não valida a emenda que eventualmente
esteja sendo apresentada, seja ela substitutiva ou não.

Para ser mais claro: o simples fato de a secretaria da
Comissão e V. Ex.a aceitarem a emenda já não seria razão
suficiente para que não se caracterizasse o disposto no
§ 2.° do art. 23, que tem sido constantemente referido
neste Plenário?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A tramitação
regimental, ou seja, material, da emenda, no que diz res
peito a seu recebimento, numeração e outros procedimen
tos referidos por V. Ex.a, sem dúvida caracterizam a
emenda como aeeíta, Mas o fato de ser considerada subs
titutiva decorre do conhecimento de seu conteúdo, de sua
extensão, de sua natureza. Se ela passa a dar uma formu
lação ou um significado diferente à matéria a que se
refere, será considerada desse modo.

De maneira que é um problema de leitura, de apre
ensão do leitor.

Acho que a mim compete, nesse momento, saber se
ela é substitutiva ou não.

Esta é a minha interpretação, que pode estar errada,
mas é dada de boa-fé.

Nestas condições, não aceito mais questões de ordem.
De acordo com as normas adotadas na reunião dos Lide
res, terá preferência para votação o 2.° Substitutivo ofere
cido pelo Sr. Relator como conclusão do seu parecer, salvo
deliberação em contrário. A votação não terá encaminha
mento. Será votada em primeiro lugar a matéria do Subs
titutivo do Relator, ressalvados os destaques e os requeri
mentos de preferência. As emendas substitutivas desta
cadas serão votadas sem declaração de prejudicialidade.

Vamos passar à fase seguinte de nossa sessão.

TíTULO I

Título I do Substitutivo n.9 2, ao Projeto de
Constituição, do Sr. Bernardo Cabral. (8.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o Título I, que trata "dos Princípios Fundamentais".

A Presidência consulta os Srs. Líderes sobre se dese
jam usar da palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Dispense
isso, Sr. Presidente, e entre direto na matéria.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, levantei uma questão de ordem. Acho que fui bas
tante explícito, mas V. Ex.a não decidiu a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Eu respondi
à questão de ordem de V. Ex.a, declarando meu entendi
mento sobre o assunto. A interpretação pode ter ferido
V. Ex.a, e ficarei lamentando muito isto. Acho que talvez
o futuro venha a demonstrar que V. Ex.a que foi preju
dicado pelo fato de eu não ter atendido às suas exigências
e interpretações. Isto, porém, é um problema histórico,
não regimental.

Passa-se à votação do Título I - Dos Princípios Fun
damentais.

O SR. CONSTITUINTE JOS1!: GENOíNO - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO BENJAMIM 
Permita-me, Sr. Presidente.

Gostaria que V. Ex.a orientasse o Plenário sobre a
matéria que se estará votando e em que termos vamos
votá-la.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Os que apro
vam a matéria, responderão "sim"; os que a rejeitam, res
poderão "não'.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
o que está em votação?

O SR. RELATOR SUBSTITUTO (José Fogaça) - Está
em votação o Título I do 2.° Substitutivo, ressalvados os
destaques.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores COnstituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Aluízio
Campos, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mos
coni, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina Tavares,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando
Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro João Cal~
mon, José. Fogaça, José Geraldo, José Paulo Bisol, José
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Richa, Manoel Moreira, Mário Lima, Milton Reis, Nelson
Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Oswaldo Lima
Filbo, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Rai
mundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Severo
Gomes, Bígmarínga Seixas, Vir.gildásio de Senna, Wilson
Martins, Antonio Mariz, Délio Braz, José Carlos Grecco,
José Tavares, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Rose de Frei
tas, Vicente Bago, Vilson Souza, Afonso Arinos, Alceni
Guerra, Arnaldo Prieto. Christóvam Chiaradia, Edme Ta
vares, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Inocêncio Oli
veira, José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos,
José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, M8iTcondes Gadelha,
Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Ricardo Flúza,
Sandra Cavalcanti, Mozarildo Cavalcante, Antonio Carlos
Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Virgílio
Távora, Adylson Motta, Bonifácio de Andrada, Brandã?
Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Gastone Ríghi,
Joaquim Bevilácqua, Ottomar Pinto, Plínio Arruda Sam
paio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael,
Aldo Arantes, Roberto Freire, Beth Azize.

O SR PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclama~ o resultado: votaram SIM 88 Constituintes.
Total: 83 votos. O Título I do Substitutivo n.o 2 foi apro
vado, ressalvados os destaques.

. Requerimento de preferência para votação do
deStaque n,? 109/87, do Sr. Lysâneas Maciel. (9.a
votação.)

Em votação requerimento de preferência do Constitu
inte Lysâneas Maciel, para a Emenda n.O 109, destacada.

Os Srs. Constituintes que aprovarem a preferência
solicitada pelo Constituinte Lysâneas Maciel mantenham
se como se encontram. (Pausa)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Pimenta da
Veiga.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - S;.
Presidente, solicito que se anuncie a emenda com mais
precisão.

O SR. PRESIDENTE (Monso Arinos) - A emenda é
a de número 109. :Ê uma emenda substitutiva.

O SR CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA 
V. Ex.a deve estar se referindo ao número do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A emenda ten:
o n.v ES-34.052-2 e é de autoria do Constituinte Jose
Paulo Bisol e outros. (Pausa)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Adolfo Oli
veira.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente estou encontrando grandes dificuldades - e,
certamen~ meu caso não é o único - em acompanhar,
a partir d~ agora, as votações, porque acabo de receber,
neste momento, o quadro dos destaques e emendas apre
sentados, que até agora não havíamos recebido.

Desta maneira, quero agradecer a V. Ex.a a presteza
com que nos foi entregue o material, mas, pelo fato de
não dispormos do texto dessa emenda, solicito seja feita
sua leitura.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Peço ao nobre
Lider Brandão Monteiro que leia a emenda.

O SR. CONSTITUINTE BRANDAO MONTEIRO - Pois
não, Sr. Presidente.

O texto é o seguinte:

"EMENDA ES-34052-2
Emenda Modificativa

Modifique-se o Título I - Dos Princípios Fun
damentais, e seus artigos, que passa a ter a seguin
te redação:

TíTULO I
Dos Princípios Fundamentais

Art. 1.0 O Brasil é uma Nação fundada na
dignidade da pessoa humana e na comunhão dos
brasileiros, irmanados num povo que visa a cons
truir uma sociedade livre, justa e solidária.

Art. 2.° A soberania do Brasil pertence ao po
vo, de onde emana todo poder, e só pelas formas
de manifestação da vontade popular previstas nes
ta Constituição é lícito assumir, organizar e exer
cer os Poderes do Estado.

Parágrafo único. O povo exerce a soberania,
principalmente:

- pela consulta plebiscitária sobre a Consti
tuição, suas emendas e normes ou atos que lei com
plementar definir como de transcendente interesse
nacional ou comunitário;

- pelo sufrágio universal, secreto e igual no
provimento das funções de governo e legislação;

- pelo direito de iniciativa na elaboração da
Constituição e das leis;

- pela livre ação corregedora sobre as fun
ções públicas e as sociais de relevância pública.

Art. 3.° O Brasil é uma República Soberana,
um Estado de Direito e uma Federação indissolúvel
de Estados-membros e Distrito Federal, que tem
como fundamentos: a soberania do povo, a naciona
lidade, a cidadania, a representação popular e o plu
ralismo político.

Art. 4.° São Poderes do Estado o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário.

Art.5.0 Ao Estado incumbe, primordialmente,
garantir a independência nacional, assegurar a par
ticipação do povo nas decisões nacionais e promo
ver o desenvolvimento, a erradição da pobreza e
a redução das desigualdades sociais e regionais,
mediante etapas planejadas.

Art. 6.° Na ordem internacional o Brasil pre
coniza:

I - a' codificação progressiva do Direito Inter
nacional e a formação de um Tribunal Internacio
nal dos Direitos Humanos com poder de decisão
vinculatória;

II - a instauração de uma ordem econômica
justa e eqüitativa, com a abolição de todas as for
mas de dominação de um Estado por outro;

IH - a união de todos os Estados Soberanos
contra a competição armamentista e o terrorismo;

IV - o desarmamento geral, simultâneo e con
trolado;

V - a dissolução de todos os blocos político
militares;

VI - o estabelecimento de um sistema univer
sal de segurança, com vistas à criação de uma or
dem internacional capaz de assegurar a paz e a
justiça nas relações entre os povos;

VII - o intercâmbio das conquistas tecnológi
cas e do patrimônio científico e cultural da huma
nidade, sem prejuízo do direito à reserva de mer-
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cado sempre que o controle tecnol6gico de nações
estrangeiras possa implicar dominação política e
perigo para a autodeterminação nacional;

VIII - o direito universal de uso, reprodução
e imitação, sem remuneração, das descobertas ci
entíficas e tecnológicas relativas à vida, à saúde e
à alimentação dos seres humanos;

IX - a suspensão do sigilo bancário, por deci
são passada em julgado da Suprema Corte Consti
tucional, ou de Justiça do País onde o titular da
conta, encoberto ou não pela personalidade jurídi
ca, tenha domicilio."

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONO - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONõ - Sr.
Presidente, a mera leitura da emenda, feita pelo Consti
tuinte Brandão Monteiro, é um exemplo da impossibilida
de de votarmos sem termos o texto à mão. Várias das ma
térias que vão ser apreciadas nesta sessão têm mais ou
menos esse teor. Proponho, pois, a V. Ex.a que interrompa
a sessão até que se providencie a distribuição de cópias,
ou seja dado tempo aos Constituintes para apanhar o ma
terial que receberam - oito volumes - para que possam
votar. Do contrário, será absolutamente impossível saber
o que se está votando.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr. Pre
sidente, pela ordem, para contraditar.

Todos os Constituintes recebemos em nossos gabine
tes esse material, com todas as emendas apresentadas, e
é nossa obrigação tê-lo aqui para fazermos consultas e
acompanharmos a votação. Portanto, não tem nenhum fun
damento a observação feita pelo Constituinte José Thomaz
Nonô.

Devemos, pois, prosseguir, porque temos condições de
avaliar o que aqui foi posto em votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONO - Em
primeiro lugar, acho que o nobre Constituinte Ademir An
drade não ouviu bem a questão de ordem aqui levantada.
Sugeri ao Sr. Presidente que providenciasse c6pias. Não
tenho realmente o vigor cívico nem a dedicação no cumpri
mento do dever demonstrados pelo nobre Constituinte Ade
mir Andrade, para carregar oito volumes. Como não cum
pri com minha obrigação - e estou vendo que poucos
Constituintes dispõem dos oito volumes de emendas, aqui
- proponho a V. Ex.a, Sr. Presidente, que suspenda a ses
são para que possamos, já que a Casa não o faz, buscar
o material, para nosso conhecimento.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obriga
do a V. Ex.a A questão de ordem será depois resolvida. No
momento estamos em votação. Acho, porém, que o nobre
Constituinte tem razão. Vamos providenciar no sentido de
que as emendas, sobretudo quando forem extensas, sejam
distribuídas no momento da votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Per·
míta-me, Sr. Presidente, para uma questão de ordem, rela
cionada com a matéria.

Não cabe, com relação à emenda, o pe-dido de prefe
rência, uma vez que o Constituinte Siqueira Campos reti
rou sua emenda e esta é a primeira a ser votada.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obri
gado a V. Ex.a

-Em votação requerimento de preferência do Consti
tuinte Lysâneas Maciel.

(Preceder-se-á à chamada)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Per
mita-me, Sr. Presidente.

Apenas para q~e n.ão se crie precedente, ressalto que
esta emenda e a primeira a ser votada; logo não está em
regime de preferência. '

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, não há necessidade de votação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Far-se-á a
chamada. Com a palavra o nobre Relator Substituto.

~ SR. RELA~OR SUBSTITUTO (José Fogaça) - Em
votaçao o requerimento de preferência de autoria do Sr.
Constituinte Lysâneas Maciel. Quem votar "sim", aprova
o requerimento de preferência; quem votar "não", recusa
o requerimento de preferência.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM Os seguintes S,enhores OOnstituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Artur da
Távola, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Ha
roldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, José Fogaça, José Geraldo,
José Paulo Bisol, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelton Frie
drich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Vei
ga, Sigmaringa Seixas, Wilson Martins, Antônio Mariz, Cha
gas Rodrigues, José Carlos Grecco, José Tavares, Márcio
Braga, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vi·
cente Bogo, Vilson Souza, Afonso Arinos, Alceni Guerra,
Mário Assad, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas
Maciel, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno, Aldo
Arantes, Roberto Freire, Beth Azize. Votaram NAo 08 se
guintes Senhores Constituintes: Alfredo Campos, Bernardo
Cabral, Carlos Sant'Anna, Fernando Bezerra Coelho, Fer
nando Gasparian, João Calmon, José Richa, Manoel Morei
ra, Nilson Gibson, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Renato
Vianna, Rodrigues Palma, Virgildásio de Senna, Délio Braz,
Israel Pínheíro, Arnaldo prieto, Christóvam Chiaradia, Ed
me Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Inocêncio
Oliveira, José Jorge, José Lins, José Santana de Vascon
cellos, José Thomaz Nonô, Luís EduaI'ldo, OScar corrêa, Os
valdo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Ca
valcanti, Cleonâncio Fonseca, João MeneZies, Mozari1:do
Cavalcanti, Pa-es Landim, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza, Gerson Per,eIS, Jal.'bas Passarinho, Virgílio
Távora, Bonifácio de Andrada, FrancÍS<lo Rossi, Gastone
Righi, Joaquim Bevilácqua, Adolfo Oliveira, José Maria
Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 44 Constituintes; vo
taram NÃO 47 Constituintes. Total: 91 votos. O Requeri
mento de Preferência foi rejeitado.

Requerimento de Preferência para votação do
Destaque n,? 1.634/87 - Emenda n.? lP-11626-2,
do Sr. Aluízio Campos, "que dá nova redação ao
Título I do Projeto de Constituição (Título I do
Substitutivo n.? 2." (18.a Votação)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o requerimento de preferência do Constituinte Aluízio Cam
pos, para que se destaque a Emenda n,o 31.651.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Permi
ta-me, Sr. Presidente.

Como não se trata de questão essencialmente consti
tucional - estamos discutindo apenas um requerimento 
solicitaria à Mesa que a votação fosse simbólica, neste caso,
já que não é preciso que seja nominal.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A votação
simbólica foi proposta e rejeitada. Tive que proceder à
chamada nominal.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Senhor
Presidente, peço a palavra para ler o texto da emenda
destacada.
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o 8R. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra, para leitura do seu pedido de destaque, o Constituinte
Aluízio Campos.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Peço a
atenção dos nobres companheiros para o texto da minha
emenda substitutiva, cuja redação é a seguinte:

"Emenda Modificativa

TíTULO I

DOS PRINCíPIOS FUNDAMENTAIS

Substituam-se os arts. 1.0, 2.°, 3.0, 4.0 e 5.°
pelos seguintes:

Art. 1.0 A República Federativa do Brasil,
livre e soberana, organizada em Estado de Direito
sob regime representativo pluripartidário, é cons
tituída pela união indissolúvel do Distrito Federal,
dos Territórios Federais e dos Estados Federados
componentes de Regiões Geoconômicas.

§ 1.0 A soberania pertence ao povo, que a
exercita através dos seus representantes legítimos.

§ 2.° São poderes do Estado o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário, harmônicos e indepen
dentes.

§ 3.0 A legitimidade dos poderes eletivos 
Legislativo e Executivo - se funda no sufrágio
universal e no voto direto e secreto.

§ 4.° A autonomia das Regiões será estatuí
ja em lei complementar, segundo o disposto no
Oapítulo VI do Título IV desta Constituição.

§ 5.° O português é a língua oficial do Bra
sil, cujos símbolos nacionais são a bandeira, o
hino, as armas e o selo da República, existentes
nesta data.

Art. 2.° Constituem objetivos fundasnentaís
do Estado a manutenção da ordem democrática e
o desenvolvimento nacional, mediante redução das
desigualdades sociais e regionais, sem preconceito
de raça, sexo, cor, religião, nascimento, idade e
qualquer outra forma de discriminação.

Art. 3.° As relações internacionais do Brasil
fundamentam-se:

a) no respeito aos direitos humanos, à auto
determinação e cooperação dos povos. à igualdade
dos Estados, à defesa da paz, à solução pacífica
dos conflitos e nos demais procedimentos desti
nados a assegurar vida digna e convívio harmô
nico entre as Nações;

b) no repúdio e combate ao terrorismo, ao
coloníalísmo e às ações discriminatórias.

Parágrafo único. Os acordos, convenções,
tratados e demais atos internacionais, aprovados
pelo Congresso Nacional, prevalecem sobre o di
reito interno, revogando ou suspendendo a efi
cácia das normas legais conflitantes."

É este, Sr. Presidente, o texto de nossa emenda.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o requerimento. OS 81'S. Constituintes que o aprovam
queiram permanecer como se encontram. (Pausa) - Re
jeitado.

O S(R. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

É impossível que a votação seja nominal, uma vez que
muitos Constituintes a-qui presentes não integram a Co
míssão de Sistematização.

O SR.. PRiES1iIJ!ENTE (Afonso Arinos) - O nobre
Constituinte Aluízio Campos, autor do requerimento, so
licita a verificação de votação.

Proceder-se-á à chamada nominal.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Srs. Constituintes: Aluízio
Campos, Carlos Sant'Anna, José Geraldo, Nilson Gibson,
Rodrigues Palma, Afonso Arinos, Eraldo Tinoco, José Tho
maz Nonô. Votaram NÃO os seguintes 811'8. oonstítuíntes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Celso Dou
rado, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egidio Ferreira Li
ma, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fer
nando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pi
nJ:1eiro, João Calmon, José Fogaça, José Paulo Bisol, José
RIcha, Manoel Moreira, Mário Lima, Milton Reis Nelson
Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich Paulo' Ramos
Pimenta da Veiga, Prisco Viana Raimundo Bezerra Re~
nato Vianna, Severo Gomes, Si~aringa Seixas, Virgildá
SIO de Senna, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Edme
Tavares, Francisco Benjamin, Inocêncio Oliveira José
Jorge, José Lins, José s.antana de Vasconcellos LUí~ Edu
ardo, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho Paulo Pimentel Ri-
cardo Fiúza. ' ,

O aR. CONSTITUINTE ROBERTO FlREIRE _ Se
nhor Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOS® FOGAÇA - Consulto
V. EJS.a., Sr. Presidente, se devo eontínuar procedendo à
votação,

O SR.. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Se
nhor Presídente, a questão já foi decidida pela maioria
que acha que não deve haver preferência. '

O SR. eONs:rITUINTE Josali FOGAÇA - Consulto
V. E~a., Sr. Presidente, se devo continuar procedendo à
votação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Atendo à
questão de ordem solicitada por V. Ex.a

A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 8
Constituintes; votaram NAo 47 Constituintes. Total: 55
votos. O Requerimento de Preferência foi rejeitado.

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

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - COncedo a
palavra ao nobre Constituinte José Thomaz Nonô.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: THOMAZ NONO - Se
nhor Presidente, acabamos de votar um requerimento,
aprovado por unanimidade, no sentido de as sessões se
rem interrompidas às 19 horas. Neste momento são
19 horas e 5 minutos. Pergunto: a Mesa vai prorrogar ou
encerrar a sessão?

O SR iPRJE..'3'IDENTE (Afonso Arinos) - Pessoalmente,
gostaria de prorrogá-la. (Pausa) Então, está prorrogada
a sessão até às 20:00 horas.

Em votação o requerimento de preferência do Cons
tituinte Aluízio oampos para o Destaque n.O 1.634, refe
rente à Emenda n.O 11.026. O Constituinte Aluízio Cam
pos desiste do requerimento.

Destaque n.o 109/87 - Emenda n.q E,s-34 052
2, do Sr. José Paulo Bisol, "que modifica o Título I
e seus artigos do Substitutivo n.? 1 (Título I do
Substitutivo n.? 2)". (11.80 votação)

Vai-se proceder à votação do destaque da emenda
modificativa apresentada pelo Constituinte Lysâneas Ma
ciel. É a Emenda Substitutiva n.O 34.052/2, que modifica
o Título I, Dos Princípios Fundamentais, e seus artigos.
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o SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Se
nhor Presidente, não percebi que a matéria está em vota
ção. Peço a V. Ex.a que repita.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vou repetir.
Está em votação o destaque da emenda modificativa
apresentada pelo Oonstituinte Lysâneas Maciel.

O SR. CONSTITUINTE OA:RLOS 8IANT'ANNA - Qual
é o número da emenda, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - lÍJ a Emenda
Substitutiva n.o 34.052/2.

o SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Será
votado o requerimento de preferência para esta emenda?
Mas este requerímento-já foi votado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Estou sendo
informado de que a preferência foi rejeitada. Agora es
tamos votando a própria emenda.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA
Então não é o requerimento, mas o mérito.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vai-se prece
der à votação. Os Srs. Oonstítuíntes que votarem "sim"
estarão aprovando.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, peço a palavra, como autor do requerimento,
para uma explicação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - se. Pre
sidente, o requerimento inicial foi feito para preferência
para a votação da emenda do eminente Constituinte 'José
Paulo Bisol. Agora é que estou entendendo que está sendo
votada normalmente a emenda do próprio Constituinte.

O SiR. PRES'IDENTE (Afonso Arinos) - Sou informado
de que o destaque ·é de V. Ex.a, mas a emenda é do oons
tituinte José Paulo Bisol.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presídente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, havia apresentado um pedido de preferência
e este não foi lido.

O 8R. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Sou infor
mado de que o requerimento de V. Ex.a diz respeito a um
artigo e o que está sendo votado é a própria emenda. De
maneira que el~ tem preferência sobre o requerimento
de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ PAULO BISOL - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - T>em V. Ex.a a
palavra.

O ss. CONSTITUINTE JOSÉ PAULO BISOL - sr.
Presidente, Sl's. oanstituintes, todos nós conhecemos um
grande pensador democrático, um pensador das ciências
sociais chamado Norberto Bobbío. Ele trabalha, em um
de seus livros, em cima de um conceito mínímal de de
mocracia, assentado sobre o princípio de que fundamen
talmente a democracia SÓ pode existir na medida em que
as decisões nacionais forem coletivizadas, o que significa
que náJoexiste democracia Sem um sistema normativo,
sem um conjunto de normas que garantam a manifesta
ção da maioria como decisão nacional.

E é neste sentido, Sr. Presidente, Brs, Constituintes,
que elaboramos esta -emenda, a fim de que nós, consa-

grande de forma enfatizada a soberania popular, coloque
mos no pórtico da Oonstituição - e não há outro lugar
mais adequado - o fundamento da nossa democracia,
que haverá de ser a soberania do povo. É neste sentido
igualmente que nos preocupamos em estabelecer filosofi
camente, nos fundamentos constitucionais, os pedestais
da dignidade e da nacionalidade brasileira. E estabele
cemos isso segundo uma sueessívídade ontológica e axíoló
gica antes de falarem em Estado.

Meus amigos Constituintes, prestem atenção, porque
isso está acima de ideologias partídárías. Antes de falar
mos em Estado, precisamos falar na pessoa humana e na
sua dignidade. E é por isso que colocamos como art. 1.0
a referência de que o fundamento da Nação brasileira é a
dignidade da pessoa humana. Tivemos essa preocupação.
Como a pessoa humana é o pressuposto ontológico do povo,
passamos não da pessoa humana para o Estado, mas da
pessoa humana para o povo. O povo e sua soberania. Mas
não de um forma vazia, meramente referencial. A única
emenda que coloca a soberania do povo de forma concreta
é esta que estou oferecendo a V. Ex.as Ali, colocamos que
a soberania pertence ao povo. E substituímos, Sr. Presi
dente, o mais infeliz dos principias constitucionais elabo
rado na História da América Latina: "Todo o poder ema
na do povo e em seu nome é exercido" - príncípío este
que serviu de fundamentaçâc ideológica para todos os
golpes de estado que aconteceram neste País desde que
o principio foi estabelecido. É um princípio que atribui aos
golpístas uma competência supraconstitucional. E nós, no
fim do século XX, vamos referendar essa desgraça nacio
nal? É por isso que colocamos ali não que o poder tem a
sua fonte no povo, porque isto não basta, mas que " a so
berania do Brasil pertence ao povo, de onde emana todo
poder" - acrescentamos essa circunscrição normativa 
e só pelas formas de manifestação da vontade popular
previstas nesta constituição é lícito assumir, organizar e
exercer os poderes do Estado". O que significa que se este
texto Ele transformar num texto constitucional, poderemos
ter novos golpes de estado mas nenhum golpe de estado
do futuro terá, dentro da Constituição, uma justificação
ideológica. Vamos pensar duas vezes nisto. lS t~~bém, ~e
que serve mencionar meramente a expre.s:sao. soberania
popular" se não díssermos ~o texto. ~nstItuclOnal <:Dmo
esta soberania se exerce e nao especíücarmos as manífes
tações fundamentais pelas quais a soberania popular se
manifesta?

Srs. Constituintes, trata-se de um tema para um dis
curso de, no mínimo, uma hora. Com humildade quero
dizer a V. Ex.as que uma Constituição precisa ter como
pórtico a própria grandeza emocional e sentimental de
um povo. E não existe nenhuma proposíção, dentre as que
conheço, que contenha a força poética da grandeza na
cional consagrando a nossa Pátria como a casa do povo,
entregando-lhe o poder de fiscalização e de execução, re
vivendo o princípio fundamental de Norberto Bobbio, não
há democracia sem um conjunto de regras que garanta
a eoletívízaçâo das decisões nacionais; o resto, embora
se chame de síntese, é pura demagogia.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem. Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Relator, Bernardo Oabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
SJ:s. Constituintes, só eu sei a dificuldade que tenho para
contrariar o eminente oonsütuínte José iPaJulo Bisol. Fa
ço-o, talvez, até com menos emoção e sem o traço poético
que a. Ex.a desenhou ainda há pouco; mas não posso, em
nenhum instante, quando se diz que se abre no pórtico
desta constituição a manifestação da soberania do povo,
deixar de dizer que esse texto é claro, ainda que sucinto,
porque não precisa descer às minúcias que tanto conde
namos.
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A emenda Bisol, que merece todos os elogios - faço
honra ao talento do seu autor - abre os princípios fun
damentais; portanto, é o pórtico que S. EX,a anuncia:
"O Brasil é uma Nação fundada na dignidade da pessoa
humana e na comunhão dos brasileiros, irmanados num
povo que visa a construir uma sociedade livre, justa e
solidária". E o que diz o substitutivo? Diz, no preâmbulo,
que esta Nação se baseia na liberdade, na fraternidade,
na igualdade, sem distinção de raça, cor, sexo, procedên
cia, religião ou qualquer outra, para afirmar, ao final, que
repudia toda forma autoritária do Governo e toda exclu
são do povo do processo político.

Eis o povo anunciando no seu pórtico. E diz que tem
como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade
das pessoas e o pluralismo político.

O que O texto do Substitutivo não faz é descer aos
pormenores, que, eventualmente, podem encantar num
enuncíauo, como tão bem e brilhantemente faz e sempre
fará o Constituinte José Paulo Bisol, mas que não podem
constar num parágrafo único em que se diz que o povo
exerce a soberania principalmente - aí desce a minúcias
- pela consulta plebiscitária sobre a oonsütuíção: pelo
sufrágio universal, secreto e igual no provimento das fun
ções de governo e Iegíslação: pelo direito de iniciativa da
elaboração da oonstítuíção e das leis; pela livre ação cor
regedora sobre as funções públicas e sociais de relevância
pública. Só no art. 2.° passa a falar da soberania do povo,
da nacionalidade e da cidadania, enquanto no substitutivo
isso já se encontra no art. 1.0

Vejam V. Ex.as que o Substitutivo condensá, enxuga,
faz a síntese, que, se não aprimora, se não tem a consis
tência emocional e sobretudo poética, traço característico
da inteligência do Constituinte José Paulo Bisol, a quem
rendo homenagem, pelo menos condensa de forma con
creta, efetiva e eficiente o que o texto constitucional há
de reclamar.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, muito a contragosto,
tenho de votar contra o texto elaborado pelo Constituinte
José Paulo Bisol para ficar com o Substitutivo. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Passaremos à
votação do destaque. Os Srs. Constituintes que o aprova
rem responderão sim, e os que o rejeitarem responderão
não.

O SR. CONSTITUINTE OARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SIR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, o que V. Ex.a acaba de dizer significa que quem
votar sim estará votando a favor da Elmenda Bisol, e quem
votar não estará de acordo com o Relator.

(Procede-se à votaçã~)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Artur
da Távola, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cid Carvalho,
Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Henrique
Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
Ibsen Pinheiro, José Fogaça, José Paulo Bisol, Mário Lima,
Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Frie
drich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Vei
ga, Severo-Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Sen
na, Antonio Mariz, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Rose de
Freitas, Vicente Bogo, Mário Ass~d, Brandão Monteiro,
José Maurício, Lysâneas Maciel, Plínio Arruda Sampaio,
José Genoíno, Roberto Freire, Aldo Arantes, Beth Azize.
Votaram NÃO os senhores Senhores Constituintes: Aluí
zio Campos, Bernardo Cabral, Carlos Bant'Anna, Fernando
~e2ieJ;'r~ Coelho, Fe:rnancjo Gasparian, João Calmon, José
Geraldo, José Richa, Manoel Moreira, Nilson Gibson, Pris-

co Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrígues
Palma, Wilson Martins, Délio Braz, Israel Pinheiro, Afon
so Arinos, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam
Ohíaradía, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Ben
jamim, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José San
tana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo,
Marcondes Gadelha, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Ricar
do Fiúza, Sandra Cavalcanti, Cleonâncio Fonseca Enoc
Vieira, João Menezes, Mozarildo Cavalcanti, Paes L~ndim,
Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza Gerson Peres
Virgílio Távora, Francisco Rossi, Gastone'Righi, Joaquirri
Bevilácqua, Afif Domingos, José Maria Eymael.

DECLARAÇÃO DE VOTO
"Emenda n.O 34.052-2

Voto contra, embora reconhecendo ínegaveis valores
na emenda, uma vez que a mesma contém normas que
desservem aos interesses legítimos de nosso País, princi
palmente quando desestimula o avanço e pe:quisa tecno
IOgICOS, ao vetar qualquer forma, ainda que provisória
de proteção de inventos. '

Brasília, 25 de setembro de 1987.- José Maria Eymael."

<? SR. CONSTITUINTE JOS]f; PAULO BISOL - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a pa
lavra a V. Ex.a

<? SR. CONSTITUINTE JOS]f; PAULO BISOL - Sr.
Presidente, conforme conversação com o nobre Relator
concordamos em excluir da segunda linha do parágraf~
único, que diz: "pela consulta plebiscitária... "

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não é uma
questão de ordem; não posso aceitar retificações no texto.
Tenho o dever de ser cortês e posso fazer uma gentileza ao
orador, mas o conteúdo da sua proposição não pode ser
ac~ito. Perdemo~ um minuto com isso; temos perdido 20
mmutos com COIsas muito menos importantes.

O SI!. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Sr. Presi
dente, nao fui chamado.

O SR. CONSTITIj"INTE JOS]f; FOGAÇA - Informo a
V. Ex.a, nobre Constituinte Vilson Souza, que não poderia
ser chamado porque é o décimo-segundo suplente, e só
houve sete votos para suplentes do PMDB.

O SIR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Para uma
questão de ordem. V. Ex.a não chamou nenhum suplente
'do PFL; conseqüentemente o titular tem direito a voto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOG.A:ÇA - A decisão
desta demanda fica a critério do Presidente. De fato ne-
nhum suplente do PFL havia sido chamado. '

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não se tendo
iniciado a chamada dos suplentes da Frente Liberal e es
tando presente um titular, ele pode votar.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 41 Constituintes; vo
taram NÃO 49 Constituintes. Total: 90 votos. O Destaque
foi rejeitado. Declaração de voto do Senhor Constituinte
José Maria Eymael.

Destaque n.o 1.610/87 - Emenda n.o ES
31.651-6, do Sr. Aluízio Campos, "que modifica o
Título I do Substitutivo n.O 1 (Título I do Substi
tutivo n.? 2)". (12.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação o
requerimento de destaque para a Emenda n.O 32.651 de
autoria do Constituinte Aluízio Campos. '

O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem. Desde
que foi submetido a Plenário o relatório do Relator, que
encontra-se vencedor pelo voto da maioria, parece-me que
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todas as matérãas sobre o mesmo assunto estão preiu
dícadas,

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Ressalva
dos os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tive opor
tunidade de consultar a assessoria da Mesa e a opinião
é contrária ao que V. Ex.a diz. Deve ser considerado vá
lido o texto do destaque da emenda modificativa.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Aluizio
Campos.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr.
Presidente, ilustres membros da Comdssão, minha emen
da é muito singela. No texto do Substitutivo há quatro
dispositivos. No nosso há apenas três. No art. 1.0 incluí
mos os territórios como unidades federativas e mencío
namos que os ~stados federados compõem as regiões
geoeconômicas, acrescentando, no § 4.°, que lei comple
mentar regulará o estatuto das regiões.

No § 1.0 meneãonamos que a soberania pertence ao
povo, que a exerce através de seus representantes- legí
timos.

Dissemos também que são poderes do Estado o Le
gislativo, o Executivo e o Judiciário.

No art. 2.° resumimos os objetivos fundamentais do
Estado, mencionando apenas a manutenção da ordem de
mocrática e o desenvolvimento nacional, mediante re
dução das desigualdades sociads e regionais, sem precon
ceito de cor, raça, sexo, relígíão, nascimento, idade ou
qualquer outra forma de discriminação.

No art. 3.°, regulamos de maneira sucinta as relações
internacionais, em cujo parágrafo único consagramos um
princípio unive-rsal do Ddreito Internacional, o da preva
lência das suas normas sobre o direito interno, quando o
Brasil participa de entendimentos e homologa acordos plu
rilaterais.

Na verdade, como alteração fundamental preconiza
a emenda o reconhe-cimento dos territórios como unida
des federadas e também procura assegurar que as regiões
sej am depods reguladas como instrumentos de descentra
lização da atividade administrativa da União, com auú;!
nomia necessária para assumirem o comando do seu pro
prío desenvolvimento.

Teríamos, portanto, um Estatuto da região, a ser re
gulado em lei complementar, primeiramente na ârea ad
ministrativa e também para o exereíedo descentralizado
de todas as funções dos três poderes constitucionais 
o EX!ecutivo, o Legislativo e principalmente o Judiciário.

Não desejo me alongar, Sr. Presidente, mas, no meu
entender a minha sucinta proposição supre as omissões
do texto'do 2.0 Substdtutivo do eminente Relator, porque
esse texto não fala nem na soberania que pertence ao
povo O qual a exercita através dos seus representantes
legítimos e também omite, para somente regulá-lo no
'capítulo ~eferente aos direito~ políticos, um príneípío ,q~e,
a nosso ver neve constar do título referente aos pnncipios
fundament~: é dizer que a legítdmídade dos poderes ele
tivos se funda no sufrágio unãversal e no voto direto e
secreto. Logo tem pertinência com um dos princípios fun
damentais dá nossa oonstítuíção.. Então, em sua ord~~ ~e
apresentação, a emenda trata prímeíramente da defíníção
da composição política nacion~l, men{llon~nqo.expressa
mente que a República FederatIva d? ~rasIl e lívre e so
berana organizada em Estado de Díreíto, sob regime re
presentativo pluripartidário, e constituída da União e das
unidades federadas que já mencionei. Depois, entramos no
campo da soberania nacional, reconhecendo que ela, ex
plicitamente, pertence ao_ povo, que, a exercita através do
princípio da representaçao democratica, e mencionamos,

então, de onde decorre a legitimidade daqueles que podem
representar os Poderes constituídos.

São esses, Sr. Presidente, as finalidades e os objetivos
essenciais da nossa proposição, e para ela esperamos con
tar com o apoio do Plenário da nossa Comissão, porque,
apenas completa o texto do emãnente Relator.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o destaque requerido pelo Constituinte Aluízio Campos.
Os que o aprovarem, responderão sim, os que o rejeita
rem, responderão não.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Aluíz'o Campos, Haroldo Sabóia, Manoel Moreira, Nilson
Gibson, Rose de Freitas, Paes Landim e Lysânea;s Maciel.
Votaram NAO os seguintes Senhores Constituintes: Abi
gail Feitosa, Ademir And-rade, Alfredo Campos, Artur da
Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'
Anna, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian,
Fernando Henrique Cardoso, Francisco Pinto, Ibsen Pi
nheiro, João Calmon, José Fogaça, José Geraldo, José
Paulo Bisol, José Richa, Márdo Lima, Milton Reis, Nelson
Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima
Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana,
Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma,
Bígmarínga Seixas, Virgdldásio de Senna, Wilson Martins,
Antonio Mariz, Délio Braz, Israel Pinheiro, José Tavares,
Marcos Lima, Miro Teixeira, octác:o Elísio, Vicente Bogo,
Vilson Souza, Alceni Guerra, Arnaldo Prieto, Carlos Chia
relli, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Fl'ancisco Benjamim,
Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Santana
de Vasconcellos, José Tomaz Nonô, Luís Eduardo, Mar
condes Gadelha. Mário As-sad, Oscar COrrêa, Osvaldo Coe
lho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti,
Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres,
Virgílio Távora, Cleonâncio Fonseca, Enoc Vieira, João
Menezes, Brandão Monteiro, José Maurício, Francisco Ros
si, Gastone Righi, Joaquim Bevilácqua, Plínio Arruda
Sampaio, José Genoíno, Afif Domingos, José Maria Eymael,
Roberto Freire, Aldo Arantes e Beth Azize. ABSTENÇAO:
Senhor Constituinte Afonso Arinos.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vad
proclamar o resultado: votaram SIM 7 Constituintes;
votaram NÃO 82 Constituintes; absteve-se de votar 1
Constituinte. Total: 90 votos. O Destaque foi rejeitado.

v - SUSPENSÃO DA REUNIlio

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Presidên
cia vai suspender os trabalhos, convocando os senhores
Constituintes para a continuação da presente reunião
amanhã, vinte e seis de setembro, às 9:00 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 26 DE SETEMBRO DE 1987 (1)

Presidência dos Srs.: Brandão Monteiro, Segundo-Vice
Presidente; Aluízio Campos, Primeiro-Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIAO

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.

11 - ORDEM DO DIA

VOTAÇAO DO PROJETO DE CONSTITUIÇAO
TÍTULO I (contínuação)

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a pa
lavra o Sr. Constituinte Paulo Raunos, para uma questão
de ordem.

O SR. OONSTITUINTE PAULO !RAMOS - Estamos le
vando, por motivos naturalmente compreensíveis, trinta e
três minutos para iniciar a reunião de hoje. Certamente,
levaremos igual tempo - e talvez até um tempo maior 
para iniciar o trabalho na parte da tarde.

Gostaria de propor a V. Ex.a que todo o tempo perdido
para o início das reuniões f-osse acrescentado ao término
do segundo expediente, visto que é a fase em que o processo
de votação está mais agilizado e que, também, já na pri
meira fase dos trabalhos da Comissão de Sistematização,
em homenagem a uma agilização dos trabalhos, esta 00
missão não funcionou. É preciso tenhamos em conta que o
prazo é curto.

Pergunto, também, a V. Ex.a se, terminado o prazo
previsto, os trabalhos da Comissão de Sistematização esta
rão concluídos mesmo que não tenha sido apreciado todo
o texto Substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Me
sa responde a V. Ex.a, nobre Constituinte Paulo Ramos,
que ontem o Plenário decidiu os horários estabelecidos no
primeiro e no segundo turnos de reunião, em conseqüên
cia nada se poderia acrescentar.

Esses atrasos dão-se, naturalmente, em função de pro
blemas ao iniciar-se a reunião.

Quanto à votação, disse o Presidente da Assembléia Na
cional Constituinte que, se no prazo do dia 8 de outubro
não tivermos concluído irá o projeto assim como 'está para
o plenário. Foi informação do Constituinte Ulysses Gui
marães, Presidente da Assembléia Nacional Constituínte.

Por enquanto, é o que a Mesa pode dizer, em função do
que foi expresso pelo Constituinte Ulysses Guimarães.

O SR. CONSTITU'INTE PAULO RIAMOS - Natural
mente as decisões de um dia não podem perdurar para
todos ~s dias. O fato de ter sido decidido que as sessões
começariam às 15 horas e terminariam às 19 horas, isso
não implica também o ente~dimen~o ?e que nã~ pode ser
modificado para que a sessao, ao mves de terminar as 19
horas terminasse às 20 ou 21 horas, conforme o atraso pa
ra o seu início.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - C~)I~~ti
tuinte Paulo Ramos, V. Ex.a já tem uma grande expenen
ela na Casa. Não é que a decisão foi para ontem; foi um
requerimento feito pelo Constituinte Eraldo Tinoco, apro
vado pelo plenário da Comissão de Sistematização e, evi
dentemente V. Ex.a, no momento oportuno, poderá reque
rer inclusiv'e a prorrogação da sessão. Gostaria que V. Ex.a
nos ajudasse no sentido de não perdermos tempo para
iniciar a reunião que V. Ex.a reclama.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Sr.
Presidente, questiono a V. Ex.a, para dirimir uma dúvida
a respeito da coleta de novas assinaturas dos presentes e
dos Suplentes, se a reunião de ontem foi encerrada e se a
reunião de hoje é uma nova reunião e está a exigir nova
assinatura no livro de presença.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não! In
formo a V. Ex.a que a reunião de ontem não foi encerrada,
mas suspensa. Estamos dando, hoje, continuação. O que
temos estabelecido - é preciso que, desde logo, conserte
mo sesse fato aqui - entre o plenário e a Mesa, porque é
intresse de todo mundo, como há reuniões que se seguem,

embora sejam reuniões para discussão do mesmo Título,
não seria justo que o suplente que tivesse votado ontem,
fosse substituído, no decorrer da votação e não pode ser
substituído no 'decorrer da votação - já tendo dela parti
cipado, pelo titular. O 'que temos, estabelecido é que, a
cada encerramento da votação de um Título, abrir-se-á o
livro para inscrição durante trinta minutos, como é o co
mum na Casa. Quem assinou o livro, ontem, votou ontem,
continuará com o direito de fazê-lo nesta reunião, até o
encerramento do Título 1.

Destaque n,? 1634-87 - Emenda n.? 1P
11026-2, do Sr. Aluízio Campos, "que dá nova re
dação ao Título I do Projeto de Constituição (Tí
tulo I do Substitutivo 11.0 2)". (13.a votação>

Em, votação o Destaque n,v 1.634, referente à Emenda
n.o 11.026, de autoria do Sr. Constituinte Aluízio Campos.
Com a palavra S. Ex.a, se assim o 'desejar, para encami
nhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO OAMrPOS - Sr. Pre
sidente, o art. 1.0 envolve matéria relacionada com a so
berania, com a Federação, com a nacionalidade e se re
porta, também, à cidadania e às relações internacionais.
O objetivo da emenda é incluir no Título r, Dos Princí
pios Fundamentais, estas matérias que, embora menciona
das no caput, encontram-se deslocadas para o Título U.
Dos Direitos e Garantias. Então, a emenda é muito singela
e já foi distribuída a todos os Srs., que poderão acompa
nhá-la, e como se declara que o objetivo é o contido no
art. 1.0 do Substitutivo, que o Brasil é uma República Fe
derativa, constituída por regime representativo, etc. En
tão, proponho dividir este título em capítulos: um, refe
rente à soberania; outro, referente às relações internacio
nais. C/1m esta distribuição, o texto ficará tecnicamente
mais bem arrumado e deslooar-se-âo do Capítulo TI, do Tí
tulo II para aqui, com outra redação que propõe a emenda,
as matérias constantes do Titulo 11.

A redação que proponho é muito simples:
"Art. 1.° A Nação Brasileira, livre e soberana,

é uma República Federativa, democrática, social e
pluralista, sob regime representativo.

Art. 2.° A soberania nacional pertence ao po
vo, que a exerce por intermédio de seus legítimos
representantes ...

Parágrafo único - A legitimidade da repre-
sentação política é assegurada: .

a) pela írrestríta liberdade de organização de
partidos que não programem ou propaguem a ex
tinção ou subversão da ordem democrática;

b) pelas eleições livres dos candidatos partidá
rios, mediante sufrágio universal e voto direto e
secreto."

No terceiro artigo se diz:
"Art. 3.0 A dominação política autoritária, a

tortura, o terrorismo, a destruição ou poluição do
meio ambiente, a discriminação sob qualquer for
ma (art. 11) e a competição armamentista são
repudiada pela soberania nacional."

Depois, no Capítulo referente à Federação, também
muito curto, apenas com dois artigos, diz:

"Art. 4.° A Federação é integrada pelo Dis
trito Federal e Territórios da União, pelos Estados
Federados, pelas Regiões que os incluem."

Há um parágrafo referente à extinção, subdivisão ou
desmembramento de unidade federada que depende da
concordância, naturalmente, das unidades interessadas.
Fala também que a cidade de Brasília é a Capital da União
e a sede dos poderes federais.
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o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Aluízio Campos, para o bom andamento dos traba
lhos, devo informar que V. Ex.a dispõe ainda de 1 minuto.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Depois,
os dois últimos artigos que se referem à nacionalidade, à
cidadania e às relações internacionais.

Estas matérias devem, a nosso ver, ser incluídas no
Título I, que e refere aos Princípios Fundamentais, em
vez de ficarem incluídas nos Títulos referentes aos Direi
tos e Garantias.

Era só isso, Sr. Presidente.
O SR. PlRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em não

havendo nenhum Constituinte inscrito para encaminhar,
a favor ou contra, vamos dar início ao processo de votação.

Quem aprovar a proposição do Constituinte Aluízio
Campos, votará SIM, e quem desejar manter o texto ou
votar contra a Emenda do Constituinte Aluízio Campos,
votará NÃO.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituin

tes: Aluízio Campos, Nilson Gibson, Délio Braz, Eral
do Tinoco, Siqueira Oampos. Votaram NÃO os se
guintes Senhores Constdtuintes: Abigail Feitosa, Ademir
Andrade, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos San.t'
Anna Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egidio Ferreira LI
ma, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Henrique Car:
doso, Haroldo Babóía, Ibsen Pinheiro, José Fogaça, Jose
Paulo Bisol, José Richa, Manoel Moreira, Málrio Lin;a,
Mdlton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton FrIe
drich Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vianna,
Rodrigues Palma, Severo Gomes, Virgildásio de Senna,
Wilson Martins, Albano Franco, Antonio Mariz, Chagas
Rodrigues, Israel Pinheiro, José Tavares, Marcos Lima,
Octávio Elisio, Rose de Freitas, Vilson Souza, Alceni Guer
ra, Antoníocarlos Mendes Thame, Christóvam Chiaradia,
José Jorge, José Lins, Luiz Eduardo, Mário Assad, Oscar
Correa, Paulo Pimentel, Antôníoearlos Konder Reis, Dar
cy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Virgíldo Távo
ra, Cleonâncio Fonseca, Enoc Vieira, João Menezes, José
Lourenço, Mozarildo Cavalcanti, Paes Landim, Adylson
Motta, Brandão Monteiro, José Maurício, Joaquim Bevi
lácqua, Plínio Arruda Sampaio, Luiz Salomão, Ottomar
Pinto, José Genoíno, Roberto Freire, Aldo Arantes, Beth
Azize.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 5 Constituintes;
votaram NÃO 71 Constituintes. Total: 76 votos. O Des
taque foi rejeitado.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, peço á palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra a nobre Constituinte Rose de Freitas, para uma
questão de ordem.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, gostaeía de solicitar à Mesa que a chamada
dos suplentes, no processo de votação, fosse sempre feita
pela ordem de inscrição, independente de que número
tenha.

A minha justifdcação é a seguinte: agora, por exem
plo, o Senador José Fogaça seguiu a ordem altaoétíca
dos suplentes, e o Constituinte Ziza Valadares, era o úl
timo suplente, não seria chamado porque o número não
determinaria sua chamada.

Agora, se S, Ex.a tivesse sido inscrito na ordem de
suplentes, S. Ex.a estaria prejudicado. De qualquer forma,
tendo número ou não, gostaria que fosse seguida a or
dem de ãnscríção de suplentes.

o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A orien
tação da Mesa não poderia ser outra e sempre nos orien
tamos no sentido de que a votação seja 'pelo número de
inscrição, haja vista que há problemas, em relação a su
plentes,

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma explicação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Relator substituto, Sr. José Fogaça.

O SR. RrELATOR (José Fogaça) - Tínhamos, exata
mente, 17 inscritos e 17 vagas para suplentes. Portanto
era absolutamente inútil seguir a ordem. Ao contrário,
o fato de seguir a ordem faz atrasar, em muãto, a vota
ção. Mas, de qualquer forma, a insistência da Constitu
inte Rose de Freitas faz com que passemos a fazer a
chamada pela ordem de inscrição, pois sua questão é
regimental, embora isso leve a este substituto do Relator
a atrasar mais na chamada.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, quero esclarecer que só não pedimos a im
pugnação de uma outra votação, nesta casa, pelo erro
cometido pela Mesa quando fizeram a dnversão da cha
mada dos titulares com a dos suplentes, o que foi muito
prejudicada porque não respeitaram a lista que existia
nesta Casa, para aqueles suplentes que ficam na fila para
se inscrever.

Levantei a questão apenas para que possamos ficar
mais tranqüilos em relação à votação.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Quero reiterar
a V. Ex.a que temos respeitado, religiosamente, a pre
sença dos suplentes, de acordo com o número de vagas.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITASI
Agradecemos,

Destaque n,? 1.421187 - Emenda n.O ES
28.557-2, do Sr. Carlos Sant'Anna "que dá nova
redação ao preâmbulo e ao Título I suprimindo os
artigos 3.°, 4.° e 5.°, do Substitutivo n.? 1".

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o Destaque n.O 1421, à Emenda n.O 28.557, de autoria
do Sr. Constituinte Carlos Sant'Anna.

Com a palavra o Sr. Constituinte Carlos sant'Anna,
para encaminhar a proposição.

Aqueles que desejem encaminhar eontraríamente po
derão fazer sua ãnscríção à Mesa.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, srs, Constituintes:

Entendo que os princípios fundamentais de uma
Constituição devem conter na sua integridade, - infeliz
mente não contêm - o que está no título aprovado por
esta Comissão, preliminarmente.

Nos Príneiplos Fundamentais, deve-se ddzer se o Bra
sR é república ou monarquia e, em sendo república, de
que tipo ela é; a língua falada no País, que não deve
estar no art. 11, mas nos Princípios Fundamentais, para
que quem os ler possa ter idéia exata de que pais se trata;
e, logo em seguida, a capital do país. Essas matérias de
vem estar - onde? Por quê? - nos Princípios Funda
mentais; não há porque não!

Outra intenção não tem a minha modesta colabo
ração senão a de tentar sensibilizar o Relator para que
coloque, como anteriormente, assuntos que o seu rela
tório contém, mas que estão dispersos no corpo da oons
tituição. Na essência, esses assuntos deveriam estar logo
onde estão estabelecidos o que são os "Princípios Funda
mentais". Por isto que, na minha proposíçêo estabeleci que,
no art. 1.0, se deveria dizer para ficar bem claro, o que é
o Brasil:

O- Brasil é República Federativa, constituida pela
união indissolúvel dos Estados, MUnicípios, Distrito Fe
deral e Territórdos.
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Comentário meu, parando de ler: não sei por que o
Relator não colocou os territórios na composição do
Brasil como República Federativa. E os territórios têm
que aparecer. Evidentemente, os territórios não estão.

Proponho:
"O Brasil é República Federatdva constituí

da pela união indissolúvel dos estados e muni
cípios, Distrito Federal e territórios, sob regi
me democrático, que consagra a dignidade da
pessoa humana, os valores sociais do trabalho
e da economia lJivres, o pluralismo representa
tivo e a soberania da Nação.

§ 1.0 Todo o poder emana do povo e em
seu nome é exercido."

}jj preciso dizer, aqui, nos "Princípios Fundamentais",
que língua o Brasil fala; não no art. 11.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - S. Ex.a.
dispõe ainda de um minuto.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Con
cluindo, Sr. Presidente:

Por isto se diz que: o § 2.° o idioma oficial do Brasil é
o Português...

Não é no art. 11, mas nos "Princípios Fundamen
tais".

" . .. e são símbolos nacionais ... "
Tem que dizer os símbolos nacionais logo no prin

cípio.
" são símbolos nacionais a bandeira, o

hino, as armas da República e outros estabelecidos
em lei."

Qual é a capital do Brasil? Tem que dizer aí: a Capi
tal do Brasil é Brasilia, Distrito Federal. Aqui está escri
to: "é a Capital da União" e não da República, como o
Constituinte Gastone Righi me sugeriu ainda há pouco,
por que todas as outras Constituições dizem Capital da
União, então repetimos, Capital da União.

Temos também que dar definição de como o Brasil
se comporta internacionalmente. Digo no art. 2.°:

"Os conflitos internacionais deverão ser re
solvidos por negociação direta, arbitragem e ou
tros meios pacíficos, com a cooperação dos orga
nismos internacionais ... "

Estas são as sugestões para os arts. 1.0 e 2.°

Para concluir, Sr. Presidente, outra coisa que me
parece muito importante é que, se os princípios funda
mentais do Brasil, na sua Constituição, são simples, esse
Título não pode nem deve ser longo; deve ficar absoluta
mente restrito a essas definições extremamente simples e
fundamentais.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o 8r. Relator Substituto, Constituinte José Fo
gaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
Srs. Membros da Comissão de Sistematização, 8r. Rela
tor Geral:

Não há dúvida alguma que o nobre Constituinte Car
los Sant'Anna é um dos mais diligentes e atuantes mem
bros desta Assembléia Nacional Constituinte.

Como Relator de uma Subcomissão, fui vítima dessa
atividade febril, dessa capacidade produtiva que caracte
riza a atuação do Constituinte Carlos sant'Anna, que aqui
produz um texto que merece toda consideração, todo cri
tério de análise e todo respeito.

Sr. Presidente, Srs. Membros da Comissão de Siste
matização, acreditamos que, já de início, o texto da
emenda do constituinte Carlos Sant'Anna peca por uma

demasia ao dizer que "o Brasil é uma República Federa
tiva, constituída pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios"', já que a união dos municípios 'Constitui um
Estado unitário e a união dos Estados é que constitui a
Federação. }jj uma demasia que seria perfeitamente dis
pensável. Por outro lado, 8. Ex.a pede que os arts. 3.° e
4.° sejam suprimidos dos princípios fundamentais.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Eles
já estão suprimidos na minha emenda.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Agora, 8. Ex.a.
alerta e nos esclarece que na sua emenda não constam
o que, então, proporcionaria um acoplamento ao texto
do Relator. Mas, de qualquer forma, o texto do Relator
nos parece muito mais avancado e muito mais consen
tâneo com a visão política que, hoje, o Brasil tem na
condução da sua política externa, fundamentalmente.
Nós passamos por 21 anos de autoritarismo. Esta Cons
tituinte é a retomada de uma linha de conduta da nossa
política externa que sempre primou pelo não alinhamen
to e pela autodeterminação, desde as formulacões de San
Thiago Dantas. S. Ex.a o Constituinte Carlos Sant'Anna,
embora eu sabia que partilha, que também se identifica
com essas posições relativas a autodeterminação, à inde
pendência e ao não alinhamento, ao redigir o art. 2.0
praticamente substituiu toda a propositura do texto do
Relator, no que se refere à conduta do Pais quanto às
relações externas.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
adverte o orador de que dispõe de um minuto para o en
cerramento do seu pronunciamento.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
não vivemos neste País uma política de alinhamento
automático em que se dizia "o que é bom para o Brasil é
bom para os Estados Unidos", uma concepção geopolítica
que nos transformou em quintal dos Estados Unidos. Ti
vemos o Acordo MEC-USAID e todo o processo de domi
nação de controle, cultura, político e educacional, que
varreu o patrimônio cultural de toda uma geração.

O texto do Relator Bernardo Cabral, ao dizer "que o
Brasil fundamenta as suas relações internacionais ...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
solicita a V. Ex.a que enc-erre o seu pronunciamento.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Vou encerrar, Sr.
Presidente.

O texto do Relator, ao dizer que "o Brasil fundamenta
suas relações internacionais no princípio da independên
cia nacional, na prevalência dos direitos humanos, no di
reito à autodeterminação dos povos, na não-intervenção,
na igualdade dos Estados, na solução pacífica dos confli
tos internacionais, na defesa da paz, no repúdio ao terro
rismo e na cooperação com todos os povos para a eman
cipação e o progresso da humanidade, está aqui resgatan
do aquilo que é da tradição e próprio da diplomacia bra
sileira, a volta para a autodeterminação, a defesa da
nacionalidade a partir da sua independência.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Pela
ordem, com a palavra o Sr. Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS 8ANT'ANNA - Sr.
Presidente, muito rapidamente.

}jj verdade, eu estimaria sensibilizar o Relator no sen
tido de que tem que colocar o idioma nos princípios fun
damentais, que ele tem que colocar a capital do Brasil
nos princípios fundamentais, que ele tem que colocar que,
na composição da república brasileira, entram também
os territórios.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
constituinte, não é uma questão de ordem.
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o SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Eu pedi pela ordem e vou explicar por quê.

se eu tiver conseguido sensibilizar o Relator para
isto, e acredito que o fiz, não é possível que o idioma, a
'Capital, os territórios não estejam incluídos aqui. Portan
to, tendo conseguido o meu objetivo, não há por que eu
permanecer com o destaque para votação e por isso, pela
ordem, pedia a V. Ex.a que, neste caso, até porque con
cordo que o artigo referente aos problemas internacio
nais do Relator está melhor redigido - não é questão de
vaidades - do que o que eu propus, então, por isto peço
a V. Ex.a que não submeta o destaque à votação.

Mas é indispensável: nós não estamos aqui apenas
para ficar votando, votando. Quase 90% de todos nós
queríamos tirar o preâmbulo e não conseguimos. Quero
apenas dizer que não tem sentido que nos Princípios Fun
damentais do que é o Brasil, sei que diz lá na frente, não
conste qual é o idioma que falamos, qual a língua que
falamos e que os Territórios integram a República. Só
isto.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
agradece e pede escusas porque entendera que V. Ex.a
havia solicitado a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO-MENEZES - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESID'ENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte João
Menezes.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Sr. Pre
sídenteí não sei bem se ainda está em vigor o Regimento
Intern~ <;la Comissão de Sistematização, porque tem mu
dado varias vezes. Como estamos iniciando a votação diz
aqui o Capítulo I - Da Discussão: '

:~t. 20.• Durante a discussão de qualquer
matéría podera usar da palavra, sucessivamente:

. I - pelo prazo de vinte minutos ímprorrogá
veis, o Autor e o Relator;

rI - pelo prazo de dez minutos, qualquer
membro ou suplente da Comissão;

!II - pelo prazo de três minutos os Consti
tuintes que não sejam membros da Comissão.

. Pergu_nto a V. Ex.a se esses princípios do Regimento
aínda estão em vigor ou se já foram alterados?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Ess,"s
pr~ncípio~ estão em pleno vigor. Entretanto, Sr. Const!
tl;llllte ~oao Menezes, estamos em regime de votação e não
dísoussão, V. EX,a, se melhor aprouver, poderá cornpulsar
o Regimento e verificará que o tempo estabelecido para
encaminhamento será, com preferência para o autor de
cinco minutos e dois, contraríaments, à proposição. '

Estamos em regime de votação.

O SR. OONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Muito
obrigado pela informação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
desistência do oonstítuínte Carlos Sant'Anna não prece
deremos à votação.

A Presidência faz um apelo aos S'TS. Constituintes para
que declarem o seu voto diretamente no microfone, para
evitar dificuldades ao escrutínador. Alguns srs, Consti
tuintes levantam a mão, o que atrapalha o andamento dos
trabalhos. Solícito o mínimo de colaboração no sentido de
que votem ao microfone.

Ainda assim, a M1Jsa esclarece, por solicitação e para
dirimir dúvidas, que o livro de assinaturas para cada reu
nião estará à disposição dos 81'S. Constituintes 30 minutos
antes do início da votação. .

Em votação o Destaque n.> 5.442, da Emenda de n.o
ES-32178. do Constituinte José Santana.

O Constituinte José Santana se encontra presente?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TINOCO - Sr. Presl
dente, poderia repetir por obséquio o número da emenda?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Emenda
n,v 32.178, do C011Stituinte José Santana.

O SR. OONSTITUINTE JOSÉ TINOCO - Aqui, na
relação, consta o nome do Constituinte José Egreja. Gos
taria que a Mesa esclarecesse este aspecto.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Houve
um equívoco porque a primeira assina-tura era do Consti
tuinte José San'tana.

O Constituinte José Egreja, não está presente.

Está prejudicada.
Em votação o Destaque n.? 7.184/87, referente à

Emenda 1P-18693/5, de autoria do Constituinte José Richa
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte José Richa

para encaminhar ou desistir se for o caso.
O 8R. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Desisto, Sr.

Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo

tação o Destaque n.O 7.194/87, referente à Emenda n.?
ES-33995/8, de autoria do constituinte José Richa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RIOHA - Desisto, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o Destaque n.O 5.245/87, que solicita votação da
ES-34508-7, do Constituinte Victor Faccioni. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.

A Emenda está prejudicada.

Em votação o requerimento de preferência da Emen
da ES-33984-2, do Constituinte Antônio Mariz, objeto de
destaque para a apreciação da parte referente ao Título I
- Dos Princípios Fundamentais.

Em votação o requerimento de preferência.

Os Srs. Constituintes que estiverem a favor perma
neçam sentados. (Pausa)

Apr-ovado.

Destaque n.? 7.068/87, do Sr. Nelson ;Jobim 
Emenda n,? ES·33984·2, dos Srs. Antonio Mariz e
Nelton Friedrich, "que dá nova redacão aos Títu
los I, TI e m do Substitutivo n.O 1 (Títulos I e TI
do Substitutivo n.O 2)". (14.a votação)

Em votação o Destaque n.O 007068-87 de autoria do
Constituinte Nelson Jobim, referente à E8 n.o 33984-2 de
aut-oria dos Constituintes Antonio Mariz e Nelton Frie
drich.

T,em a palavra o Constituinte Antonio Mariz para
encaminhar a votação. '

O SR. C01\J'STITUINTE ANTONIO MARIZ - Sr. Pre
sidente, 8rs.. Constituintes, esta emenda diz respeito ao
art. 1.0 e seu parágrafo único, do Projeto do Substitu
tIVO li, está assim redigido:

"Art. 1.0 A República Federativa do Brasil
constitui-se em Estado democrátíco de direito que
visa a construir uma sociedade livre, [ueta e soli
dária, e tem como fundamentos a soberania, a
cidadania, a dignidade das pessoas e o pluralismo
político."
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o parágrafo único passaria a denominar-se art. 2.0 ,

com a seguinte redação:

"Art. 2.0 Todo o poder pertence ao povo, que
o exerce por intermédio de representantes eleitos
ou diretamente, nos casos previstos nesta Consti
tuição."

Trata-se, Sr. Presidente, srs, constituintes, de uma
emenda despretensiosa na medida em que, ao alterar a
forma do art. 1.0 e do seu parágrafo único, na verdade
procura compatibilizar o texto com o conteúdo que se en
contra em todo o Projeto Substitutivo rI. Enfatiza alguns
pontos que se encontram consagrados ao longo do pro
jeto que estamos aqui a votar. Assim é que, ao invés de
dizer "constituída sob regime representa.tivo", diz:

"A República do Brasil constitui-se em Estado
democrático de direito ... "

Creio útil e fundamental que os constituintes, ao vo
tarem a nova lei fundamental do País, após um longo
período de regime autoritário, ~m~atizem ess.~ fato de. que
estamos implantando uma Republlca FederatIva constituí
da em Estado democrático de direito.

O caráter representativo dessa República encontra-se
no art. 2.0 :

"Todo o poder pertence ao povo, que o exerce
por intermédio de representantes eleítos ... "

Aqui se substitui a forma clássica que havia sido co
locada na Constituição de 1946, copiada da Constituição
espanhola de 1931 que dizia que todo o poder emana do
povo.

A proposta que fazemos dá mais ênfase à soberania
popular, na proporção em que diz: "Todo poder pertence
ao povo", e esclarece que, sendo representativa, a Repú
blica brasileira, reserva um espaço para o exereícío direto
do poder pelo povo. Isto tanto é verdade quanto os arts.
71, eaput, § 2.0 , admitem a iniciativa popular de lei e
admitem, igualmente, a iniciativa popular de emenda
constitucional. Já o art. 71, § 3.0 , prevê o referendum
popular para a rejeição de leis ou emendas constitucionais
feitas e propostas por um determinado percentual do povo
brasileiro. Assim, o texto p~..oposto traduz com maior fide
lidade, com maior coerência, a nosso ver, o que se con
tém no substitutivo do Relator Bernardo oabral. Estou
certo de que S. Ex.a concordará com esta 'Propo~ta. E po~
so mesmo antecipar que, nos contatos pessoais por nos
mantidos, revelou o Exm.o Sr. Constituinte Bernardo Ca
bral a sua concordância com essas modificações, com esta
emenda aditiva ao art. 1.0 e ao parágrafo único do texto
do Substitutivo n,v 2, tal como se encontra aqui redigido.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Oom a

palavra o Sr. Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
eu já havia anunciado ao ilustre Constituinte Antônio
Mariz que estou de pleno acordo. O relator acolhe a emen
da de S. Ex.a (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o Destaque n. o 7.068 para a Emenda n.? 33.-984, de
autoria do Oonstítuinte Nelson Jobim. Está em regime de
votação. Quem aprovar, dirá SIM; quem rejeitar, dirá
NAO.

Em votação.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, pela ordem! (Assentimento da Presidência)
Está havendo uma dúvida. Pelo livro, a emenda do ilustre
Constituinte compreende o art. 1.0 da própria emenda, 2.0 ,

3.0 , 4.0 e 5.0, inc1usive um art. 5.0 muito longo. Estou que
rendo saber se está em votação só o art. 1.0 da emenda.

o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Art. 1.0 e
art. 2.0 O resto, S. Ex.a retirou.

O SiR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Exatamentel
É o art. 1.0 e seu parágrafo único.

O SiR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - É pos
sível essa separação, regimentalmente?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - É possí
vel!

O SR. CONSTITUINTE VIRGILIMSIO DE SENNA 
Pela ordem, Sr. Presidente. (Assentimento da Presidência)
Peço a V. Ex.a, para que os Constituintes possam votar com
exato conhecimento de causa, que a emenda, na sua in
tegridade, a que está sendo submetida à votação, seja
Iída, porque houve modificações diferentes daquilo que
consta do texto e do livro que transcrevem as emendas
apresentadas.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, pela ordem! (Assentimento da Presidência)
Preciso saber se é possível, de uma emenda, destacar al
gum artigo, porque, ainda há pouco, desisti da minha
emenda e do meu destaque por entender que a redação do
!Relator, conforme demonstrou, inclusive, o ilustre e bri
lhante Constituinte José Fogaça, era melhor do que a
minha. Ora, eu poderia ter desistido da redação corres
pondente aos conflitos internacionais, porque achei que a
do Relator era melhor e mantido, por exemplo, porque
estava interessado, a redação sobre a introdução do idio
ma nos princípios fundamentais. Não entendo como os
princípios fundamentais de uma Constituição, a respeito
de um País, não diga qual é o idioma que ele fale e nem
qual é a Capital. Desisti por achar que não podia compati
bilizar. Então, quero saber se é possível, de uma emenda,
destacar um ou dois artigos para serem votados. Isto é
muito importante para nos orientar no futuro.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte oarlos Sant'Anna, evidentemente que a emen
da de V. Ex.a era uma emenda substitutiva; esta é uma
emenda modificativa e S. Ex.a está destacando uma parte.
Evidentemente, creio que não há qualquer dúvida a res
peito.

O SR. CONSTITL""'INTE ANTONIO Mf<..RIZ - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Antonio Mariz.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Se V.
Ex.a me permitisse, eu gostaria de ler o texto...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem!

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Eu soli
citaria que V. Ex.a aguardasse um momento.

O nobre Constituinte Antonio Mariz vai ler o texto de
parte da emenda para conhecimento da Casa, de acordo
com o requerimento do Constituinte Virgildásio de Senna.

O SiR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O nobre
COnstituinte Antonio Mariz está com a palavra. Em segui
da eu a concederei a V. Ex.a nobre Constituinte .Tosé Lins.

O Sr. Constituinte Antonio Mariz tem a palavra, pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Estou
lendo o texto, em cópia xerografada do livro que publicou
todas as emendas. .

As dúvidas suscitadas pelo Constituinte Virgildásio de
Senna, certamente dizem respeito ao fato de que uma
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versão consolídada desta emenda foi distribuída entre os
Srs. Constituintes. A leitura que faço é do texto exato da
emenda, referente ao destaque apenas do art. 1.0 e seu
parágrafo único do substitutivo. A leitura foi tirada dire
tamente do texto publicado pela Comisão, vazada nos se
guintes termos:

A proposta é esta:
"A República Federativa do Brasil constitui

se em Estado democrátíco de direito que visa cons
truir uma sociedade livre e solidária, tendo como
fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade
das pessoas e o pluralismo político."

O § 1.0 passa a denominar-se art. 2.° e tem a seguinte
redação:

"Todo poder pertence ao povo, que o exerce
por intermédio de representantes eleitos ou dire
tamente, nos casos previstos nesta Constituição."

É este o texto.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a

palavra o nobre Constituinte José Lins.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Desejaria um

esclarecimento. Uma coisa é a emenda, outra coisa é o
destaque sobre a emenda. A pergunta é se o destaque foi
sobre a emenda total ou se é um destaque de parte da
emenda? O pedido oficial do destaque foi solicitado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A emen
da é modificativa de uma parte do Substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sim, mas S. Ex.a
poderia ter pedido destaque apenas de uma parte dessa
emenda. Pergunto se o destaque foi total da emenda ou se
foi de uma parte da emenda?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O desta
que foi de uma parte da emenda. Foi parcial.

O SR. JOSÉ LINS - De que artigo?
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Senador

José Lins, é o artigo integral, art. 1.0, parágrafo único. É
um artigo só.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Então foi da
emenda toda.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A emen
da envolvia outros artigos, a parte destacada foi esta. A
emenda tem seis artigos, nobre Constituinte.

Tem a palavra o Constituinte Bocayuva Cunha.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA C'ú"'NHA - Sr.
Presidente, há um conjunto de destaques; o Destaque
n.o 638, de autoria de V. Ex.a; outro, n,v 708, do Senador
Mário Maia; outro, n.O 6.545, do Constituinte Lysâneas Ma
ciel; outro, n.? 440, do Constituinte Florestam Fernandes,
que versam sobre o mesmo assunto. Indago a V. Ex.a, se
aprovado este destaque, os outros estão prejudicados auto
maticamente?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Depois de
proclamado o resultado, a Mesa informará quais os des
taques prejudicados. Agora, antes da votação não há ne
nhuma prejudicialidade. V. Ex.a até se antecipou para nos
ajudar e a Mesa agradece.

Tem a palavra o nobre Relator.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,

precisava dar um esclarecimento ao Constituinte Carlos
Sant'Anna. É que na Emenda Antônio Mariz fica mantido
o art. 4.° do Substitutivo tal qual S. Ex.a estava preocupa
do e que acolho a sugestão de S. Ex.a quanto ao idioma.
De modo que esse art. 4.0 do projeto original, Substituti
vo II, fica mantido tanto por V. Ex.a quanto pelo Consti
tuinte Antonio Mariz.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o destaque n.o 7.068 à Emenda n.v 3398-4.

Em votação.
Aqueles que votarem a favor dirão "SIM" e os que

torem contra, "NAO".
O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER

REIS - Pela ordem, Sr. Presidente. (Assentimento da
Presidência) Sr. Presidente, o destaque solicitado pelo
nobre Constituinte Antonio Mariz promove duas altera
ções no Substitutdvo 11, do Deputado Bernardo Cabral.
A primeira é quanto ao art. 2.0, alteração com que, em
face do que consta do próprio substitutivo, estou de
acordo. Mas, a segunda modificação diz respeito ao art.
1.0, e consulto o Sr. Relator se S. Ex.a concorda com a
supressão da expressão "pela união indissolúvel dos Es
tados e do Distrito Federal". O conceito de Federação
há de estar subordinado a esse príncípío da undão indis
solúvel dos Estados, e a emenda do COnstituinte Antonio
Mariz suprime isto, o que me parece um princípio fun
damental da República Federativa do Brasil. É questão
que coloco à consideração do Sr. Relator.

Mais adiante, no Substitutivo da organdzação Polí
tica...

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
Sr. Pr-esidente, a emenda já está em votação.

O SR. OONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER
REIS - ... há uma referência a essa união, mas não
referência ao princípio da indissolubilidade.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
Está em votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Eu só
queria solJicitar aos Srs. Constituintes que colaborassem.
Nós não iniciamos o processo de votação. No momento
em que se iniciar o processo de votação ...

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Já
foi iniciado. A Constituinte Abigail Feitosa já votou, in
clusive.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Gosta
ria que o Constituinte José Fogaça nos esclarecesse a
este respeito.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. Pre
sidente, eu já havia iniciado aqui a chamada e já havia
registrado, inclusive, o voto da Constituinte Abigail Fei
tosa. S. Ex.a votou "SIM". Portanto, o processo de vota
ção já havia sido índcíado.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, pela ordem, sobre <J processo de votação mais
uma vez.

O SR. ANTONIO MARIZ - Sr. Pres:'dente, pela or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Vamos
solicitar aqui a atenção dos Srs. Constituintes. Acho que
estamos desenvolvendo todos os trabalhos na maior or
dem. Evidentemente que houve um lapso: íníeíado o pro
cesso de votação, eu dei a palavra ao ConstituJinte Antô
nio Carlos Konder Reis. Não poderia, para manter a im
parcialidade da Mesa, deixar de dar a palavra ao Cons
tituinte Antonio Mariz.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, pela ordem, sobre o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em se
guida, concederei a palavra a V. Ex.a, Constituinte Carlos
sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Agra
deço a V. Ex.a o espírito de eqüidade com que me con
cede a palavra. É pertinente a observação do COnstituin
te Antônio Carlos Konder Reis. Na verdade, não inclui-
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mos essa declaração da união indissolúvel pelo fato de
que ela se encontra no art. 17 do projeto Substitutivo II:

"Art. 17. A organização político-administra
tiva da República Federativa do Brasil compreen
de a Undãio, os Estados, o Distrito Ii1ederal e os Mu
nicípios, todos autônomos- e com a sua respectiva
esfera de competência."

A forma adotada no Projeto, com esse art. 17, é da
Constituicão de 1946. Pareceu-me desnecessário repetir o
mesmo conceito. pareceu-me, por uma imposição de téc
nica legislativa, a garantia da índíssolubílídade dos Es
tados e da Undão, que está no conceito de Federação e
na afirmação do art. 17, quando define o que integra a
União.

A oonstítuíeão de 1946 já não incluía esta expressão:
"União perpétua e indissolúvel". E, ao mesmo tempo, o
art. 70, no seu § 4.°, inciso I, proíbe qualquer emenda
constitucional que afete a Federação. Simplesmente é
inadmissível qualquer emenda que pretenda quebrar a
Flederação, então. no art. 17 e no art. 70 está assegurada
a indíssolubdlídade da União, assegurada a unidade do
Brasil.

A forma que o projeto adota é a mesma da Cons-ti
tuição de 1946, que dizia no seu art. 1.0 "Os Estados Uni
dos do Brasil mantêm, sob o regime representativo, a Fe
d-eração e a República". A expressão não indissolúvel dos
E tados, Territórios e Municípios é uma forma adotada
na oonstítuãeão de 1891, quando o Brasil saía do Império
e, por conseguinte, tinha a necessidad-e de dar uma ên
fase especial a essa unidade, em face do risco da Seces
são e da Constituição 1934 que vinha da questão pau
lista, da Revolução conatttucíonaüsta, que o Governo
Central acusara de ser seccíonísta.

Então, me parece, Sr. Presidente, que a unidade e a
indissolubilidade da Federação estão asseguradas no tex
to do Constituinte Bernardo Cabral, seja no art, 17, que
diz expressamente isto, seja no art. 70, que proíbe emen
das que afetem a Federação.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, pela ordem.

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

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - :f::
apenas para consignar, que a emenda ...

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, não é possív-el uma coisa dessa, nós estamos
num processo de votação!

O SR. CONSTITUINTE OARLOS SANT'ANNA - :f::
sobre o processo de votação que estou falando.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - S. Ex.a
está pedindo uma questão de ordem sobre o proc-esso de
votação.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Aca
bei de ser respondido, em questão de ordem sobre o pro
cesso de votação, que a emenda era modãfíeatíva; entre
tanto, ela nos foi dada, aqui nesta pauta, como emenda
substitutiva, idêntica à minha emenda, que também foi
considerada substitutiva. Então, fica entendido que a Mesa
muda o seu conceito de emenda modificativa e substitu
tiva, a seu bel-prazer. Não estou com isso fazendo ne
nhum comentárto malicioso sobre a Mesa, mas, regis
trando um procedimento que nos dificulta como procs
doer diante da votação,

Por outro lado, ontem o Presidente Afünso Arínos,
presidindo como V. Ex.a , nesta hora, esta Mesa, quando
houve desejo de um autor de emenda de alterar o texto
da emenda que ele estava apresentando, S. Ex.a dirimiu
questão de ordem, dizendo que isso era absolutamente im
possível.

Então, essas posições não podem flutuar de um dia
para outro. Elas têm que ser constantes, as mesmas. E
outra coisa, ou runcíona este papelzdnho que nos dão 'ca
racterizando as emendas como elas estão, e só pode ha
ver uma caracterízação se houver protesto, aceito pela
Mesa, ou nós não temos condição de ficar votando.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteíro) - Sr. Cüns
tituinte Carlos Sant'Anna, eu gostaria que V. Ex.a fosse
mais indulgente com os trabalhos ...

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
Quero indulgência para mim. Indulgência para mim não
há.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Vou res
ponder a V. Ex.a V. Ex.a levantou uma questão de ordem
sobre o processo de votação, assdm como o ouvi, gostaria
que V. Ex.a não me interrompesse.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Um mo
mento. Estou respondendo à questão de ordem, Primeiro
gostaria que V. Ex.a fosse mais indulgente, sabendo das
profundas dificuldades do trabalho, neste momento da
Comissão de Sistematização onde temos aproximada
mente só nesta matéria mais de oitenta destaques.

Queremos fazer justiça aos tuncéonáríos da assesso
ria, que às vezes também cometem erros, como V. Ex.a
e o Presidente que dirige estes trabalhos. Evidentemente
que houve um engano em relação à emenda, que é clara:
"Modifique-se e redístríbua-se, com nova redação".
A emenda é claramente modificativa.

Queria dizer ainda ao Constituinte Carlos Sant'Anna
que apesar da sua ínqudetação todo o Plenáriü tem vo
tado satisfatoriamente. Ninguém se s-entiu a-té este mo
mento logrado com o processo de votação.

:f:: o que a Mesa esclarece, e vamos proceder à vo
tação. (Palmas)

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

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - É sobre
'0 processo de votação, Constituinte Fernando Lyra? Se
não for, não posso 'Conceder a palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - Não. É
sobre v-otação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Depois
da votação da emenda, V. Ex.a pede a palavra.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - Mas eu
precisava falar sobre uma questão de ordem, porque o
assunto é de alto interesse da Nação e o meu voto se so
brepõe, inclusive sobre essa realidade.

O SR PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Fernando Lyra, já iniciamos o processo de votação.
Portanto, solicitaria a V. Ex.a que tivesse paciência.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - Sr. Pre
sidente, cheguei agora, exatamente agora, e gostaria de
apresentar a V. Ex.a e à Mesa uma questão de ordem,
Se V. Ex.a me tirar a possibilidade de fazê-lo, eu o farei
posteriormente, não há problema. Agora, acho que é
alguma coisa que tem a ver, e muito, com a Assembléia
Nacional Constituinte, com a questão nacional. Portan
to, eu gostaria de apresentar esta questão de ordem,

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Fernando Lyra, a Mesa faz um apelo a V. Ex.a
para que permita que se proceda à votação e logo em
seguida concederemos a palavra a V. Ex.a.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - Püis
não, Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Agradeço
a V. Ex.a

Tem a palavra o Relator, Sr. José Fogaça, para pro
eeler à chamada.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Votação da Emen
da QS 33.984.

Em votação.
(Procede-se à votação)

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sim,
com a inclusão da sugestão de Antônio Carlos Konder
Reis.

(Prossegue a votação)
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Co

mo entendo que não pode haver inclusão em decisão já
firmada, meu voto é "não".

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio
Campos, Artur'da Távola, Bernardo Cabral,. qarlos M?S
coní, Celso Dourado, Cristina Tavares. EgIdlO Ferr~lra
Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando GasparIan,
Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Haroldo Sa:
bóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, J9sé Fo~a.ça, ~ose
Paulo Bisol José Richa, Manoel MoreIra, Mano LIma,
Milton Reis: Nelson Carneiro, Nelson Jobill?-' Nelton Fri~
drich Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, PImenta da VeI
ga, Raimundo Bezerra,. Renato. Viann.a, ~o~r.igues Palma,
Severo Gomes, Sigmarmga SeIxas, VIrgl.ldas~o de S~nna,
Wilson Martins, Antonio Mariz, Israel Pínheíro, ~ose T:=t
vares. Miro Teixeira, Octávio Elísio, Rose de FreItas, Vl1
son Souza Alceni Guerra, Antoniocarlos Mendes Thame,
Christóva~ Chiaradia, Edme Tavares, Inocênci~ Oliveira,
José Jorge José Santana de Vasconcellos, Jose Thomaz
Nonô Mar~ondes Gadelha, Mário Assad, Osvaldo Coelho,
Sand;a Cavalcanti, Jarbas Passarinho, Virgílio Távora
Cleonâncio Fonseca, Jonas Pinheiro, Mozarildo Cavalcan
ti, Adylson Motta, Brand~o ~onteir?, José .Maurício, !-'~
sâneas Maciel Gastone RIghI, JoaqUlm Bevl1acqua, Plinto
Arruda Samp~io, Ottomar Pinto, Jos.é Genoiino, J,?sé
Maria Eymael, Roberto Freire, Beth AZIze. Votaram NAO
os seguintes Senhores Constit~tes: ~arlos S!'-~t'Anna,
José Geraldo, Nilson Gibson. pnsco VIana, Deho Braz,
Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco, Luís Eduardo, Oscar Cor
rêa, Paulo Pimentel, Antônio Carlos Ko~der Reis, Darcy
Pozza, Enoc Vieira, João Menezes, Jose ~~enço, Paes
Landim. Bonifácio de Andrada, Adolfo oííveíra.

DECLARAÇAO DE VOTO

"Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Siste
matização.

Embora tenha votado, favoravelme~te. à Emen~a
ES-33.984-2 de autoria do Deputa~o oonatítuínte ;An~lllo
Mariz ressalto a solicitação do LIdeI' Gastone RIghI, ~o
sentido de que essa Presidência coloque a emenda de n:u
nha autoria de n.O ES-33.224-4, na pauta da ComIS
são de Sístematização, no dia em que vle~ a ser votado o
Título IV, pois essa emenda, antes refenda estende sua
abrangência modificativa, ao caput do art. 28 e seu § 5.°

Assembléia Nacional Constituinte, 26 de setembro de
1987. - Ottomar Pinto."

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) -.A .Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 73 ConstItumtes;
votaram NAO 18 Constituintes. Total: 91 votos. O Dest~
que foi aprovado.. Declaração de voto, do Senhor ConstI
tuínte ottomar Pmto.

Em face da aprovacão da emenda, verificamos que
todos os destaques, com éxceção do Destaql;le n.? 008018/87,
de autoria do Constituinte Cássio Cunha LIma, foram pre-
judicados.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Gastone Righi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGID - Sr. Pre
sidente, é quanto à prejudicialidade; para ressalvar a
emenda do Constituinte Ottomar Pinto, que passa a se
incluir no artigo seguínte.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Hrandão Monteiro) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte Fernando Lyra, para uma
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - Sr. Pre
sidente, gostaria, de indagar de V. Ex.a. se é possível a
esta Comissão de Sistematização formular e aprovar, por
maioria, voto de repúdio a atitudes que entendo insólitas
contra o funcionamento da Assembléia Nacional Consti
tuinte.

Fundamento esta questão de ordem. O Brasil inteiro vem
acompanhando o procedimento do Governo quanto ao
funcionamento, as díretrízes, e a soberania desta Assem
bléia Nacional Constituinte. Permita-me recordar com a
autoridade de quem há dezesseis anos, em pleno regime
ditatorial, se reuniu com companheiros do então MDB
para, em Rec:ife, num seminário hístórãco, inclusive.
naquela oportunidade em oposição à própria direção do
MDB de então, aprovarmos que o item n.o 1 da "Luta pela
Democracia". Era a convocação de uma Assembléia Na
cional Constituinte livre e soberana. Foram dezesseis anos
de luta. Não quero aqui fazer história nem crônica polí
tica. Não vou delinear nem recordar quantos companhei
ros e companheiras tombaram ao longo desse processo,
para conseguir reuniões como esta aqui hoje.

Na maior façanha política da história contemporânea,
o povo brasileiro, através das suas lideranças, entendeu
que a melhor forma para a transição democrática era a
eleição de um homem que representasse a sociedade bra
sileira para presidir a transição democrática.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Fernando Lyra. a Mesa solicita a V. Ex.a.
que formule a questão de ordem.

O SR. FERNANDO LYRA - Vou formular, Sr. Pre
sidente.

Morto o DI.'. Tancredo Neves, assumindo o poder o
Presidente José Sarney, cabia a Sua Excelência presidir
a transição democrática. O compromisso do Presidente
para com o País é presidir a transição democrática e a
transição democrática passa pela Assembléia Nlacional
Constituinte. Este Presidente, em vez de ficar acima das
questões menores, vem-se imiscuindo de forma não
compatível com a ética política.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Fernando Lyra, V. Ex.a. dipõe de 1 minuto para
formular a questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - Vou
formular, Sr. Presidente.

Esta palhaçada, que se faz hoje, esta cena ridícula
que se cria lá fora é no intuito de querer corromper a
Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
V. Ex.a está mentindo.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - V. Ex.a,
Constituinte Carlos Sant'Anna, não tem autoridade para
dizer que estou mentindo. V. Ex.a. que veio da Arena...

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
V. Ex.a está abusando...
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o SR. CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - Ou
V. Ex.a retira a mentira que jogou contra mim, ou V. Ex.a
não vai ficar calado hoje.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
V. Ex.a está acusando e ofendendo o Presidente do qual
V. Ex.a foi Ministro durante 11 meses; partíeípou do go
verno. V. Ex.a não tem autoridade para fazer essas
acusações

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - Autori
dade eu tenho, Constituinte Carlos Sant'Anna, e não vou
.dar "colher de chá" a V. (Ex.a Pode sentar, que não
vou dar aparte a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Flernando Lyra, V. Ex.a solicitou a palavra para
uma questão de ordem e não a formulou. A Mesa, neste
momento, não pode deixar de tomar providências no
sentido de suspender a palavra de V. Ex.a

Durante cinco minutos, V. Ex.a usou da palavra da
forma como bem lhe aprouve. A :Miesa solicitou a V. Ex.a
que colocasse a sua questão de ordem, mas V. Ex.a, in
felizmente, superou o tempo, não formulou a sua questão
de ordem e não está eolaborando para o bom desenvolvi
mento dos trabalhos da Assembléia NacionalConsti
tuinte.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - Liguem
o microfone, porque sou Constituinte e exijo autoridade
da Presidência para me conceder a palavra!

O SR. PRESIDENTE (Brandão 'Mont·eiro) - Consti
tuinte Wernando Lyra, dei a V. Ex.a todas as oportuni
dades para que apresentasse a sua questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - Vou
formulá-la!

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Eu não
vou aceitar pressões ou admoestações de ninguém! Quem
decide aquí, enquanto eu estiver na Presidência, sou eu!

Solicito aos Srs. Constituintes que regressem aos seus
lugares.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - Vou
formular a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Fernando Lyra, V. Ex.a há dez minutos está na
tribuna, fez um discurso como Constituinte e não formu
lou a sua questão de ordem!

O SR. CONSTITUINTE FE,RNANDO LYRA - Eu per
gunto a V. Ex.a se é possível, pela maioria de votos, esta
Comissão votar moção de repúdio àqueles que querem pre
judicar o trabalho da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Constitu
inte Fernando Lyra, V. Ex.a já formulou sua questão de
ordem?

o SiR. CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - Já for
mulei.

O SR. PRiESIDENTE (Brandão Monteiro) - Pois não.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - Agora
V. Ex.a me perdoe, eu não podia formular a questão de or
'dem sem fundamentá-la. Estou apenas fundamentando a
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
·buinte Fernando Lyra, V. Ex.a com a sua questão de ordem,
fez com que os nossos trabalhos, que se encaminhavam
com a maior normalidade, os nossos trabalhos que se en
caminhavam com um bom nível de serenidade, neste mo
mento, os nossos trabalhos fossem interrompidos por uma
questão de ordem que, infelizmente - sei que não era de
seu objetivo - mas acabou tumultuando os nossos traba-

lhos. A Mesa informa que, regimentalmente não é possível,
não há amparo legal para a questão de ordem de V. Ex.a

(Em votação o Destaque n.O 8.018/87, para a votação
em separado, da emenda nO ES-24.070, do Constituinte
Cássio 'Cunha Lima

O Constituinte autor da Emenda, está presente?
(Pausa)

Prejudicada a Emenda do Constituinte Cássio Cunha
Lima.

Passamos à votação dos destaques do art. 2.°
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi

dente, para um esclarecimento. Dei o Destaque n.o 541,
que é aditivo ao art. 1.0 do Titulo I. Pergunto se vai ser
votado esse destaque aditivo.

O SiR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte José Genoíno, apenas para esclarecer a V. Ex.a: a
sua emenda está prejudicada, em face da aprovação da
Emenda do Constituinte Antonio Mariz.

Ouça bem: o art. 2.° do caput incluindo o termo "de
mocrática" na denominação do País, que fica sendo "Re
pública Federativa Democrática do Brasil".

O texto aprovado
"A República Federativa do Brasil constitui-se

em estado democrático de direito ... "
- evidentemente que haveria uma redundância na inclu
são "democrático" e "estado democrático de direito".

O SfR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presí
dente, entendo que a palavra "democrático" não seria
uma redundância, porque "estado de direito" está no texto
seguinte. Essa palavra "democrático", na denominação, é
Simbólica e significativa.

Não quero, em torno desta questão, criar uma polêmi
ca com a Mesa. Não considero prejudicado, acho que o
destaque é aditivo. Mas vou retirar este destaque como des
taque aditivo, porque ele está acrescentando uma palavra
na denominação de "República Federativa do Brasil" a pa
lavra "democrática". Retiro o destaque aditivo. Considero
que não estava prejudicado.

O SR. PRfESID!ENTE (Brandão Monteiro) - Como di
ria o nosso Mestre Afonso Arinos, a Mesa agradece.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção a emenda do Constituinte Jorge Hage, destaque 958/87.

S. Ex.a está presente?

Em conseqüência da ausência do nobre Constituinte
Jorge Hage, fica prejudicada a sua emenda.

Destaque n ° 835/87 para votação em separado da
Emenda n.O 27.309/4, do Constituinte Haroldo Lima.

O Sr. Constituinte Haroldo Lima está presente?
(Pausa)

O Sr. Constituinte Haroldo Lima desiste.

Destaque n.O 1.636/87 - Emenda .
n.o ES-33796-3, do Sr. Délio Braz, "que acrescenta
parágrafo ao art. 3.° do substitutivo n.O 1 (art.
2.° do Substitutivo n.O 2). (15.a votação)

Em votação o Requerimento de Destaque n.> 1.636/87,
da Emenda n.v ES-33796-S, de autoria do Constituinte
Délio Braz.

O Sr. Constituinte Délio Braz está presente?
O SR CONSTITUINTE DÉLIO BRAZ - Sim, Sr. Pre

sidente, estou presente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a
mantém a sua proposição?
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o SR. CONSTITUINTE DÉLIO BRAZ - Sim, eu a
mantenho.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o nobre Constituinte Délio Braz, para encaminha
mento de votação.

O SR. CONSTITUINTE DÉLIO BRAZ - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Constituintes:

EMENDA ES-33. 796/3

Objetiva esta emenda acrescentar ao art. 2.0 do últi
mo substitutivo do ilustre Relator (art. 3.0 do 1.0 subs
titutivo) um parágrafo com os seguintes dizeres:

"Parágrafo único - É vedado a qualquer dos
Poderes delegar atribuições; quem for investido
em função de um dos Poderes não poderá exercer
a de outro."

A matéria constava de todos os projetos anteriores,
desde as subcomissões e Comissões, até a Consolidação
apresentada nesta Comissão de Sistematização, constituin
do os parágrafos 1.0 e 2.0 do art. 3.0 . Constou também do
Projeto Afonso Arinos (art. 68 § único).

Consto de 1934: art. 3.0 §§ 1.0 e 2.0

Consto de 1946: art. 36 §§ 1.0 e 2.0

Consto de 1967: art. 6.0 , § único.
Consto de 1969: art. 6.0 , § único.

No mesmo sentido foram apresentadas as emendas
de número 15.811 e 15.812. Foram rejeitadas ao seguinte
argumento.

"Tendo sido favoráveis à aprovação de emen
da radicalmente sucinta ao artigo em pauta, de
autoria do nobre Constituinte Francisco Rollem
berg, somos, coerentemente, pela rejeição desta."

Note-se que a justificativa fala em emenda radical e
assim mesmo a aprova, sem mesmo se saber porque, eis
que a redação da emenda n.? 5.419, da lavra do emi
nente Senador, não se harmoniza com o texto adotado
no substitutivo.

Emendas de outros constituintes:
4.067 - Oswaldo Almeida (PL).

6.386 - Antonio Ferreira (PFL).
6.680 - Antonio Ferreira (PFL).
7.758 - Paulo Pimentel (PFL).

7.889 - Gerson Camata (PMDB).
9.005 - Eduardo Bonfim (PCdoB) e outros.

13.011 - Oscar Corrêa (PFL).
11.680 - Luiz Marques (PFL).
18.532 - Roberto Rollemberg (PMDB).

A maior parte das emendas em sentido contrário (e
não foram muitas) foram supressivas em relação a todo
O artigo.

Veda-se a delegação de atribuições de um Poder para
outro em atitude preventiva, evitando qualquer possibili
dade de se mascarar a interferência indevida de algum
Poder, a exemplo do que ocorreria se membros do Exe
cutivo pudessem, ainda que por expressa autorização con
tida em norma legal, fixar entendimentos e valores cuja
conceituação e estabelecimento fossem reservados à lei
formal (Justificativa da Sugestão n.> 5.343).

A mesma independência de Poderes há de se verificar
na utilização de seus funcionários, não se permitindo que
um mesmo cidadão exerça atividade em mais de um Poder
(Justificativa da Sugestão n,v 5.343).

O texto que se pretende adotar, deixa de consagrar
o Princípio da Independêneía dos Poderes. Simplesmente
enumera os Poderes.

Volta-se as costas a um princípio consagrado em toda
nossa histórica política. Já a Constituição Política do Im
pério reconhecia, em seu art. 9.0 , que "a divisão e har
monia dos poderes políticos é o princípio conservador dos
direitos dos cidadãos e o mais seguro meio de fazer
efetivas as garantias que a Constituição oferece". A Cons
tituição de 1891 afirmava que os Poderes, como órgãos da
soberania nacional, eram "harmônicos e independentes en
tre si" (art. 15).

Constituinte de 1891, Aristides Lobo dizia: "Uma das
causas que mais desmoralizaram. os Parlamentos da Mo
narquia foi o princípio funesto das delegações legislativas.
( ... ) Os legisladores têm de guardar inteiro o depósito das
atribuições que lhes são conferidas. Nós estamos aqui para
fazer leis, e não para mandar fazê-las".

João Barbalho afimava: "Sendo os Poderes criados
pela Constituição divisos e cada um com esfera sua, se
se lhes deixasse o arbítrio de delegar funções uns aos
outros, a separação dos Poderes seria uma garantia anulá
vel ao sabor dos que os exercessem".

Pontes de Mirandà relembra, em sua monumental
obra a respeito da história constitucional, que as primei
ras normas já proibiam que alguém, investido de funções
de um Poder, pudesse fazer parte de outro remontando
tal princípio ao Projeto de Américo Brasi1ie~se que o in-
seriu explicitamente na Carta de 1934. '

Pretende-se enxugar a futura Constituição e sob este
pretexto se retiram dela princípios válidos que foram tes
tados ao longo de várias décadas. Por outro lado, olvi
dando tal objetivo, nela são inseridas normas de natureza
não constitucional.

Não estamos aqui para copiar as constituições ante
riores, mas o modernismo não é contra princípios que
foram, são e serão sempre perenes. (Muito beml)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o nobre Constituinte Bonifácio de Andrada, para
encaminhar em contrário.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

A emenda do ilustre Constituinte tecnicamente é per
feita para as constituições presidencialistas. Mas esta emen
da, se for colocada no texto, abre caminho para o presi
dencialismo. Se não for colocada no texto, a Casa pode
adotar o presidencialismo ou o parlamentarismo em outra
votação. De modo que temos que ficar com o Relator,
porque o dispositivo constante do texto do eminente Cons
tituinte Bernardo Cabral é também o dipositivo técnico
para esta parte da Constituição. Esta parte da Oonstítuí
ção, de acordo com a metodologia adotada pelo ilustre Re
lator, não compreende, de forma alguma, este tipo de ma
téria. Esta matéria deveria ser colocada em outra parte
do texto, que é justamente aquele referente ao sistema
de governo. Se colocarmos este dispositivo neste texto nós
estaremos quebrando a metodologia fixada pelo Sr. Relator
e estaremos também criando dificuldades para a implan
tação do parlamentarismo e abrindo caminho para o pre
sidencialismo.

A Casa, portanto, esta ilustre Comissão, precisa votar
de uma forma bem consciente esta matéria. Votar contra
a emenda não significa votar contra o presidencialismo.
Mas votar a favor desta emenda significa abrir caminho
para o presidencialismo, razão pela qual levo à Casa este
apelo para rejeitar esta emenda, que é peculiar ao sistema
presidencialista.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Paes Landim, para o en-
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caminhamento a favor da proposição do Deputado Délio
Braz.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes:

Desejaria chamar apenas a atenção do nobre Consti
tuinte Bonifácio de Andrada de que a Constituição impe
rial, embora parlamentarista, lembrava de certa maneira,
o espírito de emenda e a melhor fórmula, Sr. Presidente,
é a redação dada pela Constituição de 1946, quando assim
rezava: "O cidadão investido nas funções de um deles
não poderá exercer a de outro" - relativo a poderes 
salvo as exceções previstas nessa Constituição.

O que o texto constitucional quer dizer é que nin
guém pode, concomitantemente, exercer uma função de
natureza Legislativa, Executiva ou Judiciária. Não tem
nada haver com o sitema de Governo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte José Maria Eymael, para
o encaminhamento contra a proposição do Deputado Délio
Braz.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

Com todo o respeito e admiração que nos merece o
autor, inclusive pelos relevantes serviços que têm prestado
à Assembléia Nacíonal Constituinte, desejo contraditar,
para chamar a atenção de um determinado ângulo.

Supondo, Sr. Presidente, que o regime de governo que
venha a ser adotado seja o regime presidencialista; apro
vada essa norma constitucional se eliminaria, do regime
presidencialista, a sistemática das leis delegadas que, den
tro do regime presidencialista, é instrumento absolutamente
necessário. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em re
gime de votação a emenda do Constituinte Délio Braz.

A Mesa queria fazer uma comunicação aos Srs. Cons
tituintes.

A informação que chega à Mesa, e o apelo que faz a
Técnica é de que está havendo um problema no som.
Então, a Mesa sugere, em função do que nos solicitou os
responsáveis pelo som, que os oradores quando fizerem
as suas proposições, que utilizem os microfones da trio
buna, em face das dificuldades da manutenção de todos
os microfones em funcionamento no plenário como, aliás,
estamos acostumados em fazer na Câmara dos Deputados.

Para esclarecimentos: os que aprovarem a emenda do
Sr. Constituinte Délio Braz dirão SIM, os que a rejeitarem
dirão NÃO.

(Procede-se à votação)

Votaram SUl os seguintes Senhores Constituintes: Ro
drigues Palma, Daso Coimbra, Edme Tavares, Eraldo Ti
noco, Inocêncio Oliveira, José Santana de Vasconcelos, Luís
Eduardo, Paulo Pimentel, João Menezes, Mozarildo Caval
canti, Paes Landim, Darcy Pozza. Votaram NÃO os seguin
tes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andra
de, Almir Gabriel, Aluízio Campos, Artur da Távola, Ber
nardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dou
rado, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima,
Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando
Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João
Calmon, José Fogoça, José Geraldo, José Paulo Bisol, José
Richa, Manoel Moreira, Mário Lima, Milton Reis, Nelson
Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Fi
lho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Rai
mundo Bezerra, Renato Vianna, Severo Gomes, Sigmaringa
Seixas, Vdrgildásío de Senna, Wilson Martins, Antonio Ma
riz, Israel Pinheiro, José Tavares, Miro Teixeira, Octávio
Elísio, Rose de Freitas, Vicente Bogo, Antoniocarlos Mendes
Thame, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia, José Jorge,

José Thomaz Nonô, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Oscar
Corrêa, Osvaldo Coelho, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti,
Cleonâncio Fonseca, Jonas Pinheiro, José Lourenço, Ricar·
do Lzar, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Virgílio
Távora, Adylson Motta, Bonifácio de Andrada, Brandão
Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Plínio Arruda Sampaio,
José Genoíno, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Haroldo
Lima, Roberto Freire, Beth Azize e Antônio Farias.

Durante a votação do Destaque n,o 1.636/87
o Sr. Brandão Monteiro, Segundo-Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Aluízio Campos, Primeiro-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 12 Constituintes;
votaram NÃO 80 Constituintes. Total: 92 votos. O Desta
que foi rejeitado.

Vamos passar, agora, aos destaques relativos ao art. 3.0
do Substitutivo n.o 2, cujo texto é o seguinte:

"Art. 3.0 São objetivos fundamentais do Es
tado:

I - garantir a independência e o desenvolvi
mento nacionais;

II - erradicar a pobreza e reduzir as desigual
dades sociais e regionais;

III - promover a superação dos preconceitos
de raça, sexo, cor, idade e de outras formas de
discriminação."

Em votação o Destaque n.O 7.902, requerido pelo nobre
Constituinte Deputado Nelton Friedrich. O destaque é re
lativo apenas ao inciso II do art. 3.0 :

"Art. 3.0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Inciso 2.0 promover a superação dos precon
ceitos de raça, sexo, cor, idade e de outras formas
de discriminação."

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, eu retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O Sr. Cons
tituinte Nelton Friedrich retirou o destaque.

O segundo destaque é do Constituinte José Camargo
referente à Emenda n.O S/23.48917, Destaque n.O 3.637/87.

Encontra-se presente o Sr. Constituinte José Camargo?
(Pausa)

S. Ex.a está ausente.
A emenda está prejudicada.
Outro Destaque n.o 7.812/87, do Cons·tituinte Jovanni

Masini.
S. Ex.a encontra-se presente? (Pausa)

S. Ex.a está ausente. Está prejudicada a emenda.
Outro destaque, do Sr. Constituinte José Thomaz Nonõ

sobre a Emenda n,v 24.477, Destaque n.? 2.896/87. (Pausa)
S. Ex.a desiste do destaque.

Outro Destaque n,o 526/87, do nobre Constituinte José
Genoino, referente à Emenda n,o 6.654, ao art. 3.0 do Subs
titutivo. (Pausa)

S. Ex.a desiste do destaque.
Outro Destaque n.O 527/87, do Constituinte José Ge

noíno, referente à Emenda n. O 1P-0665, relativa ao mesmo
artigo.

Se for para introduzir alguma palavra, "sexo" ou "cor",
isso já foi introduzido, esclareço a V. Ex.a

V. Ex.a desiste do destaque?
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Desisto.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Desiste S.

Ex.a do destaque.
Outro Destaque n.O 299/87, do eminente Constituinte

Eduardo Jorge.

S. Ex.a está presente? (Pausa)

Não está presente. Está prejudicado o destaque.
Outro Destaque n.o 558/87, do Constituinte José Ge-

noíno, referente à Emenda n.> 1P-6.672. É também sobre
o art. 3.0 , inciso r.

V. Ex.a desiste?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Desisto.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Desiste S.

Ex.a do destaque.
Outro Destaque n.O 2.705/87, do Constituinte Nelton

Friedrich, também sobre o art. 3.0

V. Ex.a também desiste?
O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - De

sisto.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Desiste, S.
Ex.a do destaque.

Outro Destaque n.O 4.674/87, da nobre Constituinte
Lúcia Braga.

S. Ex.a está presente? (Pausa)

Ausente.
Está prejudicado o destaque.

Outro Destaque n.O 2.664/87, do Constituinte Nelton
Friedrich, sobre o art. 3.0 V. Ex.a desiste?

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - De
sisto.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Desiste S.
Ex.a

Outro Destaque n.o 2.894/87, do Constdtuinte José Tho
maz Nonô. (Pausa)

S. Ex.a já retirou o destaque.
Outro, do Constituinte José Genoíno, também sobre o

art. 3.0 , inciso nr, Emenda n,> 21.953-7, Destaque n.O 488/87.
V. Ex.a desiste?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Mantenho

o destaque.
Destaque n.o 488/87 - Emenda n.o ES-21.953-7,

do Sr. José Genoíno, "que modifica o inciso III,
do art. 4.° do Substitutivo n,? 1 (art. 3.°, inciso m,
do Substitutivo n.o 2)". (16.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o Sr. Constituinte José Genoíno, para defender a
Emenda n,v 21.953/7.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO - Sr. Presi
dente, srs. Constituintes, o Destaque de n,v 488, referente
à Emenda n.O 21.953/7, trata de um assunto da maior im
portância se queremos, na definição dos direitos ·e no
combate aos preconceitos, na elaboração de uma Consti
tuição democrática, assumirmos uma posição avançada em
relação a este assunto.

A emenda a que S8 refere o meu destaque, Sr. Presi
dente, é exatamente para modificar a redação do inciso
lII, e diz o seguinte:

"Promover a superação dos preconceitos de
raça, sexo, cor, idade. orientação sexual e de to
das as outras formas de discriminação."

O problema reside na expressão "orientação sexual".
Vivemos em um país em que há discriminação em rela
ção às várias opções sexuais; vivemos em um país em que
diferentes opções sexuais são ainda consideradas como
doença, como crime, e discriminação se dá no trabalho e
em toda a sociedade.

Na elaboração da Constituição, a opção que temos é
apenas uma: se vamos aceitar no texto constttucíonal que
essa discriminação seja ignorada e tenhamos aqui uma
atitude de fugir ao assunto, ou vamos incluir no texto
constitucional uma posição de combate à discriminação
em relacão ao homossexualismo no Brasil. Não podemos
ter uma' posição conservadora, retrógrada, medieval, que
não incorpora na situação dos tempos atuais a problemá
tica das diferentes opções em relação ao sexo; não pode
mos manter uma visão que não relaciona o sexo com a
felicidade humana, que não relaciona o sexo com a dig
nidade humana, que não relaciona o sexo com a realização
da plenitude do ser humano.

Por isto, srs. Constituintes, faço um apelo para que
esta emen-da seja acolhida por esta comissão porque, do
contrário, esta Assembléia estará dizendo para o País e
para o mundo que a discriminação contra o homossexua
lismo continuará existindo. E pior, quando se estabelece
aqui que o combate ao preconceito de raça, sexo, cor e
idade, e não se precisa a orientação sexual, estaremos fu
gindo do assunto que para alguns pode ser cômodo por
causa do conservadorismo, do preconceito e vamos con
sagrar, por uma omissão no texto constitucional, um tipo
de discriminação que continuará existindo na sociedade
brasileira. Por isto, apelo para a aprovação da Emenda
n.O 21.953/7. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - T€m a pala
vra o Constituin,te Luiz Salomão, que também defenderá
que o Estado deve controlar a orientação sexual.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMãO - Sr. Pre
sidente, endosso a proposta do Constituinte José Genoíno
e contesto essa visão de V. Ex.a de que o Estado deva con
trolar a orientação sexual dos cidadãos.

Não é esse o objetivo da proposta aqui formulada.
Visa ela garantir e proteger aqueles eídadãos que não
adotaram a heterossexualidade, como costuma acontecer
com a maioria dos cidadãos.

Há uma diferença fundamental entre o preconceito
do sexo e o preconceito contra a orientação sexual, por
que o sexo, Srs. Constituintes particularmente ° nobre
Constituinte Nelson Carneiro, que observava que as duas
coisas estão contempladas na palavra sexo - é uma con
ceituação puramente genética, só existem dois, ao passo
que a orientação sexual pode ser múltipla. O que se pre
tende com isto é tão-somente evitar que cidadãos, que
não adotaram a heterossexualidade, sejam discriminadas
no seu local de trabalho, sejam discriminados como um
gTUpO sexual marginal, sofrendo todo tipo de pressão e
discriminação, particularmente aqueles que não adotaram
a heterossexualidade e que são pobres, que não têm a
projeção social que lhes permitam a aceitação em quase
todos os meios.

De modo que a questão da orientaeão sexual variada
é uma questão democrática, sempre 'foi atingida pelo~
regimes arbitrários, sempre foi objeto de perseguição,
particularmente nos regimes fascistas e nazistas onde
grupos foram discriminados, nobre Constituinte Osvaldo
Lima Filho. No regime de Adolf Hitler os homossexuais
eram segregados e recebiam uma tarja que era exata
mente um triângulo rosa. Historicamente, para os cam
pos de concentração eram enviados Os homossexuais e
eram tratados de forma discriminatória, exclusivamente
porque tinham uma orientação sexual diferente. Parece
me uma questão de combater a hipocrisia social, o reco-
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(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Artur da Távola, Cristina Tavares, Fer
nando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Foga-

nhecímento do direito de cidadania plena àqueles que têm
uma orientação sexual diferente da maioria. É nesse sen
tido que encaminhamos favoravelmente a votação, e ape
lando aos Srs. Constituintes democratas que dêem aos
cidadãos a líberdade de escolher a sua orientação sexual.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Muito obri
gado a V. Ex.a

Com a palavra o Constituinte José Thomaz Nonô.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONõ - A
emenda do Constituinte José Genoino, na realidade, não
agrega nada de positivo à redação sugerida pelo Sr. Re
lator. O Sr. Relator diz, no artigo em tela, "Remover a
superação dos preconceitos de raça, sexo, cor, idade e o~

tras formas de discriminação". O Constituinte José GenOl
no introduz aqui a "orientação sexual". Parece-me que,
se o objetivo é defender o livr-e exercício dessas preterên
cías, a postulação sexual que cada um entender melhor
para si e para os outros, o dispositivo do nobre relator já
o contempla em toda a sua plenitude. Parece-me que o
substitutivo é restritivo, introduz uma certa indução quan
to à orientação sexual, num estimulo, realmente, de todo
deplorável e com objetivos bastante inversos daquele pre
tendido pelo dispositivo.

Assim sendo, gostaríamos de conclamar os Srs. Cons
tituintes a votarem contra o substítutívo que é paradoxal
mente repressivo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Constituinte Enoc Vieira, que 'também é contra
a orientação do Estado a respeito da matéria.

O SR. CONSII'ITUINTE ENOC VIEIRA - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, esta emenda do Constituinte
José Genoino vem sendo tema para debate em todas as
etapas de trabalho nesta Constituinte,. desde as S~bc.?mis
sões às Comissões temáticas e, depois, na Oomíssáo de
Sist,ematizacão. Esta expressão "orientação sexual" figu
rou quando' da elaboração do projeto da subcomisão,. rr:.as
mereceu, de grande parte dos membros da SubcomIssao,
voto desfavorável. Somos daqueles que estudamos a ma
téria e concluímos que acrescentar na Oonstítuíçâo a ex
pressão "orientação sexual" vem contra os interesses .dos
grupos representativos nesta Casa, sobretudo os de orien
tação cristã, porque orientação sexual, j.á. está dito pelo
próprio Relator, é uma maneira de pacíücar os homos
sexuais.

Do ponto de vista cristão, temos explicitamente na
Biblia que é condenável o homossexualismo. Se a Bíblia,
que é o livro que norteia a vida d? povo cristã?, ~ão só
dos evangélicos, mas de todos os crístãos, se a BIbIIa, que
norteia a vida, a orientação espírttual da maioria do povo
brasileiro' se esta Bíblia que é a palavra de Deus, conde
na a práÚca do homossexualismo, não poderemos nós, re
presentantes do povo cristão do Brasil, ser defensores
dessa prática.

Desejo conclamar os meus irmãos, meus companhei
ros evangélicos e cristãos, para rejeitarmos a emenda ora
em discussão.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Obrigado a
V. Ex.a

Agora realizaremos a votação da emenda. Os que
aprovarem a emenda votarão SIM e os que forem con
trários à modificacão do texto do substitutivo votarão
NAO. •

Solicito ao Sr. Secretário faça a chamada para a
votação.

ça, José Paulo Bisol, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Paulo
Ramos, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, José Tavares,
Márclo Brag.a, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Rose de Frei
tas, Vicente Bago, Vilson Souza, Alceni Guerra, Luís
Eduardo, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas
Maciel, Francisco Rossi, Plínio Arruda Sampaio, José
Genoíno, José Maria Eymael, Aldo Arantes, Roberto Frei
re, Beth Azize. Votaram NÃO os seguintes Senhores Cons
tituintes: Almir Gabriel, Aluízio Campos, Bernardo Ca
bral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado,
Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, Fernando Gasparian, Ibsen Pinheiro, João Cal
mon, José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Richa,
Manoel Moreira, Mário Lima, Milton Reis, Nelson Carnei
ro, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Pimenta da Veiga,
Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Ro
drigues Palma, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Délio
Braz, Israel Pinheiro, Carlos Chiarelli, Christóvam Chia
radia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira,
José Jorge, José Santana de Vasconcelos, José Thomaz
Nonô, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Oscar Oorsêa,
Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Cleo
nâncio Fonseca, Enoc Vieira, João Menezes, Jonas Pinhei
ro, José Lourenço, Mozarildo Cavalcanti, Plli8S Landim,
Ricardo Izar, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza,
Gerson Peres, Virgílio Távora, Adylson Motta, Gastone
Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oliveira, Antonio
Farias.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 32 Constituintes;
votaram NAO 61 Constituintes. Total: 93 votos. O Des
taque foi rejeitado.

Passamos, agora, ao destaque do Constituinte Simão
sessím,

Destaque n.O 43/87, do Constituinte Simão Sessim.
(Pausa)

Ausente.

Prejudicado.
Destaque n.O 6.272/87, requerido pela Constituinte

Myrian Portella. (Pausa)
Ausente.

Prejudicado.

Passamos, agora, ao Destaque n.o 8.030/87, do Cons
tituinte José Tinoco, referente à Emenda n.O ES-28.737,
ainda sobre o art. 3.0 (Pausa)

Ausente.
Prejudicada a emenda.
Passamos, agora, ao exame do art. 4.° do Substitutivo,

que dispõe sobre relações internacionais.

Seu texto é o seguinte:

"O Brasil fundamenta suas relações interna
cionais no princípio da independência nacional
na preservação dos direitos humanos, no direito ~
autodeterminação dos povos, na não-interven
ção, na igualdade dos Estados, na solução pacífi
ca dos conflitos internacionais, na defesa da paz,
no repúdio ao terrorismo e na cooperação com
todos os povos para a emancipação e o progresso
da humanidade."

O primeiro destaque é do Constituinte Antonio Mariz.
Há um pedido de preferência de S. Ex.a

V. Ex.a mantém a preferência?

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Sim.
O SR. PRESID-ENTE (Aluízio Campos) - Em votação

o pedido de preferência do Constituinte Antonio Mariz.
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Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Aprovada a preferência.
Destaque n,? 7.349/87 - Emenda n.? ES

33.513-8, do Sr. Antonio Mariz, "que modifica o
art. 5.° do Substitutivo D.O 1 (art. 4.° do Substi
tutivo n.O 2)". (17.3. votação)

Vai-se passar à votação do Destaque n,v 7.349/87.

S. Ex.a pode defendê-lo da tribuna, dispondo de
5 minutos.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Sr. Pre
sídente, sras, e Srs. Constituintes:

Esta emenda visa acrescentar ao final do art. 4.0 a
seguinte expressão ou trecho: "e propugnará pela forma
ção de um Tribunal Internacional dos Direitos Humanos".

Isto se inscreve nos Direitos Humanos. Isso se íns
crave entre as diretrizes da política exterior brasileira,
das relacões com os demais Estados, das relações interna
cionais do Brasil. Este princípio foi consagrado no texto
da Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais, da
Comissão da Soberania e dos Direitos e Garantias do
Homem e da Mulher, e no texto da Comissão de ~iste
matíaacão, para ser suprimido tão-somente a partir do
primeiro Substitutivo.

Parece-me essencial incluir este compromisso do
Brasil com o Tribunal Internacional dos Direitos Huma
nos porque é da tradição díplomátíea brasileira o com
pro~isso nessa dírecão. Por ocasião da Conferência de
Bogotá, em 1948, quando se e,:;tabelec~u a Decla!ação ~<?s
Direitos do Homem, do cidadao, a açao do Brasil se dírí
giu nesse sentido, orientou-se para a criação de u~ tFi
bunal regional. Posteriormente, essa proposta brasileira
converteu-se no Tribunal Regional dos Direitos Human~s,
instalado hoje em São José da Costa Rica. A conven9ao
de São José da Costa Rica, inicialmente, não foi subscrita,
dado aos percalços, aos acidentes da vida institucional do
País mas agora foi assinado pelo Governo Fe~eral que
aderiu a esse Tribunal de São José da Costa RI.?a e que
'está submetido à aprovação do CongressÇ. NacIopal. C?
Congresso Nacional ratificará essa oonvencao de Sao ~ose
da Costa Rica e o Brasil passará a integrar esse TrIbu
nal Regional. Ocorre que não existe, até esta <!ata, o
Tribunal Internacional no âmbito da Orgamzaçft!J .das
Nacóes Unidas. Quando se proclamaram os Díreítos
universais do Homem, em dezembro de 1948, n::t famosa
reunião da Assembléia Gerral da ONU em Paris, estava
contida nessa declaração a idéia do Tribunal Interna
cional.

Imaginaram-se os Direitos Universais como um
tríptleo, no qual o painel centr~l seria a Declaraç~o
Universal, tal como se fez 'em ParIS e em que dos demaiS
painéis um seria a d.efi?iJão jur!di~a d?s ?ir~i~s huma
nos e o outro a ínstltuíção de orgaos [urlzdlcíonals que
assegurassem eficácia a estes díreítos.

A inclusão desse eompromísso do Brasil, no art. 4.°
do Substitutivo, parece-me esseneíal à definição do pró
prio Estado bn;sileiro ~omo de d~re~t~ deID;0cr!Ític!? ESEe
princípio regera as açoes e eonstítutrá a dIretiva a açao
diplomática do Brasil nas suas relações internacionais.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Peço a palavra,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes:

A intenção do nobre Constituinte Antonio Mariz é
simplesmente magnífica e está no eixo das grandes lutas

dos povos oprimidos no mundo. Mas entendemos que
nesta parte da Constituição, a propugnação por um Tri
bunal Constitucional é descabida, já que, neste art. 4.°,
estão se traçando as grandes linhas mestras da condução
da política externa, a orientação ideológica. Seria talvez
mais útil se ficasse em outra parte do texto constitucio
nal. Mas como aqui estamos traçando as grandes linhas
que conduzem, que norteiam a políti-ca externa brasileira,
a propugnação por um Tribunal Internacional de Direi
tos Humanos, cremos aqui ser descabida.

Essa luta evidentemente é dos povos oprimidos, tam
bém, de todos aqueles que, dentro dos países do Terceiro
Mundo têm sofrido repressão por serem tratados como
inimigos internos. Mas, sem dúvida, uma outra parte do
texto constitucional poderá dar guarida a esta pretensão
do nobre Constituinte Antonio Mariz, para que preserve
mos o art. 4.° na sua integridade e na sua 'concepção, que
é traçar as grandes linhas que norteiam, que orientam a
ideologia diplomática, o pensamento da política externa
brasileira.

E~ta é a posição da Relatoria.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação.
Os que aprovarem a emenda do Constituinte Antonio

Mariz responderão SIM, e os que estiverem de acordo
com a manutencão do texto, pelas razões agora expressas,
através do Sr. Relator, o Constituinte José Fogaça, vo
tarão NÃO.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Arthur da Távora, Carlos
Mosconi, Carlos Sant'Anna, Cid Carvalho, Cristina Tavares,
Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pi
nheiro, João Calmon, Jm:é Geraldo, José Paulo Bisol, José
Richa, José Serra, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ra
mos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra,
Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, An
tonio Mariz, Israel Pinheiro, José Tavares, Miro Teixeira,
Octávio Elisio, Rose de Freitas, Vicente Bogo, Antônio
carlos Mendes Thame, Edme Tavares, Inocêncio Oliveira,
Marcondes Gadelha, Bonifácio de Andrada, Brandão Mon
teiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Plínio Arruda
Sampaio, José Genoíno, José Maria Eymael, Aldo Arantes,
Roberto Freire, Beth Azize. Votaram NÃO 08 seguintes
Senhores Constituintes: Almir Gabriel, Aluízio Campos,
Bernardo Cabral, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, Fernando Gasparian, José Fogaça, José Ignácio
Ferreira, Manoel Moreira, Mário Lima, Nilson Gibson, Vir
gildásio de Senna, Wilson Martins, Délio Braz, Arnaldo
Prieto, Carlos Chiarelli, Cristóvam Chiaradia, Eraldo Tino
co, José Jorge, José Lins, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo,
Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimen
tel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Cleonâncio Fonse
ca, Enoc Vieira, João Menezes, Mozarildo Cavalcanti, Paes
Landim, Ricardo Izar, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy
Pozza, Gerson Peres, Virgílio Távora, Adylson Motta,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Adol
fo Oliveira, Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 49 Constituintes; vo
taram NÃO 44 Constituintes. Total 93 votos. O Destaque
foi aprovado.

Vamos passar, agora, ao requerimento de preferência
do Constituinte Domingos Leonelli. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Vamos votar ° requerimento de preferência, que in

depende de defesa.
O artigo a que se refere o pedido de preferência não

consta do texto do Substitutivo n.O 2 e corresponde ao
art. 4.°, que não inclui a palavra "racismo".
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o art. 4.0 tem a seguinte redação:

"Art. 4.° O Brasil fundamenta suas relações
internacionais no princípio da independência na
cional, na prevalência dos direitos humanos, no di
reito à autodeterminação dos povos, na não-inter
venção, na igualdade dos Estados, na solução pa
cífica dos conflitos internacionais, na defesa da
paz, no repúdio ao terrorismo e na cooperação
com todos os povos para a emancipação e o pro
gresso da humanidade."

A emenda, após a palavra "repúdio", pretende incluir,
além da palavra "terrorismo", a palavra "racismo". Este é
o seu objetivo.

Em votação o requerimento de preferência.

Os Srs. Constituintes que votam a favor queiram per
manecer sentados. (Pausa)

Aprovado.

Aprovada a preferência, vamos passar à votação do
Destaque n,v 110/87.

Destaque n.o 110/87 do Sr. José Paulo Bisol 
Emenda n.O ES·33 210-4, do Sr. Domingos Leonelli,
"que modifica o art. 5.° do Substitutivo n.o 1 (art.
4.°, "caput" do Substitutivo n.o 2)". (18.a votação)

O autor do destaque não se encontra presente. O Cons
tituinte Paulo Ramos, que apóia o destaque, foi designado
pelo nobre autor para defender a emenda.

Tem a palavra o Constituinte Paulo Ramos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, Sr.a e Srs. Constituintes:

A Declaracão Universal dos Direitos Humanos, talvez
a mais bela produção da inteligência humana, inclusive
para a preservação da espécie, diz em seu art. LOque
"Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e
direitos".

Sabemos que, no Brasil, existem formas pouco disfar
çadas de racismo, mas, em outras partes do mundo, como
por exemplo, na Africa do Sul, o racismo é praticado em
toda sua crueza; e é importante que o povo brasileiro,
na Assembléia Nacional Constituinte, manifeste o repúdio
ao que nega a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Vamos consagrar nas nossas normas constitucionais que
"todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e
direitos". Vamos incluir a palavra "racismo", porque, te
nho certeza, é a expressão da vontade do povo brasileiro.
Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação.
(Pausa) Com a palavra o Sr. Constituinte Carlos Alberto
Caó, para defender a emenda.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAó 
Sr. Presidente, Srs. e Sras. Constituintes, ao longo da his
tória de nosso País, nas diversas Constituições e legisla
ções produzidas, temos tido e cometido uma grave omissão.
Temos produzido legislações e Constituições que ignoram a
formação histórica, cultural e étnica de nosso País.

No que se refere ao problema racial, eis uma oportuni
dade histórica que está colocada diante de nós, Constituin
tes. Temos a responsabilidade de produzir uma Constitui
ção que sej a capaz de estabelecer as bases para o exercício
da democracia política em toda a sua plenitude; que seja
capaz de assegurar a todos os brasileiros o exercício de
cidadania na sua plenitude. Quando estabelecemos, e aqui
já foi aprovado, entre os princípios em que repousam o
Estado brasileiro, a superação dos preconceitos de raça,
e quando estabelecemos entre os princípios que balizam e

embasam a política internacional brasileira a prevalência
dos direitos humanos, não podemos deixar de colocar, es
pecífica e claramente, o nosso repúdio ao racismo - porque
significa, sobretudo esse repúdio, abrigarmos, de forma efe
tiva, dentro da nossa Constituição, dentro do nosso orde
namento jurídico, o respeito direto aos princípios cons
tantes da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Não creio que aqui alguém possa colocar-se a favor
da política do apartlIeid da Africa do Sul. Não creio que
aqui alguém possa defender que o Governo brasileiro, a
sociedade, o Estado e a Nação deixem de condenar, e
condenar de forma candente, qualquer política de segre
gação estabelecida e desenvolvida por Estado - Nação.

Esta, mais do que uma obrigação política, mais do
que uma responsabilidade histórica, é um dever moral de
todos nós, Constituintes. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o Constituinte Cid Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE CID CARVALHO - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, está claro que me coloco entre
aqueles que defendem qualquer superação de preconceitos
raciais de nosso País.

Temos tido, no Brasil, uma política de afirmação dessa
posição. Temos defendido, no plano externo, uma política
de solidariedade à luta anticolonial dos povos africanos.
Todos nós temos condenado a política do apartlIeid da
Africa do Sul.

Sr. Presidente, aqui está, na nossa Constituição, no seu
preâmbulo, a afirmação da colocação sem discriminação
de raça. Temos ainda, no inciso IlI, esta afirmação "sem
distinção de raça". Esta é a nossa posição.

Agora, Sr. Presidente, não estou entendendo a neces
sidade dessa reincidência, colocando problemas nossos de
limitação no campo internacional. Se não temos nenhum
equívoco, se não temos nenhuma dúvida quanto ao nosso
perfil anti-racista, por que precisamos reafirmar e reinci
dir isso em termos de colocações internacionais, que venha
amanhã, em vez de nos dar a liberdade desta afirmação,
ao contrário, possa vir com limitações em nossa capaci
dade de afirmação?

Por estas razões, Sr. Presidente e Companheiros desta
Comissão de Sistematização, julgo que a omissão não afeta
o principal que já está colocado no preâmbulo, ao con
trário, nos dá mais liberdade de afirmação. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Relator, Constituinte Bernardo Cabral.

O SR RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes:

Com a lealdade com que eu me comportei com o emi
nente e querido Constituinte Carlos Alberto Oliveira, o
nosso Deputado Caó, eu disse a S. Ex.a 'que não havia aco
lhido esta emenda porque, ao conversar no Ministério das
Relações Exteriores, como de meu dever, ali me foi afir
mado que o repúdio ao apartheid poderia criar os maiores
problemas para o nosso País no trato do comércio inter-
nacional. Esta foi a explicação. '

V. Ex.a, Constituinte Carlos Alberto Caó, sabe o quan
to este Substitutivo protege discriminação racial, porque
consegui fazer incluir nele, inclusive, as comunidades ne
gras, coisa que nunca existiu. Só por dever teria de infor
mar à Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
o destaque.

Os que aprovam a emenda do Constituinte Domingos
Leonelli responderão SIM; os que votam com a manuten
ção do texto defendido pelo eminente Relator votarão
NAO.
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o SR, RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, peço
a V. Ex.a que repita o número da emenda, para que pos
samos localizar no mapa de votação.

O SR, PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O número
da Emenda é 33.210/4. A menção que consta da nota dis
tribuída não corresponde ao número da emenda.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio
Campos, Artur da Távola, Carlos Mosconi, Carlos
Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egidio Fer
reira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gaspa
rian, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Fogaça, José Geraldo,
José Paulo Bisol, José Richa, José Serra, Manoel Moreira,
Mário Lima, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim,
Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Osvaldo Lima Filho, Paulo
Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezer
ra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Sig
marínga Seixas, Virgildásio Senna, Wilson Martins, Délio
Braz, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vi
cente Bogo, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prie
to, Carlos Chiarelli, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocên
cio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Santana de Vas
concelos, José Thomaz Nonõ, Luís Eduardo, Marcondes
Gadelha, Mário Assad, Oscar Corrêa, Ricardo Fiúza, Sandra
Cavalcanti, Cleonâncio Fonseca, Enoc Vieira, João Menezes
Jonas Pinheiro, Mozarildo Cavalcanti, Paes Landim, Antô
nio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Virgílio Távora,
Adylson Motta, Bonifácio de Andrada, Brandão Monteiro,
José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Joaquim Vevilacqua, Plínio Arruda Sampaio, José
Genoíno, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Aldo Arantes,
Roberto Freire, Beth Azize, Antonio Farias. Votaram NAO
os seguintes Senhores Constituintes: Bernardo Cabral, Cid
Carvalho, José Ignácio Ferreira, Ricardo Izar, Adolfo Oli
veira.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 85 Constituintes;
votaram NÃO 5 Constituintes. Total: 90 votos. O Destaque
foi aprovado.

Vai-se passar, agora, ao Destaque n.O 5.848/87 do
Constituinte Jutahy Júnior, referente ainda ao art. 4.0
(Pausa)

S. Ex.a não está presente.

Fica prejudicado o destaque.

Destaque n.? 663/87, de autoria do Constituinte Bran
dão Monteiro, para o art. 4.0 (Pausa)

O Constituinte Brandão Monteiro está ausente, em
virtude, fica prej udicado seu destaque.

Destaque n.O 4.716/87 do Constituinte Euclides Scalco,
sobre a emenda ES-33. 984.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO - Retiro,
Sr. Presidente, por considerá-lo prejudicado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - S. Ex.a re
tira seu destaque.

Destaque n.o 8.131/87, do Constituinte Osvaldo Coelho.
(Pausa>

S. Ex.a está ausente. Fica prejudicado seu destaque.

Destaque n.? 4.767/87, do Constituinte Artur da Távola,
sobre a Emenda n.O 27.829.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TAVOLA - Re
tiro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio oampos) - S. Ex.a retira
o destaque.

Destaque n.? 2.888/87 do Constituinte José Thomaz
Nonô, sobre a Emenda n. O 24.474. Prejudicada.

Destaque, do Constituinte Nelson Wedekin, n.?
2.488/87, sobre a Emenda n.O ES-20.942. Prejudicada.

Destaque n.o 636187 - Emenda n.o ES-33 683-5,
do Sr. Brandão Monteiro, "que acrescenta parágra
fo ao art. 5.° do Substitutivo n.o 1, art. 4.° do Subs
titutivo n," 2)". (19.a votação)

Destaque n.o 636/87, do Constituinte Brandão Monteiro,
sobre a Emenda n.? 33.683-5.

V. Ex.a mantém o destaque?

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO 
Sim.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a tem
a palavra para defender.

O SR. CONSTITUINTE BRANDãO MONTEIRO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

No decorrer dos debates que antecederam a votação na
Assembléia Nacional Constituinte, no que diz respeito à
Comissão de Sistematização, e hoje, quando votamos o
Título I, existem questões político-partidárias e político
ideológicas.

Penso que o destaque requerido por nós é uma ques
tão que faz parte do pensamento e da ideologia global do
povo brasileiro. Diz respeito, Srs. Constituintes, à grave
questão da desnuclearização do mundo, sobretudo à ques
tão da paz. O Substiutivo n.> 2 já contemplou parcialmente
as disposições contidas na emenda do inciso II do art. 20:
"Está vedada a atividade nuclear para fins bélicos". Resta
examinar a questão do armazenamento ou estacionamento
de armas nucleares no território brasileiro.

Como todos sabemos, o Brasil é signatário do Tratado
de Desnuclearização da América Latina. Portanto, a in
clusão desta proibição no texto constitucional reafirma a
posição já adotada pela política externa brasileira.

A segunda questão é a proibição de bases militares
estrangeiras no Pais, conseqüência da tradição pacifica do
povo brasileiro.

Todos nós sabemos que as despesas militares feitas
por todos os países do mundo alcançam hoje a ordem de
2 trilhões de dólares, cifra equivalente a vinte vezes a
dívida externa do Brasil e ao triplo do endividamento dos
países do Terceiro Mundo.

A luta pela paz, portanto, deve ser uma das tarefas
prioritárias da política externa brasileira.

Penso que o Sr. Relator não teria grandes dificulda
des, porque conheço o seu pensamento e sei que as diver
gências, por acaso existentes no seio da Comissão de Siste
matização, não chegam ao ponto de interferir na grande
questão da luta pela paz mundial. Todos somos contra a
existência de blocos militares, todos somos contra o avan
ço das armas nucleares no País. Por isso, espero que a
Comissão de Sistematização possa, dentro de seu conceito
de trabalho, aperfeiçoar o Substitutivo de seu Relator,
para dar provimento à emenda por nós subscrita.

O 8R. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Peço
a patavra, para contraditar, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - 81'.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o nobre Constituinte Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, 81'S. Constituintes, estou inteiramente de acor-
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do com a tese aqui sustentada pelo nobre Constituinte
Brandão Monteiro, se esta fosse uma lei ordinária para
entrar em vigor e podendo ser modificada, se as condições
no futuro determinassem essa mudança, mas estamos fa
zendo um Estatuto para durar durante decênios e, Deus
queira, por um século. (Palmas) Como é que n6s vamos,
hoje, cercear a ação do Poder Público, do Estado que,
amanhã, pode ter necessidade de se valer do armazena
mento de armas nucleares no Pais, da fabricação de armas
nucleares? O que devemos, na lei ordinária, é proibir, mas
na Constituição não podemos criar esse entrave, não aos
homens de hoje, mas às gerações do futuro.

Somos um país cercado de vizinhos. Hoje, não há vi
zinhos distantes nem próximos. Todos são próximos, por
que basta dizer que, a cada dia mais, os aviões chegam
mais perto a todos os recantos do mundo.

Portanto, vamos rejeitar a Emenda Brandão Monteiro,
porque há uma disposição permanente na Constituição 
podemos aprovar uma lei ordinária com o mesmo objetivo.
Por isso peço a rejeição da Emenda Brandão Monteiro,
embora esteja inteiramente de acordo com o ponto de vista
que S. Ex.a sustenta. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra, para apoiamento, o Constituinte Lysâneas Maciel.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, há pouco tempo
compareci a uma reunião que tratava da questão da proli
feração nuclear na Europa, e um cientista canadense,
Monsieur Barnabíe, nos disse: "Mas, Deputado, o Sr. é
contra o acesso à tecnologia por parte dos países do Ter
ceiro Mundo? O Sr. é contra que o Brasil, seu país adquira
tecnologia nuclear?"

Então, é uma questão 'que realmente vem chamando
a atenção do mundo todo, a proliferação nuclear.

Em 1976, fomos contra o Tratado Alemão-Brasileiro
em relação à utilização da energia atômica. Naquela época,
sem que qualquer entidade científica brasileira, sem que
qualquer segmento da sociedade fosse ouvido, decidiu-se
firmar um acordo com os alemães. Na verdade, compramos
umo tecnologia nuclear que tinha sido testada apenas em
laboratórios. A prova está que hoje, no ano passado e em
princípio deste ano, o Governo brasileiro resolveu acionar
a Westinghouse alemã, porque nos vendeu material obsole
to, e a Usina de Angra dos Reis jamais funcionou, nunca
funcionou plenamente. Em fevereiro deste ano houve um
acidente em Angra dos Reis, que agora vai ficar paralisada
por largos anos, por isso é chamada de "usina nuclear
vaga-lume."

Felizmente, para o eixo Rio-São Paulo, aquela usina
não estava funcionando plenamente, teriamos uma aci
dente semelhante a Ohernobyl.

A pressa com que foi tomada a decisão de fazer um
acordo nuclear com a Alemanha não tem nada a ver com
o desenvolvimento nuclear do País. Foi uma decisão mi
litar, uma decisão imperial, uma decisão do general que
eventualmente ocupava a Presidência da República naquela
época, e essa decisão, naturalmente, onerou em 20% a
dívida externa do País, para que tivéssemos essa usina
que está instalada em Angra dos Reis.

Até o armazenamento do lixo decorrente da Usina de
Angra dos Reis, que foi localizada num terreno que se
chama Itaorna, que em linguagem indígena quer dizer
"terra podre", e o deslizamento exigiu um estaqueamen
to que custou quase o preço de nova usina; até o lixo
decorrente das atividades daquela usina ia ser armazenado
nos mananciais que abastecem a cidade do Rio de Janeiro
e várias outras, como Caxias.

É a negligência, foi uma decisão militar.

Agora o que é mais importante? Tivemos, na nossa
Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos
e Garantias, uma reunião com o Presidente Rex Nazareth,
a propósito do emprego das famosas Contas Delta I, Del
ta II e Delta m, e ali tomamos conhecimento, Sras. e Srs.
Constiutintes, de que dois e meio bilhões de dólares esta
vam sendo gastos nessas pesquisas nucleares.

O que se pretende agora é fazer um artefato nuclear
na serra do Cachimbo, é construir um submarino nuclear
em Iper6, é construir várias armas nucleares, e, então, den
tro de pouco tempo, poderemos chegar à situação da índia,
que, tendo uma bomba atômica, lá as pessoas morrem de
fome nas ruas de Calcutá e Bombaim.

Veja V. Ex.a o que está em jogo aqui. A emenda Bran
dão Monteiro, a emenda do PDT tem toda razão. Na ver
dade, um submarino nuclear, desse que está sendo cons
truído em Iper6, São Paulo, daria para resolver a escola
rização de dezesseis milhões de crianças brasileiras. É uma
emulação fantástica e tola com a Argentina. Esses arma
mentos se tornam obsoletos. Na verdade, Delta I, Delta II
e Delta IH - e pelo alfabeto grego, quando fala em Delta,
subentende-se que há alfa, beta e gama - são contas
secretas que são manipuladas, segundo depoimento do
Presidente da CNEN em minha Comissão, mediante o sim
ples toque de botão pelo Serviço Nacional de Informações,
portanto, das Forças Armadas, que não estão olhando
para as prioridades que este País detém.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra, para contraditar, o Sr. Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, estou convencido de que o
nobre e eminente Líder Brandão Monteiro parte de um
equívoco na apresentação da sua emenda. Por que, Sr. Pre
sidente? Porque tanto falamos em soberania, enchemos o
peito para defender e pregar a soberania da Assembléia
Nacional Constituinte e, acima dela, há o País. A emenda,
inclusive, procura contestar e desmentir o princípio que
está estabelecido nesta mesma Constituição, no Substitu
tivo H, porque o uso da energia nuclear - e dou bastante
ênfase à energia -, qualquer que seja o seu uso, ele está
condicionado à aprovação do Congresso Nacional. Essa será
a única Constituição no Mundo, Sr. Presidente, que terá
um dispositivo desta ordem, assegurando a transparência
da aplicação pacífica do átomo em nosso Pais.

Quando se fala em bases militares, não podemos crer
que o Constituinte Brandão Monteiro queira revogar a ver
dadeira cruzada mundial que se travou contra o nazi-fas
cismo. É que o Brasil foi aliado das forças que defendiam
a liberdade e a democracia e em função dessa aliança,
tivemos bases militares em nosso País, das forças aliadas
que conosco batalharam contra o nazi-fascismo. Agora se
pretende revogar a história, pretende-se negar uma reali
dade que é do passado, mas pode vir a ser do futuro
também.

Por estas razões, para defender de verdade a soberania
do nosso País, condicionado o uso pacífico do átomo na
pr6pria letra da Constituição, é que não podemos, de ma
neira alguma, dar o nosso voto, como gostaríamos, a uma
iniciativa do meu ilustre Companheiro de representação do
Estado do Rio de Janeiro, o Constituinte Brandão Monteiro.

Aqui foi mencionado o submarino que o Brasil pretende
possuir com o uso da energia nuclear. Ora, a energia
nuclear, como forma de propulsão, não pode ser usada
apenas em submarinos, pode ser usada em um trem, em um
avião, o que não é uma arma, é uma forma de propulsão.

Sr. Presidente, não precisamos dizer mais nada.
Prestamos, pois, uma homenagem a esta Comissão de

Sistematização, que há de zelar pela soberania; sim, da
Assembléia Nacional Constituinte e, acima de tudo, pela
soberania do nosso País.



914 Quarta-feira 27 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

Era o que queríamos dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação

a emenda.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes: Abi
gail Feitosa, Ademir Andrade, Carlos Mosconi, Cristina Ta
vares, Fernando Gasparian, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
José Paulo Bisol, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Sigmarin
ga Seixas, Euclides Scalco, José Tavares, Márcio Braga, Miro
Teixeira, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vilson de Souza,
Ziza Valadares, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas
Maciel, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno, Aldo Arantes,
Roberto Freire, Beth Azize. Votaram NÃO os seguintes Se
nhores Constituintes: Aluízio Campos, Bernardo Cabral,
Carlos Sant'Anna, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, Ibsen Pinheiro, José Fogaça, José Geraldo, José
Ignácio Ferreira, José Richa, José Serra, Milton Reis, Nel
son Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Oswaldo Lima
Filho, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra,
Renato Vianna, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Virgildá
sio de Senna, Wilson Martins, Albano Franco, Chagas Ro
drigues, Délio Braz, Israel Pinheiro, José Costa, Marcos
Lima, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Carlos
Chiarelli, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Olivei
ra, José Lins, José Santana de Vasconcellos, José Thomaz
Nonô, Luís Eduardo, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Os
car Corrêa, Osvaldo Coelho, Ricardo Fiúza, Sandra Caval
canti, Cleonâncio Fonseca, Enoc Vieira, João Menezes, Jo
nas Pinheiro, Paes Landim, Ricardo Izar, Antônio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oliveira e José
Maria Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 27 Constituintes; vo
taram NAO 60 Constituintes. Total: 87 votos. O Destaque foi
rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Novo desta
que, do Constituinte José Genoíno, sobre a Emenda n.o 6.646.

Este destaque foi apresentado em Plenário e se refere
ao art. 9.°, inciso VIII, que está contido na matéria do art.
4.° do novo substitutivo. O texto do destaque é o seguinte:
"Do direito do povo à resistência, à opressão e à tirania".
Provavelmente do mesmo modo como foi feita a inclusão
da emenda vitoriosa sobre racismo, as palavras "opressão"
e "tirania" poderão ser incorporadas ao texto, pelo que
concedo a palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O número
da emenda é 6.646.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, não temos mais horário, são 13 horas e 10 minutos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Após a vo
tação deste destaque suspenderemos.

V. Ex.a concorda em postergar a defesa do seu destaque
para depois da ...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Concordo.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a con

cordância do eminente Constituinte José Genoíno, teremos
uma nova reunião às 16 horas, porque, por motivos técnicos,
os destaques não poderão ser apresentados antes desse
horário. (Pausa)

Desculpe-me, V. Ex.a tem razão, em virtude de ainda
prosseguirmos a votação do Título I, nós poderemos co
meçar a reunião às 15 horas.

Ainda uma informação para os não Membros da Co
missão de Sistematização.

A Mesa está informada de que há a pretensão de reque
rimentos de preferência por Constituintes que não perten
cem à Comissão. Os requerimentos de preferência, que se
incluem no processo de votação, só poderão ser admitidos
se apresentados por Membros da Comissão.

IH - SUSPENSÃO DA REUNI1i.O

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên
cia vai suspender os trabalho, convocando os Senhores
Constituintes para a continuação da presente reunião, hoje,
26-9-87, às 16:00 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 26 DE SETEMBRO DE 1987 (2)

Presidência dos Srs.: Afonso Arinos, Presidente, Aluízio
Campos, Primeiro-Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIlio

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.

11 - COMUNICAÇõES DA PRESIDilNC'IA

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Antes de ini
ciarmos esta parte, devo transmitir ao Plenário a seguinte
decisão, que chegou à Mesa, lamentando os incômodos que
possa causar a alguns dos nossos companheiros. A decisão
foi a seguinte: os requerimentos de preferência ao Título II
serão apresentados no intervalo de 30 minutos, que será
aberto logo após o término da votação do Título 1. As pre
ferências já tentadas devem ser renovadasa neste mesmo
intervalo de 30 minutos.

As assinaturas no livro de presença serão abertas
para os Suplentes, isto durante o mesmo intervalo de
30 minutos.

m - ORDEM DO DIA

VOTAÇAO DO PROJETO DE CONSTITUIÇAO
TíTULO I (continuação) TíTULO TI (íníeíc)

Destaque n.o 521/87 - Emenda D.O lP·06.646·8,
do Sr. José Genoíno "que acrescenta inciso ao art.
9.° do Projeto de Constituição (art. 4.° do Substituo
tivo n,? 2)". (20.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o Destaque n,o 521, requerido pelo Constituinte José Ge
noíno, referente à Emenda n.o 6.646.

Tem a palavra o Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOsli: GENOíNO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, Membros da Comissão
de Sistematização:

Na parte da manhã, quando subi à tribuna para
defender esta emenda, vários Constituintes expressaram
uma estranheza quando o Presidente da Comissão de Sis
tematização anunciou o conteúdo, que era exatamente o
direito à desobediência civil. Não é o direito à revolução,
porque a revolução não é um direito, ela se institui
enquanto direito, mas é o direito à desobediência civil,
quando atos de tirania e de opressão contrariam os va
lores fundamen1laisestabelecidos na Declaração dos
Direitos.

Esses Constituintes estranharam e talvez um obser
vador desta Constituinte estranhasse que um Constituin
te socialista viesse à tribuna defender os valores de duas
Constituições que representaram na história do capita-



Janeiro de 1988 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 915

lísmo, o verdadeiro esteio para a elaboração da famosa
democracia burguesa.

Eu me refiro, Sr. Presidente, à Declaração de Indepen
dência dos Estados Unidos, quando a burguesia america
na escreveu num texto constitucional as seguintes pa
lavras:

"A fim de assegurar esses direitos, governos
são instituídos entre os homens, derivando seus
[ustos poderes no consentimento dos governados
que sempre que qualquer forma de governo se
torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o di
reito de alterá-lo, ou aboli-lo e instituir um novo
governo."

E é novamente uma Declaração de Direitos de 1793,
no seu art. 35, que instituiu a RepúbILca burguesa france
sa, diz exatamente o seguinte:

"Quando o governo viola os direitos do povo,
a insurreição é para o povo e para cada porção do
povo o mais sagrado dos direitos e o mais indis
pensável dos deveres."

Em 1987 quando estamos aqui estabelecendo uma
Constituição que pretende ser democrática, ao falar desse
tema, causa estranheza, como se estivéssemos falando algo
incomum na história das Constituições de vários países.

Não trouxe aqui a Constituição soviética, não trouxe
aqui a Constituição cubana, nem a nicaragüense, trouxe
exatamente a Constituição americana e a Declaração da
Constituição francesa.

Sr. Presidente, é necessário que possamos registrar
aqui uma questão central: se os princípios fundamentais
da nossa Constituição consagram a soberania dos direitos
individuais e coletivos, se consagram a soberania da
participação popular, pergunto aos srs.: no momento em
que essa soberania for violada, cabe ou não a quem tem
aquele direito se rebelar para garantir um direito maior?
O problema central é o seguinte: qual é o valor maior?
O valor maior é o princípio da soberania popular ou o
valor maior é o princípio da opressão? Se o valor maior
é o princípio da soberania popular, em nome da soberania
popular e dos Direitos Fundamentais da Pessoa Humana,
grupos de cidadãos podem rebelar-se contra a tirania e
a opressão quando esses direitos estiverem violados.

Certamente aqui não vamos entrar numa discussão,
se podemos garantir, no texto constitucional, a possibili
dade de uma revolução ou se vamos garantir no texto
constitucional a possibilidade ou a impossibilidade de um
golpe militar.

Não se trata disso; trata-se de uma outra questão e
a outra questão é exatamente a seguinte: se a democracia
política, que consagra certos direitos e certos princípios,
deve ser aprofundada e radícalízada no sentido daqueles
valores que lhe são superiores ou, então, ficaremos numa
situação em que a declaração de principios morre numa
declaração de princípios, porque não tem conseqüências
na medida em que ela não é radical na valorização e na
superestimação do princípio da soberania.

Por ísso, Sr. Presidente, que a nossa emenda, por mais
estranheza que tenha causado nesta Casa, também busca
rediscutir na Assembléia Nacional Constituinte uma
questão, também que não é nova; e não estou aqui sendo
nenhuma espécie rara nesta Casa. Estou trazendo uma
discussão que é antiga, que tem guarida teórica, em
teólogos cristãos, na teoria política mais avançada, que
tem discussão na formulação política dos nossos dias. E
mesmo sabendo que esta emenda não passará nesta
Comissão nem na Assembléia Nacional Constituinte, é o
nosso dever, diante de um prisma histórico, diante de um
prisma político, registrar, perante esta Casa e perante
a Nação, quais os valores históricos e fllosófíeos que

vieram à tona na elaboração dos artigos, dos Títulos e
dos Capitulos do texto constitucional.

Por isso Sr. Presidente, defendo a emenda que con
sagra este direito, em nome da soberania da participa
ção popular e da soberania dos Direitos Fundamentais
do Indivíduo - Direitos Individuais e Coletivos. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Obrigado a
V. Ex.a

Está em votação o destaque da emenda do Consti
tuinte José Genoíno, que acaba de ser defendida pelo seu
autor, na tribuna.

Em votação.

Os Srs. Constituintes que aprovarem a emenda darão
resposta positiva e os que estiverem em desacordo darão
resposta negativa.

Vai-se proceder à chamada.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Cristina Tavares, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Lyra, Haroldo Sabóia, José Paulo
Bisol, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas,
José Costa, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vicente Bogo,
Vilson Souza, Alceni Guerra, Jarbas Passarinho, Brandão
Monteiro, José Maurício, Bocayuva Cunha, Joaquim Be
viquacqua, Plínio Arruda Sampaio, José Genoino, Aldo
Arantes, Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguintes Se
nhores Constituintes: Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna,
Fernando Bezerra Coelho, João Calmon, José Geraldo,
Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gib
son, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna,
Severo Gomes, Wilson Martins, Albano Franco, Antonio
Mariz, Chagas Rodrigues, Délio Braz, Euclides Scalco, Is
rael Pinheiro, José Tavares, Marcos Lima, Afonso Arinos,
Antoniocarlos Mendes Thame, Carlos Chiarelli, Christó
vam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocêncio
Oliveira, José Lins, José Santana de Vasconcellos, José
Thomaz Nonô, Luis Eduardo, Marcondes Gadelha, Mário
Assad, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza,
Sandra Cavalcanti, Cleonâncio Fonseca, Enoc Vieira, João
Menezes, Jonas Pinheiro, Ricardo Izar, Darcy Pozza, Ger
son Peres, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Roberto
Freire e Antônio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 25 Constituintes' vo
taram NAO 50 Constituintes. Total: 75 votos. O Destaque
foi rejeitado.

Destaque n.O 1.890/87 - Emenda n.o lp·612·1,
do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, "que acrescenta
parágrafo ao art. 7.° do Projeto de Constituicão
(art. 4.° do Substitutivo n.o 2)". (21.a votação) ~

Em votação o Destaque n.o 1.890, requerido pelo Cons
tituinte Luiz Inácio Lula da Silva, referente à Emenda
n,? 612.

Concedo a palavra ao Constituinte Plínio Arruda Sam
paio, para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, meus caros Colegas, a emenda que ve
nho defender e que acrescenta parágrafo único ao art. 4.0 ,

está assim redigida:

"Parágrafo único. O Brasil não manterá re
lações diplomáticas nem firmará tratados, acordos
ou pactos com países que adotem políticas oficiais
de discriminação de cor, bem como não permitirá
atividades de empresas desses países em seu ter
ritório."

A justificativa é bastante simples. Em primeiro lugar,
temo que nós todos sejamos um pouco hipócritas quando
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manifestamos e votamos maciçamente declarações formais
de repúdio ao racismo, mas nos recusamos às declarações
e às medidas concretas para impedi-lo. O grande argumento
contrário a esta emenda é que isso colocará certa rigidez
para a ação diplomática do Brasil.

O nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho expressou
aqui, e o Relator Bernardo Cabral também, a menção feita
pelo Ministro das Relações Exteriores de que uma norma
desse tipo retiraria a flexibilidade do Governo brasileiro
no plano internacional.

Em várias oportunidades tenho defendido que o Brasil
tem que ter essa flexibilidade e que ela vai-se impor sem
pre ainda contra o fato.

Lembro a V. Ex.as de que isto será contra aqueles
países que fazem discriminação oficial em lei.

Por exemplo, estive no Chile do General Pinochet, no
Chile da tortura, no Chile do assassinato, no Chile da pre
potência, no Chile da ditadura, mas não advoguei com
ênfase, com empenho e curvei-me ao argumento de que não
deveríamos romper relações com aquele país naquele mo
mento, porque o embaixador nos convenceu de que a pre
sença da Embaixada ali representava algum oxigênio, al
gum sustentáculo, algum apoio à Oposição chilena. E está
vamos diante de uma situação de fato. A ditadura Pinochet
nega que perturbe os Direitos Humanos, nega que torture.
É uma situação diferente da que coloco. Em certos países
do Mundo, e refiro-me, em específico, à África do Sul, onde
a lei estabelece discriminação racial - a Lei anti-racista
Afonso Arinos, aqui, neste País, desde 1946, foi proposta
pelo homem que preside esta Comissão, e aprovada, uma
lei que estabelece a punição a quem faça discriminação ra
cial - no entanto, lá, pela lei, se faz a discriminação racial.
Neste caso, poderíamos abrir uma exceção para a rigidez,
e estabelecer um parâmetro para nossa diplomacia: nego
ciem, trabalhem, apóiem, façam alianças, mas V. Ex.as têm
um parâmetro. O parâmetro é o respeito à dignidade da
pessoa, quando ela é afrontada oficialmente numa lei. Aí
o Brasil não transige, aí o Brasil não perdoa, aí o Brasil
não transaciona, e aí a Real Politik tem um limite: a digni
dade da pessoa humana.

Peço a V. Ex.as o voto favorável a esta emenda, que
é a redentora da nossa imagem e dignidade nas relações
internacionais. (Palmas)

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

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - De acordo com
o Regimento, pode falar outro Constituinte a favor do des
taque.

Tem a palavra o nobre Constituinte Pimenta da Veiga,
para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente na realidade são duas questões de ordem. A
primeira cf no sentido de que ~ Mesa. provid~ncie para que
os microfones das bancadas sejam relígados. E extremamen
te desagradável a cada questão de ordem termos que vir
à tribuna, quando poderíamos re~olver '? a~sunto na pró
pria bancada. Em determinadas círcunstãncías, pode ocor
rer até que a questão de ordem não seja concedida pela
dificuldade de o parlamentar vir à tribuna apresentar a
sua questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
encaminhar a reclamação de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - A
segunda questão de ordem é para indagar da Mesa se seria
possível ainda a apresentação da desistência de parte da
emenda que está em discussão, o que, evidentem~nte, ?O;n
a concordância do autor, na parte que se refere a pumçao
que alcança também as empresas do país que adotar, por
exemplo, o apartheid, porque vejo a hipótese de uma em-

presa discordar da política desse país e ser penalizada pela
disposição que está sendo votada.

Por concordar com a primeira parte e desejar votar
a seu favor, é que consulto se o autor poderia desistir da
segunda parte, o que, certamente, viabilizaria a aprovação
da Emenda.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Sei que não
é muito regimental, mas consulto o Autor. (Tumulto)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Autor não
se manifestou.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra o Autor do destaque.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, o Autor está falando pela minha pessoa.
O Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, que é o Autor,
está ausente. Estou mandatado por S. Ex.a para defender
o seu ponto de vista.

Embora me pareça extremamente simpática a posição
do Constituinte Pimenta da Veiga, vejo uma dificuldade:
há na ordem internacional uma sucessão de condenações
à África do Sul, mas essas condenações não se tornam
realidade, porque é um país economicamente forte, é um
país que tem relações com todos os países do Mundo.

Ora, o que se quer, precisamente, é um repúdio da
comunidade internacional que obrigue a revisão dessas leis,
de tal maneira que - é o mesmo problema da efetividade
-, se não tivermos relações diplomáticas com a Mrica
do Sul, mas mantivermos a VARIG voando para Johanes
burgo e, portanto, facilitando os negócios da África do Sul,
não teremos levado o nosso repúdio ao extremo que gos
taríamos de levar.

De modo que diria que, infelizmente, vamos manter
a emenda como está.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Está res
pondida a questão do Constituinte Pimenta da Veiga.

Peço desculpas ao nobre Líder.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Peço
a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Com a pa
lavra o Constituinte Carlos Sant'Anna.

o SR. OONSTITUINTE CAiRLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, ontem, V. Ex.a, dírímíndo uma questão de or
dem decidiu que não era possível fazer alterações no con
teúdo dos destaques e das emendas.

Ora, a decisão gera uma jurisprudência, pelo menos
na sessão de votação, pois não pode ocorrer isto de em
um momento ser possível, noutro, não; isto .gera uma con
fusão <processual da votação que não permite tomemos pé
da situação. Se V. Ex.a, ontem, decidiu de uma forma, esta
decisão deve ser mantida.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Respondo a
V. Ex.a Sou o único Constituinte que pode responder a
S. Ex.a

Este assunto, para mim, é crucial. A lei que S. Ex.a
invocou tem o meu nome. Fui eu quem pôs, na Constitui
ção de 1967, o princípio constitucional oriundo dessa lei,
que não era constitucional. Eu criei a lei, coloquei-a na
Constituição, portanto, tenho o direito de tomar esta de
cisão. E está tomada. Quis dar toda liberdade à votação.

Continua o processo da reunião. (Palmas)
Tem a palavra o Oonstituinte Carlos Alberto Caó.
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o SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAó 
Sr. Presidente - Constituinte Afonso Arinos, Sras. e Srs.
Constituintes.

Há pouco, o Constituinte Plínio Arruda Sampaio ofe
receu uma argumentação sólida e conseqüente que decorre
da própria história política de nosso País. Como podem os
Constituintes que aqui se encontram, que repudiam e con
denam o racismo internamente, e até o definem, do ponto
de vista constttueíonal, como um crime inafiançável, como
esses mesmos Constituintes podem recusar-se a que o Bra
sil, com a sua formação e as suas responsabilidades his
tóricas, deixe de contribuir para isolar da convivência in
ternacíonal países que praticam polítíea oficial de segre
gação?

Sr. Presidente, Constituinte Afonso Arinos, isto repre
sentaria uma incongruência, representaria meia definição,
representaria meia formulação e meia palavra que, aliás,
tem caracrterizado, até há bem pouco tempo, as legislações
brasileiras, no que se refere às relações raciais internas e
internacionalmente.

Quero advertir os Srs. Constituintes e lembrar a todos
que o autor desta emenda não é o Constituinte Luiz Inácio
Lula da Silva. Esta Emenda tem vários autores. Na ver
dade, são mais de 380 os autores dessa emenda, que tão
logo instalada a Assembléia Nacional Constituinte, assina
ram uma exposição de motivos dirigida ao Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, solicitando que o Governo
brasileiro rompa relações diplomáticas e comerciais com o
regime do aparthetd da Arríca do Sul. E entre os sdgnatá
rios dessa exposição de motivos ao Senhor Presidente da
República se encontrava e se encontra a respeitável figura
do nobre Relator, o nobre Constituinte a quem me dirijo.

Então Sr. Presidente, temos que ter a necessária con
seqüência:' a conseqüência política, a conseqüência histó
rica. Na linha das contribuições que foram dadas por
V. Ex.a ao ordenamento jurídico brasileiro, cabe a nós
aprofundar e demonstrar a nossa capacidade de produzir,
interna e internacionalmente, regras jurídicas primárias e
fundamentais que orientem o comportamento do Governo,
do Estado e da Nação brasileira nas suas relações interna
cionais.

:É muito pouco, Sr. Presidente, é até uma forma de
escamotear esse princípio que emerge, quase que telurí
camente da formação histórica do n osso País, apresentar
alguns a~gumentos facci?sos e alguns prete~tos.sec~~dá
rios de que isso causaria contusão, determinaria rigidez
no comportamento internacional do País.

Isto é meia verdade, esta é uma falsa afirmação, porque,
na verdade, o que se pretende, ao impedir que o Brasil
deixe de manter relações diplomáticas, não assine pactos
ou tratados com países que adotem políticas segregacío
nistas o que se pretende é, pura e simplesmente, acober
tar os interesses econômicos de algumas empresas sul
africanas que operam internamente na exploração mineral
do Brasil. Esta, sim é a questão, e vamos colocá-la de
frente: se devemos 'optar entre o princípio, optar entre
uma política democrática de relações internacionais ou
simplesmente defender os interesses de algumas poucas
empresas da Africa do Sul que operam na mmeraçao.

Olhemos para o panorama internacional e não são pou
cos os países que hoje rompem relações diplomáticas e
comerciais com o regime do apartheid, não são poucos os
países que contribuem significativamente para isolar o re
gime do apartheid da convivência internacional.

Ainda mais. Essa emenda aditiva ao art. 5.0 do primei
ro Substitutivo e o art. 4.° do segundo Substitutivo, re
presenta um desdobramento lógico da nossa posição, do
princípio de política internacional, que é a autodetermina
ção dos povos, porque ao povo sul-africano não lhe foi

dado o direito de se autodeterminar e de definir o regime
e o tipo de sitema sócio-econômico sob o qual pretende

Portanto, Sr. Presidente e Brs, Constituintes, este Ple
nário, que hoje, pela manhã, honrou o Constituinte Do
mingos Leonelli, concedendo cerca de 85 votos para a emen
da aditiva ao art. 4.° do segundo Substitutivo que repu
diava o terrorismo, sob pena de se autodesmentir, sob pena
de falsear a posição e a decisão adotada na manhã de
hoje este plenário é como se fosse um desdobramento ló
gico, sem a responsaoílídade e o dever dos Srs. oonstãtuín
tes que apoiarem a emenda do nobre Constituinte Luiz
Inácio Lula da Silva, que na verdade, é uma emenda que
corresponde ao sentimento majoritário desta Constituin
te, já expresso em comunícações e e~osição de
motivos encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Pl'esiden
te. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra, em sentido contrário à Emenda, o nobre Deputado
Francisco Benjamim.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a pa
lavra ao Constituintes Israel Pinheiro.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Sr. Pre
sidente, a Emenda foi um pouco mal interpretada pelo
autor, porque proíbe que as empresas sul-africanas pos
sam operar no .Brasíl, mas não proíbe que as empresas
brasileiras possam operar na Africa do Sul. Neste sentido,
a Emenda está correta. Mas há outro aspecto, há outro
inconveniente: às vezes, a empresa, lá na Africa do Sul, é
contra o apartheid, e aí a emenda do Deputado Plínio
Arruda Sampaio está prejudicando empresas sul-africanas
que são contra a política racial.

Por causa disto, Sr. Presidente, faço um apelo ao nobre
Deputado Plínio Arruda Sampaio para que retire a pala
vra "empresas", poís, com isto, tenho certeza, S. Ex.a con
taria com o apoio maciço da Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o Constituinte Francisco Benjamim.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO BENJAMIM
Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Coloco à reflexão da Comissão de Sistematização os
seguintes fatos.

Em primeiro lugar, o art. 4.°, redigido pelo Relator
Bernardo Cabral, é bem claro e sintetiza as linhas mestras
que devem nortear a política externa brasileira. Reza o
artigo:

"O Brasil fundamenta suas relações internacio
nais no princípio da independência nacional, na
prevalência dos direitos humanos, no direito à au
todeterminação dos povos, na não-intervenção, na
igualdade dos Estados, na solução pacífica dos con
flitos internacionais, na defesa da paz, no repúdio
ao terrorismo, ao racismo e na cooperação com
todos os povos para a emancipação e o progresso
da humanidade."

O racismo foi colocado na aprovação que se fez nesta
Casa, e quero dizer, Sr. Constituinte, que não podemos
defender o princípio de autodeterminação dos povos, que
é um princípio consagrado no Direito Internacional e na
história diplomática do Brasil desde o Império, para colo
carmos transitoriamente o dispositivo na Constituição bra
sileira que vá dizer apenas uma regra em relação a este ou
aqueloutro país.

Imaginemos, Sr. Presidente, se quiséssemos aqui tam
bém inserir dispositivos para nações que interferem e que
estão interferindo no dia-a-dia de outros povos que querem
sua liberdade e sua independência. (Palmas) Não preciso
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nem nomínã-los, para que não me acusem, aqui de estar
defendendo a causa do apartheíd. Somos contra o aparlheid.
Condenamos a política racista do governo sul-africano,
mas o que entendemos é que o Estado sul-africano é uma
coisa diferente do governo sul-africano, porque temos con
fiança na evolução gradual do processo internacional dos
povos e das nações.

O Brasil, que é um país amante da paz, não pode
seguir essa linha, sob pena de estar inserindo um dispo
sitivo casuístico, um dispositivo oportunista, um dispositi
vo demagogo, um dispositivo que s6 vem aqui para faturar,
não internamente, mas para dar aos outros o apetite in
ternacional dentro da legislação maior brasileira. Não, Sr.
Presidente. Está escrito no parágrafo da emenda do ilustre
Constituinte Plínio Arruda Sampaio:

"O Brasil não manterá relações diplomáticas
nem firmará tratados, acordos ou pactos com paí
ses que adotem políticas oficiais de discriminação
de cor, bem como não permitirá atividades de em
presa desse país em seu territ6rio."

É decisão de política governamental. E o Brasil já
pratica, já faz; o Brasil a faz e a pratica por decretos
governamentais: o Brasil a faz por um processo de reta
liação diplomática, porque o Brasil não dispõe de repre
entação diplomática na Afrdca do Sul. É 3; maneira como
o Brasil se afirma dentro da resolução da ONU para con
denar a política racista e a política do apartheid. Não po
demos é introduzir na Carta Magna brasileira dispositivos
que dizem respeito aos interesses de outros povos e de
outras nações. Como, então, num artigo defendermos a
autodeterminação dos povos e no outro vamos atingir
especificamente aqueles que sabemos vivendo momento epí
s6dico de sua Hist6ria, vivendo uma fase que não é uma
fase permanente nem duradoura? Se acreditamos na evo
lução das nações, haveremos de dar a certeza e a convic
ção, deveremos emprestar a nossa solidariedade a esses
povos oprimidos, deveremos dar-lhe a oportunidade de,
examinando o contexto brasileiro, ver que, aqui, se temos
uma política de ajustamento racial, esta deve ser o exem
plo maior para que possamos contribuir positivamente, e
não contribuir negativamente. (PaImas)

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, peço a palavra para responder à questão
de ordem em que fui pessoalmente citado. para uma ques
tão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Pois não.
O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO

- A questão de ordem que quero levantar para V. Ex.a é
dentro da norma do ReRimento, eu estaria autorizado a
concordar com o apelo que me fez o Deputado Israel Pi
nheiro, no sentido de retirar uma parte do texto, para
efeito de compor uma maioria que permitisse, se não todo
o resultado que se objetiva com esta emenda, pelo menos
uma parte fundamental desse resultado, qual seja, a de
que as relações diplomáticas no Brasil seriam encerradas
com todos os países e regimes que fizessem uma díscrímí
nação oficial contra qualquer cor. Não é contra esse país
ou contra aquele país. É contra todo aquele que fizer uma
discriminação oficial. Neste sentido, estaria de acordo em
abrir mão de parte da Emenda, para compor com a maioria,
que permitisse ao Brasil dar esta lição a todo Mundo.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao Constituinte Egídio FeTreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. presidente e Srs. oonsütuíntes, entendo que o Mundo
de hoje não oferece panorama, situação de opressão mais
condenável, mais cruel do que a oferecida pela Africa do
Sul. Pela manhã, tivemos oportunidade de estabelecer os
princípios para a política externa e colocar, como ditame
do nosso Direito Constitucional a condenação à política
desse quilate e dessa natureza.

Não podemos fazer, Srs. Constituintes, é eleger na
Constituição casos específdcos para, de logo, estabelecer
como perene e permanente a condenação da política desse
ou daquele país.

Se eu estivesse agora em uma reunião no Ministério
das Relações Exteriores ou numa decisão de Governo, iria
pensar duas vezes se deveria ou não condenar o relaciona
mento do Brasil com a Africa do Sul. No entanto, colocar
isto no texto constitucional é um erro grave. Deixemos ao
País, deixemos ao Governo, deixemos à nossa política ex
terna a possíoílídade de condená-la e de até cortar aa rela
ções políticas e comerciais, quando esta for a solução mais
indicada.

O Constituinte Plínio Arruda Sampaio, que defendeu a
emenda, ofereceu, ele pr6prio, o argumento mais claro e
mais gritante contra, quando disse que no Chile o Embai
xador do Brasil, quando do início da ditadura que ainda
impera lá, fez um apelo para que não fossem cortadas as
relações, porque aquela Embaixada era o único canal que
os oprimidos tinham para fugir à opressão ou para res
pirarem um pouco.

Aprovar-se a emenda defendida pelo Constituinte Plínio
Arruda Sampaio, antes de defender os oprimidos, é fechar
a estes a oportunidade de, dentro da opressão terem uma
clareira nas chancelarias internacionais de o~tros países
(palmas), para que possam fazer chegar ao conhecimento
do Mundo a opressão de que são vitimas. Não podemos,
sob pena de cometer um erro politico e um grave erro
técnico, porque é uma questão casuística, fazer a conde
nação no texto da Constituição. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, pela manhã, chamava eu a atenção, com
a lealdade que havia informado ao Constituinte Carlos Al
berto Ca6, quando S. Ex.a, ap6s a defesa feita pelo Cons
tituinte José Genoíno, para o repúdio ao racismo que iria
dar nesse desdobramento l6gico que, agora, ressaltou o
Constituinte Carlos Alberto Ca6.

Quero ficar coerente com a minha decisão dada pela
manhã, mas não sei quantos ficarão coerentes quando, de
manhã, não atentaram para essa conseqüência.

Lembro que, pela manhã, s6 o Senador José Ignácio
Ferreira, o Senador Wilson Martins, o Deputado Adolfo
Oliveira e o Deputado Cid Carvalho votaram contra.

O Constituinte Carlos Alberto Ca6 tem razão quando
afirma que os que votaram pela manhã têm agora o des
dobramento l6gico.

Quero ficar coerente, votando contra. Não sei quantos
poderão ter esta coerência.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vai-se pro
cessar a votação.

Emenda n,v lP00612-1. Quem for a favor da emenda
votará SIM; quem for contrário votará NÃO.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Se
nhor Presidente, solicito a palavra para uma questão de
ordem sobre a votação. (Assentimento da Presidência.)

Gostaria que V. Ex.a me informasse se concordou com
a questão levantada pelo Constituinte Plínio Arruda
Sampaio, quando foi abordada, anteriormente, a questão
da retirada. S. Ex.a colocou-a em tempo antes do pro-
cesso de votação. '

Gostaria de saber o parecer de V. Ex.a a respeito.

o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Está ini
ciada a votação.
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(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Srs. Constituintes: Abi
gail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Carlos
Mosconi, Cristina Tavares, Fernando Gasparian, Fernan
do Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto,
Haro,ldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, José Paulo Bisol, Mário
Lima Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Pn.ul~ Ramos, Pimenta da Veiga, Severo Gomes, Sigma
rínga Seixas, Wilson Martins, Antonio Mariz, Israel Pi
nheiro, José Tavares, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Ro
se de Freitas, Vicente Bago, Vilson Souza, Afonso Arinos,
Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Fran
cisco Rossi, Joaquim Bevílacqua, Plínio Arruda Sam
paio, José Genoíno, Aldo Arantes, Roberto Freire, Jamil
Haddad. Votaram NAO os seguintes Srs. Constituintes:
Aluízio Campos, Bernardo cabra:l, Carlos sant'Anna, Cel
so Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coe
lho, João Calmon, José Geraldo, José Richa, Manoel ~o
reíra, Milton Reis, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho,
Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodri
gues Palma, Virgildásio de Senna, Délio Braz, Marcos
Lima, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Car
los Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eral
do Tinoco, Francisco Benjamím, Inocêncio de Oliveira,
José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos, José
Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Marcondes Gadelha, Mário
Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ri
cardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Paes Lan
dim, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Pe
res, Jarbas Passarinho, Virgílio Távora, Bonifácio de An
drada, Gastone Righi, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael,
Antônio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 40 Constituintes;
votaram NÃO 52 Constituintes. Total: 92 votos. O Des
taque foi rejeitado.

Destaque n,? 2.500/87 - Emenda n.O ES·20.956-6,
do Sr. Nelson Wedekin, "que acrescenta parágrafo
ao art. 5.° do Substitutivo n,? 1 (art. 4.° do Subs
titutivo n.? 2)". (22.a votação)

Em votacão o Destaque n.o 2.500, requerido pelo Cons
tituinte Nelson Wedekin e referente à Emenda número
20 956-6.

Consulte se o Sr. Nelson Wedekin está presente.

O SIR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESrIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Aldo Arantes, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, estou inscrito para falar, defendendo a proposta
do Constituinte Nelson Wedekin.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem que fa
lar o autor do destaque.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Fui auto
rizado pelo autor.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Eu não ouço
V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Fui auto
rizado pelo autor.

O SIR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Aldo Arantes.

O SR. CONSTITDINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente. Srs. Constituintes, a Emenda n.O 20.956, do Cons
tituinte Nelson Wedekin, tem o seguinte teor:

"O Brasil poderá manter relações diplomáti
cas com países ou nações colonizadas ou ocupadas

pela força, desde que essas tenham entidade re
presentativa reconhecida pela Assembléia Geral
da ONU ou pelo Governo brasileiro."

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, esta emenda res
salta uma questão de grande importância: concretamen
te, existem duas entidades representativas de povos opri
midos: a SWAPO e a OLP. A SWAPO, como V. Ex.as
sa!?~m, é. uma entidade representativa do povo da Na.
muna, Pal.s ocupado pela África do Sul, que vem lutando,
'Ge.:::de .mu~tos anos, pela sua independência; a OLP _
Orgamzaçao para a Libertação da Palestina - é uma
entidade representativa de um povo escravizado, espoliado,
massacrado, que teve milhares de seus filhos assassinados
nos eventos de Sabra e Chatila. Portanto, a aprovação
des~a emenda é apenas a incorporação, ao texto constí
tucíonal, de uma posiçao que o Governo brasileiro já vem
adotando e que é necessário incorporemos ao texto cons
titucional, dando condições para que o País mantenha
relações diplomáticas com a OLP, com a 8WAPO e é
claro, co~n todas aquelas ~ntidades que, no futuro, se;ão
reCO?heCld~s pela Assembleia Geral das Organizações das
Naçoes Ul1ldas. (Palmas)

O. S~. PRESIDENTE (Afonso Arinos) _ O segundo
Oonstdtuínts a favor da IDmenda é Mário Assad. Tem a
palavra V. EX,a

O SR. CONSTITUINTE MARrO ASSAD _ Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, acabamos de ouvir a leitura da
en:!,~da referente ao reconhecimento de movimentos patríótícos.

Ê bom que se diga que existem muitos povos oprimi
dos e com representações de movimentos revolucionários
110S países estrangeiros. Mas um fundamento é necessá
rio e imprescindível para que essas entidades sejam devi
damente reconhecidas, e o fundamento principal é que
essas entidades tenham sido reconhecidas pela ONU.

Na realidade, nós que devemos prestigiar a ONU, por
que a consideramos fundamentalmente parlamento do
mundo, devemos, conseqüentemente, aprovar esta emenda,
para dar maior flexíbílídada ao Governo, no sentido de
que mantenha relações com movimentos autênticos, que
lutam, acima de tudo, pela liberdade, por horizontes no
vos de democracia e para terem a suprema oportunidade
de constituirem um governo legítimo, um governo autên
tico.

A nossa luta, a luta do Brasil, através da sua História
e através dos tempos, tem sido uma luta pela liberdade
dos povos; conseqüentemente, esta emenda vem abrir
novas perspectivas para o Governo brasileiro manter rela
ções diplomáticas com movimentos que, na realidade,
encarnem esses anseios àe profunda liberdade e, acima
de tudo, de grandes aspirações populares.

Voto de acordo e solicito apoio para cada Emenda
porque, na realidade, atende ao anseio precípuo de liber
dade, de grandeza e de democracia. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Manifesta
ções contrárias!

Tem a palavra o Constituinte Gastone Righi.

O aR. CONSTITUINTE GASTONE RIGm - Sr. Pre
sidente, 81'S. Constituintes, aparentemente, a Emenda que
se visa aprovar significaria uma grande consagração aos
movimentos Iíbertáríos, aos movimentos de independência
de todos os povos. Mas, na realidade, tem um significado
para o Estado, de absoluta inconveniência: um é o cri
tério seguido pela Nações Unidas; outro, o critério que
cada Estado deve seguir no reconhecimento das repre
sentações de outros Estados.

Na Assembléia das Nações Unidas, podem ser reco
nhecidos movimentos de luta interna, podem ser reoo-
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nhecidas nações, como já o foram a nação judaica, a
nação cigana. como pode haver nações indígenas.

No relacionamento entre Estados, o que reconhecemos
é o Estado, através da sua representação oficial, e uma só.

Vejam os Srs. que o critério é bastante diferenciado,
portanto aquela atraente referência da emenda de que
basta um movimento ser reconhecido pela Assembléia das
Nações Unidas, deve ou pode ser reconhecido pelo Brasil
também, não corresponde na realidade à uma simetria
perfeita, são dois critérios completamente diferenciados.
Vou dar um exemplo: se viermos a reconhecer a SWAPO
estaremos confrontando-nos com os Governos que afir
mam o seu domínio ou afirmam representar aquele ter
ritório. Se reconhecermos o movimento revolucionário do
Afeganistão, estaremos criando duas representações, uma
oficial do Afeganistão, outra a dos Revolucionários que
procuram alterar o Governo local e assim acabaria acon
tecendo com inúmeros povos e inúmeras nações. Como
ficaríamos, por exemplo, em relação à Colômbia em 'que
há movimentos armados que procuram a modificação do
status quo, reconheceríamos como representante do Esta
do qa Colômbia o .Güye~no ofic~al e, ao mesmo tempo, o
~oV1mento revoluoionárío que Ia atua. Vejam os Srs. que
ISSO é, na verdade, uma incongruência e não se recomenda
estabelegermos. em nossa Carta Constitucional um parâ
metro tao equivocado quanto este. É preciso nos atermos
a princípios e estes já estão enunciados, diz o que o Es
tado quer e o que ele condena. Cabe ao Governo transí
tó}io fazer o julgamento de quem com ele pode, deve ou
nao, manter as suas relações diplomáticas.

O SR.. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao Sr. Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Srs. Cons
tituintes, serei bem breve. Este artigo é inócuo, "chove no
molhado" e nos deixa perplexo. Vou lê-lo e, depois V. Ex.as
vão dizer se votam a favor ou contra.

Pela própria escrita que está aqui não diz bem do
nosso procedimento no que diz respeito ao sentido do ar
tigo. Vejam bem:

"O Brasil poderá manter relações diplomáticas
com países ou nações colonizadas ou ocupadas pela
força, desde que estes tenham uma entidade repre
sentativa, reconhecida pela Assembléia Geral da
ONU ou pelo Governo brasileiro."

Ora se o Governo brasileiro reconhecer, por que a
Constitúição ainda vai dizer que o Brasil poderá reconhe
cer?

Não tem sentido algum. Ora, desde que o Brasil reco
nhece - diz a Constituição que ele poderá reconhecer -,
é uma simples redundância.

Tenho dito.
o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala

vra o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,

queria chamar a atenção dos Srs. Constituintes sobre o
aspecto que o Constituinte Gerson Peres acaba de anun
ciar. Mas, gostaria de lembrar que a emenda diz que o
Brasil poderá. Evidentemente que é um artigo inócuo, por
que se poderá já pode hoje através do Ministério das Rela
ções Exteriores manter relações diplomáticas. Isto vai cair
no vazio e, ademais, estamos lembrando aqui num texto
constitucional, órgão reconhecido pela Assembléia Geral da
ONU. Lembro a liga das Nações Unidas, que foi extinta
após a II Guerra Mundial. Quem nos diz que, amanhã, esse
Organismo não poderá ser modificado.

Peço apenas a atenção dos Srs. Constituintes para esse
aspecto.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao Sr. Constituinte Aldo Arantes.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi
dente, foi feita uma referência de que esta emenda teria
uma contradição, porque fala no reconhecimento pelo Go
verno brasileiro. O Governo brasileiro reconhece a Orga
nização para Libertação da Palestina, no entanto não man
tém relações diplomáticas com essa organização. São
duas coisas diferentes e neste caso o argumento não proce
de. O problema é político, e essa emenda abrirá condições
para o País manter relações com a OLP e com a SWAPO.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Obrigado a
V. Ex.a

Em votação o destaque.

Os que o aprovarem responderão SIM e os que o
recusarem responderão NÃO.

(Proced~se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Almir Gabriel, Aluízio Campos, Carlos Mos
coni, Egídio Ferreira Lima, Fernando Lyra, Francisco Pinto,
Haroldo Sabóia, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Sigmarin
ga Seixas, Antonio Mariz, José Tavares, Miro Teixeira, Rose
de Freitas, Vicente Bogo, Vilson Souza, Mário Assad, Bran
dão Monteiro, Lysâneas Maciel, Bocayuva Cunha, Francis
'Co Rossi, Joaquim Bevílacque, P:Unio Arruda Sampaio,
José Genoíno, Aldo Arantes, Roberto Freire, Jamil Haddad.
Votaram NliO os seguintes Senhores Constituintes: Ade
mir Andrade, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Celso
Dourado, Cristina Tavares, Fernando Bezerra Coelho, Fer
nando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Ibsen Pi
nheiro, João Calmon, José Fogaça, José Geraldo, José Paulo
Bisol, José Richa, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson
Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Fi
lho, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra,
Renato Vianna, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Virgildá
sio de Senna, Délio Braz, Israel Pinheiro, Octávio Elísio,
Afonso Arinos, Alceni Guerra, Arnaldo Prieto, Carlos Chia
relli, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco,
Francisco Benjamin, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José
Lins, José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô,
Luís Eduardo, Marcondes Gadelha, Oscar Corrêa, Osvaldo
Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti,
Enoc Vieira, João Menezes, Paes Landim, Antônio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passari
nho, Virgílio Távora, Gastone Righi, Adolfo Oliveira, José
Maria Eymael, Antônio Farias.

DECLARA:ÇãO DE VOTO "NãO" PARA ES-20.956-6

Apesar de integral apoio ao estabelecimento de relações
com "países ou nações colonizadas ou ocupadas pela for
ça" e especificamente com a OLP, a emenda tem Imperfeí
ções de redação que a tornam inócua. Além disso o assunto
pode ser resolvido fora do texto constitucional. - Depu
tado Pimenta da Veiga.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 28 Constituintes; vo
taram NÃO 62 Constituintes. Total: 90 votos. O Destaque
foi rejeitado. Declaração de voto, do Senhor Constituinte
Pimenta da Veiga.

Em votação o Destaque n.o 2697/87, requerido pelo
Constituinte Nelton Friedrich, referente à Emenda ES-34011.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Nelton Friedrich.
O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - De

sisto do pedido, Sr. Presidente. Quero retlrã-lo,
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O autor retira

o pedido de destaque.
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Em votação o Destaque n. O 3786/37, requerido pelo
Constituinte Michel Temer, referente à Emenda ES
28533-l.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Michel Temer. (Pausa)
S. Ex.a não está presente e não se fez representar. Por

tanto, o destaque está prejudicado.
Eu já aceitei aqui a representação declarada por um

dos Constituintes, dizendo que estava autorizado a falar
em nome do Autor, mas ninguém agora se apresentou nes
sa condição. Portanto, o destaque está prejudicado.

Em votação o Destaque n,v 5735/37, requerido pelo
Constituinte Carlos Alberto Caó, referente à Emenda n.?
ES-31009-7. Tem a palavra o Constituinte Carlos Alberto Caó.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAó 
A vista de decisão anteriormente tomada pelo Plenário, no
que se referiu à Emenda do Constituinte Luiz Inácio Lula
da Silva, desisto do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O requerente
desistiu do destaque.

Vamos, agora, apreciar destaques ao Título I, onde
couber.

Destaque n.o 550/87 - Emenda n,? lP·06.638·7,
do Sr. José Genoíno, "que acrescenta dois artigos
entre os arts. 8.° e 9.° do Projeto de Constituição
(Título I do Substitutivo n.? 2)". (23.a votação)

Primeiro, é o Destaque n.O 550/87 do Constituinte José
Genoíno, referente à Emenda lP06638-7.

'rem a palavra o Sr. Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, era pretensão minha retirar o Destaque n.o 550. No
entanto, Sr. Presidente, vários Constituintes, quando aqui
votaram - não vou avaliar o mérito, o juízo desse voto 
em relação à Emenda do nobre Constituinte Nelson Wede
kin e em relação à Emenda do nobre Constituinte e com
panheiro, Líder da Bancada, Luiz Inácio Lula da Silva,
levantavam um problema, um detalhe e esse detalhe levan
tado por esses Constituintes está resolvido nessa Emenda.
Chamo a atenção dos Srs. Constituintes, pois vou ler:

"O Brasil não manterá relações diplomáticas
com um País condenado pela Assembléia Geral da
ONU, por prática de discriminação racial."

Sr. Presidente, esta Emenda não está prejudicada por
que é modificativa e tem conteú~o d..iferente d~ eme~da
anterior. Diz o seguinte: "O Brasil nao manterá relações
diplomáticas" caso haja uma condenação da Assembléia
Geral das Nações Unidas, e muitos aqui faziam referência
a essa preocupação. Em seguida, Sr. Presidente, resguar
dando o reconhecimento da Assembléia Geral das Nações
Unidas em outro artigo se diz que o Brasil manterá rela
ções diplomáticas com país ocupado por força ou coIOJ;l.Í
zação, quando esse país tiver uma entidade representativa
reconhecida pelo Governo brasileiro.

Sr. Presidente, nas duas emendas - chamo a atenção
dos Srs. Constituintes - a preocupação era de ser neces
sário estabelecer um critério da Assembléia Geral das
Nações Unidas, para que o Governo brasileiro arbitrasse
essa relação diplomática.

E a emenda que defendo agora, aqui, de n. o 6.638,
Destaque 11.0 550, estabelece para o Governo brasileiro um
critério maior, que é o reconhecimento ou não pela Assem
bléia Geral das Nações Unidas. O Brasil é Membro da
Assembléia Geral das Nações Unidas. A diplomacia brasi
leira luta para entrar, inclusive, no Conselho de Segu
rança da ONU; a diplomacia brasileira tem lutado, inclu
sive, em certos episódios e em certos momentos, numa
posição progressista, numa posição aberta.

Quando estabelecemos aqui, Sr. Presidente, que a
Assembléia Geral das Nações Unidas faz um juízo - e,
aí, sim, o Brasil levará em conta, como Membro dessa
Assembléia - estamos evitando aquele risco de levar os
Constituintes Ademir Andrade, Cristina Tavares, Oswaldo
Lima Filho e vários outros a levantarem a possibilidade
de que era necessário uma arbitragem maior, e estabe
lecemos, na nossa emenda, que é a Assembléia Geral das
Nações Unidas.

Por outro lado, Sr. Presidente, para concluir, se a
Constituição brasileira incorpora esse dispositivo, também
está valorizando a Assembléia Geral das Nações Unidas.
O Brasil, portanto, na sua Constituição, estabelece crité
rio de reconhecimento, estabelece valor de reconhecimen
to, para que esse critério da diplomacia brasileira esteja
respaldado no texto constitucional.

Por isso, Sr. Presidente, é que eu sustento a minha
Emenda n.v 6.638. Se as outras tivessem sido aprovadas,
ela não seria sustentada aqui.

E chamo a atenção dos Srs. Constituintes para vota
rem nesta emenda, porque está claro o critério da Assem
bléia Geral das Nações Unidas, no caso de discriminação
racial.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (AfOl}SO Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Eraldo Tinoco, para uma questão
de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, esta emenda não está apenas prejudicada. Ela
está duplamente prejudicada. Desde quando essa matéria
foi objeto das duas últimas votações, em ambas as emen
das anteriores foram derrotadas. '

Portanto, solicito à Mesa que atenda ao que estabe
lece o Regimento, colocando essas emendas como prejudi
cadas e não as submetendo a votos do Plenário.

O SR. ICONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Ademir Andrade, para contradi-o
tal'.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, os dois artigos propostos, agora, pelo Consti
tuinte José Genoíno, são diferentes dos que aqui foram
votados. No que se refere, inclusive, ao segundo artigo
proposto, onde eu, na votação passada, fui contrário por
uma questão de redação imperfeita, votaria, agora, favo
rável, com a maior tranqüilidade. Então, não creio que
a proposta do Constituinte José Genoíno esteja' prejudi
cada, ela é diferente da proposta anterior, no que se re
fere também ao que foi levantado relativo às empresas
dos países que têm segregação racial oficial. Portanto, esse
dispositivo deve ser submetido à votação da Comissão de
Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Presidente
acha também que não existe colisão na votação de um
ou do outro dispositivo. 8e nós reconhecêssemos a preju
dicialidade iríamos levantar uma nova questão com novas
discussões e novas votações.

Tem a palavra o Constituinte Gerson Peres, contrá
rio à emenda.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, 81'S. Constituintes:

Serei breve. Não sou expert em política diplomática
ou internacional, mas costumo ler o que os nossos estí-,
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mados colegas escrevem para que fique perpetuado na
Constituição.

Leio o artigo que o nosso estimado amigo Constituinte
José Genoíno escreveu para a Constituição brasileira.
S. Ex.a aqui revela um sentimento muito grande em favor
da soberania do País, S. Ex.a prega todos os dias nesta.
tribuna que o Brasil deve ser um País independente, sobe
rano, não subjugado a nenhum outro organismo interna
cional, mas leio o artigo para V. Ex.as verem como na
prática a coisa é diferente; na teoria S. Ex.a quer quei
seja diferente:

"O Brasil não poderá manter relações diplo
máticas com país condenado pela Assembléia
Geral da ONU, por prática de discriminação ra
cial."

Então, admitamos que o Brasil assista a uma sessão
da Assembléia Geral da ONU e, por um ou dois votos,
essa Assembléia resolva condenar determinada nação 
a soberania do nosso País está ferida por uma decisão de
organis;no internacional, é claro, porque a ONU é que vai
determmar ao Governo brasileiro para cortar relações di
plomáticas com os outros países.

Não tenho mais nada a dizer a V. Ex.as (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em seguida,
também para se manifestar contrariamente, tem a pala
vra o Sr. Constituinte Oswaldo Lima Filho.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Essa emenda, como também a de autoria do nobre
Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, que a Comissão
recusou, e a emenda do nobre Constituinte Nelson Wede
kín, também recusada, têm os mais nobres objetivos: elas
representam, sem dúvida, aquela aspiração do povo brasi
leiro de apoio generoso aos movimentos libertários de po
vos que, estando submetidos à dominação estrangeira, lu
tam pela sua independência. Mas este não pode ser um
principio imposto constitucionalmente à nossa política ex
terna. Porque isso representaria um risco terrível de polítí
zação das relações externas do Pais. O Brasil - é preciso
que relembremos aos jovens - é uma Nação que tem 150
anos de relações exteriores, reguladas e disciplinadas por
um dos melhores corpos administrativos do mundo.

O Ministério das Relações Exteriores, desde o Império,
firmou a soberania e a independência do Pais, mesmo
em disputas célebres com potências, à época, incontestá
veis como o Império Britânico na questão Christie, e
muitas outras.

Vamos seguir a líção do Ministério das Relações Ex
teriores. O fato político-diplomático de estabelecer rela
ções exige precondiçóes como a existência de um governo,
sob determinado território, com possibilidades de exercer
essas condições de soberania. Não podemos impor na Cons
tituição uma simples decisão que é da Organização das
Nações Unidas, de simpatia a esses movimentos libertá
rios, que são profundamente simpáticos e merecem o
nosso apoio de outra forma; não podemos impor coativa
mente na Constituição as relações externas do Brasil.

Por esse motivo, e só por esse, é que deixo de dar p
meu apoio à emenda ora sustentada, como também já
neguei às emendas anteriores. Se houver, amanhã, uma
manifestação de apoio do Congresso Nacional pela insta
lação de um Estado palestino, por exemplo, ela terá o
meu voto, como creio que terá o da maioria do Congresso
Nacional. Nada mais justo que esse povo venha a ter, que
a diplomacia brasileira até se empenhe no sentido de obter
esse desiderato, mas não impor a existência de um Estada
que ainda não existe, por suas condições de fato.

O aR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obri
gado ao nobre Constituinte.

Antes de proceder à votação, a Presidência se permi
tiria fazer uma pequena intervenção a respeito da matéria.

O Presidente foi Embaixador do Brasil nas Nacões
Unidas, durante algum tempo. E gostaria de lembrar "que
já inserimos na Constituição, em diferentes épocas, arti
gos decorrentes de posições tomadas internacionalmente.
Por exemplo: a guerra de conquista, que foi proibida na
Constituição de 1891, é um texto retirado da Constituicão
francesa, de 1843. A Constituição da República Francesa
proibia a guerra de conquista. Em função da declaracão
de uma Constituição, que era a da França, nós díscutímos
na Assembléia Nacional Constituinte a proibição da guer
ra de conquista em nosso próprio País.

A obrigação do arbitramento no Brasil vem também
de uma reunião internacional, que aconteceu pouco antes
da Proclamação da República, realizada nos Estados Uni
dos, onde esteve presente o Conselheiro Lafayette Rodri
gues Pereira, bisavô do Constituinte José Bonifácio de
Andrada - e lá foi tomada a decisão sobre o arbitramen
to, e nessa reunião internacional incluímos nos nossos
dispositivos a obrigação do Pais ao arbitramento.

Desta forma, não existe uma recusa obrigatória pelo
rato ~e tomarmos decisões impostas por acordos interna
cionais, Trata-se de questão de critério de seleção e esco-
lha da nossa própria Constituição. '

Gostaria de recordar que o Estado de Israel foi reco
nhecido nas Nações Unidas com a intervenção muito forte
do Brasil, do Chanceler Oswaldo Aranha. S. Ex.a teve
uma influência direta na formação do Estado de Israel.

Muito obrigado. Peço desculpas por esta pequena
dissertação. (Palmas)

Em votação o destaque.

(Proced~se à votação)
Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Carlos Mosconi, CriStina
Tavares, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Sigma
ringa Seixas, Antonio Mariz, Miro Teixeira, OCtávio Elísio,
Vicente Bago, Mário Assad, Brandão Monteiro, Bocayuva
Cunha, Luiz Salomão, Plínio Arruda Sampaio, José Ge
noíno, Aldo Arantes, Roberto Freire, Jamil Haddad.
Votaram NÃO os Srs. Constituintes: Almir Gabríel, Aluí·
zio Campos, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos
Sant'Anna, Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernan
do Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Ibsen Pinheiro,
João Calmon, José Fogaça, José Geraldo, José Ignácio
Ferreira, José Richa, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson
Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Fi
lho, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vianna,
Rodrigues Palma, Virgildásio de Senna, Chagas Rodrigues,
Délio Braz, Israel Pinheiro, José Costa, José Tavares, Már
cio Braga, Marcos Lima, Vilson Souza, Afonso Arinos,
Alceni Guerra, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo
Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Edme Ta
vares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José
Lins, José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô
Luís Eduardo, Marcondes Gadelha, Oscar Corrêa, Osvald~
Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Caval
canti, Enoc Vieira, João Menezes, Paes Landim, Antônio
Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas
Passarinho, Virgílio Távora, Bonífácío de Andrada, Fran
cisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevílacqua, Adolfo
Oliveira, José Maria Eymael e Antonio Farias.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGACA - Sr. Presi
dente, votaram SIM 24 Srs. Constituintes e NÃO, 70.
(Pausa)

Vai-se proceder à recontagem dos votos.
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(Procede-se à recontagem)
O SR. CONSTiTUINTE JOSÉ FOGAÇA - Fica anula

do um voto, do Senador Albano Franco, que foi compu
tado a mais. Havia apenas doze vagas de suplente no
PMDB e foram chamados 13 nomes; descontado o 13.°
voto - são 12 votos de suplentes - ficam 69 Não e
24 Sim.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 24 Constituintes; vo
taram NÃO 69 Constituintes. Total: 93 votos. O Destaque
foi rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEmO 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem,
para colaborar com os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Brandão Monteiro.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEmO 
Eu solicitaria a V. Ex.a que, na próxima votação, como
é de costume na Casa, se fizesse a chamada inversamente
do que tem sido feito, uma vez de norte para sul e outra
de sul para norte.

É o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Está defe
rido o requerimento.

O Destaque n.? 761 fica prejudicado, em razão da
rejeição do Destaque n.? 1.890.

Em votação o Destaque n.o 1.890.
O SR. CONSTITUINTE JOSlJ: FOGAÇA - Sr. Presi

dente, para um esclarecimento. As lístas de chamada não
são feitas por estado, mas por partidos, em ordem alfa
bética.

Consulto o nobre Constituinte Brandão Monteiro, que
fez a proposição: a inversão da ordem deve atender a
que princípio? Dos partidos menores para os maiores?
Dos maiores para os menores? Dos partidos que tenham
o maior número de suplentes? Ou o do menor número
de suplentes? Ou invertendo a ordem alfabética?

O SR. CONSTITUINTE BRANDAO MONTEmO 
O critério de inversão é, evidentemente, o da inversão
dos partidos. Evidente que sim.

O SR. CONSTITUINTE JOSlJ: FOGAÇA - Obedecendo
a ordem alfabética, mas invertendo os partidos?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Temos, aqui,
a lista dos Srs. Membros da Comissão, por ordem de
partidos. De maneira que, o lógico ...

O SR. CONSTITUINTE JOSlJ: FOGAÇA - Não temos,
aqui, a lista por estados. Este critério da inversão não
vale para esta lista, porque ela é por ordem alfabética
e por partidos.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - É por par
tidos. De maneira que, dentro de cada partido, há a ordem
alfabética. A ordem dos partidos vai do de número maior
de representantes para o de número menor de represen
tantes. Então, é fácil. Em vez de eu chamar, seguindo
esta lista, chamo ao contrário.

O SR. OONSTITUINTE INOCl!:NCIO OLIVEIRA
Muito bem, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO
Esta era a nossa proposta, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE INOCENCIO OLIVEmA
Decisão justa.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Um momen
to! Estou fazendo a chamada. (Pausa)

Queiram V. Ex.as aceitar desculpas mas, na Mesa, há
uma confluência de dificuldades - isto aqui é um estuário

das dificuldades que aparecem no Plenário. De maneira
que é justificável que, às vezes, a Mesa se deixe arrastar
por esse aluvião de dificuldades. É isso que estou dizendo.
As dificuldades surgidas no Plenário, que transparecem
através das discussões parciais, surgem, na Mesa, numa
espécie de delta, numa espécie de confluência.

Então, são todas juntas aqui. Muitas vezes, não temos
condições de resolvê-las de imediato, mas fazemo-lo com
toda a boa fé, toda a aplicação.

Destaque n.? 7.852/87 - Emenda n,? ES·34.239·8,
do Sr. Marcondes Gadelha, "que acrescenta artfgo
ao Título I do Substitutivo n.? 1 (Título I do Subs
titutivo n,? 2)". (24.a votação)

Em votação o Destaque n.O 7.852, requerido pelo ilus
tre Constituinte Marcondes Gadelha, referente à Emenda
n.O 34.239-8.

O SR. CONSTITUINTE MARCONmS GADELHA 
Sr. Presidente, nobres Srs. Constituintes:

A emenda em destaque versa sobre a causa da inte
gração latino-americana. Estabelece, de uma maneira mui
to sucinta, que o Brasil buscará a integração econômica,
política, social e cultural dos povos da América Latina,
com vistas à formação de uma comunidade latino-ame
ricana de nações.

Nós copiamos, Sr. Presidente, quase que literalmente
o art. 100 da Constituição peruana, visando dar unifor
midade para homogeneizar a linguagem, porque, neste
momento, há uma expectativa muito forte no Parlamento
latino-americano, em todos os Estados-membros, com re
lação à aprovação dessa emenda, cujo texto será também
objeto de cópia para inclusão nas constituições de cada
um dos países-membros.

A causa da integração latino-americana, Sr. Presi
dente chegou agora no seu instante decisivo. Os países
pelo inundo afora se organizam em blocos geopolíticos,
em conjuntos geopolíticos. O Mercado Comum Europeu
é, na verdade, uma confederação de nações. O Sudeste
Asiático é um bloco geopolítico. Os Estados Unidos, a Chi
na são conjuntos geopolíticos extremamente operacionais.
A América Latina, neste momento, tem que conjugar
todas as suas forças e todas as suas identidades, no sen
tido de formar um forte conjunto, um mercado comum
latino-americano, e muito mais do que isso, Sr. Presi
dente, uma entidade nova, composta de uma cultura úni
ca, de objetivos e propósitos únicos no campo econômico,
no campo político, no campo social e no campo cultural.
Neste momento, a causa da integração tem feito avanços
extraordinários. Temos vista a discussão entre chefes de
Estado no Cone Sul, a respeito de problemas comuns, pos
tos pelo endividamento externo, mas sobretudo pelo desa
fio do desenvolvimento no campo científico, tecnológico,
em verdade, o calcanhar de Aquiles desta enorme comu
nidade.

Temos visto, Sr. Presidente, a perspectiva de soluções
pacíficas de conHitos entre nações da nossa América, por
meios do entendimento e da cooperação e, sobretudo, da
participação integrada. E agora mesmo, neste momento,
na cidade de Cartagena, na Colômbia, o parlamento lati
no-americano está reunido com técnicos e juristas das
chancelarias dos países-membros, resolvendo em definitivo
o tratado de ratificação, para a institucionalização de
um Parlamento latino-americano, que será a consecução
desse nosso objetivo integracionista no campo político.

Digo, Sr. Presidente, que há uma expectativa muito
forte, dos nossos irmãos latino-americanos, em torno da
aprovação dessa emenda. Há uma queixa, há uma crítica,
que tem sido feita continuadamente ao comportamento
do Brasil com relação à integração latino-americana. Os
nossos irmãos, os nossos vizinhos, se queixam reiterada-
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mente de que o Brasil vive de espaldas, vive de costas
para a causa da integração latino-americana. Esculpindo
esse dispositivo no texto da nossa Constituição, estaremos
dando uma prova cabal do nosso empenho, da nossa inte
gração. E mais do que isso, Sr. Presidente, convocando e
comovendo, dando um exemplo, arrastando a todos para
escreverem textos dos quais resultará, tenho certeza, fu
turamente, uma verdadeira confederação de povos latino
americanos, unidos num só ideal de paz, de prosperidade,
de bem-estar social e de entendimento para a humani
dade. (Muito bem! Palmas)

O SiR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - oonoeõo a
palavra ao nobre Constituinte Fernando Gasparian.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN 
Sr. Presidente, Exm.os Srs. Membr<Js da Comissão de Si8
tematízação da Assembléia Nacional Constituinte, venho
a esta tribuna para apoiar a sugestão do Senador Mar
condes Gadelha. Na verdade, a América Latina tem-se
dividido - e notadamente o Brasil - com relação aos
seus interesses e às suas alianças e, por diversas vezes,
foram tentados acordos comerciais como o da Alalc e,
hoje, o da Aladi, que praticamente não tiveram sucesso,
a não ser quando a democracia passou a reger os regimes
políticos de quase todos os países da América Latina, com
exceção - infelizmente, hoje ainda - do Chile e do para
guai. O exemplo do aumento do comércio entre Brasil e
Argentina é entusiasmador e, nesse sentido, seria fun
damental, a exemplo do que fez a Europa, que formou
não só o Parlamento europeu, que hoje em dia funciona
até com Deputados representando os diversos países, mas
inclusive com um comércio e um sistema de pagamentos
internos que os fez sair da área do dólar, nós deveríamos
lutar para conseguir a mesma coisa, inclusive porque isso
nos ajudaria muito a sair das dificuldades que a dívida
externa que herdamos de governos autoritários está tra
zendo a quase todos esses países.

Nesse sentido, todos os esforços estão sendo feitos
pelos democratas deste País, inclusive pelo ex-Governador
Franco M6ntoro, fundando o Instituto Latino-Americano
-.: IlaJm e, com todo o apoio ao trabalho do nosso oons
titUinte Marcondes Gadelha, que representa o Grupo Bra
sileiro do Parlamento Latino-Americano. .rulgo fundamen
tal, pará que este trabalho continue e, de acordo com as
Constituições dos outros países que, a exemplo do Peru
e, talvez, a exemplo deste País, incluam, nas suas cons
tituiçõs dispositivos idênticos, no sentido de, realmente,
integrar toda esta região, como se rosse uma familia só,
como se fosse uma comunidade só, como se fosse um
Pais só.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala

vra o nobre !Relator.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente

e Srs. Constituintes, apenas para prestar uma homenagem
ao Constituinte Marcondes Gadelha, quero dizer que o
Relator acolhe a emenda em homenagem a S. Ex.a, pela
maneira com que esse eminente Constituinte desenvolveu
a sua argumentação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Está em vota
ção o destaque.

As Sras. e os Srs. Constituintes que se manifestarem
favoravelmente dirão SIM, e os que se manifestarem ne
gativamente dirão NÃO.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Srs. Constituintes: Abi

gail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Artur da
Távola Bernardo cabral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'
Anna, 'Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreíra
Lima, Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso,

Fernando Lyra, Francisco Pmto, Haroldo Sabóia, Ibsen
Pinheiro, João Calmon, José Fogaça, .rosê Ignácio Fer
reira, José Paulo Bisol, José Richa, .rosé Serra, Manoel
Moreira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson .robim, Nel
ton Friedrich, Nilson Gibson, Oswa:1do Lima Filho, Paulo
Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Raimundo Be
zerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sigmaringa Sei
xas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Antonio Ma
riz, Délio Braz, Israel Pinheiro, José Tavares, Márcio Bra
ga. Miro Teixeira, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vicente
Bago, Vilson Souza, Afonso Arinos, Antoniocarlos Mendes
Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam
Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oli
veira, .rosé .rorge, José Lins, .rosé Santana de Vasconcellos,
José Thomaz Nonô, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Os
valdo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Ca
valcanti, Cleonâncio Fonseca, .roão Menezes, Jonas Pi
nheiro, Ricardo Izar, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy
Pozza, Jarbas Passarinho, Virgílio Távora, Bonifácio de
Andrada, Brandão Monteiro, Lysâneas Maciel, Luiz Salo
mão, Francisco Rossi, Gastone Righi, .roaquim Bevilacqua,
Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno, Adolfo Oliveira,
José Maria Eymael, Aldo Arantes, Roberto Freire e Jamil
Haddad. Votaram NÃO os seguintes Srs. Constituintes:
Fernando Bezerra Coelho, Luís Eduardo, Oscar Corrêa e
Gerson Peres.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 88 Constituintes;
votaram NÃO 4 Constituintes. Total: 92 votos. O Desta
que foi aprovado.

Destaque n,? 7.989/87 - Emenda n,? ES·32.009·2,
do Sr. Paulo Ramos, "que Incluí onde couber, ar
tigo ao Título I do Substitutivo n.a 1 (Título I do
Substitutivo n,? 2)". (25.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Temos, agora,
em votação o Destaque 7989, requerido pelo Constituinte
Paulo Ramos, referente à Emenda 32009-2.

'l';'em a palavra o Sr. Constituinte Paulo Ramos.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi

dente, Srs. Constituintes, não obstante a insistência de dí
leitos e respeitáveis companheiros constituntes para que
eu retirasse esse destaque, confesso que não vou fazê-lo,
porque considero o tema extremamente importante, princi
palmente se levarmos em consideração que não só o Brasil,
como também quase todos os países da América Latina, to
dos, indistintamente, são vítimas do capitalismo interna
cional e de alguns poucos aliados internos, que se valem
de práticas de corrupção para fazer o repatriamento de
capital e ainda depositando dólares em bancos de países
que ousam - vejam bem - bancos de países que ousam
ser os responsáveis pela receptação internacional.

Quero dizer que o povo brasileiro, que vive, hoje, opri
mido, que vive na miséria, não pode compactuar, não pode
compactuar e tenho certeza absoluta que os constituintes
representantes do povo brasileiro também não vão compae
tuar com a imoralidade internacional.

Prego, aqui nesta emenda, que o Brasil não manterá
relações com qualquer país que tenha contas sigilosas, con
tas secretas, contas que servem para esconder aqueles que
traem o povo brasileiro e que traem o povo da América
Latina.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra

o Constituinte José Fogaça.
O SR. CONSTITUINTE JOS]'J FOGAÇA - Sr. Presiden

te, o nobre Deputado Constituinte Paulo Ramos tem se
destacado nas suas atividades dentro desta Assembléia Na
cional Constituinte por um arraigado e indesmentível es
pírito nacionalista. S. Ex.a é um diligente defensor dos in
teresses nacionais, mas, neste caso, comete o erro ide fazer
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com que algo que é realmente um mal, isto é, a fuga de
capitais. acabe impedindo 'que se realize um bem maior,
que é a manutenção de relações comerciais com países
como a Suíça e relações políticas com países como o Pana
má, que, em determinados momentos, exigirão a solidarie
dade política do povo brasileiro para as ameaças do impe
rialismo.

S. Ex.a é um homem de notável espírito nacionalista,
mas aqui comete um pequeno, mas grave, equívoco de di
mensionamento dos fatos, faz com que um mal menor im
peça a realização de um bem maior, ou seja, o fato de não
termos relações comerciais com países como a Suíça, só
pelo fato de manterem contas bancárias sigilosas. O gran
de prejuízo que tal atitude causaria às exportações, à pro
dução interna, aos trabalhadores e aos salários dos brasi
leiros, aqui não convém e nem cabe, neste momento, di
mensionar.

S. Ex.a é um homem de princípios e como tal tem
permanentemente a nossa admiração. Mas, neste caso, esta
mos num exemplo em que os princípios acabam subverten
do as conseqüências.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não havendo
constituintes que se manfestem a favor, tem a palavra o
Deputado José Thomaz Nonô, que vai encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONõ - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a emenda oferecida pelo no
bre Constituinte Paulo Ramos, em que pese' todo o cuidado
e sutileza colocada pelo Relator, o nobre Constituinte José
Fogaça, na realidade, não merece tanta contemplação. Pa
rece-me que a emenda, em tela, sofre da doença infantil
do esquerdismo. Não é uma posição de esquerda, bem ao
contrário, é uma emenda reacionária, discriminatória, de
direita, e traz para o Plenário uma posição surrealista, por
que, na realidade, S. Ex.a pretende, COm isso, romper rela
ções com a República Helvética, com a Suíça. Parece-me
que esse país, entre outros que talvez praticam contas sigi
losas, não merece desta Constituinte tratamento tão discri
minatório, por ser libertário, por ser democrata, por en
tender que esta Constituição não está a serviço de grupos,
nem de ideologias. Encaminho contra - repito - este
infeliz equivoco esquerdista.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o destaque.

Vai-se proceder à chamada.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Oswaldo Lima Filho,
Paulo Ramos, Miro Teixeira, Jamil Haddad. Votaram NÃO
os seguintes Senhores Constituintes: Aluízio Campos, Ar
tur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos
Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Fer
reira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Francisco Pinto, Ha
roldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Fogaça,
José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José
Serra, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nel
son Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Prisco Viana,
Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sig
maringa Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, An
tonio '!vIariz, Chagas Rodrigues, Délio Braz, Israel Pinhei
ro, José Tavares, Márcio Braga, Marcos Lima, Octávio
Elísio, Rose de Freitas, Vicente Bogo, Alceni Guerra, An
toniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chia
relli, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco,
Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Santana
de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Mar
condes Gadelha, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pi
mentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Cleonâncio Fon
seca, Enoc Vieira, João Menezes, Jonas Pinheiro, Ricardo
Izar, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Pe
res, Jarbas Passarinho, Virgílio Távora, Bonifácio de An-

drada, Brandão Monteiro, José Maurício, Luiz Salomão,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Adol
fo Oliveira, Siqueira Campos, Aldo Arantes e Roberto Frei
re. ABSTENÇÃO: José Richa, Plínio Arruda Sampaio e José
Genoíno.

Durante a votação do Destaque n.O 7.989/87 o
Sr. Afonso Arinos, Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Aluízio Cam
pos, Primeiro-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 6 Constituintes; vo
taram NÃO 81 Constituintes; abstiveram-se de votar 3 Cons
tituintes. Total: 90 votos. O Destaque foi rejeitado.

Está encerrada a votação do Título I do Projeto de
Constituição. (Pal..-nas)

Suspenderemos a reunião por 30 minutos, para darmos
em seguida início à votação do TItulo II. Neste intervalo,
os Srs. Constituintes deverão inscrever-se no livro de pre
sença para a votação do Título II, e também os que dese
jarem requerer preferência, com os funcionários da Se
cretaria, junto à Mesa.

Está suspensa a reunião.

(Suspensa às 18 horas e 15 minutos, a reunião
é reaberta às 18 horas e 50 minutos)

Compareceram os seguintes Srs. Constituintes: Abi
gail Feitosa, Ademir Andrade, Aldo]f:o Olivei~a, Afo~so
Arinos Alceni Guerra, Alfredo Campos, Almír Gabríel,
Aloysi~ Chaves, Aluízio Campos, Antonio Farias, Antônio
Carlos Konder Reis, Antoniocarlos Mendes Thame, ~r
naldo Prieto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Brandao
Monteiro Carlos cardinal, Carlos Ohiarelli, Carlos Mos
coni, Cailos Sant'Anna, Celso Dourado, Christóvam Chia
radia, Cid carvalho, Cristina Tavares, Darcy Pozza; Edme
Tavares Egídio Ferreira Lima, Eraldo Tinoco, Fernando
Bezerra' Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique
Cardoso Fernando Lyra, Francisco Benjamin, Francisco
Pinto Francisco Rossi, Gastone Righi, Gerson Peres, Ha
roldo' Lima Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, Inocêncio
Oliveira Ja{nil Haddad, Jarbas Passarinho, João Cailmon,
João H~rX'mann Neto. Joaquim Bevilacqua, José Fogaça,
José Freire, José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Jor
ge José Lins, José Luiz Maia, José Maurício, José Paulo
Bi~ol José Richa, José Santana de Vasconcellos, José Ser
ra, J~sé Thomaz Nonô, José Ulísses de Oliveira, Luís Edu
ardo Luiz Inácio Lula da Silva, Lysâneas Maciel, Manoel
Moréira, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Mário Lima,
Milton Reis Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gib
son Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Oswaldo Lima Filho,
PaUlo Pimentel, Paulo [Ramos, Pimenta da Veiga, Plínio
Arruda Sampaio, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Re
nato Vianna, Ricardo Fiúza, Roberto Freire, Rodrigues
Palma, Sandra Cavalcanti, Severo Gomes, Sigmaringa
Seixas, Siqueir,a Campos, Theodoro Mendes, Virgildásio de
Senna, VirgíUo Távora, Vivaldo Barbosa, Wilson Martins,
Adylson Motta, Aécio Neves, Afif Domingos, Albano Fran
co, Aldo Arantes, Antônio Britto, Antonio Mariz, Beth
Azize, Bocayuva CUnha, Bonifácio Andrada, Chagas Ro
drigues, Cleonâncio Fonseca, Daso Coimbra, Délio Braz,
Edison Lobão, EnOC Vieira, Euclides Scalco, Fernando San
tana, Gilson Machado, Hugo Napoleão, Israel Pinheiro,
João Agripino, João Menezes, João Natal, Jonas Pinheiro,
José Carlos Grecco, José Costa, José Genoíno, José Lou
renço, José Maranhão, José Maria Eymael, José Tavares,
José Tinoco, Luis Henrique, Luiz Salomão, Manuel Viana,
Márcio Braga, Marcos Lima, Michel Temer, Miro Teixeira,
Mozarildo Cavalcanti, Nelson Wedekin, Nelton Friedrich,
Octávio Elísio, ottomar Pinto, Paes Landin, Ricardo Izar,
Roberto Balestra, Roberto Brant, Rose de Freitas, Simão
Sessim, Ulduríco Pinto Vicente Bogo, Victor Faccioni. Vil
son Souza, Ziza Valadares. Estiveram presentes ainda, os
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seguintes Srs. Constituintes: Florestan Fernandes, Chico
Humberto, Átila Lira, Paulo Delgado, Jovanni Masini, José
Mendonça de Moraes, Domingos Leonelli, Luiz Alberto Ro
drigues, João Paulo, Jorge Hage, !Robson Marinho, Naphi
tali Alves de Souza, Pedro Canedo, Matheus Iensen, Irma
Passoni, Ubiratan Spineli, Mário de oliveira, Osmundo
Rebouças, Raimundo Rezende, Cássio Cunha Lima, Darcy
Deites, Roberto D'Ávila, Virgílio Guimarães.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Está reaberta
a reunião.

Em votação o Título lI.
A Prestdência solicita a manifestação dos Lideres.
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Antônio Mariz.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Sr. Pre-

sidente, Sras. e Srs. Constituintes:

Votaremos agora os "Direitos e Liberdades Funda
mentais". Ê este título de especial significação na recons
trução democrática brasileira. São esses direitos e liber
dades que, efetivamente, vão caracterizar a ordem polí
tica nacional como mais ou como menos democrática.

Todas as nações democráticas contemporâneas con
sagram em suas cartas políticas títulos semelhantes aos
que aqui discutimos e votamos neste instante.

A Constituição dos Estados Unidos da América, que
completou no dia 17 de setembro dois séculos de vigên
cia -cometeu no seu texto original um lapso imperdoável
de 'não incluir a Declaração de Direitos, o que determi
nou, já dois anos depois, em 1789, as dez primeiras emen
das que hoje integram o seu texto e que se constituem e
se denominam, por isso mesmo, a Carta de Direitos.

Da mesma forma, estão ainda em vigor os principios
definidos na Revolução Francesa, na Declaração dos Di
reitos do Homem e do Cidadão, que permanecem incorpo
rados à Constituição da França contemporânea.

Ê assim, um título essencial e que, por isso mesmo,
reclama a atenção e a participação de todos os srs, Cons
tituintes.

Um grande cientista político analisou os vários con
teúdos que a liberdade encarnou ao longo do tempo, desde
a liberdade como simples independência, diante do estran
geiro, na polis grega, a liberdade como proteção contra
o Estado, inerente aos direitos individuais, a liberdade
política como poder de participação, com o direito a in
fluir sobre a organização do poder estatal e, finalmente,
a liberdade com o Estado, a liberdade que se realiza pela
ação estatal e 'que é a marca a distinguir os direitos sociais.

O Título, que aqui analisamos, engloba justamente a
liberdade em suas várias faces, os direitos individuais a
reservarem o espaço do individuo diante do Estado, a
garantir aquelas liberdades que são aceitas universalmen
te como fundamentais, a começar pela liberdade de crença
religiosa, e de convicção política e filosófica, a liberdade
de expressão, e todas as outras que desfilam no numeroso
e rico elenco estabelecido pelo seu Relator.

Ê preciso, ao lado dessas liberdades individuais, enfa
tizar as liberdades coletivas, os direitos coletivos e os
direitos sociais - o direito de associação, o direito de
reunião. E na área social, o direito à estabilidade, o direito
a uma jornada justa de trabalho, o direito ao salário, o
direito à greve. São direitos que integram este quadro,
sem os quais não se caracterizaria plenamente a demo
cracia moderna, a democracia social que queremos ver im
plantada em nosso País.

Os direitos políticos que garantem pelo sufrágio uni
versal, pelo voto direto e secreto o exercicio pleno da
cidadania, direito que se estende a todas as categorias

sociais, sem distinções de qualquer natureza, que vêm
integrar-se com a emenda recente que estendeu o voto
aos analfabetos. Numa longa história da participação,
numa longa integração do povo ao direito de constituir
os seus governos, desde quando se excluíam os negros e
os escravos, se excluíam os analfabetos, se excluíam os
pobres, através do voto censítárío até a atualidade, quando
a ação do povo, a organização popular das entidades re
presentativas da sociedade conseguir alcançar um estágio
de desenvolvimento que nos permite pensar que esta ação
,ào povo pode levar à instalação, no Brasil, de uma verda
deira democracia. E, ao lado desses direitos todos, as
garantias constitucionais, que englobam a segurança jurí
dica, a consagração dos princípios do Direito Penal e
asseguram desde a incolumidade, a integridade do preso,
levam até à condenação da tortura, à condenação da
violência, à condenação desse crime que tem como carac
terística fundamental ter por agente o próprio Estado. E
é isso que singulariza a tortura no quadro da criminali
dade, porque são os agentes do poder, é o agente do Es
tado a constituir-se também no agente do crime. Daí
distinguir-se a tortura no texto constitucional para con
dená-lo como crime infamante, como crime de lesa hu
manidade, como crime capaz de estabelecer um estigma
sobre os que por ele são responsáveis e que, por isso mesmo
é imprescritível e susceptível de anistia ou de graça.

Estas as linhas básicas fundamentais que caracteri
zam este projeto este Substitutivo n.o 2, 'que tiveram a
participação decisiva da coletividade brasileira na audi
ência que se processou, das várias entidades, nas Subco
missões e nas Comissões, e que recebeu o endosso, recebeu
a elaboração do Exm.o Sr. Constituinte Bernardo Cabral.

E, ao lado das garantias constitucionais, inscreve
ram-se, do mesmo modo, as ações capazes de assegurar
esses direitos. E este é um ponto essencial. o de que os
direitos não sejam simplesmente declarações de intenções,
mas que possam exercitar-se que qualquer cidadão, seja
qual for a sua extração social, possa acionar o Estado,
dirigir-se ao Poder Judiciário e fazer valer o que a Cons
tituição lhe assegura como direito fundamental.

Neste ponto, é especialmente expressivo o Substitutivo
n. O 2, pois que, além dos instrumentos tradicionais, do
habeas corpus, do mandado de segurança e da ação po
pular, acrescentou o habeas dItta, para permitir aos ci
dadãos do mundo em que vivemos livrarem-se da espio
nagem do Estado e terem acesso às informações que lhes
digam respeito em entidades públicas ou privadas que
acumulem dados informáticos. '

O habeas data é inovação significativa no quadro das
ações constitucionais, que a nossa Lei magna há de asse
gurar. Igualmente, o mandado de injunção que faz com que
o antes era simples declaração era simples ponto progra
mático, converta-se no exercício efetivo de um direito. Do
mesmo modo, a declaração de inconstitucionalidade. E,
assim, todos os instrumentos que se colocam ao alcance
do povo brasileiro para fazer valer esses direitos e liber
dades fundamentais.

Sras. e Srs. Constituintes, muitos pontos certamente
terão que ser aperfeiçoados, muitos incisos e artigos terão
que ser, certamente, acrescidos, para que se configure o
quadro ideal "Dos Direitos e Liberdades Fundamentais".

Nós, do Pl\IDB, temos a convicção de que, na medida
do esforço que sejamos capazes de aqui realizar, a Cons
tituição que votaremos não irá canonizar o estado dos
privilégios, da desigualdade e da injustiça, que se cons
tituem na marca dos tempos recentes - e até dos tempos
imemoriais deste País -, mas, há de ser um instrumento
popular das mudanças, das reformas, das transformações,
que hão de restituir este País aos seus cidadãos, aos brasi
leiros, num quadro de liberdade, de justiça e de demo
cracia.
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Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala

vra o nobre representante do Partido da Frente Liberal,
o Sr. Constituinte Senador Marcondes Gadelha.

O SR. ICONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, nobres Srs. Constituintes:

Quando fiz a primeira leitura deste projeto de Cons
tituição, assaltou-me uma dúvida quanto à sua funcio
nalidade, dada a enorme extensão do seu texto, fiz uma
crítica leal - espero que construtiva - perante o nobre
Relator, pelo excesso de normatização que se continha no
texto, como se se quisesse disciplinar cada fato da ativi
dade humana, como se se quisesse mapear cada passo do
cidadão, como se se quisesse coarctar a capacidade de
iniciativa da própria sociedade.

Abro uma exceção, Sr. Presidente, no fundo da minha
consciência, para um louvor sem restrições a este Capítulo
extraordinariamente bem escrito, Dos Direitos e Liberda
des Fundamentais. E abro uma exceção, Sr. Presidente,
inclusive e principalmente, quanto à própria extensão deste
Capítulo, porque acho que direitos e garantias individuais,
que direitos coletivos devem ser exaustivamente tratados,
devem ser levados às últimas conseqüências, devem ser
cogitados em todos os refolhos da capacidade de análise,
porque esses direitos e garantias individuais são a essência
mesma do próprio constitucionalismo, são a razão porque
se inventou um documento capaz de traduzir um contrato
social, a razão porque se inventou um documento capaz
de traduzir um acordo entre governantes e governados,
sobre os limites da autoridade e a razão mesma por que
se colocou esse preceito, em si mesmo revolucionário, de
que o cidadão tem direitos objetivos contra o Governo.

Foi, Sr. Presidente, o zelo de limitar a autoridade, foi
o cuidado de preservar a dignidade humana que fez com
que, pela primeira vez, se reunissem em Filadélfia, há
duzentos anos, Constituintes para inscrever, num texto
objetivo, esses valores, consubstanciais, da própria evolu
ção da sociedade humana. Entendeu-se que havia chegado
o momento em que a sociedade tinha adquirido um tal
grau de complexidade, de maturidade e de senso de ordem,
que já era possíve lescrever e fazer funcionar, adequada
e competentemente, um contrato social no melhor estilo
dos publíeístas franceses do Iluminismo, no melhor estilo
de Jean-Jacques Rousseau, no melhor estilo de John Locke,
no melhor estilo de todos aqueles que se preocupavam em
preservar a transcendência humana como absolutamente
inalienável e que não poderia ser entregue como um pa
cote nas mãos do Estado.

Pois, Sr. Presidente, o nobre Relator se esmerou em
seus cuidados. Cuidados que, insisto, são justos e adequa
dos a esta altura da evolução da sociedade deste País.

Lembre-se que este tema "Dos Direitos e Garantias
Indívíduaís" é tão importante, tão fundamental que os
próprios Constituintes americanos de 1787, tão comedidos
em sua linguagem, tão restritivos em seu texto, colocaram,
só para o Capítulo dos Direitos e Garantias Individuais,
só para o Bill of Rights, um número de artigos que era
precisamente o dobro de toda a Constituicão inicial. E
aquela Constituição não ganhou o seu forô, nem a sua
respeitabilidade e nem a sua majestátíca credibilidade, a
não ser no momento em que foi adotada a Carta de Direi
tos e Garantias Individuais.

Três anos depois, Sr. Presidente, após críticas exaus
tivas de homens vinculados ao ideal constitucionalista, ao
movimento de independência americana, à causa da orga
nização de um Estado acima da confederação, homens
como Thomas Jefferson levantaram críticas, e Estados,
como Rhode Island e outros, não assinaram a Carta Cons
titucional americana, até que a ela fossem ajuntados os
dez artigos que compunham os direitos e garantias Indí-

víduaís, o Bill of Rights, exatamente um texto homólogo
a este que no momento discutimos.

Sr. Presidente, a exaustão como o assunto de garan
tias individuais é tratado neste tema se justifica, por
tanto, a partir da sua própria concepção, e se justifica
pela evolução da sociedade humana, onde se inscreve o
Brasil, hoje, pela sua modernidade que criou outros direi
tos e garantias necessárias à adequação da transcendência
humana, à evolução da tecnologia e à evolução da ciência
e dos problemas que acarretam sobre a organização do
Estado.

Veja-se, Sr. Presidente, além de um texto clássico,
além das garantias já apropriadas por todas as Constitui
ções do mundo inteiro, o nobre Relator colocou novas
questões absolutamente procedentes, pertinentes e inadiá
veis. "Todos têm o direito a receber informações verda
deiras de interesse particular, coletivo ou geral, etc ... "
"O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa dos consu
midores." Conceder-se-á habeas data para assegurar ao
brasileiro o conhecimento de informacões e referências
pessoais.' -

E assim por diante, Sr. Presidente. A nova realidade
social, cultural, política e econômica coloca novos desa
fios aos Constituintes para a preservação dessa integri
dade que é o ser humano, de lhe dar todas as condições
para a sua plena realização, para a plena consecução dos
seus objetivos de crescimento espiritual, de aquisição de
bens materiais e de realização do progresso para si e para
os seus semelhantes.

Compreendeu o nobre Relator que uma Carta moderna
tinha que lidar com todos os temas trazidos pela própria
modernidade.

Sr. Presidente, Sr. Relator, nobres Srs. Constituintes,
estamos saindo, agora, de uma fase rude de autoritarismo;
estamos saindo de uma fase em que o obscurantismo polí
tico colocou na quinta gaveta todos esses temas que o
nobre Relator traz à luz com tanta candêneía e tanta pro
ficiência.

Seria natural, Sr. Presidente, que a reação das gentes,
seria natural que a reação das comunidades, seria natural
que a reação da própria sociedade nos induzisse a um
texto eficiente, amplo, abrangente, onde não pudesse pai
rar qualquer dúvida, nada escapasse ao controle da socie
dade e não se deixasse ao talante do Governo qualquer
ponto que diga respeito a esses direitos inalienáveis.

Considero, portanto, que se cumpriu, por este texto,
a longa aspiração de tantos que generosamente sofreram,
de tantos que foram perseguidos, banidos, humilhados e
ofendidos, para que um dia tivéssemos direito a essas
conquistas.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Amaral Netto, Líder do PDS.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO - Sr. Presí
dente, Srs. Constituintes, por comiseração da minha Banca·
da, aqui estou como Lider, mas não falando por ela, falo,
em grande parte, por mim e por alguns companheiros, por
isso as opiniões que vou emitir são pessoais.

E, com todo o respeito que tenho por esta Constituinte
e, principalmente, por esta Comissão, que dedica todo o
seu esforço a um trabalho em prol do País, não posso dei
xar de dizer algo que sinto como verdade. Nós estamos gi
rando em torno de um planeta como um satélite que nada
tem a ver com ele. Porque este planeta é o povo e aqui 
repito - não vai crítica a ninguém, porque não tenho nem
autoridade para isso, mas estamos discutindo muitas eoí
sas que não interessam ao povo e pouco as coisas que mais
lhe interessam.

Todas as pesquisas dizem isso e respondo como me
respondeu um homem de muita idade, tanto quanto eu:
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"nem eu, nem meus filhos, nem meus netos, nem bisnetos
- porque eu já sou bisavô - são capazes de entender o
que é parlamentarismo e presidencialismo. Não como par
lamentarismo, nem visto presidencialismo; quero emprego,
quero trabalho, quero comida e quero segurança. ~ao os
grandes temas que naturalmente passam por ~ sls~ema

de Governo, mas não é possível que o povo saiba direta
mente o que é isto - e aí eu entraria no terreno a que
me referi no início.

Refiro·me ao Capítulo que está em estudo, Título "Dos
Direitos e Liberdades Fundamentais" em que, com todo o
respeito ao meu querido companheir? desde ~966, Be:~ardo
Cabral, pelo qual sempre tive o maior respeito, ver~l~a·se

que, justamente naquele momento de pumçao do .cryruno
so, estipula-se: não haverá pena de morte, de prl~ao per
pétua e de trabalhos forçados ou de banimento. MUIto bem!
Se não há trabalhos forçados, acredito na boa fé do meu
Relator mas acho que S. Ex.a interpretou a expressão "tra
balhos forçados", que não foi pedida por mim e colocada
por S. Ex.a, como influência dos antigos trabalhos força
dos, do grilhão no pé, nas mãos e no pescoço «;l uma mar
reta para quebrar pedra nos pântanos da GUIana ou da
Ilha do Diabo. No entanto - aqui repito - de posse dest~
texto se ele prevalecer, um criminoso mandado a uma peru
tenciária agrícola pode dizer: trabal~o f?rçado ~ todo aque
le que eu não quero fazer, porque nao e voluntãrío, e p.o~e

stl recusar a praticá-lo, quando todos sabem. que a prIsa?
industrial e agrícola é hoje o grande r~médio. p~a o CrI'
minoso. Mas, para também provar a. ímparcíalídade e. a
nobreza do caráter do Relator, vou CItar 31QUI algo muíto
importante: apresentei outra emenda, e espero contar com
o apoio de S. Ex.a, que todo este Plenário ir~ aprovar, não
tenho dúvida - não é a da pena de morte, nao tenho espe
ranças - mas é a emenda que prevê uma lei complemen
tar nas Disposições Transitórias, f~zendo co~ q~e as .fa.
mílías cujos pais, cujos chefes, cuja perda slgm~lque im
pedimento de sobrevivência, sejam isentas de tnbutos de
qualquer espécie porque, além de elas perderem o seu ele
mento amado, a sua fonte de renda, continuam pagando
imposto para manter na cadeia o homem que assasinou.o
seu chefe. E, para isso, espero contar com a benevolêI;lcla
do Relator e diria mais: S. Ex.a. me autorizou a comunicar
a V. Ex.as '- porque foi S. Ex.a quem me deu esta infor
mação - que hoje, na Inglaterra existe ~a ciên~ia 9.~e

conheço e da qual me queixo, no seu relatório, que e ~ VItI
mología onde a vítima é encarada com uma seríedade
muito g~ande, onde uma mulher estuprada tem um cOJ:I.1itê
de bairro com as melhores figuras, acompanhada de PSlCÓ
lagos para dar-lhe uma assistência que a recupere e! além
de tudo, o Estado indeniza a família, o Estado CUIda da
família. E na Universidade de Londres, em 1987, Bernardo
Cabral foi participante de um Congresso, de um símpõ
sío no qual se defendiam todas essas provídêneías e se tor
navam essas providências cada vez mais efetivas dentro da
Inglaterra.

Por isso, faço um apelo a V. Ex.as, pelo amo~ de Deus,
vamos mudar de satélite, vamos pensar - e repito, com o
maior respeito a esta Assembléia: eu não votei a c0I;lvo
cação desta Constituinte - todos os que estavam aqui ;10
ano de 1985 sabem disso; recusei-me até a dar o meu nao,
porque achava que ela só podia ser convoca~a por~ ple
biscito nacional, nem o Congresso e o Presidente tmh~
autoridade moral nem política para fazê-lo, porque os tres
Poderes estavam em funcionamento. Foi convocada e eu
aqui estou. Meus méritos são muito pequenos dentro ~el~,
mas dentro dela eu tenho alguns compromissos, e o prmci
paI é este: a pena de morte. E se me. perguntarem por qu~?

Não adianta que não vou convence-los. SeI que vou sair
daqui com úma enorme derrota, uma derrota eleitoral,
mas uma grande vitória na opinião pública, porque, Sr.
Presídente, e meu grande Relator, saibam V. Ex.as e saibam
meus colegas e minhas colegas, Senadores e Deputados
Constituintes que, no Rio de Janeiro ou em Sã? Paulo, o
índice de aprovação da pena de morte, para aquílo que eu

prevejo - vejam bem - seqüestro com morte, estupro
com morte e roubo com morte, o índice é 75%, tanto do
Gallup como do Ibope. E hoje há, aqui, um Sr. Constituinte,
não sei se está neste momento, do Rio Grande do Sul, que
é o Constituinte Mendes Ribeiro, que fez um debate pela
cadeia da Brasil Sul, em que figuravam S. Ex.a, José Fer
nandes Deputado do PDT do Amazonas e eu. E, naquele
progra{na, S. Ex.a pediu que as pessoas do Rio Grande
do Sul porque foi só para o Rio Grande, escrevessem a
S. Ex.a: E S. Ex.a. me comunicou hoje - sabem quantas
cartas recebeu? - Prestem atenção, Srs. Congressistas -:
S. Ex.a recebeu 3.812 cartas sobre esse programa, das quais
3.722 a favor da minha pena de morte, e as restantes, a
favor mas com restrições. Queiram saber, por favor, o
segui~te: aqueles que imaginam que estão indo cont:a a
vontade do povo estão inteiramente errados. A mínha
emenda, Sr. Relator, prevê, inclusive, o plebiscito; isto. nao
entraria em ação sem que o povo fosse chamado a opinar.
E aí vai outro detalhe: a minha emenda tem todos os
cúid~dos para evitar a injustiça. Quais são eles? ftecurso
ao Supremo Tribunal Federal, com efeit? suspensivo: ~e

dido de indulto ao Presidente da Republica, com efeíto
suspensivo. E mais ainda, Sr. Presidente, Sr. Relator, !Deus
Companheiros esta posição da penas de morte serra no
mínimo a legalização da pena de morte que j á existe no
Brasil, ~ de maneira vergonhosa; existe para o bandido,
para o criminoso, para a polícia e para os governos que
se querem livrar dos band~dos à custa de crime d~ esqua
drão mineiro, de esquadrao da morte, ou da polícía ~11

neira como são chamados. Vejam, no Rio de JaneIro,
quantas pessoas amanhecem mortas, e isto em qualquer
cidade do Estado do Rio de Janeiro. Vá a Recife, a Porto
Alegre, a Salvador - na Bahia, hoje, é m09a linc~ar
alguém' e o linchamento é alguma coisa que nao permite
defesa, 'que não permite julgamento, que não perm~te nada!
Morre um inocente, e o esquadrao da morte tuzüa, para
quem tem dinheiro. Aqui, neste Congresso, perguntei a um
por um, a Senadores e a Deputados; talvez haja uma ex
ceção no que vou dizer: se matarem sua filha, o que você
faz? E praticamente todos me responderam: mato! Porque
todos nós queremos a nossa pena de morte, para a nossa
satisfação pessoal, e não admitimos que a Justiça possa
adotá-la. Sei que não vou convencê-los; sei que não estou
falando pelo meu Partido, e peça desculpas aos meus
Companheiros que discordam de mim. Estou usando um
tempo de liderança para fazer sentir, primeiro o meu
respeito pelo caráter, pela integridade do Relator Bernardo
Cabral; segundo, que a minha analise diz respeito princi
palmente àquilo que S. Ex.a me deu um testemunho e,
tenho a certeza, S. Ex.a vai rever todos os artigos e pará
grafos ligados a garantias e direitos individuais. Existem
todas as garantias para o bandido e .nenhuma para a
vítima.

Ouçam bem e saibam o que o povo lá fora pensa
disto. Sei que o Relator Bernardo Cabral tem um tes
temunho vivo na sua família e sabe que isso é duro e falou
com isenção e escreveu com isenção, mas, eu lhes digo
sob palavra de honra: vou lutar até o meu último dia de
mandato, quando o povo cassá-lo - porque quero que
ninguém nunca mais perca mandato aqui a não ser cassado
pelo povo - vou lutar até o meu último dia de vida por
essa pena de morte, com todas as garantias que acabei
de enumerar e espero que aqueles que aqui dentro não
quiserem me dar o apoio, que não é a mim, é ao povo, pois
o povo quer isto, o povo deseja isto, o povo não esconde
a sua opinião e responde cara a cara.

Desafio V. Ex.as, com o maior respeito, a consultar esta
Casa, o Senado, a Câmara, seus funcionários, do contínuo
aos diretores, duvido que encontrem menos de 70% favo
ráveis à pena de morte, e isto é no Brasil inteiro.

Perdoem-me pelo excesso peço perdão ao !Deu car?
Presidente Afonso Arinos, que faço questao de dizer, aqui,
é um dos responsáveis pela minha volta ao Congresso,
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porque em 82 arrostou a ira de. alguns, apoiando publica
mente a minha candidatura e dizendo de rmm coisas que
nem mereço.

Vou repetir porque é bom para mim, chamou-me de
bravo correto, honesto, do homem de caráter, de firmeza
e de c'oerência. Com esse homem entrei em caminhão para
fazer comício, no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, cria
mos a Caravana da Liberdade juntos; fizemos no Rio o
diabo; eu, ele não, ele fazia Deus.

Foi bem hoje, com todo O respeito que devo a esse
homem e ao meu companheiro cassado num momento em
que estava do outro lado e que sempre respeitei como
sempre respeitei a todos, graças a Deus, tenho que dizer:
perdoem-me pelos meus excessos, mas a minha palavra é
coerente, verdadeira e sincera.

Sei que vou perder, aceito a derota porque tenho que
aceitá-la, voltarei ao plenário, voltarei a defender esta
emenda, se puder ainda. Homenageio aqui o Constituinte
Farabulini Júnior, de São Paulo, e tantos outros que me
apoiaram, Farabulini Júnior porque é o autor da primeira
emenda de pena de morte nesta Casa, e tem um grande
mérito e, volto a dizer, pelo amor de Deus, pensem mais
na vítima menos no bandido. (Muito bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Brandão Monteiro, como
Líder do PDT.

O SR. OONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO 
Sr. presidente, srs. Constituintes:

No momento em que a Assembléia Nacional Consti
tuinte inicia a votação do Título n - Dos Direitos e
Liberdades Fundamentais, composto de cinco capítulos,
16 artigos, em nome da Bancada do PDT não poderia
deixar de cumprimentar o eminente Relator e todos os
Oonstituintes que contribuíram para a elaboração do texto
em votação.

Devo destacar, a priori, e reconhecer os grandes avan
ços estatuídos no Capítulo I do Título n, que diz respeito
aos direitos individuais e coletivos.

O substitutivo manteve especial preocupação com a
defesa dos direitos de cidadania, incluindo inclusive. três
novos institutos que devemos, neste momento, elogíar e
sobretudo defender. l!: preciso reconhecer que pela pri
meira vez na História das Legislações ou do texto cons
titucional de países do mundo, adotamos o Instttuto .do
habeas corpus que foi decorrente do trabalho prestdído
pelo ilustre S~nador Afonso Arinos, na chamada Comis
são Arinos.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Permita-me
V. Ex.a só uma pequena interrupção.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A idéia é do
Professor Cândido Mendes. Nós a adotamos e eu queria,
neste momento, prestar uma homenagem a este professor.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO 
Sem dúvida alguma V. Ex.a nos esclarece a respeito do
autor mas o que informei é que nascera a idéia da Co
missão Afonso Arinos. Este instituto é indubitavelmente
um avanço na defesa dos direitos e garantias individuais.

Gostaria de ressaltar também mais dois novos insti
tutos estabelecidos no texto, qual seja o mandado de
injunção e a ação de inconstitucionalidade e louvar a
ampliação de dois outros institutos, quais sejam o man
dado de segurança coletivo e a ação popular coletiva,
dando condições a que os partidos políticos, os sindicatos
e as associações, representando o povo, os seus associados,
possam vir aos nossos tribunais, em defesa dos direitos
coletivos

Entretanto, uma questão nos preocupa neste momento
e chamaria a atencão da Assembléia Nacional Cons

tituinte, através da oomíssão de Sistematização. Refiro
me a um retrocesso que temos que anotar, neste texto,
no que diz respeito à não gratuidade do instituto do
habeas corpus. Todas as nossas legislações, que consa
graram o habeas corpus, mencionaram a sua gratuidade.
Em algum momento da nossa vida, quando advogamos
no crime, verificamos quão importante é a gratuidade
desse instituto, haja vista que não seria possível nem
exeqüível que pessoas presas, violentadas inclusive no seu
direito, tivessem que provar não ter recursos suficientes
para não pagar o habeas corpus.

Por isso, chamo a atenção da Assembléia Nacional
Constituinte e espero que corrijamos este pequeno erro
existente.

Sr. Presidente e Srs. Constituintes, sem. dúvida algu
ma e com muito orgulho, temos que dizer qU~ a ba!1cad~
do PDT tem agido coerentemente nas questoes ate aqui
postas em votação. Diria - e não vou me estender muito
- que, em nome dessa coerência, votaremos com o Rela
tor, no que diz respeito à proibição da pena de morte,
prisão perpétua, trabalhos forçados e banimento.

Não vou me estender sobre o instituto da pena de
morte, que quer ver vigorar, neste momento, no texto
constitucional, o Constituinte Amaral Netto, mias devo
dizer que, na verdade e infelizmente, neste País, já existe
a pena de morte, sobretudo para os pobres e os margi
nalizados, porque a existência dos esquadrões da morte
estão a determinar a existência desse instituto, contra
o qual nos colocamos. Lamentamos que alguns cristãos,
que defendem princípios como a negativa, por exemplo,
da líberdade de orientação sexual, estejam a aplaudir
este instituto, que já foi banido dos países mais civili
zados do mundo.

QuereIThOs acabar, novamente, com o canceroso, sem
acabar com o câncer. l!: preciso que, sobretudo, os gover
nos mudem a sua política em relação à segurança e à
política penitenciária. Devemos dizer que manteremos a
nossa coerência, votando, intransigentemente, contra a
pena de morte.

Devemos destacar, e pessoalmente reconhecer, a sen
sibilidade do Ex.m o Sr. Relator, que acolheu emenda nossa
e provavelmente, de outros Constituintes, que insere, no
§' 9.° do art. 5.°, a obrigatoriedade de qualificação Pl;:0
fissional, exigível por lei, ao exercício de cada protíssão.
Este artigo é fundamental, para que não deixemos os
profissionais, por exemplo, os de comunicação, os jorna
listas na mão dos donos de emissoras de rádio e de
empr~sas jornalisticas, para fazerem, então, uma seleção
bastante antidemocrática em relação aos trabalhadores
dessa área ou desse setor profissional.

Lamentamos ver mantido, entretanto, o direito de
herança, secular na legislação constitucional brasileira,
não avançamos no sentido de regular melhor para que
possamos admitir o imposto progressivo sobre a herança.

No Capítulo II, Embora o substitutivo tenha consa
grado o estatuto da estabilidade, dizia o Relator que os
rundamentos colocados no texto referente à estabilidade
- não sei e não quero julgar o Relator - me fazem crer
que, na medida em que se exclui o contrato de experiên
cia, muito particularmente, bastante conhecido da legis
lação trabalhista, parece que leva a que setores mais con
servadores venham a rejeitar o estatuto da estabilidade.

Não poderia, Sr. Presidente, encerrar o nosso pronun
ciamento sem falar na jornada de trabalho. O Relator
preferiu manter a jornada máxima de 8 horas de tra
balho. Ora, é preciso relembrar que essa conquista dos
trabalhadores, de 8 horas diárias de trabalho, já data de
mais de 50 anos. A modernização tecnológica, as novas
máquinas e equipamentos têm, evidentemente, aumenta-
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do bastante a produção e, entretanto, os trabalhadores
não têm nenhum benefício dessa produtividade e não
tiveram a redução da jornada de trabalho. Nos países
desenvolvidos, a jornada de trabalho já é até inferior
a 40 horas, como no caso da França, que já chegou a
35 horas semanais, e outros países da Europa. Na Repú
blica Democrática Alemã, já chegaram a 30 horas sema
nais de trabalho.

Srs. Constituintes, devemos relembrar que neste País
existe um exército e uma reserva de desempregados e de
subempregados, e a carga horária seria socialmente justa
e economicamente desejável se houvesse a sua redução.
Milhões de novos empregos seriam criados, milhões de
novos trabalhadores iriam trabalhar, aqueles que peram
bulam nas periferias das grandes cidades, quase a pedir
esmolas.

Há 40 anos, o filósofo Bertrand Russel, num pequeno
livro clássico, "o Elogio do Lazer", já advertia e compro
vava que o nível de desenvolvimento das forças produ
tivas da humanidade já permitiam uma drástica redução
da jornada de trabalho. Segundo o velho filósofo inglês,
bas-taria que todos tdvessem oportunidade de trabalhar,
para que todos pudessem trabalahar menos. Queríamos,
ao final, ressaltar, entretanto, que apesar das colocações
que fazemos em relação ao avanço dos direitos coletivos
individuais, lamentamos que mais à frente o Sr. Relator
com o Substitutivo apresentado à Comissão de Sistema
tização tenha cassado o direito do povo brasileiro de se
manãrestar, através de plebiscito, e, mais do que isso, ten
tar impor ao povo brasileiro um parlamentarismo eterno,
um parlamentarismo que jamais pode ser questionado
através de emenda constitucional.

Ouvi um debate do Sr. Relator, e ele dizia que nas
disposições permanentes ali estava colocado esse instituto,
nas Disposições Transdtórias, e ele delimitava o prazo de
5 anos. ReSiPeito o ilustre jurista Constituinte Bernardo
Cabral, mas S. Ex.a incorre em erro. Nas dísposíções per
manentes, ele coloca a negativa da emenda constitucional
para vir a mudar o sistema de governo. É se ele tivesse
colocado uma outra redação no artigo referente às dis
posições transítórías, dizendo que poderia, depois de 5
anos aí ele teria razão. As duas negativas, a primeira es
tabelecendo um prazo, e a segunda estabelecendo a per
petuidade irá, evidentemente manter a perpetuidade, o
que é uma violência contra o povo brasileiro. Nós, do PDT,
achamos que talvez esse Título seja aquele que tenha con
sagrado os maiores avanços, Mas, mesmo assim, faço um
apelo aos Srs. Constituintes e, especialmente, ao Relator
Bernardo Cabral, no sentido de ãnovar, avançar e melho
rar o Título II do Substitutivo do projeto constitucional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Uma ques
tão de ordem, Sr. Presidente. Para agilizarmos os nossos
trabalhos, gostaria de requerer a V. Ex.a que a partir da
próxima reunião não houvesse a necessidade da fala dos
81'S. Líderes, porque estamos ouvindo discursos, repetdtívos
aqui.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Gostaria ape
nas de responder que essa decisão não me compete, é ne
cessário consulta aos Líderes, porque se se abriu essa opor
tunidade na reunião atual, como é que posso suprimi-la
na outra?

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - A partir
da próxima reunião, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Mas os líde
res devem ser consultados.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, sobre o mesmo assunto da questão proposta
pelo ilustre Constituinte de São Paulo, eu pretendia, sem
questionar o direito inegável dos líderes de exercerem a
prerrogativa regimental, de falar em cada Título, apre
sentar um apelo às lideranças, no sentido de que evitas
sem fazê-lo, porque é evidente que toda a Casa ouve, com
prazer e com proveito, a oração dos nossos eminentes
colegas que exercem a Liderança, mas, na verdade, eles
têm a oportunidade de falar a qualquer momento; seus
partidos já têm orientação definida ao longo dos traba
lhos constituintes.

Então, é evidente que, para um país que anseia sair
do regime da Carta outorgada pelos ministros militares,
e como temos nove Títulos, faríamos uma economia de
tempo, sem dúvida valiosa, se os líderes, atendendo a este
apelo, deixassem de usar a palavra, como o Regimento
lhes faculta, quando se inicia a discussão de cada Título
do Projeto de Constituição. (Palmas)

O SR. CONSnTUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Pela
ordem, sr, presidente.

O Partido Liberal, colaborando para a rapidez e a
eficiência dos trabalhos, abre mão de qualquer direito a
falar antes das votações. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Aguardarei o
momento oportuno, quando for o caso, a manifestação
dos nobres líderes a respeito do que propõe o Deputada
Oswaldo Lima Filho.

Tem a palavra o nobre Líder Constituinte Gastone
Righi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI (PTB - SP.
Como Líd~r..Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e
srs, Oonstítuíntes, lamento não poder aceitar o apelo o
c~nvite tão gentíl do ilustre Constituinte Oswaldo Li~a
I?lho, para riao usar da palavra neste momento. Só pode
na faze-lo, se sabendo, adredemente, da dísponíbílídace
de tempo e oportunidades que eu teria. Porque ao Instante
em que um Título que envolve os direitos humanos e eo
ciais entra em discussão e votação, não posso, como Líder
do Partido Trabalhista Brasileiro, deixar de tecer algumas
considerações, que envolveriam o conceito a doutrina ou
a linha programática do meu Partido. '

Ao mesmo tempo em que digo isso, lamento a terrível
tradição de sermos nós, líderes, chamados pela ordem de
bancadas. Isto, porque me coloca atrás de alguns líderes
que ou roubam o meu tema ou de alguma forma abordam
outros temas, que me obrigam a contestá-los.

Inicia~mente, Sr.. Relator, .d~sejaria consígnar, aqui,
pelo partId? Trab_alhIsta Brasíleíro, alguma coisa que a
Imprensa a~da nao o fez, e que a opinião pública não
tem eonhecímento, O Substitutivo n.? 2, em seu Título II,
art. 5.°, condensa o mais avançado instrumento constitu
cional sobre direitos humanos que algum país já teve A
configuração do mandado de segurança, do habeas corPus,
do habeas data e do mandado de injunção como aqui
estão postos; as salvaguardas e o respeito a cada iIÍdivíduo
e à sociedade em seu todo; a condenação peremptória da
tortura e todas as formas de coação ou de ofensa ao cida
dão; e finalmente a liberdade aqui colocada num tem
plo, de fato, tornam este trabalho digno de todos os encô
mios, e muito poucas serão as alterações, que em relacão
aos direitos individuais e coletivos poderíamos fazer. Mas,
porque me antecedeu o ilustre líder do PDS, Amaral Netto,
e particularizou uma posição sua, pessoal, e não parti
dária - é claro - em relação à pena de morte, gosta
ria de responder a S. Ex.a numa manifestação também
inteiramente pessoal minha, sobre a mesma pena de
morte.

Em meu partido muitos se filiam à tese. Não consti
tui questão fechada, nem se incorpora à nossa línha pro-
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gramática. Está aí o oonstítuínte Farabulini Júnior, autor
e pioneiro na condenação aos criminosos pela via da pena
de morte.

Mas, desejaria registrar aqui alguns pensamentos,
porque não pretendo votar a matéria, para me liberar em
relação ao meu liderado. Quero dizer que não posso com
preender o ser humano que respeite a vida querer dar ao
Estado o direito de tirar esta vida. Não posso imaginar
que tirar a vida de alguém seja a forma de diminuir a
delinqüência ou acabar-se com o crime. E não posso, por
que a exem.plificação é um equívoco. Como é que um ho
mem que entra para assaltar um banco, armado, seqüesta,
arromba uma casa em meio à noite ou assalta pessoas na
rua, pode ter medo da pena de morte? Pois se ele está
submetendo a sua vida ao risco imediato de ser apanhado
por um soldado, por um tiro, pela repressão... Não é
possível que ele vá temer uma pena remota, a ser aplí
cada caso ele seja capturado, caso seja descoberto o cn
me, caso seja processado e condenado em Primeira Ins
tância, ou na Segunda, Terceira, ou quantas outras h,?u
ver. Não acredito que essa exemplificação surta efeito.

Nem os outros países têm demonstrado isso. Nos Es
tados Unidos há Estados que têm pena de morte, outros
que não têm. Nem por isso é diverso o índice de crímína
lidade. Ao contrário, simplesmente aumenta nos Estados
onde há pena de morte, Isso porque o delinqüente se torna
mais violento, desde que submetido a uma punição que
pode subtrair-lhe a vida. É claro que ele passa a defendê
la ao preço e ao custo da vida dos outros.

Em suma, não sendo uma questão programática, quero
apenas fixar a linha de meu partido em relação aos di
reitos sociais.

Nobre Relator, se o seu trabalho é uma pérola e digno
de toda admiração, quanto aos díreítos individuais ou
coletivos, já não o é, da mesma forma, em relação aos
direitos sociais. Nossos trabalhadores não foram contem
plados com as mínimas garantias, que, num mundo civi
lizado, se estende a todos os trabalhadores. Nem mesmo
o limite da jornada semanal de trabalho lhes foi dado.
Claro que 40 horas semanais, várias nações do mundo já
consagram. Nem mesmo 44 horas, o que seria a semana
Inglesa, que todos nós, há cem anos, respeitamos, nem
isso está estatuído, e o PTB, pelo menos isso, pretende
emendar,

Por outro lado, em relação às horas extras, frustrou
a expectativa dos trabalhadores, que esperavam que hou
vesse a obrigatoriedade de uma majoração em relação à
hora normal, pelo menos de 50%, como já é admitido na
maioria dos contratos coletivos de trabalho.

Por fim, devo me reterír, o que me parece mais grave,
à estabilidade no emprego. Criou-se uma suposta estabi
lidade no emprego, que não é estabilidade coisa nenhuma,
que deixará o empregado na dúvida, na incerteza, e lar
gado aos azares da Justiça do Trabalho, porque ressalva
a justa causa, ressalva a dispensa em caso de infortúnio
de empresa e tantos outros, que deixam os empresários
no risco da decisão final da Justica do Trabalho ,e o em
pregado sem o imediato ressarcimento. O PTB propugná
por uma indenização por tempo de serviço que seja cor
respondente ao mês de salário por ano de serviço prestado.

Assim, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, ao iniciar a
discussão e votação desse título, o PTB quer reiterar os
elogios ao Sr. Relator e a toda a Assembléia Nacional
Constituinte que colaborou para os avanços que aqui se
verificam.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o Sr. Constituinte José Genoíno, pelo Partido dos
Trabalhadores.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, srs. Constituintes, serei breve. Em primeiro lugar,

em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores, que
remos registrar o esforço, a sensibilidade que o Relator
Bernardo Cabral teve na discussão, em vários momentos
conosco, com vários outros partidos e com as entidades
sindicais, para que no item dos direitos sociais se incluís
se algumas das reívíndícações históricas dos trabalhadores
brasileiros.

Queremos fazer este registro, nobre Relator Bernardo
Cabral, e o nosso reconhecimento, porque muitas vezes
dissemos a V. Ex.a e vamos repeti-lo aqui: no item dos
direitos sociais, apesar do nosso reconhecimento público
pela sua sensibilidade e esforço, vamos batalhar nesta
Assembléia Nacional Constituinte para que algumas rei
vindicações históricas dos trabalhadores brasileiros pos
sam avançar no texto constitucional.

Achamos que a jornada de trabalho de 40 horas, a
estabilidade no emprego, o direito de greve e a liber
dade e autonomia sindicais são qu-estões da maior impor
tância para os trabalhadores brasileiros.

Se por um lado o substitutivo d-e V. Ex.a procurou
ouvir algumas dessas reivindicações, por outro achamos
que não contempla de maneira ampla e profunda essas
reivindicações, mas não podíamos deixar de fazer, aqui,
este registro. E ao fazer este registro, nobre Relator,
colocamos, sucintamente, a posição do nosso Partido de
considerar que para receber as emendas, que para receber
os destaqu-es, qu-e para se tornar o texto básico como refe
rência para a elaboração dos direitos individuais, dos
direitos sociais e das liberdades políticas, consideramos
que o projeto de Constituição, que tev-e um trabalho da
maior importância, do maior significado do nobre Consti
tuinte José Paulo Bisol, se constitui numa referência da
maior importância para nós do Partido dos Trabalhado
res. Porque, na discussão dos direitos sociais, o Substitu
tivo da Comissão de Sistematização procura garantir os
princípios -e as condições da existência digna.

Ele é mais avançado no estabelecimento da igualdade
de direitos e deveres entre o homem e a mulher, ele esta
belece mecanismos mais avançados sobr-e a participação
popular.

E na importante discussão, V. Ex.a incluiu no seu
substitutivo uma inovação no texto constitucional brasi
leiro, no relacionamento Sociedade e Estado, tem avanços
da maior importância, reconhecemos, como outras Lide
ranças já o fizeram, mas achamos que o Tribunal Consti
tucional, que é a def-ensoria do povo, se constitui numa
proposição qu-e ajusta melhor a r-elação democrática da
Sociedade com o Estado.

Ao defender aqui o texto do projeto de Constituição,
queremos fazer este registro ao trabalho de V. Ex.a

. Para terminar, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Consti
tumtes, no terr-eno dos direitos sociais esta Constituinte
não pode virar as costas para a maioria do povo brasíleí
r?, 9,:e q;ler, que deseja, que luta por mudanças socíaís
sígnífícatívas , Sabemos da disputa, sabemos da radíeall
dade dessa disputa, sabemos das articulações em curso
sabemos do jogo pesado que se dará nessa situação. '

É da maior importância qu-e as conquistas sociais para
os trabalhadores brasileiros sejam consagrados no texto
constitucional, porque como disse o nosso Líder e Presi
dente do Partido, companheiro Luís Inácio Lula da Silva
se esta Constituição não incorporar alguns direitos sociais'
não ~emos a menor dúvida de que o povo brasileiro nã~
l-eva~a em conta essa proposta de Constituição. É nesse
sentido que nos queremos aqui fazer essa referência essa
defesa do projeto de constituição da sistematização,' mas,
ao mesmo tempo, registrar, nobre Relator Bernardo Ca
bral, os aspectos positivos, particularm-ente no item dos
direitos sociais, que o seu projeto 'Contempla.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Havendo de
sistido de usar a palavra o nobre Constituinte Adolfo de
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Oliveira, Líder do Partido Liberal, tem a palavra o Cons
tituinte José Maria Eymael, pelo PDC.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, Constituintes de 1987:

Neste momento em que iniciamos a discussão deste
capítulo central do Texto Constitucional, que trata dos
direitos e garantias, gostaríamos de assinalar, em nome
da democracia cristã, em nome do Partido Democrata
Cristão, alguns poucos mas relevantes aspectos. Inicial
mente, queremos, mais uma vez, enaltecer a figura do Sr.
Relator, que se, ao longo de todo o texto constitucional,
esmerou-se na pesquisa e no diálogo, não há dúvida de
que foi exatamente neste título, que fere mais de perto o
interesse do povo e da Nação, que sentimos a presença
permanente, à abertura e à postura democrática do Sr.
Relator.

Srs. Constituintes, toda a história do processo consti
tucional, desde o seu nascedouro, repousa indiscutivel
mente na afirmação dos direitos e garantias. E, aliás,
foi exatamente neste berço que se embalou a idéia consti
tucional da Carta Magna. E, dentro deste capítulo, é
importante assinalar, e é este o grande testemunho que o
Partido Democrata Cristão deseja registrar: é exatamente
dentro deste capítulo que repousam, em grande parte, as
esperanças da sociedade brasileira, e, de uma forma mais
específica, as esperanças das massas trabalhadoras. Não
podemos voltar para casa, Srs. Constituintes, não pode
mos voltar para casa, Sr. Presidente, com as mãos vazias
de conquistas sociais. Não fui eleito Constituinte para
retornar à minha terra e dizer aos trabalhadores que
nada consegui nesta Casa. Acredito que este é um com
promisso de todos nós. Não podemos voltar às nossas
terras, às nossas regiões, às nossas cidades de mãos va
zias de conquistas sociais. E, dentro deste aspecto, desejo
assinalar dois pontos que me parecem fundamentais:
de um lado, há que se inverter o processo perverso que
hoje atribui apenas ao trabalhador todo o ônus da rup
tura do contrato de trabalho. É necessário encontrarmos
um caminho, para que, efetivamente, a sociedade seja so
lidária, para que, efetivamente, exista na sociedade, o
solidarismo, e que o ônus da ruptura de um contrato de
trabalho não repouse, única e exclusivamente, nos ombros
desvalidos da massa trabalhadora.

Muitos são os caminhos que estão sendo pesquisados,
que estão sendo buscados. Estou certo e alimento a espe
rança de que um caminho encontraremos, que seja de
consenso e que represente um avanço.

E aqui fica a postura, uma sugestão, um tronco rude
de madeira, que a democracia erístã entrega, para nele
ser esculpida uma solução satisfatória, como uma das for
mas possíveis de contribuição. Sugerimos que uma das
formas, uma das maneiras de se desenvolver esse proces
so solidário, que represente uma efetiva garantia de em
prego, se constitua, não só pela indenização por tempo de
serviço, mas que se consagre, no direito brasileiro, uma
figura nova, renovadora de processo, que seria a figura
do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço.

Não podemos conceber como se pode tratar da mesma
forma um empregado com um ano de casa e um empre
gadodo com 10 ou 15 anos de serviço.

Fica portanto, Sr. Presidente, também aqui, um íns
trumentb de trabalho, neste processo de solução desses
conflitos: não só a indenização por tempo de serviço, ~as
também o aviso prévio proporcional ao tempo de servico ,

Concluindo, Sr. Presidente, no que diz respeito à jor
nada de trabalho não podemos assistir apenas ao ímobí
lismlo. Depois de 50 anos dentro de um processo, é impos
sível não conceber um avanço agora; é impossível que,
depois de 50 anos de avanço tecnológico, não possamos
conceber uma outra forma de avanço social, e que tenha
mos que ficar retidos às 48 horas. E, neste sentido, a

democracia cristã prega, como limite máximo, a figura de
44 horas.

Com estas colocações, Sr. Presidente, entregamos à
Assembléia Nacional Constituinte, no início dos debates
deste Titulo, instrumentos, esperanças, anseios, emoções e
inspirações, para que possamos, todos juntos, construir a
aspiração que consta já no art. 1.0 de nosso texto consti
tucional; a aspiração de construirmos uma sociedade que,
ao mesmo tempo, seja livre, justa e solidária. Muito obri
gado, Sr. Presidente. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Haroldo Lima, em nome do
Partido Comunista do Brasil.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes:

A matéria de que trata o Título II do Substitutivo,
efetivamente, é da maior importância e diz respeito às
liberdades e aos direitos dos cidadãos, dos trabalhadores e
do povo, em geral, e, por conseguinte, relaciona-se, muito
de perto, com o próprio caráter do Estado brasileiro que
estamos a definir.

O Titulo I, Sr. Presidente, registra alguns avanços
importantes, em particular, a liberdade de associação, a
liberdade de organização, inclusive, sindical e partidária,
que está firmada no § 40, do art. 5.°, efetivamente, um
ponto importante que deve ser ressaltado por todos os
democratas, e nós comunistas reconhecemos que é uma
questão basilar de uma sociedade democrática. A mesma
coisa diz respeito ao § 48, habeas data. Nesse sentido, é
um avanço que se faz na doutrina constitucional brasi
leira, porque essa figura não existia nas Constituições
anteriores. Tampouco, existia, nas Constituições anterio
res, o que está registrado no § 49, que é a segurança de que
qualquer cidadão, qualquer partido político, qualquer sin
dicato passa a ser considerado parte legítima, para pro
por qualquer ação popular no momento em que achar
conveniente.

A integridade física também é assegurada no § 24, num
contexto em que acabamos de sair de um regime militar e
em que a integridade física e moral daqueles que eram
aprisionados, muitas vezes, irregularmente, não era res
peitada. Nesse contexto, assegurar a integridade física e
moral dos cidadãos eventualmente aprisionados é uma ví
tória que deve ser salientada nesse capítulo primeiro.

Também o § 6.° reafirma a liberdade de consciência e
de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religio
sos a todos os setores que professam religiões as mais dí
versas.

Neste particular, diferentemente desses outros quatro
destaques que acabamos de fazer, não é uma novidade,
nas Constituições brasileiras, mas é ponto positivo ter si
do essa liberdade reafirmada, da forma como o foi, pelo
substitutivo ora em discussão.

Sr. Presidente, no Capítulo II, que diz respeito aos Di
reitos Sociais, diferentemente das nossas referências posi
tivas 'Com que tratamos o Capítulo I, temos a registrar que
houve retrocesso. Houve retrocesso particularmente rela
cionado com ° que foi feito, com o trabalho que foi desen
volvido nas Subcomissões, na Comissão Temática e mesmo
com algumas partes importantes que constavam do pro
jeto inicial do Relator Bernardo Cabral.

Quero salientar, no pouco tempo que temos para apre
ciar de conjunto essa questão, três aspectos que nos pa
recem efetivamente negativos e que marcam um retrocesso
importante do atual substitutivo. 11: a questão da estabili
dade no emprego, a questão das 40 horas de jornada de
trabalho e a questão da unicidade sindical. Do ponto de
vista dos trabalhadores, da experiência histórica dos tra
balhadores, no Brasil e no mundo, a sua luta pelo progres
so se relaciona com a garantia da estabilidade no emprego,
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com a conquista da jornada de 40 horas, que em alguns
países já chegou, como é o caso da Alemanha, a 30 horas, e
está relacionada, pela experiência hist6rica mundial, à ga
rantia da unicidade sindical. O pluralismo sindical, esta
belecido no § 6.0 do art. 9.°, é uma novidade no Brasil,
porque, s6 mais recentemente, aqui no nosso País, as idéias
da divisão do movimento sindical passaram a ganhar mais
discussão e a ganhar força, e termina agora, lamentavel
mente, sendo introduzida no texto do substitutivo do Rela
tor Bernardo Cabral.

O Capítulo IV introduz algo que nos parece que marca
uma dissintonia com a característica central, com uma
das características mais importantes do nosso País. N6s
somos um País que tem uma grande parcela da população,
economicamente ativa, jovem. A população jovem do nos
so País é hoje muito grande, n6s somos um dos maiores
países do mundo, considerando-se o aspecto da juventude
e, entretanto, aqui, o § 3.0 deste Capítulo IV estabelece
idades-limites acrescidas para Prefeito, Deputado Estadual
e para Deputado Federal, que hoje não tem esse tipo de
limitação. .

Então, nesse sentido, ao invés de incorporarmos o
substitutivo da Constituição, desse projeto que estamos
discutindo, ao invés de incorporarmos um dado mais avan
çado, que refletisse essa compreensão de que o nosso País
é um País eminentemente jovem e, por conseguinte, quem
sabe, rebaixar o limite de idade para se ocupar determi
nados cargos, como Prefeito, Deputado Estadual e Depu
tado Federal, ao invés de se proceder dessa forma, nõs
aumentamos e estabelecemos limite de 25 anos para Pre
feito, de 21 anos para Deputado Estadual e Federal, coisa
que nem hoje existe. Também aí não fizemos referência e
não incorporamos no nosso substitutivo uma questão, ho
je, sentida e muito levantada pela juventude brasileira que,
da faixa de 16 anos para a frente, participa da economia,
participa dos deveres e participa da atividade econômica
e intelectual da nossa Pátria, o voto para os jovens de 16
anos em diante.

O Capítulo V é o dos Partidos Políticos. Aí, n6s pen
samos que no art. 16, inciso X, há uma restrição que, na
verdade, questiona em essência aquilo que está posto no
Capítulo I desse pr6prio Título I, porque no art. 5.°, § 40
Capítulo I fala-se, e n6s aqui destacamos, na liberdade
de associação: "É plena a liberdade de associação, exceto
de caráter paramilitar. .. etc.

Mas quando se chega ao art. 16, inciso X, observa-se
a necessidade a manutenção do registro e funcionamento
condicionados' à votação obtida pelos Partidos políticos.

Ora Sr. Presidente, uma das expressões mais elevadas
da Asso~iação dos Populares e dos Cidadãos é a sua orga
nização enquanto Partido político. Se há condicional, se
há condicionante para esse tipo de associação, que é a as
sociação partidária, então, o § 40, que fala "é plena a liber
dade de associação" é questinado na sua essência e no seu
aspecto principal.

Era isso que queríamos dizer, Sr. Presidente, emitindo
a opinião do PC do B a respeito desse art. 2.0 • Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o Sr. Roberto Freire, do Partido Comunista Brasileiro.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, há um discurso onde
se confundem homens de direita e homens de esquerda,
que se equivocam profundamente quando não vêem rele
vância nas questões que estão sendo discutidas nesta Cons
tituinte, particularmente este Título e o outro que virá
depois da organização dos Estados.

Não se trata de resolver questões do cotidiano dos
nossos operários, dos nossos trabalhadores. A solução des
ses problemas passa pelas questões institucionais do Poder,

e não se discute Poder não se sabendo os direitos da cida
dania e como se organiza o Estado. É um populismo equi
vocado, que entra pela direita sabe-se com que objetivo,
pela esquerda, profundamente danoso à pr6pria organiza
ção da classe operária.

Dito isso é importante se salientar que, neste Capí
tulo, neste Título, há avanços significativos no aprofunda
mento da questão democrática. Direitos fundamentais que
se pensa e que se imagina não poderem ser diferentes da
quilo que foi escrito no século passado. Podem e estão
sendo diferentes; são direitos de cidadania mais amplos do
que as célebres Garantias Individuais. É o direito difuso
de coletividade, direito não apenas previsto, mas tentando
garantir o exercício desses direitos: habeas data; habeas
corpus, mandado de segurança amplo, mandado de injun
ção, ação constitucional, e, mais do que isso, o direito das
entidades de classe, das entidades da sociedade civil re
presentarem concretamente os interesses coletivos difusos
sociais.

Há avanços, também, na questão dos direitos sociais
como direitos fundamentais, a questão fundamental que
se discute dos sindicatos serem livres, de poderem se or
ganizar, dos trabalhadores poderem ter, a nível constitu
cional, alguns direitos garantidos. Questões que estão sen
do aqui colocadas e que representam a possibilidade, não
a solução, mas a possibilidade de, através da luta política,
os trabalhadores, os operários, os assalariados brasileiros,
concretamente, buscarem até mesmo a conquista do Poder,
por melhor organização, por viabilizar-se, a nível de par
ticipação política. Não vamos cair em populismo de se
dizer, por exemplo, que não vale se discutir parlamenta
rismo ou presidencialismo, porque isso não enche barriga;
é verdade que não enche, mas é verdade também que se
não tivermos uma institucionalidade, um aparelho de Es
tado em que os trabalhadores tenham uma perspectiva de
influir, aí sim, evidentemente, vamos ter um quadro em
que a classe dominante usa o aparelho do Estado para re
primir, desorganizar e, mais, espoliar a classe operária.

Tudo isso é para salientar que este projeto, neste Tí
tulo, representa avanços significativos na questão demo
crática. Existem problemas que n6s, se tivéssemos tempo
- daí a importância desse tempo, embora vá abrir mão,
porque me parece que ninguém está achando importante 
iríamos pontuar aquilo que precisa ser discutido, aquilo
que pensamos ser o importante, o fundamental. Não sei
se será, mas pelo menos cabe às lideranças políticas res
ponsáveis, aos Partidos que têm propostas, colocar a nível
da Comissão. Temos propostas, e aqui foram ditas algu
mas delas: a questão da unicidade sindical, que não está
aí tratada; discussão, inclusive no seio da esquerda, em
relação à pluralidade; é uma questão que terá que ser re
solvida a nível da Comissão através de destaque. Existem
problemas, inclusive contradições, no momento em que ad
mite, na dispensa imotivada, a dispensa por motivos tecno
Iógícos e, ao mesmo tempo, garante ao trabalhador vanta
gens pelos avanços tecnol6gicos ou de robotização; contra
dições que precisam ser sanadas. Há problemas outros tam
bém, na questão em que se trata do Partido Político, dos
Direitos Políticos. Tudo isso são temas que merecerão a
nossa atenção, porque diferentemente do que alguns pen
sam, se constituem na questão básica de uma Constituição,
é exatamente os direitos da cidadania, como se exercem
esses direitos e como isso ocasiona, concretamente, a sua
participação, a nível do aparelho do Estado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Jamil Haddad, pelo Partido So
cialista Brasileiro.

Em seguida, proceder-se-á à votação do Título II, res
salvados os destaques, e será encerrada esta reunião.

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, não vou aqui repetir as vanta-
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gens e os avanços que tivemos, neste Título que está sendo
debatido. Vejo, na realidade, necessidade, apesar dos
avanços, de algumas modificações.

Temos propostas neste sentido, através de pedidos de
destaque. Vi, com grande satisfação, no Texto Constitucio
nal, o que propus num projeto de lei, no Senado, no ano
passado: a inclusão da tortura como crime inafiançável e
imprescritível. Tenho, também, um projeto para que o tra
balho noturno seja pago em dobro. Vi colocado, também,
essse dispositivo neste Título que se discute.

Mas, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, vejo uma con
tradição flagrante na parte referente aos Partidos políticos.
Sabemos, nós, as dificuldades que os chamados pequenos
Partidos tiveram para chegarem ao registro provisório. Ti
vemos de nos organizar em nove Estados, com um mínimo
de 20% de Municípios. E, agora, vemos nas Disposições
Transitórias que o fato de 30 parlamentares se reunirem e
desejarem se constituir como um novo Partido, terão, de
plano, aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral a sua so
licitação.

Sou daqueles que acham que deve haver uma liber
dade total para a organização partidária no nosso País,
como deve ser num regime democrático. Não haver essa
Lei Orgânica dos Partidos Políticos, verdadeiramente dra
coniana. E nós sabemos, não somos crianças, que alguns
Partidos conseguiram o seu registro definitivo fraudulen
tamente. Nós sabemos que em determinados Estados, al
guns Partidos conseguiram se organizar de maneira não
muito correta. Nós queremos uma liberdade para a orga
nização partidária. Não somos contra aqueles que queiram
se organizar com um bloco e conseguirem, posteriormente,
o seu registro. Mas não queremos, e vimos que no Substi
tutivo n.O 2 o capítulo referente aos Partidos políticos teve,
na realidade, o que se pode chamar de uma mudança ra
dical em relação ao primeiro. E quero deixar bem claro
que nós, do Partido Socialista Brasileiro, adotaremos o
pedido de destaque para a emenda do nobre Lider Roberto
Freire, do Partido Comunista do Brasil. E dizer que, no
momento da discussão dos destaques, faremos então as
colocações necessárias para discutir alguns pontos que nos
parecem devem ser melhorados dentro deste Título. (Mui
to bem! Palmas)

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Para
uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra
o nobre Constituinte Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO - Para autorizar o meu
voto a favor ou contra, eu gostaria de saber se há algum
destaque sobre o § 52 do art. 5.°

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Assessor
parlamentar informa que, neste momento, não tem con
dição de responder satisfatoriamente a V. Ex.a , mas será
respondido tão logo consiga tais informações.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Muito
obrigado a V. Ex.a .

Título II do Substitutivo n.o 2 ao Projeto de
Constituição, do Sr. Bernardo Cabral (26.a vota
ção)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação o
Título lI, resalvados os destaques e preferências.

Vai-se proceder à chamada nominal.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes: ao
PMDB - Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio Campos,
Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos
Sant'Anna, Celso Dourado, Cid Carvalho, Cristina Tavares,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando
Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra,

Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Cal
mon, José Fogaça, José Geraldo, José Ignácio Ferreira,
José Paulo Bisol, José Serra, Nelson Carneiro, Nelton Frie
drich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Pímentada Veiga, Prisco Viana, Rodrigues Palma, Sigma
rínga Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Albano
Franco, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Euclides Scalco,
Israel Pinheiro, José Tavares, Miro Teixeira, Octávio Elísio,
Rose de Freitas e Vilson Souza. Do PFL - Afonso Arinos,
Alceni Guerra, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prie
to, Carlos Chiarelli, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, José
Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos, José Tho
maz Nonô, Luis Eduardo, Marcondes Gadelha, Mário Assad,
Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo
Fiúza, Sandra Cavalcanti, Cleonâncio Fonseca, Jonas Pi
nheiro, José Lourenço, e Ricardo Izar. Do PDS - Antonio
Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas
Passarinho, Virgílio Távora e Bonifácio de Andrada. Do
PDT - Lysâneas Maciel. Do PTB - Francisco Rossi, Gas
tone Righi e Joaquim Bevilácqua. Do PT - Plínio de Ar
ruda Sampaio e José Genoíno. Do PDC - Siqueira Cam
pos. Do PC do B - Haroldo Lima. Do PCB - Roberto
Freire. Do PSB - Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 84 Constituintes
Total: 84 votos. O Título foi aprovado, ressalvados os des
taques.

IV - SUSPENSãO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Presidência
vai suspender os trabalhos, convocando os Senhores Cons
tituintes para a continuação da presente reunião, amanhá
às 15: 00 horas.

Devo comunicar que o Líder Brandão declarou que
S. Ex.a e a sua Bancada estão de acordo com esta con
vocação para às 15 horas. S. Ex.a teve que se retirar.

Está suspensa a reunião.

(Suspende-se a reunião às 20 horas e 32 mi
nutos)

EM 27 DE SETEMBRO DE 1987

Presidência dos Srs.: Monso Arinos, Presidente, Aluí
zio Campos, Primeiro Vice-Presidente:

I - REABE'RTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.

11 - ORDEM DO DIA

VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTITUIÇAO
TíTULO II (continuação)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vai-se pro
ceder à votação das preferências e dos destaques ao Titulo
lI. O primeiro destaque a ser votado é o da Emenda n.o
33.996/6, substitutivo integral do Título.

A emenda não pode ser considerada em face do art. 23,
§ 2.°, do Regimento da Assembléía Nacional Constituinte,
que diz o seguinte:

"Fica vedada a apresentação de emenda que
substitua integralmente o projeto ou que diga
respeito a mais de um dispositivo, a não ser que
trate de modificações correlatas, de maneira que a
alteração, relativamente a um dispositivo envol
va a necessidade de se alterarem outros."
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Em votação o requerimento de preferência do Cons
tituinte José Genoíno, solicitando preferência para a vo
tação do Título II do proj eto, em relação ao mesmo Títu
lo do 2.° Substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Acabo de ouvir V. Ex.a dizer - posso tê-lo ouvido mal
- que, tendo sido aprovado preliminarmente o Título,
qualquer emenda substitutiva integral está prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Sim, nas con
dicões a que se refere o art. 23, § 2.0: "(. .. )a não ser que
trate de modificações correlatas, de maneira que a a1:tera
cão relativamente a um dispositivo, envolva a necessidade
de se alterarem outros". Lembra V. Ex.a que li o parágra
fo na íntegra.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Peço vênia para voltar ao assUl;rto,. pois me parece que
o dispositivo refere-se ao SubStItutIVO como um todo e
não ao Título.

O SR CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Para
uma ,questão de ordem Sr. Presidente. V. Ex.a an~ciou
que ontem havia sido aprovado o Título lI. Com? e que
agora se vai votar a preferência para este Oapítulo se
ontem já foi votado o Título?

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Um momen
to preciso tomar conhecimento dos fatos, a fim de re
soÍver uma das questões para depois resolver a outra.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Pa
rece-me 'Sr Presidente, que é impertinente a colocação,
porque pela'Consolidação das Regras Regimentais não há
preferência para este Título.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Sr. Presídente, tenho que voltar ao assunto, porque, do
contrário, não vamos fazer outra 'coisa senão referendar
Ipsis verbís, ípsis litteris o Substitutivo do Sr. Relator
quando devemos ter a oportunidade de substituí-lo inclu
sive em parte - estou certo que não no todo, mas pelo
menos em parte - e cada Título é uma parte. Neste caso,
ontem e em outras vezes, dirimindo-se questões de ordem,
chegou-se à conclusão de que não haveria preferência ao
Substitutivo antes de aprovado o Título, porque primeiro
se aprova o Título. Aprovados os Títulos, ressalvados os
destaques, será possível fazer a votação mesmo de Titulos
integralmente substitutivos.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, peço a atenção de V. Ex.a para ~ item 2.?, da
Consolidação das Regras Pvegimentais, que dIZ o seguinte:

"Aprovado o título ou capítulo, ficam preju
dicados os seus correspondentes no pro] eto e no
1.0 Substitutivo e, ainda, as emendas apresenta
das a estes últim-os, salvo as destacadas."

Repito: "aprovad-o o título ou capítulo, ficam preju
dicados os s€US correspondentes no projeto e no 1.0Substi
tutivo..." Como agora se pode discutir a preferência de
uma parte que já ficou prejudicada por expressa dispo
sição?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Na
própria consolidação, o item 2.14 é claro. Ele estabelece
que "não haverá preferência entre os Títulos". Não pode
haver preferência entre os Títulos. A nossa preocupação é
exatamente com uma coerência de interpretação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Peço a
palavra para uma questã-o de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arin-os) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte José Genoíno, para uma questão
da ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, a Consolidação das Regras Regimentais no tocan
te à votação - item 24 - diz o seguinte: "Terá prete
rência para votação o 2.0 Substitutivo"...

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Por favor, leia
mais lentamente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - O item 24,
Sr. Presidente, diz: "Terá preferência o 2.° Substitutivo
oferecido pelo Relator, como conclusão do seu parecer"...

Em seguida, a Consolidação das Regr,as Regimentais
estabelece a preferência para o 2.0 Substitutivo depois
para o 1.0 e, em terceiro lugar, para o Projeto de Consti
tuição.

Sr. Presidente. a Mesa nos informou ontem que, por
exemplo, votando-se o 2.° Substitutivo, não estaria pre
judicando pedido de preferência que verse sobre os três
projetos, o que é diferente de emendas substitutivas glo
bais, porque a Consolidação das Regras deixa claro que
existem três proposições: o 1.0 e o 2.° Substitutivos e
o Projeto de Constituição.

Emenda substitutiva que altere globalmente não pode
ser acolhida. V. Ex.a tem razão, porque, se ela for acolhi
da, estarão prejudicados todos os destaques e todas as
emendas. Mas pedido de preferência para um dos três
projetos pode ser acolhido Sr. Presidente, salvo os des
taques apresentados ao 1.0 Substitutivo e ao Projeto de
oonstítuíção, A diferença, Sr. Presidente, entre o Projeto
de Constituição, o 1.0 e o 2.° Substitutivos e emenda
substitutiva é que aquelas três peças constituem matéria
de projeto constítucíonal do conhecimento da Casa, e
apresentamos emendas sobre as três, enquanto sobre
emenda substitutiva não tivemos a oportunidade de fazer
destaques, nem emendas. Se a Presidência da Constituinte
aceitou emendas ao Projeto de Constituição e ao 1.0 Subs
titutivo e somente emendas supressívas ao 2.° Substituti
vo, é evidente que qualquer Constituinte membro desta
Comissão pode pedir preferência para o 1.0 Substitutivo
ou para o Projeto de Constituição. Isso é regimental, e
não fere o § 2.° do art. 23, porque não estamos propondo
a substituição do todo: estamos apenas solicitando a pre
ferência para votar um projeto que já é do conhecimento
da Casa. O Projeto de Constituição é da Casa. O 1.0 Subs
titutivo é da Casa. Portanto, o pedido de preferência
Sr. Presidente, está de acordo com a Consolidação d~
Regras Regimentais, conforme informacão que recebi on
tem à tarde, antes da votação do 2.°" Substitutivo com
a interpretação de que não estariam prejudicados ~s pe
didos de preferência.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, mas pelo item 2.14, não pode haver prefe
rência entre os Títulos, ou, então, não vale a Consoli
dação.

O SR. CONSTITUINTE NÉLSON JOBIM - Para uma
questão de ordem, Sr. Presidente. Sr. Presidente, no dia
de ontem foi votado o Título II do 2.° Substitutivo. Obser
ve V. Ex.a que o item 2.4, da Consolidacão das Regras
Regimentais, diz o seguinte: "

"Terá preferência para votação o 2.° Substi
tutivo oferecido pelo Relator, como conclusão de
seu parecer, salvo deliberação em contrário."

Pois bem. Ontem não foi tomada nenhuma delibera
ção no sentido de que se votaria primeiro o 1.0 Substi
tutivo ou o Projeto. Se isso foi feito, votado o 2.0 Substi
tutivo, incide a regra do item 2.5:

"Aprovado o título ou o capítulo, ficam pre
judicados os seus correspondentes no projeto e no
1.0 Substitutivo, e, ainda, as emendas apresenta
das a estes últimos, salvo as destacadas."

Logo, não houve prejuízo das emendas, mas do Tí
tulo II correspondente ao 1.0 Substitutivo. Esta é a regra.
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o SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Pela
ordem, Sr. Presidente. Queria colocar para o Presidente
Afonso Arinos uma questão de lógica. Não é buscar-se
o Regimento. Ontem, no final da sessão, antes da sua
suspensão, aprovamos por unanimidade, se não me enga
no, inclusive com o voto do Constituinte José Genoíno,
que naquela oportunidade votava como suplente, o Título
II do 2.0 Substitutivo do Relator Bernardo Cabral, res
salvados os destaques, solicitados durante o prazo de 72
horas, e aceitos pela Presidência.

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR - E
as preferências?

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Nin
guém está discutindo preferência. Estamos afirmando que
aprovamos o Título TI. EJe está aprovado, ressalvados os
destaques. Se aceitássemos a proposta do Constituinte
José Genoíno, estaríamos não só desconhecendo essa apro
vação, porém, o que é mais grave, infringindo algo fun
damental aos trabalhos da Constituinte; isto é, se fosse
aprovado esse requerimento, estaríamos aprovando sim
plesmente o 1.0 Substitutivo e prejudicando o Título II
do 2.0 Substitutivo e todos seus destaques. Ou seja en
cerraríamos a discussão do Título II aqui e agora, p~rque
todos os destaques foram feitos ao 2.° Substitutivo e não
ao 1.° Se aprovarmos a preferência requerída, e por isso
não pode haver substitutivo integral de Título, exata
mente por isso, estaríamos impedindo que todos os Srs.
Constituintes, que apresentaram destaques, votem. É
inepto esse pedido.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para contraditar. Sr. Presidente,
a questão de ordem levantada pelo nobre Constituinte
Roberto Freire não procede pelo seguinte: o item 2.'5 das
Regras Regimentais ...

O SR PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Peço aos
nobres membros da Comissão que readquiram a calma
neeessáría, a fim de que se possa ouvir, entender e deci
dir. São três etapas sucessivas. Primeiro, não posso ouvir,
porque aqui perto estão falando muito alto; segundo,
não posso entender, porque todos estão falando ao mes
mo tempo; terceiro, não posso decidir se não estiver ou
vindo nem entendendo.

O SR. CONSTITUINTE JOSiÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, para contraditar a questão do Constituínte Ro
berto Freire. O item 2.5 das Regras Regimentais esclarece
a preocupação do nobre Constituinte Roberto Freire:

"2.5 - Aprovado o título ou capítulo, ficam
prejudicados os seus 'COrrespondentes no projeto
e no 1.0 Substitutivo, e, ainda, as emendas apre
sentadas a estes últimos, salvo as destacadas (SF
- art. 336, XVI)."

Portanto, Sr. Presidente, se aprovarmos o pedido de
preferência para o Projeto de Constituição, as emendas
destacadas do 1.0 e 2.0 Substitutivos estão preservadas
para a votação e apreciação nesta Comissão, porque o
item 2.5 é claro: salvo as emendas destacadas. Isso res
ponde à preocupação do nobre Constituinte Roberto Frei
re, como ficou claramente exposto na reunião dos Líderes
na mesa e na sala do Dr. Ulysses Guimarães.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Presidente
vai tomar a providência de suspender a reunião e con
vocar os Constituintes Carlos Sant'Anna, José Genoíno,
Roberto Freire e Pimenta da Veiga para uma conversa
em sala reservada, a fim de tentarmos chegar a alguma
conclusão. Assim como está não posso decidir.

Está suspensa a reunião.
(A reunião é suspensa)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Está reaber
ta a sessão.

Agradeço aos srs. Constituintes aqui presentes a gen
tileza de terem concordado com a sugestão. O grupo de
trabalho reuniu-se e chegou a um acordo, que está sendo
datilografado. De forma que, em breve, terei oportunidade
de dar conhecimento do mesmo ao Plenário.

O SiR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGli1ES - Se
nhor Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem Vossa
Excelência a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Se
nhor Presidente, V. Ex.a, democraticamnte, quis ouvir os
Líderes para estabelecer a ordem nos nossos trabalhos,
de tal modo que haj a a maior eficiência possível, dentro
de um espírito democrático. Quero dizer-lhe que o que
V. Ex.a anunciar em decorrência desse entendimento eu
acatarei, e espero que todos acatem.

Mas, Sr. Presidente, na Consolidação das Regras Re
gimentais há um preceito contido na parte 2.7, onde está
claramente estabelecido: "Votado o titulo ou capítulo,
votar-se-ão, em seguida, as partes destacadas do 2.0 , do 1.0

substitutivo e do projeto". Isto significa que, votado o
capítulo - o que já fizemos ontem - somente nos restará
votar as partes destacadas e nunca um novo substitutivo.
Entretanto, render-me-eí à decisão que V. Ex.a anunciar.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Agradeço ao
meu velho amigo e companheiro Chagas Rodrigues a ma
nifestação de apoio. Concordo com a apreciação que fez.
Acontece que, muitas vezes - e isto é uma experiência que
colhi nas Nações Unidas - quando havia grande difi
culdade numa comissão numerosa, sempre se procurava
fazer um acordo através da formação de um comitê, que
não era um comitê de líderes, mas um comitê de pessoas
que estivessem interessadas no desembaraço do assunto.
Então, isso dá bom resultado, ainda que existam dúvidas
quanto aos preceitos regimentais. Não estou cometendo
uma ilegalidade, não estou enfrentando nenhuma regra que
seja indeclinável. Estou apenas aprovando uma experiên
cia que me vem da idade, que me vem do exercício das
funções de representante do Brasil nas Nações Unidas.

Ê muito comum fazer-se a escolha de um comitê para
resolver estes problemas, e o fizemos. Realmente, a am
plidão, a majestade. a solenidade do recinto do Senado,
com todas as suas louçanias e glórias, com todo o seu
passado ilustre, do Império e da República, causam certa
dificuldade na adoção de soluções em que alguns possam
sentir-se derrotados. Esta solenidade que o Senado tem,
que não é puramente arquitetônica, mas também histó
rica, pois vem desde 1824, faz com que as coisas pareçam
mais difíceis do que são pela imposição da atmosfera. A
isto é que a prática dos comitês especiais se opõe, tirando
a solenidade das decisões.

De qualquer maneira, agradeço ao meu querido e velho
amigo Chagas Rodrigues o seu apoio. Espero que possa
mos continuar a sessão, porque já tenho aqui o texto que
foi adotado.

Estou trazendo o texto aprovado na reunião. Todos
os que dela participaram contribuíram com muita sabe
doria e dedicação, embora com vigor e energia, para que
este texto fosse preparado. O texto é o seguinte:

"A Presidência, em reunião com companheiros
que se interessaram pela solução do problema ho
je suscitado na sessão, resolveu adotar os seguin
tes procedimentos:

1 - Tem preferência para votação o Título
do 2.0 Substitutivo; caso seja aprovado, prejudi
cará todos os destaques a Emendas Substitutivas
Integrais;

2 - Em caso de rejeição do Título do 2.° Subs
titutivo, do 1.0 Substitutivo e do projeto, serão
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votados os destaques de Emendas Substitutivas,
de acordo com os requerimentos de preferência;

3 - A votação far-se-á na ordem crescente dos
Capítulos, não se admitindo requerimentos de
preferência de um Capítulo sobre o outro."

É a comunicação que desejava fazer a este Plenário.
(Palmas')

Dou a palavra ao Constituinte José Genoino. S. Ex.a
embora concorde com o conjunto de normas, faz restrição
a um aspecto que quer enunciar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO - Sr. Pre
sidente, agradeço a V. Ex.a a oportunidade. Concordo com
as duas primeiras parte do acerto entre as Lideranças que
V. Ex.a acabou de comunicar à Comissão. No entanto,
quero registrar perante o Plenário da Comissão meu pro
testo contra a proibição de pedidos de preferência para
um dos três substitutivos, relativamente ao Titulo que
ora apreciamos. Entendo que não se está respeitando o
disposto no Regimento Interno do Senado, transcrito na
Consolidação das Regras Regimentais naquela reunião de
todas as Lideranças com o Presidente Ulysses Guimarães e
com V. Ex.a Registro, pois, este protesto, mas não vou
insistir na minha questão de ordem para não criar pro
blemas para a Mesa da Comissão de Sistematização. No
entanto, quero deixar bem claro que ontem apresentei pe
dido de preferência para votar o Titulo II do Projeto de
Constituição, antes, portanto, de esta matéria ser votada.
Procurei até informar-me junto à Mesa, e ela me garantiu
- nesse momento a Mesa não estava sendo presidida por
V. Ex.a - que o meu pedido de preferência para votar o
Titulo II do Projeto de Constituição não estava prejudi
cado. O mesmo entendimento ficou claro na conversação
com alguns dos companheiros que exerciam a Liderança
do PMDB. Foi por isso que não entrei com pedido de .pre
ferência na reunião de ontem, mas tão-somente na reu
nião de hoje.

Faço, pois, este protesto. Aceito a posição da maioria
das Lideranças sobre esta matéria, mas acho que, ao ne
gar-se preferência para um dos três substitutivos, o que
é diferente de emenda substitutiva, está-se ferindo um dis
positivo regimental, porque as emendas apresentadas aos
três não se encontram prejudicadas, conforme está escrito
na Consolidação das Regras Regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa re
cebe o registro do protesto, que mais é uma divergência,
e assinala, por sua parte, que o Constituinte José Genoino,
não obstante, aceitou a forma acordada no encontro dos
Lideres e de outros companheiros.

Tem a palavra o Constituinte José Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
acho que o grupo de Constituintes escolhido para analisar
a questão se houve muito bem. Mas não entendi bem como
foi a solução, e é por isso que peço a V. Ex.a que me
escute com um pouco de atenção para orientar a mim e
aos meus colegas no processo de votação.

Entendo, Sr. Presidente, que o que estamos votando é
o 2.° Substitutivo do Relator. E quando votamos um Subs
titutivo evidentemente o fazemos ressalvando os destaques.
Ora, V: Ex.a sabe que os destaques estão listados num
documento oficial. Ocorre que não temos em mãos os tex
tos desses destaques. Diga-se que para termos acesso ao
texto de qualquer desses destaques somos obrigados a con
sultar esses livros enormes, e nem sempre dispomos de
tempo para a análise necessária. Então, muitas vezes, es
tamos votando sem saber bem o quê. Mas entendo, Senhor
Presidente, que o objeto da votação é o 2.° Substitutivo
do Relator, menos os destaques. Muito bem: quais são os
destaques? São aqueles que V. Ex.a terá aceito, ou não, e
que estão listados. Se há destaques para emendas substi-

tutivas de Títulos, acho que V. Ex.a certamente teria de
se ater ao § 2.0 do art. 23 do Regimento, que diz:

"Art. 23. . .
§ 2.° Fica vedada a apresentação de emenda

que substitua integralmente o Projeto ou que diga
respeito a mais de um dispositivo, a não ser que
trate de modificações correlatas, de maneira que
a alteração, relativamente a um dispositivo, envol
va a necessidade de se alterarem outros."

V. Ex.a também sabe que, a par desse § 2.0, há um
ofício do Presidente Ulysses Guimarães orientando as Me
sas das Comissões a respeito da interpretação dessa ma
téria. Então, segundo esse ofício, cabe exatamente a Vossa
Excelência dizer o que é matéria correlata. E me parece
muito importante, Sr. Presidente, que, de uma vez por
todas, V. Ex.a decida se matéria correlata é aquela que
consta de um Título ou de um Capítulo, ou se é menor
que um Capítulo, se se refere apenas a alguns artigos.
Parece-me que este ponto está sempre voltando à baila
quando se trata de analisar problemas de emendas subs
titutivas. Afinal, ainda não estamos sabendo se V. Ex.a
aceitou destaques sobre emendas que compreendem o Ca
pítulo II ou IH, como é o caso da emenda que está sendo
discutida. Soube pelo autor da emenda que há também
destaques de partes da emenda, o que é legítimo. Talvez
não se possa aceitar o destaque do substitutivo sobre três
Capítulos: talvez se possa aceitar destaque que tiver sido
feito anteriormente, seja sobre parte da emenda substí
tutiva, ou não.

Em suma, Senhor Presidente, o meu pensamento é
que estamos votando o substitutivo, menos os destaques.
Se assim é, precisamos saber quais são os destaques aceí
tos. Finalmente, acho que destaques são somente aqueles
que foram feitos anteriormente, ou melhor, dentro do pra
zo determinado de 48 horas. E ninguém pode voltar ou
recorrer ao 1.0 Substitutivo, ou ao Projeto de Constituição,
se não há um destaque feito sobre ele na oportunidade e
não mais do que isso.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O assunto
foi debatido precisamente tendo em vista o art. 23 e seus
respectivos parágrafos, mas não se chegou a um acordo.
Precisamente o debate que se formara em torno dessa ma
téria provocou a necessidade de um acordo parcial. É a
explicação que tenho a dar a V. Ex.a

Tem a palavra o Constituinte Egídio Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, entendi o acordo que V. Ex.a acaba de ler
e acho que ele atende às normas regimentais e às regras
consolidadas. Penso que não há mais dúvidas para o enca
minhamento da votação. Todos os destaques foram publi
cados' oficialmente e V. Ex.a já declarou aqui que os tem
como deferidos. Quero pedir apenas a V. Ex.a que enca
minhe a cada um dos Membros da Comissão cópia do
acordo que V. Ex.a acabou de ler e tomou como decisão.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Já foi enca
minhado.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Se
nhor Presidente, pelo que entendi da leitura feita por
V. Ex.a do acordo celebrado entre os Líderes, ficou acer
tada a impossibilidade de pedido de preferência dentro
de um título, de um capítulo sobre outros, para votação.
Bem, esta é a conclusão a que se chegou para resolver o
impasse criado aqui relativamente ao Título II e ao Título
IH. Todavia, não está resolvido quanto ao Título IV, que
trata dos Poderes: Da Organização dos Poderes e Sistema
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de Governo. Portanto, não será possível votarmos o Capí
tulo I do Título IV, que trata do Poder Legislativo, sem
antes decidirmos a questão central, que está nos Capítulos
II e III do mesmo Título: atribuições, papel e funções do
Legislativo e do Executivo. Assim, se prevalecer este en
tendimento, quando chegarmos ao Título IV o impasse
estará novamente criado, porque não se poderá votar vali
damente o Capítulo I - Do Legislativo - sem ter decidida
a questão central, que é Sistema de governo e atribuições
do Poder Executivo.

De maneira que, se é certo o que eu ouvi de V. Ex.a,
peço que esta questão seja reconsiderada agora ou opor
tunamente, porque, inclusive, ela fera o inciso 2.14 da
Consolidação das Regras Regimentais, que proíbe apenas
a preferência para a inversão da seqüência natural dos
capítulos dentro de um mesmo título. Se esta questão não
for revista agora, pelo menos deverá sê-lo oportunamen
te, antes da votação do Título IV.

() SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Agradeço a
V. Ex.a Compreendi bem a sua posição. A explicação que
poderia dar é que o texto constitucional tem uma parte,
vamos dizer inerte ou fixa e uma parte dinâmica, que
é aquela que decorrerá da situação ou da solução dada ao
problema de sistema de governo. Não é só essa parte que
temos da modificar. Ainda temos que adaptar nos pro
cessos que ainda não foram previstos o funcionamento
daqueles textos já aprovados em função das exigências
do novo regime que se implanta. Parece-me que isso é
uma eoísa lógica. Isso será feito oportunamente, como
bem disse V. Ex.a Agradeço a V. Ex.a a cooperação, mas
está claro que isso fará parte da rotina dos nossos traba
lhos daqui em diante. Acho que isso tem que ser resolvido,
mas não já. Esta é a minha opinião.

O SR. CONSTITUINTE vrvALDO BARBOSA - Muito
obrigado a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Pre
sidente, embora não pertença à douta Comissão de Sis
tematização, tenho procurado dar, cama Constituinte, a
minha colaboração para o aperfeiçoamento da nova Carta.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Sou testemu
nha disso.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Apresentei
inúmeros pedidos de destaque; exatamente ao Título n,
no Capítulo I, até o art. 55, são nove pedidos de destaque.
No entanto, ao ler a relação fornecida pela Secretaria da
Comissão de Sistematização verifiquei que nela não cons
ta nenhum dos destaques que solicitei. Como pode ter
acontecido um equivoco para comigo, poderão ter acon
tecido outros com os demais Constituintes. Assim, peço
a V. EX,a que diligencie no sentido de verificar se todos
os destaques solicitados estão realmente relacionados e se
serão votados pela douta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Pelas infor
macões que acabo de receber, V. Ex.a terá as necessárias
explícações se tiver a gentileza de vir até a Mesa. Aqui
V. Ex. a terá os elementos para, atender à sua solicitação.

Destaque n," 252/87 - Emenda n.? ES-34.044-1,
do Sr. Lysâneas Maciel, "que modifica o art. 6.°
"caput" e seus §§ 1.0, 5.°, 31 33, 37, 58 e 59 do
Substitutivo n.? 1 (art. 5.° do Substitutivo n.? 2).
(27.a votação)

Em votação o Destaque nO 252, requerido pelo Cons
tituinte Lysâneas Maciel, referente à Emenda n.o 34.044-1,
de autoria do mesmo ilustre Constituinte. A emenda refe
re-se a todo o Capítulo r.

o SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Qual
é a emenda?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A de n.o
34.044-1, que é um Substitutivo de todo o Capítulo I,
de autoria do Constituinte Lysâneas Maciel.

Tem a palavra o nobre Constituinte Lysâneas Maciel.
O SR. CONSTITUINTE LYSâNEAS MACIEL - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, preliminarmente,
passo à Mesa o seguinte requerimento:

Em face das várias negociações que se seguiram em
relação a esta matéria, que agora vai ser votada - e
diga-se de passagem que ela contempla uma parte enor
me das preocupações de um grande grupo de Constituin
tes - e considerando que esses dispositivos são pratica
mente os mesmos que havíamos sugerido, (nesse parti
cular consideramos que houve um avanço) para facilitar
mais ainda requeiro, nos termos regimentais, a desistência
de parte do Destaque n,? 252/87, relativo à Emenda n.> ES
34.044-1, que está sendo votada, para que sej a submetido
a votação somente o seguinte: o caput do artigo, nos
termos da emenda; o § 1.0 do artigo, nos termos também
da emenda; e o § 31 do artigo, também nos termos da
emenda, porque é igual ao § 16 da emenda do segundo
Substitutivo.

Sr. Presidente - estou justificando - a rigor, vários
desses dispositivos já estão contemplados. Portanto, estou
fazendo referência à maneira como foram. contemplados.
E não há por que insistir sobre eles. Passo à Mesa esses
dispositivos para apreciação.

Chamo a atenção especialmente para um por ser um
pouco mais complicado. É1 uma combinação de dois arti
gos. No § 5.° do art. 5.° - antes art. 6.0 - há uma se
qüência até a expressão "não evitadas". É1 a seguinte a
redação:

"§ 5.° Ressalvada a compensação para
igualar as oportunidades de acesso aos valores
fundamentais, e para reparar injustiças produ
zidas por discriminações não evitadas..."

A lei punirá qualquer discriminação da maneira como
está' redigido no Substitutivo Cabral. Achamos funda
mental ressalvar a compensação para igualar a oportuni
dade de acesso aos valores fundamentais da vida. Estou
aqui e vou fazer a defesa geral do que foi feito.

Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero dizer que os
dispositivos aqui socorrem quase toda a preocupação nossa.
O § 58, que foi eliminado pelo eminente Relator diz o
'seguinte:

"§ 58. A lei assegurará às entidades de asso
ciações representativas de interesses 'Coletivos o
direito à informação sobre o exercício das funções
públicas e de participação na atividade do Go
verno."

A rigor, trata-se de um habeas data quase que coleti
vo, mas não da forma especificada pelo eminente Relator.
É importante que todas as entidades e associações repre
sentativas de interesses coletivos tenham acesso a essas
informações, seja sobre a construção atômica, seja sobre
uma ferrovia. como a Norte-Sul, por exemplo. Não sei
por que esse dispositivo foi eliminado. Não há vantagem
nenhuma nessa eliminação.

O ponto nevrálgico da emenda que estamos discutin
do, e que foi acolhida em grande parte pelo eminente Re
lator, não é propriamente o seu enunciado porque ele
está bom. O que nos preocupa é o fato de os direitos cole
tivos terem sido misturados COm os individuais. Seria
mais interessante que eles fossem separados, mesmo
porque os direitos coletivos nunca tiveram tratamento
constitucional preliminarmente. Não basta colocar na
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Constituição mais dispositivos. Lembro-me de que no
auge do regime que acabamos de superar, o Brasil era sig
natário de quase todas as declarações sobre direitos hu
manos que existiam no mundo todo e, não obstante, aqui
se praticavam vários crimes. Até se diz, em relação à
Emenda Amaral Netto que propõe a pena de morte, na
verdade S. Ex.a quer estabilizá-la porque ela, a nível
particular, já é praticada em todo o País.

Sr. Presidente, o que nos preocupa agora é a garantia
que esses direitos que estão sendo estabelecidos aqui vão
oferecer. Neste País o cidadão comum tem a idéia de
que, se for colocado um dispositivo na Constituição, por
ser uma Lei Maior, uma lei mais nobre, então terá mais
acesso a ele. É uma grande ilusão. Quanto mais se colo
cam dispositivos na Constituição, mais difícil fica o aces
so do cidadão comum a eles. Mais importante do que isso
que está sendo estabelecido aqui - esses dispositivos e
parágrafo - é o capitulo seguinte: como garantir a efi
cácia desses direitos que estão estabelecidos.

Lembro-me de que na Constituição de 1946, da qual
V. Ex.a participou, o eminente Ministro do Supremo Tri
bunal Federal Prado Kelly dizia: "Muitas vezes, colocar
um dispositivo numa Constituição é uma maneira de
disfarçar uma ditadura e amortalhar um princípio de di
reito." V. Ex.a deve recordar-se de que foi também após
um período ditatorial que foi feita essa observação. A
garantia, a eficácia do que está sendo escrito muitas ve
zes é mais importante do que seu enuncíado.

De maneira que houve aqui um avanço, mas, se no
capítulo seguinte, que vamos discutir agora, não ficar as
segurada a execução do que ficou estabelecido, de nada
valerá, Srs. Constituintes. Será uma simples declaração
de direitos, que já estamos cansados de ver nas Cons
tituições. Houve um avanço, um progresso, mas na ver
dade, se não criarmos o Tribunal de Garantias Consti
tucionais e outros implementos para garantir isso que
está aqui, a Constituição brasileira não terá avançado
significativamente.

Portanto, esse parágrafo está bom, bem como esse
capítulo, que acolheu quase toda a pretensão de um grupo
enorme de Constituintes que estão sensibilizados por vá
rios problemas. Inequivocamente ele avançou, e essa é
a razão por que retiramos vários dispositivos que aqui
estão, acolhidos que foram pelo Relator.

Devo, ainda, dizer que S. Ex.a considerou acolhida,
creio que em parte, essa emenda de minha autoria. En
tão, constituiria um avanço a não-retirada do § 58 e
que a compensação pela discriminação fosse de maneira
efetiva e a lei punisse, conforme o Relator propõe.

Sr. Presidente, V. Ex.a inaugurou uma coisa muito
boa aqui: uma espécie de jurisprudência ao tempo da
sua estada na ONU, porque, se fôssemos discutir obser
vando com rigidez o Regimento, jamais avançaríamos, a
começar pelas atribuições da Comissão de Sistematização,
cuja função seria a de comnatlbíüza» o que fora feito
nas outras Comissões. Isso jamais aconteceu. Não é bom
que nos atenhamos à rigidez do Regimento. Portanto,
V. Ex.a está inaugurando uma medida salutar, sensata e
até de bom humor, para que os trabalhos prossigam.

Sr. Presidente, essas as considerações que gostaria de
fazer, porque este ponto é crucial: não basta escrever
artigos bem elaborados. O importante é saber se são efi
cazes, porque, do contrário, estaremos disfarçando o au
toritarismo e, segundo expressão do eminente colega de
V. Ex.a, a própria ditadura.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Gostaria de
pedir ao nobre orador que explicitasse os artigos que res
tariam para serem votados. V. Ex.a está retirando uma
parte?

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sim,
Sr. Presidente, estou retirando uma parte.

o SR. PRESIDENTE, (Afonso Arinos) - Qual seria,
concretamente, essa parte?

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Con
cretamente, seria submetido à apreciação desta egrégia
Assembléia somente o caput do artigo dos termos da
emenda, que não é só minha, mas de um grupo de Cons
tituintes.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Quer dizer
que o que sair do caput ficaria retirado?

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Vamos
voltar ao caput da emenda. O § 31 do artigo, na reali
dade estaria contemplado no § 16 do Substitutivo Ber
nardo Cabral.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊlA - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊA - Em que
pese a excessiva boa vontade que este Plenário tem tido,
Sr. Presidente, fica praticamente impossível saber o que
efetivamente estaremos votando agora, mesmo porque
parece que não houve entendimento. Com todo o respeito
que tenho pelo autor da proposta, S. Ex.a não foi muito
claro, inclusive ao defender aqueles pontos que teria in
teresse fossem destacados na matéria. Pediria a S. Ex.a,
então, que sintetizasse para o Plenário o que efetiva
mente estacou, em que pese ao fato de este Constituinte
achar inadequado esse sistema de critério. Pediria a
S. Ex.a que explicitasse o que gostaria que viesse a ser
apreciado pela Casa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
no meu entendimento, a hora de apresentação dos des
taques já passou. O Regimento determinou o prazo de
48 horas para a apresentação de destaques, que poderiam
ser feitos sobre o artigo do parecer do Relator e sobre
artigos das emendas apresentadas, ou das emendas que
poderiam ser feitas sobre o 1.0 Substitutivo. Agora, Sr.
Presidente, não é possível mais pedir destaques de des
taques, mesmo porque vamos substituir a votação de um
destaque por uma de três ou quatro destaques feitos
ao destaque apresentado pelo eminente Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, para responder a essa questão de ordem. O
autor pode pedir, a qualquer momento, nos termos regi
mentais, a desistência de partes dos destaques. É o que
estou fazendo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
o nobre Constituinte pode desistir do destaque todo. Não
há destaque sobre destaque.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, decida por nós. Estamos aqui para cumprir o
que V. Ex.a decidir.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, para contraditar. Não me parece que haja
inconveniência na desistência parcial de destaques. O que
desejamos é um texto constitucional aprimorado. Muitas
vezes a desistência de partes de um destaque, que não
tenha o apoio de Plenário, pode viabilizar a aprovação de
uma modificação fundamental no texto constitucional.
O que me parece é que o Constituinte Lysâneas Maciel
não precisou exatamente a parte que pretende seja vo
tada e a parte da qual desistiu. Se o nobre Constituinte
fizer isso com objetividade, parece-me que não averá
oposição do Plenário, porque isso só contribuirá para
que possamos chegar a um texto mais aprimorado, que,
não tenho dúvida, é o objetivo de todos nós.
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o SE. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Nesse caso, Sr.
Presidente, V. Ex.a terá de dar esse mesmo direito a
todos, e são 8 mil destaques em 30 mil destaques. li: anti
regimental. A ora dos destaques já passou e não á des
taque sobre destaque.

O SE. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA 
V. Ex.a está enganado. Não aumentaremos o número de
destaques, porque cada parlamentar que tiver feito des
taque irá apenas desistir de parte dele, se assim enten
der. Não será aumentado o número de destaques.

O SE. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - pa
rece-me que não fui entendído na minha petíção inicial.
Iniciei a minha fala dizendo que iria suprimk Nada
estou destacando nem acrescentando. Estou apenas su
primindo parte de minha emenda e não vejo impedimento
regimental para que isso ocorra. Pediria permissão ao
Sr. Presidente para fazer a leitura. Reduzo de 58 para 7
seu número.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
a palavra ao nobre Constituinte para fazer a leitura. Gos
taria apenas de acrescentar que o Constituinte José Fo
gaça acaba de comunicar-me que, na evolução da feitura
do texto, essa solução foi largamente praticada nas co
missões e subcomissões: desistência em parte dos desta
ques. O Constituinte José Fogaça deu seu testemunho
sobre isso.

O SE. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Fui presidente
de Comissão e absolutamente...

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Encerraremos
a questão com a leitura que V. Ex.a fará.

O SE. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - O
caput do artigo passaria a ter a seguinte redação :

"A Constituição assegura aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País e a inviolabilidade
dos direitos concernentes à vida, à integridade
física, à existência digna, à liberdade e à segu
rança da pessoa humana."

Aqui, apenas um detalhe: alguém está sugerindo a
inclusão do direito de propriedade, contra o qual não teria
objeção.

O § 1.0 passaria a ter a seguinte redação:
"A alimentação, a saúde, o trabalho e sua re

muneração, a moradia, o saneamento básico, a
seguridade social, o transporte coletivo e a edu
cacão consubstanciam o mínimo necessário ao
plano exercício do direito à existência digna."

O § 31 passaria a ter a seguinte redação:
"São inadmissíveis, no processo, as provas

obtidas por meios ilícitos."
O § 33 teria a seguinte redação:

"A lei assegurará a individualização da pena
e não adotará outras além das seguintes: priva
ção da liberdade, perda de bens, multa, prestação
social alternativa e a suspensão da interdição de
direitos."

O § 37 passaria a ter a seguinte redação:
"Não haverá pena de morte, de prisão per

pétua, de trabalhos forçados ou de banimento.
Quanto à pena de morte, fica ressalvada a legis
lação penal aplicável em caso de guerra externa."

O § 59 teria a seguinte forma:
"Os direitos e garantias expressos nesta Cons

tituição não excluem outros direitos e garantias
decorrentes do regime dos princípios que ela
adota, ou das declarações Internacíonaís, de que o
país seja signatário."

O § 58 ficaria com a seguinte redação:

"A lei assegurará às entidades e associações
representativas de interesses coletivos o direito à
informação sobre o exercício das funções públicas
e de participação nas atividades do Governo."

O § 5.0 é uma combinação de dois dispositivos:
"Ressalvada a compensação para igualar as

oportunidades de acesso aos valores fundamentais
e para reparar injustiças produzidas por discri
minações não evitadas, a lei punirá como crime
inafiançável qualquer tipo de discriminação."

Então, são esses os dispositivos que estão sendo
submetidos à apreciação desta egrégia Assembléia, sem
que se inove e se acrescente nada, a não ser um verdadei
ro ato da sistematizacão de duas emendas com a emenda
Bernardo Cabral, que, nesse particular melhorou consí
deravelmente.

O SE. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem, para uma fun
damentação, baseado no inciso lir, art. 55 do Regimento
da Assembléia Nacional Constituinte. Desejo encaminhar
a V. Ex.a uma reclamação.

O SE. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Art. 55,
item lU. V. Ex.a tem a palavra para uma reclamação.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
A minha reclamação, nobre Presidente, com o respeito
maior que V. Ex.a nos merece, é no sentido de que a
Assembléia Nacional Constituinte e a sua Comissão cum
pram o Regimento Interno da Casa. Ele foi elaborado
após trinta dias de discussão. Estabelece o § 2.0 , art. 23,
que nenhuma proposição que trate de matéria referente
a mais de uma proposição ou que não seja dela decorren
te, assemelhada etc., pode ser aceita. J!: impossível aos
que estudam - e quero dizer a V. Ex.a que me incluo entre
esses - a Ordem do Dia da Casa votar conscientemente.
Não posso vir a esta Casa assistir a acordo de Lideranças,
a quem não deleguei poderes para alterar o Regimento
que votei. (Palmas.) Fazem acordos que alteram substan
cialmente o que foi decidido no Regimento, norma pro
cedimental dlt Casa. Nestas condições, peço a V. Ex.a que,
nos termos do § 2.0 do art. 23, seja aprovado o Substitu
tivo do Relator. Não podem ser aceitas proposições que
visem a alterar totalmente ou modificar o que já foi apro
vado pela Casa, nem pinçar sem que esta possa sobre o
assunto deliberar, porque não estudou nem sabe qual é o
assunto que se vai votar: proposições especiais. J!: esta a
reclamação que dirijo a V. Ex.a e espero vê-la atendida.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Presidente
deve responder à reclamação do nobre Constituinte. A
Mesa considera que as intenções do orador foram as mais
respeitáveis e as mais elogiáveis. S. Ex.a procurou, de
acordo com sua interpretação, não direi censurar mas,
enfim observar à Mesa que ela não havia procedido con
venieri.temente com o fato de ter realizado o acordo por
intermédio de Lideranças e também de companheiros que
se sentiram inclinados a comparecer àquela reunião.
Então em face da reclamação, darei a verdadeira respos
ta: a iniciativa do Presidente teve como resultado decidir
uma questão que parecia insolúvel. Esta é a resposta
que dou à reclamação.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR1!:A - Sr. Pre
sidente. pela ordem.

O SR. FRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra pela ordem.

O SE. CONSTITUINTE OSCAR CORR1!:A - Sr. Pre
sidente, acabamos de assistir a outra inovacão em nosso
Regimento. O Constituinte Lysâneas Maciél, que apre
sentara destaque à Emenda n. O 34.044-1, apresentou tam
bém, à sua proposição, outra emenda da tribuna.
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Senão vejamos: S. Ex.a , ao pedir a inclusão de algu
mas de suas inúmeras proposições para serem votadas
em destaque, alterou substancialmente o que está dis
posto no § 5.° do art. 6.° do texto da sua própria emenda,
de modo a atender, possivelmente, a conveniências de
natureza outra que não aquela que emana da vontade
da maioria desta Casa, e pede que esses destaques sejam
votados.

Peço a atenção de V. Ex.a, Sr. Presidente. V. Ex.a
não pode, com todo o nosso respeito, em hipótese alguma
permitir que na própria tribuna desta Casa se alterem
emendas que foram apresentadas e que estão aqui escri
tas e publicadas, ou então vamos passar agora a apresen
tar destaques como se fossem imaginados na nossa pró
pria cabeça. Data venia, Sr. presidente, parece-nos ina
ceitável que esse continue a ser o procedimento deste
Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O procedi
mento não é do Plenário, é da Mesa, que assume a res
ponsabilidade por ele.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊlA - Então,
peço a V. Ex.a que dirima a dúvida.

o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vou dirimi
la. Êl que não houve alteração do texto, segundo infor
mação do nosso assessor técnico, que tem a respeitabili
dade da sua experiência e autoridade. A decisão da Mesa
correspondeu ao fato de que S. Ex.a apenas retirou
matéria ...

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊlA - Peço,
então, ao ilustre Constituinte que leia novamente sua
proposta.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o Constituinte Pimenta da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊlA - Peço que
S. Ex.a releia o § 5.° do art. 6.° da forma que propôs
da tribuna, Sr. Presidente, e, se for o caso, peço que
se faça o cotejo com as notas taquigráficas.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Peco a V. Ex.a
que aguarde um momento. Tem a palavra o nobre Cons
tituinte Pimenta da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Eu,
que havia feito uma intervenção inicial no sentido de
aprovar a desistência parcial, estaria solidário com o
Constituinte Oscar Corrêa se o autor do destaque hou
vesse modificado qualquer palavra na redação da emenda.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊlA - Peço a
V. Ex.a que releia o § 5,0 do art. 6.°, e reitero o pedido
para que se faça o cotejo com as notas taquigráficas.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - En
tendo que estão em votação apenas aqueles artigos que
não foram motivo de desistência, nos exatos termos da
emenda.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊlA - Quanto
a isso não resta dúvida. Mas S. Ex.a está apenas pro
pondo votação de textos diferentes.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Peço ao
Constituinte Oscar correa que permita que se proceda à
votação do caput do artigo, nos termos da emenda ...

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊlA - S. Ex.a
propôs outra coisa: está querendo que apreciemos textos
diferentes.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - ... §§ 1°, 31,
33, 37, 58, 59 e o caput.

A votação será nominal. Os que aprovarem darão res
posta positiva; os que negarem responderão negativa
mente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGACA - Sr. Pre-
sidente, vamos proceder à chamada. -

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
do PMDB - Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Carlos
Mosconi, Cristina Tavares, Fernando Lyra, Francisco Pin
to, Haroldo Sabóia, José Paulo Bisol, Nelson Carneiro,
Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Bígmarínga
Seixas, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vicente Bago e
Vilson Souza. Do PDT - Brandão Monteiro, José Maurí
cio e Lysâneas Maciel. Do PT - Luís Inácio Lula da
Silva e Plínio Arruda Sampaio. Do PC do B - Haroldo
Lima. Do POB - Roberto Freire. Do PSB - Jamil
Haddad. Votaram NÃO os seguintes Senhores Consti
tuintes: Do PMDB - Almir Gabriel, Aluízio Campos, Ar
tur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Hen
rique Cardoso, Ibsen Pinheiro, José Fogaça, José Freire,
José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Richa, José Ser
ra, José Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima,
Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Pimenta da Veiga,
Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Se
vero Gomes, Wilson Martins, Albano Franco, Délio Braz,
José Tavares e Marcos Lima. Do PFL - Afonso Arinos,
Alceni Guerra, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo
Prieto, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Ti
noco, Francisco Benjamim, Francisco Dornelles, Inocên
cio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Santana de Vas
concellos, Luís Eduardo, Marcondes Gadelha, Mário Assad,
Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo
Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira e Ricardo Izar.
Do PDS - Antonio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jar
bas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson
Motta. Do PTB - Francisco Rossi, Gastone Righi e Joa
quim Bevilacqua. Do PL - Adolfo Oliveira. Do PMDB 
Antonio Farias. ABSTENÇãO: do PMDB - Virgildásío de
Senna. Do PDC - José Maria Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 25 Constituintes;
votaram NÃO 64 Const~tuintes; abstiveram-se de votar
2 Constituintes. Total: 91 votos. O Destaque foi rejeitado.

Destaque n.o 3976-87 do Sr. Aluízio Campos,
"que substitui a denominação do Título 11 para
Dos Direitos e Garantias Fundamentais".

Em votação o Destaque n.o 3976.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Aluízio Cam
pos.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, está sendo realizada a votação dos capítulos por
ordem de artigos. No entanto, antes de começar a nume
ração do título, temos a sua denominação. Pedi um des
taque para modificar a denominação do título: ao invés
de "Dos Direitos e Liberdades Fundamentais", teríamos
"Dos Direitos e Garantias Fundamentais". A razão desta
minha proposição em destaque é que havia no Substitu
tivo anterior um título exclusivo sobre garantias consti
tucionais. Mas o eminente Relator, em boa hora e com o
nosso .aplauso, extinguiu este título e incorporou a maté
ria ao Título lI. Peço a V. Ex.a que preliminarmente ouça
o parecer do Relator sobre este destaque, a fim de poder
mos submetê-lo à aprovação do Plenário. Realmente, a
mudança tem dois fundamentos: primeiro, fica mais com
patível com o conteúdo do capítulo; segundo substituindo
se a palavra "liberdade" por "garantias" não causamos
nenhum dano ao texto, porque, no nosso entender, liber
dade é apenas o direito fundamental de seres livres.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - De acordo
com a solicitação do orador, peço a opinião do nobre
Relator.
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o SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, o Relator aceita a modificação e no momento da re
dação final o texto será devidamente corrigido.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) -:É uma trans
formação de redação. O Relator aceitou. Muito obrigado.

Votação do Destaque n. O 79787 requerido pelo Cons
tituinte José Paulo Bisol, referente à Emenda 32071, de
autoria do mesmo Sr. Senador. Substitui todo o Capítulo I
do título que está em votação. Não estando presente o
Sr. oonstítuínte José Paulo Bisol, vamos passar à votação.
O assessor parlamentar informa que, nestas condições,
está prejudicado o Destaque n. o 797, dada a ausência do
seu autor.

Em votação o Destaque n.> 1.427, requerido pelo Cons
tituinte e Líder Carlos Sant'Anna, referente à Emenda
n. O 28.797, de autoria do Sr. Constituinte Jorge Leite.
Houve desistência.

Votação do Destaque n.o 6.039, requerido pelo Consti
tuinte Arnaldo Prieto, referente à Emenda n.O 34.605, de
sua autoria. O nobre Constituinte desiste do destaque.
(Muito bem)

Destaque n.? 7195-87 - Emenda n.O ES
33996-6, do Sr. José Richa, "que dá nova redação
ao Título 11 do Substitutivo 11.0 I".

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Votação do
Destaque n.o 7195-87, requerido pelo Constituinte Senador
José Richa, referente à Emenda n.o 33996-6, de sua autoria.

Concedo a palavra à Constituinte Sandra Cavalcanti
para falar sobre esta emenda.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, a proposta que
trazemos à deliberação dos ilustres membros desta Comis
são é a de substituir o art. 5.0 do Substitutivo do Relator
pela redação do texto da Emenda n.O 33.1996-6.

Ao invés de iniciar o capítulo primeiro nos direitos
individuais e coletivos com o art. 5.0 que diz: "Todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza",
propomos que o artigo tenha a seguinte redação:

"A Constituição assegura aos brasileiros e
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
dos direitos concernentes à vida, desde a con
cepção, à integridade física e mental, à liberda
de, à segurança e à propriedade.

§ 1.0 Todos são iguais perante a Constitui
ção, a lei e o Estado, sem distinção de qualquer
natureza."

O motivo principal desta sugestão, que representa
uma parcela considerável da opinião dos Srs. Constituin
tes, é uma tentativa de estabelecer de forma mais clara,
mais definida e mais ampla os princípios que vão reger
os direitos individuais e coletivos dos brasileiros e dos
aqui residentes após a promulgação desta Carta Magna.
E, dentre os direitos individuais, inegavelmente, o maior
direito que todos temos, o mais precioso dom de que cada
um dispõe é a vida, que merece todo o trabalho desta
Constituição. Se pararmos para refletir um pouco, vamos
ver que só estamos aqui tentando elaborar um texto
Constitucional, limitar as liberdades, estabelecer as re
gras de convivência e criar parâmetros de garantias, por
que queremos que o brasileiro que aqui reside possa ter
sua vida assegurada com direito à saúde, à educação, à
opinião e o direito de ir e vir.

Todo o capítulo, no fundo, vai desenrolar, como um
filme, antecipadamente, todos os momentos da nossa
existência, em que esse direito da nossa vida tem que
ser respeitado. E há evidentemente uma questão inicial
fundamental. Desde quando a vida, que é o nosso maior

dom e a nossa mais preciosa riqueza, precisa da proteção
do Estado? Desde que momento ela precisa ter assegu
~ada a sua inviolabilidade? A partir, evidentemente, do
I~stante em que ela ocorre. E a vida ocorre, queiram ou
nao, desde o momento da concepção. Não há outra ma
neira de ver a vida, a não ser a de reconhecer que o ser
humano é vivo a partir do instante da sua concepção.

Tentamos incluir isto no texto porque a criatura
humana, de todos os seres vivos, é a mais indefesa é
talvez o animal que nasce mais mal-acabado é aqúele
que não prescinde de um adulto que tome c'onta dele,
que o alimente, que o guarde, que cuide da sua sobrevi
vência, porque, diferentemente das outras espécies o ho
mem não tem a capacidade, assim que nasce de d~r con
ta de si mesmo E mais do que isso, tentam~s estabelecer
que a vida seja assegurada e inviolável desde a con
cepção porque queremos assegurar que ela seja inviolá
vel ao longo de todo o seu percurso até a sua morte
natural. Nós, que achamos que a vida é o dom mais pre
cioso, não aceitamos que alguém tenha o direito de tirar
essa vida, que é um dom de Deus. Nenhum de nós, ne
nhuma criatura humana tem o direito de decidir sobre
a vida de seu semelhante e em que momento ela deve
terminar. Por isso somos contra toda a forma de violên
cia e tortura.

Por isso, também apresentamos, nos trabalhos ini
ciais desta Constituição, emendas propondo que a tor
tura, a violência, os atos de terrorismos fossem punidos
de forma exemplar. Porque somos a favor da vida não
aceitamos formas chamadas piedosas para acabar com
ela, como é o caso da eutanásia. Porque defendemos o
dire~to à vida não aceitamos sequer a pena de morte.
A VIda começa na concepção, e se não tivermos a co
ragem de, em nossa Carta Magna, defender este prin
cípio, estaremos abrindo a porta para a mais covarde
das formas de assassinato e morte que se comete nesta
País, que é contra os inocentes, indefesos que, ainda no
ventre de suas mães, não sabem como se defender da
ignominiosa, da intolerável violência de que são vítímas
quando se permite a liberação e a descriminalização do
aborto.

Não é que esta emenda vá definitivamente impedir
o aborto, praticado e sob a proteção de alguns dispositi
vos do Código Civil brasileiro. Reconhecidos em determi
nados momentos pela Medicina, podem vir a ser um re
curso. Mas aí não se trata do assassinato de um inocente,
mas de uma posição completamente diferente, ou seja,
a da legítima defesa, como, aliás, no dia-a-dia à criatu
ra humana que não pode matar pode, em um instante
determinado, defender-se. Mas não se pode chamar de
legítima defesa matar um ser vivo ainda no ventre ma
terno apenas porque ele é indesej ado ou porque ele não
foi planejado, ou porque, supostamente, dará trabalho.
:É uma covardia que não gostaríamos de ver consagrada
no nosso Texto Constitucional.

Sras. e Srs. Constituintes, o Brasil dará um exemplo
extraordinário, pois o nosso País definiu-se ontem no
preâmbulo e nos primeiros artigos do seu novo Texto
Constitucional como uma Nação voltada para a paz. O
Brasil quer coibir toda forma de violência; o Brasil tem
hoje armas contra a discriminação racial, contra a di
ferença de classes; o Brasil pretende fazer uma Consti
tuição moderna e aberta em defesa dos fracos e dos opri
midos

Que o Brasil não se esqueça disso ao votar este arti
go que trata da mais fraca e mais indefesa criatura que,
sem dúvida, é um ser vivo que, a partir da concepção,
pulsa dentro do ventre materno. Espero que os srs, Cons
tituintes não o condenem à morte nem permitam que
isto aconteça com eles daqui para o futuro. Muito obri
gada. (Palmas)
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o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Para falar
em sentido contrário, concedo a palavra à nobre Cons
tituinte Cristina Tavares.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente Afonso Arinos, Sras. e Brs. Constituintes, digo,
sem medo de errar, que ocupo esta tribuna em nome da
mulher brasileira de forma ampla: a mulher que quer
viver, que quer a concepção e que ama a vida. Não posso
negar estar vivendo em um País cujo índice de abortos
clandestinos é o mais alto do mundo. É um dado de que
não gostamos, mas reflete a realidade nacional, e 10%
ou trezentas mil mulheres que o praticam morrem a
cada ano, vítimas do aborto clandestino. Não posso cha
mar isso de amor à vida.

Sim, falo em nome das mulheres de todas as posi
ções políticas, de todas as concepções ideológicas e até
religiosas. Respeitamos as convicções religiosas e sabemos
das dificuldades de se tratar do delicado problema do
aborto no País. Sabemos das enormes dificuldades e res
peitamos as convicções religiosas de cada um, mas não
podemos, em nome de convicções religiosas ou de amor
à vida, enviar à morte trezentas mil mulheres por ano,
vítimas do aborto clandestino. Isto é um genoeídío que
nem mesmo Hitler praticou nos campos de concentração
nazistas.

Apelo no sentido de que, de uma vez por todas, os
legisladores brasileiros enfrentem a realidade, não com
a hipocrisia e com o suposto argumento de defesa da
vida. Com este argumento, Constituinte José Richa, leva
se à morte, a cada ano, trezentas mil m!ulheres. Se V. E'x.a
tiver o cuidado de consultar o registro do Hospital das
Clínicas de são Paulo, verificará que o aborto clandes
tino é a quarta causa de morte entre as mulheres. que
não podem pagar as clinicas sofisticadas que, aqui em
Brasília, cobram dez, quinze e até vinte mil cruzados
por uma cirurgia desse tipo.

Somos favoráveis à vida e à concepção. E, por isso
mesmo, esta é a posição da mulher brasileira. Digo, sem
medo de errar, repito, que este assunto não pode cons
tar na constituição. A responsabilidade é grande demais.
Entendemos, junto com os grupos de mulheres organiza
das e com toda a sociedade que reflete ou que passa
dolorosamente sobre este assunto que nenhuma mulher
se submete ao aborto, nobre Senador José Richa, por von
tade própria. Quando o faz é premida pelas mais difíceis
circunstâncias. Não seríamos nós os juízes implacáveis
a inserir na Constituição uma proibição tão dramática,
que até mesmo nega o que hoje a Constituição brasileira
e o Código Penal brasileiro consagram - as exceções em
que a mulher poderá abortar sem se tornar uma crimi
nosa.

Cada mulher que aborta é uma vítima. Ela não pode
ao mesmo tempo tornar-se criminosa perante uma socie
dade rígida, que- não entende as suas razões. Nós, que
amamos a vida, que defendemos a reforma agrária, por
que defendemos a vida, que defendemos o salário justo
porque defendemos a vida, não podemos incorrer nesse
erro clamoroso. Nós, Srs. Constituintes, devemos ter a
compreensão humanitária de que este assunto deverá ir
para a legislação ordinária e, tal como decidiram os
italianos, por plebiscito, para que a sociedade toda par
ticipe desta questão da maior importância e extrema
mente dolorosa, para cada um de nós. Esta é a posição
que advogamos e que realisticamente defendemos como
uma posição humanitária e cristã.

Faço um apelo aos homens e às mulheres que aqui
estão, no sentido de que este assunto seja _decidido em
plebiscito e remetido à lei ordinária. Confio em V. Ex.as
(Palmas)

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Se
nhor Presidente" peço a palavra, pela ordem, sobre a vo
tação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Se
nhor Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, de acordo com
os procedimentos que acabam de ser aprovados, a vota
ção far-se-á na ordem crescente dos capítulos, não se admi·
tindo requerimento de preferência de um capítulo sobre
outro. Observo que a emeda substitutiva, que acaba de
ser brilhantemente sustentada pela nobre Constituinte
Sandra Cavalcanti, compreende matéria do Capítulo I 
"Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza" e a emenda compreende também assunto rela
tivo a direitos dos trabalhadores e integram esses direitos
o Capítulo II do 2.0 Substitutivo.

De modo que minha questão de ordem se refere ao
seguinte: estaremos votando nesta emenda apenas a ma
téria referente ao Capítulo 1.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Noto que a
decisão tomada hoje pelo grupo de trabalho declara que
"a votação far-se-ã na ordem crescente dos capítulos, não
se admitindo requerimentos de preferência de um capítulo
sobre o outro".

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Se
nhor Presidente, permita-me. Pelo que estou entendendo, a
emenda abrange outros parágrafos desse mesmo artigo.
Todavia, estamos votando somente essa parte, como deve
ser, que é o caput do artigo. A discussão se prende apenas
a isso. Portanto, é intempestiva a questão de ordem levan
tada pelo eminente Constituinte Chagas Rodrigues.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Per·
doe-me V. Ex.a, mas a questão que levantei não é íntem
pestiva. De acordo com a Ordem do Dia, toda a emenda
está em votação.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Tra
ta-se apenas da parte referente ao artigo.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - É
isso que quero ouvir do nobre Presidente. Gostaria que a
Mesa esclarecesse esse ponto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sr. Presi
dente, permita-me mais um esclarecimento, e V. Ex.a. tira
ria todas as dúvidas de uma só vez. A Emenda n.O 33.996
trata de vários capítulos. Como iremos votá-la, se o desta
que se refere a ela toda? Quero esta informação: o que
fica? O material que temos em mãos é toda a emenda. Não
estou sabendo o que será votado. Isso precisa ser escla
recido. O nobre Constituinte tem razão. Do contrário, essa
emenda passará no rolo compressor.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Sr. Pre
sidente, sugiro a V. Ex.a que ouça o Constituinte José
Richa, para saber o que está em destaque.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - A Mesa
poderá explicar esse ponto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Sr. Presi
dente, peço a palavra, para um esclarecimento. A emenda
que apresentamos e destacamos diz respeito a todo o Tí
tulo 11. Está aí na Mesa. O Secretário Paulo Afonso po
derá compulsã-la, Nossa emenda diz: "Destaca-se o § 8.0
do art. 5.0 , o § 31". Apenas isso. No mais, estamos de acor
do com o parecer do Relator. Não desejamos que a emen
da seja votada em bloco. Nem técnica, nem regimental
mente isso será possível, porque no art. 5.°, por exemplo,
temos uma emenda modificativa. Já no § 8.0 temos uma
emenda aditiva; e, no 31, supressiva parcial. Regímental
mente, não se pode votá-la em bloco. Tem de ser artigo
por artigo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sr. Pre
sidente, é importante ...
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o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Isso também
é importante. Pergunto ao nobre Constituinte José Richa
se pode mencionar o número da emenda a que se referiu.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - A emenda
tem o número 33.996-6. O Destaque é de n,o 7.195.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Há um equí
voco. A Emenda que está sendo votada é a de n.O 33.997.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Não, Sr. Pre
sidente, é a de n.o 33.996. "

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não. Esta
será votada quando se discutir o caput do artigo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Mas é o caput
do art. 5.0 que está em discussão.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - É a Emenda
n.o 33.997.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Emenda
n.O 33.996.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vamos apre
ciá-la, mas não é esta que está sendo votada. Peço ao
nobre Constituinte...

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, a de n.O 33.997 não tem nada a ver com essa
matéria. Regula o habeas corpus e o mandado de segu
rança. É outra matéria. A de n.o 33.996 é que trata da
matéria em discussão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, pela ordem. Tenho em mãos o Destaque n.O 7.195.
É um destaque só, que abarca toda a emenda. p.argunto a
V. Ex.a se podemos ir à Mesa e subdividir destaques,
porque foi feito um destaque só, de n.? 7.195. Pelo enten
dimento que adotamos, esse destaque foi subdestacado.
pergunto se posso ir até aí subdividir meus destaques. A
partir de agora, gostaria de saber se todos os Constituin
tes podem subdividir destaques. Quando fazemos um
destaque, ele é para uma emenda, Não podemos aceitar
dois pesos e duas medidas. O destaque é um só. Não se
pode permitir que o Constituinte o subdivida. É um desta
que para um bloco de emendas. Agora se está subdividin
do destaques. Se esse precedente for aberto, vão emperrar
os trabalhos da Constituinte. Tenho vários destaques
globais. Também vou querer subdividi-los, pois assim serei
beneficiado. Não se pode permitir que isso ocorra, Sr. Pre
sidente. O Destaque n.o 7.195, por resolução da Mesa e
acordo das lideranças, está prejudicado, sob pena de le
vantarmos novamente a questão do pedido de preferên
cia. Não se pode permitir esse casuísmo. O destaque é um
só, não se pode subdividi-lo.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Peço a V. Ex.a
o obséquio de chegar até a Mesa.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
gostaria de solícitar a V. Ex.a que determine ordem n,9s
trabalhos. Estabeleça V. Ex.a que o assunto em dis~~ssao
s·ej a tratado pelo microfone, a fim de que todos partíeípem
de sua apreciação.

O SR CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente pela ordem. O destaque é um fato regimental
único, que se vai colocar em votação. O Constituinte. José
Genoíno está confundindo alhos com bugalhos. Esta; e que
é a verdade. V. Ex.a, ao acatar o destaque, poderá, pos
teriormente, submeter à votação do Plenário todas a~

emendas constantes do destaque, ?~a a uma. Que:rn yaI
decidir sobre o destaque é o PlenarIo: V. Ex.a colocara o
destaque modificado do caput .do artigo, o d~staque su
pressivo e, depois, o destaque a~tivo, sob votaçao. Votados,
o Plenário dírá se acolhe ou nao, etapa por etapa.

Há uma diferença entre este destaque e o do Cons
tituinte Lysâneas Maciel, que quis faze~ o ~eu des~aq:!;1e
da tribuna, não o submetendo, por escrito, a apreeiaçao

da Mesa. O Constituinte José Richa encaminhou o seu
destaque devidamente escrito.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, quero deixar bem claro que me estou valendo da
publicação da Assembléia Naeíonal Constituinte. Tenho
em mãos a Emenda n.O 33.996. Diz ela respeito aos
arts. 6.0 , 7.0 , 8.0 e seguintes, até o art. 18. É preciso escla
recer que a Emenda n.O 33.996 é de conjunta. São vários os
artigos tratados por ela.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - V. Ex.a,
mais uma vez, está querendo sofismar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Não, estou
lendo a emenda. Está aqui a emenda.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - V. Ex.a
sofismando, está lendo a publicação desta emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Está aqui
a emenda global.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - V. Ex.a

não está lendo o avulso do destaque.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Ela engloba

vários artigos.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Srs. Consti

tuintes. não me obriguem a suspender a reunião. Cons
tituintes Gerson Peres e José Genoíno, peço-lhes que se
tranqüilizem e não me obriguem a suspender a reunião. Se
insistirem num debate nesses termos, suspenderei a
reunião. É preciso que haja tranqüilidade, calma e desejo
de cooperar, porque assim não se pode trabalhar.

Tem a palavra o nobre Constituinte José Lins.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,

defendo sempre a idéia de que os destaques constem das
publicações oficiais da nossa reunião. O nobre Constituinte
José Richa apresentou o destaque. O seu destaque pode
ser complexo, mas foi dado ao Constituinte Lysâneas Ma
ciel o direito de fazer destaque sobre destaque. Então, que
se dê esse mesmo direito ao Constituinte José Richa. Que
S. Ex.a ou a Constituinte Sandra Cavalcanti venham à tri
buna dizer os artigos que pretendem destacar para vota
ção e, assim, se terá resolvido o problema com equaní
midade, conforme tem sido feito neste plenário.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Consti
tuinte Lysâneas Maciel, de fato, fez destaques de parte da
sua emenda. É o que aconteceu agora, neste destaque para
o caput do art. 5.0 de emenda ao Capítulo I, do Título Ir
do 2.0 Substitutivo do Relator. É exatamente o que havia
sido aceito com referência ao caso do Constituinte Lysâ
neas Maciel. É o que será posto a votos. S. Ex.a fez um
destaque do seu destaque. De maneira que isso já foi feito
e agora está sendo repetido. Fui eu mesmo quem o con
cedeu.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
é preciso que o autor da emenda diga o que dela destaca,
para que saibamos o que vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O assunto foi
tratado com exclusividade. Quer dizer, houve um debate
entre dois Constituintes sobre o problema do aborto. Um
Constituinte manifestou-se contra a prática do aborto e o
outro, a favor. Isso foi feito em função de convicções relí
gíosas ou de situações clínicas. Foi isso que se discutiu
aqui. Todos nós assistimos a esse debate. É isso que vou
colocar em votação.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr. Presi
dente, resumindo, vamos votar agora apenas o caput.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Dentro desse
quadro que delineei.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Sr. Pre
sidente, V. Ex.a, quando recebeu os destaques, incluiu o
Destaque n.o 7.195, do Constituinte José Richa.
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o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra a Constituinte Sandra Cavalcanti.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI 
Sr. Presidente, utilizamos aqui exatamente o mesmo esque.
ma que, minutos antes, tinha sido utilizado pelo Oonstí
tuinte que nos antecedeu.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - V. Ex.a
precisa definir o que quer.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - V. Ex.a

tem de definir o que quer.
A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

Definirei, se V. Ex.a permitir, com muito prazer.
Apresentamos uma emenda que, aceitando o texto do

2.0 Substitutivo pinça do mesmo vários artigos e dísposí
tívos, para os quais propomos emendas modificativas, adi
tivas e substitutivas, em alguns casos. Como se trata de
um trabalho elaborado por vários companheiros e uma vez
que não somos especialistas nos assuntos de que tratam
os diversos artigos, coube a mim vir à tribuna sustentar
a modificação proposta ao caput - e foi o que fiz.

Trata-se de uma emenda aditiva ao § 8.0 Pretendemos
acrescentar a expressão "e terrorismo" à emenda que diz
que ninguém será submetido à tortura e suprimir um gru
po de expressões relativas ao § 31, porque acreditamos que
todos têm o direito de receber informações verdadeiras de
interesse particular. No texto do Substitutivo há uma res
salva com a qual não concordamos. Achamos que o direito
de receber informações verdadeiras não tem de sofrer res
salvas, é um direito pleno.

Também apresentamos modificações aos a;rts.. 6.0, 7.~
e 11 mas imaginamos - achamos que a Casa ínteíra esta
aco~panhando o trabalho desta maneira -. que na. pro
gressão dos títulos iríamos votando essa matéría, seguindo,
para os efeitos de tramitação perante a Mesa, a ordem
dos destaques previamente entregues à Secretaria da Mesa.
Pensamos estar o assunto agora amplamente esclarecido.
Nossa interferência teve como objetivo a modificação do
caput do art. 6.0 No momento da discussão do, § 8.0 alguém
- provavelmente eu mesma, porque foi uma redação que
me coube fazer - virá aqui fazer o encaminhamento a
favor e ouvir quem fará contra. Por mais atentos, inteli
gentes e capazes que sejamos, é muito difícil acompanhar,
de uma s6 vez a votação de um artigo acompanhado de 54
parágrafos. O certo e o justo é pedir o destaque, como
fizemos, um destaque que englobou parágrafo por pará
grafo, num pedido só de destaque e de preferência, e pros-
seguir com os trabalhos de forma ordenada. I

Imaginamos que a questão será resolvida, 511'. Pre
sidente, e o que vai então ser colocado 'em votação agora,
segundo o nosso entendimento e, acredito, de todos, e .0
caput. Mas acreditamos que ainda haja out~os Oonstí
tuintes com destaques para esse mesmo artigo, outras
preferências que talvez' devam' ainda ser ouvidas, antes
que o Plenário tome uma decisão. Essa é a impressão
que ficou diante de nós todos.

O texto do 2.0 Bubstdtutívo, segundo entendimento
das Lideranças, tem sempre precedência. Estámos ten
tando modificar o caput, acrescentando-lhe um texto e
rasendo com que o texto anterior figure na nossa pro
posta corno § 1.0 Isso foi dito aqui de forma muito clara,
e acho que esta é, no momento, a perspectiva que se
abre diante de nós: debater o caput para saber se o
substitutivo vai ter esse caput aprovado do jeito que está,
ou se vai merecer um caput diferente. .

Foi isso que aconteceu com o Constituinte Lysâneas
Maciel, que propôs uma emenda para o caput. O que
votamos, quando decidimos sobre a emenda do Oonstí
tuínte Lysâneas Maciel, foi um conjunto. S. Ex.a é que
fez questão de apresentar .tooorum éonjunto: nós, não.
Aguardamos a votação, parágrafo por pará-grafo. Se

V. Ex.as quiserem, apresentaremos o restante da nossa
proposta, e o Plenário decidirá sobre ela.

Com relação ao § 8.0, por exemplo, pedimos a aten
ção dos Srs. Constituintes para incluir no texto do Subs
titutivo a expressão "do terrorismo".

O § 8.0 diz:

"Ninguém será submetido à tortura ou tra
tamento desumano ou degradante.

A prática da tortura e do tráfico ilícito de
drogas são crimes imprescritíveis, inafiançáveis,
insusceptíveis de concessão de anistia e indulto,
devendo a pena ser cumprida integralmente em
regime fechado."

Nossa proposta trata de uma emenda aditiva ao § 8.0 ,

acrescentando uma expressão, o qual ficaria assim: "A
prática da tortura, do terrorismo e do tráfico ilícito de
drogas ... "

Quanto ao § 31, que diz que

"Todos têm direito a receber informações ver
dadeiras, de interesse [Jarticular coletivo ou geral,
dos órgãos públicos e dos órgãos privados com fun
ção social ode relevância pública, ressalvadas ape
nas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segu
rança da sociedade e do Estado", apresentamos
uma emenda propondo que o texto diga apenas:
"Todos têm direito a receber informações verda
deiras de interesse particular, coletivo ou geral
dos órgãos públicos e dos órgãos privados com
função social de relevância pública."

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, Calda Constituinte tem díreíto a fazer um en
caminhamento durante cinco minutos e nada mais.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI 
Sr. Presidente, V. Ex.a está sendo alertado quanto ao tem
po em que estou na tribuna. Vim à tribuna para prestar
os esclarecimentos que foram solicitados, e não gostaria
de deixar os meus eminentes colegas sem saber precisa
mente quais as nossas intenções ao apresentar esta emen
da. Se a Mesa achar que é melhor para os nossos traba
lhos discutir artigo por artigo, viremos aqui discutir um
artigo de cada vez. Se V. Ex.a achar que devemos discutir
de forma global todos os artigos, teremos de ficar aqui
para discuti-los todos. Não creio que possamos fazer isso
no prazo exíguo de cinco minutos.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) :...:. Peço à nobre
Constituinte Sandra Cavalcanti que encerre o .seu díscurso,
pois seu tempo está esgota.do.' . . .

A SRA: CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
Atendo com muito prazer, Sr. Pr,esidente, à observação de
V. Ex.a

" Entã-ü, que fique regístradoqna estamos votando sepa
radamente o caput deste artigo. A nossa presença na tri
buna não significou colocar em discussão e em debate o
restante da emenda que apresentamos, que não é substi
tutiva nem de projeto nem de título nem de capítulo, mas
uma 'emenda que, tendo pinçado vários parágrafos de um
artigo, muito longo a. nosso ver, deve ser discutida parte
por. 'parte. .

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.
?resid'ente, após todos esses' pronunciamentos, veja V. Ex.a
como a questão de ordem por nós suscitada ..teve proce
dência: é necessário .esclarecer o que se está votando. Ao
que parece estamos votando apenas o cáput do art. 5.0
Mas, de acordo com os procedimentos adotados, não pode
mos votar matéria referente a mais de um capítulo. Por
quê? A ma·téria reterente a direitos dos trabalhadores está
no Capítulo 11. Então, ainda que venhamos a votar- desta-
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cadamente artigos, eaputs, deve ser matéria concernente
tão-somente ao capítulo I, que está em votação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A votacão
parcial na ordem crescente dos capítulos não admite "l-e
querimento de preferência de um capítulo sobre outro.
Esta foi a solução encontrada, hoje, pela Presidência, em
reunião com as lideranças e demais companheiros da
Constituinte. Concedo a palavra ao Constituinte João
Menezes.

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Sr. Presi
dente, V. Ex.a sabe do respeito que toda a Casa lhe dedica.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obri
gado.

O SR. CONSTITUINTE JoAO MENEZES - E, por isso,
V. Ex.a está sempre iprocurando encontrar uma fórmula
de solução que atenda à maioria. Mas quero lembrar a V.
Ex.a que temos de discutir um projeto que tem mais de
300 artigos. Estamos aqui faz quatro dias e só discutimos
cinco artigos. Veja V. Ex.a que a toda hora a direção dos
trabalhos é conturbada. Por quê? Porque teria que seguir,
no nosso entender, o que realmente foi decídído e oríen
tado para a discussão desse projeto. Va,mos tomar o exem
plo presente: a Emenda n.? 3.3ge, cuja apreciação V. Ex.a
anunciou. Então, esta proposição que temos de discutir.
Se V. Ex.a continuar a dividir cada emenda apresentada,
discutindo artigo por artigo, em lugar de 300, teremos mil
e tantas votações. Já vi que até o nobre Relator está in
comodado com o que está acontecendo. Além disso, vem a
Constituinte Sandra Cavalcanti e apresenta um requeri
mento do Constituinte José Richa, um destaque que tem
três, quatro, cinco temas diferentes. Oomo é que vamos
ter uma votação !para cada destaque? Tem que ser por
emenda, Sr. Presidente. Sei que V. Ex.a permitiu esse pro
cedimento - para ser 'agradável e dar solução a um pro
blema - ao nobre Constituinte Lysâneas Maciel, que ele
repartisse a emenda.

Mas essa maneira de agir, Sr. presidente, não pode
continuar sob pena de V. Ex.a ficar sem condições de levar
ao final os trabalhos da Constituinte. Sabemos da capa
cidade, do saber da seriedade e do patriotismo de V. Ex.a,
mas nesta Presidência, se V. Ex.a não orientar a discus
são de acordo com as normas estabelecidas, não teremos
a Constituição no prazo estabelecido. Esta emex:da. da
Oonstituinte Sandra Cavalcanti tem de ser votada ínteíra.
O que ela pretende é apenas mudar uma palavra.em um
artigo que diz que todos somos íguaís perante a leI. Neste
artigo S. Ex.a põe outras coisas que nad~ tem a ver com
o tema ali tratado, e quer fazer a votaçao de todas, uma
por uma.

V. Ex.a tem de considerar essa emenda prejudicada
ou fazer sua votação como um todo, para nao perdermos
tempo com essas pequenas figurinhas. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Mnos) - Gostaria de
me convencer de uma solução e espero que, com todas
as talhas e deficiências que reconheço em mim, eu possa
sugerir uma.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Sr. Presi
dente, estamos ipreocupados, com o andamento do tra
balho. A Mesa e todos nós estamos trabalhando. O
único desejo de cada um e de todos é termos um bom
texto constitucional. Não queremos que uma questão como
essa venha a prejudicar o bom andamento dos trabalhos.
Queria propor um acordo. Retiraríamos este caput do ar
tigo 5.0 e depois o submeteríamos à apreciação de V. Ex.a
Se V. Ex.a desejar, poderíamos votar o pedido de prefe
rência que existe sobre a mesa de todos os demais artigos,
os pontos destacados deste título. Eu poderia fazer uma
exposição desses pontos e SUbmetê-los à apreciação dos
companheiros.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Submeterei
ao plenário a votação do caput do art. 5.° Permito-me
observar que a experiência mostrou que as solicitações de
desmembramento de votação e ,de destaque não auxilia
ram em nada a nossa tarefa e só prejudicaram o anda
mento dos trabalhos no dia de hoje. De maneira que a
minha decdsão - se é que ipOSSO considerá-la como defi
nitiva, pois estou pronto a qualquer sugestão que possa
substituí-la 'com vantagem - é no sentido de nos fixar
mos naquilo que está requerido, quer dizer, a votação em
separado da emenda aditiva do caput do art. 5.°, da
emenda ao Capítulo I, do Título II, do 2.° Substitutivo do
Relator.

O Relator está de acordo. Então, fica desta maneira
resolvido, tanto quanto é possível, assunto tão complexo,
com esta solução.

Votação do caput do art. 5.° da emenda ao Capítulo I,
do Título II, do 2.° Substdtutivo.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sídente, para uma Questão de Ordem. Sr. Presidente,
V. Ex.a acaba de me dizer que está aberto a sugestões
que visem a dar um bom encamínhamento aos traoaíhos
e gostaria de fazer uma sugestão à Mesa. Penso que o
referencial ,básico para que os nossos trabalhos possam
caminhar a contento é o apego rigoroso às normas regi
mentais. Elas, sim, é que nos conduzirão a um bom ter
mo. Se a todo instante começarmos a abrir - por uma
questão inclusive de condescendência e de boa-fé - pre
cedentes, estaremos nos envolvendo nos precedentes, e
de repente o Regimento já não valerá mais nada: a ju
risprudência é o precedente anterior. Penso que a idéia
básica regimental é de que a emenda é una e indivisível.
(Muito bem. Palmas.) Nunca trabalhamos com a idéia de
ter uma emenda suscetível de diversas subdivisões. Na
verdade, acabamos de ver subdividida a 'emenda do Cons
tituinte Lysâneas Maciel, por uma questão de condes
cendêneía da Mesa e do Plenário, na qual eu próprio
me incluo. Percebi na hora que não 'era correto estar-se
fazendo subdivisões da emenda do Constituinte Lysâneas
Maciel, mas concordei, não levantei nenhuma voz de pro
testo e ninguém o fez. Então, subdividimos a emenda do
Constituinte Lysâneas Maciel, criamos um precedente
que a !prática está mostrando que foi negatá.vo. Que fazer
com o precedente negativo? Permanecer no precedente e
aprofundá-lo ou resgatar a idéia básica do Regimento,
segundo a qual as emendas não devem ser subdivididas?
Penso que deveremos agora ter consciência de que temos
de segurar a posição de que as emendas são unas e indi
visíveis.

Por conseguinte, a emenda que está posta em dís
eussão deve ser votada em bloco. Ela é uma emenda únã
ca, Não cabe nenhuma possibilidade de votar o caput de
uma emenda e depois, se fazer o que a Constituinte San
dra Cavalcanti aqui levantou. Toda a vez em. que surgir
um novo artigo lá voltará ela para sustentar a única
emenda que apresentou. No caso específico, essa mesma
emenda levaria a Constlituinte Sandra Cavalcanti diver
sas vezes à tribuna para, em diversas oportunJidades, re
portar-se ao que sua emenda, subdividida vezes, está
lhe permitindo.

Então, solicito a V. Ex.a que, tomando de forma ri
gorosa as normas regimentais, passamos a votar em bloco
todas as emendas. As emendas que foram destacadas se
rão votadas indivisivelmente e assim penso que teremos
levado a 'bom termo os nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Atenção, o
Presãdente solâcíta atenção para o que vai dizer. Em pri
meiro lugar, quero reiterar a minha afeição quase que
paternal à Constituinte Sandra Cavalcanti; não aceito
qualquer restrição à sua conduta, Aceito, sim dívergên
cia de opinião, e eu mesmo, neste momento, estou em
divergência com S. Ex.a Peço permissão !para mandfestar
me neste sentido, porque me convencí com os argumen-
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tos apresentados pelo Constituinte Haroldo Lima. Vou
consultar à Casa sobre a minha decisão. Se o Presidente
da Assembléia e a Casa apoiarem, toda a matéria ficará
resolvida.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, dispõe o texto da Consolidação das Regras,
aprovado por todas as lideranças, que as emendas po
dem ser destacadas no todo e na parte. Mas houve um
prazo de destaque e, neste prazo, quem quis destacar as
emendas nas partes deveria destacar as' partes das emen
das no prazo estabelecido para fazê-lo. Vários dos nos
sos companheiros quiseram destacar as partes das emen
das aqui e agora. Mas aquí e agora não é possível des
tacar; porém, quem fez no tempo certo a ;parte certa, pôde
destacar e está destacado. Em verdade, o que aconteceu
com a emenda do senador José Richa é que ele fez dois
destaques. Somente isso. Um à emenda toda, e outro ao
caput do art. 5.° Então, S. Ex.a pode perfeitamente co
locar em votação o destaque que fez 00 caput do art. 5.°
Mas, como ele não destacou os demais artigos da emen
da - não destacou na época certa e não pode fazê-lo
agora - não pode colocar em votação os outros artigos.
Ele tem direito à votação do caput do art. 5.° Quanto à
emenda, como o título já foi aprovado, ela, no seu glo
bal, está prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o caput do art. 5.° destacado.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Es
tou inscrito para contraditar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Desculpe,
tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE, JOSÉ LINS - V. Ex.a me
concede a palavra?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra e peço que seja breve.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
nós não temos senão que observar o Regimento. Há um
destaque. V. Ex.a permitiu a alguém pinçar algumas
coisas de seu destaque para votação. Por isonomia. tem
que conceder pelo menos a este. Daqui por diante eu
sugeriria a V. Ex.a que decidisse quais as emendas, quais
os destaques aceitos. Porque uma emenda destacada que
versa sobre três capítulos, poderá ser chamada no 1.0
capítulo, no 2.° e no 3.0. Ela não pode é ser votada como
um todo substitutivo. Então, tenho a impressão, Sr. Pre
sidente, de que são apenas alguns pontos do Regimento
que V. Ex.a tem que definir. Nada mais temos que con
versar, o Regimento está aí.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE MO
RAIS - Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - V. Ex.a tem
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE MO
RAIS - Tenho um destaque exclusivamente sobre o caput
deste artigo. Estou inscrito para falar, não vou abrir mão
de discutir este assunto que é correlato. Difere um pouco
do primeiro tema levantado :pela nobre Constituinte San
dra Cavalcanti, mas no mérito é correlato. Faço questão
de requerer a V. Ex.a a preferência para este destaque,
essencialmente do caput.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Estou sendo
informado de que já terminou o prazo para pedidos de
destaque.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - QueremDs
manifestar aqui o nosso perfeito entendimento com a
questão levantada pelo nobre Constituinte Carlos San
t'Anna. Se for permitido subdividir destaques, em vez de
8 mil vamos ter 20 mil. Se o destaque foi feito para aque
le ponto, vote-se. Se for permitido subdividir os desta
ques não haverá fim para a votação desta 'Comissão.
Este, o problema, com uma agravante: se for permitido,
numa emenda, em cada momento, acrescentar-se pará
grafo ao título, ela vai se transformar em texto-base,
porque a cada momento essa emenda tem preferência
automática e a decisão da Mesa nega o presente texto.
Isso é cristalino, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, pela ordem, para pedir um esclarecimento.

Não encontro aqui na lista de todas as emendas, os
destaques feitos para o caput do art. 5.° do 2.° Substitu
tivo. Refiro-me ao Destaque n.v 7.195.

Também não vi, Sr. Presidente, nenhuma solicitação
de preferência para esse destaque em relação aos demais.
Não se encontra aqui na ordem de preferências naturais.
Gostaria de saber em razão do que ele está sendo votado
e submetido à apreciação neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Estou sendo
informado de que não há requerimento de preferência
para o caput do artigo ora em votação.

o SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Então
não pode ser votado, pois não consta da lista.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não há re
querimento de preferência para o caput. É () que está in
formando a assessoria parlamentar. A Mesa verificará a
matéria e, oportunamente, dará explicações a V. Ex.a To
dos os destaques estão na Secretaria. A Mesa verificará
isso.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Marcondes Gadelha, que
está inscrito para falar.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, nobres Brs, Constdtuintes, ínícíalmente,
quero lamentar que estejamos consumindo muito mais
tempo em discussão de mérito. Uma matéria desta rele
vância e importância deveria merecer um cuidado, um
zelo maior quanto à sua substância, ao seu mérito e à
sua natureza por parte desta Casa.

Sr. Presidente, estamos divididos, neste momento,
entre duas formas extremadas de amor à vida; estamos
divididos entre duas formas radicais de humanismo. Mas
deve haver um lugar deve haver uma solução para aque
les que entendem que as Constituintes Cristina Tavares e
Sandra Cavalcanti têm apenas uma parte da razão cada
uma. Enfim, Sr. Presidente, deve haver uma forma de
entendimento que não nos deixe seduzir por qualquer
paixão circunstancial, fruto de visões filosóficas, sem
dúvida, de concepções longamente discutidas, mas que
até agora não chegaram a um ponto conclusivo.

Tem razão, inicialmente, a nobre Constituinte Sandra
Cavalcanti, quando propõe que os direitos concernentes à
vida, à integridade física, à liberdade, à segurança e à pro
priedade devam integrar a parte vestibular, o pórtico deste
Capítulo que trata dos Direitos e Garantias Individuais É
uma metodologia correta, que parte do geral para o par
ticular, e coloca o direito à vida e outros direitos funda
mentais como anteriores à própria igualdade perante a lei.
Tem razão S. Ex.a quando se preocupa com o problema do
abortamento.

Sr. Presidente, neste ponto começam as nossas diver
gências. Sou também visceralmente contrário ao aborta
mento indiscriminado, sem qualquer razão, sem qualquer
motivação lógica, médica, ética ou moral. Compreendendo
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o aborto nestes termos também como um crime ignominio
so, odiento, agravado ainda mais pelas circunstâncias de ser
perpetrado por uma conspiração formada pelo médico,
pela enfermeira, pelo pai e pela mãe e pela absoluta falta
de condição de defesa da vítima, o feto em situação íntra
uterina. Concordo, Sr. Presidente, com estas colocações.

Entretanto, não se pode partir para o extremo de se
condenar o abortamento em qualquer circunstância. Per
gunto: onde está aqui a cláusula que dá direito aos médi
cos de promoverem um abortamento terapêutico? Onde
está a cláusula que permite provocar o abortamento em
caso de estupro? Onde está a cláusula que dá direito ao
médico, nas circunstâncias atuais de progresso da obste
trícia e da ginecologia, de provocar ° abortamento, sim,
quando em determinadas síndromes se verifica que a vida
é impossível? E hoje já se pode determinar isto com ab
s?l~ta segurança, a~nda em condição primordial, em con
diçao de mIClO da vida intra-uterina.

Sabemos, Sr. Presidente, que a ultra-sonografia e ou
tros métodos baseados na amniocentese permitem com se
gurança determinar casos pelo menos de anencefalía, ca
sos em que o feto não tem cérebro nem cabeça, e natural
mente permitir essa situação seria agravar uma tortura.
Existem casos de mongolismo, casos de Síndrome de Down,
onde sabemos que não há a perspectiva de que aquele ser
concebido venha a ter conhecimento da realidade sensível.
Assim sendo, Sr. Presidente, é preciso criar condições, ou
permitir, à luz da lei, que se possa processar esses tipos de
abortamento.

A nobre Constituinte Cristina Tavares tem razão, da
mesma forma, quando se preocupa com as centenas de
milhares de abortamentos clandestinos que acontecem no
País. Na verdade, o abortamento clandestino acontece à ra
zão de pelo menos dois por minuto, no Brasil, com as con
seqüências que conhecemos: de ordem psicossocial, sani
tária e até mesmo financeira, pesando, como sabemos so
bre o orçamento da Previdência Social.

Entretanto, não se pode partir daí para admitir a dís
criminalização do aborto tão-somente porque ele existe
clandestinamente. Seria o caso, Sr. Presidente, de descrimi
nalizarmos outros atos ilícitos, pelo fato de constatarmos
a sua existência corrente, perpetrada na clandestinidade.
Seria o caso de eu descriminalizar um assalto a banco, por
que sei que ele existe às centenas, aos milhares. Seria o
caso de descriminalizar o tráfico de drogas, por que sei que
ele é corrente e virtualmente inextingüivel, à luz dos pro
cedimentos atuais que temos. Não posso aceitar que, pela
simples razão de existir, como existe, conforme afirma a
Constituinte Cristina Tavares - e tem toda razão S. Ex.a 
o abortamento clandestino, criminoso, às centenas de mio
lhares, não posso aceitar que esse seja um argumento étí
co para se partir para a descriminalização logo, tout court,
sem maiores análises e conseqüências.

. Assim sendo, Sr. Presidente, srs. Constituintes, o que
temos de fazer - nesse ponto concordo com S. Ex.a - é
remeter esse problema para o Código Penal, para melhor
discussão. Contudo, nem por isso se perde a proposta da
Constituinte Sandra Cavalcanti.

Sr. Presidente, quero ver se é possível, com o apoio de
V. Ex.a e da Casa, encontrar uma solução para aqueles que,
como eu, entendem que cada uma das Constituintes cíta
das tem apenas uma parte da razão. Suponho que, aceí
tando a jurisprudência estabelecida quando da análise ano
terior da emenda de autoria do Constituinte Lysâneas Ma
ciel, fosse possível a Constituinte Sandra Cavalcanti de
sistir de parte da sua proposição em dois pontos. Primei
ro, retirando a expressão "desde a concepção". O segundo
seria exatamente o parágrafo que, na proposta anterior, era
o caput, quando S. Ex.a diz que "todos são iguais perante
a Constituição, a lei e o Estado, sem distinção de qualquer
natureza".

Sr. Presidente, isso me parece uma cachoeira de repe
tições, uma catapulta de pleonasmos, um excesso de lingua
gem absolutamente desnecessário num texto constitucional
A Constituição e a Lei são a mesma coisa' o Estado é umá
criatura da Lei. Poderíamos, dessa forma' resumir essa ex
pressão e, inclusive, a própria expressão do Relator quan-
do diz: '

"Todos são iguais perante a Lei, sem distinção
de qualquer natureza."

O que é outra redundância, Sr. Presidente a igualdade
é .u~a ~ategoria. absoluta, não comportando, e-Jidentemente,
distmçoes. Se digo que todos são iguais não há porquê se
f~lar mais em distinções. Ficaria, então, a seguinte expres
sao:

"A Constituição assegura aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
d?s direitos concernentes à vida, à integridade fí
SICa e mental, à liberdade, à segurança e à propríe
dade.

§ 1.° - Todos são iguais perante a Lei."

Sr. Presidente, é uma sugestão que faço à nobre Cons
tituinte Sandra Cavalcanti, dizendo que, se não for possí
vel S. Ex.a amputar essas expressões, à luz de minha cons
ciência, não terei condições de acompanhar o seu voto.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Pimenta da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, ilustres integrantes da Comissão de Bístema
tização, o eaput do artigo que está em discussão, na forma
proposta pela emenda do Senador José Richa, defendida
pela Deputada Sandra Cavalcanti, parece-nos melhor re
digido. Mas é evidente que, apesar de dispor melhor sobre
o assunto, há um vício que nos parece insuperável e, por
isso, certamente, a proposição não será aprovada.

Ainda agora o Senador Marcondes Gadelha, inscrito
para defender a proposta, terminou por repudiá-la. E uma
das razões é esta, que apontaremos.

A proposta apresentada contempla a inviolabilidade
do direito concernente à vida, à integridade física e men
tal, à liberdade, à segurança e à propriedade. Quanto
a isso, não temos reparo a fazer. No entanto, a
proposta avança no sentido de outra proteção que não
nos parece deva ser tema constitucional. Não é correto
dispor, numa Constituição, de forma tão cabal e definitiva,
sobre a proteção à vida desde a concepção. Não é possível
que o texto constitucional elimine até as exceções, indis
pensáveis, do Código Penal. Não podemos, através da apro
vação desta proposta, eliminar as formas previstas de in
terrupção da concepção quando derivada de estupro ou na
ocorrência de gravidez de alto rísco e incesto. Não é possí
vel que a Constituição vede ao médico, por exemplo, a pos
sibilidade de decidir se a vida da mãe deve ser salva em de
trimento da vida do filho - até porque, morta a mãe grávi
da, morrerá o filho. Eliminar-se esta exeeçãoé até mesmo
descumprir acordos internacionais assinados pelo Brasil. O
Constituinte Nélson Carneiro, aliás, ainda há pouco nos
lembrava que a Convenção do Panamá, da qual o Brasil é
signatário, garante em geral a vida e a concepção, mas
contempla exceções.

Desejo deixar claro perante este Plenário que não es
tou defendendo uma posição a favor do aborto, quando
proponho que este dispositivo não seja aprovado. Isto
porque eu próprio sou contra o aborto. Não aprovo o
aborto indiscriminadamente, mas acho que as exceções pre
vistas devem ser mantidas. Acho, mais, que a regra consti
tucional é permanente, estática e definitiva. Matéria como
esta deve estar disciplinada pela leí que pode acompanhar
a evolução até da ciência.
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Lembro também que um assunto como este não deve
ser motivo de regra constitucional. Talvez o correto seja
uma decisão plebiscitária. Esta é uma questão íntima de
cada um, é um assunto que talvez deva merecer a apro
vação ou reprovação de todos os cidadãos brasileiros.

Finalmente, lembro que não aprovo a proposta apre
sentada, inclusive, porque seus termos estão praticamente
repetidoa em outra emenda, a do Constituinte Arnaldo
Prieto, sem esse vicio que está a macular a proposta em
exame. Até mesmo aqueles que desejam a aprovação desses
termos, exceto quanto à proteção estática e definitiva da
vida desde a concepção, poderão fazê-lo aprovando, mais
adiante, a proposta do Constituinte Arnaldo Prieto, con
substaneíada na Emenda n.o 34.605/9.

Por estas razões, manifesto minha posição contrária à
proposição em exame, na certeza de que a matéria não
deve ser tratada na Constituição. Mesmo remetida à lei
ordinária, deve haver exceções, como as hoje contidas no
Código Penal, e provavelmente a questão deva ser motivo
de um plebíscíto. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Per
mita-me Sr. Presidente.

Srs. Constituintes, na questão de ordem por mim le
vantada anteriormente ficou esclarecido que estamos vo
tando exclusivamente o caput do art. 5.0 Entendo, porém,
data venia, que esta matéria não pode ser votada, por con
ter um erro de técnica jurídica insuperável.

A emenda refere-se ao art. 6.0 Anteriormente, no 1.0
o substitutivo era o 6.0 mas agora é o art. 5.0 , e abaixo se
encontra o § 1.0 Logo, se estamos votando apenas o caput
e se é verdade que o novo texto afasta completamente o
caput anterior ...

Durante o pronuneíamento do Sr. chagas Ro
drigues, o Sr. Afonso Arinos, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Aluízio Campos, Primeiro Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Nobre Con.:
tituinte, o tempo de V. Ex.a está esgotado.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.
Presidente, a questão de ordem que estou levantando é da
maior importância, porque torna impossível a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Qualquer que
seja a importância da questão, o tempo é limitado e peço
a V. Ex.a a gentileza de concluir.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Que
ro dizer a V. Ex.as que, se votarmos essa emenda que dá
ao art. 5.0 uma nova redação, vamos suprimir do texto
da nova Constituição o princípio de que todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, porque
este preceito foi substituído pelo seguinte:

"A Constituição assegura aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade."

Então, houve um erro de técnica jurídica, não se ado
tou o principio de igualdade .perante a lei e ele não foi
acrescido. Quem votar este Substitutivo nega o princípio
de igualdade perante a lei.

Por isto não posso votar a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Concedo a
palavra ao eminente Relator José Fogaça, para pronun
ciar-se sobre a matéria.

O SR RELATOR SUBSTITUTO (José Fogaça) - Sr.
Presidente, 81'S. Constituintes, o caput do art. 6.0 r'a
Emenda José Richa, que se refere ao art. 5.0 do 2.0 subs
titutivo, diz:

"A Constituição assegura ao brasileiro e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade

dos direitos concernentes à vida, desde a concep
ção, à integridade física e mental, à liberdade, à
segurança e à propriedade."

O Relator faz a este texto duas objeções: uma, quanto
à impropriedade e outra. quanto ao mérito. O Relatório
Bernardo Cabral consagra neste País, e através da Cons
tituição que será produzida por esta Assembléia Nacional
Constituinte, o direito de propriedade, mas não eleva o di
reito de propriedade ao mesmo nível do direito à vida, co
mo ocorre aqui, neste caput do art. 5.0

Esta é a primeira objeção de mérito, quanto ao con
teúdo do texto.

A objeção quanto à impropriedade refere-se explici
tamente àquilo que a nobre e talentosa COnstituinte San
dra Cavalcanti aqui defendeu, com a enorme energia das
suas mais profundas convicções pessoais. Entende o Rela
tor que a partir da observação inequívoca de uma ten
dência dominante nesta Assembléia Nacional Constituinte,
a questão da prática do aborto não é matéria constítu
cional e deve ser remetida à lei ordinária.

As questões éticas e a História andam juntas. Na
medida em que evolui a História e evolui o homem, mo
dificam-se também suas concepções éticas. O processo
social e o processo histórico precisam ser livres. para as
decisões do futuro; não podem, portanto,_ ser aprisionados
pela Constituição. Daí por que a questão do aborto, no
entender do Relator, será definida pelo processo social,
pela lei e - quem sabe - futuramente, por um plebiscito.
E dá o Relator o mesmo tratamento à pena de morte,
que também não consta deste texto. É por isso que, sem
entrar no mérito, sem analisar o conteúdo deste pr'~blelIl;a
e sem estabelecer sobre ele juízos de valor, como tão brí
lhantemente fizeram as nobres Constitui~tes C~is.tin~
Tavares e Sandra Cavalcanti, o Relator e eontrárío a
aprovação do art. 5.° da Emenda José Richa. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa
entende que pode ser votado isoladamente o caput. do. art.
50., pelo que dete'r;nina a _chamada :dos srs. Constltumtes
para proceder-se a votação, ExclUSIvamente o eaput es
tará em votação.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - E o
restante?

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Fica
prejudicado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Nâo posso
prejudicar o restante que não será votado em regime de
preferência.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - O des
taque não pode ser votado por partes, tem de ser votado
como um todo. Se ele se refere a vários pontos da emenda,
todos devem ser submetidos à votação. O destaque é um
só e tem de ser colocado em votação.

O 8R. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vamos, en
tão, atender à ponderação de V. Ex.a, ou seja, v?tar apenas
o caput, ficando prejudicado o restante do artigo.

Os interessados terão oportunidade de reapresentar a
matéria em plenário através de pedído de destaque à
emenda.

O 81R. CONSTITUINTE JOS:É RICHA - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.

O 8R. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não pode
mais haver questões de ordem - desculpe-me o eminente
Senador - porque já estamos em processo de votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Só quero lem
bar que aqui não há Constituinte de primeira e de segunda
categoria.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Absoluta
mente.
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o 8R. CONSTITUINTE JOSli: RICHA - Se há pouco
a Mesa abriu uma exceção para votar, com o meu desta
que, diversos pontos do mesmo capitulo oferecidos nelo
nobre Constituinte Lysâneas Maciel, tudo bem. Se se- vai
poder votar em bloco, também concordo, mas quero ter o
direito de dizer o que quero que seja votado do meu des
taque e do que desisto.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a tem
o direito, como fez o Dejputado Lysâneas Maciel, de desis
tir de parte de seu destaque. Se V. Ex.a considera mais
importante o eaput do seu destaque e pede que sejam
votados, em substituição aos parágrafos do art. 5.0, os pa
rágrafos que V. Ex.a menciona, a Mesa aceita essa desis
tência. Mas, se V. Ex.a deseja votar integralmente o des
taque, receio que não seja possível, rporque ele está preju
dicado. V. Ex.a, então, deveria pedir, especificamente, des
taque de todos os parágrafos.

O SR. CONSTITUINTE JOS:É: RICHA - Sr. Presidente,
se V. Ex.a me der a palavra, esclarecerei desde já a ma
téria.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Como V. Ex.a
é o autor do destaque, concedo-lhe a palavra por 5 minu
tos.

O SR. CONSTITUINTE JOS:É: RICHA - sr. Presidente,
vamos desistir porque a Emenda n. O 33.996 destaca diver
sos pontos, mas concorda, evidentemente, com o restante
do título apresentado pelo nobre Relator. Destacamos al
guns pontos, e, já que a Mesa adota o critério de permitir
que se votem apenas em bloco as questões destacadas,
declaramos que vamos desístír do caput do art. 5.0 , colo
cando à apreciação do plenário apenas o § 8.0 do Substi
tutivo do R€lator.

Sr. Presidente, afinal, quero saber se V. Ex.a mantém
a sua decisão, se vamos manter o d-estaque, na mesma
emenda, sobre o § 8.0 do art. 6.0 , que acrescenta a ex
pressão" ...e do terrorismo". O texto ficaria da seguinte
maneira:

"Art. 5.° '.'" , ..

§ 8.0 Ninguém será submetido a tortura ou
tratamento desumano ou degradante. A prática da
tortura e do terrorismo e de tráfico ilícito de dro
gas são crimes imprescritíveis, inafiançáveis e in
suscetíveis de concessão de anistia e indulto, de
vendo a pena ser cumprida integralmente em regi
me fechada."

Este é um ponto. Ficaria, pois, acrescentada a ex
pressão". " e do terrorismo". E o Relator diz que con
corda.

O SR PRESIDENTE (Aluízio Campos) - No texto
que tenho em mãos, o § 8.° está assim redigido: ":É: livre
a locomoção no território nacional em tempo de paz ... "

O SR. CONSTITUINTE JOS:É: RICHA - Mas é o § 8.°,
Sr. Presidente, que, no 2,0 substitutivo, tomou o número 7.
li: o § 7.0 do art. 6.0 do 2.° Substitutivo do Relator. l!: que
todas as emendas foram apresentadas ao Substitutivo n.o 1.
Então, no Substitutivo n,o 1 é o § 8.0; no Substitutivo n.o 2
é o § 7.0 do art. 6.0

Acrescente-se, portanto, a expressão "e do terrorismo".
O Relator diz que concorda com esta integração.

O § 40, Sr. Presidente - § 31 do Substitutivo n. 1 do
Relator - diz o seguinte:

"Todos têm direito a receber informações ver
dadeiras, de interesse particular, coletivo ou ge
ral, dos órgãos públicos e dos órgãos privados com
função social de relevância pública, ressalvadas
apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado."

Estamos propondo seja suprimida a expressão "ressal
vadas apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à se
gurança da sociedade e do Estado".

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Quer V. Ex.a
colocar em votação apenas esses dois parágrafos?

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: RICHA - Não, há mais.
Acrescente-se ao § 3.° do art. 11:

"A aquisição voluntária de nacionalidade es
trangeira não implicará perda da nacionalidade
brasileira, a não ser quando houver expressa ma
nifestação de renúncia do interessado ou quando a
renúncia à !1acíonali~ade ~e origem for requisíto
para obtenção de nacíonalídade estrangeira."

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) -:É: o terceiro
destaque de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOS:É: RICHA - E o quarto e
último ...

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Presi
dente, isso já é outra matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Lembro ao
nobre Constituinte José Richa que o que está em votação é
o Capitulo I, e esse terceiro destaque refere-se ao Capitulo
lU. ~ntretanto, a Mesa resguarda o direito de V. Ex.a de
mencionar os destaques subseqüentes na ocasião da vota
ção dos outros capítulos, Portanto, desde logo, V. Ex.a tem
assegurado esse direito.

. O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sídente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, a única razão pela qual estamos tomando conhe
cimento desse requerimento de destaque é porque ele se
refere ao caput do artigo. Ora, ocorre que o autor retirou
o caput do artigo. Logo, esse destaque não está mais em
primeiro lugar na orde~. Ele só pode entrar em votação,
conforme V. Ex.a mencionou, se se tratar apenas do caput
do artigo. Acontece que foi retirado o caput. Portanto, ele
tem que entrar na ordem cronológica dos artigos; ele não
pode mais ser apreciado agora. Portanto, ele tem de entrar
na ordem cronológica dos artigos. Não pode ser apreciado
agora. O caput desapareceu. Refere-se, então, ao § 7.°. Não
tem que ser votado agora. Vamos votar os destaques que
se referem aos parágrafos anteriores.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
decidir a questão de ordem. A Mesa não permitirá sejam
levantadas questões de ordem sobre a matéria, inclusive
porque está esgotado o prazo da reunião. O nobre Consti
tuinte José Richa apresentou destaque modífícatívo do
caput do art. 5.° e de todos os seus parágrafos. Não sei se
S. Ex.a conservou o texto do Relator, mas isto não é subs
tancial. S. Ex.a , então, retirou o destaque do caput. Ficaram
subsistindo os parágrafos propostos por S. Ex.a para o
texto do art. 5.0 constantes do Substitutivo n.O 2. O texto
não foi alterado, concorda V. Ex.a? V. Ex.a tem duas al
ternativas: ou concorda em que o caput que prevalece é
o do art. 5.0 do Substitutivo n.o 2, ou, se V. Ex.a retirou
e não concorda com isto, a Mesa terá de considerar preju
dicados todos os destaques apresentados por V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - V. Ex.a con
cordou em dar uma decisão.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Se V. Ex.a
mantém os dois parágrafos ao caput do Projeto do Relator,
vou submeter a votação. A Mesa submeterá à votação os
dois parágrafos.

O SR. CONSTITUINTE JOSifl RICHA - V. Ex.a me ga
rante o direito?
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o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Ressalvo a
V. Ex.a o direito de reapresentã-lo em outros capítulos.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Não
pode. O destaque é um só.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Estamos em
processo de elaboração constitucional e, tanto quanto pos
sível, devemos realizar um esforço. V. Ex.a retirou o caput
e mencionou quatro destaques.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Sr. Presidente,
quatro pontos de um mesmo destaque, de um mesmo Títu
lo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em cada
reunião, será votado um título ínteãro. São nove reuniões,
vamos votar nove títulos. A Mesa decide aceitar a vota
ção dos dois parágrafos relativos ao Capítulo I, mas não
vai submetê-los à votação agora por causa do adiantado
da hora - já são 19h34min. Prosseguiremos a votação da
matéria amanhã.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Sr. Presidente, eu protesto. Pela Liderança do
PMDB, peço a palavra. Não é possível que o País inteiro
fique esperando decisões, e nós aqui nos perdendo em in
decísões. Não tem cabãmento essa protelação. Ou a Mesa
assume a sua responsabilidade, ou renuncia.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mes.a não
decide sob coação, nem sob ameaça. (Muito bem! Palmas)
A Mesa já decidiu coincident-emente com o que o Senador
Farnando Henrique Cardoso está de acordo: na votação
dos dois destaques relatívos ao destaque global. A Mesa
decide suspender a reunião para iniciar a votação ama-
nhã, às 9 horas. .

(Protestos)

A Mesa suspende a reundão e convoca o seu prosse
guimento para as 21 horas de hoje.

(Protestos)

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Já houve
decisão do Plenário quanto ao horário.

O SR. PRESIDENTE (AluíZio Campos) - Estou dando
uma alternativa aos Srs. Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Já estava em
votação, Sr. Presídente, Vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peço a
compreensão dos Brs. Constituintes. Estou recebendo um
apelo do Sr. Presidente Afonso Arinos no sentido de sus
pender a reunião, porque S. Ex.a deseja, como sempre,
ouvir os Líderes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Sr. Presi
dente. retiro o caput, Coloco os outros quatro pontos em
votação e faço um apelo a V. Ex.a : Já estávamos em
processo de votação, Sr. Presidente, vamos concluir a
votação sem suspender a reunião.

(Protestos)
O SR. PRESIDENTE (Aluizlo Oampos) - O nobre

autor do destaque - tomo decisões democráticas, aten
dendo à vontade que prevalece no Plenário - Consti
tuinte José Richa, desistiu do eaput, Não posso, portanto,
colocar o referido eaput em votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Não, Sr. Pre
sidente, desisti do art. 5.0

O SR. lPRJESIDENTE (Aluízio Campos) Então
V. Ex.a quer que vote o parágrafo?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Exatamente,
Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr. Pre
sidente, pela ordem. Se deslstdu do caput, desistiu do des
taque. Não há o que votar, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, pela ordem. Peço a V. Ex.a que suspenda '8.
reunião por uma hora, para que as Lideranças tomem
providências a esse respeito.

(Protestos. Tumulto no plenário)
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.

Presidente, eu me permitiria dar uma explicação, no sen
tido de contribuir ;para o esclarecimento do problema.
Peço a V. Ex.a e aos nobres colegas que me dêem a devd
da atenção.

Esta emenda só seria apreciada em primeiro lugar
porque se referia ao eaput do art. 5.0 Retirado esse caput,
não há razão para 'ela ser apreciada agora. (Palmas)

Depois do caput, iremos examinar os §§ 1.0, 2.0, 3.°,
4.°, 5.0 e 6.° Quando for examinado o § 7.° é que apre
caremos as propostas do Oonstdtuínts José Richa. Esta
é a solução.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Conside
ramos prejudicado o destaque. O Constitudnte José Richa,
na verdade, desistiu de pedir a apreciação do caput do
artigo e de todos os parágrafos, menos dois. S. Ex.a tem
esse direito.

Vamos votar o primeiro destaque que S. Ex.a mantém.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Sr. Presi

dente, retiro o pedido no que se refere ao caput do art. 5.°
e ao § 1.0 e mantenho o destaque para os demais :pontos:
§§ 8.0 e 31. Peço a V. Ex.a que me assegure o direito,
quando forem díscutãdos os arts. 11 e 15, de defender mi
nha emenda sobre essas matérias. Então, são quatro os
pontos destacados .pela mesma emenda. Estou retirando,
repito, o pedido refente ao caput e ao art. 1.0, e ° estou
mantendo relatívamente aos §§ 8.° e 31.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Permita
me, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Oampos)' - O Consti
tuinte Pimenta da Veiga pediu a palavra antes de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO.- Eu o fiz
antes, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não posso
permítír que contãnuem estas questões de ordem inter
mináveis.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr. Pre
sidente, pedi a palavra há mais ou menos meia hora.

O Constituinte José Richa desistiu de apresentar sua
emenda ao eaput do art. 5.°, e está apenas pretendendo
manter o destaque ipara dois parágrafos do mesmo ar
tdgo. Sugeri-lhe - e S. Ex.a tende a concordar ·comiJo
- que retirasse seu destaque neste momento da votação,
para que possamos votar o eaput do art. 5.°, sobre o qual
S. Ex.a não tem proposta, e posteriormente apresentasse
seu destaque para os artigos que lhe interessam e em
relação aos quais há propostas equivalentes. Na hora de
vida, S. Ex.a apresentará o destaque.

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

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, após muitas horas aqui, no plenário, com os
trabalhos chegando a este ponto e estando os ânimos
exaltados, não me parece haver condição para qualquer
votação neste instante. Peço a V. Ex.a, portanto, que, em
nome do bom senso, suspenda a sessão por uma hora,
tempo que aproveitaremos para uma tentativa de enten
dimento. Não adianta insistir neste espetáculo que esta
mos presenciando.



952 Quarta-feira 27 DIARIO DA ASSEMBLéiA NACIONAL CONSTiTUINTE lSlIplemento "C") Janeiro de 1988

o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não posso
colocar o caput em votação, porque o Constituinte José
Richa desistiu do seu pedido. Todos os constituintes têm
o direito de retirar seus pedidos de destaques. Acho que
este é um direito que se deve conceder a todos. Então,
restabelece-se automaticamente o texto do projeto, pas
sando a prevalecer o art. 5.0

Há dois pedidos de destaques para o art. 8.°, que sub
meto à votação, para atender ao clamor de V. Ex.às Em
votação o destaque ao art. 8.°, proposto pelo Constituinte
José Richa.

U SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHl- Sr. Pre
sidente, V. Ex.a não pode atropelar outros destaques que
têm precedência sobre esse pedido a que V. Ex.a se refere.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Está sur
gindo uma solução para permitir o entendimento enquan
to votamos o destaque subseqüente, para o caput do
art. 5.° Vamos suspender a votação deste destaque e pas
sar à apreciação do Destaque n.O 5.115, do Constituinte
Fernando Gomes, que se refere ao caput do art. 5.°
(Palmas) Como o Constituinte Fernando Gomes não se en
contra presente, está prejudicado seu pedido.

Em votação o :'")estaque n.c 7.198, 10 Constituinte Nel
ton Friedrich, sobr o caput do art. 5.° V. Ex.a mantém
v destaque?

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, peço a retirada desse destaque e também que
sigamos em frente com a votação das outras matérias.

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

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, o Plenário não está ouvindo o que a Mesa está
dizendo. Não é possível continuar o nosso trabalho desta
forma. Há uma verdadeira desordem em Plenário. Não
é possível que a Mesa não observe isso. É preciso que
haja ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa
apela aos' srs. Constituintes no sentido de que tomem
seus lugares. Se os Srs. Constituintes não tomarem seus
lugares, para que a ordem seja restabelecída, a Mesa sus
penderá a reunião.

Destaque n.? 7.878/87, do Sr. Nelton Friedrich,
"que substitui o art. 5.°, "caput" do Substitutivo
n.? 2 pelo art. 17, inciso VII, letras "a" e "e", do
Projeto de Constituição". (28.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O outro
destaque é o de n.O 7.878, referente ao item VII, letras a
e e do art. 5.°, de autoria do Constituinte Nelton Frie
drich.

O destaque do nobre Constituinte Nelton Friedrich
está prejudicado, porque estamos discutindo o 2.° Substi
tutivo.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, a recente deliberação de V. Ex.a está levando
este Plenário a tomar decisões absolutamente nulas. _A
esta hora o Plenário não. pode realizar qualquer votação,
já que se esgotou o prazo de duração da sessao , RequeIro,
pois a V. Ex.a de conformidade com o Regimento e ten
do ~m vista o horário fixado para votação pelas Lideran
ças, que suspenda a reunião.

O SR. PRESIDENTE {Aluízio Campos) - Solicito ao
Plenário que, em votação simbólica, declare se concorda

com a prorrogação até às 21:00 horas. (Pausa) A ::vIesa
declara que após a votação desse destaque, suspenderá a
reunião.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nelton Frie
drích, para defender o seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, Sras e Srs. Constituintes, o Destaque n.O 7. H18
diz respeito à participação direta na administração pú
blica. Neste momento, gostaria de reportar-me ao Projeto
de Constituição, especialmente ao art. 17, inciso VII,
letra a:

"O Estado estimulará a participação popular
em todos os níveis da administração pública."

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Há um
orador na tribuna. Peço aos srs. Constituintes que não
o interrompam.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, aproveito este momento para defender nossa
proposta. Poderia, nesta hora, reportar-me aos progra
mas dos Partidos políticos com assento na Assembléia Na
cional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Trata-se
do Capitulo UI, Sr. Presidente.

O SR. PRESlDEN'fE (Aluízio Campos) - P('f:O aos
nobres Constituintes que respeitem o orador. S. Ex.a re
quereu um destaque, de acordo com o item 1.3 da Conso
lidação das Normas Regimentais, que passo a ler, para
que não haja dúvidas:

"1.3 - Serão admitidos requerimentos de
destaque do projeto, do 1.0 substitutivo, do 2.°
substitutivo, de emendas apresentadas ao projeto
e ao 1.0 substitutivo e partes de quaisquer de to
dos estes."

S. Ex.a requereu destaque do art. 25 para substituir o
caput constante do 2.° substitutivo.

Continua com a palavra o Constituinte Nelton Frie
drich.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Pros
sigo, Sr. Presidente, na defesa de nossa proposta, para que
do texto da nova Constituição conste a participação da
sociedade na administração. Insisto naquilo que diz o art.
17, inciso VII, referindo-se aos direitos coletivos:

"São direitos e liberdades coletivas invioláveis
a participação direta."

Estava tentando desenvolver o raciocínio e para isso
valho-me exatamente do programa dos partidos políticos.
Nesta hora, poderia reportar-me à Carta Compromisso do
Partido da Frente Liberal, especialmente quando diz:

"São postulados fundamentais do liberalismo e
da democracia, fundados na participação ativa de
todos os cidadãos, e meios de defesa e promoção
das liberdades ... "

A própria disposição sobre o plano político do PFL,
quanto à organização do poder, diz que é necessária am
pla organização institucional do país, que afirme a auto
nomia da sociedade diante do estado e viabilize maior
participação do povo no governo, incorporando as con
quistas do direito político contemporâneo.

O próprio programa do PFL diz que deve haver a ins
tituição do defensor do cidadão - o ombudsman - como
fiscal do desempenho da administração pública, em nome
da sociedade, do Estado.

Mas vou mais longe, Sr. Presidente. Ainda no documen
to do PFL, especialmente no "Manifesto ao Povo Brasilei
ro", o item 4 diz que "a par da descentralízação, a grande
revolução a realizar-se neste País é a liberação da inicia-
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tiva em todos os planos: no político, no social, no eco
nômico". E completa: "É preciso estimular, por todos os
modos, a participação comunitária, abrindo-se oportuni
dade à fecunda manifestação de nossas necessidades".

Esta '\ portanto, a proposta que existe nesse docur.::.en
to, na carta partidária do Partido da Frente Liberal, que
detém a segunda maior bancada na Assembléia Nacional
Constituinte.

Reporto-me, agora, ao PMDB, que tem o maior número
de representantes nesta Asrembléía.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Está encer
rado o tempo de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Hou
ve muitas interrupções, Sr. Presidente, mas em um minuto
concluirei.

O PMDB, desde as primeiras manifestações de seus
fundadores, diz que propugnará por um programa que
aponte o caminho para a democratização das formas de
poder e produção e a necessidade de se organizar a prá
tica da democracia, não apenas no Governo, mas em todas
as instituições, onde os homens exercem poder uns sobre
os outros. Aí poderia citar outras manifestações do pro
grama, como a participação na administração direta, com
o acesso ao sistema de poder em todos os níveis, visando
a ampliar a participação do povo nas decisões.

É por essa razão que fazemos aqui a defesa. Podería
mos citar outros programas j.artídáríos que temos em
mãos, mas o tempo não o permite. Apelamos para os Srs.
Constituintes no sentido de que possamos contemplar, no
texto constitucional, a chamada administração direta, com
apenas duas letras. A primeira diz o seguinte:

"o Estado estimulará a participação popular
em todos os níveis da administração pública;"

A outra:
"nos serviços públicos e atividades essenciais

executados diretamente pelo E~tado e admínístra
dos sob o regime de permissão ou concessão, ha
verá obrigatoriamente uma comissão da qual par
ticiparão representantes da empresa permissioná
ria ou concessionária, de seus empregados e dos
usuários, para efeito de fiscalização e planejamen
to, na forma da lei."

Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que muitas
dessas práticas já existem em alguns Municípios, mas pre
cisamos institucionalizar esta proposta e criar mecanismos
em nossa Constituição, como acontece nas Cartas da Es
panha e de Portugal, a fim de que, efetivamente, tenha
mos a chamada administração direta e, ao mesmo tempo,
a democracia direta representativa Com isso, afinal de
contas, as chamadas assocíações de moradores, os sindica
tos, as mais diferentes entidades, nos diferentes graus
administrativos, terão possibilidade de participação. Acre
dito que, com base nos programas partidários, possamos,
todos, contemplar os cidadãos brasileiros com o exercício
de sua cidadania inserindo, na Constituição, a chamada
administração direta como um direito coletivo. Muito
obrigado. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Perdoe-me
V. Ex.a, mas não permito mais questões de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Tendo
em vida que o tempo da sessão, com a prorrogação per
mitida por V. Ex.a, já está esgotado, o bom senso indica
que esta reunião deve ser suspensa.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Eu disse a
V. Ex.a que, depois da votação da emenda do Constituinte
Nelton Friedrich, ...

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - O Ple
nário não sabe exatamente qual a matéria que está sendo
submetida à discussão, Sr. Presidente. V. Ex.a prorrogou
até às 20 horas o prazo, que já está esgotado.

Peço, pois, com base no requerimento aprovado por
unanimidade, que V. Ex.a suspenda a sessão, para reco
meçá-la amanhã, às 9 horas, a fim de que os Srs. Consti
tuintes tenham conhecimento da matéria que está sendo
discutida, para que posteriormente ela possa ser votada.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peço a com
preensão de V. Ex.a e do Plenário, para que agilizemos o
nosso trabalho. Encareço aos nobres Constituintes que não
ocupem mais a tribuna para defesa da matéria que acabou
de ser lida pelo eminente Relator. V. Ex.a referiu-se às
letras a e e do projeto apresentado à discussão. S. Ex.a
quer transformar a letra a em caput e a letra e em um dos
parágrafos do artigo. Então, são matérias constantes no
texto anterior do projeto, no art. 17.

Sou obrigado a conceder a palavra ao Constituinte Luiz
Salomão, para encaminhar o projeto, a favor.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - V. Ex.a não
está sendo obrigado a conceder-me a palavra, mas está se
guindo o Regimento que nos dá o direito de encaminhar a
favor da proposta, muito oportuna, apresentada pelo Cons
tituinte Nelton Friedrich. Trata-se de uma confusão estabe
lecida pelo tumulto resultante da má condução dos traba
lhos pela Mesa. É por isto que há confusão neste Plenário,
que não entendeu a proposta do nobre Constituinte Nelton
Friedrich.

No caso trata-se do art. 17, inciso VII, para o qual há
uma proposta fundamental para a democracia do Estado
brasileiro, isto é, o direito de participação das coletlvídades
nos órgãos que prestam serviço à população. Esse dispo
sitivo, oportunamente aceito pela respectiva Comissão Te
mática, foi excluído do 1.0 Substitutivo e do 2.0 Substitutivo.
A proposta do Constituinte Nelton Friedrich visa incorporá
10 ao art. 5.0, como um dos seus parágrafos, porquanto eSse
dispositivo é essencial, se queremos realmente estabele
cer uma democracia participativa neste País. Com este
breve esclarecimento, pretendo ajudar os nobres Consti
tuintes, para que possam votar a proposta.

Considero que V. Ex.a não me concedeu a palavra por
obrigação, mas pelo direito que tenho de defender a pro
posta do Constituinte Nelton Friedrich. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRK.é-T - Sr.
Presidente, gostaria de esclarecer, como autor da proposta,
que isso não diz respeito ao caput, mas, para todos os
efeitos, faz parte do Título. A Mesa, ao determinar. a ordem
dos trabalhos, inseriu este destaque, e vim defendê-lo. Faz
parte dos direitos coletivos e apenas inclui no art. 17, inciso
VII, as letras a e e.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a apre
sentou destaque referente ao art. 17, inciso VII, letras a
e e do projeto, em substituição ao art. 5.0 , caput. É o que
está escrito.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, peço a palavra para encaminhar contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - É
preciso esclarecer bem isso.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - É o que es
tá escrito aqui. Estou recebendo o destaque.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH 
Quando V. Ex.a me deu a palavra para defender, eu desisti,
e V. Ex.a me chamou para o seguinte, que defendi.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a fa
lou, da tribuna, sobre as letras a e e.

Então, V. Ex.a leu, com a sua própria voz, as letras
a e e do art. 17, inciso VII. Esta é, pois, a matéria que
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estamos votando. E V. Ex.a pretende convertê-la em caput
e parágrafo do projeto atual.

Com a palavra o Constituinte Gerson peres.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre

sidente, Srs. Constituintes, peço a atenção dos colegas por
que aqui, quando alguém quer que sua matéria seja vito
riosa, só anuncia a parte simpática, como o fez o ilustre
colega que me antecedeu. Deu-nos S. Ex.a a impressão de
que para solidificar a democracia há necessídade de se
criarem comissões comunitárias para integrar as atividades
governamentais, políticas e sociais do País.

Não é bem assim. Vou ler o que S. Ex.a pretende, para
que, depois, V. Ex.as vejam se temos ou não razão. Serei
breve. V. Ex.as estão todos bem preparados para elaborar
a Carta. Só não a elaborarão se não quiserem. Todos têm
experiência, conhecem bem a situação de cada dispositivo.

Vejamos:

"Nos serviços públicos e atividades essenciais,
executados diretamente pelo Estado e administra
dos sob o regime de permissão ou concessão, ha
verá obrigatoriamente uma comissão, da qual par
ticiparão representantes do órgão permitente ou
concedente, da empresa permissionária ou conces
sionária, de seus empregados e dos usuários, para
efeito de fiscalização e planejamento, na forma
da lei."

Srs. Constituintes, quem defende essa idéia não quer
democracia, quer o intervencionismo, quer a invasão das
competências estabelecidas na própria Constituição. Quem
fiscaliza as empresas - as estatais, por exemplo - da
administração direta são os Tribunais de Contas, não sim
ples comunidades pinçadas em meios despreparados para
intervir na iniciativa privada ou na estatal. É o ínterven
cionismo nas atividades públicas estatais. Já não bastam
o Congresso, as Assembléias Legislativas, as Câmaras Mu
nicipais e o Tribunal de Contas? Agora pegam a turma
do subúrbio e do bairro, fazem uma comissão e mandam
fiscalizar também l? (Palmas) É este o tipo de democracia
que V. Ex.as querem? Eu não desejo esse tipo de demo
cracia, porque nele não acredito. O nobre Constituinte
Lysâneas Maciel sabe dísso muito bem, porque S. Ex.a per
tence a um sistema de política governamental diferente
do meu. S. Ex.a se engajá na política do mundo socialista.
Não sou socialista.

0- SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Isto
é a democracia.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Não é
democracia. Se fosse, no mundo socialista a imprensa e O
povo seriam livres e não haveria o partido único, mas, sim,
o pluripartidarismo. Estes que aqui falam em democracia,
mas defendem o que o outro mundo pratica, - o mundo
socialista - falam em pluripartidarismo. Mas lá só há o
partido único. Falam em liberdade de iniciativa. Mas lá
só existe a intervenção do Estado na iniciativa privada.

Como defendo algo diferente, não posso concordar
com aobrigatoriedade de comunidades estranhas a essas
atividades intervirem na estrutura dessa iniciativa, quer
do Estado, quer da iniciativa privada. p,?rt~nto e~tendo
que isto aqui é simplesm~nt.e ~ma excres.cencIa a mais que
se quer ínserír na Constltmçao do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
o..dertaque JI.o_'1.878, do _Constituinte Nelton Friedrich.

(Procede-se à votação)

votaram; SIM os seguintes Senhores Constituinte~:
do PMDB - Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almír
Gabriel Artur da Távola, Carlos Mosconi, Celso Dourado,
Cristin~ Tavares, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, J?sé
Fogaça, José Paulo Bírol, Mário Lima, Nelton FriedrIch,

Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Severo Gomes, Sigma
ringa Seixas, Virgildásio de Senna, Antonio Mariz, Chagas
Rodrigues, Octávio Elísio, Rose de Freitas, vtcente Bago
e Vilson Souza. Do PDT - Lysâneas Maciel, Bocayuva
Cunha e Luiz Salomão. DO PT - Luiz Inácio Lula da Silva
e Plínio Arruda Sampaio. Do PC do B - Haroldo Lima.
Do PCB - Roberto Freire. Do PSB - Jamil Haddad. Vota
ram NliO os seguintes Senhores Constituintes: do PMDB
- Alfredo Campos, Aluízio Campos, Bernardo Cabral Car
los Sant'Anna, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, Ibsen Pinheiro, José Freire, José Ignácio Ferreira,
José Richa, José Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Nel
son Carneiro, Nilson Gibson, Pimenta da Veiga, Prisco Via
na, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma,
Wilson Martins, Albano Franco, Délio Braz, José Tavares,
Marcos Lima. Do PFL - Alceni Guerra, Antoniocarlos
Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Cristóvam
Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Ben
jamim, Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira, José Jorge,
José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo,
Marcondes Gadelha, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo
Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiuza, Sandra Cavalcanti,
Enoc Vieira, Jonas Pinheiro, Ricardo Izar. Do PDS 
Antônio Carlos Kond,er Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres,
Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora. Do
PTB - Francisco RaSEi, Gastone Righi e Ottomar Pinto.
Do PL - Adolfo Oliveira. Do PDC - José Maria Eymael,
Do PMB - Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 32 Constituintes;
votaram NãO 60 Constituintes. Total: 92 votos. O Des
taque foi rejeitado.

UI - SUSPENSliO DA REUNIliO

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên
cia vai suspender os trabalhos, convocando os Senhores
Constituintes para a continuação da presente reunião,
amanhã, 28-9-87, às 9:00 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 28 DE SETEMBRO DE 1987

Presídêncía dos Srs.: Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente; Brandão Monteiro, Segundo-Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIliO

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.

II - ORDEM DO DIA

VOTAÇXO DO PROJETO DE CONSTITUIÇãO

TiTULO II (continuação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vamos votar
todos os destaques relacionados com o caput do art. 5.0

Destaque n.O 216-87 da Sra Moema São Thiago
- Emenda n,? ES-33.276·7, da Sra. Raquel Capiberi
be e outros, !'que modifica o art. 6.°, § 1.° do Substí
tutivo n.O 1 (art. 5.° "caput", do Substitutivo n.o 2)".
(29.a votação)

O primeiro destaque, de n.<> 00216, é referente à Emen
da ES-33236/7. O destaque é da Deputada Constituinte
Moema São Thiago, que propõe nova redação para o art.
5.0 nos seguintes termos:

"Todos são iguais perante a Constituição, a
lei e-o Estado, sem distinção de qualquer natu
reza, índependente de raça, cor ou sexo, proce
dência, reügíão,"
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o destaque está prejudicado pela ausêncãa da pro
ponente. A Mesa deseja comunicar que o tempo deve ser
rigorosamente mantido a respeito do encaminhamento
dos destaques. Cinco minutos !para cada apoiador 'e cinco
minutos para os que contestarem, no máximo quatro.
A Mesa não permitirá mais: questões de ordem sobre a
mesma matéria. Falarão um Constituinte a favor e outro
contra, para podermos acelerar os trabalhos.

Tem a palavra a Constitudnte Cristina Tavares, para
defender o destaque, indicada pela autora.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, Srs. oonsntuíntes, 'O destaque é da nobre
Constituinte Moema São Thiago. Na verdade, o projeto
tem uma autoria coletiva; a emenda é assinada pela
Constituinte Raquel capiberibe e apoiada por toda a Ban
cada feminina na Assembléia Nacional Constituinte. Na
verdade, é singela a proposta que agora V. Ex.a vão decidir.
Todos são iguais perante a lei. A realidade, a prática, ,a
vida, a sociedade têm mostrado, durante todos estes anos,
que, apesar da -norma constitucional de que todos, são
iguais perante a lei, nem todos são iguais. Metade da po
pulação, que é composta de mulheres, sofre profunda dãs
crímínação, seja no Código Civil ou no Código Penal e até
na Legislação Trabalhista.

A intenção da Bancada feminina na Assembléia Na
cional Constituinte - que, repito, é de todos os Partidos
poíítícos aqui representados - é enfatizar que homens e
mulheres são iguais perante a lei.

Esperamos que V. Ex.as, no momento de votar este
destaque, tenham em mente o que desejamos, o que de
s.eíam as Representantes femininas na Assembléia Na
cional Constituinte é enfatizar a igualdade de homens e
de mulheres.

Era o que tinha a defender, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Muito obri

gado, Constitudnte Cristina Tavares.
Tem a palavra o 81'. Relator Substituto, Constituin

te José Fogaça.
O SoR. RELATOR (José Fogaça) - Gostaría de dizer

que a Relatoria não teve nenhuma objeção de conteúdo
a esta emenda, apenas considerou-a tecnicamente, como
disse a nobre Constituinte Cristina Tavares, enfática, ou
seja, repete, reproduz aquilo que já está dito no texto
constitucional: a não distinção quanto à raça, credo, sexo,
procedência ou relãglão. Ela também é redundante quan
do fala em Constituição, lei e Estado, porque a constítuí
ção é a lei. Se todos são iguais: perante a lei, são iguais,
também, perante a constituição.

Do ponto de vista meramente técnico, hOUVe uma
rejeição por parte da Relatoria.

O SR. PtRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peço 00
Sr. l.°-Secretárdo, faça a chamada para a votação do
destaque.

O Sr. Constituinte que aprovar o destaque proposto
responderá SIM, e o que votar contra dirá NAo.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes: do
PMDB - Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Carlos Mosco
ni, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima,
Haroldo Babóía, José Paulo Bisol, Nelton Frdedrich, Pau
lo Ramos, Raimundo Bezerra, Antonio Mariz, José Carlos
Grecco, Octávio Elísio, R'oberto Brant, Vilson Souza. Do
PFL - Sandra Cavalcanti. Do PDT - Brandão Monteiro,
José Maurício, Lysâneas Maciel. Do PTB - Gastone Righi
e Joaquim Bevilacqua. Do PT - José Genoíno. Do PDC 
iqueira Campos. Do PC do B - Haroldo Lima. Do PCB 
Roberto Freire. Votaram NÃO os seguintes Senhores Cons
tituintes: do-PMDB --:..- Aluízio campos, Carlos Sant'Anna,
Fernando Bezerra Coelho, Ibsen Pinheiro, João Calmon,

José Fogaça, José Geraldo, José Richa, José Ulisses de Oli
veira, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho,
Pimenta da Veiga, Severo Gomes, Theodoro Mendes, Virgil
dásío de S.enna, Albano Franco, Délio Braz, Israel Pinheiro,
José Tavares e Marcos Lima. Do PFL - Alceni Guerra,
Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Ino
cêncio Oliveira, José Lins, José Thomaz Nonô, Luis Eduar
do, Mário Assad, Oscar Corrêa, Cleonâncio Fonseca, João
Menezes, Jonas Pinheiro, José Lourenço, Paes Landim. Do
PDS - Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson
Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora.
Do PL - Adolfo Oliveira.

O SoR. PRESCJ:DENTE (Aluízio Campos) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 26, Cons
tituintes; votaram NÃO 43 Constituintes. Total: 69 votos.
O Destaque foi prejudicado por falta de quorum qualifi
cado.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ HENRIQUE - Sr. Pre
sidente, para Um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o Constituinte Luiz Henrique.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ HENRIQUE - Sr. Pre
sidente, ontem à tarde foi distribuída uma lista de desta
ques pela ordem em que naturalmente seriam votados. A
emenda que acabamos de votar está bem abaixo dessa
ordem e foi votada em primeiro lugar. Não assisti a um
voto de preferência para esta emenda.

Quero saber se a ordem foi invertida ou se as emen
das anteriores ficariam prejudicadas por alguma votação
anterior, o que, acredito, não ocorreu.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A asses
soria organizou uma nova lista, que deve ter sido distri
buída aos Srs. Constituintes, e essa nova lista coloca em
primeiro lugar o destaque que acaba de ser votado.

Destaque D.o 2.099/87 - Emenda D.Q ES
29.758/9, do Sr. .João Paulo, "que modifica o art.
6.0, "caput" do Substitutivo n.? 1 (art. 5.°, "caput",
do Substitutivo n,? 3)". (30.a votação)

Vamos passar, agora, à votação do Destaque n.> 2.099,
referente à Emenda n.o 29.758, de autoria do Constituinte
João Paulo , A proposta de S. Ex.a para o caput do art. 5.°
é a seguinte:

"Art. 5.0 São direitos e liberdades indivi
duais invioláveis:

I - a vida;
II - a existência digna; e

IH ---: a integridade física e mental."
Tem a palavra o autor, para a defesa do seu destaque.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr. Presi

dente, Brs. Constituintes, ontem, aqui, desta tribuna, o
Senador José Richa preteriu a sua proposta, que dizia
respeito à preservação da vida, em favor de outras pro
postas que, no meu entendimento, são secundarizadas
diante desta.

O Projeto de Constituição, no título que se refere aos
Direitos Individuais, há de assegurar, primeiro e definiti
vamente, o direito à vida, o estabelecimento de condições
próprias e proteção à dignidade da pessoa humana, como
ponto de partida para a consolidação dos demais direitos;
dessas decorrerão todas as demais exigências que dizem
respeito aos direitos individuais e que são, portanto; pri
mordiais.

A vida em nosso País sofre agressões inconcebíveis e
que haverão de ser eliminadas. Preservá-las deve ser,
pois ainda não é, o nosso maior dever. Milhares de com
patriotas não sobrevivem ao primeiro ano de vida; outros
sucumbem em seguida. A maioria vive na mais absoluta
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miséria. Não se pode dizer sequer que isso traduz alguma
qualidade de vida, devido a condições extrem~m~nte
adversas existentes no nosso PaIS. A grande maiona é
abs-olutamente carente de tudo, vítima do modelo econô
mico iníquo.

Ontem a televisão projetava imagens dantescas e
dramática;; nossos companheiros aposentados, e que hoje
deverão chegar a Brasília, expunham publicamente as suas
dificuldades. Pessoas que trabalharam 30, 35, ou 40 anos,
hoje sequer podem sobreviver. Muitos não encontram tra
balho e morrem, muitas vezes, em função disto. A maioria
dos que trabalham sucumbem em razão das condições
extremamente adversas e desumanas em que ele se rea
liza.

Vivemos numa sociedade insana, fundada na repres
são e na exploração extrema do trabalho humano. O
medo, a agressívtdade, a violência são fatores básicos na
formação da personalidade do cidadão, se podemos quali
ficá-lo como tal, porque somente uma minoria privilegia
da goza dos direitos civis e políticos. O ambiente social
sofre uma deterioração ínímagínável e essa insanidade
chega a tal ponto que leva muitos à conclusão de que a
pena de morte é a solução para a insanidade atual em
que vivemos.

Portanto, oferecer condições para que a existência
seja digna é um dever do Estado. Devemo~ reconhecer
esses direitos como invioláveis e rundamentaís a qualquer
comunidade, à paz e à justiça.

A proposta: ~o caput do art. c~nst.e .0 se!5u~nt~.. '.
"São direitos e liberdades índívíduaís ínvíoláveís:

I - a vida;
II - a existência digna; e

III - a integridade física e mental."
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Oampos) z: Não h.a:ren:

do oradores inscritos para defesa ou posiçao contráría a
emenda, passamos à votação.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA.- (Fo
ra do microfone) - O Relator deve falar, para oríentar o
Plenário.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O Rel~tor

não é obrigado a falar sobre o assunto. Fala se quiser,
não é obrigado.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - A relatoria não
tem objeção a este texto. Contudo, a posição do Relator
Substituto é ficar com o texto do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - É esta a
reposição do Relator: prefere o texto do projeto.

Em votação.
O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER

REIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa

lavra o Constituinte Antônio Carlos Konder Reis, pela
ordem.

O SR. 'CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Pr.esidente, pela exposição do Autor do Des
taque da Emenda n.O 29.758, ora em votação, o plenário
vai votar apenas sobre a proposta da modificação do caput,
mas a em-enda inclui duas alíneas: alíneas a e b,

Consulto a V. Ex.a se somos chamados a votar a emen
da no seu todo ou apenas a proposta que foi objeto da
exnosíeão do Relator, isto é, o eaput da emenda.

• O 'SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa in
forma que será votada apenas a parte referente ao caput,
que termina com a palavra "mental":

"São direitos e liberdades individuais inviolá
veis:

I - a vida;
II - a existência digna; e
lU - a integridade física e mental."

As outras são prejudicadas, porque não se referem ao
eaput.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS KONDER
REIS - Obrigado a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Aluízio campos) - Solicito ao
Sr. l.o-Secretário faça a chamada para a votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes srs, Constituintes: Carlos
Mosc-oni, José Richa, OSwaldo Lima Filho, Sigmaringa Sei
xast Antonio Mariz, Délio Braz, Michel Temer, Octávio Elí
sio, Roberto Brant, Oristóvam Chiaradia, Edme Tavares,
Oscar corrêa, Sandra Cavalcanti, Antônio Carlos Konder
Reis Darcy Pozza, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâ
neas' Maciel, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, José
Maria Eymael Haroldo Lima e Jamil Haddad. Votaram
NÃO os seguu{tes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa,
Ademir Andrade Aluízio Campos, Arthur da Távola, Ber
nardo Cabral C~rlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina
Tavares. Fern'ando Bezerra Coelho, Haroldo Sabóia, Ibsen
Pinheiro João calmon, José Fogaça, José Freire, José Ge
raldo, José Ulisses de Oliveira, Nelson Carneiro, Nelsop
Jobim Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, PJ·
menta: da Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, S~vero
Gomes Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna WIlson
Martin~ Albano Franco, José Carlos Grecco, José ~ava
res Ma~cos Lima Miro Teixeira, Ulduríeo Pinto, VIlson
Soúza, Alceni Gu~rra, Eraldo Tinoco,. Fr.ar,cisco pornelles,
Inocêncio Oliveira, José Jorge, Jose Lms, .Jose Thomaz
Nonô, Luís Eduardo, Mário Assad, Paul? PImentel, Cleo
nâncio Fonseca Enoc Vi·eira, Paes Landím, Gerson Peres,
Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, V~rgílio ~ávora, c:as
tone Righi, Joaquim Bevilacqua, Jose Genomo, Rob~rw
Freire e Antônio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A ~es.a vaI
proclamar o resultado: votaram SIM 24 Oonstítuíntes:
votaram NÃO 56 Constituintes. Total: 80 votos. O Destaque
foi rejeitado.

Passa-se agora, à votação do Destaque n.o 2.885, de
autoria do nobre Constituinte José Thomaz Nonô, refe
rente à Emenda n.Q 24.475, do Constituinte Joaquim
Francisco.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONÕ - Sr.
Presidente o texto proposto pelo Substitutivo é bem su
perior à ~menda do nobre Constituin~e Joaq~ Fran
cisco, que tive a honra de destacar. Por ISSO, desisto.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - RetiradiJ o
destaque.

Passa-se agora, à votação do Destaque n.o 4.759, re
querido pelo 'ilustre Constituinte Maurício Fruet, referente
à Emenda n.O 27.814. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Está prejudicado o destaque.
Passa-se, agora, à votação do Destaque n.O 59.029, d~

autoria do Sr. Constituinte Nestor Duarte, que se retere a
Emenda n.? 32.371 (Pausa)

S. Ex.a encontra-se ausente,
O destaque está prejudicado.

Destaque n.o 5.923/87 - Emenda n.9 ES
28524-6 do Sr. José Mendonça de Morais "que mo
difica ~ art. 6.° "caput" do Substitutivo n,? 1 (~rt.
5.°, "eaput", do Substitutivo n,? 2)". (31.a votaçao)

Passa-se agora, à votação do Destaque n.o 5.923/87,
relativo à Emenda n.? 28.524.
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Tem a palavra o Constituinte José Mendonça de Mo
raes, para defender o destaque.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE MO
HAES - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, inicialmente,
quero lamentar o resultado da votação da emenda proposta
pelo Constituinte João Paulo, do PT, porque a minha
emenda defende também a vida, como a emenda do Cons
títuínte João Paulo visava a defender.

Todo país tem a sua Lei Maior, a sua Constituição
buscando a defesa da vida em primeiro lugar. Primeiro
se vive, para depois filosofar, para depois politicar, etc
Primum vivere ãeínde philosophari, já diziam os latinos
e os teólogos.

.. lhama a atencão dos srs, Membros da Oonstdtuinte
, de~ta Comissão de Sistematização pelo que vou dizer
agora, sustentando a minha eme?-da.' que na~a ~ais é do
que a repetição do art. 6.° do pnmerro SubstItutIVO apre
sentado pelo Sr. Relator, acrescentando, ~única.e exclusi
vamente, a expressão "desde a coneepçao ate a morte
natural".

Entendo, Sr. Presidente e Srs. constituintes, que o
texto do primeiro substitut~v~ ap~es'6~~ado.pel~ s-. Re~a
tor no que se refere aos direitos IndIVIduaIS, f. eou muito
melhor do que o segundo substitutivo apresentado, porque
no segundo substitutivo, lament~velmen~e nao en.co~treI,
em momento algum, defesa da vId~, a nao se~ da mVlül~
bilidade da vida privada, mas da. VIda com~o vI~a, seja pu
blica, seja privada, seja de que tipo fo.r,_naü J;1a .defesa no
texto apresentado para nossa oonsütuíçãc, P~ll1CIl~almente
naquilo que o povo quer; o povo quer primeiro VIver.

A luta das esquerdas, segundo ouvimos aqul, é. pela
vida digna do povo, e na hora de. dt::f'en~er o direito a
vida, mesmo que .índtgna, mas o .d:reIto a vida, negam.
uma incongruênCIa, uma contradIçao flagrante entre a
tese e a vida, a existência e a prática da tese.

A minha emenda, Sr. prestdente, está redigida nos
seguintes termos:

"A constituição assegura a,os b~asi~eiro~ ~ aos
estrangeiros residentes no PaIS a ínviolabílídade
dos direitos humanos concernentes à vida, desd~
a concepção até à morte natl;lra~, concern~nt~s a
integridade física e mental, a liberdade, a segu
rança e à propriedade."

Sr. Presidente e Srs. Constituintes, tOl~a a Constituição
revela e consolida qual o grau de m~tu:Idade dos. Repre
sentantes de seu povo, na defesa dos díreítos na;turms e hu
manos do homem. Todos n6s temos consCl~nc:a do que.é
direito natural de todo ser humano; o ~>rlmeIr?, o mais
importante de todos os direitos é o direito à VIda, desde
quando ela começa até quando termina.

No atual projeto de Constituição não se encontra ex
pressa a proteção constitucional à vida, como constava no
primeiro Substitutivo do Sr. Relat.or,. que é um ho~e~
por natureza jurista, defensor do dir~)lto e d~ o,rdem juri
dica institucionalizada, desde o respeito ao direlt<;> natural
até às normas e convenções estabelecidas por legisladores.

Não estou inovando nada, estou, sim, defendendo o
direito à vida daqueles que mais precisam de defesa: os
nascituros e os terminais.

Estou do lado dos fracos, daqueles que, imobilizados ou
no útero de sua mãe, ou pelos rigores da doença irrecupe
rável não têm meios de se defender contra os agressores
impiedosos que lhes querem tirar a vida, o dom mais pre
cioso de todo o ser vivo.

Peço encarecidamente, Sr. Presidente, a homens e mu
lheres Representantes do povo brasileiro não permitam
que se mate, em nome da lei, indefesos e inocentes nasci
turos ou terminais.

Sou contra a violência da pena de morte contra ino
centes, contra indefesos, como são os nascituros e os ter
minais.

Peço ainda, Srs. Constituintes, que sejam assegurada
a inviolabilidade dos direitos à integridade física e mental
do ser humano.

É importante que pensemos antes de emitir o nosso
voto! O povo está de olho nas nossas decisões, nos nossos
votos, nas nossas posições! Defender a integridade fisica e
mental .é aquilo por que sempre lutamos durante o período
revolueíonãrío, contra a tortura, contra o terrorismo, por
que sempre violam a integridade física e mental do ser hu
mano.

O SR, PRESIDENTE (Aluízío Campos) - O tempo de
V. Ex.a está esgotado. Peço-lhe a fineza de concluir.

O SR. C~)NSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE MÇ)
RAES - Eõ';,uu terminando e peço a V. Ex:a um P0ÚCO
de tolerância.

A inviolabilidade da liberdade prec'sa ser manifesta o
que não está no texto, ainda. E a nossa segurança? Temos
o direito, direito concernente à segurança, à segurança do
ser humano.

Depois, o tema "propriedade", díreíto que todos busca
mos exercer. Todo mundo busca realizar-se tendo coisas,
e como ~e v~i ter co!s~s se não se tem direito à proprieda
de? Entao, e necessano que tenhamos garantido na Cons
tituição esse díreíto fundamental, concernente à vida à
integridade tísíoa e mental, à segurança, à liberdade ~ à
propriedade.

. Peço aos Srs. Membros desta Comissão votem pela
VIda, votem por esses direitos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peço um es
clarecimento a V. Ex.a

V. Ex.a leu "integridade física e mental". O texto da
emenda apresentada à Mesa fala em integridade física e
moral. Qual é o certo?

O SR. CONS.TITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE MO
RAES - Quero ficar com o Cabral I; a Integrtdada física
e mental, ..

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a subs
creveu a emenda falando em integridade física e moral.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ :MENDONÇA DE MO
RAES - Vou ler o texto: Permanece o termo "moral".

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Então o
termo da emenda é o seguinte: '

"A Constituição assegura a brasileiros e aos es
trangeiros residentes no País a inviolabilidade dos
direitos concernentes à vida, desde a concepção
até à morte natural, à integridade física e moral,
à liberdade, à segurança e à propriedade."

Tem a palavra a Constituinte Abigail Feitosa, para se
pronunciar contra.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, como médica ginecologista
e obstetra há 30 anos, tenho direito de ser contra o aborto.

Sr. Presidente e Srs. Constituintes, esta emenda do
Constituinte José Mendonça de Morais, quando S. Ex.a co
loca que "a Constituição assegura a brasileiros e aos es
trangeiros residentes no Pais a inviolabilidade dos direitos
concernentes à vida, desde a concepção até à morte natural
à integridade física e moral, à liberdade, à segurança e à
propriedade", fica muito difícil de ser aprovada.

Sou contra, porque a legislação atual já faculta às
mulheres o direito de abortamento pelo estupro e nos ca
sos em que corre perigo de vida a mãe. Vivemos numa so
ciedade violenta e é impossível obrigar uma mulher que
foi violentada sexualmente a engravidar e ter um filho de
uma pessoa que ela não sabe quem é, de uma pessoa com
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quem não tenha a mínima ligação. Se cada um dos Consti
tuintes colocar a questão como se fosse a sua filha, como
se fosse a sua esposa, como se fosse uma pessoa sua, então,
verá que o raciocínio que levanto está correto. Uma mu
lher que já está com câncer, uma mulher que tem que fazer
uma cirurgia e tem de se submeter a tratamentos abrasi
vos, é impossível obrigá-la a ter um filho e deixar que essa
doença fique num grau mais difícil de defesa da vida da
mãe.

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, gostaria
que os Constituintes aqui presentes pensassem bem. Claro
que defendo a vida; defendo a vida como uma obrigação
do Estado em dar salário justo ao trabalhador. ~ acabar
com o arrocho salarial, para que não se vejam por aí, por
exemplo, os previdenciários em greve, porque querem me
lhoria de salário; 700 mil bancários amanhã entrarão em
greve, porque os banqueiros que faturam fortunas são
irredutíveis na melhoria salarial dos bancários. Assistimos
neste País, a vida toda, à concentração de renda. Hoje, os
que defendem essa concentração de renda defendem tam
bém que se tenha o direito à vida desde a concepção.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Estamos com
orador na tribuna, e encarecemos aos nobres Membros
da Comissão que tomem os seus lugares, para que não haja
perturbação nos trabalhos. Encareço ao Constituinte Ro
berto Freire para tomar o seu lugar e escutar a oradora.
Continua com a palavra a Constituinte Abigail Feitosa.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, essa questão já foi discutida
ontem aqui. Vários Parlamentares se posicionaram. Não
podemos fazer com que a sociedade brasileira dê um passo
atrás, obrigando as mulheres estupradas a ter filhos de
pessoas que elas não sabem quem são, de maníacos, de
doentes mentais ou de pessoas perversas com as quais não
têm qualquer ligação. Que fim terá esse menino gerado
no ódio? Impossível, Sr. Presidente.

Defendemos a rejeição desta emenda por contrariar,
inclusive, toda uma luta que as mulheres vêm sustentando,
neste período, de manter a questão do aborto como direi
to no estupro e quando a vida corre perigo para a mãe.
(Pabnas) ,

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o Constituinte José Mendonça de Moraes.

O SR. CONSTITUINTE JOS~ MENDONÇA DE MORAES
- Sr. Presidente, atendendo a algumas solicitações de Com
panheiros, quero consultar a Mesa se, dentro do Regimento,
tenho direito e faculdade constitucional de desistir de al
guma palavra da minha emenda para encaminhamento da
votação. Quem pode o mais, pode o menos. Se posso pedir
para aprovar, posso desistir de parte de minha emenda; se
posso desistir dela toda, posso desistir de parte dela. ~ a
lógica do raciocínio que temos que acatar. Quem pode o
mais, pode o menos. Se o Regimento me permite desistir
do destaque, pode permitir-me de desistir de parte dele.

Respondida a minha questão de ordem, conforme a de
cisão, quero fazer uso novamente da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Ontem a
Mesa já indeferiu uma questão semelhante, em relação ao
nobre Constituinte Plínio Arruda Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE MO
RAES - Que não tem nada a ver com a minha questão.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - De maneira
que V. Ex.a poderá posteriormente dela tratar na redação
final, quando o Relator for tomar qualquer providência
neste sentido.

Está encerrada a matéria.
Com a palavra o Constituinte Gerson Peres, para se

pronunciar a favor da emenda.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre

sidente, Srs. Constituintes, estamos discutindo Capítulo

dos Direitos e Liberdades Fundamentais. Portanto, quero
lembrar aos Colegas que aqui não estamos discutindo o
aborto, estamos discutindo o direito fundamental à vida.
Nada de aborto! Portanto, quero deixar aqui um argumen
to inspirado numa colocação feita, ontem pelo meu emi
nente Colega de Bancada, Constituinte Antônio Carlos Kon
der Reis. O aborto pode ser praticado em legítima defesa
da vida da mãe e em legítima defesa da honra da mulher.

Respondo, neste segundo caso, à ilustre Parlamentar
que me antecedeu. Se a mulher for estuprada, em legítima
defesa da sua honra ela pode praticar o aborto. Hoje o
Código Penal prevê essa situação. Ao garantir a vida do
cidadão desde a concepção, porque não podemos negar a
inexistência da vida no período da concepção, ela existe de
fato, não estamos excluindo a legítima defesa que a pró
pria Constituição garante quando o cidadão mata, quando
o cidadão tira. a vida de outro cidadão. Ora, se a Constitui
ção me garante matar em legítima defesa, claro que o di
reito fundamental à vida tem que emanar do momento da
concepção. Não vejo aqui nenhuma contradição entre po
der garantir a legítima defesa da honra da mulher ao ga
rantir o aborto, não vejo aqui nenhuma contradição quan
do a Constituição declara que garante a vida do cidadão
desde a concepção, mesmo porque a Constituição não pode
ser "mentirosa", não pode mentir, nem à ciência nem a nós
mesmos. A vida começa desde a concepção. Daí o Estado
tem que protegê-la, mas a lei orgânica pode, diante da ga
rantia desse direito fundamental, estabelecer regras para
garantias posteriores a esse direito, no que diz respeito à
legítima defesa.

Portanto, Srs. Constituintes, vamos votar, vamos pen
sar que devemos votar garantindo a vida desde a concep
ção, pois não estamos excluindo daí o direito à legítima
defesa da própria vida.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Can:npos) Tem a
palavra o Constituinte Pimenta da Veiga, para se pro
nunciar contra.

O SR. CONSTITUINTE roxo PAULO - Questão de
Ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a
apresenta a questão de ordem. depois do pronunciamento
do Constituinte Pimenta da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, antes de fazer uso da palavra, gostaría de
ândagar de V. Ex.a se essa emenda que está sendo dis
cutida é aditiva ou substitutiva.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) É uma
emenda substitutiva do caput.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA
Sendo assim, quero renovar os argumentos que apresen
tei da tribuna, quando me coloquei contra a proposta do
Constituinte José Richa, por entender que esta, por mais
razão ainda, leva-me a votar contra. Ela torna, como
disse ontem, uma norma inflexível, a proibição do abor
to em qualquer momento, de qualquer modo, inclusive as
exceções que hoje constam da legislação brasileira, con
tra estupro gravidez de alto risco etc.

Repito, não sou a favor do aborto, ao contrârío, sou
contra o aborto, mas, nesses casos previstos na legisla
ção brasileira, essas exceções, penso, devem ser mantidas.
E penso mais, como disse ontem, esta não é uma norma
constítueíonaí, deve ser apenas motivo de uma lei ordi
nária, e mesmo, neste caso, certamente deve merecer uma
consulta plebíseãtáría, se não houvesse todos esses argu
mentos, ainda assim sería contra a proposta, porque tenho
para mim que um dos objetivos que devemos alcançar é
que a Constituição seja conhecida dos cidadãos que estão
obrigados a respeitá-la. ESlte deve ser um dos nossos
objetivos fundamentais. Por isto devemos buscar uma
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Constdtuição concisa, por isto devemos buscar um texto
enxuto.

Não há dúvida de que um dos artigos constítueío
riaís mais conhecidos dos brasileiros é exatamente este,
que está praticamente repetido no texto do eminente Rela
tor Bernardo Cabral: "Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza". Não vejo como fazer-se
uma nova Constituição sem este precedto, É tundamen
tal que ele exista. Por isso tive o cuidado de indagar an
tes à Mesa se esta era uma emenda aditiva ou substi
tutiva. Se fosse uma emenda aditiva, ainda assim, pela
lesão às exceções que devem 'constar da hipótese do abor
to, ainda assim fícaríamos contra. Mas, se o autor desis
tisse dessa parte, poderia ter o nosso apoio. No entanto,
como ela é uma emenda SUbstitutiva, de nenhum modo
pode ter o nosso apoio.

Por estas razões, votarei contra a proposta em exame.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vamos pas

sar à votação do destaque.
Peço ao Sr. l.°-Secretário faça a chamada dos Srs.

Constituinteso
Antes, porém, esclareço ao nobre Autor da emenda

que, embora S. Ex.a a tenha denominado de aditiva, a
emenda é substancialmente substítutãva, porque modifi
ca o texto integral do caput do artigo.

Tem a palavra o Relator, na pessoa do COnstituinte
José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Ontem a Rela
toria já se pronunciou a re.speito de um texto semelhante,
dizendo que há duas objeções em relação a esta proposta.
A primeira objeção é de conteúdo, porque eleva o direito
de propriedade ao mesmo nível do direito à vida.

Esta é uma objeção de mérito, fedta pela relataria.
A objeção técnica é a de que as questões relativas

ao aborto e à pena de morte devem ser remetidas à lei
ordinária, porque este é o consenso construído dentro
desta Assembléia Nacional Constituinte. É por isso que o
Relator-Geral; ~ contra a aprovação desta emenda, ape
sar de a posiçao do Relator-Geral não ser a mesma do
Relator-Substituto, e, neste caso, ser contrária à prática
do aborto.

Quanto ao outro argumento levantado pelo Consti
tuinte José Mendonça de Moraes, o Relator Bernardo
Cabral, maãs de uma vez, se pronunciou contrário à in
serção no texto constitucional desta matéria relativa ao
direito à vida, porque os civilistas, já desde o início do
século, entendem que esta matéria deve ficar no .código
Civil e não na Constituição.

Por ãsso, o parecer do Relator é contrário.
O SE. CONSTITUINTE OSCAR CORRliJA -- Pela 0'1.'

dem, Sr. Presidente.

O SE. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Os srs,
Constituintes que são a favor votarão SIM, os que forem
contra votarão NAO.

Não há mais questão de ordem sobre a matéria. Es
tamos iniciando a votação.

O SE. CONSTITUINTE OSCAR CORR1l:A - É fun
damental esta questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Estamos em
votação, não há mais questão de ordem, Peço a V. Ex.a
apresente a sua questão de ordem após a votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Srs. Constituintes: José

Geraldo, José Richa, Renato Vianna, Theodoro Mendes,
Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares,
Francisco Dornelles, José Lins, Osvaldo Coelho, Sandra
Cavalcanti, Jonas Pinheiro, Antônio oaríos Konder Reis,
Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho e Virgílio
Távora. Votaram NãO os seguintes Srs. Oonstituin-

tes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Oampos, Ar
tur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos
Sant'Anna, Celso Dourado, Oristina Tavares, Egídio Fer
reira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João
Calmon, José Fogaça, José Freire, José Ignácio Ferreira,
José Paulo Bisol, José Serra, José Ulisses de Oliveira, Nel·
son Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gib
son, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Vei
ga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Severo Gomes, Sig
marínga Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins,
Albano Franco, Antonio Mariz, Délio Braz, José Tavares,
Marcos Lima, Miro Teixeira, octávio Elísio, Rose de Frei
tas, Vicente Bago, Alceni Guerra, Eraldo Tinoco, José
Jorge, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Marcondes Ga
delha, Mário Assad, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Cleo
nâncio Fonseca, José Tinoco, Paes Landim, Ricardo Izar,
José Luiz Maia, Brandão Monteiro, José Maurício, Bo
cayuva Cunha, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Plí
nio Arruda Sampaio, JOSé Genoíno, José Maria Eymael,
Haroldo Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad, Antonio
Farias.

DECLARAÇãO DE VOTO
EMENDA N.o ES-28524-6

"Voto NAo pelas seguintes razões:
Os direitos do nascituro devem ser objeto de legislação

infraconstitucional.
Coloco-me, todavia, desde já, contrário ao aborto em

tese, admitindo apenas os casos especialíssimos, como o
aborto terapêutico e para interromper gravidez provenien
te de estupro.

Brasília, 28 de setembro de 1987. - José Maria
Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 17 Constituintes; vo
taram NAO 70 Constituintes: ABSTEVE-SE de votar 1
COnstituinte. Total: 88 votos. O Destaque foi rejeitado.
Declaracão de voto do Senhor Constituinte José Maria
EymaeI."

Vamos passar ao Destaque n.o 6.054, referente à
Emenda n,? 3.103, de autoria da Deputada Constituinte
Anna Maria Rattes.

S. Ex.a está ausente.
Fica prejudicado o destaque.
Passa-se ao Destaque n,v 6.375, referente à Emenda

n.O 26.980, de autoria do' Deputado Constituinte Valter
Pereira.

S. Ex.a está ausente.
Fica prejudicado o destaque.
Passa-se ao Destaque n.o 3.640, referente à Emenda

n,> 28.412, de autoria do neputado Constituinte José
Camargo.

S. Ex.a está ausente.
Fica prej udicado o destaque.
A Mesa havia antes comunicado que a votação seria

limitada ao caput do artigo, mas verificamos que, em
relação ao § 1.0, não há praticamente contradições. Por
isso, vamos avançar, votando o § 1.0

Destaque n.O 8.204, requerido pelo Sr. Constituinte
Luís Eduardo, referente à Emenda n.o 30.495.

Tem a palavra o Constituinte Luís Eduardo.
O SR. CONSTITUINTE LUíS EDUARDO - Desisto,

Sr. Presidente, em função de o Sr. Relator haver aco
lhido.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Oampos) - S. Ex.a re
tira ° destaque.

Destaque n,v 2.018, referente à Emenda n,v 20.043
de autoria do Sr. Constituinte Eduardo Jorge. '



960 Quarta·feira 27 DIARIO DA ASsEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

o SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE - Retiro
a emenda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Retirado o
destaque.

Destaque n.o 4.472, do Sr. Constituinte José Egreja, à
Emenda n. O 29.332.

O SR. CONSTITUINTE JOS,lí:: EGREJA - Retiro o
destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Retirado o
destaque.

Destaque n.o 6.395, requerido pelo Constituinte Valter
Pereira, que não está presente.

Prejudicado o destaque.
Destaque requerido pelo Constituinte José Thomaz

Nonô.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONÕ - Re

tiro-o. O destaque já foi acolhido.
'O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Retirado o

destaque. Votação do Destaque n. o 5.220, requerido pelo
Constituinte Nestor Duarte, referente à Emenda n. o

32.371.
Já foi acolhido.
Destaque do Constituinte Osvaldo Coelho, referente

à Emenda n. o 30.239.
O SR. CONSTITUINTE OSVALDO COELHO - Retiro

o destaque.
O SR. PRESIDli:NTE (Aluízio Campos) - Retirado o

destaque.
Está mantido o § 1.0, nos termos do Projeto do Subs

titutivo n.O 2.
Passamos, agora, ao § 2.0

Há um requerimento meu de preferência para o des
taque do art. 2.0. Como é só relativo à retirada de uma
palavra que já foi excluída do Titulo' do Capítulo consi
dero a emenda de redação e retiro o destaque. '

Destaque n.O 5.737/87 - Emenda n.O ES
30.678/2, do Sr. Carlos Alberto Caó, "que modi
fica o art. 6.9, § 5.° do Substitutivo n.O 1 (art. 5.°,
§ 2.0 do Substitutivo n,? 2". (32.a votação)

Destaque n.o 5.737 referente à Emenda n.o 30.678,
do Constituinte Carlos Alberto Oaó,

S. EX.a não está presente.

A Mesa adverte os Membros da Comissão de Sistema
tização que, a partir da pr6xima reunião, s6 aceitaremos
substituição por indicação escrita dos respectivos autores
do destaque.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Bocayuva Cunha,
para defender o seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes. Inicialmente, agradeço a V.
Ex.a, Sr. Presidente, por ter mantido até agora essa tradi
ção de me permitir, na ausência do nobre Constituinte Car
los Alberto Ca6 - aliás, tenho a impressão de que fui eu
até o autor do destaque a pedido desse Constituinte.

Esta emenda que vou ler para os Srs. Constituintes, é
como V. Ex.a disse, aditiva. Ela díz o seguinte:

IIA lei punirá, como crime inafiançável, qual
quer discriminação atentat6ria aos direitos e li
berdades fundamentais, sendo formas de discrimi·
nação, entre outras: subestimar, estereotipar ou
degradar grupos étnicos, raciais ou de cor, ou pes
soas a ele pertencentes por atos ou palavras, indi
vidualmente proferidos, imagens ou representações
através de qualquer meio de comunicação de mas
sa."

S. Ex.a justifica, dizendo:
Mais da metade da população brasileira é

constituída de negros ou descendentes de negros.
Apesar disto, ainda impera no País, cem anos ap6s
a Abolição, a discriminação ostensiva ou velada. A
experiência hist6rica, com a punição da discrimina
ção, desde a chamada Lei Afonso Arinos, tem-se
mostrado insuficiente para tutela da garantia cons
titucional, de que não haverá discriminação racial.
Urge tornar o crime da discriminação racial ina
fiançável, para evitar a impunidade de seus autores.

Como se vê, é a reafirmação, através da Constituição,
que este é um crime odioso, que temos o dever de prote
ger todos aqueles que constituem a maioria oprimida desta
Nação, que são os descendentes da raça negra.

Peço, portanto, aos nobres Constituintes aqui presentes
votem favoravelmente a esta emenda do meu eminente
colega Carlos Alberto Ca6.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o Constituinte José Thomaz Nonõ, para se pronunciar
contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONÕ - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, é absolutamente justificável
o interesse do nobre Constituinte Carlos Alberto Ca6 e de
outros Companheiros com os problemas de segregação ra
cial. Parece-me, entretanto, que S. Ex.a , o Relator, no seu
Substitutivo e nas disposições que já foram aprovadas nes
te Plenário, na sessão de anteontem, deixou clara Sua in
tenção no sentido de explicitar todo o repúdio da sociedade
brasileira a qualquer tipo de prática discriminat6ria.

Com todo o respeito ao brilho, à competência e às
contribuições positivas trazidas por S. Ex.a, o Constituinte
Carlos Alberto Ca6, ao debate nesta Casa, a emenda em tela
é tecnicamente imprecisa, uma vez que é uma questão de
inafiançabilidade de crime, e não me parece de boa coloca
ção a nível de texto constitucional.

Além disto, quanto à espécie, quanto à tese da punição
à sonegação racial, parece-me que a Constituição, na forma
sugerida pelo Substitutivo, já exauriu a questão. Assim
sendo, optando, evidentemente, pela redação abrangente,
somos pela improcedência, pela rejeição desta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não haven
do mais inscritos para apoiamento da emenda, concedo a
palavra ao Constituinte Gastone Righi, que se pronun
ciará contra.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, apenas um minuto, para decla
rar que evidentemente, a posição de todos os Srs. Consti
tuintes é contrária à discriminação. Nada recebeu voto
mais unânime nesta Casa do que o Apartheid. Foi elevada
à condição de crime a discriminação. Colocamos, desde o
preâmbulo, até artigos e alíneas de artigos, prescrição da
condenação em relação aos preconceitos raciais.

No entanto, agora, o ilustre Constituinte Carlos Alberto
Ca6 pretende uma emenda que não faz isto, condena outra
coisa, condena a liberdade de expressão, condena a arte e o
poder de criação, condena aqueles que venham a esterioti
par, venham a reproduzir imagens que possam ser conside
radas como censuráveis em relação à etnia, à raça etc., ou
seja, S. Ex.a pretende que Grande Otelo perca seu empre
go, assim como Jô Soares e tantos outros nossos humoris
tas que se valem, às vezes, de aspectos que não estão no
cerne da questão do preconceito, que dízem respeito à
imagem como um sentido crítico, como diversão, para co
locar dentro da Constituição uma condenação ao desenvol
vimento artístico ou ao poder criativo.

1: evidente que não podemos aprovar um dispositivo
desta natureza. Uma coisa é o princípio, e ele já está ins
crito; outra coisa é o excesso, que nos leva a medidas ex
tremas, que acabam cerceando a liberdade de criação e de
expressão.
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Portanto, entendemos que deve ser repelida a emenda,
porque o texto constitucional aprovado já contempla a
condenação absoluta a todo e qualquer preconceito ou
discriminação racial.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vamos, en
tão, passar à votação.

Em votação.
Os que votarem a favor da emenda dizem SIM; os que

votarem contra dizem NAO.

Encareço ao Constituinte José Fogaça a gentileza de
fazer a chamada.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes: elo
PIv.IDB - Fernando Gasparian, Renato Vianna, Bígmarínga
Seixas, Virgildásio de Senna, Roberto Brant. Do PFL 
Alceni Guerra, Sandra Cavalcanti. Do PDS - Antônio Car
los Konder Reis, Darcy Pozza, Jarbas Passarinho. Do PDT
- Brandão Monteiro, José Maurício, Bocayuva Cunha.
Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: do
PMDB - Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos,
Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Celso
Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Lyra, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, José
Fogaça, José Freire, José Ignácio Ferreira, José Paulo
Bisol, José Richa, José Serra, José Ulisses de Oliveira,
Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Nilson
Gibson, oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Prisco Viana, Severo Gomes, Theodoro Mendes,
Wilson Martins, Antonio Mariz, Délio Braz, João Natal,
José Carlos Grecco, José Tavares, Marcos Lima, Michel
Temer, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Uldurico Pinto,
Vicente Bago, Vilson Souza. Do PFL - Arnaldo Prieto,
Edme Tavares. Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, José
Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos, José
Thomaz Nonô, Luis Eduardo, Marconc1es Gadelha, Mário
Assad. Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel.
Ricardo Fiúza, Cleonâncio Fonseca, Jonas Pinheiro, José
Tinoco, Paes LMl,dím, Ricardo Izar. Do PDS - Gerson
Peres, José Luiz Maia, Virgilio Távora. Do PTB - Fran
cisco Rossi, Gastone Righi. Do PT - Luiz Inácio Lula
da, Silva, Plínio Arruda 8ampaio. Do PL - Adolfo Oli
veíra. Do PC do B - Haroldo Lima. Do PCB - Roberto
Freire. Do PSB - Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 13 Constituintes; vo
taram NAO 74 Constituintes. Total: 87 votos. O Destaque
1'oi rejeitado.

Passaremos à votação do Destaque n,o 224, requerido
pela COnstituinte Moema São Thiago, que se encontra
ausente.

Prejudicado. O destaque.

Vamos IVO Destaque n.e 282, do Constituinte Vivaldo
Barbosa, referente à Emenda n.e 34.586.

A proposição é a seguinte:

<tA lei punirá, administrativa e criminalmente,
qualquer discriminação."

Com a .palavra o Autor do destaque.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, desisto do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Retirado o
destaque.

Destaque n.e 1.519, da Constituinte Benedita da Silva.

S. Ex.a retira o destaque.

Prejudicado.

Destaque n.e 3.228, do Constituinte Fernando Cunha.
S. Ex.a está ausente.

Prejudicado.
Destaque do Constituinte Luiz Salomão, referente à

Emenda n. O 23.921, do próprio autor já acolhida.
Destaque n.o 2.235, do Constituinte Vitor Buaiz. S. Ex.a

está ausente.
Prejudicado.

, O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a tem
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONO - Es
tamos constatando pela leitura da pauta, que há uma série
de emendas que já foram acolhidas. Na certa os destaques
foram oferecidos simplesmente na presunção de que pode
riam ou não ser acolhidos. Os autores não atentaram para
o acolhimento pelo Relator.

Gostaria de propor à Mesa, ouvido o Plenário, que
todos esses destaques que constam como já acolhidos não
fossem submetidos à votação, para não perdemos mais
tempo.

O SR. CONSTITUINTE, ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Constituinte Aldo Arantes, para uma questão de
ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, não há como aplicar essa norma desta maneira.
O PC do B apresentou várias emendas, que foram tidas
pelo relator como incorporadas e na nossa opinião, não
foram incorporadas. Deve ficar a critério do autor do des
taque retirar ou não. Não dá para retirar automaticamente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
tomar providências para que a Secretaria organize a pre
judicialidade, mas não podemos deixar de pôr em votação
os destaques, a não ser que haja desistência do autor.

Está deferida a questão de ordem de V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMãO - Sr. Pre

sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa

lavra o Constituinte Luiz Salomão, para uma questão de
ordem.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMãO - Gostaria
de que esta questão fosse devidamente esclarecida, porque
a Secretaria da Mesa deu como acolhida uma emenda
minha que efetivamente não foi. Vou retirá-la de votação,
porque já foi discutida aqui a questão da orientação se
xual. ~refiro que seja retirado por questões políticas, por
que sei que nao vai passar em Plenário. Agora, dizer que
foi acolhida, isto não foi.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Destaque
n.? 2.485, do Constituinte Nelson Wedekin, sobre a Emenda
n,? 22.864.

Com a palavra o Constituinte Nelson Wedekin.

(Pausa)

Ausente.

Está prejudicado.

Destaque n.o 2.682, do Constituinte Nelson Friedrich,
referente à Emenda n,? 29.571.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Re
tiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Destaque do
Constituinte Joaquim Bevilácqua.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONõ - Re·
tiro.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Destaque do
Constituinte Inocêncio Oliveira. (Pausa)

Ausente.
Prejudicado.
Destaque n.O 3.716, do Constituinte Joaci Góes, refe

rente à Emenda n.o 25.294/1, que diz:
"A lei punirá como crime inafiançável qualquer

discriminação atentat6ria aos direitos e liberdades
fundamentais."

A emenda foi acolhida e consta do texto.
Destaque do Constituinte Maurício Fruet, referente à

Emenda n.o 27.830.

Ausente.
Prejudicado.
Destaque para a Emenda n.a 29.016, do Deputado Paulo

Ramos. Também já foi acolhido.
S. Ex.a retira.
Destaque do Deputado Francisco Dornelles para a

Emenda n.? 287.038, do Deputado Rubem Medina. (Pau'5a)
S. Ex.a desiste.
Vamos passar à votação dos destaques referentes ao

§ 3.0 do art. 5.°. O § 2.° foi mantido pela recusa dos desta
ques até agora apresentados. Estamos votando o § 3.° do
art. 5.°, cujo texto é o seguinte:

"A lei não poderá excluir da apreciação do Po
der Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direi
tos."

Destaque n.a 7.134, do Deputado Luís Eduardo, para a
Emenda do Constituinte Maluly Neto.

Ausente.
Prejudicado.

Destaque n.o 5.614/87 - Emenda n.o lP
019.914-0, do Sr. José Ignácio Ferreira, "que dá
nova redação à alínea "b" do inciso XV do art. 12
do Projeto de Constituição (art. 5.°, § 3.° d3 Subs-

titutivo aO 2)"

O texto do destaque é o seguinte:
" A lei não poderá excluir da apreeiaçao do

Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direitos in
dividuais e a interesses coletivos."

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNACIO FERREIRA 
Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra o Constituinte José Ignácio Ferreira, para defender seu
destaque.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNACIO FERREIRA 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Constituintes:

Trata-se de uma modificação proposta ao antigo art. 12,
inciso XV, alinea b, que passaria a ter a seguinte redação:

"A lei não poderá excluir da apreciação do Ju·
diciário qualquer lesão ou ameaça a direitos indi
viduais e a interesses coletivos."

Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Constituintes,
no momento em que se avança no caminho da democracia
participativa, deve-se ampliar também o âmbito da legiti
mação processual ativa no nosso Direito. Muitas disposi
ções do projeto contemplam a possibilidade da ampliação
dessa legitimação ativa. São várias as passagens, como a
que me refiro, existentes no projeto.

É possível ainda mais, conforme o que já encaminhei
à Mesa, aperfeiçoar o pr6prio pedido de destaque, deíxan
do a disposição apenas nestes termos:

"A lei não poderá excluir da apreciação do Ju
diciário qualquer lesão ou ameaça a direitos indi
viduais ou coletivos."

Retirar-se-ia apenas a expressão "e interesses coleti
vos". Se isto não é possível, então que se deixe "direitos
individuais e a interesses coletivos", isto porque a única di
ferença entre direito e interesse é que este pode ou não
traduzir-se em direito ou configurar-se como direito. O in
teresse pode e deve ser legitimamente defendido, mesmo o
interesse coletivo.

Portanto, amplia-se a área da legitimação ativa e a da
legitimação passiva, permitindo-se que se leve ao Poder
Judiciário também a defesa de direitos e interesses coleti
vos.

Esta é a proposta que submeto à consideração da
douta Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (AlUízio Campos) - Tem a pala
vra o Constituinte Egídio Ferreira Lima, para pronunciar
se contra. Encareço a V. Ex.a fale da tribuna.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. ~r~sic;tente, nos termos do Regimento da Câmara, que
subsídíaríamente deve ser atendido, eu posso falar da Ban
cada, em virtude das limitações físicas, e não posso estar
abusando delas. (palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Atendo à
ponderação de V. Ex.a , excepcionalmente.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Não, nos termos do Regimento, Sr. Presidente.

Sr. Presidente, a disposição escolhida pelo Relator é
impecável, ao dizer:

"A lei não poderá excluir da apreciação do
Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a dí
reitos."

E por que é impecável? Porque não cabe ao intérprete
distinguir quando a lei não distingue. A disposição ai con
tida alcança a todos. A limitação virá com a especificação
do direito individual e dos interesses coletivos. Em lugar de
ampliar essa modificação, tenderia a restringir o alcance
da disposição. (Muito bem! Palmas)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNACIO FERREIRA 
Sr. Presidente, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O Constituin
te José Ignácio Ferreira retirou o destaque.

Está mantido o § 3.° do texto.
Passamos aos destaques referentes ao § 4.0

Destaque n,? 8316-87 do Sr. Ronan Tito, "que
suprime o art. 5.9 § 4.° do Substitutivo n.? 2".
(33.a votação)

Tem a palavra S. Ex.a (Pausa)
S. Ex.a não está presente.
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO

Sr. Presidente, peço a palavra para defender o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a não

pode defender o destaque sem autorâzação do autor.
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
o SR. PRESIDENTE (Aluízio campos) - Tem a

palavra o Constituinte Oswaldo Lima Filho, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE OS:WALDO LIMA FILHO 

Sr. presidente, estou sendo informado que a Mesa havia
decidido que os Membros da Comissão poderiam defen
der, por delegação oral, os destaques, e que s6 a partir
da tarde seriam exigidas as delegações por escrito.

O SR. P,RESIDENTE (Aluízio Campos) - É verdade.
O SR. OONSTITUINTE OSWALDO UMA FILHO

Neste CMO, peço permãssão para defender.
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o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Acaba de
chegar ao plenário o Constituinte Ronan Tito.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr. Presi
dente, V. Ex.a poderia informar o número da emenda?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a
apresentou um pedido de destaque sobre o § 4.° do art.
5.° do 2.° Substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr. Presi
dente, estou presente e gostaria de assomar à tribuna
para fazer a defesa do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a
palavra o Constituinte Senador Ronan Tito. V. Ex.a dds
põe de cinco minutos.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr. Presi
dente, o § 4.° do art. 5.0 reza:

"A lei não prejudicará o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito e a coisa julgada."

S'l'. Presidente, num estudo feito por juristas de Mi
nas Gerads, chegaram eles à conclusão de que as únicas
Constituições do mundo que contêm o direito adquirido
no seu bojo são a Constituição norte-americana, a do
México, por cópia, e a do Brasil.

Não se questiona aqui o direito adquirido. O direito
adquirido é um direito universalmente aceito. No entan
to, o direito adquirido cravado na Constituição passa a
prejuddcar a soberania da própria Constituição. Vou re
petir: o direito adquirido cravado na constituição pre
judica a soberania da Constituição. Por quê? Porque ela
acaba com nenhuma mordomia neste País, principalmente
Por xemplo: o mandato do Presidente .rosé Sarney, que
ele não quer de 6 anos, pretende que sej a de 5, estará
garanf'do que será de 6 anos. No máximo será remetido
ao Poder Judiciário.

Além disso, Sr. Presidente, não se termina, não se
acaba com nenhuma mordomia neste País, principalmente
aquelas em que for avocado o direito adquirido.

Há algo aí da maior importância que está sendo
discutido neste momento. Setenta por cento do solo ama
zônico está sendo requerido por firmas multinacionais, ou
já foram requeridos, para a mineração: 70% do solo da
Amasônía, E ninguém poderá rever isto. Por quê? Porque
haverá o direito adquírído, direito adquirido cravado na
C:onstituíção.

Além disto, Sr. Presidente, como eu disse, ninguém
é contra o dãreíto adquirido, mas não temos, no Brasil,
a Suprema Corte para cada dia, como existe nos Estados
Unidos, para legislar constitucionalmente. Lá se justifica.

A França tem os maiores tratadistas de 'direito ad
quirido. a Alemanha, /possui, também, os mais importan
tes tratadistas de direito adquirido. E por que nem na
Constituição da França, nem na Constituição da Ale
manha, em nenhuma Oonsbítuíção, consta no seu bojo,
a não ser na dos Estados Unidos, o direito adquirido?

Isso existe justamente para ressalvar privilégios.
Se estamos querendo, Sr. Presidente, estabelecer um

novo contrato social, a população, o parlamentar, qual
quer cidadão deverá ter o direito de até rever o direito
adquirido dentro do novo contrato social. Ou não que
remos modificar nada?

Aliás, Sr. Presidente, aproveitando já este assunto do
direito adquirido, qualquer um dos Constituintes que olhar
nas Disposições Transitórias vai Ucar assustado do quan
to se ressalva de direito adquirído. Parece que estamos
fazendo uma Constituição para ressalvar direitos adqui
ridos, quando este não deve ser o nosso objetivo.

Observava o nosso Presidente Tancredo Na·voes que a
expres-são "Uma Assembléia Nacional ldvre e soberana"
foi uma frase cunhada pelo povo brasileiro. Isso não exís-

te em nenhum lugar do mundo, e ela deixará de ser so
berana na medida em que cravar no seu texto o direito
adquirido.

Por isso, peço a supressão, pura e simples, do direito
adquirido, da Constituição. E não se venha dizer que sou
contra o direito adquirido; sou favorável ao direito adqui
rido. O direito adquirido, repito, é reconhecido internacio
nalmente. Sou contra o direito adquirido como todos os
constitucionalistas de todo o Mundo, à exceção dos Es
tados Unidos, o foram, porque não foi inserida em nenhuma
das cento e cinqüenta e seis Constituições compulsadas, a
não ser a americana.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa pede
a V. Ex.a um esclarecimento. O texto do parágrafo é o
seguinte:

"A lei não prejudicará o direito adquirido, o
ato jurídico perfeito e a coisa julgada."

V. Ex.a deseja suprimir apenas a expressão "direito
adquirido" ou todo o parágrafo?

O SR. CONSTITUINTE RONANTITO - Suprimir tudo,
para que a Constituição tenha soberania.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. EX,a
deseja a supressão do § 4.°

Tem a palavra o ilustre Constituinte Michel Temer,
para falar contra.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

Entendo que o eminente Constituinte proponente do
destaque trouxe aqui um assunto da maior relevância e
referente ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à
coisa julgada. Sustentou S. Ex.a, numa argumentação apa
rentemente muito própria, que a soberania da Assembléia
Nacional Constituinte ficaria desmerecida ou inexistiria se
prevalecessem, na sua substância, os <:!ireitos adquiridos na
vigência de uma ordem jurídica anterior.

Em tese, podemos concordar com o que diz S. Ex.a
A Constituinte, realmente, é uma ruptura com uma ordem
jurídica anterior, mas não é, Sr. Presidente e Srs. Cons
tituintes, uma ruptura com a ordem social vigente ante
riormente. De modo que, quando as Constituições fazem
subsistir o direito adquirido sob a ordem anterior, quando
fazem subsistir os julgamentos jurisdicionais definitivos é
exatamente para alcançar a estabilidade das relações sociais.
Não se quer com uma nova Constituição, embora se carac
terize como um novo pacto político, embora se caracterize
como um movimento corporificador, como um movimento
construtor de um novo Estado nas suas linhas básicas, nem
por isso se pretende destruir toda a obra que os brasileiros
empreenderam nos sistemas anteriores. A idéia de uma
Constituição é a idéia da estabilidade nas relações sociais.
Se não preservarmos o direito adquirido, o ato jurídico
perfeito e a coisa julgada, vamos alcançar exatamente o
efeito inverso, portanto, o efeito perverso: vamos desesta
bilizar as relações sociais.

Devo dizer, Sr. Presidente, que nesta hist6ria do direito
adquirido do Presidente José Sarney, é claro que, se não
houvesse outra norma em disposição permanente, ou dis
posição transit6ria, que fixasse o contrário, eu estaria de
acordo de que ele adquiriu o período, o mandato de seis
anos sob a vigência de uma ordem jurídica anterior. No
entanto, s6 há direito adquirido, Sr. Presidente, quando,
embora preservando o direito adquirido, a Constituição
não estabeleça normas em sentido diverso. No presente
caso, duas hipóteses: uma primeira, o mandato do Presi
dente, no presente momento fixado em seis anos, pode vir
a ser fixado em outro período; e também não garantiu,
note bem V. Ex.a, exatamente para alcançar o caso dos
chamados "marajás", o direito adquirido daqueles que ti
vessem uma remuneração superior aos padrões vigentes na
Constituição.
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Portanto, Sr. Presidente, em nome da estabilidade das
relações sociais, em nome da continuidade sociológica, his
tórica e jurídica do povo brasileiro, encaminho contra a
emenda do eminente Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Muito obri
gado a V. Ex.a

Tem a palavra o Constituinte Oswaldo Lima Filho, para
defender o destaque.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

O nobre Constituinte por Minas Gerais aborda um as
sunto que S. Ex.a já focalizou em outras reuniões da Co
missão, de máxima importância.

O texto do § 4.°, que está sendo discutido, que assegura
garantia ao direito adquirido, à. coisa julgada e ao ato. j~rí;
dico perfeito, elevado à categoria constítueíonal, co~~tltu;ra
um obstáculo irremovível a todas as grandes modífícações
sociais que a Constituição determinar ou que estiverem nos
objetivos da Assembléia Nacional Constituinte.

Sr. Presidente, nada mais sedutor do que o estudo
do Direito interporal, da aplicação do Direito no tempo,
da contradícão entre a lei nova e a lei antiga, da persis
tência de situações jurídicas consolidadas, que constiituem
o direito adquirido, que foi, sempre, o apanágio dos
grandes tratadistas, sobretudo na Itália .

No entanto, é preciso notar que, quando inicia~os o
trabalho de renovar a ordem jurídic~, temos ~de esti:~}U!ar
este dispositivo que é consagrado na mtroduçao ao Codigo
Civil, exatameri.te nestes termos- está lá no Código Civil
e é de consulta freqüente para nós; ~dvogados -: q~e: a
lei não prejudicará o direito adquírído, o. ato Jun~lco
perfeito e a coisa julgada. Se este dispositIVO, que e de
legislação ordinária e pode operar na defe~a de ínteres
ses legítimos é inscrito no pacto .constituclOnal, passa a
ser a defesa' de privilégios ilegítimos e profundamente
imorais.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGID - O que é
ilegítimo não gera direito.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO ~~ FILHO z:
Como não gera, Constituinte Gasto~e ~lghi?! como na?
gera direito? Sabe V. Ex.a que a leí nao esta assíml Ja
diziam os antigos: non omne quod licet honestum est!

A contradição entre o Direito Positivo e as norm~
de direito natural é a mais antiga do mundo, mas nao
vou me perder nisto.

Quero citar apenas um exemplo: não há, hoje, nenhum
fato mais chocante para a vida pública brasileira do que
a existência dos chamados "marajás"- servidores públi
cos que, através de uma legislação ilegítima e. in;oral,
adquiriram díreíto a vencimentos que somam mílhões e
milhões de cruzados em todo o Pais! Funcionários fe
derais estaduais do Legislativo, do Judiciário, do Exe
cutivo: que estão sendo denunciados por toda parte.

Se este dispositivo permanecer na Constituição, todos
esses "marajás" terão direito a um mandado de segu
rança para lhes assegurar a manutenção desses vencimen
tos - obtidos com base em lei anterior, porque uma das
earaeterístícas que a doutrina sempre definiu no direito
'adquirido é que ele esteja incorporado ao patrimônio, !lue
ele tenha criado uma Situação incorporada financeIra
mente ao patrimônio da pessoa que é beneficiária.

ÉJ o caso, exatamente, dos funcionários públicos que
tenham vencimentos imorais, ilimitados, fixados por leis
profundamente ílegítãmas, percebendo vencimentos acima
de todo o limite imaginável.

Qualquer disposição que a oonstítutção venha a
adotar no sentido de limitar esses vencimentos, so po
derá prevalecer para as disposições futuras, fixadas até a

data da Constituição. Nos termos do § 4.°, como está
proposto, serão irretocáveis; elas darão lugar a mandados
de segurança por constituírem direito liquido e certo
adquirido. Há mais; há uma série de contratos de con
cessões de lavra, que já somam no Brasil, hoje, 401.000
quilômetros quadrados de subsolo brasileiro, eoneedídos,
de algum modo, fraudulentamente, porque a lei só per
mitia a concessão de cinqüenta alvarás, mas as multína
cünaís multiplicaram as subsidiárias e algumas delas já
têm quatro mil e seiscentos alvarás. Assim, essas quinze
multínaeíonaís, hoje, detêm o domínio, o uso de quase
401 mil quilômetros quadrados de subsolo brasileiro. Ora,
essas concessões foram concedidas legalmente na base da
lei vigente até agora.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O tempo de
V. Ex.a está esgotado.

O SR. CONSTITUINTE OS'WALDO LIMA FILHO 
Concluirei imediatamente, Sr. Presidente. Entendo que é
também uma obrigação nossa votar rapidamente essa
Constituição, respeitando o Regimento e os prazos. Man
tido o dispositivo, todas essas concessões antinacionais
estarão mantidas, estarão garantidas como direito adqui
rido e mais como ato jurídico perfeito.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o Sr. Constituinte Egídio Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDrO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Entre a tese do Constituinte Michel Temer e a .co
locação feita pelo meu ilustre e notável companheiro de
bancada Oswaldo Lima Filho, fico com a tese de Michel
Temer. Entre toda uma elaboração construída e edificada
pelo direito brasileiro e pelo direito universal fico com
a tradição desse direito, erígíndo em norma constitucio

.nal o direito adquirido. Louvo a inteligência dos mineiros
quando colocam uma antítese diante da tese consagrada
do direito adquirido, mas olho para esta criação como
curioso que está vendo o novo nascer, mas que ainda não
se fixou.

Srs. oonstttuíntes, na colocação de Oswaldo Lima
Filho, quando diz que erígír em norma eonstítuetonal o
direito adquirido, posto na Constituinte, está sendo posto
ços da Constituinte, acho que aí há um grave equívoco. O
direito adquirido, posto na Constituição, está sendo posto
na mesma hora em que se põem novos mecanismos e
novas normas, e os dois convivem na nova Carta Consti
tucional.

Sr. Presidente, há de se distinguir entre a ausência
de limite da Constituinte, que poderá inclusive afetar
direitos adquiridos na legislação anterior: e até no Direi
to Constitucional e o instituto do direito adquirido. O que
ele pretende? Pretende assegurar aquela infinidade, aque
la imensidão de direitos. Na hora em que ele faz isso, pro
tege, sobretudo, o menor, o pequeno, o indefeso, o operário,
o trabalhador, porque o homem rico é o que detém o poder
econômico. Este tem discernimento, tem dinheiro, tem
bons advogados e tem o aliciamento diante do Poder Pú
blico para fazer prevalecer os seus interesses. O direito
adquirido como instituto, fundamentalmente se põe em
favor do funcionário, do operário e do pequeno. Seria uma
aberração inominável que nessa hora e neste momento
a nova Constituição brasileira desse as costas ao direito
adquirido. Os ínteleetuaís de Minas são criativos em tudo
nesta Nação, estão apenas no laboratório a tecer e a
fazer experiências. Teremos que ser sólidos e profundos
em matéria de tanta magnitude e tão delicada; o texto
do anteprojeto é impecável e deve ser mantido. (Multo
bem! Palmas)

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sr. Presiden
te, para uma questão de ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Antes de
falar o Relator, gostaria de mencionar o entendimento
havido entre alguns parlamentares para que depois fosse
enriquecido com a réplica do nosso Relator.

a SR. PRESIDENT.E: (Aluízio Campos) - V. Ex.a
propõe modificação no texto?

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Sim. Apenas
destacaríamos o seguinte: "A lei não prejudicará o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada", ficaria fora só o di
reito adquirido.

O SR. PiRESID,ENTE (Aluízio Campos) - a nobre Re
lator se pronunciará naturalmente sobre a posição de
V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE RONAN TITO - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala

vra o Relator, Constituinte Bernardo Cabral.
O SR. RELATOR BERNARDO CABRAL - Sr. Pre

sidente, Srs. Constituintes, é claro que a posição defen
dida, tanto pelo Constituinte Michel Temer quanto pelo
Constituinte Egídio Ferreira Lima, já situaria a questão
nos seus devidos termos; no entanto, quero prestar uma
homenagem ao Constituinte Ronan Tito, e a faço com
alguma dificuldade. S. Ex.a Iabora, não diria num equí
voco, mas numa interpretação que chega a ser duvidosa.
Aqui se tocou que o mandato do Presidente da República
seria um direito adquirido, confundindo-se com o direi
to instituído. a eminente Constituinte Oswaldo Lima
Filho, preocupado com os "marajás", me dá muita alegria
de dizer a essa Comissão que vamos acabar definitivamen
te com a figura dos "maraiás".

[Peço permíssão a V. Ex.a para ler o art. 33 das Dis
posições Transitórias:

"Os vencimentos, remunerações, quaisquer
vantagens e adicionais, que estejam sendo perce
bidos em desacordo com esta Constituição, serão,
na data da sua promulgação, imediatamente re
duzidos aos limites nela determinados, não se
admitindo invocação de direito adquirido ou
percepção do excesso a qualquer titulo."

Veja, portanto, V. Ex.a que não há direito adquirido
por parte dos "marajás", eles serão sepultados com a pro
mulgação desta Constituição.

Era o que eu queria dizer, Sr. Presidente, para lamen
tar ter de votar contra o Constituinte Ronan Tito, a quem
me ligam tantos laços de afeto.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
a proposta do Senador Ronan Tito.

Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram res
ponder SIM, os que a rejeitam queiram responder NAO.

A votação será sobre a supressão integral do artigo
porque a Mesa vem decidindo que, depois de apresentada
pelo autor a proposição, ela não poderá ser modificada.

Peço que se proceda à chamada.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM Os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Carlos
Mosconi, Cristina Tavares, Francisco Pinto, Haroldo Sa
bóia, José Paulo Bisol, Nelton Friedrich, Osvaldo Lima
Filho, Paulo Ramos, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues,
Octávio Elísio, Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Vicente
Bogo, Vilson Souza, Lysâneas Maciel, Luiz Inácio Lula da
Silva, José Genoíno, Aldo Arantes, Jamil !Haddw. Votaram
NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Aluízio Campos,
Artur da Távora, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Celso
Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho,

Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Fogaça, José Freire,
José Ignácio Ferreira, José Richa, José Serra, José Ulisses
de Oliveira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nílson Gibson,
Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Sigmaringa Seixas, Theo
doro Mendes, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Aécio
Neves, João Natal, José Carlos Grecco, José Tavares, Mar
cos Lima, Michel Temer, Roberto Brant, Alceni Guerra,
Arnaldo Prieto, Chistóvam Chiaradia, Edme Tavares,
Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira,
José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos, José
Thomaz Nonô. Luis Edua~do, Marcondes Gadelha, Mário
Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ri
cardo Fiúza, Sandra Oavalcantí, Cleonâncio Fonseca, Enoc
Vieira, João Menezes, José Lourenço, Ricardo Izar, Antô
nio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson p1eres, Jarbas
Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Brandão Mon
teiro, Bocayuva Cunha, Francisco Rossi, Joaquim Bevi
lacqua, Ottomar Pinto, Adolfo Oliveira, Roberto Freire e
án tonío Farias.

O SiR RELATOR (José FIogaca) - Sr. Presidente 69
votos NÃO e 22 SIM.· ,

O SR,. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi
?ente, p_eço a palavra para uma questão de ordem quanto
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala-
vra o nobre Constituinte. -

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Está aqui
um suplente do PC do B que não votou.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Por erro da Mesa
o Suplente do PC do B não foi chamado. Como vota v:
Ex.a?

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES' - S!i.m.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sim, 23 iProceda

se à retificação na Ata, de 22 para 23 votos SIM.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa. vai

proclamar o resultado: votaram SIM 23 Constituintes'
votaram NAO 69 Constituintes. Total: 92 votos. O Des~
taque foi rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Está sus
pensa a reunião.

(Suspensa às 12 horas e 15 minutos, a sessão é
reaberta. às 12 horas e 20 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Está rea
berta a reunião.

Destaque n.O 389/87, do Sr. José Genoíno,
"que suprime a expressão" "e excluída a que incitar
violência ou defender discriminação de qualquer
natureza, constante do art. 5.°, § 5.°, do Subs"titutivo
11.° 2". (34.a votação)

Destaque n.O 389, de 87, do Constituinte José Genoíno,
destaque supressívo, Solicita a supressão da expressão "e
excluída a que incitar à violência ou defender discrimina
ção de qualquer natureza" constante do § 5.° do art. 5.°
do Substitutivo lI.

Tem a palavra o Sr. Constituinte José Genoíno.
O SR. CONSTITUINTE JOsl1: GENOíNO - O nobre

Constituinte Antônio Brito vai defender o nosso destaque.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti

tuinte Antônio Brito, tem a palavra V. Ex.a, por cinco
minutos, para a defesa do destaque.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, Bras. e Srs. Constituintes, o § 5.0, submetido à
votação neste momento, estabelece três princípios funda
mentais, para que no campo da liberdade de expressão se
consiga atingir, o que é o objetivo maior dos trabalhos
desta Constituinte: o alcance de um Estado democrático
de direito.
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No primeiro de seus preceitos, o § 5.° afirma, pela
redação dada originalmente pelo Relator, nobre ,Consti
tuínts Bernardo Cabral, que "é livre a manifestação do
pensamento, vedado o anonimato e excluída a que incitar
à violência ou defender discriminação de qualquer na
tureza."

Conforme entendimentos que mantivemos, também,
com o Relator Bernardo Cabral, estamos propondo, com
base em destaque apresentado pelo Constituinte José Ge
noíno e por tantos outros ilustres companheiros Consti
tuintes, entre eles, o Constituinte José Thomaz Nonô, a
supressão da expressão "excluída a que incitar à violência
ou defender discriminação de qualquer natureza". A razão
é extremamente simples. O que aqui se vota, neste mo
mento, é o conjunto de direitos e de liberdades funda
mentais e, evidentemente, esta Constituição não poderá
retroceder na história constitucional brasileira, estabele
cendo no princípio fundamental qualquer outro que não
o da livre manifestação do pensamento. Lá adiante, no
Capítulo "Da Comunicação", se este for o entendimento
dos Constituintes, cuidar-se-á de estabelecer as eventuais
limitações contra abusos casualmente decorrentes de ação
nos meios de comunicação. Mas o princípio geral que deve
ficar estabelecido, porque este é o democrático, é aquele
que, historicamente, a sociedade brasileira tem afirmado
através dos textos constitucionais: é livre a manifestação
do pensamento. Portanto, a exclusão que ora se propõe
visa a esse objetivo.

Gostaria de acrescentar dois comentários: está aqui
no texto do Substitutivo a expressão "vetado o anonima
to". li: preciso que fique claro, nesta Casa, que esse ano
nimato, segundo todas as interpretações que não são no
vas, porque o dispositivo não é novo, visa assegurar o quê?
Visa assegurar que nenhuma publicação se faça de forma
irresponsável, quer dizer, toda a publicação tem um res
ponsável que é, ou o jornalista que assina a reportagem,
o comentário ou a notícia, ou, na ausência dessa assinatu
ra, o diretor. Este tem sido o princípio fundamental na
legislação da imprensa brasileira. Assim se pode observar
a necessidade e a conveniência da manutenção do disposi
tivo que estabelece a vedação ao anonimato.

Por último, Srs. Constituintes, eu gostaria de cumpri
mentar, elogiar o nobre Relator Bernardo Cabral e tantos
Constituintes que contribuíram para que este texto cons
titucional tenha a melhor formulação que já teve o direi
to de resposta na história 'Constitucional brasileira. Está
vamos acostumados simplesmente à citação de que era
assegurado o direito de resposta. Hoje, com a nova for
mulação, avançamos em relação do que há de melhor
neste campo, determinando que "é assegurado o direito de
resposta, proporcional ao agravo" ...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a.
ainda dispõe de um minuto para concluir o seu discurso.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRI'ITO - Obriga
do, Sr. Presidente ... "li: assegurado o direito de resposta,
proporcional ao agravo ... " - e chamo a atenção para a
parte final do dispositivo - " . " além da indenização por
dano material, moral, ou à imagem".

Foi a figura da indenização que permitiu que o dispo
sitivo do direito de resposta se tornasse efetivo em países
democráticos.

Portanto, Sr. Presidente, encaminho favoravelmente
o destaque solicitado pelo nobre Constituinte José Ge
noíno e por tantos outros companheiros, solicitando ape
nas a supressão da expressão" ... excluída a que incitar à
violência ou defender a discriminação de qualquer natu
reza". O contrário será manchar o texto constitucional em
seus princípios fundamentais, colocando qualquer outra
coisa que não a livre manifestação do pensamento.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte Mendes Ribeiro, para enca
minhar contra. V. Ex.a disporá de 5 minutos.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO - Se
gundo o que aqui foi dito pelo Constituinte Antônio Britto,
esta disposição constitucional - e aqui fala um homem
com 35 anos de comunicação - é uma das mais preciosas
colocadas no novo texto da carta.

o anonimato de que se fala, que se quer e que qual
quer um entenderá, é o que deve ser combatido; Não é o
anonimato que se pensa ter, ou seja, é o anonimato que
busca a impossibilidade de continuar alguém, irresponsa
velmente, falando.

Chamo a atenção de V. Ex.a. a toda responsabilidade
tem que caber liberdade, mas a qualquer liberdade tem que
caber responsabilidade. A liberdade de pensamento, a li
berdade de expressão é uma das coisas mais caras ao ci
dadão.

Quando se diz "vedado o anonimato", a intenção é
saber a quem se dirigir. Alguém tem que ser responsável!

Muita gente entendeu assim: está desprotegida a fon
te da notícia. Não! Que se proteja a fonte da notícia, mas
assuma aquele que deu a notícia, assuma o responsável
pelo órgão!

Por outro lado, tem-se, aqui, algo de muito importan
te, ou seja, que o direito de resposta jamais foi proporcio
nal ao agravo e, mais ainda, que a deformação da imagem
de alguém tem que ter o correspondente ressarcimento.

Uma coisa é a liberdade outra coisa é a licenciosidade.
Basta ver que, nos tempos da ditadura, aqueles que pode
riam exercer o poder jamais tiveram a sua imagem de
negrida. Jamais! São os chamados poderes desarmados
que têm a sua imagem denegrida.

A indenização proporcional ao dano é algo que deve
'ser preservado! Está imelhoravelmente posto no texto
constitucional!

Lamento discordar da restrição colocada sobre o inci
tamento de violência e sobre a discriminação. Não há
redundância, porque não está escrito ísto na Constituição.
Poderá ser ou não, mas é preciso que se preserve, nos
direitos e garantias que estão sendo votados, este que é
o comezinho.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a.
dispõe de um minuto.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEffiO - Se eu
tenho liberdade de dizer, devo ser responsável por aquilo
que digo. Se um órgão tem a liberdade de veicular, tem
que ter a responsabilidade de assegurar o direito de res
posta tantas vezes quanto for atingido aquele que, por
irresponsabilidade eventual, vier a ser prejudicado.

Dou-lhes um exemplo: não podemos permitir, de for
ma alguma, que a violência seja exacerbada nem que
qualquer tipo de sectarismo seja aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
solicita a V. Ex.a. conclua seu pensamento.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO - ,con
cluo meu pensamento dizendo: sou pela manutenção in
tegral do texto.

li: um grande avanço, porque até hoje, quando encon
tro aqui o ex-Deputado Juruna, fico perguntando: quem
no Brasil ressarciu os danos causados à imagem desse
Deputado? Sou pela manutenção do texto irretocável.

Durante o pronunciamento do Sr. Mendes Ri
beiro, o Sr. Brandão Monteiro, Segundo-Vice-Presi
dente deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente.
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o SR PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra a Constituinte Rose de Freitas.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

Assomo a tribuna para defender a emenda supressíva
do Constituinte José Genoíno, por ser semelhante à apre
sentada pelo Constituinte Paulo Ramos e por mim. E gos
taria de esclarecer um equívoco do orador que me ante
cedeu nesta tribuna e devo ler para os Srs. Constituintes,
pedindo atenção para o texto, porque o original do Rela
tor tem a expressão: "excluída a que incitar à violência
ou defender discriminação de qualquer natureza". A pro
posta do Constituinte José Genoíno é a seguinte: ué livre
a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. É
assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo,
além da indenização por dano material, moral ou à ima
gem". Portanto, houve um equívoco do orador que me
antecedeu, porque a expressão "vedado o anonimato" per
manece como forma inclusive de apurar as responsabilida
des dos abusos que se cometer diante da manifestação do
pensamento.

Gostaria de chamar a atenção dos companheiros para
o fato de que esta emenda visa ser intérprete do mais
legítimo pensamento da liberdade de expressão e da cria
ção artística. Entendemos que a inclusão desse texto, por
parte do nobre Relator, incita, de certa maneira, a múlti
pla interpretação extremamente perigosa, que coloca tanto
a expressão quanto como a criação artística a serviço de
uma censura, que não gostaríamos de coibir dentro de um
regime democrático. Abre, inclusive, precedente a uma cen
sura proibitiva que a democracia não pode assimilar ou
defender, que é o cerceamento à liberdade de expressão e
criação. Portanto, o que queremos, agora, é garantir essa
liberdade, com responsabilidade.

Quanto à questão da discriminação à violência, que
ja foi tratada no parágrafo anterior - entendemos que
outros assuntos a serem abordados a respeito devem ser
tratados na lei ordinária - gostaríamos de justificá-lo
dizendo que, para defender e assegurar essas prerrogativas
da democracia, queremos incentivar os companheiros ao
apoiamento da emenda José Genoíno, inclusive retirando
a nossa própria, por entender que, nos princípios funda
mentais, não se pode, hoje, incentivar qualquer tipo de
censura que venha a ser interpretada amanhã, dependendo
do regime que perdure neste País, como coibindo a líber
dade a que temos direito Digo isto não só como jornalista,
digo isto como eccrítora, como cidadã.

Entendemos que o estado democrático não pode incen
tivar esse tipo de comportamento. Quero, novamente, res
saltar que a emenda José Genoíno ressalva o direito das
responsabilidades deixando que os abusos cometidos eeíam
respondidos de acordo com a lei. Portanto, o texto a ser
permanecido:

uÉ livre a manifestação do pensamento, vedado
o anonimato. É assegurado o direito de resposta
proporcíonal ao agravo, além de indenização de
dano material, moral ou à imagem."

Convido os companheiros a aprovarem esta emenda,
retirando, portanto, o meu pedido de destaque supressivo
e pedindo apoiamento com o intuito de preservar o estado
democrático, pelo qual todos lutamos.

Durante o pronunciamento da Sra.a Rose de
Freitas, o Sr. Aluizio Campos, Primeiro-Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Brandão Monteiro, Segundo
Vice-Presidente .

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o nobre Constituinte João Menezes para encami
nhamento contra.

O SR CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes:

Parece-ma que o § 5.° do art. 5.° do projeto é da
maior importância. E me suscita uma grande dúvida
quando diz:

uÊ: livre a manifestação do pensamento, veda
do o anonimato."

Muito bem! Vedado o anonimato e a responsabilidade
do jornal, é daquele que assevera determinado fato. Mas,
pergunto, por exemplo, vamos tirar aqui o direito que tem,
hoje, o jornalista, que tem o notícíarísta, aquele que apa
nha uma norma qualquer e denuncia ou diz no jornal, e
conseqüentemente sai no jornal, na imprensa, no rádio e
na televisão? E, depois, pode ele ter o direito de manter
comigo a reserva da fonte de ínformacâo Ou não? Esta é
a grande dúvida que fica com este parágrafo, O que me
pergunto é isto, o que me paDece um assunto da maior im
portância.

Há pouco tempo, presidi uma Comissão Parlamentar
de Inquérito, em que o jornalista veio 'Prestar depoimento
e ele se negou a dar informação sobre o fato denunciado,
eseudado num direito que julgava que tinha e que tem de
manter a reserva, de guardar o segredo. Então, pergunto:
com esse dispositivo que está aqui no projeto, isto vai cair?
Vai acabar esse direito que o cidadão tem de não citar a
fonte de onde ele obteve a informação? Parece-me que
esse fato é da maior importância e que precisa ficar escla
recido.

A emenda parece-me que reduz o artigo - "é livre a
manifestação do pensamento, vedado o anonimato" - e
exclui o restante da frase. Ora, esre § 5.° parece-me tam
bém defeituoso, mas não pode ser derrubado por esta
emenda; deve haver outras emendas no curso deste pro
cesso que vão esclarecer o assunto.

A questão do anonimato do informante, do jornalista
informante, tem que ficar esclarecída, porque em todo o
mundo democrático esse direito é garantido. Com esse dis
positivo, poderemos criar, talvez, grandes confusões. Por
outro lado, diz aqui: "assegurado o direito de resposta,
proporcional ao agravo". Parece-me que isso pode ser uma
violência. Imagine que você tenha um agravo da maior
violência, que ofenda a sua família, e vá até à violência
física, pelo que está aqui, você pode até argumentar com
este dispositivo e ter o direito de dar a resposta no mesmo
caminho.

Este é um artigo que me parece precisa ser demasia
damente amadurecido e estudado pelos Srs. Constituintes,
porque a defecção de que trata a emenda também não
pode ser aceita.

Voto favoravelmente ao dispositivo, embora achando
que essa questão do anonimato precisa ser esclarecida, co
mo também a discriminação. Como vamos determinar aqui,
como vamos conseguir fazer discriminação política, uma
discriminação política, como é que vamos fazê-la? É um
pensamento político, como vamos discriminar? E aqui se
está proibindo qualquer díserímínação, de toda e qualquer
natureza

É um assunto complexo que precisa ser refletido pelos
Srs. Constituintes.

A SRA CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, é só uma questão de esclarecimento. O nobre
Constituinte colocou que a questão do vedar o anonimato
se refere à questão das fontes de cada profissional; não
se restringe a esse assunto, até porque preserva, no exer
cicio da profissão, o direito de cada um. O que queremos
dizer é que deve haver responsabilidade. .

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Rose de Freitas, V. Ex.a teve oportunidade de en
caminhar a favor e prestar todos os esclarecimentos aos
votantes.
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Com a palavra o Sr. Relator José Fogaça.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, a

palavra do Relator a respeito desta matéria é a seguinte:
estabeleceram-se duas correntes em relação a esta emenda
supressíva. O Relator assumiria aquílo que fosse consenso
das duas correntes, Não havendo consenso das duas cor
rentes, o Relator fica, natural e necessariamente, com seu
texto. Esta é a comunicação que faz o Relator-Substituto.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Os Srs.
Constituintes que votarem favoravelmente à emenda su
pressiva, dirão SIM; os Srs. Constituintes que se coloca
rem contra dirão. NAO.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Presi
dente, só para ordenamento da votação, poderia explicar,
porque está havendo alguma confusão em plenário, quais
as expressões que serão excluídas do texto, se aprovado
o destaque?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Só para
o bom ordenamento dos trabalhos: quem votar "SIM",
excluirá a expressão "... e excluída a que incitar à vio
lência ou defender discriminação de qualquer natureza",
constante do § 5.9 do art. 5.° do Substitutivo.

Em votação.
(Procede-se à votação.)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade Artur da Távora, Cid Carvalho, Cris
tina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, Fernando Gaspariam, Francisco Pinto, Haroldo Sa
bóia. Ibs-en Pinheiro, José Paulo Bisol, José Soerra, José
Ulisses de oiíveíra. Mário Lima. Nelson carneiro, Nelton
Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ra
mos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vian
na, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, virgildásio de Senna,
Wilson Martins, José Tavares, Alceni Guerra, José Jorge,
José Thomaz Nonô, Luis Eduardo, Marcondes Gadelha,
Sandra Cavalcanti, Antônio Carlos Konder Reis, José Luiz
Maia Brandão Monteiro, José Mauricio, Bocayuva Cunha,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz
Inácio Lula da Silva, José Genoíno, Adolfo oliveira, Ha
roldo Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad, Antonio Mariz,
Chagas Rodrigues, José Carlos Grecco, Michel Temer, Ro
berto Brant, Uldurico Pinto, Miro Teixeira, Vicente Bago,
Vilson Souza e Rose de Freitas. Votaram NÃO os seguintes
Senhores Constituintes: Aluízio Campos, Carlos Sant'Anna,
João Calmon, José Fogaça, José Freire, José Geraldo,
Prisco Viana, Theodoro Mendes, Délio Braz, Israel Pinhei
ro, Marcos Lima, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Chris
tóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocên
cio Oliveira, José Lins, José Santana de Vasconcellos, Má
rio Assad, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Enoc Vieira, João
Menezes, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Paes Landim, Ri
cardo Izar, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho
e Virgílio Távora.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A.M~sa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 58 oonstãtuín
tes; votaram NAO 31 Constituintes. Total 89 votos. O
Destaque foi aprovado.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Paulo Ramos, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. P~e
sidente, sei que o desejo d~ todos os membros da _ComIS
são de Sistematização consiste em acelerar a votação pa~a
que a Comissão de Sistematiza~ão cumpra com a sua 0llrl
gação, não só diante d<?s dem~ls.Constltumtes, mas, acima
de tudo, diante da Naçao brasileira.

Solicito a V. Ex.a que a cada dia tenhamos, pelo. me
nos duas reuniões e não apenas uma. Que a partir de
hoje já seja feita uma convocação para a parte da tarde

e, a partir de amanhã tenhamos duas convocações, uma
na parte da manhã e outra na parte da tarde. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Paulo Ramos, a Mesa informa a V. Ex.a que ante
riormente foi aprovado um requerimento do Constituinte
Eraldo Tinoco em que se estabeleceu a ocorrência de duas
reuniões. Entretanto, hoje, V. Ex.a solicita a convocação.
A Mesa tem que esclarecer a V. Ex.a que, hoje à tarde,
haverá sessão da Câmara dos Deputados no plenário
daquela Casa e, aqui, sessão do Senado Federal.

Quero, ainda, informar a V. Ex.a que [e está em pleno
regime, estabelecido anteriormente, de duas reuniões, en
tretanto, houve uma reunião das Lideranças, de que tive
conhecimento há pouco, onde os Líderes decidiram suspen
der a reunião que poderia ser hoje à noite para se esta
belecer amanhã, a partir das 14 horas.

Esta é uma informação que recebi do Constituinte Eu
clides Scalco. do Constituinte José Loureneo e do Oon.sti-
tuinte Haroldo Lima. >

Eu solicitaria de V. Ex.a que, neste momento, não in
sitisse na questão; ainda temos algum tempo para isto.
Vou tomar conhecimento do fato e, evidentemente, ao fi
nal da reunião, daremos a posição que se estabelecerá.

Solicitaria a V. Ex.a que colaborasse com os trabalhos.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Vou cnla

borar com os trabalhos, dizendo que todos nós manifes
tamos confiança nas respectivas Lideranças, nas Lideran
ças partidárias. Entretanto, solicito a V. Ex.a que, em caso
de suma responsabilidade, submeta esta apreciação à vota
ção do Plenário da Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
considerará no momento oportuno.

O SR. CONSTITUINTE VffiGILDASIO DE SENNA 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Virgildásio de Senna.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
Sr. Presidente, desde ontem que a Mesa comunica à Casa
que decisões assumidas e votadas pelo Plenário têm sido
objeto de revogação, parcial ou total, por acordos de Li
derança.

Quero manifestar a V. Ex.a a minha inconformidade,
a minha reclamação sobre decisões dessa natureza.

As reuniões da Comissão de Sistematização, que co
meçam às 9 e terminam às 13 e que começam às 15 e
terminam às 17 horas, foram aprovadas por este Plenário.
Não cabe nenhuma revogação por acordos de Liderença.

Se V. Ex.a, como Presidente da Mesa e intérprete do
Regimento, decidir por outra forma, com recurso ao Pre
sidente da Assembléia Nacional Constituinte, isto estaria
de acordo com os procedimentos regimentais. Não há nos
nossos procedimentos regimentais nenhuma norma que as
segure à Liderança alterar o que foi decidido pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Vírgtldãsío de Senna, penso que V. Ex.a não
prestou bem atenção na resposta que fiz à questão de
ordem do Constituinte Paulo Ramos. Não afirmei que hou
vesse qualquer norma aqui revogada por acordo de Lide
ranças. Informei a impossibilidade de reuniões, hoje, no
horário da tarde, de acordo com o que já estava estatuído
pela decisão do Plenário, em face das sessões que se darão
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Disse que
tive informação que houvera um acordo das Lideranças e
disse ao nobre Constituinte Paulo Ramos que, ao final da
presente reunião, a Mesa decidirá a questão, até porque, ofi
cialmente, não tivera conhecimento de que houvera acordo
de Líderes, embora seja, nesta Casa, uma constante e um
costume que acho salutar: nós resolvamos os nossos proble-
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mas quando os Líderes se encontrarem em acordo. Mas,
até este momento, nada foi revogado. Solicitaria aos Srs.
Constituintes que colaborassem conosco no andamento dos
trabalhos que me parece têm sido colocados hoje, pela
manhã, de forma muito objetiva.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, o Audit6rio Nereu Ramos permite que façamos as
reuniões lá. Não podemos mais nos questionar com adia
mentos.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Paulo Ramos, o carinho e o respeito que
V. Ex.a me merece me faz solicitar a V. Ex.a que ajude
a Mesa nos trabalhos, porque parece que V. Ex.a está preo
cupado com a celeridade mas, neste momento, não está
ajudando a celeridade. Muito obrigado.

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

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - De
sejaria que V. Ex.a, antes de tomar esta decisão final, exa
minasse uma possibilidade.

A Câmara e o Senado se reúnem durante a tarde.
Seria possível reunir, portanto, a Comissão de Sistemati
zação durante a noite de hoje. Assim, se conciliariam todos
os interesses.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Para
solucionar devidamente o problema, acho que é o mais
democrático, gostaria que os Srs. Constituintes Paulo Ra
mos e Nelson Carneiro encaminhassem um requerimento
à Mesa, no sentido da convocação, que será submetido à
apreciação do Plenário desta Comissão.

Em votação o destaque, supressivo, integral, do § 5.0
do art. 5.°, de autoria do Constituinte José Thomaz Nonõ.

Perguntaria ao Sr. Constituinte José Thomaz Nonõ se
mantém o destaque em função da votação anterior. Na
verdade, o destaque de V. Ex.a deveria ter sido votado
antes, porque suprime integralmente o § 5.0 E, na medida
em que votou no destaque anterior aprovado, perguntaria
se V. Ex.a o mantém.

O SR. CONSTITUINTE JOS:Él THOMAZ NONÔ - Sim,
Sr. Presidente.

A SR.a CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Peço
a palavra para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra a Constituinte Cristina Tavares, para uma questão
de ordem.

A BR.a CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Não
entendi bem se o Constituinte José Thomaz Nonô retirou
o destaque.

O SR: PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirou.
A SR.a CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES A ques

tão de ordem que faço a V. Ex.a é se não estaria prejudí
cado o requerimento. Uma vez que foi votada e aprovada
a emenda do Constituinte José Genoino, a mim me parece
que todos os outros destaques que dizem respeito a este
artigo ficam prejudicados.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Cristina Tavares, a Mesa, salvo melhor juízo,
entende que não está prejudicado.

A Mesa confessa que deveria ter colocado antes, em
votação, o destaque do Constituinte José Thomaz Nonô,
eis que ele solicita a supressão integral. Mas, na verdade,
o que houve na votação anterior foi a retirada de expres
sões, e ele propõe a rejeição integral do parágrafo.

O SR. CONSTITUINTE JOS:Él THOMAZ NONõ - Gos
taria de fazer um esclarecimento à Mesa.

A supressão proposta não é integral. Mas, concomítan
temente, não poderia ser votada, reconheço, junto com a
proposta do Constituinte José Genoino, porque nós gosta
ríamos de suprimir a partir das expressões "vedado o ano
nimato" e excluída "a quem incitar à violência" .,.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti·
tuinte José Thomaz Nonõ, a Mesa quer informar que, eví
dentemente, nós temos que ter a compreensão de que al
guns equívocos se deram nos requerimentos.

O requerimento de V. Ex.a diz:
'Requeiro destaque para votação em separado

do § 5.° do art. 5.°... "
Evidentemente que a lVÍesa s6 pode entender que se

V. Ex.a pede para votação em separado o parágrafo, eví
dentemente que V. Ex.a quer suprimir o parágrafo. De
outra forma é muito difícil para nós interpretarmos o texto
que V: Ex.a acabou de referir.

O SR. CONSTITUINTE JOS:Él THOMAZ NONô - Gos
taria apenas de esclarecer à Mesa - eu me curvarei evi
dentemente a qualquer decisão da Mesa - que não foi
submetida a votação a expressão "vedado o anonimato".
O que foi submetido a votação foi esta expressão, e ex
cluída "a quem incitar ... ", Apenas o Nobre Constituinte
Antônio Britto, quando, com o brilhantismo e a compe
tência de sempre, sustentou a proposição do Constituinte
José Genoíno da tribuna, fez menção, também, à expressão
"vedado o anonimato". Inclusive, tive a precaução de, em
embargo auricular junto à Presidência, esclarecer a V. Ex.a
dá distinção entre as duas proposições.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Eviden·
temente, nobre Constituinte.

Queria fazer um apelo aos Srs. Constituintes: se inova
mos a partir do requerimento de destaque, abrimos o pre
cedente a todos os Constituintes. O destaque de V. Ex.a,
ao que é possível deduzir da expressão, é supressiva do
§ 5.0 Se V. Ex.a agora quer modificar o que requereu, pensa
a Mesa que é extremamente difícil para o bom andamento
dos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONô - Res·
peito o entendimento da Mesa, mas, democraticamente,
dele divirjo. Acho que V. Ex.a ou decide, democraticamente,
da forma de votar a supresãso, agora, quer dizer, a rnodí
ficação suprimindo-se "vedado o anonimato", ou submete
a questão ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - É uma
questão de ordem que V. Ex.a levanta. Entendendo que
para o bom andamento dos trabalhos, e também ser de
mocrático trabalhar de acordo com as normas estabele
cidas, a Mesa indefere, informando a V. Ex.a que não é
possível, senão vamos abrir um conjunto de precedentes.
Se V. Ex.a não concordar, pelo instituto do recurso, pode
recorrer ao Presidente da Casa, nos termos do Regimento.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONÔ - Não,
Sr. Presidente, não.

Nobre Constituinte Brandão Monteiro, parece-me que
é facultado desistir do meu requerimento quanto a tudo,
exceto na expressão "vedado o anonimato". Parece-me que,
regimentalmente, estou amparado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Eviden
temente, nobre Constituinte.

No requerimento de destaque, V. Ex.a requereu uma
coisa, e, agora, solicita a votação de outra. Evidentemente,
fica profundamente difícil.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, peça a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte Pimenta da Veiga para uma
questão de ordem. '
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o SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sobre
essa questão, a Mesa não teve ainda uma posição definitiva.
Tem sido aceito, em alguns casos, o pedido de desistência
parcial. Esta, até, foi uma discussão que se instalou aqui,
exaltando-se, até, os ânimos. O que eu pergunto a V. Ex.a
quanto ao indeferimento do pedido do Constituinte José
Thomaz Nonõ, é porque a votação já está em curso, e ai
coincide com as decisões anteriores da Mesa, ou é uma
decisão que impede, em qualquer momento, a desistência.
Porque se for a primeira hipótese, tem a nossa concordân
cia; se for a segunda hipótese, terá o nosso inconformismo,
porque será uma decisão desigual. Em outras oportunida
des, já houve desistência parcial, com a aceitação da Mesa
e com a votação pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Pimenta da Veiga, quero informar aos Srs.
Constituintes que é extremamente diversa a decisão, com
a qual eu, entretanto, discordo, mas já houve, e me curvo
a ela, na atual circunstância do Constituinte José Thomaz
Nonõ. Ali havia desistência de dispositivos inteiros. Ele
solicitou, nesta oportunidade, destaque para votação em
separado, evidentemente, para suprimir ao artigo. Depois,
ele recua em relação a duas expressões sõ, Eu gostaria que
os Srs. Constituintes colaborassem com o bom andamento
dos trabalhos. Porque, de precedente em precedente, nós
vamos ao tumulto, criamos a dificuldade, e não avançamos.
Evidentemente, parece-me que essa deve ser a posição da
Mesa.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Eu
não tenho esta questão como definitivamente resolvida.
Pretendo que, fora da sessão, a Mesa chegue a uma deci
são definitiva sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Aliás,
Srs. Constituintes, só para colocar algumas questões que
acho que devam ser colocadas. Eu acho que nós estamos
diante de alguns problemas, e esses problemas têm inquie
tado a todos nós. Se nós não reunirmos o conjunto das
lideranças de quem responde pelos Partidos, e decidirmos
uma norma única, de forma que não se abra nenhum pre
cedente para o mais ilustre dos Constituintes, não iremos
encaminhar os nossos trabalhos com perfeita harmonia.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ) THOMAZ NONO - Sr.
Presidente, para que não se firme jurisprudência, que en
tendo danosa, acatarei as ponderações de V. Ex.a, e desisto
dos destaques. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Srs. Cons
tituintes, a questão está solucionada. De modo que peço
a V. Ex.as que colaborem com a Mesa. Evidentemente que
temos que tomar algumas outras providências, mas o as
sunto está encerrado. Quero, inclusive, informar aos Srs.
Constituintes que a presente reunião se encerrará às 13
horas e 30 minutos, portanto, as quatro horas regimentais,
haja vista que começou às 9 horas e 30 minutos. Reque·
rimento de destaque de autoria do Constituinte Jesus Tajra.
(Pausa)

Ausente.
Está prejudicado. Requerimento de destaque do Cons

tituinte Nelton Friedrich, art. 6.°, § 9.°

Está presente o Constituinte Nelton Friedrich?

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH
Retiro o destaque, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - S. Ex.a
retira o destaque e, em conseqüência, fica prejudicado.

Raquerimento de destaque do Constituinte Aldo Aran
tes, referente ao art. 5.°, § 5.°, que solicita a retirada
da expressão "incitar a violência". Prejudicado pela vota
ção anterior.

Requerimento de destaque do Constituinte Haroldo
Lima, prejudicado na mesma forma e sentido.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Desisto,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Consti
tituinte Ottomar Pinto desiste e, em conseqüência, o des
taque fica prejudicado.

Requerimento do Constituinte Antônio Britto, Des
taque n.a 4.741/87, referente à Emenda n.O 21.057-2.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO BRITTO - Desisto,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Antônio Britto desiste e, em conseqüência, o des
taque fica prejudicado.

Requerimento de Destaque n.o 4.765, de autoria do
Constituinte Artur da Távola, referente à Emenda n.?
2.781, de autoria do Constituinte Maurício Fruet.

S. Ex.a está ausente, e portanto, o destaque está pre
judicado.

Requerimento de Destaque n,v 5.105/11, referente à
Emenda n,v 21.952, de autoria do Constituinte José Ge
noíno, verificativa, Título II, Capitulo I, art. 5.0, § 5.0

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ) GENOíNO - Retiro o
pedido de destaque, Sr. Presidente.

. O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) _ S. Ex.a
retira o destaque e, em conseqüêncía, ele fica prejudicado.

Ainda, Requarimento de Destaque n.a 551/87 referen
te à Emenda n.a 6.637/9, de autoria do Constittfinte José
Genoíno.

? SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO - Retiro, Sr.
Presidente.
. O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Reque

rímento de destaque do Constituinte Nelson Wedekín:
S. Ex.a está presente? (Pausa) ,

Prejudíeadn pela ausência.
Requerimento do Constituinte Nelton Friedrich, Des

taque n.o 2.648/87. Emenda n.O 1.933/4, modificativa,
V. Ex.a mantém?

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH _
Retiro, Sr. Presidente.

O StH. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirou
Prejudicado. .

Há outro pedido de destaque do Constituinte Nelton
Friedrich, este de n.O 2.693, Emenda n.O 29.573/0. V. Ex.a
mantém? (Pausa) S. Ex.a desistiu.

Requerimento do Sr. Constituinte Florestan Fernan
des. Destaque n.> 3.115, referente à Emenda n.e 2.854/9.
Constituinte Florestan Fernandes está presente? (Pausa.)
Prejudicado.

Requerimento de Destaque n,v 4.855, referente à
Emenda n.a 26.909, de autoria do Constituinte Adroaldo
Streck. S. Ex.a está presente? (Pausa) Prejudicado.

Requerimento de Destaque n.a 5.738, referente à
Emenda n.o 30.677/4, do Constituinte Carlos Alberto Oaó,

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAó 
Retiro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Pre
judicado.

Constituinte Valter Pereira, está presente? (Pausa)
O Requerimento de Destaque n.a 6.383/87, de sua au

toria, está prejudicado. Da Constituinte Rose de Freitas,
Requerimanto de Destaque n.o 6.724.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS _
Retiro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Do Cons
tituinte Paulo Ramos, Destaque n.o 7.980, referente à
Emenda n.O 29.024/0, modificativa. V. Ex.a mantém o
destaque?
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o SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Já foi con
templada com a votação anterior, totalmente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteíro) - Requeri
mento de destaque do Sr. Constituinte Maurício Fruet.
(Pausa) Ausente. Prejudicado.

Requerimento de destaque do Constituinte Carlos
Sant'Anna. Ausente. Prejudicado.

Requerimento de destaque do Sr. Constituinte Fer
nando Henrique Cardoso. (Pausa) Ausente. Prejudicado.

Requerimento do Sr. Constituinte Mário Maia.
(Pausa) Ausente. Prejudicado.

Requerimen,to do Sr. Constituinte Nelton Friedrich
- Destaque n.o 2.686, referente à Emenda n.O 29.563/12/2.
(Pausa)

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH 
Contemplada.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirada
em conseqüência. '

Destaque n.o 3.973/87, do Sr Aluízio Campos,
"que suprime expressão do art. 5.°, § 5.°, do Subs
titutivo n,? 2."

Sobre a mesa, o requerimento de preferência do
Constituinte Aluízio Campos. "Requeiro preferência para
os destaques referentes aos artigos e parágrafos do Títu
lo lI, relacionados em anexo". Art. 5.0, § 5.0

Trago ao Plenário as considerações. O Sr. Constituin
te Aluízio Campos solicitou preferência para um destaque
onde não há emenda.

No entendimento da Mesa, apesar do respeito que
tenho pelo ilustre Constituinte Aluízio camjos, não é
possível se fazer destaque se não há emenda como aqui
está estabelecido. Por isto, devo dizer que a Mesa o con
sidera prejudicado.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte aluí
zio Campos.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, quero ponderar a V. Ex.a que não foi aberto o
prazo r-egimental previsto no art. 26, § 3.0, do Regimento
Interno da Constituição para apresentação de emendas
ao segundo substitutivo.

As normas consolidadas, enrtetanto, feitas de acordo
com a Presidência da Constituinte e todas as Lideranças,
determinaram que os membros da Comissão poderiam, por
isto mesmo, apresentar destaques acerca de toda matéria
constante do substitutivo; do contrário a Comissão ficaria
preterida de participar do processo de elaboração consti
tucional.

O destaque que peço, sobre o art. 5.0 do § 5.0 , é para
suprimir duas expressões: primeiro, a exp~essão "propor:
eíonal ao agravo" e segundo, "dano material, moral ou a
imagem", porque considero que ambas as expressões são
restritivas.

O direito de resposta deve ser o mais amplo possível
e a indenização do dano também. Se o acusado, o ofen
dido, tem o direito de resposta assegurado, ele deve fazê-lo
sem limitação. A lei atual permite que se use o mesmo
espaço nos jornais.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Aluízio Campos, V. Ex.a pediu a palavra pela ordem
e está encaminhando o requerimento que já foi rejeitado
pela Mesa.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Estou
dizendo a V. Ex.a que a Mesa não pode privar um membro
da Comissão de requerer destaques sobre o texto do
2.0 Substitutivo, simplesmente, porque não nos foi aberto
o prazo para apresentarmos emendas a este texto.

O destaque é a única forma pela qual os membros
da Comissão poderão trabalhar em cima do texto, para

melhorá-lo, aprimorá-lo, principalmetne ouvindo o Re
lator.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Aluízio Campos, eu solicitaria a V. Ex.a que
encerrasse o seu pronunciamento.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Eu pedi
a V. ~.a pa~a retirar o destaque a respeito do § 5.0, do
art. 2., a rím de que tenhamos tempo de entrar em
entendimento com os demais membros da Comissão
porque me parece um absurdo que além de os membros d~
Comissão não terem tido tempo, não terem disposto de
prazo para apresentar emendas ao 2.° Substitutivo
estej am preteridos de destacar partes do texto dele cons~
tante, inclusive da matéria nova, introduzida pelo Sr. Re
lator. Isso representaria uma imposição ditatorial de todo
o te:ct<: do projeto. ~sim sendo, seria melhor que a
Oomíssão fosse díssolvída. Apenas isso.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Aluízio Campos, como membro da Mesa que sucede
a V. Ex.a, eu faria a V. Ex.a um apelo. Na verdade eu
queria explicar-lhes. A Mesa já tomou a decisão. '

O Constituinte Aluízio Campos pede destaque sem ter
feito emenda, para mudar um texto do artigo. Evidente
mente, que nenhum dos Srs. Constituintes teve oportu
nidade de emendar o chamado 2.° Substitutivo e, eviden
temente, todo O Plenário não conhece, inclusive, os termos
do que deseja o Constituinte Aluízio Campos. Solicitaria
ao Constituinte Aluízio Campos que colaborasse conosco,
porque, na verdade, ao se abrir esse precedente iremos
criar um grande tumulto para a continuação dos traba
lhos. Está resolvida a questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Peco
a V. Ex.a que leia, para conhecimento do Plenário, o texto
das emendas consolidadas 1. 3.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não pre
ciso ler, Constituinte Aluízio Campos, porque toda a Cons
tituinte tem conhecimento. A interpretação de V. Ex.a
não é a interpretação da maioria.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Pimenta da Veiga para uma
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, a minha questão de ordem é a seguinte:
V. Ex.a indefere o pedido do Constituinte Aluízio Campos
sob o argumento de que não pode haver destaque supres
sívo, O que desejo saber é se apenas o Constituinte Aluízio
Campos pediu a supressão de parte do texto do Substitu
tivo n.O 2, ou se modifica o texto?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Eviden
temente, o Constituinte Aluízio Campos pede a modifica
ção através do destaque do § 5.°, sem que haja emenda
a esse respeito.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA 
Emenda modificativa e não emenda supressíva, isso não
havia sido dito até agora.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Eviden
temente que não é uma emenda supressíva,

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - O texto
continua o mesmo. Nós só podemos interferir no processo
de deliberação se tivermos atribuição de requerer destaque
para o texto do segundo substitutivo. Eu não pedi nada
modificativo. Eu pedi a supressão de duas expressões.

O SR.- CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA
Sr. Presidente, apenas peço à Mesa a explicação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Se há
uma controvérsia, a Mesa está informando que não, ele
quer na verdade modificar um texto que ninguém co
nhece.
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o SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA 
Mas a Mesa aceita, portanto, num outro raciocínio o des
taque supressívo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Destaque
supressivo, evidentemente que sim.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presiden
te, acabo de receber comunicação do autor do destaque,
Constituinte Aluízio Campos, até de certa forma mudando
a sua intenção original. S. Ex.a queria retirar parte do
texto e sobre isso me fez uma comunicação, questão de
uma hora atrás: retirar uma parte do texto e acrescentar
outra, o que caracterizava uma emenda modificativa. S. Ex.a
agora comunica à Relatoria que sua intenção é única e ex
clusivamente eliminar a expressão "proporcional ao agravo"
e a expressão "material, moral ou à imagem". Ou seja,
S. Ex.a transforma o destaque num destaque supressivo
tão-somente. O que, portanto, o torna uma faculdade e um
direito do autor.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Eu queria
colocar aqui uma questão que acho que tem de ser defi
nitiva.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Só consulto
a Mesa, Sr. Presidente, se o Constituinte Aluízio Campos
requereu o destaque no momento oportuno para a su
pressão.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Eviden
temente que não. Não é o que está no destaque. Se a
cada momento em que requeiro um destaque e por defeito
de requerimento, de petição, ele é indeferido, eu mudo as
características do destaque, nós vamos ficar aqui seguida
mente com problemas.

Destaque n.O 4.232/87, do Sr José Serra 
Emenda ES-23.392-1, do Sr. Rodrigues Palma,
"que exclui expressão do § 9.° do art. 6.° do Subs
titutivo n.o 1 (art. 5.° § 5.°, do Substitutivo n.0 2)."

Exclua-se do § 9.°, do art. 6.°, a expressão: "vedado o
anonimato" e excluída "quem incitar a violência ou de
fender a discriminação de qualquer natureza".

Ainda não foi atendido, porque na outra votação não
se exclui: "vedado o anonimato".

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - "Vedado
o anonimato" já foi votado no destaque anterior.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Seria
cercear a liberdade do destaque do Constituinte José Serra.

Nobre Constituinte Gerson Peres, gostaria que V. Ex.a
colaborasse. A Mesa pode até estar incorrendo em equí
vocos. V. Ex.a recorra dos erros da Mesa, mas ajude e
colabore.

Tem a palavra o Constituinte José Serra, para o enca
minhamento.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presidente
e Srs. Constituintes, entendo que o meu destaque não está
prejudicado pela votação do destaque anterior. Uma vez
que propunha suprimir "vedado o anonimato" e excluir
"a quem incitar a violência ou defender a discriminação
de qualquer natureza". Foi suprimida a expressão e ex
cluída: "a quem incitar a violência ou defender a discri
minação de qualquer natureza". Mas a questão da vedação
do anonimato não foi prejudicada.

O meu argumento no caso é de que essa expressão
"vedado o anonimato" é, na melhor das hipóteses, supérfluo
dentro do termo. Por quê? Porque o texto do Substitutivo
preserva a hipótese de que a veiculação de qualquer notícia
tem um responsável, que é o jornalista que assina a maté
ria ou a direção do Jornal. Creio que a expressão "vedado
o anonimato" pode levar a interpretações que conduzam
a situações absurdas, por exemplo, de revelação de fontes
de informação de jornalistas.

Uma expressão dese tipo, no caso, por exemplo, do
fenômeno de Watergate, nos Estados Unidos, teria ímpos-

sibilitado que a imprensa exercesse o papel que exerceu
naquela oportunidade - e levada ao extremo, ela pode
realmente levar a situações em que se cometam abusos
com relação ao exercício da liberdade de imprensa. Os
jornalistas vivem com a informação e não devem ser obri
gados a revelar a fonte da informação. Agora, na medida
em que não revelem a fonte da informação, eles são res
ponsáveis por essa informação. Portanto, a supressão dessa
expressão não cria uma situação de irresponsabilidade,
apenas torna responsável o jornal ou o jornalista que
veiculou a informação, mas não obriga a divulgação da
fonte.

Há vários casos - eu citei o caso de Watergate - há
o caso com relação a investimentos estatais, por exemplo,
da Ferrovia Norte-Sul, que independentemente da opinião
que se tenha a respeito do mérito desse investimento, se
o jornalista for obrigado a revelar a fonte da sua informa
ção ele estará sendo coagido no direito de informar, no
direito de levar questões à opinião pública.

Sei, por outro lado, que a questão de não divulgar
fontes de informação também pode levar a abusos, no
sentido de se inventarem fontes de informação para com
isso atacarem a honra ou ofenderem a respeitabilidade de
pessoas. Mas há outros dispositivos, dentro desse texto
constitucional, que permitem enfrentar essa questão, uma
vez que o próprio jornalisa ou o jornal serão responsáveis
pela questão que estão afirmando, caso não veiculem a
fonte de informação que estão invocando.

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, proponho
a supressão da expressão "vedado o anonimato". Ela é, na
melhor das hipóteses, supérflua e, na pior das hipóteses,
pode ser utilizada como instrumento de coação na liber
dade de informação, que é tão fundamental para o desen
volvimento da democracia em nosso País. (Muito bem!
Palmas)

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Mendes Ribeiro para enca
minhar contra.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RIBEIRO - Sr. Pre
sidente, encaminhei contra no destaque anterior, embora
sabendo que a parte relativa à comunicação, de certa for
ma, contemplava a figura. Lá, na comunicação, remete
para a lei mecanismos que ela criará para evitar a violência
e a discriminação.

Neste caso, Sr. Presidente, de forma alguma isso in
terfere na liberdade de imprensa. Muito pelo contrário, isso
valoriza extremamente o profissional. O profissional, que
é responsável, preserva a sua fonte, mas vale investigar
a veracidade da informação. E no momento em que ele
investiga a veracidade da informação, ele a torna sua.

Não vejo como destruir liberdade imputando respon
sabilidade. Seria o primeiro a me insurgir contra isso. Sou
o primeiro a me insurgir contra qualquer coisa que possi
bilite - eu e qualquer outro jornalista - atirar um tra
vesseiro de penas para o ar e depois não recolhe-las todas,
o que aliás é muito difícil.

Acho que é uma conquista, Sr. Presidente. O destaque
anterior, dado como vitorioso pelo Plenário, não desfigura
o texto porque está lá contemplado no Capítulo das Co
municações, mas este desfiguraria.

Também é mais perigoso ainda, quando se quer que
o agravo não seja proporcionalmente respondido. Tem que
ser proporcionalmente, não apenas respondido, como res
sarcido. Esse é um princípio primário de justiça.

Portanto, Sr. Presidente, mais uma vez, sou pela ma
nutenção do texto. Na vez anterior ele não foi desfigurado
porque o mandamento continua lá, embora remetido para
além, no Capítulo das Comunicações, aqui será desfigurado,
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o que, a meu juízo, respeitando é claro, o que a maioria
determinar, o que seria lamentável.

Era o que desejava dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) Com a

palavra o Constituinte Artur da Távola, segundo orador
para encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, é evidente que não estamos
diante de uma decisão fácil. Este não é um dos casos em
que a chamada verdade se agrupa por inteiro de um dos
lados. Será decidido por aspectos predominantes dentro
do tema e não pela ilusão ou idéia de que o "verás" se
encontra de um lado, e o "não verás" de outro.

:Ir: preciso - e falo aqui, neste momento, não como
Constituinte, mas como jornalista - não confundir o ano
nimato, que é o ato de se ocultar no não-nome, ou seja,
na exístência de alguma responsabilidade, com a preser
vação da fonte, que é, evidentemente, um dos aspectos
fundamentais do desempenho jornalístico.

O texto proposto não está proclamando que a proteção
da fonte está proibida. Isto seria um despautério; ele está
exatamente no parágrafo do Capítulo que tem a ver com
os direitos fundamentais, nos quais se baseia a construção
da nova ordem jurídico-social deste País, dizendo que o
anonimato é vedado porque é a fonte principal da calúnia
(palmas), é a fonte principal da mais solerte maneira de
alguém utilizar o poder contra o outro, de esconder-se.
O anonimato está para o jornalismo como a tocaia está
para o Direito Penal (palmas). E mais, não apenas o ano
nimato se expressa em órgãos de comunicação - jornais
e revistas - mas também nos panfletos mentirosos que,
às vésperas de eleição, são assacados contra políticos. (Mui
to bemê Palmas.) e as formas asquerosas da calúnia e da
solércia que, por meio de cartas anônimas, são enviadas
e tantas vezes publicadas.

O que se está neste instante tentando acautelar é o
direito da claridade que é consentâneo com a liberdade,
no Capítulo da Liberdade, no parágrafo que se refere à
liberdade, o instituto da responsabilidade.

Quem usa um meio de comunicação deve fazê-lo com
a responsabilidade de estar atendendo a algo que toca
muito profundamente à honra alheia, à consciência alheia,
valores, enfim, que estamos tentando prezar nesta Casa.

Só há um caso, para mostrar a dificuldade do tema,
em que o anonimato às vezes protege: nas ditaduras. Real·
mente, nas ditaduras, o anonimato tantas vezes protege,
sobretudo nas ditaduras cruéis e tirânicas; porém, neste
instante da vida brasileira, felizmente não estamos fazendo
um estatuto da ditadura, mas estatuto da democracia.

Muito obrigado a V. Ex.as (Muito bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Pela or

dem, tem a palavra o Sr. Constituinte José Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOS:ÉJ SERRA - Face aos es
clarecimentos do Constituinte Artur da Távola, e de ma
nifestações que escutei do Plenário, retiro o meu pedido de
destaque. (Muito bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Srs. Cons
tituintes encerramos, em conseqüência, todos os destaques
referentes ao § 5.°

Já vencemos o prazo estabelecido para a reunião. En
tretanto, sobre a mesa, há dois requerimentos para os quais
chamo a atenção da Assembléia Nacional Constituinte: o
Constituinte Vicente Bogo apresenta um requerimento à
Mesa em torno de manifestações caluniosas à Assembléia
Nacional Constituinte pelo Sr. Antônio Ermírio de Moraes
no Programa "Crítica & Autocrítica", da Televisão Bandei·
rantes, do dia 27 de setembro, realizado às 23 horas.

Enfim, S. Ex.a requer providências do Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte, no sentido de apurar as

devidas responsabilidades sob pena de aceitarmos a ímpu
tação, e requer direito de resposta.

Já recebi o requerimento e o encaminho à autoridade
competente, que é o Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte.

O segundo requerimento é asisnado pelos Constituintes
Nelson Carneiro e Paulo Ramos, nos seguintes termos:

"Requeremos que a sessão que deveria reali
zar-se às 15 horas de hoje seja convocada para às
20 horas, sem prejuízo das já convocadas, confor
me a decisão anterior, para às 9 e 18 horas de
amanhã."

Esta questão foi suscitada por vários oradores e dis
semos que, ao final da presente reunião, ouviríamos o Ple
nário, haja vista que há um sentido, segundo se observou.
generalizado para que, hoje, ainda voltemos às reuniões
da Comissão de Sistematização.

Não tenho outros meios senão pôr em votação o re-
querimento. ,

Solicito aos Srs. Constituintes que se coloquem devida
mente sentados porque esta votação será pelo processo
simbólico.

O requerimento é no sentido de que a reunião seja
às 20 horas.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr. Presiden
te, peço a palavra por uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o nobre Constituinte João Paulo, para uma questão
de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr. Presiden
te, eu gostaria de levantar outra questão - S. Ex.as pro
põem a reunião plenária para 20 horas. Proponho que as
sessões de votação da Assembléia Nacional Constituinte
tenham precedência e importância às do Senado e da Câ
mara dos Deputados. Sobre todo e qualquer assunto, as
votações da Assembléia Nacional Constituinte são mais
importantes.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte João Paulo, evidentemente que essa precedên
cia já existe para as sessões da Assembléia Nacional Cons·
tituinte - aqui é a Comissão de Sistematização.

Em votação o requerimento de autoria dos Srs. Cons
tituintes Nelson Carneiro e Paulo Ramos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presíden
te, peço a palavra para um esclarecimento sobre a votação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra V. Ex.a para um esclarecimento sobre a votação.

O SR. CONSTITUINTE JOS:ÉJ FOGAÇA - Sr. Presiden
te, gostaria de saber se o requerimento já decide qual será
o regime de trabalho ao longo da semana?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - É para
hoje - exclusivamente para hoje na Câmara dos Deputados
- eu estou dando um esclarecimento porque me parece
que o Plenário da Câmara dos Deputados já está em con
dições de trabalho.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
Sr. Presidente, peço a palavra, para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO 
Eu queria fazer uma ponderação aos colegas que é a se·
guinte: estamos agora tratando de reordenar um pouco
os trabalhos, e uma das coísas que está dificultando é o
fato de que a Administração da Casa não tem tempo de
preparar todas as indicações e os anexos.

Faço uma ponderação e esperaria que os colegas 
e isso ajudaria muito os trabalhos da Casa - que os
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companheiros pudessem terminar a sua palavra sem ser
perturbados por gritos e berros, fora do microfone, porque
é impossível expor o pensamento. Pode ser que eu esteja
dizendo uma besteira e não serei atendido. Mas acho que
é um direito constitucional meu de dizê-Ia.

A ponderação que faço aos companheiros é que se nós
ganharmos esta tarde e esta noite, poderemos reorganizar
melhor para ganharmos uma celeridade maior, amanhã.
Era a única ponderação que queria fazer e, evidentemente,
me submeterei ao entendimento dos colegas.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
quer informar que agradece à colaboração e a ponderação
do Sr. Constituinte Plínio Arruda Sampaio. Entretanto, a
Assessoria nos informa que, até o final do título, hoje à
noite, estaríamos em condições de trabalhar porque tudo
estaria pronto. Só como esclarecimento.

Em votação. (Pausa)
O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Por

mais intolerância que isto possa provocar, gostaria de ter
a minha questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A minha
íntorelãncía é visual. .. V. Ex.a não deve casar muito com
a minha expressão locaL .. Deve ser um equívoco de V. Ex.a,
mas é da natureza, de maneira que não poso modificar,
Sr. Constituinte Pimenta da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Agra
deço a V. Ex.a a explicação.

Gostaria de secundar as palavras do Sr. Constituinte
Plínio Arruda Sampaio, para dizer que ontem tivemos uma
reunião que não engrandeceu esta Comissão. E ela foi mo
tivada por desacertos e interpretações da Mesa.

Por isso, parece-me que daquele momento em diante,
tem havido um esforço das Lideranças, para encontrar
algumas decisões que pacifiquem as matérias que foram
colocadas.

V. Ex.a sabe que no próximo parágrafo, ou no segundo
ou terceiro parágrafo que será votado, a questão será
reaberta. Não sei se a Mesa já tem decisão, o que sei, por
informação mesma de V. Ex.a é que os líderes se reuniram
para encontrar essa decisão e pediram prazo até amanhã.

Não me parece que ganharemos tempo reabrindo essa
questão sem que ela seja previamente discutida. Ao con
trário, o que me parece é que perderemos tempo. Por isso,
quero manifestar a minha total concordância com a ques
tão levantada pelo Constituinte Plínio Arruda Sampaio e
propor que, se os líderes se reúnem e consideram necessá
ria essa extensão do prazo, é absolutamente razoável que
seja atendida a pretensão.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Solicita
ria aos Srs. Constituintes tomarem seus assentos para se
proceder à votação.

Tem a palavra o Constituinte Ademir Andrade.
O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Houve

dois encaminhamentos contra o requerimento. Gostaria de
ponderar a V. Ex.a que, em primeiro lugar, a própria As
sessoria da Mesa coloca que jã estamos em perfeitas con
dições de dar continuidade ao trabalho porque já está
organizado e a reunião de hoje deu uma demonstração e
uma prova disso.

Em segundo lugar, há uma reunião de lideranças, con
vocada para às 17horas, o que, tranqüilamente, daria tempo
de se decidirem as questões e termos a reunião às 20 horas.
Precisamos acelerar os trabalhos desta Comissão (palmas)
e é por isso que votamos a favor do requerimento para que
a reunião seja convocada.

o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Os Srs.
Constituintes que estiverem de acordo com a convocação

da reunião para as 20 horas no Plenário da Câmara dos
Deputados permaneçam sentados. (Pausa.)

Infelizmente, vamos proceder à votação, porque é ex
tremamente difícil à Mesa, com equilíbrio de opiniões.
definir a votação.

Está rejeitado o requerimento.
Há uma dúvida e a Mesa vai tentar dissuadi-la. O

resultado da votação é o que os líderes acertaram, con
versando e sugerindo. Sugerem, ainda, que a reunião
amanhã seja das 14 às 23 horas.

Foi o Constituinte Euclides Scalco que me procurou
pessoalmente, 1.o-Vice Líder do PMDB.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
Lembro a V. Ex.a que há uma decisão do Plenário marcan
do para amanhã às 9 horas.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presi
dente, a relatoria pede a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Pois não!
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Entendemos que

o horário das nove da manhã é mais procípío às atividades
de votação e que o horário da noite é mais reservado à
ordenação dos destaques ou às prejudicialidades. Assim, po
deriamos trabalhar das 9 às 13 e, depois, das 15 até às 19
horas - horário reservado à votação. Esta é a proposta
da relatoría, (Palmas)

m - SUSPENSÃO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Presi
dência vai suspender os trabalhos, convocando os Senho
res Constituintes para a continuação da presente reunião,
amanhã às 9:00 horas.

Está suspensa a reunião.
(Levanta-se a reunião às 13 horas e 50 mi

nutos)

EM 29 DE SETEMBRO DE 1987 (1)
Presidência dos 81's.: Aluízio Campos, Primeiro-Vice

Presidente; Brandão Monteiro, Segundo-Vice-Presidente e
Monso Arinos, Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Havendo

número regimental, declaro reaberta a reunião, para vo
tação do artigo 5.0 e seus parágrafos.
11 - COMUNICAÇÕES

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presi
dência comunica que ontem, sob a Presidência do Depu
tado Ulysses Guimarães, houve uma reunião da Mesa da
~omissão de Sistematização com as Iíderanças partidá
r~as, a fim de serem adotadas algumas providências rela
ctonadas com o ordenamento dos nossos trabalhos.

Para que esses trabalhos possam prosseguir mais ra
cíonalmente, estabeleceu-se que, a partir de amanhã, as
sessões serão realizadas no plenário da Câmara dos
Deputados, de 14 às 20 horas, normalmente, podendo ser
prorrogadas até as 22 horas. As manhãs ficarão reser
vadas para entendimentos e reexame dos destaques apre
sentados e votados e das questões a serem submetidas du
rante a votação de cada Capítulo, visando ao seu ordena
mento e à identificação das prejudicialidades, podendo,
também haver entendimentos com os membros da Co
missão para retirada de determinados destaques, quando,
pela sua natureza, houver semelhança ou identidade com
matárías já anteriormente votadas.

Também foi proposta e aceito, unanimemente, a cria
ção de duas vice-presidências - uma vez que os traba
lhos de uma sessão continua, de 14 às 22 horas, são muito
cansativos - o que permitirá um rodízio na direção das
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reuniões. Essas vice-presidências, 3.a e 4.a, serão auxilia
res. Ainda não está definido, mas foram cogitados, para
serem submitidos à votação do Plenário desta Comissão,
os nomes dos oonsütuíntes Jarbas Jassarínhu e Fernando
Henrique Cardoso.

De acordo com o Regimento Interno, qualquer modí
ücacão terá de obeceeer ao dísposto no art. 81 e seguintes,
do Regimento Interno, da mesma maneira que, oficial
mente a eleição dependeria previamente da observância
desses dispositivos regimentais, porque só assim - estando
estabelecida a criação das duas vice-presidências - é que
a Comissão poderia votar nos nomes sugeridos.

O Presidente Ulysses Guimarães pediu há pouco que
em virtude dos entendimentos havidos, a Comissão ante
f'lp;:);;:se a eleição. Temos já ofício nrenarado pela Mesa,
sugerindo que S. Ex.a tome as devidas providências no
sentido de modificar o Regimento, como exigem os arts. 81
a 82, que regulam a alteração do seu texto. Mas S. Ex.a
deseja que a Comissão faça a eleição sem essa prévia mo
dificação regimental, para, numa resolução posterior, a
Mesa da Constituinte submeter essa decisão ao referendum
do Plenário da Assembléia.

Não houve nenhuma divergência em relação a esse
procedimento. Mas esta Presidência deseja submeter essa
proposição ao Plenário por meio de votação simbólica,
pedindo aos Senhores que estejam de acordo com o or
denamento, ontem acertado, que permaneçam corno se en
contram. (Pausa.) Aprovado, com o voto contrárío do
Constituinte Oscar Corrêa.

Agora devemos proceder à eleição dos vice-presidentes
auxiliares.

Se todos concordarem submeto os nomes dos Consti
tuintes Jarbas Passarinho e Fernando Henrique Cardoso
à aprecíaçâo do Plenáriü, por votação simbólica. (P.llm'ls.)
Aprovado.

Já contaremos de agora em diante, com a colaboração
desses dois eminentes oonstítuíntes na condução dos tra
balhos desta Comissão.
m - ORDEM DO DIA

VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTITUIÇãO
TíTULO II (continuação)

Destaque n.o 3.269/87 - Emenda n.? ES
32.912-0, do Sr. Artur da Távola, "que suprime
as expressões "que não contrariem a ordem públi
ca e os bons costumes" do artigo 6.°, § 42 do Subs
titutivo n,? 1, correspondente ao artigo 5.°, § 6.° do
Substitutivo n,v 2 (35.R votação)

Passaremos agora à votação do § 6.° do art. 5.° O des
taque a ser votado é o de n.O 3.269, do eminente oonstí
tuínte Artur da Távola, sobre a Emenda n.? 32.912. S. Ex.a
propõe que seja suprlmídos do texto do § 6.° do art. 5.°
a seguinte expressão: "que não contrariem a ordem pú
blica e os bons costumes".

Concedo a palavra a S. Ex.a para o encaminhamento
da sua proposição.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, não é complexa a defesa
dessa emenda, que, por coincidência, uniu a minha suges
tão de supressão de uma parte do § 6.° à do Constituinte
Manoel Moreira, que apresentou emenda no mesmo sen
tido. Trata-re apenas de suprimir do § 6.° a expressão "que
não contrariem a ordem pública e os bons costumes".

:B'icaria, então, o § 8.0 com 11 seguinte redação:
"É inviolável a liberdade de consciência, asse

gurado o livre exercício dos cultos religiosos, ga
rantida aos locais de culto e às suas liturgias par
ticulares à proteção, na forma da lei."

Ora, se o texto prevê que, na forma da lei, os locais
de culto e a suas liturgias particulares sej am protegidos,

não há sentido para a restrição nele existente, porque é
óbvio que o que contraria a moral e os bons costumes não
é permitido pela Constituição e não é religioso.

Além disso, esta expressão, "que não contrariem a
ar jem pública e os bons costumes", no texto constitucio
nal, pode dar azo a perseguições de natureza religiosa.
independentemente de lei, conforme está no próprio texto,
que organize a forma do culto dentro, evidentemente, da
moral e dos bons costumes e de outras características. Já
tivemos neste País, no passado principalmente, inúmeras
perseguições de autoridades determinadas, apenas por se
rem membros de uma religião, a crentes de outras reli
giões.

Lembro, ademaís, aos Srs. Constituintes que este é
o Capítulo dos Direitos Individuais e Coletivos, capítulo
que tem por natureza fixar o conjunto de direito indivi
duais que a Nação considera fundamentais para a pessoa
humana e para sociedade. Então, não tem muito cabi
mento em um texto que enumera os direitos fundamentais
a colocação imediata da restrição a um direito. O que
está aqui caracterizado é o direito à liberdade de crença
e culto. As formas lesivas, abusivas, equivocadas e con
trárias à moral e aos bons costumes, eventualmente pos
síveis - e elas são possíveis, não nos esqueçamos das seitas
como do Reverendo Moon - essas serão evidentemente
suprimidas em lei. Mas macular o princípio da liberdade
de crença com uma restrição aposta, imediata tanto mais
que c· próprio texto ao final reza 'na forma da lei", pare
ce-rne uma rednndâncta a merecer dos Sl~S. Constituintes
um corte, para que o direito à liberdade de crença e de
culto, fundamentos da religiosidade, fique cristalino no
texto da Constituição que iremos promulgar.

Agradeço as S. Ex.a a atenção. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa

lavra o nobre Constituitne José Mendonça de Moraes para
se pronunciar contra a supressão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE MO
RAES - Sr. Presidente, ilustres membros da Comissão de
~istematização, ouvi, com muita atenção, as colocações do
llu.stre autor .do destaque. En~endo, data venia, que os
CUIdados contãdcs no texto orígtnal do Relator do Projeto
de Constituição devem ser mantidos, porque podemos en
c~>ntrar, .c<:m apoio na Constituição, a realização de cultos,
ditos relIgIOSOS, que realmente contrariam a ordem públi
ca e os bons costumes. Não nos esquecamos dos Jim Jones
?a vi?a que. podem, contrariando Os costumes do povo,
índuzír macíçamenta membros de uma seita religiosa ao
suicídio coletivo, o que contraria a ordem pública e os
bons costumes.

Toda liberdade tem limite. Não há liberdade absolu
ta. Exatamente por causa desse limite natural é que a
liberdade dos outros também deve ser protegida.

Por isso, entendo que o texto está bem colocado moti
vo pelo qual opino pela manutenção do texto do Sr. Re
lator, entendendo que, mesmo admitindo como boas as
ponderações do autor do destaque, essa precaução deve
estar contida no texto constitucional, para não termos
algum atentado, em nome da liberdade religiosa, aos cos
tumes do povo brasileiro e, principalmente, à ordem
pública.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra, para se pronunciar favoravelmente ao destaque o
Constituinte Antônio de Jesus. '

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO DE JESUS - Sr.
Presidente, 81'S Membros desta tão significativa comissão
somos de parecer favorável ao destaque, nos termos pro
pestes. Sei do bom sentimento dos oradores que me an
tecederam, os Constituintes Artur da Távola e José Men
donça de Morais, mas estou de acordo com a primeira
proposição. A parte discriminativa não precisa ficar
expressa na redação. Estamos de acordo com que seja su-
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pri~~da a expressão "ordem pública e bons costumes". É
suücíente que tenhamos a liberdade e essa terá também
determinados limites. A própria lei já vem nos disciplinan
do quanto a isso, pela própria conduta que nos obriga
d~a~te.do público. Ent.ão, a conduta do cristão é sempre
dIscIplinada. Tudo aquilo que vem se chocar com os prin
cípios constituídos - e o cristão autêntico tem sempre por
princípio o respeito - não precisa sequer ficar exarado
na lei. Simplesmente, que tenhamos essa liberdade, para
anunci?-~mos dentro ,dOS nossos princípios o qua for justo,
necessano e democratico, sobretudo com respeito ao que
é constituído através da nossa Lei Maior. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao smínente Relator, oonsütuínte Bernardo
Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, ilustres membros da Comissão de Sistematização, o
Relator acolhe a Emenda Artur da Távola, secundado pelo
pronunciamento do Constituinte Antônio de Jesus.
(Palmas.l

O SR. PRESID,ENTE (Aluízio Campos) - Em votação.

Solicito ao nobre Senador José Fogaça que raça a
chamada.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Artur
da Távola, Bernardo Oabral, Carlos Sant'Anna Oristina
Tavares, Egídio Ferraira Lima, Fernando Bezerra Coelho,
Fernanào Gasparian. Fernando Henrique Cardoso, Ibsen
Pinheiro, José Fogaça, José Freire, José Paulo Bisol, José
tnísses de Oliveira, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos,
Pimenta da Veiga. Prisco Viana, Raimundo Bazerra, Re
nato Vianna. Virgildásio de Selma Albano Franco. Anto
nio Mariz, Chagas Rodrigues, Euclides S.calco, Israel Pi
nheiro, João Natal, .rosé Carlos Grecco, José Tavares, Octá
vio Elísio, Uldurico Pinto, Vicente Bago, Vilson Souza,
Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira,
.rosé Lins, José Santana de Vasconcellos, .rosé Thomaz
Nonô. Mário Assad, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, .ronas
Pinheiro, José Lourenço, José Tinoco, Paes Landim,
Brandão Monteiro. José Mauricio, Lysâneas Macioel, Fran
cisco Rossi, Gastone Righi, Luiz Inácio Lula da Silva,
Plínio Arruda Sampaio, Siqu{lira Campos, Haroldo Lima,
Roberto Freire, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza,
Gerson Peres, Jarbas passarinho, José Luiz Maia. Votou
NÃO o seguinte Senhor Oonstituinte: Theodoro Mendes.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n.? 3.269/87, o Sr. Aluízio Campos, Prí
meíro-Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Brandão Monteiro.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 67 Constituintes;
votou NÃO 1 Constituinte. Total: 68 votos. O Destaque foi
aprovado.

A Emenda n.o 32.699/6, Destaque n.O 5.268/87 de au
toria do Constituinte Manoel Moreira, foi retiradà.

Emenda supressíva do § 7.°, de autoria do ocnstttuín
te Carlos Alberto Caó, Destaque n,o 5.761/87. (Pausa)
Ausente. prejudicada.

Destaque n.o 3.555/87 - Emenda n.o ES
33.601-1, do Sr. Roberto Freire, "que suprime do
art. 6.°, § 8.° do Substitutivo n.O 1, as expressões
com seus bens (art. 5.°, § 7.° do Substitutivo n.o 2).

Em votação o Destaque n.? 3.555/87, referente à Emen
da n.o 33.601-1, de autoria do Constituinte Roberto Freire
para suprimir a expressão "com seus bens". '

. O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MAURíCIO - Sr. Pre
sídente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o nobre Constituinte José Maurício.
· O SR. CONSTITUINTE JOs.É MAURíCIO - Sr. Pre

sldante:., pode parecer coisa julgada. Entrementes, a in
formação que a Mesa da Comissão nos transmite é que
~ em;mda d.o Constituinte Carlos Alberto de Oliveira Caó
Já fOI acolhida pelo _Relator ..É a comun!cação que nos dá
a M{lS: da .Co~1Ssao d.e ~lstematiz~çao. De sorte que
v~ ~. , ao Julgá-la prejudícada, esta colidindo com a
decisão anteríor do Relator, concessa maxíma venta,

O, S~. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
constítuínte José Maurício, registro a sua informação.
Entretanto, pelo que se verifica, o Constituinte Carlos Al
berto Caó pediu o destaque para votação em separado
ten.tando suprimir para manter ° artigo do 1.0 Substi:
tutívo,

Concedo a palavra ao Constituinte Roberto Fraire
para encaminhar a favor.
· O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre

sídente, ~Sras. e Srs. Constituintes, o nosso destaque é para
aprovaçao de uma emenda supressíva da expressão "com
seu s bens", que consta do 2.° Substitutivo, no § 7.0, do

art. 5.°, que assim diz:
§ 7.0 É livr-a a locomoção no território nacío

nal em tempo de paz e, respeitados os preceitos
legais, qualquer pessoa poderá nele entrar, per
manecer ou dele sair com seus bens,"

Há, aqui, evidentemente, certo abuso. O direito de ir
e vir, de locomoção no território nacional em tempo de
paz, para brasileiros e estrangeiros, e dele sair ou per
manecer é vinculado à saída "com seus bens". É estranha
a colocação "com seus bens", até porque isso deve ser
tratado pela legislação ordinária. A questão da alfândega,
dos turistas, dos residentes, dos acordos internacionais
para estrangeiros residentes e para estrangeiros apenas
de passagem são sérias questões que têm de ser tratadas
a nível ordinário, em função da garantia dos interesses
nacionais da Fazenda e não vincular essa questão ao
direito de ir e vir.

Portanto, a defesa é muito símples, Ou se exclua a
expressão "com seus bens" do direito de ir e vir e do direi
to de locomoção.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Constituinte Nelson Carneiro.
· O SR, CONSTITUINTE GASTONE RIGID - Sr. Pre

sídente, estava ínscríto para -encaminhar.

O. S~. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
oonstltuínte Gastone Righi, já havia deferido a palavra
- e I!0d.e ser um equívoco da parte da Presidência - ao
oonstítutnte Nelson Carneiro. V. Ex.a está inscrito como
segundo orador para encaminhamento da votação.

s> SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - SI'
p~esldente, srs. Constituintes, o preceito está correto nã~
ha porque excluir a expressão. Diz o preceito: '

"É livre a locomoção no território nacional em
tempo de paz e, respeítados os preceitos legais
qualquer pessoa poderá nele entrar, permanecer'
ou dele sair com seus bens." ,

Está ressalvado que a lei garante à alfândega o dãreí
to da reter os ?~ns daqueles que não os adquiriram le
galmente. A polícia também pode retê-los dos que frauda
ra:m os bens n_aclOna1s. Assim sendo, respeitados os pre
ceIt?S !eg~ls,,,nao podemos resolver tudo na Constituicão.
Esta dito. '" respeitados os preceitos Iegais " A I ' . ~vai d ldí . .... el e que

. eci Ir quais as restrições a esse direito. Portanto não
vejo como acolher a sugestão do nobre Constituinte' Ro
per~ ~~eiAre'll?o!que aqui está "... respeitados os preceitos
~g is ..: . ei e que vai dizer quando o cidadão pode ou

nao sair COm os seus bens. Não há necessidade de retirar
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a expressão. Para colocar onde? para ficar um dispositivo
sem essa restrição? Vamos deeídír tudo na Constituição?

De modo, Sr. Presidente, que a sugestão do nobre
oonstítuínte Roberto Freire, apesar de parecer, à prímeí
Ta vista, muito liberal, não é, porque a lei é que vai disci
plinar quais são os bens que podem ser retirados do Pais
com o turista, com o viajante, com o cidadão brasileiro.
Se tirarmos a expressão "podendo sair com os seus bens..."
Mas que bens? Só 'aqueles que a lei permite. A lei não
pode permitir o contrabando, deve haver preceito legal
que o evite.

Creio que, apesar de parecer muito liberal a sugestão
do nobre Constituinte Roberto Freire, os preceltos legais
devem vingar.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o nobre Constituinte Gastone Righi, para enca
minhamento contra.

O 8R. GASTONE RIGHI - Sr. Presidente, Srs. Cons
tituintes, desejo encaminhar, com muita simplicidade,
esta emenda supressíva do Constituinte Roberto Freire.

Concordo com o Constituinte Roberto Freire, quando
diz que a expressão "com seus bens" que se encontra es
culpida no § 7.0 não está adequadamente colocada no ca
pitulo. Deveria encontrar-se no Capitulo da Ordem Eco
nômica.

No entanto quero advertir o Plenário e esta Assem-
, , - " bens"bléía de que em estando ai a expressao com seus

e se aceitarmos a exclusão estaremos ratificando o prin
cipio de que não se pode sair Iívremente d~ pais C0I?-. seu~
bens. Em estando ai a expressao, snpríml-Ia sígnífícará
uma restrição que iremos impor a todos aqueles aqm re
sidentes em sair do Pais co:n seus bens, com aquílo ~ue
adquiriram com esforço proprio. ou ?o_m seus p,ropnos
recursos. Seria na realidade, a imposiçao do domínio do
Estado sobre bens patrimoniais individuais.

Todas as nossas constituições registraram se~pre o
direito à liberdade de se jocomover e saar d,9 pa~s com
seus bens. Se se suprimir agora essa expr~s?a:o, nao po
deremos sequer nos deslocar dentro do terrítórío nacior;:t1
com nossos próprios bens, porque o que a Assembléia
estará dizendo é que não é livre a locomoçao ,ou a entra,Sla
e saída do Pais com seus bens. Em astando ai a expressão,
não poderemos tirá-la, sob pena de ratlf1carmo~ o enten
dimento de que as pessoas não podem dispor Iívremente
dos seus bens.

Portanto minha posição é contrária à emenda supres
síva do nobr~ Constituinte Roberto Freire.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O autor
do destaque o retirou. (Palmas)

Esgotada a a1meciação do § 7.0 , do art: 55', ingr~ssar~
mos na do § 8.0 , do art. 5.0 .Há so?r,e a me~a r:qUeT1m~n"o
de preterêncí ado Constitumte RIcardo Fiúza.

"Na forma regimental, requeiro a V. Ex.a pre
ferência para votação da Emenda n,? 25.057/4,
destacada sob o ri.? 1. 425/87."

Em votação. Os srs. Constituintes que estiverem de
acordo, permaneçam como estão.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Qual o
teor da emenda, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Solicita
ria aos 81'S. Constituintes que ajudassem a Mesa, de forma
que todos pudessem ouvir. V. Ex.a tem razão.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Não de
sejamos interrompê-lo. O que acontece é que, quando
uma emenda é encaminhada, há compreensão do proble
ma, mas, quando não há encaminhamento, ficamos com
muita dificuldade. São 8.000 emendas. Tínhamos conven-

cíonado, numa primeira reunião, que a Mesa sempre leria
o teor da emenda para não haver confusão.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sem dú
vida. Muito obrigado. Em votação o requerimento de pre
ferência do Constituinte Ricardo Fiúza para a Emenda
Modificativa n.O 25.057/4, do seguinte teor:

"Ninguém será submetido à tortura, a penas
cruéis ou a tratamento desumano e degradante.
A lei considerará a prática de tortura crime ina
fiançável e, se seguido de morte, ímprescrítível e
insuscetível de graça ou anistia."

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA _
Sr. Presidente, seria conveniente explicar ao Plenário que
a proposta procura considerar como crime inafiançável
apenas a tortura seguida de morte. A modificação do
Constituinte Ricardo Fiúza é esta. Há dificuldade de se
acompanhar o objetivo do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
agradece a colaboração ao ilustre Constituinte Pimenta
da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, essa preferência é sem prejuízo para os próximos
destaques referentes ao mesmo § B.O? Tenho um destaque
relativo ao § 8.0 A votação de preferência para votar essa
redação é sem prejuízo do meu destaque que deverá ser
votado em seguida?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - É evi
dente, Sr. Constituinte.

Em votação.
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo com

a preferência requerida pelo Constituinte Ricardo Fiúza
permaneçam como estão.
. O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre

sidente, o Sr. Constituinte Ricardo Fiúza não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti

tui~te. Gastone Righi, isto é um requerimento de pre
rerêncta.

O 8R. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, considerando que o Constituinte Ricardo Fiúza
não está presente, para permanecer com o que acertamos
está prejudicado o pedido. '

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Srs Cons
tituintes, para requerimento de preferência é e~tendi
mente de todos nós da Mesa, não está prejudicado. A vo
tação da emenda, sim.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, o requerimento está subscrito pelo autor, que não
precisa estar presente. A presença dele é a sua assinatura.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Rejeitada
a preferência. Eu solicitaria aos 81'S. Constituintes ajuda
para o bom andamento dos trabalhos. O Constituinte Oscar
Corrêa solicitou verificação. Pediria que o fizesse no mi
crofone, senão vai ficar dificil de ouvir.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA _
Sr. Presidente, quero levantar uma dúvida: 8e é apro
vada a preferência requerida por um parlamentar ausen
te, votar-se-á um destaque de um parlamentar ausente,
ferindo a decisão do Plenário?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Pimenta da Veiga, o requerimento de preferência
está sobre a mesa. Eu não posso de forma alguma enten
der desta forma. Evidentemente, votada a preferência
- a votação é simbólica - e, não estando o autor pre
sente, não haverá encaminhamento nem defesa. Não sei
se alguém estaria autorizado pelo Constituinte Ricardo
Fiúza para defender a sua emenda e, por isso desde logo
eu n~o poderia indeferir o requerimento de'preferência:
Este e o entendimento da Mesa.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA _
Por economia processual, parece-me que não deveríamos
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votar qualquer requerimento que depois não vá ter segui
mento. Não se pode votar uma preferência, para depois,
quando formos ouvir o Plenário, verificarmos não haver
ninguém para encaminhar a preferência a ser votada.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRl!1A - Retiro o
pedido de verificação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Pimenta da Veiga, para encerrar a questão, devo
informar que o requerimento de preferência, sendo tra
zido à Mesa, deve ser votado. Neste interregno o Cons
tituinte pode chegar.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - O autor
do requerimento é outro. V. Ex.a pode esclarecer.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirada
a solicitação de verificação.

Requerimento de preferência para votação do
Destaque n.? 5.734/87 - Emenda n.o E8-30896-3,
dos 81's. Carlos Alberto Caó e Bocayuva Cunha,
"que dá nova redação ao art. 5.°, § 8.°, do Substi
tutivo n.o 2".

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção requerimento de preferência dos Constituintes Carlos
Alberto Caó e Bocayuva Cunha.

"Requeiro, nos termos regimentais, preferên
cia para a votação do § 2.0 da Emenda n.? 30.896,
e sua eventual inclusão, Sê aprovada, no § 8.° do
art. 5.° do Titulo TI do projeto de Constituição."

A emenda passará a ter a seguinte redação:
"Ninguém será submetido à tortura ou a tra

tamento desumano ou degradante. A prática de
tortura, o tráfico ilícito de drogas e atos de grupo
armado contra o Estado democrático são crimes
imprescritíveis, inafiançáveis e insuscetíveis de
concessão de anistia e indulto, devendo a pena ser
cumprida integralmente em regime fechado."

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA 
Sr. Presidente, apenas um esclarecimento ao Plenário.
A única alteração que esta emenda aditiva propõe é que
seja acrescentada a frase: "Atos de grupo armado contra
o Estado democrático".

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o requerimento de preferência.

Solicito aos Srs. Constituintes que ocupem suas ban
cadas, de forma a facilitar a votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pela ordem. Na relação recebida não consta esta emenda.
V. Ex.a poderia repetir seu número?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Emenda
n.> 30.896-3. § 2.°

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Não consta da
relação que foi distribuída para o § 8.°

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Cons
tituinte Carlos Alberto Caó quer incluir no § 8.° a expres
são: constitui crime inafiançável atos de grupos arma
dos, civis e militares contra o Estado democrático.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
desejo saber qual é o destaque. Este é o meu pedido de
informação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a
tem razão, porque não consta da relação. O Destaque é
de n.? 5.734, Emenda n.O 30.896-3. Em votação a prefe
rência. (Pausa) Aprovada.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Sr. Presidente, pela ordem. A emenda que foi lida não
tem nada a ver ...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Havia
sugerido ao Presidente da Casa que colocasse alguns mi
crofones na bancada porque prevíamos essas dificuldades.

Se é difícil aos Srs. Constituintes ouvirem a Mesa, com
som, mais difícil é ouvi-los sem microfone, além do que
não é gravada a intervenção.

Constituinte Carlos Sant'Anna, trata-se de uma emen
da aditiva do Constituinte Carlos Alberto Caó.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Mas a emenda é classificada como modificativa.

O SR. CONSTITUINTE. ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Pois não.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre

sidente, de acordo com as normas regimentais, não se
faz, necessariamente, destaque das emendas, integral. Ao
contrário, pode-se destacar parte dela, uma expressão, etc.
O que o Constituinte Carlos Alberto Caó fez foi destacar
parte de uma emenda, exatamente o § 2.° da Emenda
Modificativa n.o 30.896-3, que trata da questão dos crimes
inafiançáveis por atos praticados por grupos civis e mili
tares contra o Estado democrático. S. Ex.a destacou parte
dessa emenda para acrescentá-la neste parágrafo que
estamos agora votando. É possível. Pode-se destacar de
uma emenda inclusive uma expressão. Tem que se admi
tir parte de uma emenda que foi destacada para colocá-la
onde, inclusive, ela melhor se adapta. No caso, ela está
sendo colocada na questão dos crimes inafiançáveis, e
não na questão, como aqui está tratada das Forças Arma
das. Acho que é muito tranqüila a interpretação dada
pela Mesa para a votação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Roberto Freire, a Mesa agradece a V. Ex.a o escla
recimento. No texto que me veio às mãos constava 'Como
emenda aditiva/modificativa.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA _
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Pois não.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA _

Sr. Presidente, estou a favor quanto ao mérito, mas
temos uma regulamentação. Quero apenas que se faça
norma para que procedimentos desta natureza e outros
que possamos desejar também valham. No Volume IH
das Emendas, na página 2.448, a Emenda n.o 30.896-3
aditiva/modificativa para o art. 192. Ora, o art. 192 não
tem nenhuma relação com o atual art. 5.°, e de toda a
emenda ele está apenas propondo um destaque da emen
da, mas que vai emendar o § 8.° do art. 5.°, a que ela
não se referiu inicialmente. Se isto for possível, quero
apenas - e o meu voto é a favor da emenda no mérito _
saber se, regimentalmente, essa transposição esse trans
plante é possível, porque também poderemos usá-lo em
outras circunstâncias.

É este o aspecto que quero que fique realmente nor
matizado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Constitu
inte Carlos Sant'Anna, a Mesa não tem dúvidas SObre a
possibilidade desta hipótese. Evidentemente, na redacso
final, o Relator fará a modificação e adaptação. Não
tenho dúvida nenhuma sobre este aspecto.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, peça a palavra pela ordem.

O aR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Vou con
ceder a palavra ao Constituinte José Lins que a pedira
anteriormente.

O SR. CONSTITG'INTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
é norma desta Casa obedecer à verificação dos destaques
de acordo com o próprio pedido do membro da Comissão
que faz o destaque. Acho que o destaque deveria ser
votado quando da análise do art. 192. Se o parágrafo for
aprovado nessa ocasião, então o redator final poderá
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incluí-lo neste parágrafo que estamos analisando. Mas
não se pode fazer destaque de destaque - esse é o pen
samento que venho 'defendendo há muito tempo - sobre
tudo, no destaque do art. 192, pinçar o destaque do des
taque para votar no § 8.0 do art. 5.0 Pelo que vejo, seria
melhor votar a emenda no art. 192, e se passar, será in
corporado na redação final ao art. 8.0 , se esta for a me
lhor solução.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte José Lins, V. Ex.a não tem razão. O que o Cons
tituinte Carlos Alberto Caó fez foi exatamente destacar o
§ 2 ° do art. 192, modificando o art. 8.0 Não vejo nenhuma
dúvida a esse respeito. As informações da assessoria tam
bém são nesse sentido.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, sem querer alongar a discussão, desejo fazer uma
advertência à Mesa. Com relação a esta emenda, estou
de acordo com a mesma no mérito - inclusive a Mesa
tem uma decisão - mas ocorre que ela é aditiva. Há
várias emendas supressívas e substitutivas. Ora, não pos
so votar preferência, invertendo a ordem, de uma aditiva,
passando por cima de substitutivos. Que haja preferência
entre substitutivas e supressívas, muito bem, mas em
adítíva não, porque, se eu votar a aditiva agora, como
farei? Continuarei votando substitutivas? Assim a ques
tão fica muito complicada. É preciso votar primeiro as
supressivas e depois as substitutivas. A ordem de pre
ferência é de acordo com o ramo de emendas. Não posso
votar uma aditivia antes de uma supressiva.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Cons
tituinte Gastone Righi, V. Ex.a, um velho Parlamentar
no sentido de tempo de Casa, sabe que existem as pre
ferências regimentais, as naturais e aquelas deferidas
pelo Plenário. O Plenário deferiu a preferência requerida
pelo Constituinte Carlos Alberto Caó. V. Ex.a informa que,
em sendo aditiva, não poderia ser votada antes, mas o
Plenário decidiu a preferência.

O SR. CONSTITUINTE INOCÊNCIO OLIVEIRA 
Sr. Presidente, não temos nada a dizer quanto ao mérito
da emenda. Caso V. Ex.a e a Mesa decidam votar essa
emenda, saibam que é um precedente muito grave, por
que estamos votando por ordem. Estamos no art. 5.0 e a
emenda do ilustre Denutado Oarlos Alberw Caó refere-
se ao art. 192. -

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Depu
tado Inocêncio Oliveira, a Mesa já solucionou a questão
e agradece a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE INOCÊNCIO OLIVEIRA 
Sr. Presídente, esperamos apenas que, por ocasião da
votação de outras emendas desta natureza, a Mesa possa
dar o mesmo tratamento que está dando a esta emenda.
Ê um precedente muito grave que V. Ex.a está abrindo
neste momento.

O SfR" CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Depu
tado Inocêncio Oliveira, o Deputado Carlos Alberto Caó
pediu a palavra para retirar a emenda.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Nobre
Deputado Carlos Alberto Caó, V. Ex.a vai retirar a pre
ferência?

O SR. CON·STITUINTE CARLOS ALBERTO CAó 
Sr. Presidente, retiro a emenda. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - S. Ex.a a
retirou porque não existe compatibilização do art. 192
com a sua emenda. É só verificar os projetos.

O SR PRE8IDENTE (Brandão Monteiro) - Deputado
Gerson Peres, o Deputado Carlos Alberto Caó já retirou

a emenda. Se formos comentar as razões pelas quais
S. Ex.a a retirou, vamos perder um bom tempo.

Destaque n.o 3.977-87, do Sr. Aluízio Campos,
"que suprime parte do art. 5.°, § 8.0 do Substitu
tivo n.? 2". (36.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o requerimento de preferência do Deputado Aluízio
Campos, para votação do destaque n.O 3.977, que visa
a supressão, no § 8.0 do art. 5.0 , da expressão "devendo a
pena ser cumprida integralmente em regime fechado".

O texto do 2.0 Substitutivo reza o seguinte:
"Ninguém será submetido à tortura ou trata

mento desumano ou degradante. A prática da
tortura e de tráfico ilícito de drogas são crimes
imprescritíveis, inafiançáveis e insuscetíveis de
concessão de anistia e indulto, devendo a pena
ser cumprida integralmente em regime fechado."

S. Ex.a quer retirar a expressão "devendo a pena ser
cumprida integralmente em regime fechado".

O SR CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - 5,1'. Pre
sidente, a matéria é a primeira da pauta; portanto o
pedido de preferência é totalmente dispensável. Vamos
economizar, a votação é desnecessária.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Eraldo Tinoco, mas há sobre a mesa - e
V. Ex.a teria razão - um conjunto de requerimentos de
preferência.

Em votação o requerimento de preferência. (Pausa)
Aprovado.

Com a palavra o nobre Constituinte Aluízio Campos.
O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre

sidente, Srs. constituintes, o dispositivo é perfeito até a
palavra "indulto":

"Ninguém será submetido à tortura ou trata
mento desumano ou degradante. A prática da
tortura, do tráfico ilícito de drogas são crimes
imprescritíveis, inafiançáveis e insuscetíveis de
concessão de anistia e indulto ... "

Até aí tudo bem. Mas começa a haver certa contradi
ção, em princípio, da parte final com o próprio texto,
quando diz: "devendo a pena ser cumprida integralmente
em regime fechado".

Isso retira totalmente a possibilidade de recuperação
do condenado que, durante o curso da pena, pode ter
um comportamento que justifique a sua graduação e até
a substituição ou acumulação com penas mais brandas.
O § 20, por exemplo, estabelece a prestação social alter
nativa. Então, quem se recupera no curso do cumpri
mento da pena e pode ser, de acordo com os princípios
que regem o Direito Penal, beneficiado com comporta
mento digno com a própria recuperação, não deve ficar
constitucionalmente condenado a uma pena que seja in
tegralmente cumprida em regime fechado. Isso se con
tradiz com o próprio texto, que impede a tortura e o tra
tamento desumano e degradante, porque essa forma de
cumprimento da pena pode converter-se numa degrada
ção ou num fato desumano.

Por esta razão, parece-me que o texto ficará melhor
com a supressão da parte final, terminando na palavra
"indulto", porque, aí, a matéria passará a ser regulada,
como já o é tradicionalmente, pelas normas do Direito
Penal.
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o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Egídio Ferreira Lima, que enca
minhará a favor.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Srs. Oonstítuíntea, o parágrafo deveria
ser concluido na expressão "crimes imprescritíveis". De
vemos ver o crime como o Estado numa manifestação
patológica. Esta é a evolução do Direito Penal moderno.
Devemos agir com rigor nos crimes infamantes como a
tortura e o tráfico de drogras, não permitindo que os
fatos que tipificam essas figuras penais sejam suscetí
veis de prescrição. Mas além daí, com relação à possi
bilidade até de anistia, que é um fato de uma força e de
uma compulsão muito grande dentro do processo histó
rico, seria retirar o caráter permanente ou a possibilidade
de duração da Constituição no tempo. Há o mesmo sen
tido com relação ao indulto.

Mas mais grave do que isto é querer que esta pena
sei a cumprida em regime fechado. :li: o retorno à barbâríe,
à pena de Talião: "olho por olho, dente por dente". É
uma regressão na evolução cultural da humanidade. Acho
que o Constituinte Aluízio Campos foi de uma felicidade
muito grande ao pedir a supressão desta expressão do
dispositivo. Meu acordo com a emenda e o pedido de
supressão.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Lysâneas Maciel, que encaminhará
contra a proposição.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, os mais recentes estu
dos acerca dos efeitos da tortura e da violência sobre o
ser humano concluíram que tais efeitos têm que ser ana
lisados a longo, médio e curto prazos. Segundo trabalhos
realizados, na Europa, tendo em vista não a situação
recente, mas da época da barbáríe desencadeada pelos
holocaustos ali verificados e em outros continentes, em
que se destruiu completamente a personalidade, os efei
tos da tortura e da violência praticadas contra o ser
humano duram até vinte e cinco anos.

É preciso punir exemplarmente aqueles regimes e
aquelas autoridades que têm por hábito utilizar a vio
lência e a tortura para obter resultados políticos e esma
gar a revolta da consciência, contra situação de injus
tiça.

Aqueles estudos revelam que a humanidade tem sido
extremamente complacente com os que se utilizam dos
métodos de violência. A conclusão foi a mesma a que
chegamos na época da violência que se estabeleceu neste
País, em que pedíamos, muitas vezes, o corpo das vítimas,
em que procurávamos saber onde estava determinado
prisioneiro, porque sequer a identificação dos corpos dos
prísíonsíros e dos torturados podia ser obtida pelas mães.
E a resposta que as autoridades davam, de maneira cíni
ca, que até hoje não foi coibida neste País, era a de que
desconheciam onde se encontra o prlsíoneíro Fulano de
Tal.

Aqui vem um dispositivo que não tem nada a ver
com a pena de Talião. Aqui não se pede - como erronea
mente interpretou o Constituinte Egídio Ferreira Lima 
que os torturadores sej am punidos aplicando-se os mes
mos métodos por eles utilizados. É preciso dar um exem
plo para o futuro; e aqui cabe até aquele dispositivo que,
infelizmente, foi recusado, o da desobediência devida.
Quantas e quantas autoridades, tendo conhecimento pleno
da tortura, da violência praticadas 'Contra aqueles que
se insurgiram, de maneira democrática, contra esse estado
de coisas, não ficaram coniventes com aquelas medidas?
Não tem nada a ver com a pena de Talião, mas servirá
de exemplo para o futuro, para que ninguém venha arran
car unhas de prisioneiros, violentar moças, arrancar ado-

Iescentes das salas de aula para aplicar pau-de-arara
ou outras medidas do conhecimento de todos.

Cabe uma advertência aos nobres Constituintes: o
mais grave da violência não é a violência pura e simples,
pois ela sempre foi cíclica em quase todos os países do
mundo. O mais grave é que nos acostumamos com ela
e achamos que não somos responsáveis. Somos respon
sáveis não apenas por aqueles que sofrem a violência,
mas também, por aqueles que a praticam. É disso que
trata este dispositivo. Os que aplicam a violência têm
que saber que não podem passear lado a lado com os
torturados, que não podem ficar impunes, fazendo suas
pregações de violência.

Outro dia, na CPI do índio alguém invocava a pos
sibilidade de se ouvir o ex-Deputado Erasmo Dias, homem
notoriamente vinculado à tortura e à violência, não ape
nas como depoente, numa comissão da maior importân
cia. Isso significa que nós estamos esquecendo daqueles
que, na noite obscura que se abateu sobre este País,
estavam aí 'Comodamente, não atendendo sequer aos ape
los das mães e esposas, que queriam o corpo dos tortu
rados para dar-lhes enterro digno.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Pre
sidência gostaria que V. Ex.a encerrasse seu pronun
ciamento.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL - Não
tem nada a ver com a pena de Talião. Não podemos per
mitir que os torturadores - notem bem que estamos
legislando para o futuro - aqueles que se utilizam da
violência, com ou sem a lei, continuem passeando lado
a lado conosco, tendo assento nesta Casa e até sugerindo
modificações na lei, que estabelece um mínimo de con
tenção a esses excessos.

Somos responsáveis, Sras. e Srs. Constituintes, tanto
por aqueles que praticam a violência, quanto por aqueles
que a sofrem.

A SRA. CRISTINA TAVARES - Sr. Presidente, peço
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra à nobre Constituinte Cristina Tavares, para
uma questão de ordem.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, estamos reuni
dos, e o povo brasileiro aguarda da Comissão de Siste
matização decisões que dizem respeito a toda a Nação.
Vejo as galerias vazias, enquanto, lá fora, aproximada
mente mil brasileiros que vieram a Brasília para assistir
aos debates que aqui estão transcorrendo - diga-se de
passagem, com o maior respeito e honra à Assembléia
Nacional Constituinte - estão Impedídos de freqüentar
as galerias.

Minha questão de ordem se refere a uma decisão da
Mesa. para que saibamos nós, membros da Comissão de
Sistematização, quem tem direito a senha. Estamos aguar
dando que V. Ex.a libere as galerias, para que o povo
brasileiro possa assistir de perto aos debates da Comissão
de Sistematização. (Palmas. Manifestação nas galerias)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Solicito
às galerias que não se manifestem.

Nobre Constituinte Cristina Tavares, esta questão
inclusive é regimental. Conversamos com o Presidente
Afonso Arinos e S. Ex.a autorizou o ingresso de acordo
com o número de poltronas existentes. Lamentavelmente,
não poderão entrar mil pessoas.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Solicito a V. Ex.a que libere o ingresso de acordo com
o número das poltronas existentes. Ordene à Segurança
que libere esse ingresso, para que o povo possa assistir
aos nossos debates.
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o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Segu
rança já está autorizada a permitir o ingresso das pessoas
de acordo com o número das poltronas existentes.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES -
Onde posso adquirir as senhas para ingresso? V. Ex.a
me poderia informar? Sou membro da Comissão de Sis
tematização e sei que não estão no gabinete.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Eu recebi
duas senhas.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Não é verdade. Eu não recebi. São 93 membros. Não
podem ser duas senhas por pessoa.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Cristina Tavares, a questão das senhas para ingres
so é com o Sr. Nilo, no Setor de Avulsos. Foram entregues
ontem, por deliberação do Presidente Afonso Arinos.
Mandamos liberar as galerias, haja vista que, segundo
entendimento do Presidente e das Lideranças, hoje não
trataríamos das questões referentes aos professores. Por
determinação do Presidente Afonso Arinos, foram libe
radas as galerias.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Agradeço a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Haroldo Lima, para encaminhar
contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE H.NROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, Sras. e srs, Constituintes, o pedido de preferên
cia que estamos examinando diz respeito à atitude do
Estado e da Justiça brasileira com relação àqueles que
praticaram crimes contra a humanidade, no caso espe
cífico quanto aqueles que são torturadores. Sabemos que,
no Estado brasileiro, hoje não existe nenhum torturador
preso. Sabemos, por outro lado, que nunca se torturou
tanto na história brasileira quanto nas últimas duas dé
cadas. Se havia uma oportunidade em que esses crimino
sos poderiam ser julgados e punidos seria justamente
esta; precisamente porque não há nenhum torturador
preso, o próprio final do regime militar deixou enorme
frustração no povo brasileiro.

O art. 5.0 , no seu § 8.0 , pretende ser uma manifesta
ção categórica, taxativa dos Constituintes atuais contra
a tortura no Brasil. De resto não nos cabe legislar
sobre outros tipos de torturas, mas é uma atitude geral
do movimento democrático na América Latina. Por con
seguinte, ele começa expressando, de forma clara, que:
"Ninguém será submetido à tortura ou tratamento desu
mano ou degradante. A prática da tortura e de tráfico
ilícito de drogas são crimes imprescritíveis, inafiançáveis,
insusceptiveis de concessão de anistia e de indulto, de
vendo a pena ser cumprida integralmente em regime
fechado". A proposição do Constituinte Aluízio Campos é
de que a expressão final seja suprimida.

Na nossa opinião, Sr. Presidente, isto sígnífíca que
quem praticou crime de tortura não será preso. Essa é
a questão posta em prática. Primeiro, quem praticou cri
me de tortura não está preso. Será muito difícil pôr na
cadeia aquele que praticou algum crime de tortura. Se
a formulação constitucional for taxativa e categórica,
será pelo menos em instrumento legislativo com o qual
o movimento democrático lutará no sentido de que os
torturadores sejam penalizados. Mas se o próprio instru
mento Constitucional também diz que "não cumprirá
pena integralmente em regime fechado", aí sim, significa
que a formulação que está aqui e mais ou menos nada
é a mesma coisa.

Por isso, o nosso partido conclama o Constituinte
Aluízio Campos a retirar o pedido de preferência. No
caso de não ser retirado solicitamos aos srs. Constituin
tes que votem contra essa redação, que significa objeti-

vamente anular toda a redação proposta, no Substitu
tivo, pelo Relator Bernardo Cabral.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Inicia
se o' processo de votação.

(Procede-se à votação)
O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr. Se

cretário, peça retificação do meu voto. Havia votado sim,
peço que seja retificado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Consulto
o Sr. Presidente se é possível, depois de consignado o
voto, retificá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Infe
lizmente, nobre Senador Jamil Haddad, não é possível.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Regimen
talmente, não é possível.

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - A votação
não se encerrou ainda. Estamos em pleno curso da vo
tação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Informo
a V. Ex.a que, se a alterarmos, o que estiver dado como
aprovado amanhã estará rejeitado.

(Prossegue a votação)

Votaram SIM:os seguintes Srs. Constituintes: PMDB 
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Artur
da Távola, Carlos Mosconi, Carlos Sant'All!na, Cristina
Tavares, Egídio F·erreira Lima, Fernando Bezerra Coelho,
Fernando Lyra, Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Fo
gaça, José Freire, José Paulo Bisol, José Serra, Milton
Reâs, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima
Filho, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Raimundo Be
zerra, Renato Vianna, Severo Gomes, Theodoro Mendes,
Virgildásio de S-enna, Antonio Mariz, José Carlos Grecco,
Marcos Lima, Michel Temer, Roberto Brant, Vicente Bo
go, Vilson Souza. Do PFL - Alceni Guerra, Antoniocarlos
Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Chrdstóvam Chiaradia,
Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José
Jorge, José Santana de Va::concellos, Luís Eduardo, Os
car Corrêa, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Caval
canti, Cleonâncio Fonseca. Do PDS - Darcy Pozza, Ger
son Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Mata, Virgílio
Távora. Do PTB - Gastone Righi. Votaram NÃO os
seguintes Srs. Oonstdtulntes: PMDB - Bernardo Cabral,
Fernando Gasparian, Haroldo Sabóia, José Ignácio Fer
reira, José Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Paulo Ra
mos, Bígmarínga Seixas, Albano Franco, Chagas Rodri
gues, Israel Pinheiro, João Natal, José Tavares. Do PFL
- Afonso Arinos, José Lins, José Thomaz Nonõ, Marcon
des Gadelha, Málrio Assad, José Lourenço, José Tinoco,
Ricardo Izar, Simão Sessim. Do PDS - Antônio Carlos
Konder Reis. Do PDT - Brandão Monteiro, José Maurício,
Lysâneas Maciel. Do PTB - Francisco Rossi, Joaquim Be
vilacqua. Do PT - Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno.
Do PL - Adolfo Oliveira. Do PDC - José Maria Eymael.
Do PC do B - Haroldo Lima. Do PCB - Roberto Freire.
Do PSB - Jamil Haddad. ABSTENÇÃO: Senhor Consti
tuinte Nilson Gibson.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 55 Constituin
tes; votaram NÃO 35 Constituintes; absteve-se de votar
1 Constituinte. Total: 91 votos. O Destaque foi aprovado.

Destaque D.o 4.718/87, do Sr. Euclides Scalco,
"que substitui o § 8.° do art. 5.° do Substitutivo
n.? 2 pelo § 7.° do art. 6.0 do Substitutivo D. O 1".
(37.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sobre a
mesa requerimento de preferência, de autoria do Cons
tituinte Pimenta da Veiga, para votação do Destaque
n.O 4.718.
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o referido destaque objetiva a substituição do § 8.°
do art. 5.° do 2.0 Substitutivo pelo § 7.° do art. 6.° do
1.0 Substitutivo.

Os srs. Constituintes que estejam a favor da prefe
rência, permaneçam como estão. (Pausa) Aprovado.

Com a palavra o Constituinte Antonio Mariz, para
encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Sr. Pre
sidente, Sras. e srs. Constituintes, gostaria de pedir a
atenção do Plenário para a matéria que vamos votar,
aparentemente considerada controvertida. creio, entre
tanto, que não o é, e todos poderão concordar conosco.
O que propomos é a regulamentação do § 8.° do art. 5.°
do 2.° Substitutivo, que estamos votando, que diz:

"Ninguém será submetido a tortura ou tra
tamento desumano ou degradante. A prática da
tortura e de tráfico ilícito de drogas são crimes
imprescritíveis, inafiançáveis e insuscetíveis de
concessão de anistia e indulto, devendo a pena
ser cumprida integralmente em regime fechado."

Esta última parte foi retirada agora pela emenda
votada. A proposta é no sentido de substituir o texto lido
pela redação do 1.0 Substitutivo, que está assim redigido:

"Ninguém será submetido a tortura, a penas
cruéis ou a tratamento desumano ou degradante.
A lei considerará a prática de tortura crime ina
fiançável, imprescritível e insuscetível de graça
ou anistia."

A diferença entre as duas redações está na inclusão
do tráfico de drogas nessa letra de lei, que não consta
do 1.0 Substitutivo. E por que não constar? Eis o ponto
crucial da discussão, para o qual pediria a atenção do
Plenário. Nossa proposta, para que não conste o tráfico
de drogas, não é no sentido de amenizar a repressão à
droga, mas para mantê-la como está hoje. A denomina
ção "tráfico de drogas" não consta da lei penal brasileira;
portanto, não é um tipo de crime na legislação vigente.

O Código Penal brasileiro fala em comércio, posse ou
uso de entorpecentes ou substâncias que determinem de
pendência física ou psíquica. ~ o art. 281 do Código Penal,
redação dada pela Lei n.O ,6.368, de outubro de 1976.
Por esta lei, o crime de comércio, posse ou uso de entor
pecentes cu substâncias que determinem dependência
física ou psíquica tem pena de três a quinze anos de
reclusão, o que de per se já estabelece a ínafíançabtlí
dade do crime.

Mas receio que a inclusão na Constituição desse novo
tipo de crime chamado tráfico de drogas, vá ser inter
pretada, na futuro, como uma derrogação desse a~t~go
do Código Penal e dessa lei especíal que trata do tráfico
de drogas. Este o ponto básico.

O tráfico de drogas, segundo a definição técnico-jurí
dica de Plácido e Silva, é ilimitado. Não se trata sim
plesmente do comércio interno de drogas, mas também
da sua introducão clandestina em nosso País ou a sua
exportação pará outros mercados. O tráfico de drogas,
portantõ, traz o senti~o de comércio internaci?nal~ .de
importação e exportação de drogas, o qual esta suíeíto
a restrições ou sob proibição. Este é o sentido jurídico
da expressão "tráfico de drogas".

A legislação em vigor, art. 281, diz o seguinte:
"Importar ou exportar, remeter, preparar,

fabricar, adquirir, produzir, vender, explorar a
venda ou oferecer, fornecer, ainda que gratuita
mente, ter em depósito, transportar, trazer con
sigo, guardar, prescrever, ministrar ou entregar
de qualquer forma a consumo substância entor
pecente ou que determine dependência física ou
psíquica, sem autorização ou em desacordo com
a determinação legal ou regulamentar."

Esta é a definição do Código Penal. Se a Constituição
diz apenas "tráfico de drogas", refere-se apenas à impor
tação ou exportação de drogas, deixando isenta de puni
ção ou repressão legal toda a série dos demais tipos de
crimes que a lei penal prevê.

Portanto, quando proponho que se retíre tal expres
são, adotando a redação do 1.0 Substitutivo, estou, na
verdade, preservando, em toda a sua integridade, a lei
que reprime, que pune, que prevê as sanções, em toda
a sua extensão, para este terrível crime contemporâneo,
para o tráfico de drogas em sentido corrente.

Quero lembrar o que todos sabem, que o Direito Penal
é um direito restritivo de liberdade e, por isso mesmo,
é interpretado estritamente. Não cabe ao Direito Penal,
na sua hermenêutica, a analogia nem a interpretação
extensiva. Quando digo "tráfico de drogas" e essa tipi
ficação não corresponds à lei penal, estou determinando
ao legislador ordinário que crie esse novo tipo de crime,
"o tráfico de drogas", que a doutrina, por sua vez, já
definiu como apenas importação e exportação de drogas.

Quero enfatizar, Sr. Presidente, 81'S. Constituintes,
que o objetivo desta proposta de adoção do texto do
1.0 Substitutivo, ao contrário do que poderia, equivoca
mente, parecer a muitos, é a reafirmação de uma atitude
severa do Estado para co mos que fazem o tráfico de
drogas e para os que comerciam com substâncias entor
pecentes que determinam dependência fisica e psíquica.

Quero adiantar, se me permite o Sr. Relator, que em
entendimentos prévios com S. Ex.a, ele manifestou, pre
liminarmente, a sua aquiescência. Espero, por isso,
Srs. Constituintes, que, em face destas razões, adotemos
o texto do 1.0 Substitutivo, que caracteriza, apenas, o
crime de tortura, este sim não previsto na legislação
penal vigente no País, mas que é objeto de convenções
internacionais e constitui um crime de lesa-humanidade.
Constitui um crime do Estado contra o indivíduo, um
crime em que o agente é o Poder do Estado, é o funcio
nário, é o serviço público, que agride, que viola o direito
individual, especialmente da pessoa que se encontra à
mercê do Estado.

Estas são as razões da nossa proposta, Sr. Presidente.

Durante o pronunciamento do Sr. Antonio
Mariz, o Sr. Brandão Monteiro, Segundo-Vice

Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Monso Arinos, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra, pela ordem, o Deputado Aluízio Campos.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sídente, o Plenárdo acaba de aprovar o texto do § 8.° do
art. 5.° do 2.° Substitutivo, com exclusão da parte final.
Este dispositivo abrange a tortura, o tratamento desu
mano ou degradante e o tráfico ilícito de drogas. É um
dispositivo mais amplo. O dispositivo defendido, agora,
pelo eminente Constituinte Antônio Mariz só se refere à
tortura e ao tracamento desumano. Está, portanto, in
cluído na dísposíção aprovada.

Levanto a questão da prejudicialidade deste dispositivo,
porque a parte relativa à tortura e ao tratamento desuma
no já foi aprovada nos termos exarados pelo Relator Ber
nardo Cabral, no 2.° Substitutivo. Não há mais por que
votarmos destaque referente a essa matéria, que já está
incluída na parte aprovada.

É a questão de ordem que submeto a V. Ex.a, porque,
do contrário, estaremos alterando o texto já aprovado
p-ala maioria do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tendo sido
aprovado o Suhstitutdvo, ressalvados os destaques, não
parece haver prejudicialidade.

Concedo a palavra ao Constituinte Virgildásio de
Senna, para ,encaminhar a votação, contrariamente.
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o SR. CONSTITUINTE VffiGILDÁSIO DE SENNA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, tenho restríções, quan
to ao mérito, ao que ddspõe o § 8.0, do art. 5.° Tais res
trições já se iniciavam no § 2.°, quando se sstaoelecía que
a lei punirá como crime inafiançável qualquer díserí
mínação atentatória aos direitos e liberdades fundamen
tais. Entendo, Sr. Presâdente, que a fiança precede a pena
e a formação de culpa. Entendo, também, que caoo ao
juiz, no propósito de fazer cumprir a lei, evitar que o
agente do crime fuja do seu foro; estabelecer as condi
ções de prisão ou fiança, para que o paciente seja liber
tado e responda à formação da culpa em liberdade ou
na prisão.

Não encontro, em qualquer Constituição previamente
defíndda, a i'mpossibilidade da fiança. Sei, Sr. Presidente,
que esta Constituição é ricamente inovadora, mas as
Constituições são feitas e elaboradas para defender o ci
dadão contra o arbitrlo, a violência e a prepotência do
Estado. Proibir, antecipadamente, que o juiz defira ou
não a fdança, na forma lata prevista no § 2.°, é proibir
terminantemente a Jiança. Acrescente-se a esse dispositivo
no § 8.0

Ora, Sr. Presidente, toda a Nação brasileira sabe que
as casas de detenção não estão aparelhadas para abrigar
criminosos primários. Nas casas de detenção, os erímãno
sos primários e os menores são estuprados, são seviciado,
e o que estamos fazendo aqui é obrigar que o Juiz decida
de plano qualquer possibilidade de fiança para um cri
mdnoso primário.

De tal modo, Sr. Presidente, repugna que o texto
contenha a palavra inafiançável, colocada num sentido
amplo nu texto. Entendo que a Constituição é o instru
mento de defesa do indivíduo contra o arbítrío do Estado.
Sei - porque presenciei - e todos .os Constituintes sa
bem como é feita a formação do flagrante, em que a polí
cia o prepara e o cidadão não tem defesa, porque o crdme
está na Constituição deffn.do como inafiançável.

Nobre Relator, no grande trabalhe que V. Ex.a reali
zou em defesa do cidadão, a inclusão da inafiançabili
dade desse tipo de crime me parece demasia, sendo ne
cessarão excluí-la.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o Constituinte Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Se
nhor Presidente, Srs. Con.stituintes, aqui venho apoiar a
emenda defendida brilhantemente pelo nobre Constituinte
Antônio Mariz, mas queria a ela aduzir um outro argu
menta, baseado ·em depoimento de que todos fomos tes
temunhas. Adnda no último domingo, pe1a televisão, o
Delegado Romeu Tuma, Diretor da Polícia Federal, fez
uma declaração sobre a qual se deve meditar: "Até hoje
só têm sido presos como traficantes de drogas os medes
tos, os desamparados, os miseráveis habitantes das fave
las cariocas e paulistas, aqueles desdentados que fazem
isso a retalho para sobreviver. Onde estão os traficantes
da Rua Vieira Souto? Nenhum deles até hoje fod locali
zado. Nenhum deles até hoje foi preso. Vamos agravar
não a situação dos traficantes ricos, mas a dos traücan
tes miseráveis, daqueles que trarícam para sobreviver, dos
desdentados das favelas brasileiras".

Por isto, Sr. Presidente, com esse argumento a mais,
espero que a emenda seja aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o Sr. Constdtuinte José Tavares.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Presi
dente, Sra. e Srs. Constituintes, íncreví-me para defender
o texto do Substitutivo do Relator Bernardo Cabral.

A Assembléia Nac:onal Constituinte não tem o direito
de caminhar distante do grande clamor da sociedade bra
sileira, porque somos a expressão do sentdmento dessa
sociedade, e, ao mesmo tempo, estamos vivendo o início

de um processo de democratização. Por isso, todo tipo de
tortura deve ser fortemente banida e severamente puni
da. Nada mais adequado para que isso ocorra do que a
Constituição da Re.pública, a Lei Maior. Não podemos
fdcar silenciosos diante de um dos grandes clamores da
sociedade, o indiscriminado tráfico de entorpecentes que
grassa quase que impunemente no território nacional.

S-abemos da gravidade do comércio e do uso da subs
tância tóxica. E não existe, segundo o meu modesto enten
dimento, maneira mais eficiente de punição, de tentar ini
bir a escalada do tráfico de entorpecentes do que colocar
mos isto na própria Constituição.

O Relator Bernardo Cabral trouxe inúmeras inovações
a este texto, e indiscutivelmente esta é uma delas. Eu a
destacaria como uma das principais, porque a sociedade
brasileira clama - e nós, como seus representantes, temos
o dever de ser sensíveis a isto - providências mais enér
gicas quanto ao tráfico de entorpecentes. De nada adianta
usar o argumento de que existe uma lei que regula a maté
ria, porque sabemos que leis neste Pais existem aos mon
tes, mas não são cumpridas, não são aplicáveis em termos
de eficiência para o combate principalmente do tráfico de
entorpecentes.

Claro que, se formos analisar os aspectos da inafiança
bílídade, por exemplo, concordo com o meu colega Antonio
Mariz: a lei já diz, de acordo com a pena que o juiz aplica,
se é ou não inafianfiaçável. Eu até admitiria, mas não é
possível, regimentalmente, SUprimirmos esta expressão mas
aímprescrttíbílídads e a não-concessão de graça ou indulto
sao aspectos dos quais não podemos abrir mão.

Por essa razão venho à tribuna defender, no máximo, a
manutenção do texto, já que não podemos excluir o as
pecto da ínafíançabílidade, para, no mínimo, se manterem
os aspectos da imprescribilidade e de não-concessão da
graça ou do indulto. Gostaria que meus colegas atentassem
para esse dispositivo, da maior importância.

A sociedade está aplaudindo a Constituinte porque ela
teve a sensibilidade de colocar no texto do Projeto esta ex
pressão. É a única maneira - pelo menos não vejo outra 
de intimidarmos mais os traficantes de substâncias entor
pecentes. O argumento da existência de uma legislação es
pecífica não me convence. Por isso conclamo aos meus co
legas da Comissão de Sistematização a que aprovemos o
texto do Projeto Bernardo Cabral para, conseqüentemente,
definirmos a maior punição possível aos autores da tortura
e também aos traficantes de substâncias entorpecentes.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Está em vo
tação o destaque solicitado pelo Sr. Constituinte Euclides
Scalco.

Os que quiserem votar a favor do destaque responderão
sim.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes: Abi

gail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Carlos Sant'
Anna, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Francisco Pinto,
Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Fogaça,
José Freire, José Paulo Bisol, José Richa, José Serra, José
Ulisses de Oliveira, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pi
menta da Veiga, Renato Vianna, Sigmaringa Seixas, Vir
gildásio de Senna, Antonio Mariz, Euclides Scalco, Israel
Pinheiro, Márcio Braga, Marcos Lima, Octávio Elísio, Rose
de Freitas, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Ziza Valadares,
Afonso Arinos, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Edme Tava
res, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Santana de Vas
concellos, José Thomaz Nonô, Marcondes Gadelha, Jonas
Pinheiro, José Lourenço, Brandão Monteiro, José Maurício,
Bocayuva Cunha, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arru
da Sampaio, Haroldo Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad.
Votaram NAO os seguintes Senhores Constituintes: Aluízio
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Campos, Bernardo Cabral, Fernando Bezerra Coelho, José
Ignácio Ferreira, Oswaldo Lima Filho, Prisco Viana, Theo·
doro Mendes, Albano Franco, Chagas Rodrigues, José Ta
vares, Michel Temer, Antoniocarlos Mendes Thame, Ar
naldo Prieto, Eraldo Tinoco, José Lins, Luís Eduardo, Má
rio Assad, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza,
Sandra Cavalcanti, José Tinoco, Paes Landim, Ricardo Izar,
Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres,
Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Fran
cisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo
Oliveíra, e José Maria Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 56 Constituintes; vota
ram NAO 36 Constituintes. Total: 92 votos. O destaque foi
aprovado.

Destaque n.O 3.308/87 - Emenda n.o ES
21-869-7, do Sr. Paulo Pimentel, "que modifica o
art. 6.°, § 7.° do Substitutivo n.o I". (Art. 5.0, § 8.°
do Substitutivo n,? 2) 38.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação o
Destaque n.o 3.308, requerido pelo Sr. Constituinte Paulo
Pimentel, referente à Emenda n.o 21.869, também de sua
autoria.

Esse destaque propõe seja aprovada a expressão: "por
ele respondendo os mandantes, os executores e os que, po
dendo evitá-lo ou denunciá-lo, se omitirem." Esta frase final
constava da emenda que não foi aprovada. Então o oons
tituinte Paulo Pimentel propõe que ao texto agora aprovado
acrescente-se esta frase. Esta a proposta de destaque orere
cida por S. Ex.a

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

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a

a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
entendo que, desde que foi aprovada emenda substitutiva ao
texto, todas as outras estão prejudicadas, Não há por on
de votar-se essa emenda ao texto inicial. As emendas que
subexistem são ao texto inicial. Todavia, ele foi totalmen
te mudado, mercê da aprovação de emenda substitutiva.
Nesse caso, creio que as demais estão prejudicadas. É o
meu entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) z: Mas há umaa
particularidade. Compreendo a preoeupaçao de V. Ex. ,
Mas a emenda do destaque já se encontrava sobre a Mesa.
Ela não foi apresentada depois; já estava aqui.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo Pimen-
tel.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, salvo os tempera
mentos psíccpáticos ninguém pode ser a favor do trata
mento desumano a 'tortura e forma irregular de se buscar
depoimentos e donfissóes em qualquer fase política ou
mesmo na esfera criminal. A tortura tem de ser necessa
riamente abolida por completo. Nem saudades dela que
remos e não pretendemos que no futuro aconteça alguma
espécie de tortura.

Mas não basta, evidentemente, considerá-la crime
inafiançável, imprescritível e não suscetivel de graça. É
necessário punir todos aqueles que, de uma forma ou de
outra, tenham contribuído para que um ato de tortura
se cometa, para que um tratamento desumano realmente
ocorra. É necessário impedir que alguém possa dela par
ticipar mesmo pela omissão. A omissão é tão criminosa
quanto a ação. Alguém que assista a um ato de tortura,
alguém que possa evitá-la e não o faz passa a ser a meu
ver, seu co-autor, um homem que dela participa ativa
mente e, portanto, responsável criminalmente pela posí
ção do torturador..

Minha emenda, Srs. Constituintes, inclui como co
responsável no crime de tortura também aqueles que dela
participam como mandantes, como executores e aqueles
que, podendo evitá-la, não o façam, e mesmo aqueles que,
assistindo à cena de tortura, se recusem a denunciá-la ou
se omitam. É necessário que se feche o ciclo; que todos
aqueles que podendo evitar um ato de tortura o façam
no momento oportuno, e se não o fizerem sejam punidos
criminalmente.

Acredito, Sr. Presidente, Sras. e Brs, Constituintes,
que a minha emenda completa esta condenação univer
sal, esta condenação de todos os homens de bem contra
a tortura, ou melhor, esta condenação de todos os homens
normais, porque quem dela participa, quem se omite a
respeito, quem manda praticar um ato dessa espécie não
pode ser um homem normal e sim um psicopata.

Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Atenção.
Para encaminhar em sentido contrário tem a palavra o
Sr. Constituinte José Ignácio Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNACIO FERREIRA
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, normalmente eu
me posicionaria a favor deste destaque. Mas é necessário
que se coloque uma questão que me parece importante;
mandante e executor, necessariamente, respondem numa
co-autoria pelo ilícito que esteja sob julgamento. Há um
vínculo ligando mandante e executor. Então, ambos ne
cessariamente não puníveis. O que a emenda quer é punir
"os que podendo evitá-lo ou denunciá-Io, se omitam".
Parece-me que é uma exigência em demasia à cidadania,
porque, se um cidadão passa na rua e assiste a duas pes
soas se engalfinharem e se esfaquearem, não tem nenhum
dever legal de enfrentar o perigo para separar os brigões.
Estou falando por razões muito mais técnicas do que
ideológicas.

A tortura sem dúvida é um crime nefando, execrável,
por todos os títulos merecedor da maior punição. Mas não
posso levar a um texto constitucional uma exigência des
sa natureza, para que a cidadania se obrigue, podendo
evitar ou denunciar um ato desses, a não se omitir. Pare
ce-me que, nesse particular, é muito mais acertado que
se deixe o texto como se encontra, porque implicitamente
são puníveis os mandantes e os executores, do que se fazer
a inserção dessa disposição: "e os que podendo evitá-lo
ou denunciá-lo, omitirem-se".

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala

vra o Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, ° primeiro argumento
írrespondivel, que não pôde ser refutado pelo orador que
me antecedeu, foi trazido à discussão pelo autor do des
taque, o nobre Constituinte Paulo Pimentel. E é necessá
rio que fique grifada a palavra "podendo". Se uma pessoa
pode evitar a prática do ato, e não o faz, aí está configu
rada a conivência com esse crime de lesa-humanidade.
Este argumento é írrespondível e o orador que me ante
cedeu não conseguiu se colocar contra a proposta do no
bre Constituinte Paulo Pimentel.

O segundo argumento que eu agregaria é o seguinte:
se a tortura é crime de lesa-humanidade, é necessário
que o Texto Constitucional estabeleça todas as condições,
todos os elementos, todos os cuidados para impedir este
crime. Na medida em que o Texto Constitucional coloca
"os -mandantes, os executores e os que podendo evitá-lo..."
está configurada a, uma totalidade para um crime que é
único e é também uma totalidade, porque quem mandou
executar a tortura passa a ser responsável por ela; quem
a executa é responsável e quem pode evitar o ato é res
ponsável. Portanto, esse texto é perfeito. Ele resguarda
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na Lei Máxima todos os cuidados para que esse crime
de lesa-humanidade não venha a ser praticado.

O argumento final, Sr. Presidente, é exatamente o
seguinte: gostaria de lembrar a declaração assinada pelo
Governo brasileiro perante a Assembléia Geral das Nações
Unidas, ou seja, a Convenção Internacional contra a Tor
tura, aprovada por esta Casa, este ano, que estabelece
exatamente essas condições. O Brasil não pode assinar
essa Convenção - que oficializa o que propõe a emenda
do nobre Constituinte Paulo Pimentel - e no Texto cons
títueíonal não garantir aquilo que o Governo brasileiro
assinou perante a Assembléia Geral das Nações Unidas,
Convenção essa que já foi ratificada pela Câmara dos
Deputados.

Portanto, para concluir, Sr. Presidente, o texto do
nobre Constituinte Paulo Pimentel é exatamente no
mesmo sentido ao da Convenção Internacional Antitortu
ra já assinado pelo Governo brasileiro e ratificado pela
Câmara dos Deputados. A Assembléia Nacional Consti
tuinte não pode aprovar um texto que fique atrás dessa
declaração, texto assinado pelo nosso Governo e já rati
ficado pela Câmara dos Deputados.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação

o destaque requerido pelo Sr. Constituinte Paulo Pimentel.
Quem aprovar a inserção da expressão como contida no
destaque votará sim. Quem estiver contra, responderá não.
Vai-se proceder à chamada.

6 SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - O Relator
considera perfeitamente compatível a conjunção da pro
porta da emenda Paulo Pimentel com os argumentos dos
Srs. Constituintes José Ignácio Ferreira e José Genoíno.
Portanto, é favorável ao consenso em torno dessa pro
posta.

Vou proceder à chamada dos Srs. Constituintes.

(Procede-se à votação~

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA
Voto sim, desde que depois [e corrija redação, porque
mandante e autores respondem igualmente pelo crime. Não
1:J.á por que distinguir. Bastava referência à parte final. É
um erro técnico e substantivo grave.

(Prossegue a votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna Cristina
Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho
Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Fernan
do Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro,
José Fogaça, José Freire, José Geraldo, José Ignácio Fer
reira, José Paulo Bisol, José Richa, José Serra, José Ulísses
de Oliveira, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim,
Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho,
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Renato
Vianna, Theodoro Mendes, Aécio Neves, Albano Franco,
Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Israel Pinheiro, José
Carlos Grecco, José Tavares, Márcio Braga, Marcos Lima,
Michel Temer, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Uldurico
Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza, Afonso Arinos, Aloysio
Chaves, Edme Tavares Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira,
José Jorge, José Lins, José Thomaz Nonõ, Luís Eduardo,
Marcondes Gadelha, Mário Assad, Oscar Corrêa, Paulo
Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Jonas Pinhei
ro, José Tinoco, Paes Landin, Ricardo Izar, Simão Sessim,
Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas Passa
rinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson Motta,
Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Fran
cisco Rossi, Gastone Righi,. Joaquim Bevilacqua, Plínio
Arruda Sampaio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, José Maria
Eymael, Haroldo Lima, Roberto Freire, Beth Azize.

O SR. PRESIDENTE (Afonso. Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: Votaram SIM 88 Constituintes.
Total: 88 votos. O Destaque foi aprovado.

Destaque n.? 6.588/87, do Sr. Roberto Balestra
- Emenda n.? ES-29.401-6, do Sr. Luiz Marques,
"que modifica o art. 6.°, § 7.° do Substitutivo n.a 1
(art. 5.°, § 8.° do Substitutivo n.? 2". (39.a votação)

Encontra-se sobre a mesa o Destaque n.? 6.588, reque
rido pelo Constituinte Roberto Balestra, referente à Emen
da n.v 29.401. S. Ex.a quer incluir a palavra "terrorismo"
a ser aditada no destaque do Constituinte Euclides Scalco.
Gostaria de fazer uma pequena exposição rememorativa
para esclarecer bem o fato.

O art. 6.°, § 7.° foi objeto de destaque do Líder Euclides
Scalco, com relação ao texto do dispositivo. Esta redação
foi adotada. Então é sobre ela que estão incidindo os
pedidos de destaques posteriores. O primeiro pedido diz
respeito ao acréscimo desta frase: "por ele respondendo
os mandantes e executores ... " Já foi aprovado.

Agora vem o segundo pedido de destaque, acrescen
tando mais uma palavra a este texto que foi aprovado, em
aditamento à emenda apresentada pelo Líder Euclides
Scalco, com referência ao Substitutivo. Então, vem agora
mais uma palavra [e ínserír neste texto.

Creio que a Casa ficou esclarecida.

o SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, qual aexpressão que se pretende aditar?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - É a palavra
"terrorismo", do Constituinte Roberto Balestra, que vai
encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO BALESTRA - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, antes de mais nada,
é preciso esclarecer que a tortura, dentro da escala dos
crimes de lesão ao ser humano, é o mais terrível e que se
tem conhecimento na face da terra, uma vez que os seus
efeitos, além de atingirem fisicamente o indivíduo, o dei
xa, também, com seqüelas psíquicas. Daí ser necessário que
se puna com penas rigorosas quem a pratique.

Entretanto, paralelamente aos efeitos causados pelo
crime de tortura, temos aqueles decorrentes dos atos de
terrorismo, que, se bem entendidos os seus objetivos, não
deixarão de ser considerados no dispositivo do' 2.° Substi-
tutivo. .

Diante disso, importa tecer as seguintes considerações
robre o terrorismo:

_ terrorismo é o modo de coagir, ameaçar ou ínfluen
cíar outras pessoas ou de impor-lhes a vontade pelo uso
sistemático do terror (estado de grande pavor ou apreen
são) ;

- terrorismo é todo processo tendente a obter deter
minado objetivo político mediante o recurso ao terror
despertado por atos' de violência (aqui, podendo-se incluir
a própria tortura, e a sabotagem):

. ~ o terrorismo busca firmar-se através da intimidação
permanente, ameaças e violências.

Finalmente, numa análise comparativa entre tortura
e terrorismo, cabe destacar algumas indagações para me
lhor reflexão do Relator do Substitutivo:

1.0 Se ao Estado é imposto proteger o individuo con
tra o crime de tortura, como fica a proteção da coletíví
dade e do próprio Estado contra os crimes praticados
pelo terrorísmoj .

. 2.? Como proteger o Poder Legislativo de atos ter
roristas, praticados pela intimidação permanente, ameaças
e violências aos parlamentares?
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3.0 Se o próprio substitutivo repudia o terrorismo no
seu art. 4.° por que não considerá-lo no § 8.0 do art. 5.0
como crime?

Finalmente, cabe observar que as sugestões apresen
tadas dão maior amplitude aos crimes de lesa humanidade.
Por outro lado, a tortura não é delito e sim uma circuns
tância agravante, pela atual legislação penal. Convém res
saltar, ainda, que tanto os atos de tortura e de terrorismo,
que são praticados por razões políticas e ideológicas, são
nocivos ao indíviduo, à sociedade e ao Estado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Para ocupar
a tribuna e falar em favor do destaque, concedo a palavra
ao Constituinte José Maria Eymael.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, ainda há pouco,
esta Assembléia Nacional Constituinte, praticamente por
unanimidade, aprovou mais uma verticalização no com
bate à tortura, determinando que os seus mandantes não
fiquem impunes, sejam atingidos pelos braços da Justiça.
Agora, estamos falando do terrorismo.

É importante assinalar, Sr. Presidente, que, se a
tortura é a ofensa ao indivíduo, o terrorismo é sua alma
gêmea, porque é a tortura da sociedade como um todo.
Não interessa de onde venha o terrorismo, não interessa
qual a sua orientação, não interessa a que espírito serve
qualquer forma de terrorismo, tanto aquele que destruiu
as bancas de jornais, que destruiu parte do Riocentro, co
mo aqueles que se voltavam contra qualquer outra forma
de instituição. O terrorismo, seja ele de qualquer marca,
de qualquer inspiração, é uma agressão brutal à própria
sociedade.

Não podemos dissociar, não podemos estabelecer como
figuras distintas a agressão ao indivíduo representada pe
la tortura e a agressão à sociedade, representada pelo
terrorismo. Quando falamos em terrorismo, Sr. Presi
dente, queremos referir-nos ao terrorismo em todas as
suas formas; da mesma maneira e com o mesI11JO espírito,
àqueles que. o praticam e àqueles que são os seus man
dantes.

Sr. Presidente, a democracia cristã, que já ocupou
esta tribuna através do ilustre Constituinte Roberto Ba
lestra, deixa aqui um apelo a todos os Srs. Constituintes,
no sentido de que, da mesma forma como salientamos a
necessidade absoluta de condenar a tortura, também se
condene a alma gêmea da tortura, que é o terrorismo, que
afeta a sociedade como um todo. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra a nobre oonstituínte Cristina Tavares.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, há pouco conversava
sobre terrorismo e sobre drogas com ° Presidente Afonso
Arinos. Concordo com S. Ex.a São esses os dois grandes
males que afligem este final de século, dominado por
um regime econômico baseado num capitalismo que se
mostrou incapaz de resolver os problemas existentes em
nosso País, como o dos 26 milhões de menores abando
nados. Tanto as drogas como o terrorismo são males pro
venientes de um sistema econômico que se esvai. Esta
constituição não deve confundir as causas com as con
seqüências. Não defendo nem uma coisa nem outra.

Entendo, respeito e admiro os movimentos terroristas
ideológicos do princípio do século. Até apóio a guerrilha
de El Salvador, por exemplo, que luta ali para acabar com
um regime militar iníquo, entreguista e antinacionalista.
seguramente, não é nossa posição - e, acredito, de ne
nhum Constituinte com assento nesta Assembléia - o
apoiamento indiscriminado ao terrorismo, como aquele
em que alguns torcedores ingleses, em um 'Campo de fu
tebol, provocaram a morte de centenas de pessoas. Pre
tendo defender que tais assuntos devem ser tipificados no
Código Penal, seja o relativo à droga, seja o atinente ao

terrorismo, que têm velocidade e especificidades diferen
tes, e, de acordo com o regime social e econômico, eles
não podem ficar paralisados ou estratificados em uma
Constituição.

Encaminho contra e faço questão de fazer uma distin
ção: existe o terrorismo ideológico, aquele que procura der
rocar regimes autoritários e que está legitimado na pró
pria Declaração Universal dos Direitos do Homem, da
ONU, que diz: "o direito da insurreição contra regimes
autoritários" .
. Portanto, pondero no sentido de que esses dois assun
tos não devem constar da Carta Constitucional, mas fazer
parte de um meticuloso estudo psicossocial e dos códigos
penais.

Esta era a minha defesa. (Muito obrigada. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra, para encaminhar em sentido contrário também o
Constituinte Plínio Arruda Sampaio. '

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, encaminho
contrariamente à aprovação da emenda e enuncio as
razões.

Primeiro argumento: já tivemos aqui a condenação
do terrorismo quando estudamos as relações internacio
nais do Brasil.

Segundo: há pouco excluímos no texto constitucional
a questão do tráfico de narcóticos, porque queríamos que
o dispositivo dispusesse exclusivamente sobre tortura e para
não assemelhar crimes de natureza diferente.

Terceiro: a tortura é um fato 'Clinicamente verificável,
é um fato objetivo, facilmente contestável. O terrorismo
é uma apreciação, às vezes, sujeita à subjetividade. De
modo que é preferivel tratá-lo num outro capítulo ou arti
go e reservar este, que é um passo importantíssimo que
estamos dando, para uma condenação cabal e absoluta à
tortura, a quem a assiste e se omite de denunciá-la. Se
misturarmos outra matéria neste mesmo artigo, estare
mos, não só do ponto de vista formal, como substancial,
dando um tratamento inadequado à questão.

Acho que para tomarmos uma decisão clara, na nossa
Assembléia, contra a tortura e para erradicá-la da vida
política e social brasileira, precisaríamos ter um artigo
integral só para ela. Por isso, votarei contra a Emenda
Constitucional Roberto Balestra.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao Constituinte José Fogaça, como Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - A posição do Rela
tor é, neste aspecto, técnica, no sentido da melhor quali
dade de redação deste artigo. A presença da expressão
"terrorismo" criaria uma dificuldade, uma vez que no pri
meiro período se estabeleceu:

"Ninguém será submetido à tortura, apenas
cruéis ou tratamento desumano ou degradante. A
lei considerará a prática da tortura e do terroris
mo crime inafiançáveL"

No período posterior, a questão do terrorismo não foi
relevada,

Concluindo, por parte do Relator não há nenhuma ob
jeção ideológica para que a questão do terrorismo seja
contemplada no texto constitucional. Deveria ser colocada
em outro artigo ou de uma forma mais adequada aooa
técnica redacional. Se não houver no decurso dos traba
lhos da Comissão de Sistematização uma emenda que con
temple a questão do terrorismo, isto poderá ser feito em
outra instância, oportunamente.

O Relator está disposto a acolhê-la.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, a emenda foi acolhida como aditiva. Portanto,
tem que entrar em votação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Aqueles que
concordarem com o destaque pela inserção da palavra "ter
rorismo" no contexto que foi aprovado anteriormente, con
forme tive oportunidade de explicar mais longamente, vo
tarão sim.

Os que não concordarem com a inserção desta pala
vra, votarão não.

Vai-se proceder à chamada.
(Procede-se à·votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Aluízio Campos, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, José Geraldo, José Ulísses de Oliveira, Theodoro
Mendes, Marcos Lima, Afonso Arinos, Aloysio Chaves, Ar
naldo Prieto, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oli
veira, José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos,
José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Marcondes Gadelha,
Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimen
tel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Jonas Pinheiro, José
Lourenço, José Tinoco, Paes Landim, Ricardo Izar, Simão
Sessim, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson
Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Adylson Motta,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Adol
fo Oliveira, José Maria Eymael. Votaram NÃO os seguin
tes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andra
de, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna,
Cristina Tavares, Fernando Gasparian, Fernando Henrique
Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sa
bóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Fogaça, José
Freire, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa,
José Serra, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim,
Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Pau
lo Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Sigmaringa
Seixas, Virgildásio de Senna, Albano Franco, Antonio Ma
riz, Chagas Rodrigues, José Tavares, Márcio Braga, Michel
Temer, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Vi
cente Bogo, Ziza Valadares, Brandão Monteiro, José Mau
rício, Lysâneas Maciel, Plínio Arruda Sampaio, José Ge
noíno, Haroldo Lima, Roberto Freire e Beth Azize.

DECLARAÇãO DE VOTO
"O voto que acabo de proferir, contrário à aprovação

da Emenda n.o ES-29.401, objeto do requerimento de Des
taque n,v 6.588-7, de autoria do nobre Constituinte Ro
berto Balestra, levou em consideração, primeiro, a
ponderação do Relator Substituto, nobre Senador, Consti
tuinte José Fogaça, de que, do ponto de vista da técnica le
gislativa, não se poderia contemplar num mesmo texto dis
ciplina uniforme para crimes, de tipificação diferente; se
gundo, a informação do nobre Relator de que a questão do
terrorismo está tratada em outro dispositivo do texto do
Substitutivo que será objeto de apreciação posterior; final
mente, o compromisso do Relator de que, não sendo o re
ferido dispositivo considerado suficiente para atender ao es
pírito da citada Emenda, de iniciativa própria introduzirá
artigo ou parágrafo específico, capaz de atender ao objetivo
de legislação eficaz ao combate ao terrorismo seja de que
natureza for.

A presente declaração de voto tem por finalidade res
guardar o direito do autor de rever sua posição quando da
votação da matéria no Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte, na hipótese-de não atender o Relator ao que
se comprometeu fazer.

Sala das Sessões (Comissão de Sístematização), 29 de
setembro de 1987. - Prisco Viana."

DECLARAÇÃO DE VOTO
(Art. 5.°, § 8.°)

"Entendo que o terrorismo é incompatível com a de
mocracia estável e que deve merecer a mais dura, defini
tiva e explícita punição.

O voto contra, nesta oportunidade, à equiparação do
terrorismo à tortura, deve-se apenas à declaração do Rela
tor Bernardo Cabral de que incluirá em outro capítulo dis
positivo que estabeleça a punição exemplar que deve ser,
sempre, imposta aos atos de terror. - Pimenta da Veiga."

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 42 Constituintes; vo
taram NÃO 49 Constituintes. Total: 91 votos. O Destaque
foi rejeitado. Ficam prejudicados os demais destaques. De
claração de voto, dos Senhores Constituintes Prisco Viana e
Pimenta da Veiga.

IV - SUSPENSÃO DA REUNIãO

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Presidência
vai suspender os trabalhos, convocando os Senhores Cons
tituintes para a continuação da presente reunião, hoje,
29-9-87, às 15.00 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 29 DE SETEMBRO DE 1987 (2)

Presidência dos Srs.: Brandão Monteiro, Segundo-Vi
ce-Presidente; Afonso Arinos, Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.

11 - COMUNICAÇÕES

Da Presidência da Assembléia Nacional Constituinte:
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A pedido

da Presidência da As::embléia Nacional Constituinte, comu
nicamos que, amanhã, às 9 horas, haverá sessão da Assem
bléia Nacional Constituinte, de acordo com entendimentos
havidos entre as Lideranças e a Mesa da Assembléia Na
cional Constituinte. A Comissão de Sistematização, a partir
de amanhã, reunir-se-á das 14 às 20 horas, podendo a
reunião ser prorrogada até às 22 horas.

111 - ORDEM DO DIA

VOTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
TiTULO II (continuação)

Destaque n.? 4.231187 - do Sr. Rodrigues
Palma, "que restabelece o texto do art. 6.°, § 10,
do Substitutivo n.o 1 (art. 5.°, § 9.°, do Substitutivo
n.o 2"). (40.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Passemos
à votação.

Em votação o Destaque n,> 4.231, requerido pelo
Constituinte Rodrigues Palma, referente à supressão do
§ 9.0 do art. 5.0

Para encamínhar .a votação a favor do destaque tem
a palavra o Constituinte Fernando Gasparian. Aproveito
para informar aos Srs. Constituintes que o nobre Consti
t.uinte Fernando Gasparian está destacando o parágrafo
integral para a supressão. Com a palavra S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o de.taquo do nobre
Constituinte Rodrigues Palma, que aqui venho defender
pretende a substituição da redação do § 9.0 do art. 5.0 pel~
redação original do primeiro Substitutivo do nobre Relator
Bernardo Oabral,

Dizia aquele parágrafo, que gostaríamos de ver subs
tituindo o atual § 9.0 :
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"l!': livre o exercício de qualquer trabalho, ofi
cio ou profissão, observadas as qualificações pro
fissionais que a lei exigir. Mas esta não poderá
impedir o livre exercício de profissões vinculadas
à expressão direta do pensamento, das letras e das
artes, e s6 estabelecerá regime de exclusividade
para o exercício de profissão que possa causar ris
co à saúde física ou mental, à liberdade, ao pa
trimônio ou à incolumidade pública."

Este parágrafo foi modificado e passou a ter a seguin
te redação:

"É livre o exercício de qualquer trabalho, ofí
cio ou profissão, observadas as qualificações pro
fissionais que a lei exigir."

Sr. Presidente, na verdade, o debate que aqui se trava
é em torno da necessidade, entre outras qualificações, do
diploma para o exercício de algumas profi:sões. Julgo
que um grande componente desta discussão e desta preten
são - legítima, também - em grande parte se refere, no
fundo, a interessses que estão muito presentes nesta Cons
tituinte, os ínteresses corporativos, contra os quais sempre
me manifestarei durante a votação nesta Constituinte.

No caso específico, existem, conjunturalmente, alguns
interesses legítimos de classe, como, por exemplo, a dos
jornalistas, que no momento se encontra em disputas com
as empresas que publicam jornais.

Ao mesmo tempo, há outra questão, ligada à falta de
segurança, que, em muitos casos, atinge os jornalistas.
Conhecemos exemplos de jornalistas que escreveram artigos
que os levaram a responder processos difíceis de serem
defendidos e que, pelo fato de se terem afastado da em
presa onde então trabalhavam, esta nem os ajudou mais
a se defenderem contra seus acusadores. Isso ocorreu
muito durante o Estado autoritário.

Portanto, abstraindo a situação dos jornalistas nesta
discussão - em. certos momentos isso acontece nesta
Constituinte - em outras deveremos considerar que a
!profissão precisa ser exeepcíonalmente protegida, pelo
fato de realmente lidar com interesses e serem os traba
lhadores - no caso, os jornalístas - pessoas Eempre su
jeitas a grandes dificuldades e grandes perseguições.

Quero, então, Sr. Presidente, voltar a tratar do assunto
de forma geral.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Fernando Gasparían, V. Ex.a tem um minuto para
encerrar seu pronunciamento.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN - A
tradição brasileira é seguir a tradição francesa, que levou
a aberrações como, por exemplo, não poder o filósofo Jean
Paul Sartre dar aula de filosofia sartriana na Universidade
de Sorbonne, pelo fato de não ser formado em Filosofia.
Importava muito pouco ter ele diploma, eis que, no fundo,
o fundamento era o de que ele conhecia, como poucos, a
matéria sobre a qual se dedicou até o fim da vida.

O mesmo ocorreu com Le Corbusier, que não tinha
diploma de arquiteto e não podia lecionar em universida
des em vírtude de não ser formado em Arquitetura. Da
mesma forma, no passado não podiam ser eleitos depu
tados os que não fossem formados ou não tivessem di
ploma.

Enfim, Sr. Presidente, julgo que, como Norberto Bob
mesma forma, no passado não podiam ser eleitos depu
cracia", um dos grandes inimigos da democracia é o cor
porativísmo. Portanto, o dispositivo é extremamente cor
porativista, e atinge muitas categorias - até a minha. Sou
engenheiro, e conheço a categoria dos engenheiros calígra
fos, aqueles que simplesmente assinam plantas, quando
plantas simples, de casas populares, como ocorre em alguns
lugares.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sr. Cons
tituinte Fernando Gasparian, poderia V. Ex.a concluir
seu raciocínio?

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN 
Encerrarei, Sr. Presidente.

Ê o que defendo quanto ao restabelecimento da reda
ção original - art. 6.0, § 10 - do 1.0 Substitutivo do
Constituinte Bernardo Cabral, em lugar do atual § 9.° do
art. 5.°

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o nobre Constituinte Artur da Távola para enca
minhar contra. (Pausa) S. Ex.a não está pr~sente. Com
a palavra o Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes .o que se faz aqui
neste momento, não é apenas a defesa da manutenção d~
texto do 2.° Substitutivo do Relator, aquele que diz que
"~ ~vre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou pro
ríssão, observadas as qualificações profissionais que a lei
exigir". A defesa que se faz aqui é de dois outros princí
pios subjacentes àquílo que, com correção e brilho, o nobre
Relator colocou em seu 2.0 Substitutivo.

O primeiro diz respeito à boa qualidade do texto cons
titucional. ~ão será a Constituição e não será, especial
mente, o TItulo referente aos direitos fundamentais que
h~v.erá ?-e decidir a questão - importante, porém, secun
d3'na, dIante. do texto constitucional - de quais profís
soes, em quais momentos e em quais locais haverão de
ser disciplinadas de uma ou de outra forma. '

Aqui se estabelece, Sr. Presidente, o princípio funda
mental, e ele não poderia ser mais lapidar:

"É livre o exercício de qualquer trabalho, ofi
cio ou profissão, observadas as qualificações pro
fissionais que a lei exigir."

E cada lei relativa a cada profissão haverá de, a seu
tempo, diante das peculiaridades de cada uma, resolver
aquilo que para a sociedade brasileira é o melhor.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, há outro princípio
importante: é que foi feita aqui alusão, pelo nobre Cons
tituinte Fernando Gasparian, a interesses corporativistas.
Talvez fosse interessante perguntar se não haverá tam
bém interesses corporativistas do outro lado, pretendendo
a supressão do dispositivo. O que tem de ficar claro é que
quem lhes fala é alguém que, jornalista e Deputado, na
éondíção de representante do povo, salienta e chama a
atenção de seus pares para o fato de que não se está, aqui,
defendendo o interesse corporativista de uma categoria,
por mais honrada que seja, a dos jornalistas. Está-se
decidindo se escolhemos para este País um sistema no
qual qualquer pessoa, a qualquer momento e a qualquer
pretexto, possa exercer a profissão. (Palmas.) Estamos
defendendo a responsahilidade da liberdade de imprensa.
Estamos defendendo, democraticamente, Sr. Presidente,
a responsabílldade no exercício da profissão.

Falo à vontade, porque freqüentei uma faculdade na
época em que bastava uma carteira profissional para se
chegar ao exercício do jornalismo e, com ela, entre outras
coisas, obter passagem pela metade do preço.

Queremos, sim, que o exercício do jornalismo seja
democrático. E este Deputado estará nesta tribuna, na
ocasião oportuna, para discutir com seus pares depu
tados e com seus pares jornalistas, mecanismos que te
nham de ser adotados no sentido de que a regulamenta
ção da profissão de jornalista não se preste a fechar as
portas a algumas pessoas que, visivelmente, terão o direi
to de a ela chegar. Mas que não se pretenda, em nome
disso, destruir a responsabilidade no exercício da profis
são de jornalista.

Saio desta tribuna com um apelo: o de que os nobres
Constituintes tentem para o texto do 2.° Substitutivo do
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Relator. Deixo esta tribuna com a consciência de que aqui
não se defendeu o corporativismo, mas, sim, o interesse
democrático da sociedade brasileira. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra a Constituinte Cristina Tavares, para encaminhar
a matéria a favor.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, ouvindo o autor da
proposta, fiquei pensando que, se tivéssemos de fazer uma
Constituição para que Jean-Paul Sartre pudesse ensinar
Filosofia, eu seguramente votaria a favor dela. Mas não é
o caso. Trata-se, aqui, Srs. Constituintes, de decidir algo
ligado à ciência das comunicações. E não haverá Ciência
da Comunicação sem o diploma de Comunicação. Tra
ta-se, neste momento, de saber exatamente se os profis
s-ionais que vão entrar nas redações dos jornais terão
aprendido a sua profissão, sua ciência - a Oíêncía da
Comunicação - ou se os donos dos jornais vão continuar
a manipular aqueles que, bem ou mal intencionados, as
sinam artigos eventuais nas páginas dos jornais e não
têm qualquer compromisso com o jornalismo profissional.
(Palmas)

Defendo o jornalismo profissional. E chamo a aten
ção dos Srs. Constituintes para uma extravagante e es
perta cabala que se faz hoje: se se exigir um diploma,
dizem, acabarão os pequenos jornais. Não é verdade. A
exígêncía do diploma, atualmente, faz parte da legisla
çao comum. E os pequenos jornais existem. Mas não se
pode permitir que pequenos jornais sejam mantidos ape
nas com mão-de-obra gratuita.

A Comunicação é uma ciência. Entendeu esta ciência
Goebels, no estado nazista; entende esta ciência o Dr.
Roberto Marinho, que domina, no Brasil uma rede de
televisão que praticamente deforma a ~pinião pública
brasileira com informação unilateral - até mesmo ex
pondo V. Ex.as, que eventualmente comparecem ao "Bom
Dia Brasil" ou participam de matérias na Folha de S.
Paulo.

.Peço,. pois, !:J voto favorável à exigência de diploma
de [ornalísta, nao apenas porque a ciência da Comunica
ção é uma das mais importantes na era pós-industrial
como também porque a sindicalização, para a profissão'
em última instância, garantirá a liberdade de imprensa:
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Constituinte Artur da Távola para encami
nhar contra. Dois encaminham a favor e dois contra.

O SR. CONSTITUINTE ÀRTUR DA TÁVOLA - sr,
Presidente, Srs. Constituintes, reina, em relação à emenda
em julgamento, certa confusão. O Constituinte Rodrigues
Palma pretende o restabelecimento do texto do substituti
vo anterior, do Relator Bernardo Cabral. É o que está em
discussão. E é em função do teor do 1.0 Substitutivo que
estamos encaminhando contra a aprovação da emenda.

O 2.0 Substitutivo, porém, contempla em plenitude o
que deseja o Constituinte Rodrigues Palma. Portanto, nossa
posição é de defesa do texto do Substitutivo.

Nada há, pois, na emenda, que ponha em discussão
aquilo que talvez divida o Plenário. Em relação ao tema que
divide o Plenário, acredito que haja necessidade de algumas
palavras.

A profissão de jornalista, hoje, não é mais como no
passado, quando era preciso um misto de talento e boemia
para a plena realização técnico-profissional. Com efeito, o
jornalismo de ontem vivia do talento e da opinião. Era,
conforme os 'estudiosos da matéria, um jornalismo predo
minantemente de opinião. O jornalismo passou, no entan
to, nos últimos trinta anos, por alterações substanciais.
Atualmente, ao lado do jornalismo de .opíníão, há o jorna
lismo dos editoriais e o dos artíoulístas. Desenvolve-se todo

um processo que vai desde a apuração da matéria até sua
elaboração, com muito mais técnica, visando sua edição,
isto é, colocando em termos de jornal aquilo que antes era
apenas informação em estado puro.

Essa técnica não se adquire simplesmente na velha
boemia. O fato de se deter idéias não significa que se é
suficientemente preparado para dominá-las. O desenvolvi
mento do jornalismo eletrônico, através dos meios eletrôni
cos de comunicação, particularmente do rádio e da televi
são - mais do que no cinema, que não se desenvolveu,
infelizmente, nessa direção - tornou-o mais do que nunca
altamente técnico. Solte-se o boêmio de ontem para editar
determinada matéria em televisão, e ele permanecerá aturo
dido diante do maquinário, da técnica específica, do conhe
cimento necessário. Libere-se o livre pensador para atuar
no rádio, possivelmente ele não consiga a concisão, a sínte
se e o domínio do improviso necessários à empreitada.

Até agora referi-me ao jornalismo específico, de coleta
e envio de informação. Hoje, porém, muito além da infor
mação, é o jornalismo uma técnica de pesquisa e de inter
pretação, que penetra os caminhos da Sociologia, da An
tropologia e da Psicologia Social. (Palmas nas galerias.) As
sim, não há por que não se exigir de seus profisisonais uma
alta capacitação.

Por conseguinte, Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
compreendo o teor, profundo, da emenda, que deseja, com
razão, que pessoas não habilitadas tenham a liberdade de
escrever artigos nos jornais - o que é um direito. Não se
deve elaborar um texto que tenha no seu bojo o exclusivo
impedimento do exercício da profissão. Por que discriminar
uma ou duas profissões em nome da liberdade de expres
são? A liberdade de expressão está garantida no texto do
substitutivo. Os acidentes de linguagem - talvez até por
que a técnica jornalística não tenha dominado a redação
dos parágrafos respectivos, da forma como estão redigi
dos - levarão a concluir, porém, ser possível a qualquer
pessoa exercer o jornalismo? Isto, exatamente, é o que não
se deve permitir nesta hora, principalmente no texto cons
titucional, já que o exercício das profissões, evidentemente,
é matéria regulada em lei ordinária.

Por estas razões, Srs. Constituintes, somos pela manu
tenção do texto que deixa bem claro, exatamente no capí
tulo destinado às garantias e direitos individuais, que é
livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
observadas as qualificações profisisonais que a lei exigir.
Pela sua abrangência e generalidade, merece ser mantida
esta redação.

Assim - e neste momento atendo ao pedido que me fez
a nobre Constituinte Sandra Cavalcanti, para que falasse
também em seu nome, já que S. Ex.a não pôde inscrever
se - estamos nós, um grupo de Parlamentares, particular
mente aqueles mais próximos da atividade jornalística de
fendendo a manutenção do texto, em nome do que há de
mais sagrado e mais sério numa profissão que lida com
as consciências e, por isso mesmo, precisa da verdadeira
capacitação profissional.

Muito obrigado. (Palmas)
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Presi

dente, peço a palavra, para uma questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN - Sr.

Presidente, pela ordem, peço a palavra.

O' SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
pretendê esclarecer ao Pl~nário'algo que ocorreu e que não
pode transformar-se em precedente:

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN _
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Oonstituinte Fernando Gasparian, aguarde um minuto. Es
tou com a palavra. Peço a V. Ex.a que deixe a Presidência
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fazer a comunicação, para, depois, solicitar a questão de
ordem.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, há também a minha questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sem dúvi
da, são duas questões de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - A minha
está em primeiro lugar.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Evidente
mente, a Mesa não pode ficar como fiscalizadora integral
de tudo o que ocorre no plenário. Inscreveram-se dois Cons
tituintes para encaminhar a matéria a favor - Fernando
Gasparian e Cristina Tavares - e contra - Artur da Tá
vola e Antônio Britto. Ocorre que à Mesa chegaram recla
mações no sentido de que a Constituinte Cristina Tavares,
inscrita para falar a favor, pronunciou-se contra. Quere
mos dizer que este é um precedente que não se pode ad
mitir, pois cria um conjunto de dificuldades, como já está
ocorrendo. Alguns Constituintes estão reclamando, solici
tando, em conseqüência, a inscrição de um quinto orador
para o encaminhamento da votação. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Muito
bem!

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem
V. Ex.a a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, o que vou dizer está mais ou menos dentro do
racíocínío que V. Ex.a acabou de expender, Eu desejaria
esclarecer que essa emenda visa a retirar do texto esse
parágrafo, o que faria com que nos remetêssemos ao
texto do 1.0 Substitutivo. Ocorre que esse dispositivo se
encontra atualmente assim redigido em razão de duas
emendas: uma, de autoria de V. Ex.a, e outra, de minha
autoria, que restabeleceram - na verdade, isso é fun
damental - a qualificação profissional para o exercício
da profissão de comuníeólogo, ou seja, aquele que traba
lha na área de Comunicações. Mas, veja como ficamos
nós: essa emenda vem agredir a de minha autoria, ou
seja, visa a neutralizar o que conquistei com minha
emenda a partir do 1.0 Substitutivo. É dada a palavra
ao autor da emenda, e eu, que sou o autor da que rece
beu parecer favorável e foi incorporada pelo Relator, sou
impossibilitado de fazer sua sustentação. Daí, peço a
V. Ex.a, Sr. Presidente, que, nesse caso específico, per
mita-me, como autor do texto, sustentar sua ma
nutenção.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Cons
tituinte Gastone Righi, V. Ex.a levanta uma questão de
ordem que me parece imprópria. Evidentemente, V. Ex.a
é o autor da emenda - e também eu tive o privilégio e a
honra de sê-lo - acolhida pelo Relator. Tod'avia, a lei
não socorre os que dormem, e tanto eu quanto V. Ex.a
dormimos, na medida em que não nos ínscrevemos para
encaminhar a favor ou contra.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN 
Sr. Presidente, pedi, em primeiro lugar, a palavra, para
uma questão de ordem, e estou falando em segundo ...

O SR. PRESIDÉNTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Fernando Gasparian, informo a V. Ex.a que o
Constituinte Gastone Righi solicitou a palavra para uma
questão de ordem sobre o encaminhamento da votação.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN 
Foi exatamente o que fiz, Sr. Presidente. pelo fato de
três Cosntituintes terem falado contra e um a favor,
gostaria que V. Ex.a me permitisse, por um minuto,
lembrar que essa emenda não se refere apenas aos jor
nalistas, mas às profissões em geral.

Com relação aos jornalistas, hipoteco-lhes minha
solidariedade, inclusive à Constituinte Cristina Tavares.
que trabalhou no mesmo jornal que eu, e no qual fui
preso por três vezes...

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Então,
retire o destaque.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN 
Não o retiro, porque não sou corporativista. Estou aqui,
com toda a pureza, propondo uma regra geral, Acho que
este não é o momento para defender categorias, o que
deve ser feito em outra oportunidade, mas para fortale
cer o movimento síndícal, para que ele possa, realmente,
defender os jornalistas e tomar muitas outras provi
dências.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro.) - Depu
tado Fernando Gasparian, na verdade, a fala de V. Ex.a
não trata de uma questão de ordem, mas somos toleran
tes, em virtude do que ocorreu há pouco.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem
V. Ex.a a palavra, pela ordem. .

, A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Sr. Presidente, quero dar o testemunho da ísenção da
Mesa. De fato, inscrevi-me para falar a favor do espírito
da emenda, não do seu texto. Isto porque, quando se cita
Jean-Paul Sartre como professor de Filosofia... Eu votaria
em Jean-Paul Sartre.

Assim, testemunho a correção e a justeza da Mesa ao
aceitar minha inscrição. Jornalista profissional e estu
diosa de Comunicação, eu não poderia deixar de votar
contrariamente a esta emenda. (Palmas.)

O SR PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Maaa
agradece a V. Ex.a

Em votação. Os que se posicionam pela manutenção
do texto, dirão NAO à emenda proposta.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, José
Paulo Bisol, José Richa, José Serra, Severo Gomes, Antô
nio Carlos Konder Reis. Votaram NÃO os seguintes Senho
res Co;nstituintes: Ademir Andrade, Aluízio Campos, Artur
da Tavola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos
Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Fer
reira Lima, Fernando Lyra, Haroldo sabóía, Ibsen Pinhei
ro, José Fogaça, José Freire, Nelson Carneiro, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima
Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, !Prisco Viana,
Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Sigmaringa Seixas,
Virgildásio de Senna, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues,
Délio Braz, Euclides Scalco, João Natal, José Carlos
Grecco, José Tavares, Márcio Braga, Michel Temer, Miro
Teixeira, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vicente Bogo,
Vilson Souza. Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Arnaldo
~to, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Edme Ta
vares, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, Inocêncio Oli
veira, José Jorge, José Thomaz Nonô, Luis Eduardo, Mar
condes Gadelha, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo
Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, João Me
neses, Jonas Pinheiro, Ricardo Izar, Darcy Pozza, Gerson
Peres, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson Motta,
Brandão Monteiro, José Mauricio, Lysâneas Maciel, Fran
cisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevílacqua, Plínio
Arruda Sampaio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, José
Maria Eymael, Haroldo Lima, Roberto Freíre, Beth Azize.
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DECLARAÇãO DE VOTO

Destaque n.o 4.231, referente ao § 9.°, art. 5.°
do Segundo Substitutivo do Projeto de Consti
tuição.

"Não está em questão, nesta matéria, tão-somente o
interesse desta ou daquela categoria, mas o interesse
social. E este, sobretudo numa sociedade dinâmica como a
brasileira, não justifica a proliferação de vedações e pri
vilégios corporativistas a titulo de regulamentação pro
fissional. Em especial, vejo com apreensão a tendência
indiscriminada a se tomar o diploma universitário, não
como indicativo de qualificação, mas como carta-patente
para o exercício de qualquer atividade.

Por isto, ao votar SIM ao destaque proposto, faço-o
com o ânimo, não de favorecer ou prejudicar qualquer
categoria profissional, mas de dar amparo constitucional
a uma legislação que estabeleça o equilíbrio de.vido entre
o interesse corporativo legitimo e o princípio de liber
dade que corresponde ao interesse mais amplo da sO
eíedade,

Sala das Sessões, 29 de setembro de 1987. - Consti
tuinte Fernando Henrique Cardoso."

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 7 Constituintes;
votaram NãO 79 Constituintes. Total: 86 votos. O Destaque
foi rejeitado. Declaração de voto do Senhor Constituinte
Fernando Henrique Cardoso. (Prolongados aplausos das
galerías.)

Fazemos um apelo às galerias, no sentido de que não
se manifestem.

Rejeitada a emenda, é mantido o texto do Substitutivo
do Sr. Relator.

Em votação o Destaque n,o 771, requerido pelo COns
tituinte Mansueto de Lavor, referente à Emenda n.O 26.970.
(Pausa.) Não estando S. Ex.a presente, e proposição fica
prejudicada.

As Emendas n.os 32.393-8 e 32.399-7, de autoria do
Constituinte Nelson Wedekin, e 27.825-8, do Constituinte
Artur da Távola, estão acolhidas pelo Substitutivo do
Relator, ficando os destaques em conseqüência, prejudi
cados.

Aprovado o § 9.0 , passemos ao § 10.

Em votação o Destaque n,v 3.037, requerido pelo Cons
tituinte Francisco Rollemberg, referente à Emenda 11..0

22.679-7.

O Constituinte Francisco Rollemberg está presente?
(Pausa) Ausente. Prejudicada.

Em votação o Destaque n.O 3.956, requerido pelo Cons
tituinte Roberto Balestra, referente à Emenda n.O 25.742-1.

O Constituinte Roberto Balestra está presente? (Pausa)
Ausente. Prejudicada.

Destaque n.O 3.978-87, do Sr. Aluízio Campos,
"que suprime as expressões material e moral do
artigo 5.0 § 9.0 do Substitutivo n.O 2".

Há sobre a mesa requerimento do constituinte Aluízio
Campos, solicitando preferência para os destaques referen
tes ao § 9.° do art. 5.0 (Pausa) S. Ex.a desiste do pedido
de preferência.

Em votação o Destaque n,o 3.978, requerida pelo Cons
tituinte Aluízio Campos, para suprimir a expressão "ma
terial ou moral".

'Com a palavra o nobre Constituinte Aluízio Campos.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr.
Presidente, o texto do § 10 do art. 5.0 diz:

"A intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas são invioláveis. A todos é
assegurado o direito à indenização pelo dano ... "
- e aí entra o meu destaque supressivo - "ma
terial ou moral causado pela violação."

Quem redige norma constitucional, Sr. Presidente,
deve, tanto quanto possível, evitar as qualificações e ado
tar princípios genéricos. A qualificação do dano material
ou moral, em virtude de futuras regulamentações da lei
civil, poderá restringir a aplicação do dispositivo. Pode-se
pretender distinguir, por exemplo - e isso é algo que
atinge a todos nós - o dano politico. Poder-se-á acusar o
Deputado A, B ou C de não cumprir as obrigações parla
mentares, e ele ficará impedido, então, de tomar as devi
das providências para a indenização do dano, o que pode
até prejudicá-lo, por exemplo, perante seu colégio elei
toral.

Assim, minha emenda apenas simplifica o texto,
~xpurgando da redação a expressão "material ou moral",
rícando o dispositivo redigido da seguinte maneira:

"A intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas são invioláveis. A todos é as
segurado o direito à indenização pelo dano cau
sado pela violação."

Não é preciso qualificar o dano porque dano em geral,
qualquer que seja ele, desde que cause prejuízo de qualquer
natureza à pessoa, pode ser indenizável. Pode ser um dano
em que a pessoa prejudicada queira reclamar a sua inde
nização em virtude do prejuízo causado à sua imagem: de
político, de jornalista, qualquer que seja.

Quero apenas deixar mais abrangente o texto no dis
positivo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Para en
caminhar contra, tem a palavra o Constituinte Marcondes
Gadelha.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, nobres Constituintes, a maneira como o
dispositivo foi redigido pelo nobre Relator parece-me mais
precisa e mais explícita do que a proposta pelo Deputado
Aluízio Campos, no que diz respeito ao objetivo de res
guardar direitos e de reparar, especificamente, danos cau
sados pela violação da intimidade da vida privada e da
honra.

Sr. Presidente, se dísséssemos exclusivamente "indeni
zação pela violação", estaríamos na senda do pretendido
tanto pelo autor quanto pelo oonstítuínte Aluízio Campos.
Entretanto, a especificação da indenização pelo dano ma
terial ou moral causado não traz qualquer prejuízo ao
entendimento da sentença e da proposta; muito pelo
contrário, torna-a mais clara e elucidativa.

Acho, pois, que não há qualquer excesso de linguagem
ou exagero na proposta, neste cuidado de se referir ao
dano material ou moral. É preciso dizer e deixar bem
claro que toda violação da intimidade e da vida privada
envolve, necessariamente, a palavra "dano". É preciso
especificar a palavra "dano", para que esteja ligada índís
sociavelmente à idéia de reparação. Violação, sim, envolve
dano, mas é uma proposta ainda em aberto, é uma pro
posta ainda solta, é uma proposta ainda excessivamente
abrangente.

É preciso que o entendimento do legislador estabeleça
que há um dano específico para que a esse dano seja con
traposta especificamente uma reparação. E não há prejuízo
na especificação, no detalhamento. Não vejo por que deixar
a norma solta, ao talante, ao alvedrio, ao arbítrio de inter
pretação subseqüente.



992 Quarta·feira 27 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

Se tivéssemos que fazer alguma objeção a esse dispo
sitivo seria quanto à questão referente à imagem das pes
soas. Isto, sim, mereceria talvez um reparo. E outros no
bres Srs. Constituintes foram cuidadosos nesse ponto. Sa
bemos que há uma emenda do Constituinte Francisco Rol
lemberg e uma outra de um nobre Sr. Constituinte no
sentido de expungír a palavra "imagem" do texto, quando
ela se liga, na seqüência, à intimidade, à vida privada e
à honra.

Ora, Sr. Presidente, a imagem das pessoas não é, ne
cessariamente, algo verdadeiro, na medida em que pode
ser falseada pelos meios de comunicação, pela apresenta
ção. E uma imagem falsa pode induzir a coletividade a
erro. Não vejo por que se tenha de preservar a imagem das
pessoas com riscos de danos, sim, para a coletividade, por
seguir uma imagem falsa que não pode ser modificada,
alterada e contrafeita pela exposição da verdade.

Nesse ponto, Sr. Presidente, já me antecipo dizendo
que votarei favoravelmente às propostas que adiante serão
remetidas ao Plenário, visando a retirar a expressão "ima
gem" do texto deste dispositivo. Quanto à preservação da
idéia de dano material ou moral, porém. é preciso que
fique bem claro, taxativa e irrecorrivelmente claro. que a
violação envolve um dano e que a idéia de dano é indis
sociável da idéia de reparação.

O SR PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Constituinte Egídio Ferreira Lima, para en
caminhamento contrário.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente Srs. Constituintes, entendo que a emenda
do Constituinte Aluízio Campos não procede e não deve
ser acolhida

Vejo, no texto do Substitutivo, um rico avanço. Com
ele, resolve-se a velha pendência do dano moral. Ainda
hoje encontramos intérpretes e juízes que negam a repa
ração do dano moral, conforme exigido no texto consti
tucional. Isso obrigará o legislador ordinário a estabelecer
os critérios para apuração dos danos moraís, que são mais
sérios, mais graves e mais Ierívos do que os danos mate
riais.

Peço escusas ao nobre e brihante Constituinte Mar
condes Gadelha por dele díseordar quando pretende tirar
do texto a preservação da imagem que cada cidadão tem
na sociedade. Não poderia ser outro o sentido deste termo
senão o da imagem que valoriza, o da imagem reta, o da
imagem daquele que lutou para refletir sua personalidade
entre seus semelhantes. Isso também é uma inovação al
tamente valiosa: a defesa, a preservação dos mecanis
mos que tornem íntegra e intocável a imagem de cada um.

Sou contra a emenda pelas razões expostas. (Muito
bem! Palmas)

Durante o pronunciamento do Sr. Egídio Fer
reira Líma, o Sr. Brandão Monteiro, Segundo-Vi
ce-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que

é ocupada pelo Sr. Monso Arinos, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Monso Arinos) - O Sr. Vice
Presidente Aluízio Campos declara que, em face dos apelos
do Plenário, retira o destaque. (Muito bem! Palmas)

Destaque n.° 3.428/87 - Emenda núme
ro ES-23.571-1, do Sr. Nilson Gibson, "que dá no
va redação ao § 37 do art. 6.° do Substitutivo n,? 1
(art. 5.°, § 10 do Substitutivo n,v 2).

Requerimento, de autoria do Sr. Constituinte Nilson
Gíbson, para que, com fundamento no inciso V, art. 12,
do Regimento Interno, seja ouvido o Plenário, relativamen
te à preferência para o Destaque n.O 3.428, da Emenda
n.O 23.571-1.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Permita
me, Sr. Presidente.

Esta emenda já foi julgada prejudicada pelo Consti
tuinte que anteriormente dirigia a Mesa, porque seu autor
não estava presente. S. Ex.a inverteu a pauta e colocou
duas emendas modificativas - o que, aliás, não deveria
ter feito, já que havia as suprersívas. Como os autores
não estavam presentes, S. Ex.a considerou prejudicadas
as duas emendas. Se quiserem retornar, poderão fazê-lo,
porque o autor está presente, mas anotei o fato.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Nosso asses
sor parlamentar declara que possivelmente há um equívoco
por parte de V. Ex.a, eis que a matéria se referia, segundo
ele, ao parágrafo anterior, e o que está atualmente em
exame é o § 10.

Em votação o requerimento de preferência. (Pausa)
Aprovado.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
eminentes Constituintes, a posição do Relator está na es
teira da que foi expressa pelo Constituinte Egídio Ferreira
Lima.

Discordo e o faço com muita tristeza - do eminente
Constituinte Marcondes Gadelha, mas deve ser mantido o
texto, para que possa ser preservada a imagem dos homens
públicos. (Muito bem!)

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA
Para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

Nobre Relator, quero esclarecer que o problema da
imagem será abordado na emenda seguinte, de autoria
do Constituinte Gastone Righi.

No que diz respeito a essa proposta, estou de pleno
acordo com o Constituinte Egídio Ferreira Lima. Somos
contra a emenda, concordando com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o Destaque n.O 3.428, requerido pelo Constituinte Nilson
Gibson, referente à Emenda n.o 23.571-l.

Com a palavra o autor do destaque, Constituinte Nil
son Gibson.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Sr. Pre:i
dente, Sras. e Srs. Constituintes, o § 10 do art. 5.°, no
2.° Substitutivo do ilustre Relator, diz o seguinte:

"A intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas são invioláveis. A todos é as
segurado o direito à indenização pelo dano mate
rial ou moral causado pela violação."

Proponho a seguinte redação, em minha emenda adi
tiva:

"A intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas ... " - quando o Relator cola
ca "inviolável" faço uma adição - "são prote
gidas de divulgação e publicação. A todos é as
segurado o direito a indenização, pelo dano ma
terial ou moral causado pela divulgação ou pu
blicação."

Com esta modificação pretendo proteger a vida pri
vada, e busco na proposta, de forma mais ampla, resguar
dar a privacidade individual e familiar, sem cercear a res
ponsabilidade maior do Estado na esfera policial, que, em
inúmeras oportunidades e ocorrências se vê na obrigação
de penetrar na vida íntima das pessoas. A apuração de
grande número de ilícitos penais impõe a investigação pro
funda da vida particular, notadamente nos homicídios pas
sionais, nos crimes contra a vida, contra o patrimônio e
contra a administração pública. O impedimento da divul
gação e publicação dos casos já garante a privacidade indi
vidual.
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o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Relator de
seja intervir? (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Sr. Pre
sidente, atendendo a pedido, retiro a proposta. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação o
Destaque n.o 3.499, rquerido pelo Constituinte Haroldo
Lima. (Pausa) O Constituinte Haroldo Lima desiste de
apresentar o destaque.

Em votação o Destaque n.O3.863, de autoria do Cons
tituinte Gastone Righi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Estou
apelando a todos para retirarem suas propostas. Portanto,
em homenagem aos que me atenderam, retiro também a
minha. (Palmas)

O SR PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Com a reti
rada dos destaques, podemos considerar aprovado o § 10.

Passa-se à votação do § 11.

Em votação o Destaque n.o 5.297, requerido pelo Cons
tituinte Manoel Moreira, referente à supressão do pará
grafo.

Como S. Ex.a não se acha presente, o destaque está
prejudicado.

Em votação o Destaque n.O 605, requerido pelo Cons
tituinte Brandão Monteiro, referente à Emenda n.o 32.389,
de sua autoria.

Tem a palavra S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, embora lamentando a incompreensão, estou
tentando encontrar uma forma, que acho fundamental 
e sempre foi - no Direito Constitucional Brasileiro, para
a preservação da intimidade do lar e de sua inviolabili
dade à noite. Como, lamentavelmente, não está havendo
consenso, retio o destaque. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Constituin
te Brandão Monteiro retira seu destaque.

Destaque n.? 3.979-87, do Sr. Aluízio Campos,
"que suprime a expressão "às vítimas de crime
ou desastre" do art. 5.° § 11.° do Substitutivo
n.? 2". (41.a votação)

Em votação o Destaque n.o 3.979, requerido pelo Vice
Presidente Aluízio Campos, para supressão da expressão
" . .. às vítimas de crime ou desastre".

Tem a palavra S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, o § 11 do art. 5.° restringe a pre:tação de socorro,
ao dizer, que "A residência e o domicílio são invioláveis,
salvo nos casos de determinação judicial ou para prestar
serviços às vítimas de crime ou desastre".

Há, porém, várias outras formas de socorro que não
podem ser limitadas pelo texto constituconal. Por exem
plo, o socorro por inanição: se um vizinho está em estado
de inanição e não aparece há dias, é preciso prestar-lhe
socorro. Outros exemplos são 03 de coma alcoólica e de
pressão nervosa.

Há, portanto, um sem-número de vítimas que não de
correm exclusivamente de crime ou desastre. Também nes
ses casos o socorro pode ser justificável. Assim sendo, ?
meu ver, a disposição constitucional fica muito mais legí
tima se não fizer qualquer limitação à prestação de so
corro.

O texto ficaria, então, com a seguinte redação:
"A residência e o domicílio são invioláveis

salvo nos casos de determinação judicial, ou para
prestação de socorro."

Não é preciso que o socorro saia necessariamente pres
tado à vítima de crime ou de desastre. É absolutamente
justificável que a prestação de socorro se faça nesses ca
sos, bem como em relação às vítimas de outros males que
já mencionei. Por isso, peço ao Plenário que não permita
um casuísmo delimitativo da disposição constitucional que
deve ser amplamente aplicável a todos aqueles que preci
sam de socorro.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o destaque. Vai-ré proceder à chamada.

(Precede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes: Abi
gail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos Artur da
Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, C~rlos Sant'
Anna, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Li
ma, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Henrique Cardo
so, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sab6ia, João
Calmon, José Fogaça, José FI'eire, José Paulo Bisol, José

Richa, Jo:é Serra, José Ulisses de Oliveira, Milton Reis,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Sigmaringa Sei
xas, Virgildásio de Senna, Antonio Mariz, Chagas Rodri
gues, Délio Braz, Israel Pinheiro, José Carlos Grecco, José
Tavares, Márcio Braga, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Ro
berto Brant, Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Vicente Bogo
Vilson Souza, Afonso Arinos, Alceni Guerra, Arnaldo Prie:
to, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco
Francisco DO,rnelles, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José
Thomaz Nono. Luis Eduardo, Marcondes Gadelha Oscar
Corrêa, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cav'alcanti
João Mene~es, Jonas Pinheiro, José Lourenço, Ricard~
Izar, Antonio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas
Passarinh~, José !'uiz Maia, Virgílio Távora, Bocayuva
CU?ha, L~IZ Salomao, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joa
quim B~vi1acqua, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Ha
roldo LIma, Roberto Freie e Beth Azize. Votaram NÃO
o~ seguintes Senhores Constituintes: Ibsen Pinheiro, Aloy
sIO C?~ves, ~~e Tavares, Mário Assad, Darcy Pozza, José
MaUrICIO, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno.

O SR. PRESIDENTE (Afon::-o Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 83 Constituintes; vo
taram NÃO 8 Constituintes. Total 91 votos. O Destaque
foi aprovado.

Destaque n,v 2.712-87 - Emenda núme
ro ES-29. 592-6, do Sr. Nelton Friedrich, "que mo
difica o art. 6.°, § 38 do Substitutivo n.o 1 (art.
5.°, § 11 do Substitutivo n.O 2)". (42.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Passaremos à
votação do Destaque n.o 2.712, requerido pelo Constituinte
Nelton Friedrich, referente à Emenda n.O 29.592-6, de sua
autoria, para aprovação da expressão "flagrante delito".

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Pres~dente nosso objetivo é simples, mas importante, na
medida em que estamos pretendendo a inclusão da ex
pressão "flagrante delito". Portanto o texto passaria a ter
a seguinte redação: ' '

"A residência e o domicílio são invioláveis,
salvo nos casos de determinação judicial, flagrante
delito ... "

Ou "para prestar socorro", conforme decisão há pouco
tomada pela Assembléia Nacional Constituinte.

Gostaria de ínsístír na expressão "flagrante delito", pe
la importância que tem, especificamente em casos que não
há necessidade de reproduzir aqui.

Tomaria a liberdade de pedir ao ilustre Relator Ber
nado Cabral sua opinião.
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o SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
estou de pleno acordo com a emenda apresentada pelo
Constituinte Nelton Friedrich.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
a emenda.

Proceder-se-á à chamada dos Srs. Constituintes.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Aluízio Campos, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Cristina
Tavares, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, José Fo
gaça, José Freire, José Paulo Bisol, José Richa, José
Serra, José Ulísses de Oliveira, Milton Reis, Nelson Jobim,
Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Prisco
Viana, Raimundo Bezerra, Sigmaringa Seixas, Virgildásio
de Senna, Aécio Neves, Albano Franco, Chagas Rodrigues,
Israel Pinheiro, José Carlos Grecco, José Tavares, Miro
Teixeira, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Afonso Arinos,
Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli, Christó
vam Chiaradia. Edme Tavares, Inocêncio Oliveira, José
Jorge, José Lins, José Thomaz Nonõ, Luís Eduardo, Mário
Assad, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, João Menezes, Jonas

Pinheiro, José Lourenço, Ricardo Izar, Antônio Carlos
Konder Reis, Virgílio Távora, Adylson Motta, Brandão
Monteiro, José Maurício, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Joaquim Bevilacqua, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo
Oliveira, Roberto Balestra, Haroldo Lima, Roberto Freire
e Beth Azize. Votaram NAO os seguintes Senhores
Constituintes: A:bigail Feitosa, Ademir Andrade, Carlos
Sant'Anna, oeíso Dourado, João Calmon, Nelson Carneiro,
Oswaldo Lima Filho, Renato Vianna, Antonio Mariz, Délio
Braz, Márcio Braga, Roberto Brant, Rose de Freitas,
Eraldo Tinoco, Francisca Dornelles, Marcondes Gadelha,
Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Darcy pozza, Gerson
peres, Jarbas Passarinho e Bocayuva Cunha.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 65 Constituintes; vo
taram NAO 22 Constituintes. Total: 87 votos. O Destaque
foi aprovado.

Em votação o Destaque n.o 2.799, requerido pelo
Constituinte Farabulini Júnior, referente à Emenda n.O
30.578, de autoria do mesmo Sr. Constituinte. O destaque
acrescenta a expressão "ou autoridade policial".

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JúNIOR 
Sr. Presidente, retiro o destaque.

O SR. PRESDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o Destaque n.o 1. 639, requerido pelo Sr. Constituinte Délio
Braz, referente à Emenda n.O 33.800, de sua autoria.

O SR. CONSTITUINTE D:ÉLIO BRAZ - Sr. Presiden
te, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Com estas
retiradas de destaques, fica aprovado o texto do § 11.

Passa-se ao § 12.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS KONDER

RiEIS - Sr. Presidente, pela ordem. Peço a V. Ex.a. que
preste esclarecimentos a este Plenário sobre a seguinte
questão.

V. Ex.a colocou em votação o § 11 do art. 5.0, que, no
Substitutivo do Sr. Relator Bernardo Oabral, está assim
redigido:

"A residência e o domicilio são invioláveis,
salvo nos casos de determinação judicial ou para
prestar socorro às vítimas de crime ou desastre."

Vários destaques foram apresentados, para serem
submetidos ao Plenário, e dois deles mereceram aprovação,
sendo os demais objeto de desístêneía por parte de seus
autores. O primeiro deles, de autoria do nobre Sr. Cons-

Constituinte Aluízio Campos, sugere a exclusão da expres
são às vítimas de crime ou desastre", assim generalizan
do os casos de socorro. O segundo destaque determina
seja incluída a expressão "salvo flagrante delito", confor
me proposta do nobre Sr. Constituinte Nelton Friedrich.

Então, peço a V. Ex.a que solicite ao Sr. Relator a in
formação de como vai ficar redigido o Substitutivo, no
que toca ao § 11.

Votei favoravelmente aos dois destaques, Sr. Pre
sidente, mas não vejo como compatibilizar a aprovação
do segundo destaque, do nobre Deputado Nelton Friedrich,
com a expressão "nos casos de determinação judicial".
Parece-me que a expressão "flagrante delito" não adm!te
autorização judicial. Este, o meu entendimento. Entao,
onde será colocada a expressão "salvo flagrante delito"?

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA 
Peço a palavra, para contraditar a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra V. Ex.a, para contraditar.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA 
A expressão votada não foi "salvo flagrante delito", mas,
sim "e flagrante delito". Portanto, deve-se incluir a
exp~essão logo depois de "determinação judicial". Com
põem-se perfeitamente o parágrafo: "determinação judi
cial e flagrante delito ou para prestar socorro...".

Não há qualquer problema de redação.

O SR. PRiESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra o nobre Relator Bernardo Cabral, para esclarecer a
matéria.

O SR. RELATOR BERNARDO OABRAL - Sr. Pre
sidente, a redação será a seguinte: "A residência e. o -d~
mícílío são invioláveis, salvo nos casos de deterrmnaçao
judicial, flagrante delito ou para prestar socorro...".

O SR PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Pergunto ao
nobre Constituinte Antônio Carlos Konder Reis se tem
alguma observação a fazer. (Pausa>

O Constituinte Konder Reis aceita a explicação dada
pelo Relator.

Em votação o Destaque n,v 2.977, do Constituinte Nel
ton Friedrich, que requer a supressão de texto do pa
rágrafo.

Pergunto se o Constituinte Friedrich deseja usar da
palavra. (Pausa)

O Constituinte Nelton Friedrich retira o destaque.
Destaque n.O598187 - Emenda n,? ES-32.382-2,

do Sr. Brandão Monteiro, "que modifica o art. 6.°,
§ 39 do Substitutivo n.O 1 (art. 5.°, § 12 do Substi
tutivo D.O 2)" (43.a votação)

Em votação o Destaque n.o 598, requerido pelo Cons
tituinte Brandão Monteiro, referente à Emenda n.?
32.382.

Para encaminhar a votação, tem a palavra o Consti
tuinte Brandão Monteiro.

O SR. CONSTITUINTE BRANDãO MONTEIRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, nossa emenda objetiva mo
dificar o § 12 do art. 5.°, e está expressa nos seguintes
termos: "É inviolável o sigilo de correspondência e das
comunicações telegráficas e telefônicas."

Chamo a atenção da Comissão de Sistematização para
o fato de que é tradição do Direito Constitucional brasi
leiro a inviolabílidade da correspondência. As Constitui
ções 1824 e 1891 e o próprio Código Penal brasileiro deiXa
vam claramente expressa a proibição da censura às cartas.
Mesmo em todo o processo constitucional brasileiro, so
mente a Constituição de 1937, de origem autoritária, esta-
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beleceu a possibilidade de violação à correspondência es
tatuindo-a nos casos expressos em lei. Até mesmo a cOns
tituição de 1967 e a Emenda Constitucional n.O 1, de 1969,
mantêm a tradição do Direito brasileiro, de inviolabili
dade da cqrrespondêncía e das comunicações telegráficas
e telefônicas.

Quero chamar a atenção dos companheiros da Comis
são de Sistematização para esta questão, pois no texto
constitucional, não é possível adotar posição restritiva a
respeito dos dieitos e da liberdade de pensamento. No
caso, a correspondência representa uma extensão da li
berdade de pensamento.

E mais uma vez chamo a atenção dos Srs. Constituin
tes, apenas para ilustrar, para o fato de que, obviamente
nenhum de nós deseja a repetição, no País de uma situa~
ção evidentemente excepcional: refiro-me à. busca de uma
carta que teria sido enviada ao Deputado Rubens Paíva,
cuja morte até hoje todos nós lamentamos.

Por isso. espero que a Comissão de Sistematização, de
forma alguma, neste período em que estamos elaborando
o novo texto constitucional, busque restringir um dos di
reitos da liberdade de expressão, de liberdade de pensa
mento: a correspondência.

Era o que tinha a dizer aos meus pares. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala

vra o Sr. Constituinte Roberto Freire.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
do Dirito Constitucional brasileiro, desde o Império, a
estabelecido uma condição, no caso de alguém pronunciar
se contra a emenda do Constituinte Brandão Monteiro.
A argumentação de S. Ex.a é muito clara. É da tradição
do Direito Constitucional brasileiro, desde o Império, a
inviolabilidade da corespondência e das comunicações
em geral - claro, guardadas as devidas proporções his
tóricas. O argumento de que são violadas na prática, no
cotidiano do cidadão brasileiro, não justifica limitar esse
direito. Correríamos o risco de dar foros de Iegalídade exa
tamente à violação de um direito fundamental.

Temos de estabelecer o princípio da inviolabilidade e,
posteriormente, discutir se, em casos extremos, ela dei
xaria de existir. Nesse momento, porém, é fundamental.
Mesmo porque, sabemos que nos piores períodos ocorria
violação, mas, de qualquer forma, o preceito constitucional
da ínvíolabílídade foi assegurado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Israel Pinheiro para se
manifestar contrariamente.

O SR. CONS,TlTUINTE ISRAEL PiNHEIRO - Sr.
Presidente, Srs. constituintes, a fim de facilitar os traba
lhos - já que o nobre Constituinte Roberto Freire se opôs
ao § 12, dentro de uma linha de raciocínio muito boa, em
que a expressão "salvo autorização judicial" poderá permi
tir que se quebre um princípio tradicional no nosso Di
reito Constitucional, que é a inviolabilidade do sigilo da
correspondência e das comunicações - apresentei emenda,
a de n.O 33.941, que retira a expressão "salvo autorização
judicial".

Assim, mantém-se o § 12 - antigo § 39 no 1.0 Substi
tutivo, nos seguintes termos: "Ê inviolável o sigilo da
correspondência e das comunicações telefônicas e tele
gráficas, ressalvados os casos previstos em lei."

Isto é, somente nos casos de estado de sítio e estado de
alerta, como já consta no texto correspondente.

Esta emenda, Sr. Presidente, permite a permanência
da inviolabilidade no texto constitucional e elimina a pos
sibilidade - levantada aqui, muito bem, pelos Constituin
tes Brandão Monteiro e Roberto Freire - de que um juiz,

num ato de arbítrio, possa romper o sigilo da corres
pondência.

O SIR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Peço a
palavra, Sr. Presidente, para levantar uma questão de
ordem.

O Constituinte Israel Pinheiro não falou defendendo
o texto da matéria, mas se insurgiu contra o mesmo, por
que pede seja retirado parte do destaque lá inserido.
Pedi minha inscrição para defender o texto e não a
obtive, porque S. Ex.a foi inscrito para falar a favor. Os
Constituintes Brandão Monteiro e Roberto Freire rala
ram contra o texto e o colega Israel Pinheiro também.

Quero falar a favor do texto. Por isso peço a V. Ex.a
que me conceda a inscrição e a palavra. O Constituinte
Israel Pinheiro infringiu norma regimental da inscrição
quando ocupou a tribuna para falar justamente contra
o texto contido no § 12.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa ano
tou a observação de V. Ex.a Entretanto não se trata de
questão de ordem, mas de uma observação a respeito da
manifestação de um Constituinte. Vou conversar com o
Constituinte Israel Pinheiro e, depois, darei a V. Ex.a a
explicação conveniente.

Tem a palavra o Constituinte Oswaldo Lima Filho,
que completa o elenco das manifestações contrárias.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, o texto proposto pelo
nobre Relator Bernardo Cabral parece atender às defini
ções da liberdade e das garantias constitucionais relativas
ao sigilo da correspondência e das comunicações telegráfi
cas e telefônicas na sua conceituação moderna, atual e
evolutiva. O texto diz o seguinte:

"É inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telegráficas, telefônicas e de dados,
salvo por ordem judicial, nos casos e na forma
que a lei estabelecer, para fins de instrução pro
cessual."

Ora, Sr. Presidente, na verdade estamos tratando do
coração da Constituição, de assuntos extremamente delica
dos que dizem respeito aos direitos e garantias individuais.
Temos que estudar esse assunto com o máximo cuida
do, mas não podemos eliminar a defesa do Estado contra
a criminalidade.

Sabemos que nos dias de hoje há uma série de cri
mes praticados com instrumentos os mais modernos de
comunicação. Há pouco tempo verificou-se que quadrilhas
utilizavam aparelhos de computação para transferir for
tunas de bancos, ilicitamente, e se beneficiaram desses
crimes. Sabe-se também que, em casos de seqüestro, as
comunicações telefônicas têm sido o instrumento utilizado
com freqüência pelos criminosos.

Ora, o legislador terá que medir, aí, como quem navega
entre Cila e Caribde, a defesa da liberdade e a garantia
dos cidadãos. E para isso só há uma forma no Estado
democrático. Esta nos parece ser a de recorrer à Justiça,
e, quando ela autorizar que a autoridade no processo para
apuração - e muitas vezes para prevenção do crime 
utilize a censura telefônica ou outra, isto será autorizado
em cada caso pela autoridade judicial.

Sr. Presidente, essa prática é hoje corrente nas maio
reJ democracias, onde a liberdade tem sido preservada.
~ao vejo, portanto, como se possa levantar o pendão da
liberdade para reclamar a ineficiência da Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Relator so
licita à Presidência que comunique aos membros da Comis
são que convidou, como Relatores-Adjuntos para auxilia
rem na elaboração mais rápida do trabalho ~ e foi aceito
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este convite - os Constituintes Jo:é Fogaça, Adolfo Oli
veira e Antônio Carlos Konder Reis.

Está feita a comunicação.
A Presidência teria a ousadia, ainda, de pedir à Co

missão que aceitasse uma explicação pessoal. Esta explica
ção é baseada no fato de este Presidente haver declarado
em recente sessão que a inspiração do recurso de habeas
data havia sido do Prof, Cândido Mendes, que pertenceu à
Oomísâo preparatória do projeto, constituída por iniciati
va do Presidente Tancredo Neves e confirmada pelo Pre
sidente José Sarney. O Prof, José Afonso da Silva cate
drático da Faculdade de Direito de São Paulo e mItor de
um dos mais admiráveb cursos de Direito Constitucional
seu volume de Direito Constitucional é, talvez, o mais pri
moroso de nossa atual literatura jurídica - escreveu a
este Presidente uma carta na qual declara que o recurso
do habeas data, como remédio constitucional destinado a
proteger certos direitos, foi apresentado por ele em um
m;teprojeto elaborado por uma comí.são que se reuniu em
Sao,Paulo. Es~e anteproieto de fato existiu e foi impresso,
porem o Presidente nao tmha dele conhecimento Então
declarou o que tinha chegado ao seu conhecimento direto:
O Prol. Cândido Mendes se havia inspirado na proposta
do Prof. José Afonso da Silva, contida no trabalho reali
zado em São Paulo, e incluído o recurso na condição de
membro da Comisão Temática que tratbu deste assunto
no preparo do anteprojeto da Constituinte.

O Presidente dá esta explicação para que não pairem
dúvidas. Pede desculpas por esta intervençãa, de caráter
pessoal, mas lhe pareceu necessário, em se tratando de
duas per.:onalidades eminentes do nosso mundo jurídico o
Prof. Cândido Mendes e o Prof. José Afonso da Silva. '

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - V. Ex.a
não respondeu à minha indagação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não foi inda
gação, foi uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, fiz uma indagação a V. Ex.a porque hoje, pela ma
nhã, um Constituinte burlou a vigiância da Mesa; foi para
a tribuna justamente ocupar o espaço de outro parlamen
tar que tinha posição de defesa do projeto.

É perigoso não cumprir o Regimento, falaram quatro
Con::tituintes sobre o mesmo tema. As vezes, outro colega,
ao manifestar-se de forma diversa, pode ter argumentos
lúcidos que esclareçam a matéria, podendo muito bem mu
dar a votação em plenário. Isso já ocorreu. Em relação
a este assunto, falaram quatro e um apenas esteve a favor,
embora um se tenha inscrito para posíeíonar-se contra.
Os Constituintes Roberto Freire, Brandão Monteiro e Israel
Pinheiro argumentaram contra o projeto. Já o Constituin
te Oswaldo Lima Filho encaminhou a favor. Não se está
cumprindo, portanto, a norma regimental. Assim, gostaria
que V. Ex.a atentasse para este fato. O Constituinte Bran
dão Monteiro, hoje, pela manhã, até pediu desculpas ao
Plenário por ter sido iludido - no caso da Constituinte
Cristina Tavares - e declarou que não iria permitir que o
fato ocorresse novamente. Agora, à tarde, repete-se a mes
ma burla.

Pediria, portanto, a V. Ex.a a palavra para encaminhar
a votação, na defesa do texto do projeto. Não sei se V. Ex.a
me concederá; se não o fizer, tudo bem, respeitarei sua
decisão e me sentarei. Mas gostaria de um pronunciamento
da Presidência sobre minha reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Respondo a
V. Ex.a, de maneira muito simples. Em primeiro lugar, o
Presidente não pode antecipar o que dirá o orador da tri
buna.

O 8R. CONSTITUINTE GERSON PERES - Mas
V. Ex.a...

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Um momento,
nobre Constituinte, o Presidente está falando. V. Ex.a não
pode interrompê-lo.

Nestas condições, a Presidência não poderia de an
temão, saber desta situação que V. Ex.a censur~ no de
senvolvimento da sessão.

Então, não há outra solução senão atender ao pedido
de V. Ex.a, para mostrar que não existe, da parte da
Presidência, nenhuma intenção de burla ou o que for.
Creio que V. Ex.a chegou a empregar esta palavra.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Mencio
nei que houve burla não da parte da Mesa, mas de quem
ocupou a tribuna. Não me dirigi à Mesa neste sentido.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não acredi
to também que isso haj a ocorrido. A melhor maneira de
resolvermos...

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - V. Ex.a
pode corrigir o erro.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Peço permis
são a V. Ex.a para continuar, pois sou o Presidente.

A melhor maneira de resolver questões é não re
solvê-las. E, no caso, eu resolvo dizendo a V. Ex.a que vá
à tribuna e faça a sua observação.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Agradeço
a V. Ex.a por seu espírito liberal, notório e acatado por
todos nós.

Sr. Presidente, serei breve, como sempre.
Peça aos colegas atenção para a Emenda Brandão

Monteiro, que propõe a supressão do controle [urísdíeío
nal sobre a inviolabilidade do sigilo da correspondência,
pois não está de acordo com a tradição democrática do
povo brasileiro e das nossas instituições. Isto porque o
princípio da inviolabilidade do sigilo está consagrado.
Ocorre que ele não pode deixar de ficar sob controle ju
risdicional, em defesa dos próprios interesses do Estado
e dos cidadãos, como bem citou aqui o ilustre Constituin
te Oswaldo Lima Filho, quando lembrou o exemplo de
seqüestros, de mafiosos, ou seja, da segurança do Estado
em relação aos problemas de tráfico de entorpecentes.
Peço aos colegas que acompanham o texto que assegura,
a inviolabilidade do sigilo, mas mantém o controle juris-
dicional sobre ele.

Eram estas as considerações que gostaria de fazer.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Com a pala

vra o Relator Adolfo Oliveira.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEffiA - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, é oportuno fazer um
breve histórico sobre esse dispositivo.

A Constituição de 1943 assegurava, no § 6.0
, do art. 141:

"É inviolável o sigilo da correcpondêncía."
A de 1967 evoluiu para: "São invioláveis a correspon

dência e o sigilo das comunicações telagráficas e tele
fônicas".

Posteriormente, a Emenda n.O 1 assegurava: "É invio
lável o sigilo da correspondência e das comunicações tele
gráficas e telefônicas".

No projeto original constava apenas:

"VII - A PRIVACIDADE:

'" do sigilo da correspondência e das comuni
cações em geral, salvo autorização judicial."

No 1.0 Substitutivo, temos:
"É inviolável o sigilo da correspondência e das

comunicações telegrátícas ou telefônicas, salvo por
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ordem judicial, nos c-asos e na forma qua a lei
estabelecer, para fins de instrução processual."

Agora, no Substitutivo n.O 2 foi incluída, como segu
rança, a garantia de inviolabilidade para o processamento
de dados, exigência da nossa época. É preciso assegurar
também a inviolabilidade do processamento de dados, que
não consta na emenda do nobre e eminente Constituinte
Brandão Monteiro.

A Relatoria, por estas razões, considera que o texto do
Substitutivo n.O 2 é mais completo e mais adequado,
embora respeite as nobres razões que inspiraram o ilustre
autor da emenda. Há a considerar a circunstância de que,
no caso de seqüestro, o Juiz pode dar autorização para
que sejam feitas a escuta e o controle do telefone. Poderá
também fazê-lo em caso de tráfico de drogas, sempre com
autordzacão judicial e na forma da lei. A lei é que vai
dispor sobre a maneira de se resguardar a invíolabllídade
da correspondência e das comunicações telegráficas, tele
fônicas e de processamento de dados.

Era este o esclarecimento que a Relatoria se consi
derou no dever de prestar ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o Destaque n.O 598. Os srs, Cosntituintes que o aprovarem,
responderão SIM.

(Procede-se à votação)

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - Sr. Pre
sidente, peço retificação de voto.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, consulto a Mesa sobre a possibilidade de re
tificação de voto. (Pausa)

A Presidência decidiu que o voto não deve ser re
tificado.

(Pros~~gue a votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Artur da Távola, Egídio Ferreira Lima, Fernando Lyra,
Haroldo Sabóia, Milton Reis, Paulo Ramos, Sigmaringa

Seixas, Antonio Mariz, Márcio Braga, Octávio Elízio,
Vicente Bogo, Vilson Souza, Afonso Arinos, Edme Tavares,
Inocêncio Oliveira, Sandra Cavalcanti, Brandão Monteiro,
José Mauricio, Luiz Salomão, José Genoíno, Haroldo Lima,
Roberto Freie e Beth Azize. Votaram NÃO os seguintes
Senhores Constituintes: Abigail F-aitosa, Ademir Andrade
Aluízio Campos, Bernardo Oabral, Carlos Mosconi, Carlos
Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina Tavares, Fernando
Bezerra Coelho, Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Freire,
José Paulo Bisol, Manoel Moreira, Nelson Carneiro, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima
Filho, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Renato Vianna,
Rodrigues Palma, Virgildásio de Senna, Aécio Neves,
Chagas Rodrigues, Délio Braz, Euclides Scalco, Israel Pi
nheiro, João Natal, José Tavares, Marcos Lima, Roberto
Brant, Rose de Freitas, Ziza Valadares, Alceni Guerra,
Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco, Francisco
Dornelles, José Lins, Luis Eduardo, Marcondes Gadelha,
Mário Assad, Oscar Corrêa, Ricardo Fiúza, Jonas Pinhei
ro. José Tinoco, Mazarildo Cavalcanti, Ricardo Izar, Simão

Sessim, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson
Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távol'a,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevllaequa, Plí
nio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira e José Maria Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 23 Constituintes;
votaram NÃO 63 Constituintes. Total 86 votos. O Destaque
foi rejeitado.

Em votação o Destaque n.O 969, requerido pelo Consti
tuinte Vilson Souza, referente à Emenda n,v 23.170, de
sua autoria.

Concedo a palavra a S. Ex.a (Pausa)

O nobre Constituinte retira o pedido de destaque.

Em votação o Destaque n.O 2.729, requerido pelo Cons-
tituinte Nelton Friedrich, referente à Emenda n.? 29.303.
(Pausa) Não estando presente o Sr. Constituinte, ma so
ücítação fica prejudicada.

Destaque n.O 2.962/87 - Emenda n.O ES
33.941-9, do Sr. Israel Pinheiro, "que dá nova re
dação ao artigo 6.°, § 39 do Substitutivo n,? 1 (art.
5.° § 12 do Substitutivo n,v 2)".

Em votação o Destaque n.? 2.962, requerido pelo Cons
tituinte Israel Pinheiro, referente à Emenda n.O 33.941,
de autoria do mesmo.

Tem S. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITli'INTE ISRAEL PINHEIRO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, rejeitadas as emendas do Oons
tituinte Brandão Monteiro, gostaríamos de dizer que a
nossa visa a retirar do texto a expressão: "salvo por
ordem judicial nos casos e na forma que a lei estabelecer,
para fins de instrução processual".

Nossa emenda, então, dá ao atual § 12 a seguinte reda
ção:

"É inviolável o sigilo da correspondência e das
comunicações telefônicas e telegráficas, ressalva
dos os casos previstos em lei."

Creio estar bem claro para a compreensão dos Srs.
C,9nstituintes que não há necessidade de maiores explica
çoes,

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Serei breve,
Sr. Presidente. Gostaria de apelar a V. Ex.a para que ve
rifique que esta emenda está totalmente prejudicada nos
seus termos.

De fato, votamos a primeira emenda, que ressalva
em lei os casos que serão delegados ao Judiciário, e a outra
parte, que mantém a inviolabilidade das Comunicações
telefônicas, telegráficas etc. É chover no molhado.

Votaremos o que, nesta emenda? Nós já votamos; ela
diz tudo o que está no texto. O que S. Ex.a está procurando
é uma forma redacional deturpada. De modo que pediria
a V. Ex.a considerasse esta emenda prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arínor) - Tem a palavra
o nobre Constituinte Ricardo Fiúza.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIúZA - Sr. Pre
sidente, na realidade, a emenda do Constituinte Israel
Pinheiro não se encontra, de forma alguma, prejudicada.
É uma emenda realista, que aprimora o texto constitucio
nal. Ninguém é contra o sigilo da correspondência. O texto
ressalva os casos. A esquerda aqui, invocou pressurosamen
te a Constituição do Império. Por que não invocou tam
bém a Constituição de 1967, que repetiu a do Império?

Pergunto aos Srs. Constituintes: Se tivessem um filho
seqüestrado, e uma correspondência dirigída à amante
do bandido esclarecesse o fato, não desejariam que houves
se ressalva em lei para permâtír, mesmo em um período de
normalidade, em casos excepcionais, a violação da cor
respondência?

A emenda do nobre Constituinte Israel Pinheiro pa
rece-me conveniente, porque a violação legal não fica a
critério, por exemplo, apenas de um juiz, mesmo no in
terior. A proposição fala nos casos previstos em lei, quan
do o interesse individual oombatíbílíza com o da sociedade.
Essa emenda vem aprimorar o texto. Absurdo, Sr. Pre
sidente e Srs. Constituinte é pretender-se inserir na cons-
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títuíção um dispositivo inexeqüível, garantidor de que ja
mais será violada a correspondêncía, A Constituição de
1967 assim o assegurava. E todos sabemos que houve viola
ção de correspondência.

Estamos aqui, Sr. Presidente, como políticos compro
missados com a realidade. Não somos filósofos do Direito.
Espero que os companheiros elaborem uma Constituição
para ser cumprida, com a previsão das exceções, para que,
amanhã, não ocorram violações ao arrepio da lei.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o Constituinte Haroldo Lima.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Presi
dente, srs. Constituintes, avotação que acabamos de fazer,
em nossa opinião, introduziu ressalva a um direito que
julgamos deveria ser afirmado de maneira taxativa e in
condicional na Constituição: a inviolabilidade da corres
pondência, das comunicações telegráficas, telefônicas e na
área de processamento de dados..

Entretanto, isto já é matéria vencida, a despeito de em
nossa opinião, sem uma questão séria, porque impeditiva
da possibilidade de permanecer esse costume, herdado do
Estado militar, do Estado policial, que é a violação síste
mática da correspondência e das comunicações telegrá
ficas e telefônicas.

Sr. presidente, no presente momento, estamos discutin
do outra emenda, na qual há um grande problema. Longe
de ser uma retificação, ou um aperfeiçoamento daquilo
que acabamos de votar - em minha opinião, lamentavel
mente aprovado, o que se pretende agora é abrir as por~
desse suposto direito - ai já não seria mai direito - a
avaliação de qualquer delegado, de capital ou do interior,
em qualquer investigação de julgar, ou não, necessário
violar o sigilo da correspondência e das comunicações.

O texto do Substitutivo n.O 2 estabelece que a invio
labilidade do sigilo da correspondência deve permanecer!
"salvo por ordem judicial, nos casos e na forma que a lei
estabelecer para fins de instrução processual". Com a su
pressão da' expressão "salvo por ordem judicial", propos
ta pelo nobre Constituinte por Minas Gerais, a restrição do
texto original também é retirada. Esse direito já não tem
validade prática, especialmente para nós, que somos comu
nistas e que, durante duas décadas, fomos alvo da falta
dessa garantia para a correspondência '8 para as comuni
cações telegráficas e telefônicas em nosso País. A des
peito de a Constituição rezar o contrário, a correspondên
cia era violada. Se a Constituição sequer estabelece o con
trário, o que nos assegurará o respeito a esse princípio?

Sr Presidente nosso raciocínio é oposto àquele que
tem sido apresent~do no Plenário - e ainda há pouco foi
repetido pelo Constituinte Ricardo Fiúza. S. Ex.a expressa
que na atual Constituição a inviolabilidade do sigilo .da
correspondência é taxativa e absoluta. Entreta;nto, ~al prm
cípío não foi cumprido, logo, temos que abrír mao dessa
inviolabilidade, para que a Constituição se adeqüe àqueles
que a estão v~ol.ando. Ora, Sr. Presi~en~e,!. este não ~os pa
rece o racíocínío correto. A ConstltUlçao deve atímar o
principio. Se alguém o violar, deve ser processado e preso.
Se o Governo não fez iso, é culpa dele. Não cabe aos novos
Constituintes, àqueles que estão elaborando uma nova
Constituição, constatar a Inefícâcía do Governo, a parcia
lidade do Estado, e estabelecer um preceito constitucional
que fique aquém da doutrina constitucional brasileira. Em
bora não seja respeitada, nem por isso devemos deixar de
pugnar por ela.

Esse, o ponto de vista que tínhamos a defender.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra,
também para se manifestar contrariamente, o nobre Cons
tituinte Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a regra até agora vigente,
nas Constituições brasileiras, era a da inviolabilidade do
sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas.
Isso consta, inclusive, da Constituição de 1967. Vinte anos
depois, as exceções são naturais e necessárias, mas devem
ser fixadas com a devida cautela. Por isso mesmo, o texto
exige duas coisas: primeiro, que haja uma ordem judicial;
segundo, que a lei estabeleça o princípio, mas sempre su
bordinado à ordem judicial.

O texto sugerido pelo Constituinte Israel Pinheiro
exclui a inviolabilidade, nos casos que a lei estabelecer. A
lei pode estabelecer que o delegado de polícia possa abrir a
correspondência. Entretanto, o texto do Relator exige, como
primeiro requisito, a ordem judicial e estabelecer, a seguir,
que a lei terá que submeter-se a essa determinação pri
meira. A lei não pode determinar que outra autoridade,
que não o juiz, autorize a abertura ou quebre o sigilo da
correspondência.

O texto é atual e deve ser mantido. Vinte anos depois,
as condições mostraram que esse sigilo não pode ser ab
soluto. Por isso mesmo, tomou-se a cautela de exigir que,
em qualquer hipótese, haja a iniciativa do juiz, a autori
zação judicial. Portanto, exige-se não só a autorização
judicial, mas também que a lei se submeta a essa regra
inicial. Acho, pois, que a emenda não pode ser aprovada.

O SR PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Antônio Carlos Konder Reis, como
Relator.

O SR. ANTôNIO CARLOS KONDER REIS - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, pouco há a aduzir em
favor do texto consagrado do Substitutivo do Sr. Relator.
Quero registrar, contudo, a cicunstância de que as Consti
tuíções anteriores enunciavam o direito de sigilo à corres
pondência de modo absoluto, na forma de declarações en
fáticas. O projeto inova, estabelecendo uma salvaguarda,
acrescentando a proibição de se descumprir o sigilo quanto
a processamento de dados.

A emenda do nobre Constituinte Israel Pinheiro, com
a preocupação de sintetizar a disposição constante do pro
jeto, altera-o de modo significativo. Diz o projeto: "li: in
violável o sigilo da correspondência e das comunicações
telegráficas, telefônicas e de dados". .. E aí ele inova: ... "
salvo por ordem judicial, nos casos e na forma que a lei
estabelecer, para fins de instrução processual".

A emenda do nobre Constituinte por Minas Gerais
suprime duas expressões: "salvo por ordem judicial" e
"para fins de instrução processual". Enfraquece, assim, a
salvaguarda estabelecida no projeto, em face da realidade do
mundo em que vivemos. O princípio absoluto do sigilo da
correspondência, das comunicações telefônicas e telegrá
ficas e de processamento de dados é admirável, mas não se
adapta ou não se compadece com a realidade dos dias em
que vivemos.

Recusar a inclusão do princípio no texto constitucio
nal seria mais do que uma leviandade, seria uma agressão
aos direitos e garantias individuais dos brasileiros. Não
recobrí-lo com essa salvaguarda da autorização judicial
e apenas para os casos relativos à instrução processual
seria fugir à realidade.

Por isso, em nome do Sr. Relator-Geral, manifesto-me
favorável ao texto do projeto, contrariamente à emenda
do nobre Constituinte Israel Pinheiro, a quem dirijo um
apelo para que retire a sua proposição, porque o projeto
contempla a matéria com muito mais propriedade e
realismo.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Sr. Pre
sidente, atendendo ao apelo do nobre Constituinte Antô
nio Carlos Konder Reis, retiro meu destaque. (Palmas)
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o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o Destaque n.o 3.422, requerido pelo nobre Constituinte
Nilson Gibson, referente à Emenda n.o 13.633. (Pausa)

Retirado.
Destaque n.? 3.957/87, do Sr. Roberto Balestra

- EmeDda D.O ES-28.530-1, do Sr. José Mendonça
de Morais, "que modifica o art. 6.°, § 39, do Subs
titutivo D.o 1 (art. 5.°, § 12, do Substitutivo D.o 2)".
(44.a votação.)

Em votação o Destaque n.o 3.957, requerido pelo no
bre Constituinte Roberto Balestra, referente à Emenda
n.O 28.530, de autoria do Sr. Constituinte José Mendonça
de Moraes.

O autor do pedido de destaque, Constituinte Roberto
Balestra, está presente? (Pausa) Ausente. Pedido preju
dicado. (Pausa)

Já que o autor da emenda está presente, concedo a
palavra ao nobre Constituinte José Mendonça de Moraes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MENDONÇA DE MO
RAES - Sr. Prezídente, Srs. Constituintes, a redação pro
posta no texto, salvo melhor interpretação, faz a ressalva
única e exclusivamente para fins de instrução processual.

O que desejo é que fique ressalvada a expressão "nos
termos da lei", porque aí deixamos muito mais abertura
às exceções. Gomo está redigido - e quero chamar a
atenção dos exegetas -, somente haverá exceção para
fins de instrução processual.

Assim sendo, minha emenda visa a restabelecer o
princípio geral de que, quando a lei o estabelecer, seja
para fins de instrução ou não, haverá as ressalvas, para
que se possa fazer o conhecimento dessas mensagens.
Então, pela minha proposta a redação fica mais consti
tucional, mais substantiva. Basta deixarmos apenas o
texto da seguinte forma:

"É inviolável o sigilo da correspondência e
das eornuníeações telegráficas e telefônicas, nos
casos e na forma que a lei estabelecer."

É muito melhor do que com essa ressalva que está
aqui, que é única e exclusivamente para fins ~e instru.
ção criminal. Basta fazer uma boa Interpretação da Ieí,
que é isso que vamos entender.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para contraditar.

a SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a

a palavra.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, o Constituinte José Mendonça
de Moraes vem apenas repetir a emenda do Constituinte
Israel Pinheiro. É muito semelhante - é praticamente
a mesmo que S. Ex.a acabou de referir.

Então, Constituinte José Mendonça de Moraes, gosta
ria de esclarecer a V. Ex.a que, quando o projeto deter
mina que é para fins processuais, subentende-se - e é
natural - que toda ordem judicial, toda ordem emanada
de um juiz dá início, como é lógico e decorrente da pró
pria natureza do poder, a um processo judicial, mesmo
aue seja simples. A ordem judicial já 'Constitui o inicio
de um processo. O juiz determinou a providência para
que fim? Para apurar alguma coisa, para obter algum
resultado. Pode ser que não o obtenha, mas o processo
judicial está aberto com esta ordem.

Não há outro racíocínío. Gostaria que me fosse expli
cado qual o outro objetivo da ordem judicial se não esse.
Nã'Ü poderia compreender um juiz determinar uma pro
vidência sem que ficasse calcada numa providência pro
cessual. Teria que, amanhã, dar explicações à parte para
a qual fosse dirigida esta ordem, que poderia contestá-la.

Teria algum suporte, que seria esta ordem dada por escri
to pelo juiz.

Desta forma, acho que devemos manter o texto do
Relator, porque preenche todos os requisitos normais para
garantir-se a inviolabilidade do sigilo da correspondên
cia, da comunicação telefônica etc., sob controle juris
dicional.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação.
Vai-se proceder à chamada.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Carlos Sant'Anna, Nilson Gibson, Prisco Viana, Rodrigues
Palma, Marcos Lima, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli,
Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, Luís Eduardo, Oscar
Corrêa, Ricardo Fiúza, João Menezes, Jonas Pinheiro, José
Tinoco, Darcy Pozza. Votaram NÃO os seguintes Senhores
Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio
Campos, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Celso Durado,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Francis
co Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon,
José Paulo Bisol, José Richa, Manoel Moreira, Nelson Car
neiro, Nelson Jobim, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna,
Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Aécio Neves,
Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Délio Braz, Euclides
Scalco, José Carlos Grecco, José Costa, José Tavares, Már
cio Braga, Octávio Elísio, Roberto Brant, Rose de Freitas,
Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza, Ziza Vala
dares, Afonso Arinos, Alceni Guerra, Edme Tavares, José
Lins, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Sandra Caval
canti, Mozarildo Cavalcanti, Ricardo Izar, Antônio Carlos
Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz
Maia, Virgílio Távora, José Maurício, Lysâneas Maciel,
Luiz Salomão, Fran'Cisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim
Bevilacqua, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno, Adolfo
Oliveira, José Maria Eymael, Haroldo Lima, Fernando
Santana e Beth Azize.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 16 Constituintes; vo
taram NÃO 67 Constituintes. Total: 83 votos. O Destaque
foi rejeitado.

Votação do Destaque n.O3.955, requerida pelo Sr. Ro
berto Balestra, referente à Emenda n.O 15.078, de autoria do
Sr. Constituinte Eraldo Tinoco.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Presi
dente, o parecer do Relator é pela aprovação da emenda.
Dessa forma, desisto do requerimento de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Retirado o
destaque.

Em votação o Destaque n.v 5.231, requerido pelo Sr.
Constituinte Roberto Balestra, referente à Emenda n.?
25.871, de autoria do Sr. Constituinte Oswaldo Almeida.
Como o autor não se encontra presente, está prejudicado
o destaque.

Votação do Destaque n.o 7.168, requerido pelo Sr.
Constituinte Roberto Balestra, referente à Emenda n.?
27.367, de autoria do Sr. Constituinte Maluly Neto. (Pau
sa.) Como o autor não se encontra presente, está preju
dicado o destaque.

Votação do Destaque n.O 560, requerido pelo Sr. Cons
tituinte José Genoíno, referente à expressão "salvo auto
rização judicial", para supressão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sr. Pre
sidente, desisto do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Votacão do
De:taque 11.° 3.497, requerido pelo Sr. Constituinté Aldo
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Arantes, referente à expressão "salvo" até a palavra "pro
cessual", para supressão.

Constituinte Aldo Arantes, retira V. Ex.a o pedido de
destaque?

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Retiro

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Retirado o
pedido de destaque.

Destaque 11.° 6.199/87 - Emenda 11.° ES
2.152-8, do Sr. Ibsen Pinheiro, "que modifica o
art. 6.0 § 39 do Substitutivo n.O 17 (art. 5.° § 12
do Substitutivo 11.° 2)". (45.a votação)

Votação do Destaque n.O 6.199, requerido pelo Cons
tituinte Ibsen Pinheiro, referente à Emenda n.O 21.152, de
sua autoria, para aditamento da expressão "e investiga
ção criminal".

Tem a palavra o Constituinte Ibsen Pinheiro.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEI.R? - Sr. Pre
sidente Srs. Constituintes, quando se decídíu, momentos
atrás r'elativamente à emenda supressiva do Constituinte
Brandão Monteiro, confesso que fiquei. ~a dúvida sobre
se convinha ou não, no Estado democrátíco que est:::mos
construindo, introduzir ou manter ressalva para a viola
ção do sígllo da correspondência e das comunicações. A
expressiva maioria desta Comissão de~idiu pela. conveni
ência de manter-se a ressalva e autorizou que fícasse no
texto a expressão "salvo por ordem judicial, nos casos e
na forma que a lei estabelecer para fins de instrução pro
cessual".

Tenho a convicção, Sr. Presidente, de que os 90~sti~
tuintes que votaram majoritariamente foram senSIVeIS a
necessidade que terá o Estado democrátic? q~e ~s~am~s
construindo, de compatibilizar as. g~rantias mdivIdu8;IS
com a defesa da sociedade e do próprio Estado democra
tico. É, certamente, nesta linha de raciocínio que s_e i~s~re
a ressalva, porquanto condiciona a eventual víolação a m
dispensável e prévia autorização judicial.

Penso, Sr. Presidente, que a Casa foi sensível à neces
sidade de que a repressão criminal, especialmente, seja d<!
tada de instrumentos eficazes para responder com celerí-
dade.

Quero, pois, chamar a atenção do Sr. Relator ~ernardo
Cabral _ sobre cujo texto nos debruçamos e a cUJO aper
feiçoamento nos dedicamos, sem deixarmos de proclamar,
em nenhum momento, a qualidade de s~u !rabalho, rea
lizado à custa de muito esforço e dedIcaçao - para a
minha emenda, que busca aditar uma expressão curta e
simples: "e investigação criminal". Ficaria,. e~tã.o, .0 texto
redigido da seguinte maneira: "... que e I~vI<?I~vel no
sigilo da correspondência, salvo por ordem J~dlCIaI, .nos
casos e na forma que a lei estabelecer, para fms de 111S
trução processual e investigação criminal".

Alerto o Sr. Relator para o fato de que, tecnicamente,
ficaria melhor se antes se dispusesse "para fins de inves
tigação criminal e instrução processual". Realmente, pro
cede a observação, já que a investigação. antecede, na
lógica das ações investig~tórias e processuaas, o proces:o
judicial. Mas, se a intenção da Oomíssao fo~. :t0_tar o E~
tado democrático de instrumentos para a coimçao do cri
me, é indipensável que isto ocorra na fase in~e~tigatória,
porque é justamente qu~ndo se torna nec.ess.a~la, se f!?r
o caso, a violaçao, autoTlzada por ordem [udicíal, do SI
gilo protegido constitucionalmente.

Ademais, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, há uma
razão adicional: temo que o silêncio da Lei Maior sobre
a investigação criminal possa estimular a idéia de que,
nesta fase, não é necessária ou indispensável a presença
da autorização judicial.

Por esta razão. a emenda aditiva que proponho, no
meu entender, atinge duplo objetivo: o de fotralecer a
sociedade para a defesa na luta contra a criminalidade e
o de que só a ordem judicial, só a proteção do Estado de
direito, através do mandado judicial, poderá permitir a
violação do sigilo em casos extremos, que, por isso mes
mo, dependerão sempre da autorização judicial.

Nestas condições, sou pela aprovação da emenda, com
aditamento da expressão "e para fins de investigação cri
minal, como elemento a mais nas faculdades atribuidas
ao juiz para a defesa da sociedade e do Estado democrá
tico.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
d.ente, prezado colegas, não me quero tornar aqui imper
tmente ou contestador de todas as proposições apresenta
das, mas a instrução processual pressupõe também, na sua
expressão ~enérica: a investigação. O que abunda, porém,
nao prejudica, Se e para agradar o nosso promotor públi
co, que vrv.e no ambiente das investigações criminais, va
mos aprova-la.

Seria dispensável, porque toda instrução pressupõe
que se proceda à investigação. Não sou propriamente côn
trário, mas ~cho que já é um excesso de zelo o que de
monstra o ilustre promotor público Constituinte Ibsen
Pinheiro, que sempre nos honra co~ suas lições na tri
buna.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Haroldo Lima.

. O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sídente, Srs. Constituintes, a emenda do nobre Consti
tui~te Ibsen ~inheiro diz respeito a um direito que já
es~a .~endo perigosamente aberto e prejudicado. Em nossa
opimao, se se acrescentar a expressão "e para fins de
investigação criminal", introduzir-se-á uma amplitude
desnecessária, por um lado, e perigosa, por outro.

Desnecessária, porque a instrução processual sobre
tudo por ordem judicial, pode levar, se for o caso' a uma
ínvesldgação complementar; perigosa, porque sabe~os que
ínvestígação crímínal, em nosso País sobretudo, é feita
por 0Edem de delegados, o que leva à possibilidade de
víolação do sigilo de correspondência. Então, esse direito,
que, na nossa compreensão, deveria ser taxativo - por
tanto, impossibilitado de ser quebrado sob qualquer oír
cunstâncta - passa a ser, por diferentes mecanismos
prejudicado e, na verdade, anulado. '

Bomos da opinião de que o § 12, como já dissemos
mais de um~ vez, não está, como no caso da Constituição
atual, taxativamente afirmando ser inviolável o sigilo da
correspondência e das comunicações telegráficas e tele
fônicas. Já existe certa ressalva. certa condição. Se acres
centarmos outra ressalva, outra condição, haverá grave
prejuízo para a afirmação desse direito na letra da oons
títuíçâo.

Por conseguinte, somos contrários a que se aprove a
emenda do Constituinte Ibsen Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao Constituinte José Maria Eymael.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL 
Sr. Presidente, parece-nos extremamente necessária a
emenda proposta pelo Constituinte Ibsen Pinheiro. Isto
porque, da forma como está redigido, o texto demandará
um longo processo interpretativo para chegarmos à con
clusão de que, nos casos específicos de seqüestro, estaria
contemplada a exceção. Assim como consta no texto, que



Janeiro de 1988 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Juarta-feira 27 1001

fala apenas da instrução processual, não está contem
plada a figura da investigação criminal, que precede à
instrução processual, que somente poderá ser instalada
a partir da distribuição da ação.

Sabemos que, em caso de seqüestro, a ação deve ser
rápida e imediata. O que vai caber é exatamente a figura
do inquérito policial e. no caso, a instrução processual.

Então, parece-nos que a emenda proposta pelo Cons
tituinte Ibsen Pinheiro preenche esse lapso e assegura
que, em casos de seqüestro - no meu entendimento, o
que mais preocupa com relação a essa quebra do princi
pio da inviolabilidade - possa haver a ação imediata,
pronta.

Se o texto ficar como está, seguramente teremos extre
mas dificuldades para adotar as providências necessárias.

Pergunto a V. Exas, Srs. constituintes, se algum de
nés, ao receber um telefonema avisando que um de nossos
filhos foi seqüestrado, não autorizaria uma medida judi
cial para que fossem tomadas providências imperativas,
a fim de que todos os suspeitos tivessem seus telefones
verrfícados.

Temos, neste momento, que assumir uma posição de
profunda consciência e decidir com integridade, princi
palmente trazendo para nós a vivência de uma situação
real. Obrigado, Sr. Presidente.

O SiR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente Srs. Constituintes, em primeiro lugar, ressalvo que
a medida só é possível por determinação judicial. O Cons
tituinte Ibsen Pinheiro colocou a matéria de tal sorte que
o Relator acolhe sua emenda e votará favoravelmente a
ela.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Passa-se à
votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Srs. Constituintes: Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Fernando Henrique Car9-0 
so Ibsen Pinheiro J'Üsé Richa, José Serra, Nelson JobIm,
Nilson Gibson O~waldo Lima Filho, Pimenta da Veiga,
Renato Viann'a. Rodrigues Palma, Aécio Neves, Albano
Franco, Chagas' Rodrigues, Euclides Scalco, Is.rael Pinhei
ro José Tavares, Márcio Braga, Maroos Líma, Nelson
W~dekin, Octávio Elísio, Rose de Freita:" Vicente Bago,
Ziza Valadares, Alceni Guerra, Antoníocarlos Mendes
Thame Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Eraldo Ti
noco Inocêncio Oliveira José Jorge, José Lins, José S:an
tana 'de Vasconcellos, Luís Eduardo, Mário Assad, Ricardo
Fiúza Sandra Cavalcanti, João Menezes, Jonas Pinheiro,
José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Ricardo Izar, Antônio
Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas
Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora! J.osé Mau:,
rícío, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Jose
Maria Eymael. Haroldo Lima, Fernando Santana e Beth
Azize. Votaram NÃO os seguintes Srs. Constituintes: Abi
gail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Carlos
Sant'Anna Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Fer
reira Li~a, Fernando Bezerra Coelho, Francisco Pinto,
Haroldo Sabóia, João Calmon, José Paulo Bisol, Nelton
Friedrich, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Sigmaringa
Seixas, Virgildásio de Senna, Antonio Mariz, Délio Braz,
José Costa, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Afonso Arinos,
Carlos Chiarelli, Edme Tavares, Marcondes Gadelha, Os
car Oorrêa, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gastone Ri
ghi, Joaquim Bevílacqua e José Genoino.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 56 Constituintes: vo
taram NÃO 32 Constituintes. Total: 88 votos. O Destaque
foi aprovado.

Em votação o Destaque n.o 6.306, requerido pelo Cons
tituinte Jorge Arbage. (Pausa) Não estando presente Sua
Excelência, fica prejudicado o destaque.

O Destaque n.O 7.144, requerido pelo Sr. Constituinte
Roberto Balestra, foi prejudicado pela rejeição do Re
querimento de Destaque n.v 3.957, que versava matéria
análoga. Está, assim, encerrada a votação do § 12 do
art. 5.0

IV - SUSPENSÃO DA REUNIÃO

O SR. PlRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Presidên
cia vai suspender os trabalhos, convocando os Srs. Cons
tituintes para a continuação da presente reunião, ama-
nhã, 30 de setembro de 1987, às 14:00 horas. I' /

Está suspensa a reunião. t:>-
EM 30 DE SETEMBRO DE 1987

Presidência dos Brs: Aluízo Campos, Primeiro-Vice
Presidente; Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presidente;
Afonso Arinos, Presidente; Fernando Henrique Cardoso,
Quarto-Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.

11 - ORDEM DO DIA

VOTAÇAO DO PROJETO DE CONSTITUIÇãO
TÍTULO Ir (continuação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vamos pros
seguir a votação do Substitutivo n.O 2 ao Projeto de Cons
tituição, começando pelo § 13 do art 5.0

Em votação o Destaque n.o 5.457/87, requerido pelo
Constituinte José Egreja. S. Ex.a não está presente. Fica,
então, prejudicado o requerimento.

Em seguida há um pedido de destaque de minha auto
ria para emenda que manda suprimir uma palavra, mas
eu solicitei a S. Ex.a, o Sr. Relator, que isto ficaria para
ser resolvido, desde que ele concorde, com a redação final.

Eu não desisti do destaque. apenas o SI' Relator con
corda com a supressão da palavra, o que pode ser resolvi
do em redação final.

Tendo em vista os protestos, peço ao eminente Sena
dor Constituinte Jarbas Passarinho assumir a Presidên
cia. Desejo defender o destaque, já que V. Ex.as protes
tam. (Palmas)

Destaque n,v 3.980/87, do Sr. Aluízio Campos,
"que suprime a palavra "anterior" no § 13 do art.
5.°, do Substiutivo n.? 2".

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o Destaque n.O 3.980, requerido pelo nobre Consti
tuinte Aluízio Campos, para emenda referente à supressão
da palavra "anterior" no § 13 do art. 5.° do Substitutivo.

Tem V. Ex.a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - A nor

ma tradicional no Direito Penal, é a de não haver crime
sem lei que o defina, nem pena sem prévia cominação le
gal. Além disto está o texto esclarecendo que a Lei Penal
não retroagirá, [alvo para beneficiar o réu.

A palavra "anterior", parece-me, no caso, pleonásti
ca. Eu havia solicitado a concordância do Relator para
retirá-la, com o que S. Ex.a já acedeu, e com isso poderia
ser feita a correção na redação final.

Evidentemente, se não há crime sem lei que o defina
obviamente a lei tem que ser precedente ao crime. Nã~
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se precisa usar a palavra "anterior". Sobretudo dispondo
o Subsitutivo que não há retroatividade para prejudicar
o réu. Aí está ressalvada completamente a proteção ao
réu, que não pode ser punido em conseqüência de uma
lei posterior. Por isso é que propus a retirada da palavra
"anterior" para, tecnicamente, ficar melhor redigido o
texto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, para encaminhar contrariamente a votação, o
Constituinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes:

A pretensão da emenda é suprimir a palavra "ante
rior", logo após a expressão "lei". Nesta hipótese nós te
ríamos a possibilidade permissiva da Constituição de leis
com retroeficácia, ou seja, com incidência anterior ao fato
definido posteriormente como crime É necessária a ma
nutenção da expressão "anterior" para se proibir nas
questões penais, principalmente, a retroeficácia da norma

Era isto, Sr. Presidente. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pode

V. Ex.a interromper a chamada, por obséquio? Embora
isto não seja figura regimental, o autor do destaque diz
que, dada a tendência visível que há no Plenário, retira
o destaque. (Palmas)

Para os §§ 14 e 15, não há destaque apresentado. Pas
samos ao § 16.

Peço a atenção dos Srs. Constituintes. Houve um equi
voco aqui, na apresentação da Assessoria: deixou de ser
apreciado um destaque, de autoria do Constituinte Fara
buíní Júnior, ainda com referência ao § 13. S. Ex.a tem
a palavra. (Pausa)

O SR. FARABULINI JÚNIOR - Retiro-o.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retiro o
destaque do § 13, porque ele pode aproveitá-lo em seguida.

Destaque n.o 3 981187, do Sr. Aluízio Campos,
"que suprime o § 16 do art. 5.°, do Substitutivo
n.? 2".

Em votação o Destaque n. O 3.981, requerido pelo
Constituinte Aluízio Campos, referente à supressão do
§ 16.

Tem a palavra, o Constituinte Aluízio Campos.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente:

Estamos em um processo de elaboração constitucional
e devemos decidir as matérias, tendo em vista, natural
mente, a sua importância e a sua significação.

O § 16 do art. 5.0 transpõe para o texto constitu
cional, isto é, faz o pinçamento de um caso que é na
lei penal punido como fraude e diz respeito à falsidade
material ou ideológica. Então, diz uma coisa que é abso
lutamente óbvia:

"São inadmissíveis, no processo, as provas
obtidas por meios ilícitos."

Nenhum juiz pode admitir prova por meio ilícito.
A prova admitida em processo por meio ilícito é fraudu
lenta e, neste caso, está sujeita a punição no Código Penal.

Não é necessário constar do texto constitucional um
caso isolado de fraude que decorra ou de falsidade mate
rial ou de falsidade ideológica.

Se V. Ex.as atentarem para o texto, o parágrafo tor
na-se constitucionalmente impertinente, porque há um

sem-número de casos de fraudes que não podem ser admí
tidas como prova processual, no curso do processo.

Este § 16 não tem sentido. Ele está contido no texto
constitucional, porque é apenas o destaque isolado de
uma ílícítude fraudulenta, que em regra nenhum juiz,
nenhum órgão do Poder Judiciário deve admitir na for
mação da instrução criminal.

Não devemos permitir que a Constituição se exagere
em casuísmos que não melhoram em nada a substância
da matéria constitucional.

P.or isso é que proponho a eliminação desse parágrafo.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não há

oradores inscritos para falar a favor nem contra.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
SI'. Presidente, peço a palavra para falar contra.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Constituinte Egídio Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, a matéria aventada pelo Constituinte Aluí
zio Campos é importante, sobretudo em matéria proces
sual penal. Sabe-se que nela, tendo em vista o valor e a
importância da Iíberdade e os entraves com que se tenta
tirar a ampla defesa, o réu e até O seu defensor têm
uma liberdade muito grande. O réu pode silenciar, e por
isso que em regra o juiz pergunta por determinação pro
cessual, se ele quer dizer alguma palavra, o adverte de
que o silêncio pode ser prejudicial a ele, o réu, quando
está sendo interrogado. Libera o advogado, também, o
código de ética dos advogados, permitindo que o advo
gado tenha uma convicção pessoal diversa daquela orien
tação que ele põe na defesa, Tudo isso em defesa do réu,
da ampla defesa, da importância que tem a liberdade.
Ora, se o processo penal, se a própria lei estabelece essas
exceções em matéria penal, acho que é importante que
se eríja a matéria constitucional à não utilização de
provas conseguidas por meios ilícitos, porque exatamente
vem estabelecer aquele limite, que é o expresso por lei,
e a Constituição adverte de que a prova fraudulenta não
pode ser utilizada. Por estas razões, eu me manifesto
contra a emenda do Constituinte Aluízio Campos. Acho
que a atitude e o comportamento do Relator só merecem
louvor.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vou
tentar uma votacão nossa de natureza simbólica. Os
Srs. Constituintes 'que estejam a favor, portanto, corres
pendendo ao SIM, permaneçam de pé. (Pausa)

A favor do destaque 6 Constituintes. Peço à Mesa que
anote os nomes, porque a votação é nominal.

Aprovado, com votação contrária de 6 Constituintes.
O SR. CONSTITUINTE Oscar Corrêa - Questão

de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a

palavra o Sr. Constituinte Oscar Corrêa.
O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊA - Sr. Pre

sidente na nossa Comissão Temática foi instituído o cri
tério q~e, pelo que vejo, V. Ex.a está implantando aqui
agora. Mas esse critério, lá na nossa Comissão, teve um
outro procedimento. Levo à consideração de V. Ex.a e do
Plenário o que foi lá feito, utilizado pela Mesa e pelos
membros da nossa Comissão. Esse critério seria o seguín
tIO': o destaque seria posto, simbolicamente, em votação
nominal. Depois, as emendas aprovadas ou rejeitadas
seriam postas em um pacote, por exemplo, de emendas
aprovadas e emendas rejeitadas que, ao final do título,
poderiab vir a ser votadas em bloco, favorável ou contra
ríamente, porque esse processo que acaba de ser utilizado
parece-me impróprio, à medida em que vários Constituin
tes podem vir a ter os seus nomes aprovando ou rejei
tando os destaques, estando inclusive ausentes à sessão
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e não dando oportunidade a que alguns suplentes venham
a se manifestar, já que poderia ser do seu interesse. e
desejo em relação à matéria. Então, a se utilizar esse CrI
tério, peço a V. Ex.a que use isso como uma forma .e~

aue se institua um pacote de emendas aprovadas e rejei
tadas que, ao fim de um título, venham a ter a sua
votação em bloco, por todos os Constituintes.

O aR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A julgar
pela questão de ordem que V. Ex.a levanta, não poderá
haver nenhuma votação simbólica.

O SR. CONSTITillNTE OSCAR CORRIDA - Tenho
a impressão que não, em matéria constitucional não pode.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Então,
teremos que passar à votação nominal, mesmo quando
flagrantemente a Casa esteja ...

O SR. CONSTITillNTE PIMENTA DA VEIGA 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pa.ssarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Pimenta da Veiga.

O SR. CONSTITillNTE PIMENTA DA VEIGA 
Parece-me que há uma sugestão que pode compatibilizar
essas posições. Todos nós desejamos dinamizar o processo
de votação, acelerar a apreciação, pela Comissão de Sis
tematização, do substitutivo do Relator e das emendas
apresentadas, que são milhares. É evidente que, se con
tinuarmos no sistema que estamos adotando, certamente
não concluiremos a apreciação pela Comissão neste ano,
o que não é aceitável, não é admissível. V. Ex.a apre
sentou uma proposta que me parece louvável, se bem
que alguns companheiros Constituintes manifestam preo
cupação quanto à declaração feita por V. Ex.a de que a
matéria estava rejeitada. Portanto, a sugestão que enca
minho é que seja adotada nesta Comissão aquela via
adotada por V. Ex.a mesmo na Comissão, quando essas
"prévias", poderíamos chamar assim, feitas pela Mesa,
levavam sempre o autor da proposta ao convencimento
de que terá sua proposta derrotada e que por isso faz
o obséquio ao Plenário de retirar a sua proposta. É lógico
que quem não quiser retirar, levará o Plenário ao cons
trangimento de comprovar que são apenas dois ou três
que o seguem. Mas, como regra, penso que todos os auto
res farão a retirada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Quando
tentei a votação simbólica foi com o objetivo de acele
rarmos essas votações, quando parece claro, pela ausência
de um defensor do projeto, que a maioria se inclina
desfavoravelmente. Restaria um argumento, o Constituin
te Oscar Corrêa, por exemplo, poderia pedir verificação
de quorum. Não declararia rejeitada a matéria, teria que
passar à votação nominal. Bastava haver concordância
do Plenário.

Agora, a colocação que V. Ex.a faz é respondível.
A votação simbólica demonstra, desde logo, claramente,
qual é a tendência. Se o autor quiser 'Colaborar ele pede,
naturalmente, a supressão da matéria.

O SR. CONSTITUINTE. ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Aluízio Campos, pela ordem.

O SR. CONSTITillNTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pl'e
sidente, o meu destaque é apenas com o propósito de
excluir do texto constitucional um parágrafo que me pa
receu supérfluo. Mas já que esse entendimento não é do
domínio comum, inclusive de Constituintes com a expe
riência de penalistas, como o Constituinte Egídio Ferreira
Lima, então, já que para mim não é matéria de grande
importância na Constituição, eu a considero apenas des
necessária, por isso desisto do destaque.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Virgildá:sio de Senna, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 
Sr. Presidente, a questão de ordem não diz respeito a
este dispositivo de autoria do nobre Constituinte Aluízio
Campos. O problema que está em tese levantado é se pode
haver votacão simbólica em matéria constitucional. O que
me parece é que não. E que seguir a orientação do nobre
Constituinte Pimenta da Veiga é ainda demorar mais,
porque procede-se à votação simbólica para alguém, de
pois, pedir a votação nominal.

Peço a V. Ex.a que cumpra o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a

está 'Com o Regimento a seu favor, apenas provaria pelo
tempo que mesmo nesta votação, com todas as inter
rupções que tivemos, ainda ganhamos tempo. Porque a
votação mais rápida que se fez aqui levou 17 minutos.
A matéria está fora de cogitação, porque foi retirado o
destaque.

Peço a atenção do Plenário.
Em votação o Destaque n.o 6.168, requerido pelo Cons

tituinte Adylson Motta, referente à Emenda n,v 23.874,
do autor.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr. Pre
sidente, para colaborar com os trabalhos e me rendendo
ao trabalho do Relator, que atende melhor pela objetivi
dade com que trata o assunto, retiro o meu destaque.
(Palmaa.)

Apenas, Sr. Presidente, quero fazer aqui uma ponde
ração para reflexão da Mesa. Não sei qual seria o critério
adotado com relação às votações. Mas, se nós não ado
tarmos algumas modificações no processo de votação, não
atenderemos 10% das votações.

Então, para reflexão da Mesa, creio que, se adotado
esse primeiro critério, poder-se-ia adotar um segundo:
uma vez atingido o quorum de maioria absoluta, que
fosse dispensada a votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Também
não posso, Sr. Constituinte Adylson Motta, pela reclama
ção feita pelo Constituinte Oscar Corrêa. Tem que haver
a definição de cada Parlamentar presente, votando SIM,
NÃO ou ABSTENÇÃO. Se eu tiver de cumprir o Regi
mento, não posso.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr. Pre
sidente, mas caso seja aberta uma exceção às normas
regimentais, eu incluo também essa sugestão: atingido o
quorum de maioria absoluta, não há necessidade de cha
mada nominal.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES 
Sr. Presidente, todos nós estamos interessados em agilizar
os trabalhos, de modo que o que todos esperamos, para
atingir esses objetivos, é que, quando houver um desta
que, fale apenas o autor a favor e um Constituinte em
sentido contrário. É o apelo que faço a todos os 81'S. Cons
tituintes, no sentido de agilizarmos os nossos trabalhos.

O ERo PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
atenção dos Srs. Constituintes, antes de passar à votação
do próximo destaque, com relação à questão de ordem
levantada pelo Sr. Constituinte Chagas Rod.rigues.

A Mesa da Comissão de Sistematização, hoje reunida,
resolveu submeter a Plenário exatamente a proposta que
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se contém na sugestão do Sr. Constituinte Chagas Rodri
gues. Como, pelo Regimento, devem falar dois Consti
tuintes que apóiam, dois contra e mais o Relator, que
pude falar ao seu alvedrlo, seriam cinc-o srs. Constituintes
a falar por cinco minutos cada. Estamos jogando contra
o tempo, angustiados diante de oito mil destaques. Assim
a Mesa da Comissão de Sistematização propôs que: só
fale um Constituinte a favor e um contra, sendo o a
favor. preferentemente, o autor do destaque e, na sua
ausência, o autor da emenda; na ausência de ambos,
somente se h-ouvesse uma recomendação prévia, por escri
to, para um terceiro Constituinte falar.

Se o Plenário aceitar essa colocação, faremos com
que esta comunicação seja feita ao Presidente da Cons
tituinte, para obter o seu respaldo.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL
Sr. Presidente, Srs. Constituintes: acho profundamente
desaconselhável esta medida. Estou entendendo que a
preocupação da Mesa é acelerar os trabalhos. Mas esta
mos também aqui, Sr. Presidente, com uma preocupação
que a meu ver não tem nada a ver com a intenção de
se fazer uma Constituinte mais aprimorada, mais justa
e mais perfeita. Por que esse compromisso com a pressa?
Entre as protelações inúteis, as obstruções desnecessárias
e uma tentativa de se chegar a um posicionamento mais
adequado, há uma grande diferença. Isso é extremamen
te perigoso e desaconselhável. Estamos restringindo a
oportunidade de discutir assuntos porventura polêmicos
que exigem maior reflexão, maior debate.

Não temos que fazer uma Constituinte analítica, sin
tética e muito menos apressada. Entendo, e o meu partido
entende também, que é totalmente desaconselhável essa
sugestão a que chegaram os integrantes da direção da
Comissão de Sistematização.

Sr. Presidente, é muito perigoso. Por que essa pressa
em construir uma Constituição? Depois de 20 anos sem
participação do povo, esta Constituição está sendo de
costas para o povo e agora de costas para os Constituin
tes. Estão se estreitando os espaços para o diálogo. E veja
V. Ex.a, a segunda emenda está sendo reformada de uma
maneira razoável. Várias coisas estão sendo mudadas para
melhor. Então, não há por que acelerar esse procedimento.
Aqui, vários Constituintes estão pedindo a retirada de
emendas, alguns insistem, mas a maioria está tentando
encontrar a melhor solução. Acho altamente perigoso,
altamente desaconselhável. O compromisso é fazer uma
Constituição bem feita e não apressada, sintética ou
analítica.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Aldo Arantes, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, estou aqui falando não só em nome do PC do B,
mas também por solicitação do PT. Quero manifestar a
nossa opinião de que, se se estabelecer uma determinação
de que só fale um a favor e um contra, isso poderá res
tringir o debate. Que essa orientação fique em termos
indicativos, a critério das pessoas e em função da impor
tância de cada tema, mas que não tomássemos uma deci
são que iria contra a letra do Regimento Interno e que
poderia cercear os debates em questões extremamente
importantes. O que poderíamos fazer é, exatamente, nes
sas questões menos importantes, onde não há interesse
do debate, que a coisa fosse encaminhada no sentido de
se falar somente um contra e outro a favor. Que a norma
tosse em termos indicativos, é a nossa opinião.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILD:ASIO DE SENNA 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Virgildásio de Senna.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 
Sr. Presidente, considero que a forma mais expedita de
avançarmos com o trabalho constitucional é colocar em
funcionamento o painel eletrônico e não cassar a palavra
dos Srs. Constituintes. (Palmas.) Creio que isso será pos
sível fazermos imediatamente, porque, segundo estou in
formado, a única dificuldade se restringe ao problema dos
suplentes. Mas poderão votar imediatamente, a partir de
hoj e, 'Os 93 titulares da Oomíssâo. E a votação nominal,
por chamada, rar-se-ía, exclusivamente, para os suplen
tes; com isto se avançará violentamente em nossos tra
balhos sem precisar restringir o uso da palavra dos Cons
tituintes.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Devo
informar a V. Ex.a que este assunto também foi decidido
pela Mesa da Comissão de Sistematização. A única ques
tão pendente é a dos suplentes tecnicamente. Tão pronto
seja resolvida a questão - V. Ex.a se antecipa em rela
ção 00 desejo da Mesa - darei uma decisão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Questão
de ordem. Apóio a proposta de V. Ex.a , que considero
prática. Sabemos o que estamos votando e o que se vai
discutir. Ninguém pretende convencer ninguém através
de mais um ou dois discursos, aliás, curtos e explíeatívos.

A tese de V. Ex.a está perfeita e tem o nosso apoio.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Peço

a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Darei a
palavra a V. Ex.a como último interpelante neste assunto.
Não perderemos mais tempo do que pretendia ganhar.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO 
Sr. Presidente, o que tem atrasado o trabalho desta Co
missão são as questões de ordem. Devemos instituir aqui
o mesmo critério existente na Câmara dos Deputados e
no Senado Federal. Há um que levanta a questão de
ordem e outro que a impugna, e a Presidência decide.
Não é possível é que, a cada questão de ordem, falem
dez ou doze. (Palmas) Se V .Ex.a adotar o mesmo cri
tério que é cumprido, há anos, nas duas Casas Legisla
tivas, adiantaremos muito os nossos trabalhos, pois não
haveria tantas questões de ordem, inclusive a que estou
formulando agora.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre
Constituinte Nelson Carneiro, V. Ex.a, que nos dá lições
de experiência parlamentar, há de compreender que,
quando uma questão de ordem é levantada, tenho que
ouvi-la previamente.

Então, se alguém se destinar a obstruir, pede uma
questão de ordem diferente da anterior... e volta à pri
meira. Tenho que ouvir uns cinco minutos para depois
declarar que não houve questão de ordem a levantar.

É questão de disciplina interna.

Srs. Constituintes, a Mesa se submeteria ao Plenário
da Comissão. Esse era o objetivo de hoje de manhã quan
do por unanimidade decidimos; se fosse aprovado, então,
mandaríamos essa informação ao Presidente da Consti
tuinte que, por seu turno, numa sessão da Constituinte,
modificaria o Regimento. Como estou encontrando resis
tências, inclusive de Lideranças, voltarei com a matéria
à direção da Mesa. (Muito bem! Palmas)

Em votação o Destaque n.O 8.115, requerido pelo Cons
tituinte Osvaldo Coelho, referente à Emenda n.> 29.767.

O Constituinte Osvaldo Coelho está presente? (Pausa)
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Fica prejudicada a matéria pela ausência do pro
ponente.

Passamos ao § 18.

Em votação o Destaque n.o 7.809, requerido pelo Cons
tituinte Jovanni Masini, referente à Emenda n. O 22.408
de sua autoria.

S. Ex.a está presente? (Pausa)
Ausente. Fica prejudicada a matéria.
Parágrafo -19.

Em votação o Destaque n. O 6.400, requerido pelo Cons
tituinte Valter Pereira, referente à Emenda n. O 23.079
de sua autoria.

O SR. CONSTITUINTE VALTER PEREIRA - Sr. Pre
sidente, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirado
o destaque.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Na pauta
do Substitutivo n.? 2 constam, com a mesma numeração,
os §§ 18 e 18-A. Pergunto como vamos proceder.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A infor
mação da Assessoria é que, no § 18, não há nenhuma
emenda apresentada aqui.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Como fica
rá no texto O § 18 será o 19, o 19 será o 20 e o 20
será o 21? É apenas um esclarecimento, porque há uma
numeração idêntica.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Por ocasião
da redação final, isso será corrigido devidamente; os pa
rágrafos serão reenumerados corretamente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o Destaque n,v 6.353, requerido pelo Constituinte
Bonifácio de Andrada, referente à supressão da expressão
"e de seus frutos". (Pausa)

S. Ex.a não está presente.

Fica a matéria prejudicada.

Ainda com referência ao § 18: em votação o Desta
que n," 4.768, requerído pelo Constituinte Artur da Távo
la, referente à Emenda n.O 27.828. (Pausa)

Ausente o autor.

Está prejudicado o destaque.
Em votação o Destaque n. O 2.908, requerido pelo oons

tituinte José Thomaz Nonô, referente à Emenda número
25.072 de sua autoria. (Pausa)

Ausente o autor.
Está prejudicada a matéria.

Destaque n.O 1.283-87 - Emenda n.? ES
34.585-1, do Sr. Vivaldo Barbosa, "que adita ex
pressão ao art. 6.° § 23 inciso VI do Substitutivo
11.° 1 (art. 5.° § 20 do Substitutivo 11.° 2)". (46.a

votação)

Em votação o Destaque n.> 1.283/87, requerido pelo
Constituinte Vivaldo Barbosa, referente à Emenda núme
ro 34.585.

Com a palavra o autor do destaque.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. presi

dente, gostaria de solicitar a V. Ex.a que declarasse apro
vado o parágrafo que fosse sendo superado pelo processo
de votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está-se
considerando como absolutamente automático.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ F10GAÇA - Obrigado!
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Se

nhor Presidente, Sras. e srs, constituintes:

A proibição de não se admitir no texto constitucional
a existência de pena de morte ou de trabalhos for~ados
traz para a administração de. qualquer ~lS~ema peníten
cíárío dificuldades às vezes íntransponrveís, porque há
uma ignomínia que se quer evitar no texto constitucional,
que é a possibilidade de alguém ser pe:nalizado po~ ~r~
balhos forçados. Isto muito mais em VIrtude da hístóría
do que da realidade da situação criminal de nossos Õ;ias.
Mas nós, é evidente, cedemos a isso e o texto eonstítu
cional há de consagrar o banimento da pena de trabalhos
forçados. Mas é necessário acrescentar nesse dispositivo
o trabalho obrigatório no interior das prisões, para per
mitir que a Justiça Criminal, que os sistemas penitenciá
ríos possam ser administrados de maneira racional, que
leve os presos a trabalharem, a produzirem, inclusive re
encontrarem-se com sua humanidade, muitas vezes per
dida ao longo de uma vida de crimes e de marginalidade,
pelo trabalho, pela produção, pela criação de alguma
coisa. Também possibilitaria a que juízes, que conheçam
um pouco da família, da vida pregressa de qualquer con
denado, ao invés de encaminhá-lo às prisões, por penas
pequenas, por delitos mais leves, determinassem a pena
de trabalho externo. Este é o alcance da emenda que
visa acrescentar na relação dos cinco incisos das penas
previstas no § 20 mais um, o de n. O 6 (seis), que é a
possibilidade de sentenças de penalização mediante tr::-
balho obrigatório no interior das prisões do sistema peni
tenciário e, externo, como prestação obrigatória sucedâ
nea da pena privativa de liberdade. Peço a compreensão
dos Srs. Constituintes para acolherem a emenda no sen
tido de facilitar a administração dos sistemas penitenciá
rios, inclusive, facilitar aos juízes criminais darem sen
tencas mais razoáveis, mais próprias de trabalho, ao invés
de, -indevidamente, recolherem pessoas às nossas prisões
já abarrotadas. Daí esse rosário interminável de crime e
violência neste mundo de sombras atrás das grades.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte Pimenta da Veiga, para enca
minhar contrariamente.

o SR. CONSTlTUINT·E PIMENTA DiA. VEIGA - Se
nhor Presidente, Srs. Constituintes, a proposta do Oons
tituinte Vivaldo Barbosa é evidentemente motivada pela
melhor das intenções. Mas é natural que o Plenário não
possa aprovar esta proposta. Primeiro, porque, a despeito
das palavras do proponente, é um trabalho forcado. O
trabalho obrigatório em presídios é um trabalho forçado.
Segundo e mais grave, é que não vejo como obrigar
o interno, o recluso a trabalhar a não ser pela coação
física. Quem está num presídio não tem disposição de
seguir regulamentos, não está disposto a Se submeter a
discplínas e o único modo de obrigar um detento a tra
balhar é através da coação física, o que é profundamente
repugnante. Por esta razão, apelo para o bom senso do
Constituinte Vivaldo Barbosa no sentido de que se pre
tende realmente apenas fazer com que Os presos não
cumpram ocíosaments a sua pena, permitindo que a Di
reção dos presídios ofereça um trabalho aos presidiários,
retire a palavra "obrigatório", o que tornaria a sua pro
posta, aí sim, aceitável e de acordo com a sua própria
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defesa da tribuna. Tenho a impressão de que com a su
pressão, com a retirada da palavra "obrigatório", nós
poderíamos acolher a proposta que certamente poderia
até mesmo ter a acolhida do Relator geral.

O SiR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Posso
responder a sua questão? Eu concordo com a retirada,
porque nós estamos tratando de pena dada por sentença.
Evidente que já é obrigatório, porque sentença há de ser
cumprida. Eu retiro a expressão.

O SE. CONSTITI""'INTE PIMENTA DA VEIGA - Vossa
Excelência concorda, portanto, com a supressão. Desse
modo, terá o nosso apoio.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRli:A - Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRl!:A - Acabou de
ser proposta, Sr. Presidente, em que pese a concordância
do Plenário ou de alguns membros da nossa Comissão, a
supressão a um destaque apresentado em forma de emenda,
no prazo regimental.

Não houve ilustre, Relator adjunto José Fogaça, a
desistência. Ou a desistência é integral do destaque ou
não pode ser supressívo da emenda, j á que há um enten
dimento dessa Comissão em não se permitir alteração
apresentadas às emendas. Ou vamos manter essa jurispru
dência ou, infelizmente, esta Comissão vai passar a legis
lar agora em emendas novas apresentadas.

Peço a V. Ex.a que mantenha a jurisprudência da Casa
e da Comissão que não permite, em hipótese alguma, a
supressão de textos apresentados a destaques de emendas.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para con
traditar, tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - A
proposta que fizemos da tribuna foi no sentido de não se
perder a proposta do Constituinte Vivaldo Barbosa.

O Constituinte Oscar Corrêa levanta um impedimento
regimental - segundo ele - para essa providência. Mas
não nos parece que está certo S. Ex.a, porque tem sido
permitida, com muito acerto, penso até mesmo que é uma
providência indispensável a desistência parcial de desta
ques. Esta tem sido a regra.

O SR. OSCAR CORRl!:A - Não tem sido a regra,
Constituinte Pimenta da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - V. Ex.a
me permite? É só uma sugestão A solução é o Relator
dar parecer favorável e subemendar. O Relator pode apre
sentar rubemenda,

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
V. Ex.a que não perturbe a direção dos trabalhos. Trata-se
de uma questão de ordem, não há apartes. Nós só queremos
trabalhar com rapidez, e com isso será muito pior.

V. Ex.a já terminou, nobre Constituinte Pimenta da
Veiga?

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Já
vou concluir, Sr. Presidente. Concordo com V. Ex.a em que
não se deve atropelar a questão de ordem por melhor que
seja a sugestão, senão não há ordem nos trabalhos.

Sr. Presidente, eu penso que a supressão, portanto, é
possível discuto apenas o momento, a oportunidade, se é
possível de fato fazê-la nesta altura da votação. Esta pon
deração me parece acertada, mas esta a }~esa é que deve
resolve.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Já tenho
a decisão. A decisão já foi hoje analisada na Comissão de
Sistematização. Não se pode fazer, durante a votação,
retirada parcial de texto.

Para encaminhar favoravelmente, tem a palavra o Sr.
Constituinte Luiz Salomão.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Em rela
ção a decisão de V. Ex.a, apenas para aditar que existe uma
solução simples que é o parecer do Relator à emenda. Ai,
ele pode subemendar, pode pedir a extração, mas o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não!
Para nós, ninguém.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Mas o
Regimento diz que o Relator pode subemendar ...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pasrarínho) - Não!
Ninguém!

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Mas
V. Ex.a não pode ir contra o Regimento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu estou
com o Regimento a meu favor. Eu estou em processo
de votação, e no processo de votação, só posso analisar
as emendas íntegras. Eu não posso ficar vendendo parce
ladamente as idéias.

O SR. CON8TITUIN'I"E GASTONE RIGHI - Mas o
Relator pode subemendar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A matéria
está solucionada. Se V. Ex.a dela recorre, recorro para a
Mesa da Assembléia Nacional Constituinte. (Palmas)

Tem a palavra o Constituinte Luiz Salomão.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMAO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, queria, inicialmente,
lamentar o fato de que tenha surgido esta questão de or
dem, o que tornou rígido e rigoroso o exame desta questão.

A idéia proposta pelo Constituinte Vivaldo Barbosa é
absolutamente prudente e oportuna, na medida em que
permitirá que o juiz dê como pena ao condenado a obri
gação de trabalhar, não de uma forma compulsória e coa
tora, corno pretendia imaginar, na sua hipótese, o Cons
tituinte Pimenta da Veiga, mas como uma forma, inclusive,
de terapia de recuperação.

Neste sentido, é importante que esse princípio seja
registrado na nova Constituição, a fim, inclusive, de obri
gar as autoridades penitenciárias a proverem, nos locais
de reclusão, de oficinas e meios de produção para os ape
nados.

Eu diria que esta celeuma surgida em virtude da
palavra "obrigatório" poderá ser sanada oportunamente,
através de destaque supressivo de emenda de redação em
Plenário, sobretudo quando o projeto for ao Plenário. De
modo que proporia aos Srs. Constituintes a aprovação des
se dispositivo em boa hora proposto pelo Constituinte
Vivaldo Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

Os Srs. oonstítuíntes que aprovam o destaque apre
sentado pelo Constituinte Vivaldo Barbosa votem "sim".
Os que votarem "não", desaprovam-no.

O SR. Relator (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
peço a palavra para fazer um apelo ao Constituinte Vivaldo
Barbosa.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Eu gostaria de

ponderar ao Constituinte Vivaldo Barbosa, com a admi
ração que tributo a S. Ex.a, que esse inciso VI se choca
com o parágrafo a seguir, onde se fala em trabalhos for
çados, qualquer forma, com o termo "obrigatório", não dá
para conciliar. Estamos diante- de uma barreira. Para sal
tá-la, só temos um caminho: ou votar contra a emenda
de V. Ex.a, o que faço com muito pesar; ou pedir a V. Ex.a
que a retire. )jj um apelo que o Relator faz a V. Ex.a, sob
pena de termos de votar contrário, à vista do argumento
expendído com o choque que há neste termo "obrigatório"
com o parágrafo seguinte.

Não se esqueça V. Ex.a de que há a prestação social
alternativa no inciso IV.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como se
trata de apelo feito ao autor do destaque, pego a S. Ex.a
que opine.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, estou sempre pronto a atender a todos os ape
los feitos pelo Relator.

Porém, estamos diante de uma questão muito espe
cífica e muito importante. A experiência que trago de
Secretário de Justiça, responsável, como uma de minhas
atribuições, por administrar o sistema penitenciário do Rio
de Janeiro, impõe que eu lute por esta emenda, porque
serão inadministráveis as prisões deste Pais se não possi
bilitarmos aos juízes sentenciarem pessoas a prestar ser
viços de utilidade pública, a prestar serviços como pena
alternatíva da sentença privativa da liberdade, e também
será impossivel administrar o interior das prisões se não
tiverem um respaldo legal e constitucional para levar os
d~tentos a trabalharem e com isto produzirem e, conse
quentemente, melhor se comportarem no interior das
prisões.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em suma,
V. Ex.a mantém o destaque.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Man
tenho com o pedido de desculpas e vênia ao ilustre Relator.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede-se' à votação)
Votaram SIM os seguintes Senadores Constituintes:

Almir Gabriel, Aluízio Campos, José Richa, Oswaldo Lima
Filho, Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna, Vilson
Souza, Eraldo Tinoco, Aloysio Chaves, Luis Eduardo,
Sandra Cavalcanti, Paes Landim, Ricardo Izar, Luíz
Salomão, Francisco Rossi e Beth Azize. Votaram
NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Abigail Fei
tosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Bernardo Cabral,
Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Cristina Tavares, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Henri
que Cardoso, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Her
rmann Neto, José Fogaça, José Paulo Bisol, José
Serra, Manoel Moreira, Milton Reis Nelson Carnei
ro, Nelson Jobim, Nelton Fri·edrich, Nilson Gibson
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Renato
Vianna, Rodrigues Palma, Slgmarlnga Seixas, Antonio Ma
riz, Chagas Rodrigues, Délio Bráz, João Natal, José Carlos
Grecco, José Tavares, Michel Temer, Octávio Elísio, Rose
de Freitas, Antôniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto
Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Francisco Benjamim:
Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Santana
de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Mário Assad, Oscar
Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Jonas Pinheiro,
José Lourenço, Simão Sessim, Antônio Oarlos Konder Reis,
Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz
Maia, Virgílio Távora, José Maurício, Gastone Righi, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo
Oliveira, Haroldo Lima, Roberto Freire, Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mes~

vai proclamar o resultado: votaram SIM 16 Con:::tituintes;
votaram NÃO 68 Constituintes; Total: 84 votos. O Des
taque foi rejeitado.

Passa-se à votação do Destaque n.o 6.385, requerido pelo
Constítuínte Valter Pereira, referente à Emenda n.O 26.978,
que é substitutiva. Substitui o item IV: "prestação de
serviços ao Estado ou à sociedade".

O autor do destaque acaba de declarar que o retira.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)' - O Sr.

Constituinte Antonio Mariz se encontra presente? (Pausa)
S. Ex.a não está presente. Está prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.O 4.702, requerido pelo Cons
tituinte Euclides Scalco, referente à Emenda n.o 33.974.
(Pausa)

S. Ex.a não se encontra presente, ficando assim pre
judicado o destaque.

Destaque n.? 3.983/87 - Emenda n.o... , do Sr.
Aluízio Campos, "que suprime a palavra "alterna
tiva" no § 20 do art. 5.° do substitutivo n,? 2."

Em votação o Destaque n v 3.983, requerido pelo Cons
tituinte Aluizio Campos para emenda que pretende a su
pressão da palavra "alternativa" no § 20 do art. 5.°

Tem a palavra o Sr. Constituinte Aluízio Campos.

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS - Sr.
Presidente, distribuí uma relação de números de destaques
referentes ao Título li, dada a sua importância, e parece
que um grupo de Constituintes - que se concentra à
esquerda do plenário - estabeleceu uma presunção de
que meus destaques devem ser negados e a emenda reti
rada. Sempre procuro apresentar destaques que me pare
cem de importância vital para .o texto da Constituição.
Eu era contra, inteiramente, ao § 20, que devia se limitar
à individualização da pena.

Mas o parágrafo adota uma certa determinação de
pena para impor a privativa da liberdade e multa em pres
tação social alternativa. A prestação social alternativa,
evidentemente, impede que ela possa ser adotada cumlüa
tivamente.

Então, naqueles casos em que o réu é condenado como
se estabelecia no § 8.° para cumprir pena integralmente,
em regime fechado, se impediria que, simultaneamente,
ele pudesse também exercer uma prestação social cumu
lativa, que poderia concorrer para diminuir e até benefi
ciá-lo no cumprimento da pena, atenuando o exercício da
pena ao longo em que ela fosse vencida Então, a mim
me parece conveniente excluir a palavra "alternativa" dei
xando apenas "prestação social", porque, quando ela for
exercida cumulativamente com uma pena que deva ser
cumprida em regime fechado, ela pode beneficiar o réu
porque implica a' diminuição da contagem, no caso da
pena. Isso vai depender do texto da lei penal.

A Constituinte está descendo a detalhes que seriam
realmente dispensáveis se o texto assegurasse apenas a
individualização da pena. Bastaria isso.

Por isto, a minha proposta é de que exclua-se a pala
vra "alternativa", para que possa ser adotada a "pres
ta;ção social cumulativa", com a pena em recínto fechado.
So por isto.

Acho que é uma medida de alcance social da maior
importância.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Conce
do a palavra, para encaminhar contrariamente ao desta
que, ao Constituinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. ,Pre
sidente, Srs. Constituintes, a expressão alternativa no
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inciso IV, do art. 20, tem uma significação clara: o Juiz
condena a privação da liberdade e alternativamente con
dena a uma prestação social. Se o réu não quiser cumprir
a prestação social, aí será recolhido à prisão, ou seja, há
alternativa em relação à vontade do réu; alternativamen
te à pena e não à prestação total alternativa, como subs
titutiva absoluta da pena privativa de liberdade. Respei
ta-se a individualidade do réu na opção da escolha. Este
é o sentido. Daí por que solicito ao eminente autor do
destaque que desista.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - ,Sr. Presidente,
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, a
Relatoria entende que é fundamental essa expressão al
ternativa, porque a prestação social é um ato de decisão
personalíssima do preso que tem, inclusive, a privação da
liberdade e que, por isto, deve optar ou não pela presta
ção social.

A Relataria se vê obrigada a insistir na manutenção
da expressão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação. Comece a chamada, Constituinte José Fogaça. Os
que votam SIM, aprovam o destaque; os que votam NãO,
o desaprovam.

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS - Sr.
Presidente, o Sr. Relator me fez um apelo no sentido de
retirar o destaque, assim como outros companheiros. As
sim, retiro o destaque. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o Destaque n.O 7.774, requerido pelo Sr. Constituinte
Mansueto de Lavor. (Pausa)

S. EX.a está ausente.
O pedido está prejudicado. Além disto, a matéria era

igual.

Em votação o Destaque n.? 6.862, requerido pelo consti
tuinte Fernando Henrique Cardoso: supressão de expres
sões. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.

Está prejudicado o destaque.

Passa-se ao § 21, que, no texto, diz:

"Não haverá pena de morte, de prisao per
pétua, de trabalhos forçados ou de banimento."

Devo fazer um esclarecimento à Casa: há dois re
querimentos de preferência, um do Constituinte Farabu
lini Júnior e outro do Constituinte Amaral Netto sobre a
mesma matéria:

O princípio regimental -que fala na abrangência da
matéria, dá preferência natural a mais abrangente, por
que posso ser levado a votar uma matéria e desejar uma
forma menos violenta. A proposta do Constituinte Amaral
Netto é de total e 'Completa introdução da pena de morte,
desde que haja o processo, e do Constituinte Farabulini
Júnior é só para o caso de reincidentes. Então, a votação
da proposta do Constituinte Amaral Netto não prejudi
cará necessariamente a segunda. Isto se for rejeitada, é
claro!

Destaque n,? 3.051187 - Emenda n.o ES
30.413/5, do Sr. Amaral Netto, "que modifica o
art. 6.°, § 27, do Substitutivo n.O 1 (art. 5.° § 21 do
Substitutivo n,? 2)". (47.a votação)

- -
Em votação o Destaque n.O 3.051, requerido pelo Cons-

tituinte Amaral Netto, referente à Emenda n.O 30.413, de
sua autoria.

Tem a palavra S. Ex.a por cinco minutos.
O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO - Sr. Pre

sidente, Srs. Constituintes, vou cumprir a tarefa daquilo
que se chama uma batalha sem glórias porque sei que ela é
perdida. Mas, faria a V. Ex.a uma pergunta: O que haverá
amanhã neste País? A resposta caberá a cada um daque
les que vai responder hoje. E cada um nesta Comissão
vai dizer SIM ou NãO, de acordo com' o foro íntimo ~
com sua consciência, porque a pena de morte não é ideo
lógica, não é doutrinária, não é religiosa muito menos
partidária. '

~ueria dar ap.ena~ um esclarecimento final, porque
anteríormente havia díscursado sobre isto. Vamos escla
recer o que é a minha pena de morte. Aqui está a emen
da, ela prevê a pena de morte para as hipóteses de assalto,
roubo, sequestro e estupro seguidos de morte. A lei asse
gura ao acusado a mais ampla defesa, atribuindo efeito
suspensivo aos recursos interpostos a instâncias ordiná
rias, extraordinárias e ao pedido de indulto às autorida
des competentes.

Além disto Srs. Constituintes, nas disposições tran
sitórias apresentei uma emenda que prevê um plebiscito
para que, uma vez aprovada a proposta, ela seja-subme
tida à opinião pública que vai decidir, embora todos sai
bam que a opinião pública quer isto que está aqui.

Como não posso usar tempo demais, logicamente, que
ria apenas terminar com uma carta que recebi há algum
tempo e que não quis usar, mas fui autorizado pelo autor
a usá-la. Esta carta, Sr. Presidente e Srs. Constituintes
é de um homem que se chama Rudy A. Volkmann. Es~
homem é pai da menina Anneliese, do Rio de Janeiro,
morta com uma chave de fenda. Esse homem trabalha
sem cessar em associações, reuniões, principalmente da
Rede Ferroviária de onde ele é funcionário. E, num dos
pontos do manifesto que ele publicou e difundiu lê-se o
seguinte: '

"Muito se disse sobre a violência, sobretudo
ressaltando-se o aspecto das desigualdades so
ciais profundas existentes em nosso País, como
primeira e única causa de nosso alto índice de
crímínalídade, fazendo-se vista grossa da causa
impunidade e se esquecendo que a delinqüência
não é privilégio dos pobres, tendo estes apenas o
privilégio da punição.

Pergunto-me, constantemente, se é possível
em sã consciência deixar de registrar como causa
mais importante dos altíssimos índices de crímí
nalídade reinantes entre nós, o fato de os crimi
nosos em nosso País serem tratados com a maior
benevolência, gozando quase de total impuni
dade."

Finalizando, diz:
"Em defesa de nossos queridos filhos, precisamos
dar um grito de alerta por todos os recantos de
nossa Pátria, nos unindo para exigir de nossos
legisladores, principalmente nesta fase de Assem
bléia Nacional Constituinte, cuidadosa revisão de
nossos códigos penais."

Em seguida, ele me remete uma nova carta que ter
mina com estas palavras, Srs. Constituintes:

"Minha idéia básica coincide perfeitamente
com os objetivos pelos quais o senhor vem lutan
do obstinadamente: implantação da pena de mor
te para crimes hediondos, complementada com
severas leis contra os chamados 'crimes de cola
rinho branco' e sucedâneos e assemelhados ... "

Que não atinge DS ricos, só os pobres.
Diante disto, eu diria, para encerrar, nestes pobres

cinco minutos, de uma causa tão difícil de defender, e
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para mim tão fácil que V. Ex.as têm sobre suas cabeças a
responsabilidade de um~ experíêncía a ser f~ita nes~e

País. Já que a c-oisa esta como esta, por que nao experi
mentar a pena de morte nessas condições em que o Pre
sidente da República indulta, com efeito apensívo para
tudo?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarlnhc. Fazendo
soar a campainha) - Nobre Constituinte, V. Ex.a dispõe
de um minuto para concluir o seu pronunciamento.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO - Já vou
encerrar, Sr. Presidente.

A·os Deputados e Senadores do Paraná, aqui está uma
pesquisa feita naquele Estado, e não tive tempo de lê-la 
estou lendo agora -, um questionário em que o SIM pela
pena de morte correspondeu a 67% contra 30% do NÃO.
Vejam bem V. Ex.as : uma pesquisa feita no Paraná. Eu
trouxe do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e
trouxe, principalmente, da Bahia, onde, hoje, ao invés de
pena de morte, se faz um linchamento de um inocente.
Pois bem, Srs. C-onstituintes, termino dizendo: cumpri o
meu dever até agora e vou cumpri-lo até o fim. Voltarei
com a minha emenda ao plenário, voltarei com a minha
emenda depois da Constituição aprovada, voltarei com
ela porque estou de acordo 'C-om a minha c-onsciência e
c-om aquilo que o meu povo quer. E cada um de nós tem o
seu próprio povo, no sentido eleitoral.

Diria como aquela grande autora sueca, cujo nome é
complicado e não vou tentar repetir, que estou fazendo
como lemos um conto em que ela descreve, sem nenhuma
referência ao meu Presidente, duas vezes Presidente, do
PDS e hoje da Comissão de Sistematização, Jarbas Passa
rinho que um passarinho passava com água no bico, ío
gand~ sobre uma floresta incendiada e uma águia lhe per
guntou: O que está .fazendo? Ele respondeu: apagando o
incêndio. E você acha que vai apagar o incêndio com esse
pequeno bico? Disse ele: Estou cumprindo o meu dever.

É o que vim fazer nesta tribuna, trazendo este apelo
a V. Ex.as

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Com:tituinte José Serra, para encami
nhar c-ontra.

O SR. AMARAL NETTO - Sr. Presidente, permita
me? Eu indico o nobre Constituinte Farabulini Júnior pa
ra ser o segundo orador.

Se não me engano, o orador tem o direito de indicar
o segundo orador.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passari~ho) - V. Ex.a

terá ainda a possibilidade de dois Constitumtes para falar
a favor. Mas não há mais ninguém inscrito.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO - Estou
fazendo a inscrição·do Constituinte Farabulini Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ninguém
está inscrito, Sr. Constituinte, se se inscrever, eu darei a
palavra.

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JúNIOR - Pe
ço a palavra, Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte Farabulini Júnior, para uma
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR - Eu
declino da indicação até porque a emenda que vou susten
tar é na linha da reincidência. Portanto, espero a minha
oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como se
vê, não há questão de ordem a resolver.

Tem a palavra o Constituinte José Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presíden
te, Sras. e Srs. Constituintes:

Também acho que é uma questão de dever o encami
nhamento contrário à emenda do Constituinte Amaral
Netto.

Creio que as colocações de S. Ex.a partem de um falso
dilema e fixam um pressuposto falso que orienta todo o
seu raciocínio. O falso dilema é aquele entre a pena de
morte e insegurança. Não creio que a preocupação maior
com a segurança no nosso País, que deve haver por parte
de todos nós, tenha relação direta com a questão da pena
de morte. Creio que o enfrentamento do problema da se
gurança não passa pela instituição da pena de morte e
que este é um falso dilema que os partidários da pena de
morte nos colocam, como iremos demonstrar.

O pressuposto falso é aquele que afirma que a pena de
morte será capaz de inibir a crímínalídade, Aqui, podemos
inclusive nos confrontarmos com experíêncías históricas.
Os países que aboliram a pena de morte, como no caso
da França, Inglaterra, ou regiões dos Estados Unidos, não
assistiram a nenhum aumento de criminalidade pelo fato
da pena capital ter sido extinta. Este é o ponto funda
mental a ser levado em consideração.

Se o critério para a pena de morte é a eficácia, ela es
tá reprovada como instrumento para inibir a criminali
dade. A menos que, evidentemente, se pensasse em insti
tuir a pena de morte para crimes como aqueles que eram
Iístados na Inglatrra, no Século XVIII, onde pena de mor
te para roubo de nabos, para associação com ciganos e 
pasmem - até para quem cortasse uma árvore em praça
pública, ou danasse algum manancial de água para a
população. É muito importante ter presente que uma pes
quisa levada a- cabo na Inglaterra, quando das discussões
sobre a pena de morte, mostrou com muita clareza que
cerca de 80% dos criminosos, daqueles que cometiam o
crime de tirar a vida alheia, eram pessoas transtornadas
mentalmente, bêbados, drogados, tomados pela paixão,
enfim, não eram pessoas que, sabendo da exítêncía da pe
na de morte, evitariam o seu crime; o crime teria sido co
metido de toda maneira. Isto para cerca de 80% daqueles
que matavam e um percentual alto, acima desses 80%, in
clusive, eram formado por assassinos que tinham a pre
tensão de cometer um crime perfeito e que, portanto, não
iriam se furtar a matar, porque estavam seguros de que
não seriam descobertos.

Este é um dado bastante importante: grande parte
dos criminosos sequer cogitam do temor à morte tal é a
degradação de suas almas. E este é um aspecto funda
mental quando se pensa na pena de morte como instru
mento para inibir o crime.

E há também, Sr. Presidente, uma questão de lógica
que é escamoteada. Se esta Assembléia Constituinte apro
var a pena de morte no futuro, nós teremos que nos de
bruçar sobre outra questão: como é que será feita a pena
de morte no Brasil? Qual será o método e qual será o grau
de exposição pública? Porque, por uma questão de lógica,
se a pena de morte é para inibir o crime, nós deveremos
escolher os métodos mais cruéis e provavelmente instituir
disposições que garantam a sua exibição pela televisão ou
praças públicas, para funcionar como fator inibitório. Ou
tra questão também, por pequena que pareça, vai ser a
própria regulamentação da profissão do carrasco. Hav~ria,
inclusive, o problema, do duplo emprego. Lembro-me de
que, na Inglaterra, nos anos 50, havia um carrasco chama
do Albert Pierre Point, que era carrasco oficial e que nas
horas vagas, era dono de um bar de esquina chamado "So
correi o pobre enforcado".

Por último, Sr. Presidente, se me permite, um outro
argumento importante: até que ponto tem a sociedade o
direito de extinguir a vida humana? Esta é uma outra
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questão fundamental. Como é que se coloca o problema do
erro no processo? Porque a morte é a cassação de todos os
direitos do ser humano, e não há devolução possível de
nenhum desses direitos depois que ela tiver sido feita, a
partir de erros judiciais, tão conhecidos na História, e ou
tros tantos, muitos, mas que nunca foram por nós conheci
dos.

Portanto, creio, que por uma questão de lógica, a pena
de morte só se justifica num aspecto - que eu reprovo 
é no aspecto da retaliação e da vingança, é no aspecto
de vingar o sangue daqueles que foram assassinados. E
não creio que o nosso Congresso, que a nossa Assembléia
Nacional Constituinte, deva introduzir na nossa Carta
Magna, a institucionalização desse tipo de vingança.

Deve a Constituição consagrar o princípio da pena de
morte como vingança e retaliação organizada? A meu ver,
Sr. Presidente e Srs. Constituintes, a nossa resposta deve
ser não! (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Tem a
palavra para encaminhar a favor, o nobre Constituinte
Farabulini Júnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, já na Legislatura passada
apresentei emenda Constitucional, para cominar a pena
capital, em face de quatro tipos de delitos dos mais graves:
o estupro seguido de morte; o assalto a mão armada, se
guido <1e morte, o latrocínio portanto; o seqüestro seguido
de morte e o atentado violento ao pudor, seguido de mor
te.

Aquele tempo Sr. Presidente, o Congresso Nacional
não se reunia; àquele tempo não havia quorum no Con
gresso Nacional para votar matéria daquela envergadura.
Entretanto, a população brasileira trama, acolhe, aplaude
e espera da Assembléia Nacional Constituinte que real
mente cumpra com o seu dever na defesa da sociedade
brasileira, acuada em face de bandidos que na verdade
sentem que a impunidade campeia neste País.

E agora, esta Assembléia Nacional Constituinte, Srs.
Membros da Comissão de Sistematização, presidida ofi
cialmente por Afonso Arinos e, felizmente, agora presidida
por este ilustre brasileiro, o nosso Senador Constituinte
Jarbas Passarinho, com o Sr. !Relator Bernardo Cabral,
estabelece a verdade social, a verdade política, a verdade
econômica no seu brilhante relatório. Entretanto, nesse
relatório do Constituinte Bernardo Cabral, há ausência
da proteção primeira à sociedade brasileira que está cons
purcada em sua honra em função e presença de estupra
dores que invadem a casa, seqüestram seus donos; estu
pram suas mulheres à sua frente e impunes saem por aí
para praticar novos delitosl

Então, a pena capital se impõe, não como quer o Cons
tituinte José Serra, que está enganado. A pena capital,
aqui acelerada, instalada na Constituição brasileira, fará
recuar criminosos dessa natureza, fará recuar esses im
piedosos "bandidos", que, na verdade, estão soltos, matam,
roubam; roubam e matam; voltam a matar e voltam a
roubar, só porque, em verdade, se sentem impunes, em fa
ce da legislação brasileira!

Não se diga que nos países onde há pena de morte a
criminalidade não cai. Él que não temos estatísticas perti
nentes para dizer se cai ou não.

Tomemos, por exemplo, o índice de crímínalídade nos
Estados Unidos, que está muito alto e lá há pena de mor
te. Mas, se não houvesse, haveria índice muito maior, srs.
Constituintes!

A verdade é que no Brasil precisamos dar uma satís
taçâo à, opinião pública e est~ Plenário fabulo~<:, este Ple
nário de Constituintes conscientes, este Plenário que, na
verdade, trabalha diuturnamente para preparar a melhor

Carta para esta República, há de dar a nota e há de di
zer que os criminosos não ficarão mais impunes enquanto
molestam, enquanto trípudíam, enquanto dançam em face
da desgraça da família brasileira.

Encerro, Sr. Presidente, fazendo um apelo até dramá
tico: pensem, Srs. Constituintes, na família brasileiral
Não podemos defender bandidos, não nos enderecemos
para um pior caminho, que é o caminho da impunidade.
A letra da Constituição brasileira gravará a pena de mor
te e os bandidos recuarão, tenho certeza, dessa sanha ab
surda, invadindo os nossos lares e estuprando as nossas
mulheres.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra para encaminhar contrariamente a votação, o
Constituinte Egídio Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA
Sir. Presidente e Srs. Constituintes, esta questão não é
uma questão jurídica, mas filosófica, socíológíca e políti
ca. Os que hoje defendem a pena de morte ainda estão in
fluenciados, após milênios, com a filosofia de Maniqueu
que distinguia o mal do bem. Él o maníqueísmo a que tan
to nos referimos, como se fosse possível tirar o mal de
dentro do homem e apresentar espécime puro e espécime
absolutamente condenado.

Sr. Presidente, acredito no homem; acredito na sua
capacidade de recuperação. Identifico no homem o lado
bom, o lado voltado para o bem e uma tendência perma
nente, constante e inquietante no sentido do mal e que
por ele deve ser vigiada. Teremos de conviver com o ho
mem, com esse grande conflito, que traz a beleza, o fascí
nio, a grandeza do homem e da humanidade de cada um.

Estabelecer a pena de morte é julgar inviável O ho
mem; é compará-lo aos demais animais; é tirar-lhe o
que tem de melhor no sentido do vir a ser, no sentido do
bem.

O Constituinte José Serra já demonstrou aqui que nos
países em que a pena de morte foi abolida, a crímínalída
de não aumentou; pelo contrário, ela se reouzíu, Por quê?
Porque há em cada homem o instinto da morte; há, em
cada pessoa, a tendência para correr o risco. Diante do
espetáculo, do simbolismo da execução de um homem, em
lugar de aquele fato e aquele episódio reprimir, inibir ou
conter o crime, ele é um estímulo para a criminalidade.
Há dois mil anos, ° homem tinha a escravatura como
uma ínstítuícão: hoje ainda se têm escravos pela explo
ração e pelá opressão, mas nenhuma legislação tem a
escravatura como uma instituição. Outrora, a mulher era
inteiramente dominada e à mercê do homem de direito e
pelo direito positivo. Hoje, a mulher se iguala em direitos
e garantias ao homem. O homem de hoje, seguramente,
é muito melhor do que o do passado. E o homem de ama
nhã será muito melhor do que o de hoje.

Creio na recuperação do assassino, por mais frio e por
mais bárbaro que ele seja. Acredito até que o assassino
de meu pai ou de meu irmão seja capaz de se recuperar.
Estabelecer a exterminação do homem como pena é desa
creditar na possibilidade do homem. É uma regressão.

Estou certo de que este Plenário recusará esta tenta
tiva de instituir a pena de morte.

Eu me pronuncio contra a Emenda do Constituinte
Amaral Netto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte José Fogaça.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: FOGAÇA' - Sr. Pre
sidente, Srs. Membros da Comissão de Sistematização:

O Relator Bernardo Cabral tem sido claro e objetivo
na posição quanto à questão da pena de morte.
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o Relator Bernardo Cabral teye, na história d.e sua
vida, a triste passagem de um ir~ao que foi. assassmado.
Nem por isso se muniu do sentímento da vingança, nem
por isso se muniu do sentimento do "dente por dente, olho
por olho", do Código de Hamurabi. .Dispôs-s.e .8: tr~har o
caminho do direito e da justiça no nível da ctvílízação que
atingimos. E ouvi agora de S. Ex.a, o Relator Bernardo
Cabral, um argumento que considero da maior importân
cia na análise dessa questão: é o que se refere.ao er~o

judiciário. Disse-me S. Ex.a uma frase e quero aqui repeti
la: "É preferível que se absolva um culpado a que se
eondene à morte um inocente". Mas é importante lembrar,
também, que no registro estatístico da pena de ~orte

nos Estados Unidos, entre os Esta;dos norte-amerícanos
que têm a pena de morte que a aplícam e os estado~ ~ue

não a aplicam não há uma rigorosa diferença estatístíca
nos índices de criminalidade. A existência da pena de
morte não reduz e tampouco aumenta o índice de crímí
naldade. Portanto, é comprovadamente um instrumento
não eficaz. Um escrítor francês, Michel Fucauld, escreveu
uma obra de talento e percucíêncía, "Vigiar e Punir", que
é um longo estudo da prática do delito e da história das
penas ao longo da experiência do homem. Michel Foucauld
comp~ova que desde os instrumentos mais sórdidos e mais
perversos, dotados do maior requinte de maldade que o
homem usou como instrumento punitivo, ao longo da his
tória das penas, até os métodos mais sofisticados e moder
nos não há registro, também, ao longo da história, de que
a utilização da pena de morte tenha reduzido a prática da
criminalidade. Mas, é preciso ressaltar que 90, 95% dos
crimes praticados num País como o Brasil são crimes
contra o patrimônio e não contra a vida. Ora, sabemos
também que, se implantada a pena de morte num país
como o Brasil, ela será aplicada sobre os pobres, os mar
ginalizados, os excluídos mas, mais do que isso, é preciso
chamar a atenção para um estudo que foi feito a respeito
da psicologia do criminoso no ato do delito. O estudo
comprovou que o criminoso não se vê inibido pela possi
bilidade remota de ser condenado à pena de morte, até
porque, num assalto a banco à mão armada, ele corre
risco maior de vida do que um longo processo judicial
remoto, istante, longínquo, que talvez nunca se cumpra
ou se execute. Não é esse longo processo judicial, remoto e
longínquo que vai inibi-lo, que vai impedi-lo de cometer
um ato delituoso quando ele, na sua psicologia de con
duta criminosa é capaz de arrostar à morte sem nenhum
temor. sem que isto o perturbe, sem que isto venha a inibir
a sua conduta.

Mas queria finalizar, em nome do Relator Bernardo
Cabral, para dizer que, se tudo comprova que numa socie
dade como a nossa é inútil a pena de morte, é preciso
lembrar que este País corre o risco permanente do retorno
dos regimes autoritários e se numa sociedade democrática
a pena de morte é inútil e ineficaz, é bem possível que
num regime autoritário ela se transforme num instru
mento perigoso contra os democratas e contra aqueles que
defendem a liberdade. (Muito bem! Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem a palarva, para formular uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente, sei que os equívocos existem e que nós muit!:!'s
vezes devemos perdoá-los. Mas, Sr. Presidente, gostaría
de deixar aqui a minha observação. Eu me inscrevi em
primeiro lugar para falar contra a pena de morte. Creio
que houve algum equívoco porque, na realidade, eu fui o
primeiro inscrito e até agora não tive a oportunidade da
expressar a minha palavra sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pacsarínho) - Acei~o a
sua reclamação e a remeto aos assessores, porque nao é

o papel do Presidente, naturalmente, verificar no relógio
quem primeiro assinou.

Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores constituintes:

Theodoro Mendes, José ~~s, Luís Eduardo, Paulo Pimentel,
Francisco Rossi. Votaram NÃO os seguintes Senhores
Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Ga
briel, Aluízio Campos, Artur da Távola, Bernardo C~b~al,
Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Orístína
Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerr~. CoelJ::.o,
Fernando Lyra Francisco Pinto, Haroldo Babóía, Joao
Herrmann Net~, José Fogaça, José Geraldo, José Paulo
Bisol José Richa, José Serra, José Ulísses de Oliveira, Ma
noel Moreira, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Frie
drich Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Pimei.1ta da Veiga, Prisco Viana, Renato Vianna, Rodri
gues Palma, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio
de Senna, Wilson Martins, Albano Franco, Antonio Mariz,
Chagas Rodrigues, Délio Braz, Israel Pinheiro, José Tava
res, Márcio Braga, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vicente
Bogo, Vilson Souza, Afonso Arinos, Alceni Guerra, AI~ysio
Chaves Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Príeto,
ChristÓvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Rran
eísco Benjamim, Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira,

, José Jorge, José Santana de Vasconcellos, José Thomaz
Nonô Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Ricardo
Fiúz~, Sandra ICavalcanti, João MeneZes, Ricardo Izar, An
tônio Carlos Konder Reis, Jarbas Passarinho, José Luiz
Maia, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Gas
tone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da
Silva, Plínio Arruda Sam1)aio, Adolfo Oliveira, José
Maria Eymael, Haroldo Lima, Roberto Freire, Jamil
Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 5 Constituintes;
votaram NÃO 84 Constituintes; absteve-se de votar 1
Constituinte. Total 90 votos. O Destaque foi rejeitado.

Peço a atenção da Assembléia. H{JUve um equívoco de
encaminhamento de um requerimento. Foi dado como re
tirado o pedido de destaque de autoria do Constituinte
Arnaldo Faria de Sá. S. Ex.a insiste que não e mantém o
destaque, que deveria, regimentalmente, ter preferência
sobre todo o resto, porque é supressivo de parágrafo.

Com pedido de escusas pelo que aconteceu, sou obri
gado a submeter agora a votação, por preferência regi
mental, o destaque de autoria do Constituinte ArnaldO
Faria de Sá, que suprime todo o parágrafo.

Destaque n.? 5.731/87, do Sr. Arnaldo Faria de
Sá, "que suprime o art. 5.°, § 21 do Substitutivo
n.O 2". (48.a votação)

Com a palavra o Constituinte Arnaldo Faria de Sá.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FAlRIA DE SA 
Sr. Presidente, 81'S. Constituintes, o destaque apresentado
é para simples supressão do § 21. Não estou entrando no
mérito de haver ou não na Carta Constitucional o esta
belecimento da pena de morte. Mas nós não podemos to
lher a lei penal através de um princípio_ constitu.cional.
E além do mais em alguns Estados poderão os legislado
r~s chegar à c~nclUEão de que a lei deverá ser mais
dura e em outros Estados a lei deverá ser mais branda. E
a partir do momento em que for suprimida do texto cons
titucional a proibição prevista no § 21, nós deixaremos a
possibilidade de a lei penal analisar mais detidamente, e
não ao calor dos debates deste momento, suprimir uma
posibilidade de num Estado se votar pela Inclusão dessa
punição no texto constitucional, ao contrário de outro
Estado totalmente diferenciado, como ocorre em nosso
País, com os Estados díspares.
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Portanto, pedindo desculpas aos companheiros que
solícítaram que retirasse este destaque e contando com a
complacência do Presidente que entendeu a manutenção
do destaque, solicito a supressão do § 21 para que a legis
lação estadual, a conselho de cada Estado, ou a legisla
ção penal se manifeste sobre o assunto.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a

palavra o Constituinte Paulo Ramos para encaminhar
contrariamente. (Pausa)

S. Ex.a declina da palavra.
Tem a palavra a Constituinte Cristina Tavares para

encaminhar contrariamente. (Pausa)
S. Ex.a declina da palavra.
Tem a palavra o Constituinte Nelson Jobim para en-

caminhar contrariamente. -
O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Srs. Cons

tituintes, é extremamente importante que tenhamos pre
sente na análise do destaque de supressão do § 21 o que
acabamos de aprovar no § 20.

O § 20 estabelece cinco hipóteses de penas que pode
rão ser adotadas pela legislação dizendo o seguinte:

"A lei assegurará a individualização da pena e
adotará, entre outras, as seguintes: ... "

Logo, o art. 20 não é exaustivo no seu elenco, é mera
mente exemplificativo, e como tal esta Assembléia precisa
se definir claramente sobre os limites globais das penas
que possam ser adotadas no Direito brasileiro. E o § 21 se
destina exatamente a evitar que em outras penas que pos
sam ser adotadas estejam proibidas a pena de morte, a
prisão perpétua, os trabalhos forçados ou banimento. É
uma limitação máxima que estabelece a legislação cons
titucional, não permitindo que a legislação ordinária ve
nha a adotar aquilo que, agora, há poucos minutos, foi
rejeitado por esta Assembléia, que é a adoção da pena de
morte. Esta é a razão técnica, jurídica e política de nós
mantermos o dispositivo. Precisamos estabelecer para a
legislação ordinária um balizamento maior que, exatamen
te, está incutido no § 21 do díporítívo que, ora se preten
de suprimir. É apenas isto. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Sr. Presidente peço a palavra para uma questão de or
dem.

O SR. PRESIDE.N"TE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CID SABÓIADE CARVALHO 
Escutei, quando V. Ex.a explicou ao Plenário que havia
um equívoco quanto a este destaque, que é supressivo e
que deveria ter sido votado em primeiro lugar, e já havia
sido examinado um destaque de substituição que foi rejei
tado pelo Plenário. A rejeição da substituição pelo Plená
rio, corresponde à confirmação do texto, tal qual está no
substitutivo e, dessa forma, mesmo com as escusas de V.
Ex.a, que são das mais justas e das mais delicadas, tecni
camente, este destaque está plenamente prejudicado por
que, se ele for deferido, se estará rescindindo uma decisão
do Plenário, já adotada e já constante dos trabalhos. Por
isto, ergo a presente questão de ordem para indagar de
V. Ex.a se seria possível retornar uma supressão, após o
exame de uma substituição não aprovada e que corres
pondeu, plenamente, à confirmação do texto. É a ques
tão de ordem que submeto a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Dou so
lução à questão de ordem de V. Ex.a

Trata-se de matéria de natureza diversa. Eu teria que
dar preferência a uma proposta de destaque supressívo,
porque ele se suprimindo nada mais teria cabimento.

Mas, no momento em que tenho alternativas entre
pena de morte imediata, pena de morte por reincidência,
prisão perpétua, eu tenho como observar e como votar
diferentemente.

De maneira que continua em discussão a matéria.
Tem a palavra o Constituinte Gerson Peres para falar

a favor.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi

dente, prezados colegas, ou suprimimos este parágrafo, ou
temos aqui de adotar dois pesos e duas medidas.

Ontem, este Plenário rejeitou aqui a inclusão da ex
pressão "terrorismo", no texto constitucional, e assegurou
a permanência da tortura como expressão condenada no
texto constitucional.

Tanto a primeira quanto a segunda são nocivas aos
interesses, às garantias, aos direitos individuais e à só
ciedade. Aquela fere o direito do individuo e o terrorismo
o direito da sociedade e da coletividade.

Ora, agora vamos deixar escrito aqui a pena de morte
a prisão perpétua e o banimento. Não concordo com ~
ilustre Constituinte Nelson Jobim, que sejam como os li
mites estabelecidos.

É absoluto, isto é um parágrafo que expressa a von
tade ~o;E1stituci<?nal de não haver, no Brasil, pena de mor
te, pnsao perpetua, ou de trabalhos forcados ou de bani-
mento. -

Esta é uma matéria que poderá ficar para a lei orgâ
nica, e o Congresso Nacional tratará dela no seu devido
tempo, de acordo com a evolução da sociedade, com as
necessidades do momento histórico em que a sociedade
viva. Poderá ser que, oportunamente, o País necessite de
recorrer da pena de morte para determinada emergência
ou situação e o Congresso vote esta medida em lei ordínâ
ria e a utilize até por tempo determinado. E, assim, fica
o País privado de utilizar esta pena máxima para asse
gurar direitos e garantias do indivíduo e da sociedade,
através da proteção do Estado.

Se excluímos, ontem, o terrorismo, que é um dos cri
mes mais hediondos do nosso tempo, aceitamos a pena
cultura, por que não excluirmos, agora, a pena de morte,
que o próprio Congresso, a própria Comissão achou ser
uma pena -hedionda, uma pena nociva à garantia dos
direitos dos indivíduos?

Portanto, pediria a atenção dos Colegas, que, excluin
do este texto, mantemos a coerência de que declaramos
não ter a pena de morte inserida na nossa Constituição
mas não retiramos o direito do Estado, através do se~
Congresso, da sua representação popular, em determinado
momento histórico, utilizar estas penas para garantir di
reítos de pessoas, da sociedade e do próprio Estado.

Esta é a minha justificativa, ao pedir aos Colegas
apóiem a supressão do ilustre Deputado Constituinte Ar
naldo Faria de Sá, porque ela está coerente com O
texto constitucional, justamente quando não permitiu que
se inserisse também a condenação ao terrorismo no texto
e a deixasse para posterior apreciação.

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

O SR. PRE3IDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Roberto Freire, segundo
inscrito para falar contra.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente e Srs. Constituintes:

Serei breve, até fazendo um apelo. Este Plenário se
pronunciou quase que unitariamente contra a pena de
morte. Se aprovássemos a emenda supressíva, o destaque
solicitado pelo nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, nós
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estaríamos abrindo as portas para que na legislação ordi
nária, uma maioria eventual, talvez até em clima emo
cional, pudesse instituir a pena de morte no Brasil. Por
vias travessas, nós estaríamos desdizendo o nosso voto
quase que unitário, Portanto, votar contra a emenda su
pressiva. Mas, seria muito mais importante para esta
Casa, que fosse retirado o destaque.

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Rela
tor mantém o texto.

Passo à votação.

(Procede-se à- votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Paulo Pimentel, Ricardo Izar, Darcy Pozza, Gerson Peres,
Joaquim Bevilacqua. Votaram NÃO os seguintes Senhores
Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluizio
Campos, Artur da Távoil.a, Bernardo Cabral, Carlos Sant'
Anna, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Henrique Car
doso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
João Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José
Geraldo, José Paulo Bisol, José Serra, Manoel Moreira,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Oswaldo
Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana,
Renato Vianna, Sigmaringa Seixas, Theodoro Mendes, Vir
gildásio de Senna, Wilson Martins, Aécio Neves, Albano
Franco, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Délio Braz, Eu
clides Scalco, José Tavares, Márcio Braga, Marcos Lima,
Michel Temer, Nelson Wedekim, Octávio Elísio, Rose de
Freitas, Vicente Bago, Vilson Souza, Afonso Arinos, Al
ceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Tha
me, Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim,
Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira, José Thomaz No
nô, Luís Eduardo, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Os
car Corrêa, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, João Mene
zes, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Simão Sessim, Antô
nio Carlos Konder Reis, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia,
Virgílio Távora, José Mauricio, Lysâneas Maciel, Francisco
Rossi, Gastone Righi, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio
Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira. José Maria Eymael
Haroldo Lima, Roberto Freire, Beth Azize.

O SIR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -:- A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 5 Constituintes;
votaram NÃO 83 Constituintes. Total: 83 votos. O Desta
que foi rejeitado.

Destaque n.1} 44/87 - Emenda n,? ES-24.744-1,
do Sr. Cunha Bueno, "que adíta expressão ao
art. 6.°, § 23, inciso VI do Substitutivo n,? 1 (art. 5.°
.§ 21 do Substitutivo n.o 2". (49.a votação)

Votação do Destaque n.O 44, requerido pelo Sr. Cons
tituinte Cunha BUeno, referente à Emenda n.O 24.744 de
sua autoria.

Não estando presente S. Ex.a fica prejudicado o des
taque.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Presi
dente, não só estou presente, como estou a postos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É que V.
Ex.a se antecipou e eu não vi V. Ex.a na tribuna. Ainda
não tenho essa possíbílídade.

Quero dar uma explicação, antes que V. Ex.a comece
a falar, porque há, aqui, sobre a mesa, alguns requeri
mentos de preferência.

DEmos preferência inicial à emenda do Constituinte
Cunha Bueno, porque S. Ex.a prevê uma pena de morte
em .caso de reincidência e de homicidio com felonia, e a
emenda .do Constituinte Farabulini Júnior muda a pena
de morte para prisão perpétua; logo, esta tem preferência.

Tem a palavra o autor do destaque.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, acabamos de assistir à vota
ção de uma emenda do ilustre Constituinte Amaral
Netto a respeito da pena de morte.

Entretanto, a nossa proposta difere, fundamental
mente, da do Constituinte Amaral Netto, porque prevemos
a pena de morte somente no caso de reincidência do cri
minoso em crimes hediondos.

Escutamos, com atenção, os argumentos a favor da
pena de morte e os argumentos contra a pena de morte.
Mais do que isso, Sr. Presidente, vimos o resultado da vo
tação, onde é manifesto o desejo deste Plenário em não
instituir a pena de morte em nosso País.

Os argumentos são vários, os motivos são muitos,
desde a questão filosófica à questão prática do entendi
rnento de cada um sobre este item que, sem dúvida, é um
dos mais conflituosos em discussão nesta Assembléia Na
cional Oontítuínte,

Entendo também, Sr. Presidente, que O erro judiciário
estaria, desta forma, sanado, uma vez que somente nos
casos 'de reincidência haveria a pena de morte. Entendo
também, Sr. Presidente, que não é simplesmente uma vin
gança: da lei do "olho por olho, dente por dente", pois o
que se pode esperar de um cidadão que tem condenações
que se acumulam a um tempo muito superior ao da vida
de cada um dos seres humanos? Esse cidadão, sem dúvi
da, atrás das grades da cadeia, sem esperança de um dia
ser livre, não pensa em outra coisa a não ser um día sair
de um modo também criminoso e, novamente, cometer um
crime hediondo, como tem acontecido no Brasil.

Portanto, àqueles que acreditam que o homem pode se
regenerar lembro que nesse caso específico não adianta
ele se regenerar, porque as penas que pesam sobre sua
pessoa e sobre os seus crimes são muito maiores do que as
perspectivas da sua própria vida.

Portanto, Sr. presidente, entendo também, por mo
tivos religiosos, que não cabe a ninguém extinguir a vida,
mas como deixarmos um homem reincidente, pela 2.a vez,
de um crime hediondo, solto ou preso, e preso pensando
em sair para, novamente, cometer o terceiro, o quarto ou
o quinto crime que afeta a vida das famílias e a vida da
sociedade. Portanto, se não é permitido extinguir a vida
humana, também não é permitido que se dê ao cidadão o
direito de extinguir não por uma, mas por duas e por
muito mais vezes vidas humanas.

Por estas razões, Sr. Presidente, Srs. COnstituintes,
faço um apelo a este Plenário para que no caso de reinci
dência, no segundo julgamento, nos casos em que as penas
se acumulem muito superiores à própria perspectiva de
vida, sej a adotada a pena capital.

Durante o pronunciamento do Sr. Cunha
BUeno, o Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Afonso Arinos, Presidente.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - concedo a
palavra a V. Ex.a

A SRA. CONSTITUINTE ORISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, gostaria de ponderar a V. Ex.a em nome da
racionalidade desta Assembléia. Por duas vezes este Ple
nário foi chamado a opinar sobre a pena de morte, e, por
duas vezes, reiterou, por 80 votos, que a pena de morte
não deve ser aplicada no Brasil. Agora, se há reincidência
em caso de guerra ou em caso de estupro, este Plenário
soberanamente, por duas vezes, se pronunciou contrário à
pena. de 'morte, .
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Peço, por isso, a V. Ex.a, Sr. Presidente, que considere
prejudicadas todas as propostas que dizem respeito à pe
na de morte, uma vez que, soberanamente, o Plenário já
se pronunciou contra.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para contraditar. (Assentimento
do Sr. Presidente)

Em que pese o meu respeito e admiração à nobre
Constituinte Cristina Tavares, estamos observando que ela
não admite a reincidência da votação, como também que
remos que não seja admitida a reincidência do crime he
diondo no País.

O SR. PRESIDENTE (Afonm Arinos) - Havia cons
tatado o fato da repetição de votações no tocante a esta
matéria, e consultei o nosso Assessor Parlamentar que
informou que a prejudicialidade só ocorre quando há apro
vação da Emenda, quando há rej eição não fica prejudicada.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Celso Dou
rado, para se manifestar contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Não
matarás! Este o imperativo que tem acompanhado o ho
mem desde a antígüídade, e a experiência com a sociedade
humana tem nos ensinado que todas as vezes que fugimos
desse mandamento a sociedade se torna menos saudável,
mais violenta e mais desumana. Não podemos aceitar a
pena de morte em circunstância nenhuma: essa pena de
morte oficializada na mão do Estado, o poder do Estado
para tirar a vida de quem bem quiser e entender. Porque,
Sr. Presidente, na realidade este é um arsunto essencial
mente político.

Nos Estados Unidos, a maior parte das vítimas da
pena de morte são negros, assim como no nosso Pais,
nas nossa'> prisões a maioria absoluta dos presos são po
bres. Na Bahia visitamos todos os presídios, e constatamos
essa trágica realidade da injustiça da sociedade brasíleíra,
Só fica preso pobre e eobretudo negro, o que mostra que
essa questão é essencialmente política e não podemos ofi
cializar a pena de morte, porque estaríamos, na realidade,
tornando a nossa sociedade menos saudável, mais injusta
e mais violenta. A experiência dos E.::tados Americanos que
aplicam a pena de morte, mostram claramente que ela não
ajuda a diminuir a violência, não contribui em nada para
humanizar o comportamento humano, ao contrário ela é
um desrespeito à própria condição do ser humano.

O que precisamos, na sociedade brasileira, é um em
penho forte para combater as injustiças; que o Estado
cumpra a sua função principal de garantir a segurança
do cidadão, e só fará ísro combatendo a organização per
versa que existe neste País, de garantir condições de vida
apenas para uma minoria da população e empurrar a
grande maioria para a miséria, para uma situação desu
mana.

Sr. Presidente, deixamos aqui registrada, a nossa pa
lavra, fruto de uma experiência, de trabalho junto ao povo,
aqueles que são estimulados e de alguma maneira enca
minhados para o crime não têm medo algum da pena de
morte. E a experiência em todos os paises é de que a pena
de morte não atemoriza o criminoso, não ajuda o combate
a violência.

Não matarás! Ajudou no passado a sociedade humana
a ser mais saudável e humana e ajudará, na nossa presente
situação, o Brasil a se tornar cada dia mais humano e
podermos construir uma sociedade justa.

Esta é uma questão essencialmente política. Os monar
cas aplicavam a pena de morte aos seus adversários; neste
Pais, durante a ditadura, a ligeira experiência de pena de
morte, não vimos nenhum desses que são aqui descritos
como inimigos da sociedade, como estupradores, como
pessoas inaceitáveis serem condenados à pena de morte,

mas foram condenados por questões políticas, por razões
políticas, por ações políticas os adversários da própria
didatura.

Não aceitamos a pena de morte por uma questão de
princípio e por uma questão de imposição política ela é,
sobretudo, uma afirmativa da politica dos poderosos, dos
ditadores, daqueles que não respeitam os que pensam di
ferente na sociedade.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a

palavra ao Constituinte Mário Assad, para se manifestar
contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO ASSAD - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes na condição de advogado cri
minal, ao longo da vida militei nos foruns criminais deste
Pais, passei a examinar profundamente este problema da
pena capital no País. Fui exatamente começar em Beccaria,
naquela sua obra monumental "Dos Delitos e das Penas"
em 1795, desde lá pregava-se a não aplicação da pena
capital. Com o passar dos tempos e com o passar dos anos,
na pesquisa que vimos fazendo, chegamos à conclusão que
em todos os paises do mundo em que foi adotada a pena
capital chegou-se à conclusão que com a sua extinção
melhor resultado teve a queda do índice de criminalidade
profundo que ocorreu.

Em Estocolmo, a anistia internacional, fez uma pes
quisa no mundo inteiro e chegou à conclusão de que a
pena capital não se justificava de maneira nenhuma. A
Academia Real da Inglaterra fez um levantamento na ale
manha, na Itália, na E:panha, em Portugal e em todos os
países chegou à mesma conclusão.

A Constituição do Brasil, desde a primeira, após a
Proclamação da República, até hoje, não adotou a pena
capital e, na realidade, em todos os países que se foi
pesquisar, inclusive na América do Norte, no estado da
Georgia que adotou a pena capital por muito tempo e nos
estados que não adotaram, chegou-se à conclusão precisa
de que não se justificava, em hipótese alguma, a pena
capital

Além do mais, é bom que se diga e que se sinta que
não se pode fugir da realdade premente, lógica e palpável,
de que a justiça dos homens é falha, e, se condenar um
homem à pena capital, extinguir-se a sua vida e se chegar
à conclusão de um erro judiciário profundo, como se repa
rar tamanha enormidade?

~ bom, ainda, que se diga que, à luz da teologia e
da crença cristã, queremo-nos aproximar, na realidade, até
de Cristo, ou superar a sua vocação, quando ele dita e
determina, biblicamente, aquele princípio sacrossanto:
"Não matarás."

Sob este impulso e sob esta inspiração, e com a expe
riência que temos tido ao longo da vida, s6 podemos
chegar à conclusão de que, incluir-se no Texto Consti
tucional a pena de morte, será, na realidade, decretar a
morte de todas as instituições jurídicas e de todos os
principios humanos que devem nortear a humanidade.

Com relação a esta emenda que visa a incluir a pena
capital, exclusivamente partindo-se do principio da rein
cidência, seja ela e::pecifica ou genérica, já existe a lei
penal, que aumenta de 1/3 a pena, quando alguém pratica
um delito, seja ele qual for, sendo reincidente.

Sob esta inspiração, também, de reincidência, não se
justifica, em qualquer hipótese, a adoção da pena capital
no Texto Constitucional.

Eu diria, ainda, para não ser longo, no sentido de in
cluir no Texto Constitucional, esta pena capital está
traindo, na realidade, as grandes conquistas do direito pe
nal em toda a História e em todos os tempos.
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Eurico Ferri e Cesar Lombroso e todos os grandes cri
minalistas do passado, bem como os do presente, não
aceitam a pena capital como instituto adequado a solução
da problemática criminal do País.

Concluindo, eu diria que até os grandes poetas e os
grandes pensadores lutam, e lutam acendradamente, 'Con
tra este instituto. Eu poderia ainda mais dizer que a
anistia internacional, todos os órgãos de natureza hUl!1a
nítáría que existem pelo mundo afora, todas as pesquisas
que foram feitas, todas elas, sem receio de errar, concluí
ram acima de tudo, pela sua não aplicação, pela sua íne
ficá~ia profunda, porque ela não atemoriza o criminoso.
Muito pelo contrário, traz uma psicose do ódio entre as
camadas sociais. E é bom que se diga agora, antes de
concluir, que a razão da criminalidade, nem de longe, tem
sido a aplicação da pena de morte, mas a desigualdade
social profunda que existe entre os homens, o abandono
do amor dos homens entre si, mas, também, a desigual
dade existente entre os povos e os homens, principalmen
te neste País com um salário minguado, 'Com um salário
miserável cóm as desigualdades profundas que existem
entre as favelas e os grandes centros. Não se pode, em
tempo algum, deixar-se aceitar que a criminalidade ~eja

realmente extinta, na sua plenitude, em todos os sentidos
e em todos os termos.

Sr. Presidente. deixaria para o Plenário a convicção
perene de que a reincidência não justifica, agora, nesta
votação, a adoção da pena de morte.

E ainda diria que Miguel Torga, o grande poeta por
tuguês, pregou, e gregou maravilhosamente, através das
suas poesias contagiantes, este princípio lapidar de que o
último direito do homem é o direito de morrer a sua pró
pria morte. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o destaque.

Os Srs. Constituintes que estiverem a favor dirão
sim; os que estiverem contra dirão não.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Theodoro Mendes, Francisco Rossi. votaram NãO os se
guintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir
Andrade Alfredo Campos, Aluízio Campos, Artur da Tá
vola Be~nardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna,
Cels~ Dourado Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima,
Ferrrando Beze~ra Coelho, Fernando Lyra, Francisco Pinto,
Haroldo Sabóia, João Calmon, João Hermann Neto, José
Fogaça, José Paulo Bisol, José Ulísses de Oliveira, Manoel
Moreira Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimen
ta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Sigmarin
ga Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Aécio
Neves, Albano Franco, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues,
Délio Braz, Euclides Scalco, José Tavares, Márcio Braga,
Marcos Lima Nelson Wedekln, Octávio Elísio, Vicente Bo
go, Vilson s.buza, Afonso Arinos, Alceni G.ue~ra, Aloy~io
Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Chnstovam Ohía
radia Edme Tavares, Eraldo Tinoco, F'rancisco Benjamim,
Franéisco Dornelles, Inocêncio Oliveira, José Thomaz No
nõ Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo
FiÚza, Sandra Cavalcanti, Hugo Napoleão, João Menezes,
Jonas Pinheiro, José Lourenço, José Tinoco, Simão Ses
sim, Antônio Carlos Konder Reis, Jarbas Passarinho, José
Luiz Maia, Virgilio Távora, Bonifácio de Andrada, José
Maurício Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Gastone Righi,
Joaquim .Bevílacqua, Plínio Arruda Sampaio, José Ge
noíno, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Haroldo Lima,
Roberto Freire, Beth Azize. ABSTENÇãO: Senhor Consti
tuinte Gerson Peres.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 2 Constituintes; vo-

taram NÃO 85 Constituintes; absteve-se de votar 1 Cons
tituinte. Total: 88 votos. O Destaque foi rejeitado.

Destaque n.? 2801-87 - Emenda n.O ES
30576-0, do Sr. Farabulini Junior, "que adita ex
pressão ao art. 6.°, § 23 inciso VI do Substitutivo
n,v 1 (art. 5.°, § 21 do Substitutivo n.? 2)". (50.a
votação)

O SR PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o Destaque n,v 2.801, requerido pelo Constituinte Farabu
lini Júnior, referente à Emenda n.O 30.576, de autoria do
autor do requerimento.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Farabulini
Júnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR - Sr.
Presidente Sras. e S1's. Constituintes, devo insistir um
pouco mai~. Falo agora nos mesmos delitos. Entretanto,
estabeleço o princípio da reincidência. Como sabem
V. Ex.as, a reincidência específica, ela está no contexto
de alguém que pratica o delito ser condenado em sente~ça

irrecorrível e aí se praticar novamente o mesmo delíto,
numa reincidên'cia especifica, então desejo culminar a
pena capital. Em outras palavras, paradoxalmente a esse
projeto de Constituição, admite que alguém promova ao
estupro e mate. Se for 'Condenado em sentença irrecor
rível, incorrerá na reincidência específica, se estuprar no
vamente e matar. Assim, ° latrocida e, assim, o seques
trador , Portanto, a maior objeção, a do erro judiciário,
está dissipada.

A segunda objeção, a da recuperação do réu, também
está eliminada, porque eu falo na reincidência. V. Ex.as
hão de verificar que pretendo realmente punir pela pena
capital alguém írrecuperabílíssímo, alguém que promova
o estupro e mate. ll': condenado, cumpre a pena e volta
para a sociedade e repete o mesmo crime. Ai, então, se
aplicará a pena capital no modelo que proponho agora.

V. Ex.as terão que ouvir, ao menos, o apelo do Consti
tuinte que quer levar para a opinião pública a notícia de
que o Congresso Constituinte não está infenso a esses
problemas que afligem a comunidade.

Aplicar-se-á a pena de morte para os crimes de estu
pro, seqüestro e roubo seguidos de morte, quando haj a
reincidência.

V. Ex.as compreendem: a sociedade está tomada por
problemas sociais, problemas econômicos, mas o criminoso
que estupra e mata não está no contexto dos miseráveis.
Estes a Constituição futura, graças ao artigo que se con
tém nela - palavra do Constituinte Bisol - estabelece
que será erradicada a miséria. E o contexto da Constitui
ção estabelece medidas realmente progressistas para al
cançar o social e para alcançar o econômico, no modelo
nacionalista. Mas, a parte da brutalidade, a parte que
diz respeito ao avanço da criminalidade, aquilo que diz
respeite à inimputabilidade de quantos pretendem massa
crar jovens donzelas, que não podem ir sequer para os
colégios ... Ninguém está tranqüilo na própria casa; in
verteram-se as posições: permanecemos nas nossas casas,
quer nos jardins, onde moro na cidade de São Paulo, quer
na periferia onde estão os trabalhadores miseráveis.

Lá na Vila Maria, por exemplo, as casas rão assalta
das, as mulheres são estupradas por contumazes estupra
dores.

Estou sabendo agora, neste instante, me transmite o
Constituinte Gastone Righi, que uma das funcionárias teve
a sua filha, agora mesmo, assaltada e esquartejada na
base de um estupro que teriam imposto.

Nobres Constituintes, V. Ex.as não vão votar nem na
reincidência? ll': um apelo que faço, porque ninguém pode
mais transitar pelas ruas, nós somos atacados por bandi
dos vorazes, e os que defendem os bandidos não estão
nesta Casa. Aqui há Constituintes ilustres, todos com um
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critério de comportamento capaz de elevá-los aos mais
altos dos montes, e daqui nos vemos todos engalanados,
porque Constituintes desta Nação.

E o povo quer saber, nobres Constituintes, e tanto se
falou, o povo quer a pena capital, o povo quer punir os
bandidos, mas os Constituintes brasileiros não têm tido a
noticia dessa verdade criminosa, que precisamos mandar
coibir.

A reincidência elimina, totalmente, o erro judiciário
que é o ponto fundamental, básico, para se impedir que
haja a pena de morte. Também a reincidência elimina a
possibilidade da reeducação. Poder-se-á reeducar, sim,
Sr. Presidente, mas o que não podemos admitir é a con
tumácia da violência praticada por algozes, que sacrificam
até donzelas que não têm condições de se defenderem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Para se ma
nifestar contrariamente ao destaque, tem a palavra o Sr.
Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, o resultado das três vota
ções havidas sobre o mesmo tema, por uma Iarguíssíma
margem de votos, me traz à tribuna menos para fazer a
sustentação do que é uma unanimidade dentro deste Ple
nário e mais para fazer um apelo ao Constituinte Farabu
lini Júnior. Que entenda S. Ex.a o quanto esta Casa, por
três vezes - e três vezes corretíssímamente - disse SIM
à possibilidade de que a Constituinte se transforme e crie
um texto que assegure a vida, que preserve a vida, que
lute pela vida!

Para aditar este apelo, gostaria de me valer de um
texto do próprio Constituinte Farabulini Júnior. Também
S. Ex.a não tem tanta convicção sobre a pena de morte,
tanto que S. Ex.a, na próxima emenda, propõe para os
mesmos crimes a pena de prisão perpétua.

Ora, S. Ex.a haverá de convir que, nesta Casa, nesta
tarde, da forma mais clara possível, já se fez uma decisão
contra a pena de morte. Já se fez também uma reitera
ção, nobre Constituinte Farabulini Júnior, de que aqui
não importa qual tenha sido a agravante, qual tenha sido
a incidência. Aqui se faz claramente uma definição con
tra a pena de morte.

Em nome disso, deixo aS. Ex.a este apelo.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Ainda para

se manifestar contrariamente, tem a palavra o Sr. Cons
tituinte João Menezes.

O SR. CONSTITUINTE JoAo MENEZES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes.

Inicialmente, quero prestar uma homenagem ao Cons
tituinte Amaral Netto. S. Ex.a, realmente, fez um traba
lho extraordinário na defesa de uma matéria nova no
nosso País: a pena de morte. S. Ex.a levou, para a Co
missão Temática, resmas e resmas de documentos, mos
trando o apoio que recebia. Em todos os quadrantes,
S. Ex.a tem encontrado uma enorme receptividade. En
tretanto, o nobre Constituinte defende um assunto que
certamente o marcará no trabalho desta Constituinte.
Daqui por diante, S. Ex.a será sempre o grande Deputado
que teve a coragem de defender a pena de morte.

Quero dizer que tenho outras emendas, neste mesmo
parágrafo, e, por isso, voto contra a emenda do Consti
tuinte Farabulini Júnior, que também aplica a pena de
morte pela reincidência.

Não é possível, Srs. Constituintes, que, numa época
como esta do Brasil, em que estamos todos em busca da
paz, da tranqüquilidade, do sossego, combater toda espé
cie de violência, queiramos introduzir, de saída, no texto
constitucional, uma violência maior, ou seja, a pena de
morte.

V. Ex.as já imaginaram o que seria, por exemplo, em
Angra dos Reis, ao lado da Angra 1, Angra 2, Angra 3,

construírem também uma câmara de gás, uma câmara
de morte para matar sob asfixia?

O que seria, se estabelecesse, na cidade do Rio de Ja
neiro, naquelas praias belíssimas, condições para levar
alguém à pena de morte?

li: um assunto que ainda não está arraigado no espí
rito brasileiro; é um assunto que diz contrariamente a
tudo que tem na alma e no coração da gente brasileira.

Nessas condições, principalmente, quando se faz uma
nova Constituição, que todo mundo fala em democracia,
todo mundo fala em abertura, todo mundo fala em paz,
todo mundo fala em tranqüilidade, vai-se colocar, no tex
to constitucional, a pena de morte!

São essas as razões que nos levam a votar contra a
emenda do Deputado Constituinte Farabulini Júnior, em
bora reconheça que S. Ex.a , o faz movido pelas circuns
tâncias que acontecem diariamente, nas ruas, nas capi
tais e em todas as cidades brasileiras.

Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação.
Os S1's. Constituintes que estiverem de acordo vota-

rão SIM; os que negarem o destaque votarão NAO.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Theodoro Mendes, José Lins, Luís Eduardo, Ricardo Fiúza,
Ricardo Izar, Fraricíseo Rossi, Joaquim Bevilacqua. Vota
ram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Abigail
Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Aluízio Cam
pos, Artur da Távola, Carlos Sant'Anna, Cristina Tava
res, Egidio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fer
nando Lyra, Haroldo Sabóia, José Paulo Bisol, Manoel
Moreira, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga,
Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodri
gues Palma, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildá
sío de Senna, Wilson Martins, Aécio Neves, Albano Fran
co, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Délio Braz, Eucli
des Scalco, José Tavares, Márcio Braga, Marcos Lima,
Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vicente Bogo, Vilson Sou
za, Afonso Arinos, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Anto
níocarlos Mendes Thame, Edme Tavares, Eraldo Tinoco,
Francisco Benjamim, Francisco Dornelles, Inocêncio Oli
veira, José Jorge, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coe
lho, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, João Menezes,
Jonas Pinheiro, José Lourenço, Paes Landim, Antonio Car
los Konder Reis, Adylson Motta, Bonifácio de Andrada,
José Mauricio, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Plínio Ar
ruda Sampaio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, José Maria
Eymael, Haroldo Lima, Fernando Santana, Beth Azize, An
tonio Farias. ABSTENÇAO: o Constituinte Gerson Peres.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM, 7 Constituintes; vo
taram NAO, 73 Constituintes); absteve-se de votar, 1
Constituinte. Total: 81 votos. O destaque foi rejeitado.

Em votação o Destaque n.o 2.846, requerido pelo Cons
tituinte Farabulini Júnior, referente à Emenda n,v 23.897,
de autoria de S. Ex.a

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Farabulini
Júnior.

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JúNIOR - Sr.
Presidente, o destaque de minha autoria trata da prisão
perpétua.

Tendo em vista que já se nota, n-este Plenário, a ver
dade da Constituinte, que leva ao fato segundo o qual não
se pretende pena de morte, nem na reincidência, nem
prisão perpétua, nem coisa nenhuma, retiro esta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O nobre
Constituinte desiste do destaque.
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Destaque 11.0 1.422/87, do Sr. Carlos. Sa!1t'
Anna - Emenda n.? ES-26.643-8, do Sr. Slquel1:a
Campos "que modifica o art. 6.°, § 27, do Substí
tutivo ~.o 1 (art. 5.° § 21 do Substitutivo n.? 2)".
(51.a votação)

Em votação o Destaque n.O 1.422 do Sr. Constituinte
e Líder Carlos Sant'Anna, referente à Emenda n.> 26.643,
de autoria do Sr. Constituinte Siqueira Campos, para as
expressões "permitida a pena de morte em caro de guerra
externa", para aprovação.

Concedo a palavra ao Líder Carlos Sant'Anna, para
encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA (PMDB
- BA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Constituíntes:

O texto do § 21, do Substitutivo II diz, textualmente:
"Não haverá pena de morte, de prisão per

pétua, de trabalhos forçados ou de banimento."

Minha proposta visa, a partir daí, incluir - "permitida
a pena de morte em caso de gu-erra externa."

Este pedido se eonsubstancía no fato de que no Subs
titutivo I, no primeio substitutivo do Relato:, _no seu ~ 27,
ele dizia: não haverá pena de morte, de prisao perpetua,
de trabalhos forçados, e de banimento.

Quanto à pena de morte, fica ressalvada a legislação
penal aplicável em caso de guerra externa.

Ora, toda a tradição constitucional brasileira ressalva
a pena de morte em caso de guerra externa. De modo qu~ o
que peço aos Srs. ConE"tituintes é que ~crescel:t.em ao dIS
positivo, portanto e finalmente, que e permltída a pena
de morte em caso de guerra externa.

O SR. CONSTITUINTE (Gerson Peres) - ~r. Pre
sidente, peço a palavra para me manifestar contraríamente
ao destaque.

O SR PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Te?! a palavra
o Sr. Constituinte Gerson Peres, para se mamfestar con
traríamante ao destaque.

O SR. CONSTITUINTE GE..'R.SON P~R~ - ,Sr. Pre
sidente, prezados colegas, ve~a?! be~; pnmeiro nos somos
contra a pena de morte, definimos ISSO no texto da Cons
tituição, escrevemos até.

A minha tese é que deveremos ser contra a pena de
morte sem escrever na oonrtítuícão, deixando para o mo
mento exato, o momento histórico.

Concordo, por exemplo -, agora vi uma brilhante
colocação feita pelo Deputado ~ernaJ?-do Santana, em.c~n
versa particular - que o estágío sOClal. do povo brasl~elro

não permite realmente, que possamos Introduzir, de Ime
diato, a pen~ de morte na no~sa legisl~çã~. Mas po~e ~er
que amanhã, quando e~ta sOCleda.de nao tiver 30 ml1h~es
de analfabetos 40 milhoes de fammtos, quando esta SOCle
dade for mai~ bem educada, mais bem sadia, mais bem
preparada, com uma ~enda,per capíta que lhe dê sustenta
ção econômica ou social, ai, entao, pode se! que ela tenha
ou deva ter, num determinado momento his~orlco em que
haja violência tão flagrantes, como as atuais, a pena de
morte no texto da sua legislação.

Por isso defini o meu ponto de vista no sentido de se
trancar a péna de morte, ou seja, de que ela não apareça
na Constituição, deixando a decisão des~e .assunto para o
Congresso, através de um quorum de maioria absoluta, por
exemplo. Mas fomos vencidos, embora pensemos da mesma
maneira.

Vejamos agora, a incoerência. Vamos escrever a pena
de morte para os casos de guerra e vamos remetê-la para
a lei especial. Continuamos a incorrer no mes:t.!10 erro, por
que ninguém venha nos dizer que as declarações de guerra

sempre rejam uma vontade da sociedad:. ou do povo.
Quem, na Históra, vai confirmar que Getul.lO.Vargas de
clarou guerra com o apoio do povo brasíleíro, naquele
momento histórico? Ninguém confirma isso, porque não
houve um plebiscito. Foi a von~ade de um ?ita~or, de
um ditador que ainda é, por muitas pessoas l~teligentes

e cultas, aqui idolatrado ~ proclamado. Um d~tador que
torturou, que puniu, que tínha um DIP para violentar as
liberdades dos cidadãos braríleíros, ao longo de 10 anos.

Portanto, Srs. Constituintes, quem diria que a socie
dade estava de acordo com uma declaração de guerra?

Vamos continuar nos abstendo, para sermos coerentes
com o nosso ponto de vista. Achamos que e: ta Casa não
deveria colocar no texto a pena de morte, embora seja
contra ela, e que a transferisse para a legislação ordinária,
como agora transfere o ilustre autor da emenda, Consti
tuínte Carlos Sant'Anna, para a legislação ordinária: uma,
é colocá-la de maneira taxativa, não pode haver pena de
morte no Brasil; a outra diz: pode haver pena de morte
em caso de guerra, ressalvados os temas inseridos na le
gislação ordinária.

Não posso entender que assim possamos proceder,
embora se faça isso em nome de uma tradição constitu
cional, porque sempre se escreveu na Constituição que é
permitida a pena de morte em tempo de guerra, me.mo
que essa guerra seja declarada injustamente, ilegalmente,
contra a vontade desta Nação.

Portanto, Sr. Presidente, eram estas considerações que
fazia para me manter coerente com o meu ponto de vista.
Voto me abstendo nesta matéria e achando que também
ela não deveria constar no texto da Constituição.

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

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - V. Ex.a tem
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA _ Sr.
Presidente, apenas para consultar à Mesa, se bem entendi
a exposição do Constituinte Carlos Sant'Anna quanto à
redação final que constituirá esse parágrafo, no caso de
aprovação da proposta do Constituinte Carlos Sant'Anna.

O Plenário, reiteradamente, votou contra a pena de
morte, mas, nerte caso, é para a guerra externa e é preciso
ver detidamente a redação. Vou ler a redação que entendo
que ficou, para que, se ,eu estiver errado, a Mesa me cor
rigir.

Penso que o parágrafo ficará:

"Não haverá pena de morte, de prisão perpé
tua, de trabalhos forçados, ou de banimento, per
mitida a de morte em caso de guerra externa".

Porque, se for esta a redação, nós votaremos a favor
da emenda, desde que fique nestes termos.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Eu respondo
à questão de ordem de V. Ex.a, manifestando que me pa
rece melhor que a matéria seja encaminhada ao Relator,
que está incumbido da redação final, a não ser que V. Ex.a
apresente uma redação própria.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Não.
Eu pretendo apenas que a redação seja previamente co
nhecida. O Relator podia informar se é esta a redação que
ficará, ou informar a redação que irá adotar. Porque me
parece que há uma tendência favorável à aprovação, mas
antes se quer conhecer os termos exatos.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, S,rs. Constituintes:

O eminente constituinte Pimenta da Veiga tem razão,
assim como assiste ao Constituinte Carlos Sant'Anna a
previsão para que se corrija a omissão.
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Sr. Presidente, desde logo me coloco favorável a que
haja essa permissão no caso de guerra externa e, no ins
tante da redação final, será dado exatamente esse texto
final.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Não pre
cisa votar.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra, para Se manifestar a favor, o Constituinte Ricardo
Fiúza.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIÚZA - Sr. Presi
dente, Srs. e Sras. Constituintes:

O primeiro substitutivo do Relator, em seu art. 69,
§ 27, vedava a pena de morte, mas ressalvou a legislação
aplicável em caso de guerra externa.

Entretanto, Sr. Presidente, tal ressalva não constou
no segundo substitutivo. Em entendimento que mantíve
mos com os companheiros, com o eminente Líder do
P:MDB, o Constituinte José Genoíno, segundo entendi, os
companheiros concordam que, aproveitada a Emenda de
n.> 26.643/8 do Constituinte permite que a pena de morte
seja aplicável em caso de guerra externa.

Sr. Presidente, é uma situação de extrema excepcíona
lidada da norma jurídica, que visa desestimular as nações
inimigas que ameaçam os valores mais caros e mais ele
vados de nossa Nação. Seria, desta forma, cansativo, enfa
donho e redundante estar falando no assunto, porque te
nho certeza que os companheiros de todas as bancadas
concordam em emendar o art. 5.°, no seu § 21.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o' Constituinte Oswaldo Lima Filho, para se manifes
tar contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, serei breve porque, como todos, acredito que
o interesse maior da Assembléia Nacional Constituinte é o
de ,dotar o povo brasileiro de uma Constituição que o li
berte da Carta outorgada pela Junta Militar. Venho ma
nifestar-me contra a emenda do ilustre companheiro e
amigo, Constituinte Carlos Sant'Anna, que manda inserir
entre as exceções para a aceitação da pena de morte, o
caso de guerra externa. :tl1 evidente que S. Ex.a se funda
menta numa longa tradição constitucional, mas é contra
essa longa tradição constitucional que quero trazer ao es
pírito dos Srs. Constituintes uma reflexão: recordo-me
de quando estudava Direito Constitucional, de Um mes
tre que ,dizia que nenhuma aplicação lhe parecia mais
violadora e mais hostil ao Direito do que a pena de mor
te decretada pelos Tribunais Militares, que se reuniam na
véspera ou após as batalhas e decidiam, ao rufar dos tam
bores, ainda na calor da batalha.

Há um livro notável sobre a Guerra da Secessão nor
te-americana, que expressa muito bem como variam, na
batalha, os conceitos de heroísmo e de covardia: The Red
Babge oi Courage, que é considerado, hoje, um clássico da
literatura norte-americana.

É a história de um soldado jovem, que entra no pri
meiro entrevero da luta, foge, mas volta enovelado pela
tropa, é ferido e sai condecorado da batalha.

. Quantos soldados terão 81:':os fuzilados pela acusação
de covardia ou de fraqueza na batalha? Quantos serao
mortos em caso de guerra? Quantos Floriano Peixoto
mandou fuzilar na Imbiribeira, do Recife, pela calada da
noite, sob a alegação de que se levantavam contra a !Re
pública?

Todos esses crimes são comuns nos períodos em que o
direito é suspensó pelo conflito das armas. E o conflito
externo é aquele que mais exacerba as paixões e que, assim,

se torna uma justificativa para todos os crimes. Não va
mos, portanto, no nosso parecer, permitir a pena de mor
te. mesmo em caso de guerra externa. Que os tribunais
militares condenem à prisão por largo período isto se
compreende, será a defesa do Estado, mas não vamos dar
a tribunais militares, amanhã, sob o pretexto de guerra
externa, sem nenhum cuidado e nenhum processo devido,
o díreíto de morte sobre os cidadãos.

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

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação.
Vai-se proceder à chamada.

(Procede~se à votação)
Votaram SIM, os seguintes Senhores Constituintes:

Aluízio Campos, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Ha
roldo Sabóia, João Calmon, Nelson Carneiro, Nelson Jo
bim, Pimenta da Veiga, Rodrigues Palma, Theodoro Men
des, Délio Braz, Marcos Lima, Aloysio Chaves, Arnaldo
Prieto, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, Luis Eduardo,
Osvaldo Coelho, Ricardo Fiúza, Antotnio Carlos Konder
Reis, Bonifácio de Andrada, Víctor Faccioni, Gastone Righi,
Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno, Fernando San
tana. Votaram NÃO, os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Artur
da Távola, Carlos MOs'Coni, Celso Dourado, Cristina Ta
vares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Gasparian, Fer
nando Lyra, Francisco Pinto, João Herrmann Neto, José
Geraldo, José Paulo Bisol, José Richa, José Ulísses de Oli
veira, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ra
mos, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Sigmaringa Sei
xas, Virgildásio de Senna, Albano Franco, Antonio Mariz,
Chagas Rodrigues, Euclides Scalco, Israel Pinheiro, José
Carlos Grecco, José Tavares, Márcio Braga, Octávio Elísio,
Roberto Brant, Rose de Freitas, Vicente Bago, Vilson Sou
za, Afonso Arinos, Alceni Guerra, Antoniocarlos Mendes
Thame, Edme Tavares, Francisco Benjamim, Francisco
Dornelles. José Jorge, José Lins, Mário Assad, Oscar Cor
rêa, Sandra Cavalcanti, João Menezes, .Tonas Pinheiro,
José Lourenço, Paes Landim, Ricardo Izar, Simão Besslm,
Adylson Motta, José Maurí'Cio, Lysâneas Maciel, Francisco
Rossi, Adolfo Oliveira. José Maria Eymael, Haroldo Lima,
Beth Azize, Antonio Farias. Abstenção do Senhor Gerson
Peres.

DEClLARA:ÇAO DE VOTO

"Ex.mo Sr. Presidente da Comissão de Sistematização,
Senador Afonso Arinos.

O Deputado Gerson Peres, ao ocupar a tribuna na
sessão da tarde de hoje, às 17:45, condenando o destaque
do Deputado Carlos Sant'Anna, inserindo a pena de mor
te só na hipótese de "guerra externa", referiu-se em ter
mos absolutamente corretos e verdadeiros quando nos co
locávamos contra a pena de morte numa sociedade como
a nossa, com 40 milhões de famintos, outros tantos de ca
rentes e de milhões expulsos do campo na permanente
la títundízacão do campo. Uma sociedade tão cruel não
pode condenar ninguém à pena de morte, pelo menos,
antes de estruturar-se em termos mais humanos e dignos.

Mas. no mesmo momento, antes mesmo da aprecia
ção do destaque do Deputado Carlos Sant'Anna, dizía
mos ao querido colega Gerson Peres, só U1::i'mitimos a pena
de morte em caso de guerra externa. Isso, Sr. Presidente,
porque o crime de traição à Pátria, em caso de guerra ex
terna, é o único, a nosso ver, que merece a pena máxima.

Sala das Sessões, 30 de setembro de 1987. - Fernan
do Santana."

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM, 27 Constituintes;
votaram NÃO 62 Constituintes; absteve-se de votar, 1
Constituinte. Total: 90 votos. O Destaque foi rejeitado
Declaração de voto, do Senhor Constituinte Fernando
Santana.
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o SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, antes que V. Ex.a anuncie outra matéria, desejo
formular um requerimento a esta Presidência.

Já conversei com boa parte dos Lideres, conversei com
V. Ex.a e com o Presidente Ulysses Guimarães, apresen
tando uma proposta para a continuação dos nossos tra
balhos e que não fosse anti-regimental.

Ainda estamos no § 21, do art. 5.0, o que demonstra a
inviabilidade, em termos de prazo, para que esta Comissão
possa se desincumbir do seu dever.

Assim, sugeri que esta Comissão fosse subdividida em
três Subcomissões, que atuariam com dois títulos cada
uma delas. As matérias de parecer favorável das três Sub
comissões viriam, para o Plenário desta Comissão, votadas
em bloco. Estaríamos cumprindo o regimento. Por outro
lado, por sugestão do Deputado Roberto Freire, Líder do
PCB, nós permitiríamos destaque apenas às matérias que
nessas Subcomissões tivessem a seu favor pelo menos 1/3
dos votos, o que resguardaria a todos os Srs. Constituin
tes e permitiria uma celeridade 3 vezes maior - eu acre
dito que 6 vezes até - porque um Plenário menor, com
menos gente, possibilitará um trabalho bem mais rápido,
um desenvolvimento bem mais célere dos nossos servicos
e não haveria nenhum arranho regimental porque a ma
téria das Subcomissões em uma única rodada seria votada
em bloco na Comissão Geral.

a SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Para con
traditar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra para contraditar o Deputado José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, sobre a questão levantada pelo nobre Constituin
te Gastone Righi, é claro que ele tem uma intenção de
agilizar os trabalhos da Comissão de Sistematização; no
entanto, a Comissão de Sistematização não pode se subdi
vidir em outras comissões, porque as suas deliberações se
constituem na deliberação de um organismo único. É um
organismo indivisível, é um organismo unitário é um
organismo que vai deliberar, por maioria absoluta' a ma-
téria para o Plenário. '

Nós não podemos seccional', Sr. Presidente a dis
cussão da votação; a votação na Comissão de si~temati
zação é uma totalidade. Fazem parte da votação os en
caminhamentos, fazem parte da votação as falas e as
defesas em relação a uma determinada emenda a um
determinado destaque. '

Não podemos seccional', sob pena de termos a dis
cussão de um lado e a votação ficar desqualificada. Acho
que as lideranças devem fazer um esforço para enxugar
a pauta, retirar destaques, e centrar-se nas questões
polêmicas. Mas esse processo de divisão, no meu entender
contraria o Regimento Interno e vai prejudicar, mai~
ainda, ao invés de agilizar os trabalhos da Comissão de
Sistematização. Por isso, sou contra a questão levantada
pelo nobre Oonstítuínte Gastone Righi.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Atenção, a
matéria não é uma questão de ordem. É uma proposta
que vem modificar, profundamente, o sistema de trabalho
adotado pela Comissão. Assim, a Mesa não pode aceitar
a discussão e a decisão sobre a matéria no caráter de
questão de ordem. Tem que receber um documento escri
to que exponha, detalhadamente, os objetivos e os pro
cessos que tenha em vista a fim de que sej a estudado pela
Mesa e, depois, submetida à aprovação da Comissão. A
única coisa que o Presidente pode recordar é que este
assunto foi resolvido na primeira parte dos nossos traba
lhos, mediante a criação de 8 Comissões Temáticas, que
por sua vez se subdividiram em 3 Subcomissões. Conse
qüentemente, de fato, trabalharam na elaboração do pro
jeto inicial 3 Subcomissões, 8 Comissões Temáticas, mais
3 Comissões. São 24 Subcomissões. Esta é a tradição da

nossa Constituinte, mas eu não posso resolver isto em
forma da questão de ordem, deve ser deliberado pelos Líde
res, conhecido pelos Líderes, encaminhado pelos Líderes,
submetido a uma forma de projeto de resolução e, sendo
entregue ao Presidente, que ele faça apenas o encaminha
mento de votação desse projeto de resolução e o aprove
por meio do Plenário da própria Comissão.

É o que decide o Presidente, Muito obrigado.

Destaque n,? 4.658/87 - Emenda n.o ES
22.469-7, do Sr. João Menezes, "que modifica o
art. 6.°, § 27 do Substitutivo n.? 1 (art. 5.°, § 21
do Substitutivo n,? 2)". (52.a votação)

Votação do Destaque n.o 4.658, requerido pelo
Constituinte João Menezes, referente à Emenda n.o 22.46!l.

Quero convocar o Constituinte Fernando Henrique
Cardoso para, de acordo com a combinação feita hoje,
assumir a Presidência.

Tem a palavra o Constituinte João Menezes.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Sr. Pre

sidente e 81'S. Constituintes, já consumimos hoje uma
grande parte do dia e da tarde, discutindo sobre esse § 21,
do art. 5.0, referente à pena de morte.

Diz o projeto do eminente Relator o seguinte:
"Não haverá pena de morte, de prisão per

pétua, de trabalhos forçados ou de banimento."
A nossa emenda diz o seguinte: "não haverá pena de

morte, de prisão perpétua, de trabalhos forçados, de ba
nimento e de confisco, ressalvados, quanto à prisão per
pétua, a legislação aplicável em caso de guerra externa e
ÕS erdmes de roubo, raptos de menores de 14 anos, de
estupro ou de seqüestro, seguidos de morte, para os quais
não haverá os benefícios da redução de pena, nem da prí
mariedade policial".

A redação que propomos visa a acrescentar ao § 21,
do art. 5.0, os crimes da roubo, rapto de menores de 14
anos, estupro ou seqüestro, seguidos de morte.

A sociedade brasileira vem se ressentindo sobrema
neira da falta de segurança e tranqüilidade pública.

Ocorre, com freqüência, que os indivíduos que cometem
esses tipos de crimes são reincidentes.

Eles possuem, em andamento processual, várias inci
dências e assim mesmo estão em liberdade por serem
primários.

Enquanto aguardam [ulgamento continuam a barba
rizar a sociedade.

Nossa intenção é que não possam &8 beneficiar do fato
de serem primários, já que ainda não foram condenados,
e que, uma vez condenados, também não sejam benefi
ciados com a redução da pena.

Sabemos que a legislação ordinária permite que o pre
sidiário com bom comportamento, embora condenado a
vários anos de reclusão, passe à detenção, à prisão alber
gue ,8 à condicional, voltando às ruas.

Incluímos no texto do projeto o crime de rapto de
menores de 14 anos, seguido de morte, por entendermos
que este é tão mais bárbaro do que O de seqüestro.

O rapto é cometido sempre com objetivo libidinoso;
que dizer dos cometidos contra crianças indefesas?

Este, nosso objetivo.
Como vêem V. Ex.as, sei que já debatamos hoje muito

esse assunto de pena de morte, mas a nossa emenda exclui
a pena de morte. O que nós queremos é a prisão perpétua
para aquelas que vêm cometendo crimes violentos em
todas as cidades brasileiras.



1020 Quarta·feira 2.7 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

Não há um só dia em que se abra um jornal, se ligue
a televisão ou o rádio, que não sejam noticiados os crimes
mais violentos, mais hediondos que vêm ameaçando a
família brasileira. Nós não podemos continuar nesse
estado de coisa e geralmente essas pessoas que cometem
esses crimes, esses assaltos, esses seqüestros, esses raptos,
são reincidentes, são pessoas useiras e vezaires em pra
ticar estes atos e nada acontece. Daí a razão de apresen
tarmos esta emenda que, espero, os Srs. Constituintas con
síderem, examinem e verifiquem se realmente o que está
nos jornais, todos os dias, as violências de toda a ordem,
invasão de domicílio, roubo de criança, ou seqüestro me
recem um pouco de atenção; se houver esta possíbílídade
está aí a nossa emenda, porque, a ficar como está o pa
recer do Relator, o crime continuará impune em todo
o nosso País.

Durante o pronunciamento do Sr. João Me
nezes, o Sr. Afonso Arinos, Presidente, deixa a
cadeíra da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não havendo oradores inscritos para falar contra o desta
que requerido pelo Senador João Menezes, passamos à
votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Theodoro Mendes, Antoníocarlos Mendes Thame, Eraldo
Tinoco, Luís Eduardo, João Menezes, Darcy Pozza, Adylson
Motta, Francisco Rossi. Votaram NÃO os seguintes Senho
res Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Al
fredo Campos, Artur da Távola, Carlos Sant'Anna, Celso
Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernan
do Gasparian, Fernando Henrique cardoso, Haroldo Sa
bóia, João Calmon, José Geraldo, José Paulo Bisol, José
Richa, Mário Lima, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra,
Rodrigues Palma, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Vir
gíldásío de Senna, Aécio Neves, Antonio Mariz, Chagas
Rodrigues, Délio Braz, José Carlos Grecco, José Costa, José
Tavares, Márcio Braga, Marcos Lima, Octávio Elísio, Rose
de Freitas, Vicente Bogo, Vilson Souza, Alceni Guerra,
Aloysio Chaves, Edme Tavares, Francisco Dornelles, Ino
cêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Thomaz Nonô,
Mario Assad, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza,
Sandra Cavalcanti, Jonas Pinheiro, José Lourenç-o, Paes
Landim, Ricardo Izar, Simão Sessim, Antônio Carlos Kon
der Reis, José Luiz Maia, Bonifácio de Andrada, José
Maurício, Luiz Salomão, ottomar Pinto, Plínio Arruda
Sampaio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, José Maria
Antonio Farias. ABSTENÇA.O do Senhor Constituinte Ger
son Peres.

O SR. PRES,IDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 08 Oonsti
tuíntes: votaram NAO 74 Constituintes; absteve-se de
votar 1 Constituinte. Total: 83 votos. O Destaque foi re
jeitado.

Passamos agora à votação do DeI8taque n.o 5.013, re
querido pelo Constituinte Tadeu França, referente à Emen
da n.o 28.761. (Pausa)

Não estando presente o nobre Constituinte, caiu o
destaque.

Destaque n.o 5.920, do Constituinte Nestor Duarte.
(Pausa)

Não estando presente o nobre Constituinte, caiu o
destaque.

Destaque n.o 2.610, do Constituinte Roberto Jefferson.
(Pausa)

Não estando presente o nobre Constituinte, caiu o
destaque.

Destaque n. o 2.932, do Constituinte Eliel !Rodrigues.
(Pausa)

Não estando presente o nobre Constituinte, caiu o
destaque.

Destaque n,? 7.351187 - Emenda n.o ES
28.539-6, do Sr. Antonio Mariz, "que modifica o
art. 6.°, § 27 do Substitutivo n.? 1 (art. 5.°, § 21 do
Substitutivo 11.°2)". (53.a votação)

Tem a palavra o Sr. Constituinte Antonio Mariz, para
defender o seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

lEsta Comissão de Sistematização aprovou, praticamen
te, por unanimidade o dispositivo do § 21, que diz:

" ... Não haverá pena de morte, de prisão per
pétua, de trabalhos forçados ou de banimento ... "

Esta emenda que proponho, modificativa, diz
respeito à prisão perpétua. Para atribuir a expressão
"prisão perpétua" à expressão de "caráter perpétuo" e
outros termos, o texto proíbe apenas a prisão perpétua,
mas não proíbe as penas de caráter perpétuo, poderá ha
ver outras penas de caráter perpétuo especialmente na
área, por exemplo, da Legislação eleitoral. lli comum que
a Lei de Inelegibilidade estabeleça que são inelegíveis
condenados por crimes contra à administração. Se não
existir na Constituição um dispositivo que proíba toda e
qualquer pena perpétua poderá haver penas dessa na
tureza, que tornariam inelegíveis brasileiros para todo o
sempre, como ocorreu há pouco tempo passado, na vigên
cia da Oonstítuíção resultante da Emenda n.o 1, editada
pela Junta Militar.

Dizia-se que os cassados atingidos pelos Atos Institu
cionais eram inelegiveis e como a Constituição em vgor
não proíbe as penas perpétuas, todos aqueles que foram
atingidos pelos Atos Institucionais permaneceriam eterna
mente cassados.

A mesma coisa ocorrerá agora em relação a essas con
denações que determinam a inelegibilidade. Daí a neces
sidade de que a Constituição díga que não apenas a prisão
perpétua é proibida, mas que é proibida toda e qualquer
pena prevista no Código Penal. Este é o ponto fundamen
tal da minha emenda.

A Constituição de 1934 foi a primeira a tratar disso
quando proibiu exatamente a pena perpétua, dizendo o
seguinte:

"Art. 29. Não haverá pena de banimento, mor
te, de confisco ou de caráter perpétuo."

Estou me referindo apenas a esta expressão "caráter
perpétuo" porque a minha emenda não muda nada mais
além disto: em vez de prisão perpétua proíbe pena de
caráter perpétuo.

A Constituição de 1946 dizia a mesma coisa: "Não ha
verá pena de morte nem de caráter perpétuo".

Estamos retomando a linha da defesa das liberdades
assegurando que em hipótese nenhuma haverá pena sej~
,de que natureza for, perpétua. Isso é tanto mais iaÚpor
tante, quando o dispositivo do § 20 enumera as penas mas
não de ,forma exaustiva, não de forma taxativa, mas' ape
nas a título de exemplo, quando diz: ... entre outras, ha
verá as seguintes penas ... ". Logo amanhã a lei ordinária
poderia imaginar alguma form~ de pen~ perpétua que
não fosse a de prisão.

Daí eu insistir, junto a esta Comissão, para que se
adote as formas de 1946 e de 1934, dizendo: "Não haverá
pena de morte, nem de caráter perpétuo - e, depois, as
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demais que são enumeradas - de trabalhos forçados e
de banimento."

Tive a preocupação de consultar o eminente Sr. Rela
tor o Constituinte Bernardo Cabral, que expressou a sua
aquíeseêncía cem esta emenda, afirmando ser este o espí
rito do texto que propôs e que, somente por um lapso,
restringiu-se à pena de prisão perpétua. .

Pois bem, Srs. Constituintes, é esta a proposta: que se
proíba, de uma vez por todas e amplamente, toda e qual
quer pena perpétua. Muito obrigado. (Palmas)

u SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao eminente Relator, Constituinte Ber
nardo Cabral, para que dê a sua opinião.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, acolho a emenda Antonio Mariz.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tendo sido acolhida pelo Relator e não havendo ninguém
inscrito para falar em posição contrária, passo à votaçae,

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Alfredo Campos, Aluízio Campos, Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Celso Dou
rado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Bezerra Coelho, Fernando Gaspariam, Fernando Henrique
oardoso, Francísco Pinto, Haroldo Sabóia, João Calmon,
José Fogaça, José Freire, José Geraldo, José Paulo Bisol,
José Richa, José Serra, Manoel Moreira, Mário Lima, Mil
ton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga,
Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, severo Gomes,
Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Albano Franco,
Antonio Mariz, 'Chagas Rodrigues, Délio Braz, Euclides
Scalco, José Carlos Grecco, José Costa, José Tavares,
Márcio Braga, Marcos Lima, Octávio Elísio, Rose de Frei
tas, Vi,cente Bogo, Vilson Souza, Alceni Guerra, Antonio
carlos Mendes Thame, Inocêncio Oliveira, Ricardo Fiúza,
Sandra Cavalcanti, Hugo Napoleão, José Lourenço, Paes
Landim, Ricardo Izar, Simão Sessim, Antnio Carlos KolU
der Reis, José Luiz Maia, Bonifácio de Andrada, José
Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, ottomar Pinto,
Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno, Adolfo Oliveira,
José Maria Eymael, Haroldo Lima, Beth Azize. Votaram
NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Carlos Chia
relli, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles,
José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Mário Assad,
Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Jonas Pinheiro e Jarbas
Passarinho. ABSTENÇÃO dos Senhores Constituintes:
José Thomaz Nonô, Gerson Peres e Francisco Rossi.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 72
Constituintes; votaram NÃO 11 Constituintes; abstive
ram-se de votar 3 Constituintes. Total: 86 votos. O Des
taque foi aprovado.

Passamos à votação do destaque do oonstítuínte
Hélio Rosas. S. Ex.a se encontra presente? (Pausa) Não
estando presente o requerente, caí o destaque.

Passa-se, portanto, ao § 22.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois, não. V. Ex.a tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSlt COSTA - Tenho aqui,
em mãos, o cronograma da votação do Projeto de Cons
tituição. A rigor, hoje, deveríamos estar votando preci
samente o Título VI, ou seja, da Tributação e do Orça
mento. Estamos no Título l.

Com o objetivo de colaborar com a Mesa, queria fazer
uma proposta, nesta questão de ordem, a fim de que fossa
submetido ao Plenário da Comissão de Sistematizacão o
uso do painel eletrônico. Inclusive, conheço os argumen
tos em destavor do seu uso, as dificuldades da controlar
as votações de quem está ou não aqui. Mas, ao final da
votação do Título se fizesse uma chamada como está aí,
convalidaria eventual vício. Se houvesse alguma queixa,
alguma reclamação, esta seria colocada ao final, quando
o último dispositivo de um determinado Título fosse
votado. Do contrário, é absolutamente impossível, regi
mentalmente, cumprir os prazos estabelecidos.

Fica, aqui, a proposta à consideração da Presidência e,
evidentemente, do Plenário da Comissão de Sistemati
zação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não. Agradeço o impulso de colaboração de V. Ex.a
e a preocupação de V. Ex.a eorresponde, exatamente, à de
todos nós.

Tive a informação técnica de que o painel, provavel
mente, sará utilizado na sua totalidade, mas se não o
for, devido à questão dos Suplentes, que torna mais difí
cil a programação, a sugestão de V. Ex.a é procedente.
Amanhã, na reunião da Mesa, proporei que se adote essa
sistema.

Existe, aqui, um requerimento de preferência do Cons
tituinte Ricardo Fiúza, para a Emenda n.? 25.055/8, com
o Destaque de n.o 14.238/7.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUIZ MAIA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUIZ MAIA - Sr. Pre
sidente, queria apelar a V. Ex.a para que a chamada dos
Suplentes fosse faita nominalmente. Faríamos a votação
dos Titulares, se é esse um dos problemas que está impe
dindo a autorização do sistema eletrônico, e que se faça
fl, chamada do Suplente ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A sugestão já foi acolhida. Tenho que submetê-la à Mesa,
amanhã cedo.

Parece-me que é bastante razoável. É a mesma pro
posta que foi feita há poucos instantes pelo Constituinte
José Costa, que me parece correta.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUIZ MAIA - Tenho a
impressão de que poderíamos, também, definir isso aqui,
sem levar para lá.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não. Apenas não sei se há condíções técnicas.

Consulto à Mesa se é possível instaurar de um mo
mento para o outro. Os técnicos serão consultados e eu
espero que amanhã nós tenhamos solução para esse
problema.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. pre
sidente, eu tive a oportunidade de me informar sobre o
novo sistema e há um dispositivo de mesas avulsas para
os que, eventualmente, não tenham o seu voto compu
tado quando a Mesa dispara o ,dispositivo. Evidentemente
que os Suplentes podem usar esse mesmo sistema na me
dida em que forem chamados e dar o seu voto 'também
pelo sistema eletrônico, antes que o apregoador tenha pro
clamado o resultado da votação.

O SR. PRESID'ENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a inteira razão, nós vamos analisar isso e a
minha opinião coincide com a de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, eu queria pedir a autorização de V. Ex.a
para fazer uma proposta à Mesa e a todos os Constituin-
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tes da adoção de uma sistemática que é adotada em todos
os organismos internacionais e que, caso fosse adotada
neste Plenário, iria agilizar muito a votação.

A proposta que eu faço é a seguinte: o Constituinte
apresentaria o destaque, dois Constituintes falariam a
favor ou contra. Antes de começar a votação nominal se
faria uma prévia, indagando que Constituintes apóiam
aquela proposta. Se o Constituinte que apresentou o des
taque verificasse que as possibilidades de aprovação eram
reduzidas, ele teria duas alternativas, ou livremente
retiraria o destaque ou, se quisesse, manteria o destaque.

Mas eu acredito que a maior parte dos Constituintes,
verificando que não existe possibilidade de aprovação,
talvez preferisse retirar o destaque, e isso agilizaria bas
tante a votação que estamos fazendo na Assembléia Na
cional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Eu queria informar a V. Ex.a que esta proposta já foi
trazida à consideração do Plenário, hoje, e pelo que estou
informado, espero que esteja corretamente informado, ela
foi aprovada 'mas, na hora de se efetivar, parece que não
houve sensibilidade suficiente. Não obstante, eu farei uma
nova tentativa no sentido voluntário, quer dizer, um apelo
àqueles autores de destaques que, pela sondagem prévia, se
convencerem de que não têm viabilidade, se quiserem reti
ram o destaque, e se eles insistirem eu aceito, imediata
mente.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Eu reafirmo, seria voluntário, se ele verificasse que o seu
destaque não tem o apoio, de forma voluntária, se quisesse,
ele retiraria; do contrário, ele colocaria em votação. A
Mesa faria uma consulta prévia.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Eu farei uma tentativa novamente assim que a ocasião se
ofereça, porque eu acredito que a prática é usual em or
ganíssnos internacionais, como diz V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR - Sr.
Presidente, V. Ex.a me daria a palavra, pela ordem para
o mesmo assunto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com muito prazer.

O sa. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR - É
que, na verdade, eu concordo com os companheiros Cons
tituintes, e com V. Ex.a porque, na verdade, nós temos que
votar. os Partidos políticos deverão reunir-se e as respecti
vas Bancadas deverão decidir sobre quais os destaques que
realmente interessam aos Constituintes, e cada qual, cada
um de nós poderá retirar 80, 90% dos seus destaques, mas
os que permanecerem terão que ser discutidos e votados,
nos termos regimentais e constitucionais.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a me pervnitírá, primeiro, dar uma informação ao
Plenário, de que é exatamente isso que os Partidos estão
fazendo. A partir de hoje, isto seguirá por todas as se
manas vindouras, todas as manhãs as lideranças se reú
nem e fazem uma coordenação de destaques. Entretanto,
as Lideranças não têm poder regimental e, lamentavel
mente, tão pouco estatutário nos partidos, para pedir aos
Constituintes que retirem os seus destaques. A Líderançe
pode apenas exercer o seu papel, através da tentativa de
convencimento. E isso tem sido feito com êxito. Agora,
aqui se trata de uma nova tentativa. Aqueles que não
se convenceram, eventualmente, poderiam convencer-se
diante da manifestação do Plenário, mas deixando bem
claro que a liberdade do Constituinte para oferecer o des
taque é plena. E, em segundo lugar, nenhum destaque será
aprovado por voto simbólico. Em qualquer caso haverá
votação. Apenas se o Constituinte se convencer ele retira
o destaque, mas de maneira alguma a votação de aprova
ção será simbólica.

Destaque n.O 1423-87, do Sr. Carlos Sant'Anna
Emenda n.1) E8-25055-8, do Sr. Ricardo Fiúza,
"que modifica o art. 6.°, § 18, do Substitutivo n,? 1
(art. 5.°, § 22 do Substitutivo n.? 2)".

Não havendo outra questão de ordem eu passo, então,
a submeter, aqui, o pedido de preferência feito pelo Consti
tuinte Fíúza, que está presente para a Emenda n.o 25.055/8,
que refere-se ao art. 6.0 § 18:

"Modifique-se o § 22 do atual relatório do
art. 6.°, do Projeto de constituição, que passa a
ter a seguinte redação:

§ 22. Ninguém será preso senão em flagrante
·delito, ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade competente. A prisão de qualquer pes
soa e o local onde se encontre serão comunica
dos em 24 horas ao juiz competente e à familia ou
pessoa indicada pelo preso. O preso será informa
do de seus ddreítos, entre os quais o de permane
cer calado, assegurada a assistência da família.
e do advogado de sua escolha."

Ponho em votação a preferência.

Os que estiverem de acordo permaneçam sentados.
(Pausa)

Aprovada.

Aprovada a preferência, dou a palavra ao Constituinte
Ricardo Fiuza, para que justifique o seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIúZA - Sr. Pre
sidente, Sras. e srs. Constituintes:

O substitutivo inviabiliza a prisão por autoridade poli
cial civil ou militar, segundo princípios da oportunidade
conforme a necessidade surgida no curso de diligências ou
ações de patrulhamento ostensivo.

O nosso texto, sem prejudicar a ação policial, garante
na íntegra o direito do cidadão preso como pretende a
sociedade. O poder de policia deve ser prestigiado pela so
ciedade, hoje tão traumatízada com o clima de insegurança
em que vive. A prisão ilegal, Sr. Presidente, será imedia
tamente relaxada pelo Juiz, que promoverá a responsabili
dade da autoridade coatora.

A realidade brasileira, entretanto, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Constituintes, mostra que grande parte dos nossos
municípios não possui autoridade judiciária pronta a res
ponder com a oportunidade de rapídez, a necessidade de
expedir ordens de prisão escritas e fundamentadas. Na
maioria das nossas cidades existe apenas o Policial-Militar,
e em poucas o delegado da policia.

A inexistência de facilidade de comunicação, de pro
cessamento de dados inviabiliza o fluxo de ordem de prisão.

Digo isso, Sr. Presidente, porque no texto original do
eminente Relator Bernardo Cabral, apenas distingue-se
da nossa emenda, porque diz: será comunicada imediata
mente ao Juiz competente. A única modificação que pre
tendemos na nossa emenda é dizer que "será comunicado
em 24 horas". É U'i11a posição realistica, é uma posição que
faz com que não sei a, a prisão que se faz necessária, impe
dida por essa obrigatoriedade que certamente irá inibir.

Chamo a atenção da Casa para a pequena modificação,
ao invés de comunicar imediatamente, comunicar em 24
horas por facilidade processual, por realismo, por estar de
acordo com a nossa realidade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Constituinte Nelson Jobim para en
caminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Srs. Cons
tituintes, a emenda proposta pelo Constituinte Ricardo
Fiúza tem 3 'Pontos fundamentais em relação ao texto do
Sr. Relator.
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Primeiro, suprime a expressão judiciária, ou seja, a
autoridade competente para a prisão poderá ser uma auto
ridade que não judicária, e este foi um objetivo específico
do Sr. Relator, de que a prisão só fosse concedida através
de determinação de autoridade judiciária.

Em segundo lugar, substitui no texto do Sr. Relator, a
expressão imediatamente por 24 horas, pelo que está as
segurada a prisão por um mínimo de 24 horas sem comu
nicação à autoridade competente. A autoridade competen
te, que é o juiz competente, para processo criminal, tem
que ser comunicado imediatamente. Porque esta seria uma
forma de assegurar a impunidade da prisão por 24 horas.

Em terceiro lugar, suprime do texto: "A prisão ilegal
será imediatamente relaxada por autoridade judiciária com
petente". Ou seja, a emenda tem que ser rechaçada, por
que: em primeiro lugar, autoriza a prisão por autoridade
que não judiciária; segundo, assegura a prisão por 24 ho
ras sem comunicação ao juiz competente; e, terceiro, não
determina o juiz competente o relaxamento imediato da
prisão em caso de prisão ilegal.

Era só, Sr. Presidente. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

- Concedo a palavra ao Constituinte José Lourenço que
encaminhará a favor.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, parece-me, há um entendimento
que foge à realidade nacional. Temos comarcas que dis
tam de distritos, de povoados, deste País, cerca de 500km.
Como se poderia comunicar imediatamente à autoridade
competente, ao juiz da comarca? Como fazê-lo? Como se
chegar até lá? Terá que ser punido aquela que não foi
comunicar imediatamente? Não. Temos que ser razoáveis.
Somos um país com dimensões enormes e características
diferenciadas. Não se pode, aqui, fazer uma Constituição
que é muito boa para São Paulo, para o Rio Grande do
Sul, para Santa Catarina, para o Paraná, mas que não aten
de ao Nordeste e ao Norte do País, onde as condições são
completamente diversas. Temos municípios, no meu Estado,
na Bahia, que são maiores do que o Estado de Sergipe e
onde há povoados distantes 327km da sede. Como se pode,
em estradas carroçáveis, comunicar-se imediatamente à au
toridade competente?

Creio que o que se está pretendendo fazer, dando o
prazo de 24 horas, inclusive fixando o prazo - porque a
expressão "imediatamente" também pode ser, às vezes,
deturpada para um imediatamente, em 48 horas, o que
também não é aceitável - está dentro da realidade nacio
nal e atende perfeitamente ao processo jurídico que todos
defendemos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Haroldo Lima,
para encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, os argumentos que eu ia apre
sentar já foram aqui expendidos pelo Constituinte Nelson
Jobim, de sorte que eu não teria nem mesmo razão para
estar aqui repetindo argumentos, porque ele os expendeu
muito bem.

Animou-me vir de novo a esta tribuna simplesmente
porque, ainda há pouco, defendendo a emenda em questão,
o Constituinte José Lourenço apelou para a sua qualifica
ção de nordestino e de baiano para dizer, quem sabe, essa
questão seria boa para o Rio de Janeiro, São Paulo, mas
não seria boa para o Nordeste. Então, como nordestino,
vim dizer que fico alarmado, porque precisamente o Nor
deste é que necessita de mais direitos que o Sul. Não digo
que precise mais, mas, pelo menos, precisa dos mesmos
direitos e, se para os populares do Centro-Sul, do nosso
País, isso seria uma garantia de direitos que não devem
ser abandonados, maior razão teremos para reívíndícar es
ses pleitos no Nordeste atrasado, abandonado e, por essa
mesma razão, mais sujeito à opressão e arbitrariedade.

Razão pela qual, Sr. Presidente, reiterando todos os
argumentos aqui apresentados pelo nobre Constituinte Nel
son Jobim, quero dizer que isso em nada se contrapõe às
questões do atraso regional de uma região como a nordes
tina. (Muito bem! Palmas)

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não. Concedo a palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

O ilustre autor da emenda, desta tribuna, fez uma refe
rência ao texto que me parece confusa em relação ao que
afirmou o nobre Constituinte Nelson Jobim.

Considero a emenda um absurdo, entregar ao Delega
do de Polícia a prisão de um inocente. Mas quero saber o
seguinte: se a prisão ilegal será imediatamente relaxada
pela autoridade judiciária competente está na emenda ou
não? Porque se não estiver na emenda, aumenta o absur
do dessa emenda que é altamente contrária aos direitos
individuais. (Muito bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não consta da emenda a expressão proposta.

Vamos fazer uma tentativa de verificar se a proposta
do Constituinte Dornelles funciona.

V. Ex.a me permitirá, é meramente uma consulta e
não é obrigatória, é só para saber se o deputado retira ou
não a emenda dele. Pergunto: Quantos estariam dispostos
a sustentar a emenda?

Diante disso, pergunto ao Constituinte Ricardo Fiúza
se pode retirar a emenda.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIÚZA - Pode.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Está retirada a emenda. (Palmas)
Agradeço ao Constituinte Ricardo Fiúza a compreensão

e passamos agora ao requerimento de preferência, feito
pelo Constituinte Nilson Gibson que é para o Destaque
n.o 4251. Está presente o Constituinte Nilson Gibson?

Não estando presente S. Ex.a, cai o destaque.

Destaque n.O 3984-87, do Sr. Aluízio Campos,
"que modifica o § 22, do art. 5.° do Substitutivo
n.o 2".

Agora é o destaque do Constituinte Aluízio Campos
que no § 22 S. Ex.a quer destacar a expressão "não valen
do a confissão como prova única".

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Aluízio Cam
pos para justificar o seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, requeiro a V. Ex.a que faça a consulta prévia,
para ver se vale a pena votar.

Vou apenas explicar do que se trata. O § 22 dispõe,
no seu primeiro período, que "ninguém será preso, senão
em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada
da autoridade judiciária competente". Pretendo acrescen
tar, a esse período, "não valendo a confissão como pro
va única".

Sabemos como confissões, resultantes de seqüestros,
de roubos, de violências etc. são obtidas por meio de
tortura e de ameaças de autoridades políeíaís. Se disser
mos que isso não tem nenhuma validade jurídica, diminui
muito a possibilidade dessas pressões contra os réus. É esta
a finalidade da emenda.

Embora o texto acima, no parágrafo já adotado por
nós, proíba a validade de provas ilícitas. a demora na
apuração dessa ilicitude prejudica muito os injustiçados,
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que permanecem punidos e aguardando uma apuração, a
qual demora bastante tempo, sendo, portanto prejudi-
cados na sua liberdade pessoal. '
. Confesso que a emenda foi extraída da Constituição
Japonesa, que mantém, numa disposição exclusiva essa
vedação: a confissão não vale como prova única.' Se a
um injustiçado requer-se habeas corpus e o delegado apre
senta que ele ten.ha feito uma confissão, sem outra prova
que a reforce, evidentemente que essa confissão não deve
ter validade alguma.

Por isso, peço a V. Ex.a que faça a consulta.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Infelizme?te, não posso submeter esse destaque à votação
porque nao consta nenhuma em-enda sobre essa matéria.
Trata-se de uma adição e lamentando junto com o Oons
títuínte Aluízio Campos, até porque me parece a emenda
muito procedente, ela está prejudicada.

Passamos à outra questão.
Destaque n.O 2.805, do Constituinte Farabulini Júnior

à Emenda n.o 28.383. '

O Constituinte Farabulini Júnior desiste.
Passamos ao § 23.

Não há destaques ao § 23.
Passamos ao § 24.

Aqui há um destaque do Constituinte Costa Ferreira.
Se S. Ex.a não estiver presente, cai o destaque. (Pausa)
Passamos ao § 25.

Não há destaques ao § 25.
Perdão, o Constituinte Izar diz que há destaque para

o § 24. Solicito à Mesa que verifique. Existe o destaque
é o Destaque n.o 5.1146/87. '

Destaque n.O 5.146/87 - Emenda n.O ES·23.47409,
do Sr. Ricardo Izar, "que modifica o art. 6.°, § 19,
do Substitutivo n.O 1 (art. 5.°, § 24, do Substitutivo
D.o 2)". (54.a votação)

Concedo a palavra ao Constituinte Ricardo Izar para
que justifique o seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, apresentei uma emenda e agora
um destaque sobre o § 24 por entender que esse pará
grafo era extenso demais e que a maioria do que está
nele colocado deveria ser regulamentada por lei ordiná
ria. Acrescentei o dever ao trabalho remunerado na forma
da lei para o preso.

A redação é a seguinte:
"Os presos têm direito ao respeito de sua

dignidade e integridade física e moral, bem como
o dever ao trabalho remunerado na forma da lei."

Srs. Constituintes, o Direito Penal moderno, em todo
o mundo, reconhece o trabalho remunerado para o preso
como terapia e para a sua recuperação junto à sociedade.

Eu gostaria, neste instante, de dar alguns exemplos
reais que existem em São Paulo. Num levantamento feito
nesses últimos 17 anos, verificou-se que apenas 3,8% dos
presos que trabalham nas oficinas, na fábrica de brin
quedos, na fábrica de bolas e esporte ou na oficina de
móveis participaram das rebeliões ou tentativas de fuga.

A realidade é uma só. Quando o preso tem o que
fazer nas penitenciárias, nos presídios, ele não pensa na
fuga, na rebelião ou no crime.

Além disso tudo que nós estamos sugerindo, depois
que o preso cumprir a sua pena, ele poderá, na realidade,
ter uma profissão. Gostaria da atenção de V. Ex.as e
contar um fato que também existe em São Paulo. Hoje,
uma das maiores marcenarias de São Paulo, especialista
em armários embutidos, tem como chefe um ex-detento
que aprendeu a sua profissão na penitenciária e na casa
de detenção. Por isso, peço o apoio dos Srs. Constituintes

para essa emenda que é importantíssima e deverá constar
na nossa Carta Magna. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Constituinte Nelson
Jobim.

. O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sídente, a emenda do nobre Constituinte Ricardo Izar des
t~nava-se, evidentemente, ao § 19 do art. 6.0 do Substitu
tívo 1, que tinha a seguinte redação:

. "Os presos têm direito ao respeito de sua díg
mdade e de sua integridade física e moral."

O Constituinte emendou este texto para acrescentar:
"bem como o dever ao trabalho remunerado

na forma da lei."
O Substitutivo 2, que está em votação, tem redação di

versa no § 24.

"Os presos têm direito ao respeito à sua inte
gridade física e moral; às presidiárias serão asse
guradas condições para que possam permanecer
com os seus filhos durante o período de amamen
tação. A pena será cumprida em estabelecimento
distinto, de acordo com a natureza do delito sua
gravidade, condições em que foi praticado, idade,
e antecedentes criminais do apenado."

Consulto a Mesa se esta emenda é considerada aditiva
ou modificativa ao § 24. Consulto ao eminente Constituinte
qu~ .produziu a em~enda porque nada impede que ela seja
adítíva da expressao "sua dignidade", bem como, "dever
ao trabalho remunerado", sem prejuízo dos demais itens
do § 24 da redação do Substitutivo 2.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte Ricardo
Izar.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Ela é adi
tiva, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O Constituinte Ricardo Izar comunica que é uma emenda
a~tiva. Nesse caso, vou colocá-la em votação, antes, po
rem, concedendo a palavra aos oradores que vão defen
dê-Ia.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ: FOGAÇA - Sr. Presi
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra, preferencialmente, ao Relator.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - O Relator
Bernardo Cabral considera que a expressão "dever ao tra
ba!h.o" caracteriza o tr~ba~ho forçado, matéria que já foi
rejeitada por esta Oomíssão, salvo, evidentemente, "dever
ao trabalho remunerado".

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr. Presi
den.te, mas a expressão "dever ao trabalho" é que caracteri
za ISSO.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ: FOGAÇA - Não é "di
reito ao trabalho", mas "dever ao trabalho remunerado".

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - "Dever no
trabalho remunerado" na forma da lei.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Ele tem o
dever de trabalhar, não tem a opção de não trabalhar.

a SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou resolver a questão de ordem.

Tendo em vista a opinião do Relator, mas tendo em
vista também que a proposta foi para uma emenda aditiva
a outro artigo, embora houvesse dúvidas, dou a palavra
ao Oonstítuínte Antônio Carlos Konder Reis, para que se
pronuncie sobre a proposta do Constituinte Ricardo Izar.
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o SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, pedi a palavra para sustentar o tex
to do substitutivo do Sr. Relator, na hipótese de a emenda
ser substitutiva. Não tenho nenhuma manifestação expres
sa em relação à proposta aditiva do nobre Constituinte
Ricardo Izar. Faço a observação, contudo, de que a maté
ria já foi objeto de deliberação em plenário. Não me ma
nifesto, portanto, sobre o mérito da proposição, mas já
o Plenário decidiu que a obrigatoriedade do trabalho não
deveria constar do texto constitucional.

Quando o Plenário examinou os tipos de penas - e
V. Ex.a apresentou uma emenda oportuníssíma, suprimindo
a expressão "entre outras", mas, infelizmente, não estava
presente, e a emenda não foi sustentada - quando discuti
mos, o nobre Constituinte Vivaldo Barbosa apresentou uma
emenda, estabelecendo, como pena, o trabalho obrigatório.

Na ocasião da discussão daquela emenda, que se refe
ria ao trabalho interno ou externo, com a expressão "obri
gatório", o nobre Constituinte Pimenta da Veiga sugeriu
que se suprimisse, através de subemenda, a palavra obriga
tório. Mas, o Plenário não aceitou a emenda, mesmo com
a supressão, porque entendeu que estabelecer como pena
o trabalho, não poderia deixar de ser obrigatório. O juiz
não poderia determinar como pena o trabalho interno ou
externo, sem determinar a sua obrigatoriedade.

E mais ainda, houve referência ao inciso V daquele pa
rágrafo, que se refere à prestação social alternativa que
inclui a hipótese do trabalho facultativo.

Por isso, Sr. Presidente, ainda que considere a emen
da do nobre Constituinte Ricardo Izar como uma emenda
com os mais altos objetivos, chamado à colação por V. Ex.a ,
tenho que prestar esses esclarecimentos. Iria me mani
festar mais longamente se a emenda fosse substitutiva,
porque a parte final desse dispositivo consta de uma emen
da de minha autoria, que foi acolhida pelo Sr. Relator.

O grande problema do sistema penitenciário brasilei
ro, não é o trabalho obrigatório e nem o trabalho volun
tário. As Constituições brasileiras, de regra, têm inscrito
o princípio da defesa da integridade física, moral e mental
do preso. Mas, esse princípio não tem tido conseqüência
porque, lamentavelmente, em razão da promiscuidade, as
prisões e as penitenciárias brasileiras são escolas de aper
reçoamento do crime. Por isso propus, ·e o Sr. Relator aceí
tou, a regra de que as penas sej am cumpridas em prisões
distintas, tendo em vista a sua natureza, as circunstân
cias em que foi cometido o crime ou o delito, a idade e a
natureza do mesmo, e essa emenda foi acolhida.

O que me resta dizer é que, realmente, o Plenário,
quando do exame da emenda do nobre Constituinte Vival
do Barbosa, rerugou a idéia de se estabelecer a obrígato
riedade do trabalho.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL
Pela ordem, Sr. Presidente, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Darei a palavra ao Constituinte Nelson Jobim e, em se
guida, a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, esta é uma questão muito grave e tem que ser
examinada com absoluta tranqüilidade pelo Plenário, por
que envolve uma questão muito séria que, embora aqui
não seja posta, caracteriza-se na prejudicialidade das
emendas. O Plenário precisa ficar muito nítido no que
consiste a prejudicialidade, porque, na votação que se faz,
temos que ter nitidamente o que está sendo rechaçado,
o que está sendo aprovado na manifestação do voto. Creio
que há uma regra esculpida no Regimento da ,câmara
dos Deputados, que é muito nítida, em que a prejudicia
lidade é do texto que for aprovado e não das emendas

rejeitadas. As emendas rejeitadas prejudicam aquelas que
lhe são Idêntdcas. Não podemos, em hipótese alguma, pro
duzir a prejudicialidade pela semelhança. A prejudiciali
dade, na reíeíção, é pela identidade, sob pena de criar
mos uma grande confusão na votação. A emenda do emi
nente Constituinte Ricardo Izar não se dirigia ao Substi
tutivo n.O I, que tinha uma redação diferente e que agora
está sendo aproveitada para o Substitutivo n. O lI, ela não
se altera em nada no seu conteúdo. Aquela discussão
que aqui se estabeleceu entre os Constituintes Vivaldo Bar
bosa e Pimenta da Veiga era alterar o texto da emenda
produzida pelo C,onstituinte Vivaldo Barbosa. Aqui é um
mero ajustamento manifestado pelo autor da emenda ao
texto do Substitutivo II. Precisamos estabelecer, como re
gra definitiva, que o que prejudica as emendas é exata
mente o texto que tiver sido aprovado. Se não for apro
vado texto nenhum, estão prejudicadas as emendas idên
ticas, mas não aquelas que lhes foram semelhantes.

Era isto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Queria dar um esclarecimento ao Plenário: exatamente
por ter o mesmo entendimento do Constituinte Nelson Jo
bim é que não considerei como prejudicada a emenda.
Portanto, estamos aqui construindo um precedente de
decisão. As decisões serão tomadas a partir desta regra,
porque é a regra mais clara a respeito da matéria.

Com a palavra o nobre Constituinte José Maria
Eymael.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL 
Para contraditar a questão de ordem, na verdade o Cons
tituinte Ricardo Izar não estabeleceu um critério de obri
gatoriedade, estabeleceu um critério moral porque dever
é critério moral, o que poderá estabelecer um estribo para
uma política de incentivo ao trabalho. Portanto, é perfei
tamente admissível, não há confronto, ao contrário, enri
quece pela possibilidade do incentivo ao trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Constituinte José Egreja, para enca
minhar a favor.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EGREJA - Sr. Presi
dente, Sr. Relator, tinha também uma proposição paralela,
quase idêntica a essa. O substitutivo para um capítulo, que
dirigi à Mesa no sentido de destacar dele aquele artigo
referente a este assunto. Mas, as decisões da Mesa levaram
me a desistir dessa pretensão; e me inscrevi para a defesa,
porque retirei a minha proposição, o meu pedido de des
taque, desisto dele e apóio a emenda do Constituinte Ri
cardo Izar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Sr. Constituínte Haroldo Lima, para en
caminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, em primeiro lugar gostaria de salientar que existe
uma questão regimental em pauta, porque a emenda que
está distribuída aos nobres Constituintes é nítida, clara
no seu intróito. Diz ela: "Dê-se ao artigo tal, a seguinte
redação: ... " Por conseguinte, ela é supressiva. Há uma
interpretação nova pretendendo dar a esta emenda a co
notação de uma emenda aditiva, e essa é uma questão
muito delicada porque, em sendo supressiva, ela deixa
prejudicadas questões extremamente importantes do texto
do substitutivo - tais como, por exemplo:

As presidiárias serão asseguradas condições
para que possam permanecer com os seus filhos
durante o período de amamentação. Apenas será
cumprida em estabelecimentos distintos, de acor
do com a natureza do delito, sua gravidade, con
dições em que foi praticado, idade e antecedentes
criminais do apenado."

Significa, Sr. Presidente, que substituir todo esse tex
to é uma questão que nem sequer está aventada, mas
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que corre o risco de estarmos discutindo uma emenda
substitutiva, interpretada ou falada como aditiva e dando,
por conseguinte, um prejuízo muito grande ao texto cons
titucional. Esta é a minha primeira questão. Na minha
opinião a emenda é substitutiva, porque isso é que pre
valece no texto que está distribuido para os Constituintes.

A segunda questão, Sr. Presidente e Srs. Constituin
tes, é que, no mérito, a emenda ora em discussão, con
trapõe duas palavras de significado muito preciso: a pala
vra direito e a palavra dever. Ela diz: "Os presos têm di
reito ao respeito, etc.;" ... "e dever ao trabalho remu
nerado". Por conseguinte, o que se está falando aqui é
em decorrência dessa contraposição, o dever ao trabalho,
ao trabalho obrigatório, ele tem dever de trabalhar, tem
obrigação de trabalhar. E precisamente essa questão já
foi votada e já foi anulada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Quero explicar ao Deputado Fernando Santana que

ele está coberto de razões, porquanto, foi um dos primei
ros a se manifestar, pedindo a palavra. Entretanto, infe
lizmente, já havia inscrições feitas à Mesa. Eu não posso
alterar, lamento ter de me privar de ouvir a brilhante
palavra de V. Ex.a

Coloco a seguinte questão ao Plenário: quais são os
Constituintes dispostos a sustentar essa emenda? E per
gunto agora ao Constituinte Ricardo Izar se S. Ex.a man
tém. S. Ex.a diz que mantém.

Está em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Oonstítuíntes:
Aluízio Campos, João Calmon, José Richa, José Ulisses de
Oliveira, Manoel Moreira, Milton Reis, Oswaldo Lima Fi
lho, Prisco Viana, Rodrigues Palma, Albano Franco, Délio
Braz, Israel Pinheiro, Alceni Guerra, Antoniocarlos Mendes
Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Edme Tavares,
Francisco Benjamim, Francisco Dornelles, Inocêncio Olivei
ra, José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís
Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo
Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Jonas Pinheiro,
José Lourenço, Ricardo Izar, Simão Sessim, Antônio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho,
José Luiz Maia, José Maurício, Luiz Salomão, Francisco
Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oliveira,
José Maria Eymael, Fernando Santana. Votaram NÃO os
seguintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir
Andrade, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi,
Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Hen
rique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo
Sabóia, José Fogaça, José Freire, José Geraldo, José Paulo
Bisol José Serra, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson
Jobi~, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Be
zerra Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Antonio Ma
riz éhagas Rodrigues, José Costa, José Tavares, Márcio
Br~ga, Octávio Elísio, Rose de Frei~a.s, Uldur~c9 .Pinto, Vi
cente Bago, Vilson Souza, Enoc víeira, Bonifãcío de An
drada Lysâneas Maciel, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio
Arruda Sampaio, Haroldo Lima, Beth Azize.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 46 Cons
tituintes' votaram NÃO 44 Constituintes. Total: 90 votos,
O Destaque foi prejudicado por falta de quorum qualí-
ficado.

Ao § 25 não foi oferecido n~nhum d~staque: Passa-se
ao § 26. O Constituinte Brandao Monteíro esta ausente,
caiu o destaque.

O SR CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA 
Sr. Presidente, para uma questão de ordem. (Assentimento
do Sr. Presidente)

Se V. Ex.a iniciar a votação desse parágrafo agora,
certamente não irá concluí-lo.

O SR. PRESIDENTE (Femando Henrique Cardoso) -
V. Ex.a me permitirá, ou vou ler, porque cai tudo já.

Lúcia Vânia. (Pausa) Não está presente.

Vilson Souza. (Pausa) Não está presente.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Fernando San
tana.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA 
Quero perguntar a V. Ex.a se, não tendo número para
decidir, a reunião pode continuar?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a está equivocado. Há número para decidir. Houve
quorum de sobra.

Deputado Nestor Duarte. (Pausa) Não está presente.
Caiu o destaque.

Deputado Victor Fontana. (Pausa) Não está presente.
Caiu o destaque.

Deputado Tadeu França. (Pausa) Não está presente.
Caiu o destaque.

Não há mais destaques. Está mantida a redação do
substitutivo do Relator Bernardo Cabral.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra, para uma questão de ordem, à nobre
Constituinte Sandra Cavalcanti.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI 
Sr. Presidente, o Constituinte Victor Fontana deixou por
escrito, na mesa, uma solicitação para que eu defendesse
o seu destaque, nos termos do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Perdão! Vamos verificar; se tiver deixado por escrito eu
o submeterei.

É verdade! Há um depoimento do Deputado Victor
Fontana, que deixou aqui por escrito, e constituiu a Cons
tituinte Sandra Cavalcanti como sua representante.

Tem, portanto, a palavra a Constituinte Sandra Ca
valcanti, para justificar o destaque.

Destaque D.o 3521-87 - Emenda 11.0 ES
21282-6, do Sr. Victor Fontana, "que modifica o
art. 6.°, § 28, do Substitutivo n.O 1 (art. 5.°, § 26,
do Substitutivo n.O 2)", (55.a votação)

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - Sr.
Presidente, Sras. e srs, Constituintes:

Esse é um artigo que interessa muito de perto a deze
nas de milhares de brasileiros humildes e, muitas vezes,
desprovidos de meios de se defender. Ele prevê a prisão
civil para todos aqueles que deliberada e voluntariamente,
por exemplo, não pagarem pensão alimentar para as suas
famílias, ou que sejam depositários infiéis, ou pela emenda
do Constituinte Victor Fontana, que me parece um grande
avanço e uma grande conquista desta Assembléia Nacional
Constituinte, para todos aqueles que recolherem tributos
ou descontarem contribuições de terceiros e forem inadim
plentes.

Isto diz respeito diretamente à classe trabalhadora.
São dezenas de empresas que, geridas, às vezes, de forma
desonesta recolhem o tributo dos trabalhadores, recolhem
o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço do trabalhador,
recolhem a contribuição previdenciária do trabalhador, e
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não depositam, as prefeituras fazem isso, e as empresas
públicas também.

A Emenda Victor Fontana parece-me uma emenda alta
mente moralizadora, ajuda a Previdência Social, quando a
Previdência Social diz que está sem recursos, muitas vezes,
é porque ela não tem meios de executar esses inadimplen
tes; ajuda as mães de famílias que não conseguem que juí
zes obriguem os seus respectivos ex-maridos a pagar pen
sões para os seus filhos, e ajuda, principalmente, a manter
na cadeia os depositários infiéis dos recursos do povo, tão
comuns neste País.

Por isso, Srs. Constituintes, tenho certeza de que esta
emenda adiciona ao artigo do trabalho, apresentado pelo
Relator, uma perspectiva nova, que estava faltando como
instrumento de defesa da sociedade brasileira.

Era isso, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Concedo a palavra ao Constituinte Nelson Jobim, para en
caminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, a emenda apresentada pelo Constituinte Victor Fon
tana pretende aditar ao dispositivo "inclusive de tributos
recolhidos ou descontados de terceiros o seguinte: isto é
uma figura penal e não uma figura civil, conhecida pelo
nome de apropriação indébita por assemelhaçâo. Já há
uma lei especial no sentido da apenação, nessas hipóteses.

Portanto, é despiciendo excluirmos "na prisão civil",
quando, a rigor, "a prisão penal por apropriação indébita"
é um crime tipicamente penal.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Farabulini Júnior,
para encaminhar a favor.

O SR. CONSTITUINTE FARABULINI JÚNIOR - sr.
Presidente, nobres Constituintes:

O autor dessa emenda, o nobre Constituinte Victor
Fontana, tem razão. Vou-me referir tão-somente ao siste
ma previdenciário.

Sabem V. Ex.as, perfeitamente, que os trabalhadores
deste País, aos milhões, recolhem, obrigatoriamente, já
se lhes descontam, na folha de pagamento, o percentual
destinável à Previdência Social.

O mesmo ocorre em relação a outros setores, mas vou
me referir somente ao trabalhador. O empregador recolhe
a quota destinada à Previdência, da parte do operariado,
quer da cidade, quer do campo, só que milhões de cruza
dos permanecem nos cofres das empresas porque o empre
sariado não leva, a tempo e à hora, à Previdência Social,
o que é de direito do trabalhador. São recursos do traba
lhador que ficam indevidamente retidos na Caixa dos em
presários. Isto é, Srs. Constituintes, uma apropriação inde
vida e cominar apenas essa prisão administrativa é mais
que necessário.

Apelo a V. Ex.as para que apoiem essa medida porque
ela é salutar, é pertinente e atende ao proletariado desta
Nação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação o destaque.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Alfredo Campos, Aluízio Campos, Bernardo
Cabral, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina Tavares,
Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Francis
co Pinto, José Fogaça, José Freire, José Richa, José Serra,
José Ulísses de Oliveira, Oswaldo Lima Filho, Raimundo
Bezerra, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Virgildásio
de Senna, Israel Pinheiro, Márcio Braga, Michel Temer, Al
ceni Guerra, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Edme Tava·

res, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, Inocêncio Olivei
ra, José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Mário As
sad, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Enoc
Vieira, Jonas Pinheiro, Simão Sessim, Antônio Carlos Kon
der Reis, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia,
Virgílio Távora, Bonifácio de Andrada, José Maurício, Ly
sâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Joaquim Be
vííacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sam
paio, Haroldo Lima, Fernando Santana. Votaram NÃO os
seguintes Senhores Constituintes: Ademir Andrade, Artur
da Távola, Carlos Mosconi, Egídio Ferreira Lima, Haroldo
Sabóia, José Paulo Bisol, Manoel Moreira, Nelson Carnei·
ro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Pimenta
da Veiga, Wilson Martins, Aécio Neves, Antonio Mariz,
Chagas Rodrigues, Délio Braz, João Natal, José Tavares,
Octávio Elísio, Roberto Brant, Rose de Freitas, Uldurico
Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza, Antoniocarlos Mendes
Thame, José Thomaz Nonô, Osvaldo Coelho, Ricardo Fiúza,
José Lourenço, Paes Landim, Afif Domingos, José Maria
Eymael.

Durante a votação do Destaque n,o 3 521/87, o
Sr. Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presídêncía, que é
ocupada pelo Sr. Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 55 Constituintes;
votaram NÃO 32 Constituintes. Total: 87 votos. O Destaque
foi aprovado.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIÜZA - Sr. Pre
sidente, para um esclarecimento, se V. Ex.a me permitisse
uma pergunta ao Sr. Relator. (Assentimento da Presidência)

Com a aprovação desta emenda, eu gostaria de saber
do Sr. Relator, porque queria entender, se o pequeno
empresário não recolher o INPS, por não poder, irá para
a cadeia?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Irá.
O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIúZA - Irá. Este

é o resultado desta emenda irresponsável.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A emenda
foi vitoriosa.

11I - SUSPENSÃO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidência
vai suspender os trabalhos, convocando os Senhores Cons
tituintes para a continuação da presente reunião, amanhã
às 14:00 horas.

Está suspensa a reunião.
(Levanta-se a reunião às 20:00 horas e 17 mio

nutos)

EM 19' DE OUTUBRO DE 1987

Presidência dos Srs.: Brandão Monteiro, Segundo-Vice
Presidente; Afonso Arinos, Presidente; Jarbas Passarinho,
Terceiro-Vice-Presidente; Fernando Henrique Cardoso, Qual'
to-Vice-Presidente.

][ - REABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Permita-me, Sr. Presidente. Consulto V. Ex.a se o painel
eletrônico já está funcionando.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Segundo
informações da Assessoria da Mesa da Assembléia Nacio
nal Constituinte, ele já está funcionando para as sessões
plenárias da Constituinte. Para as da Comissão de Sis
tematização, ainda estão faltando readaptações que devem
ocorrer dentro em breve.



1028 Quarta·feira 27 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Permita-me, Sr. Presidente, manifestar minha descon
fiança de que a informação que V. Ex.a está recebendo
não seja verdadeira. Não entendo qual a razão de espe
táculo tão deprimente: uma Assembléia Nacional COns
tituinte, instalada no dia 1.0 de fevereiro, no dia 1.0 de
outubro ainda não ter em funcionamento o sistema ele
trônico para as votações da Comissão de Sistematização.
Conheço razoavelmente os programas, e acho que, de
domingo para cá, houve tempo suficiente para se alterar
o software, permitindo que os membros efetivos da Co
missão de Sistematização votassem pelo processo eletrô
nico e os suplentes, eventualmente convocados para de
terminadas votações, pudessem fazê-lo através de cabines.

Sr. Presidente, peço, encarecídamente, a V. Ex.a 
estamos sendo desmoralizados perante a opinião pública
- que investigue a fundo o que está ocorrendo. Qual a
razão política que está por trás do não-funcionamento
do painel eletrônico?

Lamento dizer-lhe que a explícação que V. Ex.a rece
beu não me satisfaz, nem à maioria dos que estão aqui
e que novamente se submeterão ao espetáculo deprimente
de votações nominais.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Cristina Tavares, a Mesa quer solidarizar-se com
V. Ex.a no que diz respeito à necessidade de agilização
dos trabalhos, a qual, por certo, ocorrerá, com a votação
eletrônica. Entretanto, a ínrormação que lhe posso dar
é aquela que me foi passada pela direção da Mesa da
Constituinte. Informo-lhe também que todo o processo
de recuperação do sistema eletrônico não previa as vota
ções da Comissão de Sistematização. Por isso, foi neces
sário fazer uma nova programação. Sugiro a V. Ex.a que
converse com os técnicos, porque a íntormação que lhe
posso dar neste momento é essa.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Muito obrigada, Sr. Presidente, mas continuo a achar que
há alguma força política por trás disso, porque não é
possível tamanha incompetência, seja da Mesa, seja dos
técnicos, que estão ganhando uma fortuna para fazer
este serviço.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr. Presi
dente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr. Presi
dente, independentemente do problema do painel eletrô
nzco, sugiro a V. Ex.a que leve ao Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte nossa sugestão sobre a pos
sibilidade de prorrogação dos trabalhos desta Comissão,
pelo menos por mais 20 dias, para que não se trabalhe
aos sábados e domingos.

Faço este apelo, Sr. Presddente, porque não teremos
condições físicas e mentais de julgar as emendas e os
destaques nesse prazo regimental tão exíguo. Se já esta
mos cansados, hoj e, imagine daqui a alguns dias. Esta, a
minha sugestão.

O SR. PRJESIDEN'I'E (Brandão Monteiro) - Cons
tituinte Ricardo Izar, a nova sistemática dos traJbalhos
da Comissão de Sistematizacão foi deeddída em reunião
com o Presidente da Mesa, ~ seus membros e líderes de
partidos. Evidentemente, estamos num 'Processo de desen
volvímento dos nossos trabalhos. Se a cada dia mudarmos
de direção, ficará difícil termos uma rotina de trabalho.

II - ORDEM DO DIA

VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTITurçlW
TíTULO II (continuação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o Destaque n.O 3.852, requerido pelo Constituinte otto-

mar Pinto, referente à Emenda n.o 33.226, que requer a
supressão do § 27 do art. 5.° do 2.0 Substitutivo.

O Constituinte Ottomar Pinto, segundo estamos to
mando conhecimento agora, solicitou a retirada do des
taque, que, aliás, já estava prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 5.128, requerido pelo
Constituinte Ricardo Izar, referente à Emenda n.o 23.472.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Retiro, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirado.
Esgotados os destaques para o § 27.

Não há destaques para o § 28.

Passa-se ao § 29.

Em votação o Destaque n.°3.985, requerido pelo Cons
tituinte Aluízio Campos. (Pausa) Retirado.

Com a palavra o Relator Bernardo Cabral.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,

para agilizar os trabalhos, quero dizer que o § 29 possui
três destaques de autoria dos eminentes Constituintes Car
los Sant'Anna, Antonio Mariz e Artur da Távola. Depois de
devidamente examinados, verifiquei que o destaque de au
toria do Constituinte Antonio Mariz engloba perfeltamen
te os de autoria dos Constituintes Carlos Sant'Anna e
Artur da Távola. Pediria, então, aos três que conversas
sem a esse respeito, para que houvesse um acerto.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteio) - Em vo
tação o Destaque n.O 4.482, requerido pelo Constituinte
Victor Faccioni, referente à Emenda n.o 29.557. (Pausa)
Ausente o autor. Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.O 4.713, requerido pelo Cons
tituinte Euclides Scalco, referente à Emenda n.O 33.984,
que quer substituir o § 29 pelo § 1.0 do art. 12. (Pausa)
Retirado.

Em votação o Destaque n.O 5.639 requerido pelo Cons
tituinte José Ignácio Ferreira, referente à Emenda n.?
3.594. (Pausa) Prejudicado.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem
V. Ex.a a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, ontem, formulei requerimento verbal, e o Presi
dente Afonso Arinos pediu-me que o fizesse por escrito e
o apresentasse à Mesa. Trata-se de requerimento sobre
divisão desta Comissão em três Turmas, para maior cele
ridade dos trabalhos. Encaminho-o a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Muito
obrigado, nobre Constituinte Gastone Righi.

Destaque n.O 6.900/87 - Emenda n,? ES·32.905-7,
do Sr. Artur da Távola, "que dá nova redação ao
§ 48 do art. 6.° do Substitutivo n.O 1 (art. 5.°, § 29
do Substitutivo n.o 2)".

Em votação o Destaque n.? 6.900, requerido pelo Cons
tituinte Artur da Távola, referente à Emenda n,v 32.905.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Artur da Tá
vola.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a matéria relativa ao § 29
junta dois aspectos mais ou menos clássicos nas Cons
tituições. O primeiro, fundamental, é proveniente da fase
da Subcomissão. Foi mantido na Comissão Temática e,
de certa forma, abarcado pelos vários substitutivos do
Relator da Comissão de Sistematização.
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É o seguinte:
"§ 29. É livre a expressão da atividade inte

lectual, artística e científica, sem censura ou li
cença. Aos autores pertence o direito exclusivo de
utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei
fíxar ... "

É o princípio da garantia da liberdade a mais plena
possível para a criação. E aqui não se trata propriamente,
como no Capítulo referente à comunicação e à cultura,
de liberdade de informação, ou liberdade de expressão,
nem tampouco da liberdade de pensamento, que já são
direitos individuais qualificados e aprovados em votação
anterior. O texto se refere à liberdade de natureza artís
tica, à criação literária.

A expressão "do direito autoral" habitualmente coloca
na palavra "literário" a totalidade do espectro abrangido.
Posteriormente, com o desenvolvimento de novas técnicas,
surgiu a necessidade de acrescentar ao termo "literário"
outras expressões, pois, por exemplo, até na televisão, uma
telenovela possui um mecanismo de criação de obra auto
ral, e assim na música popular e em outros campos da
cultura.

No 1.0 Substitutivo, o Relator havia colocado, no tocan
te ao direito autoral, a sua coleta pelo Estado. Isto causou
uma reação muito grande nos meios literários, artísticos
etc., e levou, acredito, o Relator a acolher várias emendas,
entre as quais uma deste orador, que obriga a estatização
da cobrança do direito autoral. O próprio meio artístico
repeliu a estatização da cobrança do direito autoral, que é
extremamente variada. No 2.0 Substitutivo, porém, ao lado
da manutenção deste princípio, que é cristalino, meridiano
e vem sendo, desenvolvido nos trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte, foi colocado, ao final do artigo algo
que efetivamente motivou a emenda que apresente'i. Ao
final do artigo está escrito o seguinte:

"Será assegurado aos criadores e integrantes
o controle econômico sobre as obras que produzi
ram ou de que participarem."

Além da observação quanto à redação - não há "con
trole sobre", há "controle de" - deferir a autores e intér
pretes o controle econômico das obras significa abrir um
precedente gravíssimo em toda atividade artística, em toda
atividade que hoje liga o aspecto empresarial ao aspecto
propriamente artístico. Eu mesmo fui procurado pelo ci
neasta Nelson Pereira dos Santos, amigo meu, extremamen
te preocupado com esta redação. Disse-me ele que foi um
texto elaborado desta maneira que acabou com a indústria
cinematográfica na Itália.

A idéia aqui contida merece efetivamente uma salva
guarda. É evidente que com a organização atual, muito
variada - cinema, teatro, televisão, livro - ao intérprete
e ao autor nem sempre cabem os direitos que lhes deveriam
pertencer. Isto ocorre principalmente com o intérprete, fi
gura de certa forma relegada ao esquecimento. Quando,
por exemplo, a obra é multiplicada, exportada, como acon
tece muitas vezes, ou retransmítída, o intérprete habitual
mente é prejudicado. A lei deverá efetivamente proteger o
intérprete no Brasil. No entanto, não podemos, pelo fato de
o intérprete não ter seus direitos plenamente garantidos,
entregar a ele e ao autor o controle econômico da obra 
até por que isto não lhes cabe. Quer dizer, uma obra de
natureza artística envolve o produtor que é o responsável
pela empresa, é o empresário da atividade. Os cineastas bra
sileiros, por exemplo, habitualmente são, além de diretores,
co-produtores de suas obras. Glauber Rocha assim o foi,
Nelson Pereira dos Santos o é, bem como Carlos Diegues,
o falecido Leon Hirszman, a quem presto homenagem nes
te momento. Por quê? Porque a produção está extrema
mente associada à criação, e muito, neste campo. E mais:
não será igualmente autor o fotógrafo? Não será igual
mente autor o cenógrafo?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Deputado
Artur da Távola, gostaria que V. Ex.a concluísse sua ora
ração, já que seu tempo se esgotou.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA - Sr.
Presidente, vou concluir.

Portanto, Srs. Constituintes, se fizermos a restrição, no
texto aqui proposto, entre autores e intérpretes, em pri
meiro lugar estaremos sendo injustos com outros operá
rios, outros trabalhadores, outros artistas do setor, que
têm parte na autoria. Não é apenas o autor, no sentido do
criador e do intérprete, ou signatário total do processo
produtivo na área cultural de rádio, televisão, teatro, cine
ma e livro. Isto se aplica ao livro. Porém, já não se aplica
a atividades mais complexas, como o cinema, a televisão
e outras.

Por estas razões, Srs. Constituintes, minha emenda mo
dificativa propõe a palavra "utilização" como a única, e
retira a parte final, que, embora dela conste princípios de
fensivos, do ponto de vista da lei não deve constar em
uma Constituição, porque ameaça diretamente a própria
iindústria cultural. A lei ordinária deverá regular a maté
ria. Agradeço a V. Ex.a a tolerância por ter ultrapassado
o tempo regulamentar.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o nobre Constituinte Mendes Ribeiro.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a pa
lavra, pela ordem, o nobre Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, tenho um destaque que suprime exatamente a
expressão a que ainda há pouco se referia o Constituinte
Artur da Távola: "Será assegurado aos criadores e intér
pretes o controle econômico sobre as obras que produzi
rem ou de que participarem."

Se a aprovação da emenda do Constituinte Artur da
Távola substituir integralmente o § 29, posso perfeitamen
te retirar o meu destaque. De modo que quero a interpreta
ção da Mesa sobre se, no caso da aprovação da emenda
Artur da Távola, fica substituída completamente a reda
ção do § 29.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Fica abso
lutamente prejudicada, porque a emenda de S. Ex.a é subs
titutiva.

Com a palavra o Constituinte Mendes Ribeiro, que en
caminhará a votação a favor. (Pausa) Ausente.

Com a palavra o Constituinte José Genoíno, que enca
minhará a votação contra. S. Ex.a dispõe de cinco minutos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Membros da Comissão de Sistematiza
ção, procurei acompanhar atentamente a fundamentação
do nobre Constituinte Artur da Távola para sua emenda
modificativa. No entanto, fiquei com uma preocupação não
resolvida e a coloco francamente perante esta comissão.

O nobre Relator Bernardo Cabral sabe que a catego
ria dos artistas, técnicos em espetáculos, enfim, vários pro
fissionais do setor, fizeram um movimento importante e
trouxeram até nós suas reivindicações.

Essas reivindicações foram apresentadas por vários
Constituintes, na forma de emendas. Os representantes
da categoria expressaram sua concordância com o Substi
tutivo Bernardo Cabral, por uma questão importante, que
a emenda Artur da Távola não resolveu, exatamente a
colocação da seguinte expressão:

"Será assegurado aos criadores e intérpretes
o controle econômico sobre as obras que produ
zirem ou de que participarem."
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A questão da liberdade de expressão, da liberdade de
manifestação está garantida nas duas emendas: no texto
do 2.0 Substitutivo e na emenda apresentada pelo nobre
Constituinte Artur da Távola.

No entanto, Sr. Presidente, existe um problema de
extrema relevância para a eategoría dos artistas: a parte
final suprimida pela Emenda Artur da Távola e que o
substitutivo garante, que é, repito:

"Será assegurado aos criador-es e intérpretes
o controle econômico sobre as obras que produ
zirem ou de que participarem."

Sabemos que essa é uma questão importante, porque
há até um tipo de exploração, de usurpação, feito pelas
empresas em relação aos criadores, e mrelação aos artis
tas. Prefiro, Sr. Presidente, deixar claro no texto consti
tucional que cabe aos artistas - isto, sim - esse controle.

É verdade que a preocupação maior dos artistas era
em relação ao Estado estabelecer o controle. Nesse par
ticular, a preocupação está resolvida no substitutivo e na
Emenda Artur da Távola, mas os artistas pretendem ir
mais longe. É um direito, e é correto. Eles reivindicam
que o texto constitucional estabeleça claramente que,
através da sua representação sindical, das suas associa
ções, eles ex-erçam esse controle. Porque, Sr. Presidente
_ e chamo a atencão dos Srs. Membros desta comíssão
de Sistematização para este aspecto - se o controle não
ficar claro, muitas vezes, através do Estado ou de empre
sas, poderão ser utilizados meios e instrumentos de explo
ração do trabalho da criação artística e da interpretação.

Por isso, Sr. Presidente, chamo a atenção para a ne
cessidade de aprovação do texto contido no 2.° Substi
tutivo Bernardo Cabral, que garante basicamente as rei
vindicações dos artistas.

Aproveito o minuto que me resta para ler uma emen
da, aprovada por vários Constituíntes, dentre os quais
Nelton Friedrich, Paulo Ramos, o orador que lhes fala
e outros, que é exatamente a seguinte:

"É assegurada a liberdade de expressão da
atividade intelectual, artística e cíentífíca, sem
censura ou licença. Aos autores pertence o direito
exclusivo de utilização de suas obras, transmis
sível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.
Caberá exclusivamente aos autores de obras artís
ticas, literárias e científicas a arrecadação das
importâncias refer-entes a direitos autorais e os
que lhe são conexos."

Portanto, Sr. Presidente, a principal preocupação é
com a garantia desses controles. Os artistas apresentaram
essa reivindicação na forma de emenda apoiada por vários
Constituintes, emenda, aliás, que, no fundamental, encon
trou certa identidade com o 2.0 Substitutivo do Relator
Bernardo Cabral. Por isso, a aprovação do substitutivo e
a rejeição da Emenda Artur da Távola nos dão mais
segurança no sentido do atendimento das reivindicações
dessa categoria. Como se trata de assunto delicado, com
plexo e polêmico, ao se disciplinar direitos de uma cate
goria que se encontra em patamar de definição, de orga
nização, de interesses diversos de outras, devemos optar
pelas reivindicações apresentadas pelos próprios artistas
junto ao Relator Bernardo Cabral.

Veja bem, Sr. President-e - e o nobre Constituinte
Miro Teix-eira me lembra aqui o caso do Pixote, persona
gem central de um filme de grande bilheteria. O que ele
levou daquilo? Nada.

Sr. Presidente, está-se tratando de um direito funda
mental, d-e criação, de reprodução. Não é apenas a questão
da força de trabalho. Há algo mais da intimidade do
ser humano, algo que vai além de uma categoria profis
sional, como é comum estabelecermos em qualquer texto
constitucional.

Portanto, Sr. Presidente, apelo para esta comissão,
no sentido de ficarmos com o texto do 2.0 Substitutivo
do Relator.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo

a palavra ao nobre Constituinte Virgildásio de Senna,
para encaminhamento contrário.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSro DE SENNA 
Sr. Presidente, meu pronunciamento será em favor da
Emenda Artur da Távola. Pergunto a V. Ex.a se ainda
há tempo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Estava
inscrito o Constituinte Mendes Ribeiro, que não está pre
sente. Portanto, tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSro DE SENNA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, desde o instante em
que li pela primeira vez a proposição contida no § 29 do
art. 5.°, pareceu-me algo absolutamente inviável, na me
dida em que gera dificuldades insanáv-eis para a criação
de obras artísticas coletivas. É impossível atribuir a todos
os figurantes, a todos que participam da obra artistica,
o controle econômíeo efetivo da execução e da divulgação
da obra errada.

Pareceu-me, desde o primeiro instante, que a redação
do § 29 continha um dispositivo absolutamente inapli
cável, cuja tentativa de aplicação só criaria, para os artis
tas que participam de uma obra coletiva, problemas insa
náveis, porquanto iria praticamente impedir que a obra
se realizasse, na medida em que o controle econômico
na sua divulgação passaria a ser direito de todos e de
cada um daqueles que participariam da obra. No teatro,
os que organizam o cenário participam, evidentemente,
da criação da obra. No cinema, todos os extras, os auxi
liares. e os que fazem o trabalho complementar estariam
exercitando o controle da obra; o que transformaria a
criação artística coletiva em um trabalho maior de con
jugação dos interesses dos figurantes e participantes do
que realmente daqueles que se quer preservar no caso
concreto do dispositivo.

Por isso, Sr. Presidente, parece-me que a proposição
do nobre Constituinte Artur da Távola deve merecer a
aprovação total desta Casa, de maneira que não se invia
bilize o trabalho artístico coletivo pelas dificuldades ine
rentes em dar cumprimento a um artigo constitucional
que, além disso, a nosso ver, invade atríbuíções, na medi
da em que não é objetivo da Constituiçãô estabelecer o
controle econômico de obras científicas e artísticas indi
viduais ou col-etivas. O qu-e me parece é que se deve asse
gurar, como no projeto do Relator e na proposição apre
sentada pelo nobre Constituinte Artur da Távola, que os
autores, criadores e partícipes da obra tenham a justa
remuneração contratual, oriunda dos contratos fixados
para o desempenho de cada uma das suas tarefas.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Constituinte Artur da Távola.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA 
Sr. Presidente, o final do texto do 2.0 Substitutivo é que
vem sendo objeto da maior discussão. Minha emenda não
se refere ao texto atual, por desconhecê-lo, mas ao texto
do substitutivo anterior, razão pela qual não contempla
o importante aspecto ressaltado pelo Constituinte Virgíl
dásio de Senna e outros, ou seja:

" . " É assegurada a proteção, nos termos da
lei, às participações individuais em obras coletivas
e a reprcducão da imagem e voz humana, inclu
sive nas atividades esportivas ... "

Este aspecto realmente é relevante no texto e está
contido numa emenda do Constituinte Carlos Sant'Anna.
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A exemplo do que ocorre com a emenda de minha auto
ria, ela não mantém o final do artigo, onde, em que pese
haver um princípio - repito - defensável, o da proteção
da atividade artística. A redação, entretanto, dá ao intér
prete e ao autor o controle econômico da obra, quando
não são apenas intérpretes e autores os participantes de
uma obra artística, o que seria uma evidente injustiça,
além de subversão completa do fato artístico produtivo.

Por esta razão, vou requerer à Mesa a retirada da
minha emenda, solicitando a aprovação da proposição do
nobre Constituinte Carlos Sant'Anna, lembrando, porém,
ao nobre Relator que no caput da minha emenda havia
a expressão " ... e de comunicação". Onde está escrito
"é livre a expressão da atividade intelectual, artística e
científica... ", na minha emenda eu acrescentaria" ... e
de comunicação", para também estender o direito autoral
à atividade da comunicação.

Espero, pois, que, embora eu retire minha emenda,
o Relator considere a presença da expressão "... e de
comunicação", para que, em Plenário, possamos restituí
la, mantendo o princípio da emenda do nobre Consti
tuinte Carlos Sant'Anna, que é mais abrangente e não
atinge o principal do proposto na minha emenda.

Agradeço a V. Ex.a (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o nobre Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
a Relatoria fica com a emenda Carlos Sant'Anna, con
forme solicitado pelo nobre Constituinte.

Pela sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o Destaque n.? 3.750, requerido pelo Constituinte An
tonio Mariz, referente à Emenda n.> 31.257. O Constituin
te Antonio Mariz está presente? (Pausa) Ausente. Preju
dicado o destaque.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - A emenda
foi votada?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Cons
tituinte Artur da Távola retirou a emenda.

Destaque n.o 6.775/87, do Sr. Carlos Sant'Anna,
"que suprime a expressão "será assegurado aos
criadores e intérpretes o controle econômico sobre
as obras que produzirem ou de que participarem"
do art. 5.°, § 29, do Substitutivo n.O 2". (56.a vo
tação)

Em votação o Destaque n.O 6.775, requerido pelo
Constituinte Carlos Sant'Anna, para supressão da expres
são: "Será assegurado aos criadores e intérpretes o con
trole econômico sobre as obras que produzirem ou de que
participarem".

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos
8ant'Anna, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fer
nando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Haroldo Sa
bóia, João Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça,
José Geraldo, José Paulo Bisol, José Richa, Nelson Car
neiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Fi
lho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Rai
mundo Bezerra, Renato Vianna, Theodoro Mendes, Vir
gíldásío de Senna, Wilson Martins, Aécio Neves, Chagas
Rodrigues, Délio Braz, José Carlos Grecco, José Tavares,
Márcio Braga, Marcos Lima, Michel Temer, Miro Teixeira,
Nelson Wedekin Octávio Elísio, Rose de Freitas, Uldurico
Pinto, Vicente Bago, Vilson Souza, Afonso Arinos, Alceni
Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame,
Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares,

Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Inocêncio Oliveira,
José Jorge, José Santana de Vasconcellos, José Thomaz
Nonô, Luís Eduardo, Marcondes Gadelha, Mário Assad,
Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo
Fiúza, Sandra Cavalcanti, Jonas Pinheiro, José Lourença,
Ricardo Izar, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza,
Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgilio
Távora, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Ma
ciel, Francisco Rossi, Gastone Ríghi, Joaquim Bevilacqua,
Luiz Inácio Lula da Silva, José Genoíno, Adolfo Oliveira,
José Maria Eymael, Haroldo Lima, Roberto Freire.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 87 Constituintes.
Total: 87 votos. O Destaque foi aprovado.

Destaque n.O 5.147/87 - Emenda número
ES-23.484-6, do Sr. Ricardo Izar, "que substitui
as expressões "sem censura ou licença" por "na
forma da lei" no art. 6.°, § 48, do Substitutivo n.o 1
(art. 5.° § 29 do Substitutivo n.? 2)."

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o Destaque n.O 5.147, requerido pelo Constituinte
Ricardo Izar, referente à Emenda n.o 23.484.

O Constituinte objetiva substituir as expressões "sem
censura ou licença" por "na forma da lei".

Com a palavra o Constituinte Ricardo Izar.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr. Presi
dente, apresentei este destaque à emenda modificativa
substituindo as expressões "sem censura ou licença" por
"na forma da lei".

Gostaria de explicar que não sei até onde chegam
os limites das atividades artísticas. Há necessidade, porém,
de uma lei ordinária regulamentando-as, pois estamos
vendo hoje, principalmente na televisão, um abuso fora
do comum, havendo, inclusive, classificação. Imaginem
se dermos abertura total! Será o caos!

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Antônio Britto, para
encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, já tivemos oportuni
dade de debater intensamente a questão levantada pelo
nobre Constituinte Ricardo Izar, quando, em dispositivo
anterior, fixamos, por ampla maioria, o princípio geral.

Qual o princípio geral que a nova Constituição, a
partir do texto oferecido pelo nobre Relator Bernardo
Cabral, está procurando estabelecer? É um só: o da ampla
liberdade de 'crtação e de expressão do pensamento. Este
princípio tem permeado todas as decisões que tomamos
até aqui. No entanto, no capítulo oportuno, o das Comu
nicações, serão discutidas, definidas e votadas as even
tuais restrições contra eventuais abusos cometidos na
utilização daquela liberdade, que é o princípio geral, atra
vés dos meios de comunicação, se for o caso e quando
houver discussão.

Por isso, na medida em que encaminho contrariamen
te à emenda do nobre Constituinte Ricardo Izar, quero
deixar claro, mais uma vez, que estamos, na verdade, no
Capítulo I, fixando os princípios gerais, que não podem,
sob pena de macular o texto constitucional, ser outros
senão o da ampla liberdade: liberdade de expressão e
de pensamento; liberdade de expressão na atividade inte
lectual, artística e científica; liberdade dos meios de co
municação.

Lá adiante, no capítulo "Da Comunicação", discuti
remos uma questão específica, ou seja, como a Consti
tuição pode encontrar formas pelas quais a sociedade
trate de defender-se contra eventuais abusos. Até porque
Sr. Presidente, tem sido norma neste País - graças á
Deus - que apenas quando se envolvem a utilização e a
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difusão pelos meios de comunicação de massa é que se
estabelece algum mecanismo de defesa da sociedade.
O teatro, os espetáculos de diversão pública, todos eles
têm recebído, permanentemente, ampla liberdade. E assim
entendo que deva continuar.

Por isso sou pela rejeição da emenda do nobre Cons
tituinte Ricardo Izar.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) -- Com a
palavra o nobre Constituinte Aldo Arantes, para enca
minhar contra.

. O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sídente, Srs. Constituintes, quero também manifestar-me
contra a emenda do Constituinte Ricardo Izar.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Permita
me, Sr. Presidente. Retiro o meu destaque. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirado
o destaque do nobre Constituinte Ricardo Izar.

Em votação o Destaque n.o 8. (}07, requerido pelo
Constituinte Eraldo Tinoco.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sident-e, retiro meu destaque.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Sr.
Constituinte Eraldo Tinoco retirou seu destaque. (Palmas)

As demais emend as estão prejudicadas.
Vamos passar à votação do § 30.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o nobre Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, trata-se exatamente do parágrafo que acabamos de
aprovar. Acho importante fixar aqui uma questão que
não está resolvida de acordo com os interesses dos artis
tas. Há uma emenda de minha autoria - não vou insis
tir com a Mesa - que resolveria o problema, na medida
em que substituiria "controle econômico" por "arrecada
ção das importâncias referentes a ele". Quero deixar bem
claro que se aprovarmos essa parte da minha emenda 
seria aditiva - resolveremos perfeitamente...

(llpagam-se as luzes)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Está sus
pensa a reunião até que se restabeleça a energia elétrica.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Está rea
berta a reunião.

Sr. Constituinte José Genoíno, gostaria que V. Ex.a
concluísse sua questão de ordem.

O SR. CONSTITli"INTE JOSÉ GENOíNO - Vou con
cluir, Sr. Presidente.

Não vou insistir com a Mesa, mas quero deixar bem
clara minha posição sobre a votação da Emenda n.O 489,
que garantia, no meu entender, de maneira mais perfeita,
a reivindicação dos artistas, porque, além de tirar do Es
tado a arrecadação, coloca-a sob controle deles, o que é
correto.

Sr. Presidente, não vou insistir com a Mesa. Mas apre
sentarei essa emenda em plenário, porque o fundamental
é garantir aos artistas o poder de arrecadar. Exatamente
ai há interesse do Estado ou de grandes empresas privadas.

O SiR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
agradece a compreensão de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr.
Presidente, peço a palavra, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Antônio Britto, não há questão de ordem a

ser contraditada. O Constituinte José Genoíno, ao retirar
sua emenda, anunciou que vai reapresentá-Ia em plenário.
A Mesa n~da tem a responder, nem V. Ex.a a contraditar.

Em votação requerimento de preferência de autoria
do Oonstítuínte Oswaldo Lima Filho:

"Requeiro, ouvido o Plenário, seja concedida
preferência para votação do Destaque n.O 3.644 à
Emenda n.v 33.649/5."

Em votação. (Pausa) Aprovado.

"Destaque n.O 3.644/87 - Emenda n.o ES
33.649-5, do Sr. Oswaldo Lima Filho, "que modifi
ca o art. 6.°, § 49 do Substitutivo n.O 1 (art. 5.°,
§ 30 do Substitutivo n.O 2)". (54.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o Destaque n,o 3.644, requerido pelo Constituinte Os
wa1do Lima Filho, referente à Emenda n.o 33.649.

Concedo a palavra ao Constituinte Oswaldo Lima Fi
lho.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a Emenda n.O 33.649,
cujo destaque requeri, visa a alterar o texto do § 30, ora
em discussão. Qual o objetivo da emenda? Basicamente, o
seguinte:

"A lei assegurará aos autores de inventos in
dustriais o privilégio temporário para sua utiliza
ção" - até aí, nenhuma modificação ao texto do
substitutivo - "bem como a propriedade das mar
cas e patentes de indústria e comércio e a exclusi
vidade do nome comercíal."

Nesse trecho, embora possa haver alguma diversidade
de palavras, o sentido é exatamente o mesmo; a garantia
das marcas e patentes de indústria e comércio e a exclu
sividade do nome comercial. A diferença essencial está na
última frase do parágrafo, que diz:

"o registro de patentes e marcas estrangeiras
subordina-se ao uso efetivo da criação e ao inte
resse nacional."

Por que a modificação? O assunto foi discutido com
um grande especialista na matéria, o Prof. José Walter
Baptista Vidal, ex-Diretor de Tecnologia Industrial do
Ministério da Indústria e do Comércio. A questão de pa
tentes tem sido uma forma de servidão dos povos subde
senvolvidos. É por isto que o Japão, país que mais progre
diu e que, depois de quase destruído na última guerra,
atingiu o ápice do desenvolvimento industrial, sendo hoje
uma das grandes potências industriais do mundo, não re
conhece o uso de patentes, não as aceita.

Mas no Brasil, por exemplo, o antigo Ministro do
Trabalho, Prof. Agamenon Magalhães, revela, em seu li
vro sobre o abuso do poder econômico que, ao assumir o
Ministério do Trabalho, ao qual estavam, naquela época,
subordinadas as patentes e seu registro, resolveu verificar
a situação dessas patentes. Foi ao departamento compe
tente e, como ele diz, arregaçou as mangas, mandou lim
par a poeira elos arquivos, e o que encontrou? Numerosís
simas patentes que já haviam 'Caído em desuso nos seus
países de origem. Já eram de uso geral na Europa, nos
Estados Unidos, mas continuavam a ser cobradas no Bra
sil.

Trata-se de servidão que o povo brasileiro não deve
suportar mais. Anualmente, o País paga milhões e mi
lhões de dólares para que as camisas que o povo veste
tenham as etiquetas Díor, ou a griffe Yves Saint-Laurent,
ou tolices semelhantes, e por tudo isso os brasileiros, vão
pagando com o suor do seu rosto e a fome do seu povo.
Não se pode admitir o registro de marcas estrangeiras no
Brasil com prejuízo, muitas v-ezes, do interesse nacional.
Há caso, por exemplo, das patentes sobre refino de óleo
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vegetal, de algodão e de babaçu. Esses produtos, durante
décadas, foram prejudicados pelo pagamento de pesadas
patentes, de royaIties ao capital estrangeiro.

É preciso que o Brasil afirme sua independência não
apenas nos desfiles simbólicos de 7 de Setembro, mas
que afirme também sua independência econômíca, na de
fesa do ínterecse do seu povo. (Muito bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a pa
lavra o nobre Constituinte Nelson Jobim, para encami
nhar contra.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, a manifestação do eminente
constituinte Oswaldo Lima Filho mereceria aplausos - e
efetivamente os recebeu. No entanto, a análise que S. Ex.a
fez do texto do Substitutivo do eminente Relator Bernar
do Cabral não está correta.

Ouso discordar do ilustre Constituinte, porque tudo
aquilo que S. Ex.a afirmou da tribuna está contido, com
maior amplidão, no texto do Relator Bernardo Cabral.

Passo a examinar o texto. Pretende o eminente Cons
tituinte que a segunda parte do parágrafo referido tenha
a seguinte redação:

" . .. bem como a propriedade das marcas e
patentes de indústria e comércio e a exclusividade
do nome comercial."

Lê-se no texto do projeto:
" . .. bem como proteção às criações indus

triais, à propriedade das marcas, aos nomes de
empresas ·e a outros signos distintivos ... "

Está o projeto abrangendo o nome comercial e o nome
das pessoas jurídicas de direito civil? Está a emenda do
eminente Constituinte Oswaldo Lima Filho restrmglndo
as pessoas jurídicas de direito comercial, ou não dando
proteção ao nome das pessoas jurídicas de direito civil, na
medida em que suprime e restringe ao nome comercial?

Por outro lado, Srs. Constituintes, a inclusão da pala
vra "patente" se torna desnecessária, uma vez que a pro
teção dos inventos industriais já está contemplada quando
a lei assegura aos seus criadores e autores o privilégio
temporário para sua utilização. Portanto, a primeira par
te do dispositivo já assegura o direito de patente.

Por último - algo extremamente importante -, o
eminente Constituinte pretende que a segurança se res
trinja à propriedade das marcas e patentes de indústria
e comércio. Portanto, deixa ao desabrigo as marcas dos
inventos industriais. E, mais, deixa fora do texto - o
que é extremamente importante - a proteção, as marcas
de serviços, sinais e expressões de propaganda. O emi
nente Constituinte coloca a matéria - e os aplausos se
restringem à última parte de sua emenda - dizendo: "o
registro de patentes e marcas estrangeiras subordina-se
ao uso efetivo de criação e do interesse nacional".

Observem V. Ex.as que somente o registro das marcas
estrangeiras e o registro das marcas nacionais não se
submetem ao interesse nacional.

O texto do eminente Relator Bernardo Cabral é ex
plícito. Tudo que for protegido no texto deverá ter em
vista o interesse social do País, o seu desenvolvimento
tecnológico e econômico. Portanto, tudo aquilo que o
eminente Constituinte Oswaldo Lima Filho, com sua
emenda, pretende proteger, está protegido no texto. Além
do mais, estão protegidas as marcas de serviço, os nomes
das pessoas jurídicas de direito privado, os sinais distin
tivos e todos os sinais e expressões de propaganda que a
modernidade tem produzido.

Portanto, elogio e aplaudo o texto do Substitutivo, e
não o texto, restritivo, do eminente Constituinte Oswaldo
Limá Filho, que peço não seja acolhido.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Virgildásio de Senna, para enca
minhar a favor da proposição.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA
Sr. Presidente, minhas observações a respeito desse artí
go se referem exclusivamente à expressão "bem como pro
teção às criações industriais ... ", que não é definida por
qualquer setor da pesquisa, da ciência e da criação na
cional.

Os especialistas nessa área, como os do INPI, não
apresentaram, em nossas discussões, tal expressão, que foi
im:erida posteriormente, introduzindo proteção sobre
design, sobre provas finais, que nada têm a ver com o
processo ínventívo, criativo ou de pesquisa científica. l!::
com este fundamento, e para evitar exploração e patentes,
por 15 anos, de formas industriais, que prefiro a proposta
apresentada pelo nobre Constituinte Oswaldo Lima Filho,
que, além de excluir a exprersâo, dá ao patenteamento
nacional o caráter do interesse brasileiro no seu registro.
Ela se posícíona em defesa da criação, mas tendo em conta,
antes de tudo, o interesse nacional.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra, para encaminhar contra a proposta, o Constituinte
Ricardo Fiúza

O SR. CONSTITUINTE RICARDO F!úZA - Sr. Pre
sidente, Sras. Srs. Constituintes, estamos aqui repletos de
excelentes intenções a respeito do art. 5.°, § 30. Não só
há a emenda do Constituinte Oswaldo Lima Filho, como
também as dos Constituintes José Ignácio Ferreira e
Nelton Friedrich. Minha posição, no entanto, é contrária
às três emendas. E por que, Sr. Presidente? Porque se
tenta transformar a Constituição na mais elementar legis
lação ordinária.

O § 30 do art. 5.° diz: "A lei assegurará aos autores
de inventos industriais privilégio temporário ... " O texto
diz: "A lei assegurará ... " l!:: evidente que o artigo começa
enfatizando a necessidade de a legislação ordinária dírcí
plinar a matéria. Mas a emenda do nobre Constituinte
Oswaldo Lima Filho, de Pernambuco, exige que o registro
de patente de marca estrangeira se subordine ao uso efe
tivo de criação e ao interesse nacional. Cerceia, no texto
constitucional, in limine; não deixa para a legilsação ordi
nária.

No nosso entendimento, é uma forma xenófoba - me
nos xenófoba do que a emenda do nobre Constituinte Nel
ton Friedrich. Esta é completamente xenófoba. A emenda
do Constituinte José Ignácio exige aplicação juridicamente
impossível e geraria impasse internacional. Ora, Sr. Pre
sidente, exigir que não se respeitem marcas e patentes é
um absurdo. A lei é que disciplinará isso.

. Peço aos companheiros Constituintes que votem em
absoluto apoio ao Relator Bernardo Cabral.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Relator-Substituto José Fogaça.

~ SR. RELATOR-SUBSTITUTO (José Fogaça) - Sr.
Presidente, Srs. Membros da Comissão de Sistematização,
o Relator Bernardo Cabral examinou com toda acuidade
e critério a emenda do ilustre Constituinte Oswaldo Lima
Filho, que, sem dúvida alguma, tem o objetivo de defender
lo íntererse nacional, que, aliás, caracteriza a conduta
parlamentar do nobre Constituinte Oswaldo Lima Filho.
No entanto, não há como substituir o texto do Relatório
por esta emenda sem que haja alguma perda ou alguma
deficiência. Na verdade, tudo aquilo que pretende o Cons
tituinte Oswaldo Lima Filho já está amplamente atendido
no texto do 2.° Substitutivo.
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lil preciso deixar bem claro que tanto a autoria de
inventos industriais como a proteção às criações indus
triais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas
e a outros signos distintivos, tudo isto está subordinado,
pelo texto do 2.° Substitutivo, aos interesses sociais do
País e ao seu desenvolvimento tecnológico e econômico.
Portanto, o caráter de defesa dos interesses nacionais, de
subordinação aos intereses nacionais, já está assegurado
no texto do 2." Substitutivo do Relatório Bernardo Cabral.

lil por iSEO que a Relatoria, apesar de respeitar e
reconhecer a intenção do Constituinte Oswaldo Lima Filho,
defende a manutenção do texto original.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção. (Pausa)

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Carlos Mosconi, Fernando Gasparian, Francisco Pinto,
Haroldo Sabóia, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho,
Paulo Ramos, Virgildásio de Senna, Miro Teixeira, Nelson
Wedekin, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Brandão Monteiro,
José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Inácio Lula da Silva,
José Genoíno, Haroldo Lima, Roberto Freire. Votaram
NliO os seguintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa,
Ademir Andrade, Aluízio Campos, Artur da Távola, Ber
nardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Cristina Tavares, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, João Herrmann
Neto, José Fogaça, José Freire, Jo:é Geraldo, José Paulo
Bisol, José Richa, José Ulísses de Oliveira, Milton Reis,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Pimenta da Veiga, Prisco
Viana, Rodrigues Palma, Theodoro Mendes Wilson Martins
Albano Franco, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Délio
Braz, Euclides Scalco, José Carlos Grecco, José Tavares,
Márcio Braga, Marcos Lima, Michel Temer, Octávio Elísio,
Vicente Bogo, Ziza Valadares, Afonso Arinos, Alceni Guer
ra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo
Prieto, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tino
co, Francisco Benjamim, Francisco Dornelles, Inocêncio
Oliveira, José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcel
los, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar
Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza,
Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Ricardo Izar, Antônio Car
los Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passa
rinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oliveira, José
Maria Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 19 Constituintes;
votaram NAO 72 Constituintes. Total: 91 votos. O Des
taque foi rejeitado.

E>m votação o Destaque n.o 5.611, requerido pelo Cons
tituinte José Ignácio Ferreira, referente à Emenda n.?
11.182. (Pausa) O Sr. Constituinte Jm:é Ignácio Ferreira
está ausente.

Está prejudicado o pedido de destaque de S. Ex.a

Em votação o Destaque n.O 4.660, requerido pelo Cons
tituinte João Agripino, referente à Emenda n.O 25.901.
(Pausa) Está prejudicado, por já haver sido acolhida a
emenda.

Destaque n.? 2.702/87 - Emenda n,? ES
34.018-2, do Sr. Nelton Friedrich, "que adita ex
pressão ao art. 6.°, § 49, letra "d" do Substitutivo
n.? 1 (Art. 5.°, § 30, do Substitutivo n.o 2)" (58.a
votação)

Em votação o Destaque n.o 2.702, requerido pelo Cons
tituinte Nelton Friedrich, referente à Emenda n.o 34.018.

Concedo a palavra ao Constituinte Nelton Friedrich,
para encaminhamento.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, Sras. e srs, Constituintes, nossa proposta traz
à tona uma questão econômica, uma questão ecológica a,

acima de tudo, uma questão de soberanía, de independên
cia e de segurança nacional.

Nosso País, pela prodigalidade da natureza, tem uma
diversidade de flora naeteríana, das mais ricas e extraor
dinárias de todo o mundo. Alíãs, segundo levantamentos
dos pesquisadores do próprio CNPq, os incontáveis micro
organismos existentes neste País são raros nas demais
regiões do globo terrestre, São exclusivamente encontra
dos nos países tropicais. Por isso, na defesa do Interesse
nacional, na defesa da empresa nacional e, evidente
mente, da própria pesquisa oficial, propomos um acrés
cimo, no sentido de que o Brasil não reconhece direito
de uso exclusivo quando o objeto de criação referir-se à
alimentação e à saúde.

Vejam que estamos retirando a questão da vida, pois
seria algo extremamente abrangente, eis que tudo está
lígado à vida, mas restringimos a questão referente à
alimentação e à saúde. No momento em que não co
nhecemos sequer os passos iniciais da chamada indústria
do conhecimento - a maior revolução de que se terá
conhecimento na história da humanidade - o Brasil não
pode ficar prisioneiro, em termos de patentes e criação,
no que diz respeito à saúde e à alimentação.

Mas, mais do que isso, Sr. Prestdente, também desta
camas que os produtos e processos resultantes de pesqui
sas que tenham por base organismos vivos não serão pa
tenteados. Evidentemente, se temos a mais rica e diver
sificada flora bacteriana de todos os países tropicais,
não podemos permitir que esses microorganismos sejam
daqui retirados, corrtrabandeados, para que depois de pro
cessados retornem, seja obtida a patente e fiquemos sub
jugados, dominados, com mercado estreito, sem que a ini
ciativa privada e os interesses nacionais sejam preserva
dos.

Ainda há pouco, o Instituto Agronômico de Campinas
descobriu um extraordinário produto de rproteção natural
da agricultura, com ampla utilização em nosso País. Para
nossa surpresa, em Londres, Inglaterra, este resultado
científico já estava patenteado, depois de vários anos de
uttlízacâo maciça, como disse, a custo zero, do ponto de
vista científico, no Brasil.

Poderia citar o exemplo - até menor, sem dúvida 
do que aconteceu com o Centro Nacional de Pesquisa de
Soja, em Londrina, Paraná, onde pesquisadores brasilei
ros, com recursos oficiais, descobriram o chamado báculo
vírus, inseticida natural, que reduziu a menos de um
terço 'a dependência de um defensivo agrícola utilizado
nas lavouras brasileiras nessa área. Isso permitiu que as
cooperativas, os pequenos agricultores, todos, democrati
camente, pudessem utilizar esse beneficio.

Ao mesmo tempo, em Passo Fundo, Rio Grande do
Sul. o Centro Nacional do Trigo fez outra descoberta ex
traordinária, especificamente no campo do míero-híme
nóptero, e atualmente uma multlnacíonal está, no caso
do baculo virus, promovendo estudos para a criação de
uma embalagem, a fim de patenteá-la o mais breve possí
vel. E aí cairemos na dependência, na dominação, no con
trole da multínacíonal.

Concluo. Sr. Presidente, dizendo que nessas áreas eS
pecífíeas que estou refertndo, trata-se de uma questão de
soberania, independência e até de segurança nacional.
Em nenhum instante está-se proibindo que grupos es
trangeiros vendam aqui o seu produto. O que queremos,
na verdade, nesse setor, é que possamos controlar e evitar
a patente, que leva ao controle, à dominação, eis que só
poderemos, depois, produzir sob licença, evidentemente
com elevadíssimos custos. Por esses motivos o Japão esta
beleceu proibições 'e limitações extraordinárias na área da
utilização de patentes.

Não é outra, portanto, a razão para que compreenda
mos que os microorganismos são direitos da humanidade.
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precisamos ter a concepção de que nossa flora bacteriana,
com sua qualidade extraordinária, é um patrimônio da
humanidade. ll'l preciso multiplicá-la e democratizá-la.

A defesa que faço desta nossa emenda aditiva visa a
que as pesqulsas reítas pela Embrapa, pelo rapar, pelo
Instituto Agronômico de campinas e outras centenas de
pesquisas realizadas neste País sejam protegidas, € não
venhamos a correr o risco de sofrer controle na extraor
dinária área da chamada indústria do conhecimento.

Concluo, dizendo que esta é matéria constitucional,
sim. Trata-se de matéria que precisa ser inserida na
Constituição, porque diz respeito a gerações e gerações.
Além de ser uma questão econômica e ecológica, é de al
tíssimo interesse nacional, pois diz respeito à soberania,
à independência e segurança deste País. Muito obrigado,
Sr. Presidente. (Palmas)

Durante o pronuncíamento do Sr. Nelton Frie
drich, o Sr. Brandão Monteiro, Segundo-Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Afonso Arinos, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Para se ma
nifestar a favor, concedo a palavra à nobre Oonstituinte
Cristina Tavares.

A SRA. CONSTITUIN'rn CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. constituintes, gostaria de ter a
atenção daqueles que se preocupam com o futuro deste
País, daqueles que entendem que embutido na tecnologia
está o poder e daqueles cujo entendimento é o de que,
nesta era pós-industrial, tecnologia é poder.

Contou-me o Ministro da Oíêncía e da Tecnologia, Re
nato Archer, que nas centenas de visitas supostamente
científicas à mata atlântica da Amazônia, recolhe-se, ali
- talvez a única mata atlântica que reste - a matriz
genética de determinadas plantas e, a partir dai, os pai
ses que já têm desenvolvimento tecnológico maior do que
o nosso, produzem fármacos e alimentos.

Se o Brasil, portanto, aceitar essas patentes, se o Bra
sil não excluir d patenteamento de fármacos e de alimen
tos, estaremos, em pouco tempo, presos a uma guerra
tecnológica que nos subordinará. Embutido nesta rendição
está o poder. Diferentemente do que defendeu o Consti
tuinte Ricardo Fiúza - e creio que S. Ex.a não fez uma
boa defesa, por não dominar completamente a matéria 
não é uma questão de xenofobia, mas de patriotismo, de
poder.

Trago aqui, Srs. Constituintes, em defesa da emenda
de Nelton Friedrich, o depoimento da Associação Brasilei
ra das Indústrias de Química Fina, que ainda ontem, na
preparação de um congresso sobre a questão das patentes,
entregava ao Sr. Presidente da República um documento,
do qual destaco o seguinte parágrafo:

"rogamos a V. Ex.a o repúdio a toda e qualquer
tentativa de se implantar no Brasil o sistema de
patentes nas áreas não abrangtdas pela legislação
atual, isto é, farmacoquímica e alimentícia."

Estão embutidas nísso tudo as pesquisas que fazemos
na área de química fina e as que começamos a fazer nas
nossas universidades e nos centros de pesquisas a respeito
da bíotecnología.

Portanto, a decisão que vamos tomar neste momento
não é ideológica, é patriótica. E me admira que se confun
da, como acontece neste País, patriotismo com xenofobia.
Peço, em nome do futuro do Brasil, apoio à emenda de
Nelton Friedrich. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte José Maria Eymael para
"'n""!!'.!1'1!2"'.!', contrariamente, a votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, SISo Constituintes, ocupamos a tribuna, ini
cialmente, para render homenagem ao autor da emenda,
que demonstra preocupação com um dos ângulos essen
ciais para o desenvolvimento de aspectos sociais.

Todavia, Sr. Presid·ante, gostaríamos de fazer uma re
flexão. Eventualmente, podemos inclusive estar equivoca
dos, mas parece-nos, à primeira vista, que a emenda pro
posta pelo ilustre Constituinte pode vir a acarretar um
resultado exatamente contrário àquele pretendido pelo
autor. A emenda visa a estabelecer que inventos, resultan
tes de pesquisas na área de saúde, alimentação e da vida
não sejam protegidos por patentes. É o que estabelece a
emenda, em um dos seus aspectos.

Receio que a emenda, ao invés de estabelecer maior
possibilidade de acesso dos brasileiros ao progresso na
área da saúde, da vida e da alimentação, produza exata
mente o contrário. Presenciamos, hoje, no Brasil, uma
emergente indústria nacional que começa a separar parte
do seu resultado para investir em pesquisa, a fim de que

nos possamos libertar da presença internacional - hoje,
aliás, absolutamente irrelevante no setor, Mas, com essa
emenda, alcançaremos exatamente o contrário. É o deses
tímulo total à indústria nacional emergente, pequena ain
da, é verdade, mas que, de forma corajosa, busca encon
trar seus caminhos para contribuir com o desenvolvimento
do País na área da saúde, da alimentação e da vida.

Então, eu perguntaria: com que segurança o pequeno
e médio empresários, ou mesmo alguns grupos maiores
que hoje iniciam investimentos no setor, desenvolverão
pesquisa, se não tiverem a segurança temporária do re
torno do investimento?

Portanto, Sr. Presidente, para conoluír, ao tempo em
que novamente enalteço a preocupação do autor, deixo aos
Srs. Constituintes a seguinte reflexão: não atingirá exa
tamente a emenda um resultado contrário ao que, de for
ma tão nobre, se pretende alcançar?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - para falar
contrariamente tem a palavra o Constituinte Inocêncio
Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE rnOCl!:NOIO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, o pedido de destaque do nobre Constituinte
Nelton Friedrich, ao invés de beneficiar as empresas na
cionais, prejudica-as sobremodo. Preferimos ficar com o
texto do ilustre Relator Bernardo Cabral, por ser muito
mais amplo do que a emenda restritiva do nobre repre
sentante do PMDB do Estado do Paraná.

O texto original do ilustre Relator diz o seguinte:

"A lei assegurará aos autores de inventos in
dustriais privilégio temporário para sua utilização"
- vejam bem, privilégio temporário - "bem co
mo proteção às criações industriais, à propriedade
das marcas, aos nomes de empresas e a outros sig
nos dístíntívos, tendo em vista interesse social do
Pais e o seu desenvolvimento tecnológico e econô
mico."

Ora, Sr. Presidente, se o texto diz que se assegura ape
nas temporariamente o privilégio das marcas, citações e
inventos, é lógico que se objetiva que o País, depois, tenha
o privilégio de permanecer com essas patentes e marcas.
Assim, o texto, ao invés da beneficiar a empresa nacional,
prejudica sobremodo o interesse do País.

A SiRA. CONSTITUINTE ORISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem, para um esclare
cimento.

Gostaria de esclarecer ao Plenário que a emenda do
nobre Constituinte Nelton Friedrich não é substitutiva,
mas aditiva. O esclarecimento se faz necessário diante
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do argumento do nobre Constituinte Inocêncio Oliveira,
que a considera estreita. Esse argumento não procede.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - De acordo
com a interpretação da Mesa, devemos submeter a voto a
emenda aditiva.

Em votação o Destaque n.O 2.702, referente à Emenda
aditiva n.? 34.018. Os que estiverem de acordo responde
rão "sim" e os que forem contrários responderão "não".

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Peço a palavra, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - A Relatoria enten
de que a proposição do nobre Constituinte Nelton Frie
drich é realmente aditiva e 'Cria algumas especificações
em torno daquilo que o texto constitucional já abriga e
protege. No entanto, essas especificações podem ficar aos
cuidados da lei ordinária. A boa técnica legislativa dá à
norma constitucional caráter mais amplo, mais genérico,
e exige coesão e síntese. O papel da norma constitucional
é abrir as portas para a lei ordinária, a fim de proteger e
até abrigar tudo o que já propõe a emenda Nelton Frie
drich. No caso, o texto do 2.° Substitutivo em nada con
traria a emenda. É um guarda-chuva amplo que protege,
abriga, estimula e abre portas para tudo o que pretende o
Constituinte Nelton Friedrich. Não há qualquer 'Contra
riedade entre o que S. Ex.a propõe e o que está no texto
constitucional. A única diferença é que a matéria pode
ficar para a legislação ordinária.

Lembra-me o nobre Constituinte Adolfo Oliveira,
numa objeção de conteúdo em relação à emenda Nelton
Friedrich, que, pela redação do item d, os produtos e pro
cessos resultantes de pesquisas que tenham por base or
ganismos vivos, não serão patenteados.

Esse item pode significar grave desestímulo à pesquisa
científica de vacinas no setor privado de pesquisa. Como
não estamos diante de um setor de pesquisa estatizado,
mas que também depende de capital privado, a conse
qüência seria exatamente oposta e contrária à pretensão
do autor, que acabaria por atingir os interesses da popu
lação mais pobre, menos protegida, daqueles que estão
II!aís sujeitos às doenças endêmicas ou epidêmicas.

Portanto, a posição da Relataria é contrária à apro
vação da matéria, por motivos técnicos e de conteúdo.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
a emenda.

(Precede-se à votação)
Votaram SIM os reguíntes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Car
los Mosconi, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fer
nando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Cal
mon, João Herrmann Neto, José Ignácio Ferreira, Nelson
Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima
Filho, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Antonio Mariz,
Chagas Rodrigues, Marcos Lima, Miro Teixeira, Octávio
Elísio, Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Vil
son Souza, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas
Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilae
qua, Luiz Inácio Lula da Silva, Jo:é Genoíno. Haroldo
Lima, Roberto Freire. Votaram NÃO os seguintes Senho
res Constituintes: Almir Gabriel, Aluízio Campos, Carlos
Sant'Anna, Fernando Bezerra Coelho, José Fogaça, José
Freire, oJsé Geraldo, José Richa, José Ulisses de Oliveira,
Milton Reis, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Renato
Vianna, Rodrigues Palma, Theodoro Mendes, Wil
son Martins, Délio Braz, José Costa, José Tavares,
Márcio Braga, Michel Temer, Ziza Valadares, Afonso Ari
nos, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Men
des Thame, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Edme

Tavares, Eraldo Tino'Co, Francisco Benjamim, Francisco
Dornelles, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José
Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís Eduar
do, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pi
mentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira,
Ricardo Izar, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza,
Gerson Peres, Jarbas Pasarinho, José Luiz Maia, Virgílio
Távora, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM, 37 Constituintes;
votaram NAo, 55 Constituintes. Total: 92 votos. O Des
taque foi l'ejeitado.

Passamos ao § 31.
Sobre a mesa, requerimento de preferência de autoria

do Sr. Constituinte Nilson Gibson. S. Ex.a está presente?
(Pausa) Ausente. Está prejudicado o requerimento.

Em votação o Destaque n.> 5.148, requerido pelo Sr.
Constituinte Ricardo Izar.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr. Pre
sidente, desisto do meu destaque.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - S. Ex.a de
siste do destaque.

Em votação o Destaque n.? 6.303, requerido pelo Sr.
Constituinte Jorge Arbage. S. Ex a está presente? (Pausa)
Ausente. Está prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.O 7.357, requerido pelo Sr.
Constituinte Antonio Mariz.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Desisto
do destaque, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - S. Ex.a de
siste do destaque.

Destaque n.O 390/87, do Sr. José Genoíno "que
suprime a expressão "resalvadas apenas' aquelas
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da so
ciedade e do Estado do art. 5.0 § 31 do substiutivo
n. O 2". (59.a votação)

Em votação o Destaque n.? 390, de autoria do Sr.
Constituinte José Genoíno, referente ao § 31, para supres
são de algumas expressões constantes do requerimento.

Tem a palavra o Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOS)jj GENOíNO - Sr. Pre
sidente, Bras, e Srs. Constituintes, estamos tratando do
§ 31 do art. 5.°, que diz exatamente o seguinte:

"Todos têm direito a receber informações ver
dadeiras, de interesse particular, coletivo ou ge
ral, dos órgãos públicos e dos órgãos privados com
função social de relevância pública, ressalvadas
apenas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à
segurança da sociedade e do Estado."

A emenda, de autoria de vários Constituintes, preten
de suprimir a expressão "ressalvada apenas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
Estado. Apresentada na Comissão de Sistematização e
depois retirada em função de um problema criado pelo
pedido de destaque do nobre Constituinte José Richa, essa
emenda foi sustentada na tribuna da Comissão de Siste
matização, quando nos reunimos no Plenário do Senado.

Há emendas semelhantes dos nobres Constituintes
Nelton Friedrich e Aldo Arantes. O que S. Ex.as pretendem
com essa emenda? Exatamente dar sentido ao parágrafo.
Chamo a atenção das Sras. e Srs. Constituintes para o
sentido da emenda. Se for mantido o § 31 sem a retirada
dessas expressões, ele simplesmente se anula. Isto é, a
segunda parte anula a primeira. Se é garantido receber
informações verdadeiras nos termos seguintes do parágra
fo, mas "ressalvados apenas aquelas cujo sigilo seja ím-
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prescindível à segurança da sociedade e do Estado", elimi
na-se o direito de receber informações verdadeiras. É da
maior importância a aprovação desse destaque supressívo,
de autoria de vários Constituintes, porque dá sentido a
esse direito, dá sentido ao respeito a esse direito do cida
dão e dá eficácia a esse direito. Não podemos aprovar um
artigo ou parágrafo do texto constitucional que se auto
elimina.

Chamo a atenção, repito, dos Srs. Constituintes para
esta particularidade. O dispositivo não pode auto-eliminar
se. Foi esse o sentido primeiro das emendas apresentadas
pelos Constituintes José Richa, Nelton Friedrich, Aldo
Arantes, por mim e por outros.

Chamo a atenção, ainda, para uma outra particulari
dade em relação a esse parágrafo.

Está definido, aqui, o direito de receber informações
verdadeiras. Certamente teremos que, posteriormente,
através de legislação ordinária, definir os termos dessas
informações verdadeiras. Certamente, através da Iegislaçâo
ordinária ou de lei complementar, poderemos dar execuçao
a esse direito, já que, nos termos em que está aqui, ele
não se constitui num direito auto-aplicável.

Portanto, é possível - e peço aos Srs. Constituintes
que atentem bem para esse parágrafo - em lei comple
mentar ou ordinária estabelecer os termos, os limites des
sas informações verdadeiras para alguns casos e algumas
situações. É necessário, porém, suprimir a expressão final;
se não, haverá uma contradição no próprio parágrafo. E
nós não poderemos garantir o direito se, em seguida, o
eliminarmos.

Portanto, a aprovação do destaque que rupríme a
parte final é da maior importância, para que no Capitulo
dos Direitos Individuais e Coletivos do texto constitucio
nal possamos consagrar o primado, a supremacia do direi
to de o indivíduo receber essas informações verdadeiras.
O princípio constitucional fica consagrado e, posterior
mente, teremos uma legislação ordinária que poderá espa
cificar e disciplinar essa questão.

Finahnente, Sr. Presidente, o § 31 diz respeito a maté
ria da maior importância, comum nas constituições mo
dernas, do ponto de vista democrático. Qual é o sentido
de se garantir o direito? Não basta um.§t procla~3;ção
formal de direitos, sem que tal proclamação dos díreítos
individuais encontre uma execução na sua garantia.

Portanto esta é a ressalva que propomos. O destaque,
supressívo, c~mplementa a ga!antia do direito fo~mal co~
sua eficácia enquanto execuçao, enquanto garantía, que e,
ao mesmo tempo, Sr. Presidente, uma totalidade: garante
o direito e também sua eficácia e execuçao.

Muit<> obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Com a pa

lavra o nobre Constituinte Nelson Carneiro, para mani
festar-se contrariamente.

O 8R. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, apenas uma ligeira
leitura mostrará que, nesse mesmo art. 5.°, nos §§ 12, 26
e 28, há uma afirmação:

§ 12 - "salvo por ordem [udieial , .. "; § 26 
"salvo a do depositário infieL .. "; § 28 - "salvo
se as invocar para eximir-se... "

A regra geral segue-se a exceção. Portanto, não é novi
dade que neste parágrafo também se dê a regra geral e se
crie a exceção. Quais as exceções que se criam? Exatamen
te aquelas que dizem respeito ao sigilo imprescindível, à
segurança do Estado. E não há ninguém que de informa
ções ·que permitam a insegurança, a instabilidade do Es
tado. E, mais ainda', SI', Presidente: não só o Estado, m~s
a sociedade também tem interesse nessa ressalva. Nos

excluímos o tráfico de drogas do artigo em que não deve
ria figurar. Mas hoje todos sabemos que há uma rede in
ternacional de tráfico de drogas. Se dermos essas informa
cões verdadeiras aos advogados, aos patrocinadores dos
traficantes de drogas. estaremos semeando, no País, a pos
sibilidade do nacotráfico.

Por isso, Sr. Presidente, eu, que tenho acompanhado
todas as iniciativas, por mais liberal que seja, não posso
dar meu aplauso à iniciativa do Constituinte José Genoíno,
porque não diz respeito apenas àqueles segredos que inte
ressam à segurança do Estado; que não é só a política
interna, mas também a externa. E, sobretudo, não podemos
desarmar a sociedade do direito de se proteger, e de fazê-la
em relação às atuais e às futuras gerações.

Portanto, Sr. Presidente, de acordo com minha própria
formação, não posso acompanhar o Constituinte José
Genoíno nessa iniciativa. Peço aos Srs. Constituintes que
meditem. Estas são restrições indispensáveis, para que
possamos assegurar a estabilidade do sistema democrático
e a tranqüilidade dos nossos lares.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Armos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Nelton Friedrich, para fa
lar a favor.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, Srs. e Srs. Constituintes, queríamos levantar
dois pontos que, no nosso entendimento, são básicos em
relação a esta proposta, que vise retirar a expressão "res
salvadas apenas aquelas informações cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado".

Em primeiro lugar, queremos discutir sobre o conceito
de Estado. Se nos debruçarmos sobre as Constituições
existentes, verificaremos que, em algumas delas, promul
gadas após a Segunda Guerra Mundial, começa a aparecer
este princípio de segurança do Estado. É dentro ainda
deste conceito que têm acontecido as mais diferentes ar
bitrariedades, abusos, agressões à democracia, ao Estado
de direito democrático. Por isso, acredito que os Consti
tuintes, neste momento, precisam debruçar-se sobre algo
tão difícil de conceituar-se como a segurança do Estado.

Mais grave ainda, porém, Sr. Presidente, Sras. e 81'S.
Constituintes, é quando se introduz algo que não existe
nas Constituições modernas, nem nas do pós-guerra, sobre
segurança da sociedade. Ainda há pouco, tive a feliz opor
tunidade de conversar sobre o assunto com o eminente
Presidente desta Comissão, o nosso ilustre Prof. Afonso
Arinos. É algo extremamente vago. Como conceituar segu
rança da sociedade? Em que sentido? A partir de que
ângulo?

Parece-me, portanto, Sr. Presidente, que, se insistirmos
em manter esta ressalva, de segurança da sociedade e de
segurança do Estado, estaremos abrindo de tal maneira um
ímpedímento às informações que se chegará a negar o
próprio objetivo implícito no artigo, ou, ao menos, em
grande parte, a proposta de que "todos têm direito a
receber informações verdadeiras, de interesse particular,
coletivo ou geral, dos órgãos públicos ou dos órgãos pri
vados com função social de relevância pública" - e aí se
completa - "ressalvadas apenas aquelas cujo sigilo seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado".

Que conceito é este? Talvez os juristas com assento
nesta Casa pudessem até colaborar no sentido de apro
fundarmos essa análise, para fixar os limites do conceito
de segurança da sociedade. Até porque o próprio conceito
de segurança de Estado gera complicações.

Insisto, para finalizar, em que, se mantivermos ecsas
ressalvas, praticamente estaremos anulando o dispositivo,
pois em nome da segurança da sociedade tudo poderá ser
negado. Sob o conceito vago de segurança da sociedade,
nada será deferido quanto às informações verdadeiras que
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se pretendem. E, ao mesmo tempo, quanto ao conceito de
Estado, onde buscaremos os parâmetros para que o cida
dão, na defesa dos seus interesses, na defesa da cidadania,
na busca de informações verdadeiras, possa ter uma res
posta de conceito dúbio, abrangente, limitado, de defesa
da segurança da sociedade e defesa do Estado?

Peço aos Srs. Constituintes que reflitam sobre isso.
Não retirando as ressalvas, insisto, vamos praticamente
prejudicar o que diz o restante do artigo. Principalmente,
para que não figuremos com as expressões "segurança da
sociedade, segurança do Estado", que podem dar margem
aos maiores abusos, a grande número de manifestações
contrárias a qualquer pedido de informação.

Insisto nisso e peço, portanto, a reflexão dos Srs.
Constituintes, para que possamos aprovar o pedido, subs
crito também pelos Constituintes José Genoíno, Aldo Aran
tes e outros companheiros preocupados com essa questão.

Muito obrigado.
O SR. PRiESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação.

Aqueles que estiverem favoráveis ao destaque dirão SIM;
os que não rorem favoráveis dirão NAO. Vali-se proceder
à chamada nominal para a votação. Antes, te a palavra
o Sr. Relator-Substituto.

O SR. RELATOR-SUBSTITUTO (JOsé Fogaça) - Sr.
Presidente, mais uma vez todos querem suprimir, como
disse o Constituinte Roberto Freire. E também mais, uma
vez a Relatoria se vê obrigada a manlfestar-se pela ma
nutenção do texto. OS proposítores desta emenda ba
seíam-se na permanência eterna, ad infinitum, de um es
tado discricionário e autoritário, sem sequer supor ou
imaginar que a Constituição que estamos elaoorando será
o alicerce para a construção de um Estado verdadeira
mente democrático. lí: preciso que se diga que numa so
cíedade de livre coneorrêncâa, de livre economia e capi
talista, o Estado democrático é o maior e mais poderoso
instrumento de defesa dos oprimidos. Portanto, resguardar
o Estado democrático, protegê-lo contra OS sedícíosos, con
tra os espiões contra os informantes ou contra-informan
tes a serviço 'de interesses externos, significa, na opinião
da relatoria, def,ender os democratas, os pobres" os opri
midos de um país. (Palmas)

Por isso, a relatoria não pode, em sã consciência,
adotar outra posição senão aquela definida pelo nobre
Constituinte Nelson Carneiro, ou sej a, a de que esta res
salva, de proteção do Estado, signifdca também, nas de
mocracias proteger o interesse dos pequenos, dos pobres
e dos oprImidos. O raciocínio, bem-intencionado - diria
até sublime - dos propositores dessa supressão está con
dicionado infelizmente, pelos anos de sofrimento a que
foram submetidOS, sob um regime autoritário.

Se ainda fôssemos permanecer debaixo de um Estado
ditatorial, não tenho dúvida de que este instrumento se
ria colocado a serviço das ditaduras. Mas, como a questão
é construir o Estado democrático, como um instrumento
de defesa dos oprimidos, a relatoria não tem outra saída,
nem alternativa, a não ser posícíonar-se pela manuten
ção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vai-se pro
ceder à chamada nominal para a votação.

(Procede-se à votação)
O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 

Sr. Presidente, o texto indica ser possível dar notícia fal
sa. Por isso, fico coou a emenda, porque o texto está mal
redigido, autorizando informações não verdadeiras, falsas,
por órgão público.

Voto com a emenda, para suprimir a parte final.

(Prossegue a votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Caa-los
Mosconi, Cristina Tavares, Haroldo Sabóia, João Herrmann

Neto, José Paulo Bisol, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima
Filho, Paulo Ramos, Sdgmaringa Seixas, Virgildásio de
Benna, Antonio Mariz, João Natal, José Carlos Grecco,
Miro Teixeira, Octávio Elisio, Rose de Freitas, Uldurico
Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza, Brandão Monteiro, José
Maurício, Luiz Inácio Lula da Silva, José Genoíno, Ha
roldo Lima, Roberto Freire. Votaram NÃO os seguintes
senhores Constituintes: Aluízio Campos, Artur da Távola,
Carlos Sant'Anna, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, Fernando Gasparían, Fernando Henrique Cardoso,
Fernando Lyra, João Calmon, José Fogaça, José Freire,
José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Richa, Milton
Reis, Neloon Carneiro, Nelson Jobim, Pimenta da Veiga,
Prisco Viana, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Theodoro
Mendes, Wilson Martins, Aécio Neves, Chagas. Rodrigues,
Délio Braz, José Costa, José Tavares, Márcio Braga, Afon
so Arãnos, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos
Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia,
Edme Tavar,es, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Fran
cisco Dornelles, Inocência Oliveira, José Jorge, José Lins,
José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís
Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho,
Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc
Vieira, Ricardo Izar, Antônão Carlos Kond€r Reis, Darcy
Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia,
Virgílio Távora, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim
Bevilacqua, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos e Antonio
Farias.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 28 Constituintes;
votaram NAO 65 Constituintes. Total: 93 votos. O Des
taque foi rejeitado.

Em votação o Destaque n.O 3.495, requerido pelo Cons
tituinte Aldo Arantes. Visa suprimir a mesma expressão
que já foi objeto de votação. Es.tá, pois, prejudícado,

Em votação o Destaque n.o 7.912, requerido pelo cons
tituinte Nelton Friedrich. (Pausa) Pede a supressão das,
palavras que já foram suprimidas com a aprovação do
destaque anterior. Prejuddcado o destaque.

Destaque n.o 3986-87, do Sr. Aluízio Campos,
sue suprime a expressão "dos órgãos públicos, dos
órgãos privados com função social de relevância
pública do art. 5.°, § 31, do Substitutivo n.o 2".

Em votação o Destaque n.o 3.986, que pede a supres
são da seguinte expressão: " ... dos órgãos públicos e dos
órgãos privados com função social de relevância pública."

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Aluízio Cam
pos.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAM'POS - Sr. Pre
sidente, Srs. Oonstdtuíntes, estou de acordo com o Consti
tuinte Virgildásio de Senna. O dispositivo não só é mal
redigido, como também é incompleto, eis que nas salva
guardas deveria resguardar o sigilo que protege o direito
indivddual, além do direito da sociedade e do Estado. lí:
incompleto, ainda, porque o dispositivo devia claramente
dizer que se pode apurar a veracidade das Informações
que deseja receber o ínteressado.

Mas está manifesta a vontade do plenário, de manter
o texto do relator, a quem apenas me limito a formular
um apelo para corrigir essas íanprecâsões na redação fi
nal, declarando claramente que o direito de informação é
pessoal e não deve ser restringido, ressalvadas as hipóte
ses do endereço do próprio indivíduo, do Estado e da so
ciedade.

Por esta razão, Sr. Presidente, prefiro retirar o des
taque.

Durante o pronunciamento do Sr. Aluízio
Campos, o Sr. Afonso Arinos, Presddente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presidente.
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Destaque n.o 5.974/87, do Sr. Darcy Pozza,
que suprime a expressão "e dos órgãos privados
com função social de relevância pública" do art.
5.°, § 31, do Substitutivo n,v 2'. (60.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o Destaque n.? 5.974, requerido pelo Constituinte
Darcy Pozza, referente ao texto do parágrafo, para supres
são das expressões:

" , . .e dos órgãos privados com função social de
relevância pública."

Com a palavra o Constituinte Darcy Pozza.

O BR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - 81'. Presi
dente, Sras. e Srs. Constituintes, o § 31 do Substitutivo do
Relator diz:

·..rodos têm direito a receber informações ver
dadeiras, de interesse particular, coletivo ou geral,
dos órgãos públicos e dos órgãos privados com fun
ção social de relevância pública, ressalvadas ape
nas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à se
gurança da sociedade do Estado."

O pedido de destaque é no sentido de suprimir as
expressões "e dos órgãos privados com função social de
relevância pública."

Em nosso entendimento, Srs. Constituintes, mantido o
texto do Relator, com esse dispositivo, ficaria eliminado o
sigilo individual, o sigilo das operações negociais, abran
gendo segredos industriais, comerciais e bancários, o que
pode conferir vantagens indevidas e inescrupulosas a con
correntes e terceiros interessados.

Além do mais, a manutenção do texto desestimula a
criatividade, o espírito de iniciativa do povo brasileiro,
além de ser uma intromissão indevida.

Há pouco, tratávamos do assunto com o Relator Ber
nardo Cabral, e S. Ex.a dizia ser plenamente favorável à
supressão dessas expressões.

Por isso, faço um apelo aos nobres Constituintes para
que, objetivamente, atentem para a importância deste
destaque e votem pela sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não há
oradores inscritos para encaminhamento. Tem a palavra
o Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
o Relator está de acordo com a sugestão oferecida pelo
eminente Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Relator
pôs-se de acordo com a emenda.

Em votação. Os Srs. Constituintes que a aprovam vo
tam "sim"; os que a desaprovam votam "não". p,rocede-se
à chamada para votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Oonstítuintes:

Abigail Feitosa, Aluízio Campos, Artur da Távola, Bernar
do Cabral, Carlos 8ant'Anna, Egídio Ferreira Lima, João
Calmon, José Fogaça, José Geraldo, José Richa, Milton
Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra Ro
drigues Palma, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de S~mla
Wilson Martins, Albano Franco, Chagas (Rodrigues, Déli~
Braz, João Natal, José Costa, José Tavares, Márcio Bra
ga, Marcos Lima, Miro Teixetra, Octávio Elísio, Rose de
Freitas, Vicente Bogo, Alceni Guerra, Aloysio Chaves Ar
naldo Prieto, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Ben
jamim, Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira, José Jor
ge, José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô Luís
Eduardo, Oscar CON'êa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel,
Ricardo Fíúza, Jonas Pinheiro, José Lourenço, Paes Lan
dim, Ricardo Izar, Simão 8essim, Antônio Carlos ~Gndar

Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José
Luiz Maia, Virgílio Távora, Brandão Monteiro, José Mau
rício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Joaquim Bevilacqua, José Genoíno, Adolfo Oliveira, Si
queira Campos, Haroldo Lima, Roberto Freire, Antonio
Farias. Votaram NÃO os seguintes Senhores oonsütutntes:
Ademir Andrade, Almir Gabriel, Carlos Mosconi, Cristina
Tavares, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Lyra, Fran
cisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto, José
Paulo Bisol, Oswaldo Lima Filho, IPrisco Viana, Antonio
Mariz, Euclides Scalco, Uldurico Pinto, Vilson Souza.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado. Votaram SIM 72 Constituintes;
votaram NÃO lü Constituintes. Total: 88 votos. O Desta
que foi aprovado.

Em votação o Destaque n. o 7.061, requerido pelo Cons
tituinte Euclides Scalco, referente à Emenda n.o 20.705, de
autoria do nobre Constituinte José Rocha Sobrinho, para
que o parágrafo único, item I, seja acrescido ao § 31 do
2.° Substitutivo do Relator. (Pausa)

Prejudicado o destaque, pela ausência de seu autor.
Peço a atenção dos Brs. Oonstituintes. Há sobre a me

sa requerimento de autoria do nobre Constituinte Oscar
Corrêa, com o seguinte teor:

"Sr. Presidente, o Deputado abaixo assinado
requer de V. Ex.a, ouvido o plenário da Comissão
de Sistematização, se digne encaminhar ao pre
sidente da Assembléia Nacional Constituinte pro
posta de prorrogação do prazo de discussão e vo
tação do Substitutivo do Relator, Deputado Ber
nardo Cabral, pelo período de até 30 dias, a par
tir do dia 8 de outubro, data anteriormente praza
da para conclusão dos nossos trabalhos.

Sala de Reuniões, 1.0 de outubro de 1987. 
Deputado Oscar Corrêa."

Este re-querimento não tem figura compatível com o
que está resolvido nas resoluções que geraram o Regimen
to Interno da Assembléia Nacional Constituinte e, conse
qüentemente, o da Sistematização. Figura, entretanto,
entre aqueles que o Regimento classifica como "outros re
querimentos", todos dependendo de manifestação do Ple
nário.

Dou a palavra ao autor do requerimento, para enca
minhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR:ÊA - Sr. Pre
sidente, 81'S. Constituintes, Imagino que este meu reque
rimento não esteja inovado. Outros pedidos como esse já
devem estar sobre a mesa. Aliás, fui informado pelo Cons
tituinte Ricardo Izar de que existe inclusive requerimento
de igual teor, de autoria de S. Ex.a

Acho muito importante, 81'. Presidente, que, desde lo
go, cesse de pairar sobre nós a perspectiva regimental de
que, não se votando até o dia 8 o Substitutivo do ilustre
Constituinte Bernardo Cabral, eventualmente possa ele ser
encaminhado automaticamente ao Plenário.

Quero dizer, ainda, em nome dos Constituintes, que
em nenhum momento se percebeu, nesta Comissão a in
tenção de adiamento ou de embargo ao bom and~mento
nos nossos trabalhos. Não há obstrução. Tem-se pro
curado, efetivamente, melhorar o texto constitucional. O
que é possível, está sendo feito. Aqueles destaques que
eventualmente podem ser retirados estão sendo retirados
pelos seus autores. Enfim, há boa vontade, por parte de
todos os Srs. Constituintes, com vistas ao bom andamento
dos trabalhos. É. materialmente impossível, entretanto - e
e~tamos vendo IS~O agora, mais do que nunca - que, ao
fim do prazo regímental, tenhamos concluído nossos tra
balhos.

É ~undam!3p.ta;l reconhecermos publicamente que, pela
nossa mexperiencta, ao fazermos o Regimento, incorremos
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em erro. Imaginávamos nós que no prazo fixado teríamos
condições de examinar e discutir o projeto. Mas hoje 
repito - é necessário reconhecer nosso equívoco e aper
feiçoar a norma regimental, para atender aos nossos in
teresses e, tenho certeza, aos interesses do povo brasileiro.

Desta maneira, creio que o prazo de 30 dias é o re
comendável. Fomos informados de que talvez fosse inten
ção do ilustre Presidente Ulysses Guimarães prorrogá-lo
por mais 10 días, Temendo, contudo, que S. Ex.a tenha de
fazer isso mais duas ou três vezes, o que coincidiria com
o prazo proposto por nós. Quando recomendo 30 dias, não
quero dizer com isso que necessariamente temos de utili
zá-los de modo integra1. Nada impede que em 20 dias
tenhamos nossos trabalhos concluídos.

Esta, a justificativa do meu requerimento.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Peço
a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem V.
Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, todos são testemunhas do grande empenho com
que o Plenário se tem dedicado à votação do Substitutivo
do Relator - interesse, aplicação e presença verdadeira
mente impressionant-es. Mas, apesar de todo esse trabalho,
temos a certeza de que não conseguiremos concluir o
exame do substitutivo dentro do prazo previsto inicial
mente.

Penso que nenhum de nós deseja que, esgotado o pra
zo, o substitutivo seja encaminhado, sem apreciação in
tegral, ao Plenário da Assembléia Nacional oonstítuínte.
Nenhum dos membros desta Comissão, sobretudo o pró
prio Relator, há de desejar que isto ocorra. Já há consen
so no sentido de que será necessária a prorrogação desse
prazo. O Constituinte Oscar corrêa, com senso de opor
tunidade, propõe essa prorrogação. No entanto, Sr. Presi
dente, parece-me que o prazo proposto é excessivo. Não
nos parece que haverá necessidade de mais 30 dias para a
conclusão dos trabalhos desta Comissão.

Por isso, tenho duas emendas a oferecer à proposta do
Constituinte Oscar Corrêa. A primeira delas é que o prazo
seja reduzido para quinze dias, ou melhor, até quinze
dias, até como estímulo para que a Comissão apresse o
seu trabalho.

Eu também sugeriria que a votação deste requerimento
não ocorresse nesta sessão. O assunto deveria ser reme
tido à Mesa, que se reuniria para apreciá-la, ouvindo as
lideranças partidárias, para, na sessão de amanhã, subme
tê-la ao Plenário.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Adylson Motta.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr. Pre
sidente, quero apenas comunicar que, preocupado também
com o andamento dos trabalhos, apesar de reconhecer o
esforça concentrado da Comissão de Sistematização, en
caminhei à Mesa da Assembléia Nacional Constituinte
proposta cujo texto distribui aos componentes desta Co
missão, sugerindo que os trabalhos da Comissão de Siste
matização se prolonguem até o dia 5 de deaeznbro, até o
fim da atual sessão legislativa. Logo em seguida, entra
ríamos em recesso por dois meses, não para descansar,
mas para dialogar com nossas bases e levar nosso trabalho
para ser apresentado. Retomados os trabalhos, no dia 1.0
de fevereiro, a nova sessão legislativa passaria a apreciar
o projeto definitivo em plenário, fixando-se o prazo de
90 dias improrrogáveis para sua votação. Até sugeri a data
de 21 de abril para a promulgação <da nova Constituição.

A exemplo do que tem demonstrado a história polítí
ca, creio ser esta uma tese sensata. A constituição da Es
panha, constantemente citada aqui, levou três anos e
meio para ser elaborada. A Constituição da Itália, levou
quatro anos. Nossa preocupação deve ser com o tempo de
duração da Constituição e não com o tempo de sua ela
boração. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a pa
lavra o nobre Constituinte Haroldo Lima.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, na verdade, esta Casa e os membros desta Comis
são de Sistematização estão preocupados com o andamen
to dos nossos trabalhos. Não vou repetir as observações já
feitas sobre o meritório esforço para a celeridade da vo
tação do substitutivo. Há rumores de que se, a partir de
determinado instante, a Comissão de Sistematização não
conseguir votar o Substitutivo, ele será encaminhado,
mesmo assim, ao Plenário da Assembléia Nacional Consti
tuinte.

Esta, a questão central, que está afligindo e preo
cupando diversos Constituintes, entre os quais me incluo.

A proposta do Constituinte Oscar Corrêa é no senti
do de prorrogar por 30 dias o prazo para a apreciação do
substitutivo. O Constituinte Pimenta da Veiga sugere o
prazo de até 15 dias. Pensamos que seria conveniente a
Mesa examinar a matéria, inclusive estabelecendo um li
mite máximo que pode ser até 15, ou até 30 dias, o que
poderia ser feito a posteriori, não necessariamente agora.
Contudo consideramos da máxima importância que a
Mesa da' Comissão de Sistematizacão se pronuncie a este
respeito independentemente dos prazos de 15 ou 30 dias,
pois a Comissão examinará e votará o Substitutivo até o
fim, custe o que custar. (Palmas)

Esta, a questão de princípio que nos está preocupando.
O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo

a palavra' ao Constituinte Aluízio Campos, que se havia
inscrito antes.

Vou limitar a dois o número de Constituinte para fa
lar sobre esta matéria, a fim de que não haja manifesta
ções intermináveis.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, parece estar havendo uma confusão em relação à
interpretação do Regimento. O. ~egimen~o. Interno da
Constituinte estabelece duas hipoteses distintas: uma,
quando o parecer do Relator não conclui por substitutivo
e, outra, em que, não se oferecendo parecer n? prazo de
25 dias axlste a facuload.; de se remeter o projeto a Ple
nário para ser proferido parecer oral. Na hipótese de
apres~ntacã.o do substitutivo, iniciada a votação, esta não
pode mais' ser interrompida, como não pode ser interrom
pida a votação do projeto em .pr~meiro turno no Plenár~o
da Assembléia Nacional Oonstítulnte. Tanto, que o RegI
mente mterno não estabelece prazo para a conclusão da
votação em primeiro turno.

Mut:1tis mutandís, cremos que esse entendimento de
ve ser adotado pelo Plenário da Comissão de Sistematiza
cão como muito bem ponderou o Constituinte Haroldo Lima. A votação não pode ser interrompida. Há que ser
concluída, e só depois da votação concluída é que o pro
jeto subirá a Plenário para votação em primeiro turno.

Por essa razão, não convém estabelecer a priori um
prazo determinado para a remessa, ao Plenário da Cons
tituinte, do projeto votado pela Comissão de Sistemati
zação. Se conseguirmos votá-lo num prazo mais curto,
ele irá mais cedo ao Plenário; se não conseguirmos votar
nesse prazo, irá depois. O que não pode acontecer é a
Comissão de Sistematização deixar de cumprir sua atri
buição fundamental, de participar na elaboração do pro
j eto, como está sendo feito, por meio de destaques às
emendas e ao próprio texto do projeto. (Muito heml)
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O nobre
Constituinte Marcondes Gadelha havia solicitado a pala
vra anteriormente. Tem a palavra S. Ex.a Em seguida,
a Mesa proclamará a decisão.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, srs. Constituintes, a proposta do Consti
tuinte Oscar Corrêa em nada conflita com outra, já en
caminhada pelo nobre Constituinte Adylson Motta. Am
bas visam uma só direção, que parece ser a expressão da
vontade geral desta Assembléia Nacional Constituinte: a
prorrogação dos prazos para discussão da matéria inte
gralmente, item por item, detalhe por detalhe, artigo por
artigo, destaque por destaque, no seio desta Comissão de
Sistematização.

Considero, Sr. Presidente, esta decisão de fundamen
tal importância, eis que retrata, com muita clareza, o
senso de responsabilidade que assumiu e se impôs esta
Assembléia Nacional Constituinte. .

Sr. Presidente, tenhamos a franqueza e a honestidade
de confessar que esta, em realidade, é a prin::-eira vez que
se faz uma leitura acurada, detalhada, mmuciosa e atenta
do Substitutivo Bernardo Cabral, para não falar nos oito
mil destaques, que merecem igual respeito, igual atenção,
igual zelo e igual cuidado desta Assembléia Nacional Cons
tituinte. Muitos que aqui se encontram tomaram contato
apenas parcial com segm~ntos, capítulos e seç!5es desse
documento. A leitura eoletíva que esta sendo feita agora,
porém, vem sanar um erro que cometemos desde a ori
gem.

Este grupo de Constituintes, que representa uma ge
ração inteira, vive um momento histórico singular, único.
Isto porque pela primeira vez houve oportunidade para um
debate pré-constitucional de dois anos, debate este que não
foi exercitado, que não foi levado nem capilarizado a to
das as células da sociedade, como convinha - e havia
condições para tanto. Em seguida, Sr. Presidente, abrimos
24 subcomísões para receber dezenas de milhares de pro
postas da sociedade, que não foram __adequadamente pr9
cessadas, Este é o foro, afinal, para que se faça uma ana
li:::e segura e se possa informar, instruir o restante da
Assembléia Nacional Constituinte para um trabalho dura
douro e definitivo, que responda às reais aspirações da
nossa sociedade.

Falo com a isenção de quem apresentou apenas 4
(quatro) destaques. Não tenho muita coisa a defender, a
não ser neste momento, a nossa responsabilidade, com a
convicção de que não podemos falhar dian~e da enor~e
expectativa que geramos lá fora, nesta Nação, que ansio
samente aguarda o resultado de nossas discussões. (Pal
mas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Oon.ídero
os Srs. Constituintes definitivamente informados sobre a
matéria. Mesmo assim, irei recapitulá-la, antes de ouvir o
Sr. Relator.

Não se trata apenas do requerimento do nobre Cons
tituinte Oscar Corrêa. Há um, anterior, do nobre Cons
tituinte Ricardo Izar e, ainda, uma iniciativa do nobre
Constituinte Adylson Motta no sentido de dirigir-se dire
tamente ao Presidente da Assem1;?léia Nacional Constitui~

te. Todos os requerimentos estao propondo prorrogaçao
de prazos. Há diferença entre os prazos prevls~os: uns
propõem 20 dias, outros, 15, e outros, ainda, 30 días,

Antes de passar à decisão que devo tomar, concedo
a palavra ao Relator Bernardo Cabral.

O SR RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Con~tituintes, ao que parece, está hav~?do Ilgeíra
confusão. O Regimento InterJ?-o da AsS~mblela ~acIOnal
Constituinte prevê que o ProJeto devera ser envíado ao
plenário nos 25 dias subseqüentes, com ou sem parecer.

Ocorre que agora não se trata mais de um Projeto, mas
de um Substitutivo. E, quanto ao Substitutivo, diz o §
3.° do art. 26:

"Na hipótese ... o Projeto retornará à Comis
são de Sistematização, para emitir novo parecer,
em prazo a ser fixado pela Mesa."

Há um novo aspecto. A Mesa é que vai fixar o prazo.
Absolutamente não se corre o risco de termos de remeter
ao Plenário, tal qual se encontra, este Sub:;titutivo, até o
dia 8.

Sugiro, assim, na esteíra do que lembrava o Oonsti
tuinte Pimenta da Veiga, que V. EX,a, integrante da Mesa,
s'e reúna com os membros da Mesa da Assembléia Nacio
nal Constituinte e, sem que se fixe um prazo fatal, estude
a forma de terminarmos nossos trabalhos a contento.

Ê o meu parecer, Sr. Presidente. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu ia dar
a palavra ao Constituinte Haroldo Lima. Entretanto, a
questão central que seria levantada por S. Ex.a foi agora
apresentada pelo Relator.

Para a primeira fase, que incluía as Oomísões Temá
ticas, havia um dipositivo segundo o qual, no caso de não
ser concluído o trabalho das Oomísões, este sêría de qual
quer modo remetido ao Relator. Quanto à segunda fase,
é diferente. Não se pode fazer uma analogia tão tran
qüila.

Eu diria, portanto, ao Constituinte Haroldo Lima que,
amanhã, na reunião da Mesa, a questão será devidamen
te formalizada, para se obter uma decisão. Por antecipa
ção, fico com o voto do Relator. (Palmas) Agora, recebi
dois requerimentos escritos, ambos sem configuração nos
casos previstos pelo Regimento. Mas classificam-se entre
os outros que dependem da manifestação do Plenário. Vou
passar a fazer uma Interpretação.

O Constituinte Oscar Corrêa modificou, em tempo
hábil, a redação no sentido de prorrogar o prazo pelo
período de até trinta dias. O Constituinte Ricardo Izar
propõe vinte dias. Este, no meu entender, está abrangido,
praticamente, pela proposição anterior, eis que "até trinta
dias" inclui vinte dias. Mas o prazo de vinte dias, definido
como tal, não daria vinte e um dias. Portanto, o reque
rimento de preferência seria aquele de maior abrangên
cia, ou seja, o que se refere "até trinta dias". Não se trata
de decisão que tomaremos. É apenas uma sugestão que
se encaminhará à Assembléia Nacional Constituinte, já
que não temos autoridade para decidír.

Desta maneira, paço votação simbólica, por maioria
simples. (Pausa)

Os Srs, Constituintes que estão de acordo com o reque
rimento do Constituinte Oscar Corrêa, sobre prorrogação
até trinta dias, queiram permanecer como se encontram.
Pausa. Aprovado. (Palmas)

Tem a palavra o Constituinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, há poucos minutos, quando da chamada para
as emendas, V. Ex.a anunciou o Destaque n.O 7.061, de
autoria do Constituinte Euclides Scalco, que não se en
contrava presente. Ocorre que este destaque é de minha
autoria e diz respeito à Emenda Popular n.O 20.705, que
não constava, inclusive, da planilha apresentada e distri
buída. Peço, pois, a V. Ex.a que reconsidere e coloque em
votação este destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem inteira razão. Está atendido.
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Destaque n.o 7.061/87, do Sr. Nelson Jobim 
Emenda n,? l-P-20.70S-3, do Sr. José Rocha Sobri
nho e outros "que adita onde couber artigos ao
Capítulo I do Título II do Projeto de Constituição

(Art. 5.°, § 31 do Substitutivo n.o 2".) (61.a vo
tação)

Passamos à votação do Destaque n.O 7.061, requerido
pelo Constituinte Nelson Jobim, e não pelo Constituinte
Euclides Scalco, conforme anunciado anteríormante,

Concedo a palavra a S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, o Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte, num ato absolutamen
te inédito na história das Constituições brasileiras, como
também das Constituições ocidentais, determinou e acatou
a possibilidade de emendas populares serem encaminha
das a esta Comissão e aqui tratadas e apreciadas como tal.

Pois bem, Sr. Presidente, a Emenda Popular n.>
20.705/3, qua apresenta um total de 336.047, oriundas de
São Paulo, e 31.002, do Rio Grande do Sul - totalizando,
portanto, 367.049 assinaturas de eleitores brasileiros 
pretende incluir, no § 31, de que estamos a 'tratar, um
adendo nos seguintes termos: "As informações requeridas
serão prestadas no prazo de lei, sob pena de crime de
responsabilidade".

O § 31 prevê a possibilidade do requerimento de in
formação, mas não fixa o prazo, não estabelece condições,
nem fixa o momento em que a autoridade recebedora do
pedido tem obrigação de responder. A emenda popular
supre esta omissão; assim, destaquei esta parte da
emenda, para que seja acrescentado, na forma em que o
Sr. Relator entender, ao § 31, este texto: "As informações
requeridas serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
crime de responsabilidade".

O acolhimento desta emenda é a resposta desta Co
missão a 367.049 assinaturas de eleitores brasileiros que
participaram erenvamenta desse trabalho. E este é o pri
meiro momento, nesta Comissão, para acolher parte de
uma emenda popular que movimentou todo este PaÍS, na
abertura que esta Assembléia Nacional Constituinte con
eedsu através do seu Regimento Interno.

Apelo ao Sr. Relator no sentido de que acolha a refe
rida Emenda Popular, nos termos do destaque, e apelo a
este Plenário para que a acolha nos mesmos termos. Muito
obrigado.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Quero comu
nícar a V. Ex.a que o Oonstituinte Antônio Carlos Konder
Reis vai dar a posição da Relatoria.

O ss, CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS KOl\TDER
REIS - Sr. PresIdente, de acordo com a solicitação do
Sr. Relator-Geral, devo informar aos Srs. e sras. Cons
tituintes que S. Ex.a acolhe a emenda objeto do destaque
do nobre Sr. Constituinte Nelson Jobim.

Ao § 31 do art. 5.0 foram apresentados inúmeros des
taques, pois deles foram objeto de votação Um foi rejei
tado na parte final do parágrafo, e o destaque de autoria
d~ nobre Constituinte Darcy Pozza foi acolhido, supri
mlndo parte do texto. O destaque solicitado pelo nobre
Constituinte Nelson Jobim não vem apenas completar a
regra con.stitucional. Antes e acima de tudo, vem aper
feiçoá-la, porque o direito à informação verdadeira dos
órgãos públicos precisa ter uma contrapartida, e este será
o crime de responsabífídade, na hipótese do silêncio da
autoridade inquirida.

Nestas condições, o Relator-Geral concorda com o
destaque, sob a forma de um acréscimo ao § 31 do art. 5.0 •

A Emenda Popular sugere um parágrafo único, mas
a técnica recomenda que o destaque seja aeolhído na
forma de um acréscimo ao § 31 do art. 5.0 do Substitu
tivo do R'llator.

É o parecer. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Então, a
interpretação do Relator é de que se trata de uma emenda
aditiva. Vai ser acrescentada ao texto.

Em votação. Os Srs. Constituintes que votam SIM
aprovam a emenda; os outros, votando naturalmente
NÃO, desaprovam-na.

Concedo a palavra ao Constituinte Adolfo Oliveira
para proceder à chamada.

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, quero retificar o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Infeliz
mente, não posso atender à solicitação de V. Ex.a porque,
na forma regimental, uma evz expressado o voto seguinte,
o primeiro não pode ser retificado. V. Ex.a o faz depois de
o voto seguinte já ter sido dado. Lastimo não poder
atender ao seu pedido.

(Procede se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos Almir
Gabriel, Artur da Távola, Bernardo Cabral. 'carlo:,
Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina Tavares, Eg1dio Fer
reira Lima, Fernando Lyra, Francisco Pinto Haroldo Sa
bóia, João Calmon, João Herrmann Neto, Jo~é Freire, José
Geraldo, José Paulo Bisol, José Richa, José Ulisses de Oli
veira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton
Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos Pimenta da
Veiga, Prisco Viana, Renato Vianna, Rodrigues Palma
Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins:
Albano Franco Antonio Mariz, Chagas Rodrigues Euclides
searco, Israel Pinheiro, José Costa, José Tavares, Márcio
Braga, Marcos Lima, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Rosa
de Freitas, Vicente Bogo, Vilson Souza, Hugo Napoleão,
João Menezes, Jonas Pinheiro, José Tinoco Mozarildo Ca
valcanti, Paes Landim, Ricardo Izar, Bra~dão Monteiro,
José Maurício, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim
Bevílacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, José Genoíno
Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Haroldo Lima, Rober~

to Freire, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos
Mendes Thame, Arnaldo Prieto, oaríos Chiarelli, Erald{)
Tinoco, Francisco Benjamim, Francisco Dornelles Iriocên
cio Oliveira, José Jorge, José Thomaz Nonô, LuÍS 'Eduardo,
Marcondes Gadelha, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, San
dra Cavalcanti, Antônio Carlos Kond,er Reis, Darcy Pozza,
Gerson P.eres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia e Virgílb
Távora. Votaram NÃO os seguintes senhores Con.stituin
tes: Aluízio Campos e Fernando Gasparian.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaro que meu voto, na Comissão de Sistematiza

ção, na sessão de hoje, quando da votação do § 31 do
art. 5.°, tinha a intenção de aprovar a Emenda Popular
n.O 20.705/3, de cujo pedido de destaque fui o segundo
signatário. Expressei erroneamente meu voto, dizendo
NAO, pensando que assim estaria votando com o Relator,
que havia se manifestado a favor da emenda em destaque,
quando deveria ter me expressado com um SIM. Avisei
prontamente o escrutinador, Deputado Adolfo Oliveira,
que informou-me, que por deixar da Mesa, não poderia
retificar meu voto, na contagem daquela votação, como
favorável à emenda aditiva acima, ao art. 31 do art. 5.0
do projeto.

Peço que esta declaração conste de ata.
Sala das Sessões, 1.0 de outubro de 1987. - Fernando

Gasparian.
O SR. PaESIDENTE (Jarbas Passarinho) ~ A Mesa

vai proclamar o resultado: votaram SIM 87 Constituintes'
votaram NAo 2 Constituintes. Total: 89 votos. O De.st3.qu~
foi aprovado. Declaração de voto, do Senhor oonsütumte
Fernando Gasparian.

Passamos ao § 32.
O SR. CONSTITt:i'INTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. pre

sidente, pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, devo deixar consignado na Ata dos nossos traba
lhos que proferi equivocadamente meu voto em relação ao
destaque do Constituinte Nelson Jobim, como já disse,
porque, no texto que eu tinha sobre a relação dos desta
ques não constava o número do que foi votado e sim de
outro, que tratava de matéria completamente diferente.
De maneira que desejo fique consignado que também vo
taria "sim" na devida oportunidade.

O SR. PRES'IDENTE (Jarbas Passarinho) - A reti
ficação de V. Ex.a é dada como declaração de voto, mas o
seu voto para os Anais é "não".

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, pela ordem. V. Ex.a anunciou o exame do § 32.
Tive oportunidade de falar com o Relator Bernardo Cabral
sobre um equívoco que consta do texto - é pena que S.
Ex.a esteja dando uma entrevista à televisão neste mo
mento - e S. Ex.a concordou comigo. Quando se diz no
final do parágrafo "independentemente de pagamento de
taxas ou emolumentos e de garantia de instância", o que
quer dizer é "de instância" e não "garantia de instância".
S. Ex.a quer dizer que esses emolumentos e taxas são li
vres em qualquer instância, e não em garantia de instân
cia, que é exatamente o contrário do pensamento que
preside o texto.

De modo que, se fosse possível, gostaria que V. Ex.a
convocasse o 801'. Relator para ouvir S. Ex.a sobre a ques
tão de ordem suscitada, porque assim evitaremos um de
bate rumoroso sobre um ponto como este.

O EiR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consti
tuinte Nelson Carneiro, não sei qual foi o teor da con
versa privada que V. 'Ex.a teve com o Relator, mas sabe V.
Ex.a experiente como é, inclusive nos dando lições de ex
periência parlamentar, que caberia uma oportunidade na
redação final e V. Ex.a mesmo, parece-me, está encarre
gado dela. Como essa é uma questão pertinente ao Relator,
só ele poderá opinar.

O SR. CONSTITUINTE NELSON OARNEmO - Sr.
Presidente, felizmente o Relator Bernardo Cabral está
chegando e assím poderá dar uma informação a V. Ex.a
sobre a questão de ordem que levantei, exatamente s-obre
a exclusão "de garantia" para ficar apenas "de instância".

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, na linguagem jurídica a instância é garantida a par
tir da hora em Que se dístríbuí uma ação e ela se efetiva
com a citação do requerido. É claro que aqui há uma
redundância, e não há por que não deixar de atender o
Senador Nelson Carneiro. Isso podará ser feito por ocasião
da redação final. Ele tem razão.

Destaque n.O 603/87 - Emenda n.O ES·32.387·3,
do Sr. Brandão Monteiro, "que adita a expressão
em defesa de direitos ao parágrafo 47 do art. 6.°
do Substitutivo n.o 1 (art. 5.°, § 32 do Substitutivo
n.? 2)".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o Destaque n.o 603, requerido pelo Constituinte Bran
dão Monteiro, referente à Emenda n.v 32.387, de sua au
toria. Refere-se à expressão "em defesa de direitos." E
S. Ex.a deixou uma Indicação escrita para que o nobre
Constituinte Luiz Salomão fizesse a defesa do destaque.

O SR. CONSTITUINTE BRAND,AO MONTEIRO - Sr.
Presidente, o Constituinte Luiz Salomão viajou.

Pens-o que é só uma forma de colaborar com o texto
do § 32 do Substitutivo. Serei bastante rápido. O texto
diz: "É a todos assegurado o direito de petição aos Pode
res Públicos em defesa de interesses ... " A minha emenda
pretende incluir em defesa de "direitos".

Como se sabe, interessa é pretensão e pode ou não se
basear em direito. E é esta a oportunidade de o texto cons
titucional garantir o que o Direito moderno, hoje, em qua
se todos os paises do mundo, vem garantindo, que são os
direitos coletivos em função de interesses difusos.

Falei pessoalmente com o Relator Bernardo Cabral e
penso que ninguém aqui se coloca contra essa emenda,
que é modesta, mas é uma contribuição ao texto do Sr.
Relator. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não há
oradores inscritos para falar.

Passemos à votação.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,

devo esclarecer que o Constituinte BJ.·andão Monteiro con
versou comigo. Inclusive disse a S. Ex.a que tinha razão,
porque é preferível que de defendam os direitos. Estou de
pleno acordo.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, para verificar o problema de redundância no
texto: "É assegurado o direito de petição dos Poderes
Públicos, EJlll defesa de direitos ... "

Direito em defesa de direitos?
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Acolho a in

terferência do Constituinte Gerson Peres. É matéria de
redação final e, ao final, faremos isso. Não há necessida
de de votação, Sr. Presidente.

O SR. PRES~IDENTE (Jarbas Passarinho) - A Presi
dência já havia anunciado o início de votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estamos
em pleno processo de votação. Se V. Ex.a não for referir
se à votação, peço que tenha paciência e aguarde o seu fim.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONO - É so
bre a votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem V.
Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONO - No
anexo distribuído, a Emenda n.O 32.387/3 diz o seguinte:

"Ê1 assegurado a qualquer pessoa o direito de
petição dos Poderes Públicos, em defesa de direito,
contra a ilegalidade ou abuso de poder e para pro
mover a responsabilidade de culpados, indepen
dente do pagamento de taxas ou emolumentos e
de garantia de instância."

Não é esta a matéria que está sendo submetída à vota
ção.

O SR. PiRESIDiENTE (Jarbas Passarinho) - oomo real
mente há dúvida solicito à assessoria do Relator Geral
que esclareça a matéria. (Pausa) O documento de que dis
ponho não me esclarece nada.

O CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONO - S. Ex.a, o
Constituinte Brandão Monteiro, já esclareceu a matéria, e
retiro minha questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos
proceder à votação do destaque.

O SR. RELATOR. (Bernardo Cabral) - Sr. presidente,
insisto junto a V. Ex.a em que os Srs. Constituintes têm
razão. É mais uma questão de redação. Independe de defe
sa de direito. Pediria, então, a V. Ex.a. que levasse isso em
consideração.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, há unanimidade quanto à mudança.

O S(R, PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Se há una
nimidade, rendo-me a ela gostosamente e considero o as-
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sunto prejudicado, desde que já foi combinado o acerto
com a redação.

!Em votação o destaque n.O 3.427, requerido pelo cons
tituinte Nilson Gibson, referente à IDmenda n.o 23.572, de
sua autoria. Não estando S. Ex.a presente, eu considero
prejudicado.

Passa-se ao § 33.
Destaque n,? 1640-87 - Emenda n.O ES·33.801·3,

do Sr. Délio Braz, "que modifica o art. 6.° § 44 do
Substitutivo n.o 1 (art. 5.° § 33 do Substitutivo
n,? 2)". (62.a votação)

Em votação o Destaque n. O 1.640, requerido pelo Cons
tituinte Délio Braz, referente à Emenda n.O 33.80l.

Tem a palavra S. Ex.a
O SR. CONSTITU""'INTE DÉLIO BRAZ - Sr. Presidente,

Srs. Constituintes, apresentamos destaque referente a uma
emenda ao art. 5.0 , § 33, do seguinte teor:

"Nenhum brasileiro será extraditado; a natu
ralização formalizada após ilícito que motive extra
diçâo é nula de pleno direito."

A Emenda proposta altera o dispositivo em questão,
sem modificá-lo substancialmente. Trata-se de melhorar a
redação do parágrafo.

Com efeito, o brasileiro nunca é extraditado. O que
ocorre com o estrangeiro naturalizado é que, se ele se
naturalizou fraudando a lei, anula-se, ex tun, a naturali
zação, extraditando-o, a seguir.

Na verdade, a ressalva incluída no dispositivo in fine
não representa exceção à regra da vedação da extradição
de brasileiro, mas fornece condição para que se proclame
a nulidade do processo fraudulento.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não há

oradores inscritos.
O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. presi

dente, o nobre Relator Bernardo Cabral, sobre esse pará
grafo, tem a oferecer ao Plenário uma solução que parece
de boa técnica e de excelente oportunidade.

Existem duas emendas: uma, do nobre Constituinte
Paulo Macarini e outra, do ilustre 'Constituinte Francisco
Rossi, que devem ser acopladas, o que pode ser feito pelo
Relator através de uma subemenda oferecida com o apro
veitamento de ambas. A emenda do nobre Constituinte
Paulo Macarini diz o seguinte:

"Nenhum brasileiro será extraditado."
A emenda do nobre constituinte Francisco Rossi diz:

"Nenhum brasileiro será extraditado, salvo ..."
Aí havia a expressão:

"naturalizado nos crimes comuns, quando
estes tenham sido praticados antes da naturali
zação ... "

Esse período seria supresso e assím ficaria:

"Nenhum brasileiro será extradítado" - como
pede o nobre Constituinte Paulo Macarini - "salvo
nos casos comprovados de envolvimento em tráfico
internacional de drogas e entorpecentes, quando
a forma de extradição será estabelecida em lei."

Essa redação poderá ainda ser aperfeiçoada, por oca
sião do segundo turno de trabalho, na redação final.

Com esta ressalva, não admitimos a extradição de bra
sileiros em hipótese alguma, o que só ocorrerá no Brasil nes
casos comprovados de envolvimento em tráfico interna
cional de drogas e entorpecentes. Quanto à forma de extra
dição, será estabelecida em lei.

O SR. CONSTITUINTE OARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, a propósito da questão que está sendo exa
minada e tendo em vista que esta Comissão decidiu, ainda
há poucos dias, eliminar, no artigo correspondente à prá
tica da tortura, como crime imprescritível, inafiançável e
insuscetível de anistia, a questão do tráfico ilícito de dro
gas, gostaria de fazer uma observação à Mesa e ao Relator:
houve uma interpretação equivoca da opinião pública a res
peito das decisões tomadas pela c<ornissão de Sistematiza
ção. Essa questão equívoca se deveu ao entendimento
pouco rigoroso da palavra "droga", que, lato sensu, tem
também o significado de medicamento. De modo que não
se pode inserir no texto da Constituição a expressão "trá
fico ilícito de drogas" sem especificarmos o tipo das mes
mas porque, do contrário, a droga que é medicamento
estaria também constitucionalmente inclusa e com tipici
dade de um crime onde, evidentemente, não haveria abran
gência constitucional. (Muito bem l )

De modo que consultaria o Sr. Relator sobre se não
poderia, com o consentimento da Mesa e a aquiescência
da Assembléia Nacional Constituinte, aproveitar a opor
tunídade da emenda para introduzir a tipificação exata da
questão do tráfico ilícito de drogas, narcóticos, entorpe
centes, inclusive com a linguagem técnica correspondente.
Naturalmente, teríamos de meditar para encontrarmos a
linguagem adequada, e, aproveitando todas essas emendas
e essa oportunidade, dar a resposta que, acredito, a socie
dade está esperando da Comissão de Sistematização sobre
o assunto.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRE8IDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte João Menezes, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZE8 - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, sei que há um interesse muito
grande por parte de todos os Srs. Constituintes, que estão
fazendo aqui um trabalho notável, árduo e sem hora, dando
o máximo de seus esforços no sentido de votar esta Cons
tituição. Mas me parece que estamos abrindo uma la
cuna nesta discussão. Esse caminho de se encontrarem
fórmulas para não se discutir emendas ou de se acatar
um parecer do Relator ou de dois ou três cidadão') que se
levantam aqui no plenário não é correto, poís a Constitui
ção é para ser votada. Se o prazo marcado pelo Presiden
te da Constituinte dia 8 de outuro, não for suficiente para
a discussão, que seja prorrogado. O que não se pode é votar
uma Constituição de afogadilho. A Constituição tem de ser
estudada, examinada e votada artigo por artigo. As emen
das têm de ser votadas, a não ser aquelas que forem retí
r81J as pelos autores.

Não estou aqui para atrapalhar, mas apenas mostran
do o aspecto legal da discussão desse projeto de lei.

Era esta a questão de ordem, Sr. presidente.
O StR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Acolho a

questão de ordem de V. Ex.a, e concedo a palavra ao Re
lator.

O SIR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Obrigado.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
gostaria de ouvir ainda a opinião do Líder do PMDB em
exercício, Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, em nome da Liderança do PMDB, gostaria de rei
terar o apelo aqui feito ao nobre Relator Bernardo Cabral
pelo Constituinte Carlos Sant'Anna, no sentido de que
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trabalhemos juntos, com base no Regimento, a fim de resol
vermos a questão surgida quando da votação de um dispo
sitivo que tratava de tortura e que a ele acrescia determi
nações sobre a questão do tráfico ilícito de drogas. Algumas
versões levaram a o que me parece ser um grave equivoco
em relação a esta Casa. Visivelmentp. não houve - nem
há - uma só voz, um voto e uma só posição que estabele
cesse qualquer tipo de aceitação de cumplicidade ou de
omissão em relação a esse crime, contra a pessoa e contra
o País, do tráfico de drogas. Este é o apelo que faço ao
nobre Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
81's. constituintes, o eminente Líder Carlos Sant'Anna
repôs o que se poderia considerar uma verdade histórica
do problema do tráfico de drogas quando, em data recente,
esta Comissão fez retirar, do parágrafo que tratava em
conjunto, o crime de tortura. Sabíamos todos da existên
cia da emenda do Oonstituínte Francisco !Rossi. Havíamos
conversado com S. Ex.a e ficou acertado que quando che
gasse a oportunidade, reintroduziríamos o dispositivo sobre
tipificação criminosa do tráfico de drogas entorpecentes.
O eminente Constituinte Antonio Mariz - aqui presente
- ouviu o que dissera. Ressaltei a S. Ex.a que a apresen
tação técnica que ele iria fazer naquele instante, sobretudo
quanto à legislação de entorpecentes, deixaria mal a Casa
devido a interpretação errônea que poderia decorrer da sua
perfeita sustentação, o que aconteceu. A imprensa enten
deu de forma equivocada que esta Casa estava abrindo
exceção para o tráfico ilícito de drogas entorpecentes e
para o terrorismo, o que não aconteceu nem para um
nem para outro assunto.

Sr. Presidente, a emenda do eminente Constituinte
Délio Braz prejudicará as duas outras emendas - a do
Constituinte Paulo Macariní e a do Constituinte Francisco
Rossi. Ao aprovar a emenda do Constituinte Délio Braz,
esta Casa estará desperdicando a oportunidade de reparar
mos a mancha que estão tentando jogar sobre a Comissão
de Sistematização. É uma oportunidade que não podemos
perder. Sentir-me-ei constrangido como Relator, se tiver
de votar contra a emenda do Constituinte Délio Braz e do
Constituinte Paulo Macarini, porque a emenda do Consti
tuinte Francisco Rossi trata do assunto das duas emendas
anteriores. Para não ter esse dissabor, encareceria aos emi
nentes Constituintes Paulo Macarini e Délio Braz a Con
veniência de retirarem as suas emendas para que pudés
semos votar a do Constituinte Francisco Rossi. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consti
tuinte Délio Braz, como se manifesta?

O SR. CONSTITUINTE DÉLIO BRAZ - Gostaria de
lembrar a V. Ex.a que está sendo votado o meu destaque,
n.o 1.640, e que estão fazendo uma confusão tremenda
com outros destaques e outras emendas. Na hora oportuna
esses destaques deverão ser discutidos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Apenas
pergunto a V. Ex.a se retira ou não o destaque. V. Ex.a
já falou a respeito do destaque.

O SR. CONSTITUINTE DÉLIO BRAZ - É lógico que
não. Mantenho o meu des~aque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consti
tuinte Paulo Macarini, retira ou não o seu destaque?

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI - Creio
que não está na hora.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
já encaminhou. Agora não vamos nos perder em ques
tões ...

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI - Sr.
Presidente, quero apenas dizer que pretendemos ercrever
uma Carta por uma Nação livre, aberta e independente.

Creio que nenhum brasileiro deva ser extraditado. Mante
nho o meu destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Na opi
nião de V. Ex.a, mesmo o naturalizado?

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI - Nenhum
brasileiro será extraditado, inclusive o naturalizado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Creio que
a questão de ordem levantada pelo Senador João Mene
zes é procedente. Tenho dificuldade em atender à eugestão
do Constituinte Adolfo Oliveira. Temos redações diver
sas, umas comprometendo as outras. Conseqüentemente
passarei à votação do requerimento de destaque de autori~
do Constituinte Délio Braz.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
quer falar sobre a votação?

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Pedi a
palavra porque fui citado pelo nobre Relator Bernardo
Cabral. Falarei sobre o tema por ele suscitado: as inter
p,!etações. errône~s e_ malévolas sobre a votação da Comis
sao de Bístematização a propósito de definição do crime
de tortura e da imposição constitucional de sua punição.

É evidente que o que a Comissão aprovou nada tem a
v~r, CO!?? se diz eq~ivocamente, com a suspensão da ina
fH~nç.§LbIhdadedo crime de tráfico de tóxicos. O que a 00
ml~s~o decidi!1 foi excluir a expressão, imprópria para
detínir esse típo de crime, que está perfeitamente deli
neado e configurado na legislação penal. O crime é muito
mas .ampl~ do que o. siI.1\ples tráfico de tóxicos que, na
terminologia penal, sígníríca apenas a exportação e ím
portaçâo das drogas. A decisão da Comissão foi ao centrá
r~o do que se diz, no sentido de reforçar o combate ao trá
fIc,o de drogas e entorpecentes, valorizando a legislação
eXIste~te e mantendo, evidentemente, a inafiançabilidade
garantida nos termos do Código 'de Processo Penal que a
assegura para os crimes que tenham pena máxim~ ízual
ou superior a três anos de reclusão. b

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Trata-se,
~omo se vê, de dar uma explicação à interpretação da
imprensa dos atos praticados por esta Oomíssão. O assunto
em votação no momento é um destaque que pretende, se
gundo o autor, melhorar a redação, pois as palavras são
praticamente as mesmas A redação do Substitutivo é a
seguinte:

"Nenhum brasileiro será extraditado salvo o
naturalizado, nos crimes comuns, quando 'estes te
nham sido praticados antes da naturalização."

A redação objeto do destaque diz:

"Nenhum brasileiro rerá extraditado A natu
ra1izaç~~ formalizada após o ilícito por ~otivo de
extradição e nula de pleno direito."

É uma escolha de redação.
Passa-se à votação.

O SR. CONSTITUINTE INOCJ'i:NCIO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem. O texto dessa
emenda é completamente diferente do texto original por
que, enquanto o texto original pune, essa emenda 'torna
pleno o direito.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É uma
questão de redação.

O SR. CONSTITUINTE INOCJ'i:NCro OLIVEIRA - Não.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É uma
questão de substância também?
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o SR. CONSTITUINTE INOCli:NCIO OLIVEIRA 
Também.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Lastimo
que V. Ex.a não tenha se inscrito no momento oportuno
para defendê-la e o faça em plena votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Carlos Sant'anna João Herrmann Neto, Délio Braz, João
Natal, Marcos Lima, Antoniocarlos Mendes Thame, Luís
Eduardo, Ricardo Izar, Darcy Pozza. Votaram NAO os se
guintes Senhores Constituintes: Ademir Andrade, Alfredo
Campos, Almir Gabriel, Artur da Távola, Bernardo Cabral,
Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Ha
roldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Freire,
José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José
Serra, José Ulísses de Oliveira, Nelson Carneiro, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ra
mos Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra,
Ren~to Vianna, R-odrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Vir
gildásio de Senna, Wilson Martins, Albano Franco, Antonio
Mariz, Chagas Rodrigues, José Carlos Grecco, José Tava
res, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Roberto Brant, Rose de
Freitas, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Aloysio Chaves, Ar
naldo Prieto, Carlos Chiarelli, Edme Tavares, Eraldo Ti
noco, Francisco Benjamim, Francisco Dornelles, Inocêncio
Oliveira, José Jorge, José Santana de Vasconcellos, José
Thomaz Nonô, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Oscar
Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcan
ti, João Menezes, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Paes Lan
dim, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas
Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Brandão Mon
teiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da
Silva, José Genoíno, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael,
Haroldo Lima, Roberto Freire.

Durante a chamada nominal da Votação do
Destaque n.O 1 640/87, o Sr. Jarbas Passarinho,
Terceiro-Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Fernando Henriqne
Cardoso, Quarto-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 9 Consti
tuintes; votaram NAO 81 Constituintes. Total: 90 votos. O
Destaque foi rejeitado.

Passaremos à votação do destaque do oonetttuínte
Paulo Macarini. V. Ex.a mantém o destaque?

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI - Sr. Pre
sidente, acolhendo as ponderações da Liderança do PMDB
e dos companheiros do plenário, curvo-me diante da re
dação dada pelo Relator e retiro o destaque. (Muito bem.
Palmas!)

Destaque n,? 4.577/87 - Emenda n,? ES·32.858·1,
do Sr. Francisco Rossi, "que modifica o art. 6.° § 44
do Substitutivo n,v 1 (art. 5.° § 33 do Substitutivo
n,v 2)". (63.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos, portanto, ao Destaque n,v 4.577, do Deputado
Francisco Rossi. Em discussão.

Concedo a palavra ao Deputado Francisco Rossi.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Sr. Pre
sidentes, srs, Constituintes, acho que dispensa 'qualquer
comentário o significado de tráfico de drogas e entorpe
centes. As revistas, jornais, rádios e televisões, todos os
dias dão ênfase a esse assunto. Ainda hoje, uma emissora
de televisão anuncia um programa a esse respeito. A ver
dade é que aquilo que. para todos nós, há alguns anos,

se afigurava como algo tão distante, hoje é uma ameaça
real, alcançando pessoas bem próximas a nós mesmos, as
nossas próprias famílias. O tóxico aí está, subvertendo
até mesmo os valores de ordem moral.

Gostaria de ler notícia publicada na "Folha de S.
Paulo", edição de sábado que, sob o título "Polícia Prsn
deu em Flagrante Mãe que Aspirava Coca com os Filhos",
diz o seguinte:

"A professora e cronista social Celeste Regina
Porto Borges foi presa em flagrante, na quarta
feira à noite, em seu apartamento, em São Leo
poldo, 34 quilômetros de Porto Alegre, quando
cheirava cocaína com seus dois filhos, de 17 e 23
anos, e outro jovem de menor idade. Celeste disse
à polícia que comprava [cocaína para que seus

filhos se drograssem em casa, a fim de evitar as
más companhias na rua."

A grande verdade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Consti
tuintes, é que os traficantes estão em vantagem, pois
todas as conquistas do homem no campo tecnológíco, as
mais sofisticadas, estão ao alcance das quadrilhas que
trabalham com tóxicos, verdadeiras multínacíonaís do
crime, pelas riquezas que as drogas geram, hoje modes
tamente calculadas em torno de 600 bilhões de dólares
em todo o mundo ao ano, o que daria para pagar quase
seis vezes a dívida externa brasileira.

li: necessário que a Assembléia Nacional Constituinte
se posicione firmemente a respeito deste assunto que
aflige a sociedade brasileira, até porque alguns segmen
tos da imprensa passaram para a opinião pública a
versão do fato e não o fato. E a versão que aí está é a
de que a Assembléia Nacional Constituinte ter-se-Ia
omitido a respeito deste assunto. A grande verdade é que
o Brasil deixou de ser apenas a rota para se transformar
num dos centros de distribuição de tóxicos para o mundo.

Rol", em São Paulo e no Rio de Janeiro já estão refi
nando cocaína, que passam a ser verdadeiros paraísos para
grandes chefões do narcotráfico. O caso mais recente
envolveu o nome de Tomaso Buschetta, que inclusive,
buscava fórmulas ilegais para permanecer no País a salvo
da legislação que trata do assunto.

Quero lembrar também outra notícia: a da queda de
um avião na Argentina, quando quatro brasileiros, de
reputação ilibada, morreram. Esses transportavam no
avião duzentos quilos de cocaína pura, avaliada em du
zentos milhões de dólares.

As nações civilizadas e modernas estão preocupadas
com essas organizações multínacíonaís 'criminosas e até
mesmo com criminosos comuns. Lembro o recente caso
da Inglaterra. Esse país permitiu a extradição de vinte e
seis torcedores ingleses para a Bélgica por crime, eul a
gravidade nem se compara com o tráfico de drogas. Os
torcedores ingleses haviam promovido tumulto 'em um
estádio de futebol que resultou em diversas mortes.

Recentemente, o rei da cocaína da Colômbia, que nun
ca houvera posto os seus pés nos Estados Unidos, foi
extraditado para lá, justamente por exportar essa droga
para aquele país. Lembro que 'êsse traficante 'colombia
no, agora extraditado e processedo nos Estados Unidos,
havia fundado um partido político e já se preparava para
ser candidato à Presidência da República daquele país
andino.

Entendo que podemos criar mecanísmos que inibam
o tráfico internacional de drogas. A omissão, no texto
constitucional, em relação à extradição, seria uma grande
contribuição para o estímulo do tráfico internacional de
drogas e entorpecentes. Devemos golpear fundo as orga
nizações criminosas que atuam como multinacionais do
crime em todo o mundo, inclusive aqui, no Brasil.
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Apelo para os nobres Constituintes no sentido de que
votem em nossa proposta, em nossa emenda, até porque
remetemos à legislação ordinária a forma como se dará
essa extradição. Definiremos o crime, o envolvimento e a
participação do traficante nesse processo. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- !Concedo a palavra ao Constituinte Joaquim Bevilacqua
para falar a favor.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, lamentavelmente a ex
plicação dada aqui pelo Constituinte Antonio Mariz com
relação ao § 8.0 , que votamos ainda ontem, não foi aquela
transmitida à opinião pública. Ficou estampada a imagem
de que a Constituinte, pela Comissão de Sistematização,
havia liberado a droga dos crimes inafiançáveis e impres
critíveis. Daí por que é da mais alta importância a emenda
do Constituinte Francisco Rossi. Além disso, salienta S. Ex.a
que é nos casos comprovados. Portanto, não basta apenas
o indício, mas nos casos comprovados de envolvimento em
tráfico internacional de drogas entorpecentes, Isso resolve
a questão, atendendo à justa e legítima preocupação do
ilustre Constituinte Carlos Sant'Anna. O tipo está bem
claro: "droga entorpecente". Finalizando, propõe S. Ex.a
que será estabelecida em lei a forma de extradição.

Sr. Presidente, a decisão da Comissão de Sistematiza
ção será por certo unânime em torno dessa matéria de tão
alta relevância, de tanta significação, porque se trata, a
bem da verdade, não de um crime comum, mas de um crime
de lesa-humanidade. Daí por que encaminho a votação
favoravelmente à emenda do ilustre Constituinte Francis
co Rossi, de n.o 32.858-l.

O SR. CONSTITUINTE JOSlf] ELIAS MURAD - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PREBIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
..,... Pois não, tem V. Ex.a a palavra, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOS1\1 ELIAS MURAD - Gos
taria de trazer aqui minha palavra de apoio à emenda,
porque tenho várias propostas, no Capítulo da Ordem So
cial, que dizem respeito ao grave problema das drogas no
Pais. pela importância da emenda do Constituinte Rossi,
gostaria de, ao lado da minha palavra de apoio, dizer
que, aprovada, provavelmente trará ela subsídios extraor
dinários àqueles outros postulados da nossa Constituição
relacionados com o controle das drogas no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Poderia V. Ex.a ser mais explícito na formulação da
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: ELIAS MURAD - Evi
dentemente, Sr. Presidente. l!: apenas no sentido de que
há uma correlação muito grande entre a proposta ora
apresentada e várias outras que temos no mesmo sentido,
no Capítulo da Ordem Social.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Agradeço a V. Ex.a A questão de ordem já foi resolvida
pelo Constituinte Jarbas Passarinho.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA _
Para uma questão de ordem, Sr. Presidente. Antes de
V. Ex.a passar a palavra ao Relator, gostaria de formular
uma indagação: se o Relator - ou mesmo o autor da
proposição - acha ser possível dar uma redação mais
clara ao texto, porque apoiamos o espírito da proposta,
mas a redação dá margem a interpretações ambíguas.
Quero um esclarecimento sobra o assunto. Trata-se da
expressão "ou nos casos comprovados de envolvimento em
tráfico internacional de drogas entorpecentes". Quero
saber se essa disjuntiva significa que o crime é passível
de extradição, aconteça em que período acontecer, antes
ou depois da naturalização. Quero deixar bem claro, Sr.
Presidente, que esta redação não atende à objeção levan
tada pelo Constituinte Carlos Sant'Anna quanto à natu
reza do tráfico de drogas. A palavra "tráfico" significa

"comércio" e no momento é usada indistinta e circuns
tancialmente, por força das matérias que vêm publicadas
nos jornais, como sinônimo de tráfico ilícito, significando
o tráfico condenado. Mas a médio e longo prazos a expres
são "tráfico internacional Ide drogas entorpecentes" pode
significar apenas o ingênuo e normal comércio de drogas
usadas em Medicina. A lei refere-se à extradição e não
ao tráfico.

Então, Sr. Presidente, indago ao Relator se é possível
dar uma redação mais clara e especifica ao texto, porque
o próprio autor sabe que como está ele é confuso.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Dou a palavra ao Constituinte José Ignácio Ferreira para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNACIO FERREIRA
Sr. Presidente, quero apenas indagar sobre a posibilidade
da inserção da palavra "ilícito" entre as palavras "tráfico"
e "internacional", porque era esse o motivo da objeção que
iria fazer. Concordo com a emenda, ou com o destaque,
mas, não há como se votar o texto da maneira como está
redigido, porque abrange tanto o tráfico lícito como ilícito.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Devo responder à questão de ordem dizendo que, infeliz
mente, não tenho apoio regimental para permitir a trans
formação de uma palavra do texto sem que haja uma
emenda a propósito.

Dou a palavra ao Relator, que poderá dizer até que
ponto a redação final nos poderá salvar de alguns impasses.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
antes de V. Ex.a assumir a Presidência - na ocasião pre
sidia os trabalhos o nobre Constituinte Jarbas Passarinho
- fiz este esclarecimento: na redação final seria incluída
a palavra "ilícito", para dar à matéria o contexto perfeito.
Es~a foi a forma, ou a fórmula, que a Comissão de Sis
tematização encontrou para arredar o propósito que ten
taram atribuir a ela. Jamais qualquer de seus membros
tentaria dar patrocínio a traficante ilícito de drogas ou
a quem quer que seja.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Agradeço ao Relator o esclarecimento prestado, que pa-
rece-me, satisfaz perfeitamente a indagação feita. '

Passa-se à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constdtuíntes;
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio
Campos, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi,
Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gas
parian, Fernando Henrique Cardoso, Haroldo Sabóia, Ibsen
Pinheiro, João Calmon, João Herrmann Neto, José Freire,
José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José
Serra, José Ulísses de Oliveira, Milton Reis, Nelson Car
neiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Os
waldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco
Vianá, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sigmaringa Sei
xas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Aécio Neves,
Chagas Rodrigues, José Tavares, Marcos Lima, Octávio
Elísio, Rose de Freitas, Vicente Bogo, Afonso Arinos, Aloy
sio Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam
Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Ben
jamim, Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira, José Jorge,
José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís
Eduardo, Marcóndes Gadelha, Mário Assad, Oscar Corrêa,
Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Jonqs
Pinheiro, Paes Landim, Ricardo Izar, Antônio Carlos Kon
der Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho,
José Luiz Maia, Virgílio Távora, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oliveira e José Maria
Eymael. Votaram NliO os seguintes Senhores Constituintes:
Alfredo 'Campos, Antonio Mariz, Délio Braz, Miro Teixeira,
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Ricardo Fiúza, Brandão Monteiro, José Mauricio, Lysànl'as
Maciel, Luiz Inácio Lula da Silva, José Genoíno, Haroldo
Lima, Roberto Freíre e Antonio Farías.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 79 Cons
tituintes; votaram NÃO 13 Constituintes. Total: 92 votos.
O Destaque foi aprovado.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN 
Pela ordem, Sr. Presidente.

Estou encaminhando à Mesa uma declaração de voto
referente ao § 31 do art. 5.°, mas minha intenção foi votar
a favor da emenda popular.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa recebe a declaração de voto de V. Ex.a

Passamos agora ao Destaque n.O 5.457, de autoria do
Constituinte José Egreja. Não estando presente S. Ex.a, fica
prejudicado o destaque.

Destaque n.O 4.325-81 ~ Emenda 11.° ES
22.526-0, do Sr. Paulo Macarini, "que modifica o
art. 6.° § 45 do Substitutivo n.? 1 (art. 5.°, § M do
Substitutivo n.O 2)". (64.a votação)

Passamos ao § 34 do art. 5.0 O primeiro destaque,
solicitado pelo Constiuinte Paulo Macarini, é o de n.o_ 4.325.
Pergunto ao Constituinte Paulo Macarini se mantém o
destaque.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI - Sim,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Mantido o destaque, concedo a palavra ao Constituinte
Paulo Macarini.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI - Sr. Pre
sidente, o destaque que apresentei à consideração da Oo
missão de Sistematização visa a dar uma redação mais
sintética ao § 34 do art. 5.°: "Conceder-se-á asilo político".
Sem qualquer outra condição.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) -
Não há orador para encaminhar a votação em contrário.

Passamos à votação do destaque.
Em votação.
Peço ao Sr. Secretário que proceda à chamada.
Antes, o Sr. Relator pede a palavra para dar um es

clarecimento.
Tem a palavra o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - O Relator Bernardo

Cabral posiciona-se pela manutenção do texto, que diz:

"Conceder-se-á asilo político aos perseguidos
em razão de defesa dos direitos e liberdades fun
damentais da pessoa humana."

Recentemente, tivemos de receber, no Brasil, o Chefe
da Polícia do Haiti, que levou à prática crimes hediondos,
como o de tortura, que podem ser caracterizados como bar
bárie, contrários aos direitos fundamentais da pessoa hu
mana. Se dissermos que "o Brasil concederá asilo político",
a uma pessoa como o Chefe da Polícia Ido Haiti terá de ser
recebida como asilado nos mesmos termos e da mesma
forma que qualquer lutador ou herói da liberdade, da liber
tação dos povos em qualquer parte do mundo.

Em razão disso, o Relator Bernardo Cabral pediu-me
que transmitisse a V. Ex.IIS o seu desejo de manter o texto
original.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pergunto ao nobre Constituinte Marcondes Gadelha se ainda
deseja fazer uso da palavra, já tendo falado o Relator.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, vou desistir. Devo dizer, entretanto, que

não sabia qual era a posição do Relator. Havia desistido
inicialmente porque não existia posição em contrário. Sur
giu uma posição em contrário, a do Relator. Desta forma,
eu me posicionaria para defender, já que me foi negado
esse direito, sob a alegação de que ninguém falaria em con
trário. Em todo caso, desisto em atendimento à indução
de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Agradeço a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, desejo falar a favor da emenda do nobre Cons
tituinte.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Nobre Constituinte Gerson Peres, não está aberta a ins
crição para falar a favor. O Relator já se pronunciou.
Lamento dizer isso a V. Ex.a, mas vamos proceder à vo
tação. Gostaria muito de ouvir a defesa.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, não- tendo sido ocupado o espaço, tem sido praxe
o Constituinte se manifestar, a não ser que V. Ex.a não
queira que eu fale. Neste caso, em consideração à autori
dade de V. Ex.a como integrante da Mesa e contrariando
sua tradição democrática, volto para o meu lugar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a sabe que sempre fico encantado em ouvi-lo. E até
gostaria de fazê-lo, pois tenho certeza de que V. Ex.1I ex
primiria o meu pensamento nesta matéria. Mas vou cin
gir-me ao Regimento. Em votação a matéria.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Artur da
Távola, Cristina Tavares, Fernando Gasparian, Fernando
Henrique Cardoso, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen
Pinheiro, João Herrmann Neto, José Paulo Bisol, José Ser
ra, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Paulo
Ramos, Pimenta da Veiga, Sigmaringa Seixas, Wilson Mar
tins, Délio Braz, Octávio Elísio, Vicente Bogo, Vilson Souza,
Eraldo Tinoco, José Jorge, Luis Eduardo, Marcondes Ga
delha, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Ricardo Fiúza, Ger
son Peres, Jarbas Passarinho, Enoc Vieira, José Lourenço,
Ricardo Izar, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas
Maciel, Luiz Inácio Lula da Silva, José Genoíno, José Maria
Eymael e Haroldo Lima. Votaram NÃO os seguintes senho
res Constituintes: Aluízio Campos, Bernardo Cabral, Carlos
Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Egidio Ferrei
ra Lima, Fernando Bezerra Coelho, João Calmon, José Fo
gaça, José Freire, José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José
Ulísses de Oliveira, Milton Reis, Nilson Gibson, Prisco
Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Pal
ma, Virgildásio de Senna, Albano Franco, José Costa, José
Tavares, Márcio Braga, Marcos Lima, Alceni Guerra, Aloy
sio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto,
Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Fran
cisco Dornelles, Inocêncio Oliveira, José Santana de Vas
concellos, José Thomaz Nonô, Mário Assad, Paulo Pimentel,
Sandra Cavalcanti, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy
Pozza, José Luíz Maia, Virgilio Távora, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oliveira, Ro
berto Freire e Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 43 Cons
tituíntes; votaram NÃO 49 Constituintes. Total 92 votos. O
Destaque foi rejeitado.

Destaque n.O 5.613/87 - Emenda n.o lP
19.918-2, do Sr. José Ignácio Fereira, "que modi
fica o art. 12, XII, letra "e" do Projeto de Consti
tuição (art. 5.°, §§ 33 e 34 do Substitutivo n,? 2)".
(65.a votação)

Passamos à votação do Destaque n,o 5.613, de autoria
do Constituinte José Ignácio Ferreira. Pergunto a S. Ex.a
se mantém o destaque. (Pausa)

Concedo a palavra ao Constituinte José Ignácio Ferreira.



Janeiro de 1988 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 1049

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNACIO FERREIRA 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, a nossa proposta
havia sido objeto de um entendimento no sentido de sua
retirada. Inicialmente, pensávamos que, no bojo do enten
dimento que fizemos, ela naturalmente poderia sair. Mas
agora, diante da evidência - o que muito nos sensibiliza
de que o Plenário ou parte expressiva dele deseja vê-la
aprovada, a nossa pretensão é que a disposição fique as
sim redigida.

"O Brasil não faltará à condição de Pais de
primeiro asilo, e só com a presença do refugiado
em território nacional poderá ser considerado pe
dido de extradição, a qual não será concedida por
crime exclusivamente político ou de opinião, ou
quando o extraditando puder ser condenado à mor
te no País solicitante, salvo compromisso de co
mutação de pena."

Esta é a proposta que apresentamos, entendendo que
a condição de país de primeiro asilo, para efeito de asilo
territorial, necessariamente precisaria constar da disposi
ção constitucional. Então, por exemplo, se alguém fugir do
Paraguai para o Brasil, atravessando a fronteira, não se
negará, para efeito de asilo territorial, a concessão desse
primeiro asilo. É uma disposição que nos parece cabível e
necessária, sobretudo porque não se trata de asilo diplo
mático, mas, sim, de asilo territorial. Portanto, o texto fala
por si mesmo.

No momento em que o Brasil passa por um processo
de abertura democrática, com a condição de país de pri
meiro asilo ele se abre para um grande abraço da socie
dade brasileira, certamente dando ao mundo um exemplo
de convivência pacífica. Parece-me que essa disposição
seja mais acertada e deva ficar, portanto, esculpida no
texto constitucional.

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

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gerson Peres,
que a solicitou para falar a favor do destaque 'do Consti
tuinte José Ignácio Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, prezados Colegas, a emenda de autoria do ilustre
Constituinte José Ignácio Ferreira parece-nos melhor do
que o dispositivo que consta do texto, pois este é subjetivo,
restritivo e se nivela a uma linha de conceitos de direitos
humanos de outro país e que não podemos a distância de
finir. S. Ex.a deu o exemplo do Chefe 'de Polícia do Haiti.
Eu daria o de Somoza e Ortega. Se hoje pedissem asilo
ao Brasil, a qual dos dois o concederíamos? Como iríamos
avaliar? O primeiro violentou direitos humanos e o se
gundo a liberdade de imprensa, além de direitos humanos,
expulsando padres do território etc. Portanto, esse con
ceito que está na redação do Substitutivo n.O 2 é muito
subjetivo.

Lembro aos prezados colegas que, para darmos curso
à tradição brasileira,' devemos ficar com a emenda do
oonstítuínte José Ignácio Ferreira, que coloca o País na
condição de dar asilo em primeiro lugar e, posteriormente,
avaliar a Situação do asilado. cabe ao Brasil conceder o
asilo - seria a tese - e, depois, avaliar se convém ou não
ter essa pessoa em território nacional, se ela é digna ou
não de aqui permanecer, se convém ou não aos nossos in
teresse.s, Negar asilo com base em justificativas subjetivas
contraria a tradição brasileira.

Portanto, não havendo outra emenda mais concisa,
como seria a de autoria do Constituinte Paulo Macarini,
apóio esta, segundo a qual o Brasil concederia asilo e, de
pois, a lei regulamentaria as situações em que caberia
dá-lo ou não. Essa emenda, parece-nos, salva a tradição
bratíleíra, pois - repito - concederíamos asilo aos que

procurassem o nosso País e, posteriormente, avaliaríamos
a situação deles.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, peço a palavra, para encaminhar contra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Concedo a palavra ao Constituinte Marcondes Gadelha.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, esta Casa perdeu a pre
ciosa oportunidade de votar uma emenda de extraordiná
rio alcance: aquela de autoria do Constituinte Paulo Ma
caríní, que é generosa, ampla e abrangente. Não vamos,
agora, tentar corrigir um erro com outro maior.

A emenda apresentada pelo Constituinte José Ignácio
Ferreira é extremamente confusa e subjetiva. Só a leitura
desse texto já é enfadonha e mostra o grande potencial
de arbítrio que pode conter.

Vou esgotar a paciência de V. Ex.a com a leitura do
texto que, por si só, extremamente eloqüente na sua in
competência e na sua incapacidade de atender aos seus
propósitos. Ele diz:

"O Brasil não faltará à condição de país de
primeiro asilo, e só com a presença do refugiado
em território nacional poderá ser considerado pe
dido de extradição, a qual não será concedida por
crime exclusivamente político ou de opinião ou
quando o extraditando puder ser condenado à mor
te no país solicitante, salvo compromisso de co
mutação de pena."

Sr. Presidente, como podemos pressupor se o extradi
tando pode ser condenado à morte, ou se vai haver com
promisso de comutação da pena, ou se esse compromisso
rerá honrado? Tenho a impressão de que devemos deixar
e~s~ espaço reservado ad futur~.para aprovação em ple
narro da Emenda Paulo Maearíní, Esta sim atende aos
propósitos generosos da idéia de asilo.' ,

~ SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Pela ordem, dou a palavra ao, Constituinte Chagas Rodri
gues.

O SR. CONSTITUIN:TE CHAGAS RODRIGUES - .Sr.
Presidente, V. Ex.a anunciou a votação da emenda de au
toria do nobre Senador José Ignácio Ferreira. Acontece
que, na publicação oficial referente ao art. 5.°, figura ou
tro destaque, de autoria do Constituinte Jovannl'Màsini.
Pará orientação do Plenário, pediria à Mesa que prece
d.esse a l~lt~ra da emenda, porque, conforme fosse, pode
riamos rejeitar a Emenda do nobre Constituinte José Igná
cio Ferreira e, depois, aprovar a proposíçâo de autoria
do Constituinte Jovanni Masirii. Pergunto, de antemão, se
S. Ex.a está presente. (Pausa) S. Ex.a está no plenário. .

A emenda diz o seguinte:

"Conceder-se-á asilo a estrangeiros persegui
dos em razão de raça, nacionalidade, convicções
polítíeas, defesa dos direitos e liberdades fun
damentais .da pessoa humana, não faltando ao
Brasil a condição de País da primeiro asilo. A
expulsão do asilado subordinar-se-á a amplo con
trole jurisdicional, vedada a repatriação ao país
onde a vida ou a liberdade do mesmo estejam
ameaçadas."

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES _
Agradeço a V. Ex.a e reafirmo que considero esta emenda
melhor.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Consulto o Constituinte José Ignácio Ferreira se

mantém o destaque. (Pausa) S. Ex.a o mantém.
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Dou a palvra ao Constitutinte Aluízio Campos, para
encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, a nosso ver o único ponto positivo da emenda do
ilustre Constituinte e amigo José Ignácio e a referência
contida na emenda "o Brasil não faltará à condição de
primeiro asilo". Mas, no restante, realmente a emenda
parece-me incabível.

Há outro ponto ainda, a emenda do nobre Constituin
te Jovanni Masini que preenche essa lacuna, porque diz:
"Conceder-se-á asilo a estrangeiros perseguidos em razão
de raça, nacionalidade, convicções políticas, detesa dos
direitos e liberdade fundamentais da pessoa humana" 
e escl-arece - "não faltando o Brasil à condicão de PaÍS
de primeiro asilo". .

, Então, como existe essa emenda, que supre a deficiên
cia que se poderia apontar no texto do Relator, manifesto
me contra a emenda do Constituinte José Ignácio Ferrei
ra, apelando também, como fez o Senador Chagas Rodri
gues, para que apoiemos a emenda seguinte, do Depu
tado Jovanni Masini.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pergunto ao Relator se quer opinar a respeito.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - O Relator entende
que a emenda do senador José Ignácio Ferreira pode
gerar certa confusão. Quando diz que "O Brasil não faltará
a condição de Pais de primeiro asilo, e só com a presença
do refugiado em território nacional poderá ser considerado
o pedido de extradição, a qual não será concedido por
crime exclusivamente político ou de opinião, ou quando
o extraditando puder ser condenado à morte no país soli
citante"; verifica-se que a extradição não será concedida
em duas hipóteses: l.a) em caso de crime exclusivamente
político ou da opinião; 2.a) quando o extraditando puder
ser condenado à morte, não importando se o asilo é polí
tico ou se o crime é comum, se é um assassino ou se é
praticante de qualquer tipo de comportamento conside
rado delituoso.

Portanto, as duas razões que impedem a extradição
estão desvinculadas entre si e gerariam uma confusão
entre o criminoso político e o comum. Por Isso novamente
a Relatoria sente-se na obrigação de manter o seu texto
em confronto com este, o que não significa que, com re
lação ao próximo texto, continue adotando a mesma posi
ção. Mas, em confronto com este texto, ela se vê obrigada
a preferir o texto do Substitutivo n.O 2.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Não tendo o Senador José Ignácio Ferreira retirado a
sua emenda, passa-se à votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Cristina Tavares, Harol
do Sabóia, João Herrmann Neto, José Ignácio Ferreira,
José Paulo Bisol, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Albano
Franco, Délio Braz, Rose de Freitas, Vicente Bogo, Ziza
Valadares, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame,
Luís Eduardo, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Luiz
Inácio Lula da Silva, José Genoíno e Haroldo Lima. Vota
ram NAo os seguintes Senhores Constituintes: Almir Ga
briel, Aluizio Campos, Artur da Távola, Bernardo cabral,
Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Oelso Dourado, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gas
parian, Fernando Henrique Cardoso, Francisco Pinto,
Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Fogaça, José Geraldo,
José Ulisses de Oliveira, Milton Reis, Nelson Carneiro,
Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Pimenta da Veiga,
Prisco Viana, Raimundo Bazerra, Rodrigues Palma, Sigma
rínga Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Cha
gas Rodrigues, José Costa, José Tavares, Márcio Braga,
Marcos Lima, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Alceni Guerra,

Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Edme Tavares, Eraldo
Tinoco, Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira, José
Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos, José Tho
maz Nonô, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Oscar
Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza,
Sandra Cavalcanti, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy
Pozza, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Enoc Vieira, José
Lourenço, Ricardo Izar, Brandão Monteiro, José Maurício,
Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi, Adolfo
Oliveira, Ottomar Pinto, José Maria Eymael e Roberto
Freire.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM
22 consatuíntes: votaram NÃO 69 Constituintes. Total:
91 votos. O Destaque foi rejeitado.

Destaque n.? 7.804/87 _ Emenda n.O ES
22.414-0, do Sr. .Tovanni Masini, "que modifica o
art. 6.°, § 45 do Substitutivo n.o 1 (art. 5.°, § 34
do Substitutivo n.o 2)". (66.a votação)

Passemos à discussão do destaque do Sr. Constituinte
Jovanni Masini, de n.o 7.804. Será o último destaque a
ser votado esta noite; após o que encerraremos a sessão.

S. Ex.a encaminhou à Mesa destaque propondo a
seguinte modificação:

"Condeder-ce-á asilo a estrangeiros persegui
dos em razão de convicções políticas."

Em votação.
Tem a palavra o COnstituinte Jovanni Masini, para

encaminhar a votação.
O SR. CONSTITUINTE JOVANNI MASINI - Sr. Pre

sidente, Srs. Constituintes, o destaque pretende amplíar a
possibilidade e a expectativa de asilo, procurando ser su
ficientemente enxuto, resumido, no sentido de sintetizar
os sentimentos de hospitalidade, de grandeza e de genero
sidade que sempre nortearam, em todos os tempos e em
todos os campos, a Nação brasileira. Que prevaleça esse
sentimento de espírito humanitário do povo brasileiro.
Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Concedo a palavra ao Constituinte José Genoino, para
encaminhar a favor.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, não vou encaminhar. Quero só lembrar ao Ple
nário da Comissão de Sistematização que, aprovando a
emenda do nobre Constituinte Jovanni Masini, recupe
raremos a emenda Paulo Macarini na essência. portanto,
vamos aprovar a emenda defendida pelo Constituinte
Jovanni Masini.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Há alguém para encaminhar contra? (Pausa)

Não havendo quem encaminhe contra, submeto a
matéria à votação do Plenário.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma informação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
estou entendendo que o Constituinte modificou o destaque
que tinha sido apresentado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Perfeitamente. S. Ex.a suprimiu expressões - isso já foi
decidido aqui anteriormente - no próprio texto. Consta
do destaque. O Sr. Constituinte requereu destaque para
essa expressão do texto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Mas já está no
destaque?
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Está no d-estaque.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Então, ela não
modificou.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Não. Já está no destaque, senão não o submeteria à
votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONõ 
Para uma reclamação, Sr. Presidente. Numa sessão há
dois ou três dias, houve caso absolutam-ente similar e a
Mesa decidiu - e enfatizou a decisão - dizendo que não
podia ser subtraída nem modificada.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA 
Sr. Presidente, o Constituinte José Thomaz Nonô não traz
uma informação correta. O que a Mesa decidiu foi aca
tado nessa hora, porque a modificação foi feita antes do
início da votação. Ao anunciar V. Ex.a o texto, ele já es
tava modificado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Exatamente. Tenho-o por escrito. Portanto, tem pro
cedência.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, só para acrescentar uma informação. Na verdade,
houve um voto s-emelhante a este, mas com uma dif'crença
fundamental: é que se tentou fazer uma alteração depois
de' iniciado o processo de votação, e aí não foi _mais
possível. Mas antes de iniciado o processo da votaçao 
e isso já aconteceu diversas v-ezes nessas sessões - isso
sempre foi permitido pela Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Queria dar uma informação. Não tenho nenhum ampa
ro regimental para proceder diferentemente, porque o
destaque está aqui, assinado por ele, nesses termos. Não
tenho outra alternativa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
se V. Ex.a me permite, parece que o nobre Constituinte
está suprimindo palavras do destaque tal como publicado,
e isso não pode ser feito. É anti-regimental.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Perdão. Estou ma baseando nas decisões anteriores da
Mesa. O destaque foi-me submetido com essa redação.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO'FREIRE - Sr. Pre
sidente, decidido pela Mesa, o COnstituinte, se discordar,
poderá recorrer à Presidência da Assembléia.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Acato a questão de ondem do Constituinte iRoberto Freire.
Os Constituintes que não estiverem de acordo poderão re
correr da decisão.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Constituinte, infelizmente não posso conceder a pala
vra a V. Ex.a mais uma vez esta noite, porque estamos em
processo de votação.

Proceda-se à chamada.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi

dente, peço a palavra para uma questão de ordem sobre
o processo de votação. Vamos ver se V. Ex.a mais uma vez
vai negar-me a palavra. Se V. Ex.a acha que não posso
falar ... Na primeira vez concordei com V. EX.a, com esta
segunda vez, V. Ex.a vai infringir o Regimento.

Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem sobre 'O processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

'0 SR. CONSTITUINTE OORSON PERES - Sr. Presi
dente, o Regimento Interno determina que as emendas se
jam publicadas em avulso. Aqui, a emenda do nobre Cons
tituinte está publicada na íntegra.

A questão de ordem é a seguinte: pode V. Ex.a colocar
em votação uma emenda constitucional rasuraõa, na Mesa,
pelo autor da mesma, extraindo expressões, contrariando
aquilo que está publicado no avulso, como manda o Regi-
mento? '

Se V. Ex.a decidir favoravelmente, abrirá um prece
dente para todos. Antes da votação todos poderão cor
rigir, sobre a mesa, a sua emenda com termos contrários
ao constante no avulso. Esta é a minha questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A questão de ordem respondo da seguinte forma: fui in
formado pela Mesa de que há decisões anteriores nesse
mesmo sentido. V. Ex.a tem razão ao pedir que eu genera
lize a decisão. Efetivamente, o destaque é feito sobre ex
pressões contidas anteriormente, mas deve ser feito por es
crito e encaminhado à Mesa antes da votação. Esta decisão
não é minha, estou simplesmente continuando uma tradi
ção que se estabeleceu aqui.

Assim, peço a V. Ex.a ou a qualquer outro Constituinte
que não esteja de acordo que recorra à Presidência da
Assembléia para que haja uma jurisprudência sobre a ma
téria.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra V. Ex.a para uma reclamação.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Tem
sído praxe, Sr. presidente - inclusive há uma determina
ção da Presidência .;; que as chamadas sejam sempre alter
nadas, começando pelo PMDB ou PMB. Se houver uma al
teração e o precedente for criado isso pode dar margem a
interpretações que - estou certo - não são aquelas que a
Mesa deseja. Esta chamada, agora, deveria começar pelo
último partido, PMB.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Acolho a observação de V. Ex.a, não devemos abrir nenhum
precedente nesta matéria. Que se proceda à votação de for
ma alternativa, como é a praxe. E foi por extrema libera
Iídade que concedi questões de ordem, não as concederei
mais.

Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores 'Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir ~drade, Almir GabrIel, Aluizio
Campos, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mos
coni, Carlos Sant'Anna, Egidio Ferreira Lima, Fernando
Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique
Cardoso, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro,
João Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José
Freire, José Geraldo, José Paulo Bisol, José Serra, José
UIísses de Oliveira, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nel
ton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo
Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezer
ra, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Wilson Martins,
Albano Franco, Chagas Rodrigues, José Costa, José Ta
vares, Marcos Lima, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Ro
berto Brant, Rose de Freitas, Vilson Souza, Alceni Guerra,
Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Carlos
Chiarelli, Edme Tavares, Inocêncio Oliveira, José Jorge,
José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo,
Marcondes Gadelha, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Ri
cardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Antônio Carlos Konder
iReis, Darcy Pozza,- Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José
Luiz Maia, Virgílio Távora, Enoc Vieira, Jonas Pinheiro,
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Capo I, art. 196, do Substitutivo 2, como Emenda substitu
tiva.

lU - COMUNIOA:çõES
Da Presidência:

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Antes de
iniciarmos os nossos trabalhos, a Mesa desej a fazer uma
comunicação sobre suas decisões.

A propósito do pedido de prorrogação, ontem subme
tido ao Plenário e por ele aprovado, de autoria do nobre
Constituinte Deputado Oscar Corrêa, a Mesa da Comissão
de Sistematização decidiu que o seu Presidente, o emi
nente Senador Afonso Arinos, entender-se-á com o Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte a respeito do
assunto e espera dar a decisão do Presidente Ulysses
Guimarães na sessão da próxima segunda-feira.

A Mesa decidiu, também, em reunião de hoje, que
será licito ao autor do destaque, antes de iniciada a sua
votação, destacar parte da emenda, expressões ou pala
vras, para aprovação ou rejeição, tendo em vista que alguns
dispositivos contêm matéria nova.

A Mesa, também, decidiu que a reunião de amanhã,
3 de outubro, assim como as dos demais sábados, serão
realizadas no horário das 9 às 13 horas, não havendo
reunião no domingo e, a partir da segunda-feira, as reu
níões continuarão no mesmo horário já estabelecido e que
estamos observando. De maneira que foram estas as deci
sões tomadas hoje, pela Mesa da Comisão de Sistemati
zação.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Tem a pala
vra, para uma questão de ordem, a nobre Constituinte
Cristina Tavares.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Consulto a V. Ex.a se hoje vamos votar através do painel
eletrônico?

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - O Secretá
rio-Geral da Câmara, Dr. Paulo Affonso Martins de Oli
veira, informa que os técnicos ainda não puderam concluir
O· preparo do sistema eletrônico para funcionar imedia
tamente. Quando isto acontecer, começaremos a utilizá-lo.

A SRA. OONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Sf. Presidente, quero registrar o meu inconformismo. Não
a-credito nesta informação. Penso que há uma deliberada
postergação dos trabalhos desta Comissão de Sistemati
zação. Penso que esta desculpa não convence porque os
testes já foram feitos desde a semana passada.

Ontem estive com o Presidente Ulysses Guimarães,
que reafirmou que o painel eletrônico pode ser acionado
a qualquer momento. Este é o meu inconformismo e apre
sentarei à Mesa, ainda hoje, um requerimento para que
se faça um teste. Por que V. Ex.a não faz um teste, agora,
nesta sessão? O que está impedindo este teste, a não ser
postergar e oferecer à Nação este desastrado e triste
espetáculo? A.s vésperas do 3.° milênio, instalado um painel
eletrônico, por manobras políticas inconfessáveis, esta
Comissão de Sistematização está atrasando os seus tra
balhos.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A informa
ção que a Mesa da Sistematização tem é de que, embora
o painel eletrônico esteja funcionando para a Assembléia
Nacional Constituinte, ainda não foi programado o seu
funcíonamento para a Comissão de Sistematização.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
A informação não é verdadeira, Sr. Presidente.

J'osé .Lourenço, Ricardo Izar, Brandão Monteiro, José
Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Luiz Inácio Lula da Silva, Adolfo Oliveira, ottomar Pinto,
José Genoíno, José Maria Eymael, Haroldo Lima e Roberto
Freire. Votaram NliO os seguintes Senhores Constituin
tes: Celso Dourado, José Ignácio Ferreira, Virgildásio de
Senna, Délio Braz, Eraldo Tinoco e Francisco Dornelles.
ABSTENÇAO: Senhor Constituinte José Thomaz Nonô,

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado; votaram SIM 82 Cons
tituintes; votaram NÃO 6 Constituintes; absteve-se de
votar 1 Constituinte. Total: 89 votos. O Destaque foi apro
vado.

m - SUSPENSÃO DA REUN!AO

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A presidência vai suspender os trabalhos, convocando os
Senhores Constituintes para a continuação da presente
reunião, amanhã, 2-10-87, às 14:00 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 2 DE OUTUBRO DE 1987

Pre:idência dos Srs. Aluízo Campos, Primeiro-Vice
Presidente; Afonso Arinos, Presidente; Jarbas Passarinho,
Terceiro-Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIAO

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.

11 - EXPEDIENTE

REQUERIMENTOS

Do Senhor Constituinte Oscar Corrêa:

"Sr. Presidente:
. O Deputado abaixo assinado requer de V. Ex.'\ ouvi
do o plenário da Comisão de Sistematização, se digne en
caminhar ao Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte proposta de prorrogação do prazo ide discussão e
votação do substitutivo do Relator, Deputado Bernardo
Cabral, pelo penado de até 30 dias, a partir dç. dia_ 8
de outubro, data anteriormente aprazada para conclusão
dos nossos trabalhos.

Sala das Reuniões, 2 de outubro de 1987. - Deputado
Oscar Corrêa,"

Do Senhor Constituinte Ricardo Izar:

"Sr. Presidente:
Requeiro a V. Ex.a se digne encaminhar ao Presidente

da ANO proposta de prorrogação de prazo de discussão
e votação do Substitutivo ora em votação, pelo período
de 20 (vinte) dias.

Brasília, 2 de outubro de 1987. - Ricardo Izar."

Do Senhor Constituinte Luiz Gushiken;

Partido dos Trabalhadores

Gabinete da Liderança
Ofício n.o 125/87 Brasília, 2 de outubro de 1987

. Senhor Presidente,
Solicito a V. Ex.a determinar as providências neces

sárias para que o Destaque n.O 2.373, referente à Emenda
IP-15.483-9, de minha autoria, seja transferido ao TIT VII,

Sala das Sessões, - Deputado Luiz Gushiken."
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o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Mas V. Ex.a,
como Constituinte e Deputada, tem todo o direito de
procurar investigar as causas, se isso lhe interessar.

IV - ORDEM DO DIA

VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTITUIÇãO

TíTULO Ir (continuação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vamos pas
sar, então, à votação do § 35 do art. 5.° do substitutivo.

O primeiro destaque, de n.? 4.043, é de autoria do
Constituinte Roberto Campos.

Não estando presente S. Ex.a, está prejudicado.
O segundo destaque, de n,v 7.601, é do ilustre Cons

tituinte Darcy Pozza e se refere ao texto do projeto
pedindo a supressão do parágrafo;

O Constituinte Darcy Pozza está ausente.
~stá prejudicado o destaque.

Destaque n." 1.893/87 - Emenda n.o .
lP-00606-6, do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, "que
substitui o art. 12, inciso XIII, do projeto de Cons
tituição (art. 5.°, § 35, do Substitutivo n.? 2)".
(67.a votação)

O terceiro destaque, de n.O 1.893, é requerido pelo
Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, referente à Emen
da n.v 1P-00606-6.

Tem- a palavra o nobre Constituinte Plínio Arruda
Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, hoje vamos tratar
de um assunto polêmíco e difícil, um assunto que, em
geral. apaixona e que impede o raciocínio claro e lógico.
Vou ler a emenda que o nosso partido pretenderia ver
aprovada hoje nesta Comissão.

A proteção da propriedade privada se estabelece, de
acordo com a nossa emenda, em duas categorias de pro
priedades. Fazemos uma diferenciação na propriedade.
Este é o ponto focal da emenda que queríamos ver apro
vada hoje. Há a propriedade dos bens de uso pessoal e
família!. Para nós essa propriedade é realmente sagrada,
é uma projeção da própria personalidade da pessoa. Para
nós o texto constitucional deveria dar a essa propriedade
uma proteção completa, traduzida nos seguintes termos:

"Ela é insuscetível de desapropriação, salvo
por inarredável interesse social, ou utilidade ou
necessidade pública, mediante justa e imediata
indenização em dinheiro, se assim exigir o ex
propriado."

Agora, há pouco, conversando com o Sr. Constituinte
Ricardo Fiúza, S. Ex.a argumentava que era necessário
colocar a palavra "prévia" no texto do Projeto Bernardo
Cabral para impedir o que aconteceu em São Paulo, por
exemplo, em que milhares de proprietários de pequenas
casas até hoje, cinco, seis anos depois da desapropriação,
ainda não receberam o seu dinheiro. E respondi ao Cons
tituinte que a palavra prévia consta do texto constitu
cional, e hoje isso não impediu que todos esses milhares
de proprietários estivessem sem receber a sua indeni
zação. A fórmula que propomos aqui da indenização ime
diata, quer dizer o seguinte: antes da imissão da posse
e sem permitir a imissão da posse, essa pequena proprie
dade deverá ser integralmente indenizada, ou seja, todo
o dano que o Estado causa àquele proprietário, pela neces
sidade que tem do seu bem, deve ser ressarcido imedia
tamente antes da imissão da posse; isso para propriedade
do bem de uso pessoal ou familiar.

Para os outros tipos de propriedade, ou para as pro
priedades de bem de produção, nós temos um tratamento
na emenda, que vou colocar aqui para os senhores:

"Bens de produção são suscetíveis de desa
propriação, por necessidade ou utilidade pública
ou por interesse social, desde que necessário à
execução de planos" - não admitimos a desa
propriação de uma propriedade sem que existam
previamente planos -, "programas e projetos de
desenvolvimento social e econômico, sejam eles
d!1 União, dos estados ou dos munícípíos, me
diante justa indenização."

"Os critérios para determinar o valor e a for
ma de indenização por desapropriação, sempre
levarão em conta o não uso, o uso meramente es
peculativo, e, se bens de produção, a média da pro
dutividade no mesmo período, além da sígnífíea
ção econômica do ato expropriatório em relação
ao patrimônio do expropriado, considerada a base
geral de garantia de seus dependentes".

O que queremos dizer com isso, Sr. presidente, meus
caros colegas? É que estabelecemos uma distinção, e isso
é o que deveríamos fazer aqui e agora. Se queremos que
realmente essa Constituição abra caminho para uma re
distribuição da renda, sem o que todos os artigos e pará
grafos, que aprovamos até agora, e que estabelecem ma
ravilhosas liberdades individuais, jamais serão concreti
zados, porque jamais encontrarão uma Ordem Econômica
e Social que permita ao cidadão valer-se desses recursos.

A nossa emenda, Sr. Presidente, paradoxalmente, é
aquela que mais protege hoje a propriedade que preci-
sa ser protegida no nosso País. '

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra, para contestar a emenda, o COnstituinte Egídio Fer
reira Lima.

o SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, esta matéria que esta
mos debatendo agora é seguramente uma das mais delica
das, que provoca mais conflito dentre todos os temas da
Constituição. Começo -fazendo um apelo a todos os mem
bros da Comissão de Sistematização, no sentido de que dei
xem o conflito, a contenda para que venha a ser dirimido
e resolvido na ocasião em que formos tratar da questão
fundiária e da reforma agrária.

O texto do parágrafo 35 do art. 5.0 do Substitutivo tal
vez seja a melhor elaboração técnica e substantiva do
projeto que estamos discutindo. S. Ex.a não deixa lugar a
dúvidas, não faz uma parte se sobrepor a outra; faz um
enunciado preciso, correto e completo, no lugar que lhe é
próprio, que é o rol das Garantias e dos Direitos Indivi
duais.

Não cabe aqui, nesta oportunidade e neste parágraro,
avançar em mecanismos e critérios de desapropriação. O
lugar, próprio é o referente à questão fundiária e à refor
ma agrária.

Vamos nos unir em torno desse texto, que é o melhor
texto da lavra do Relator Bernardo Cabral, pela capacida
de criativa que S. Ex.a revela, pela perspicácia que teve ao
evitar atritos e conflitos maiores.

Vamos todos acompanhar com o orador o texto, con
forme se acha lavrado.

"A propriedade privada é assegurada e protegida pelo
Estado."

Assegura-se aqui a propriedade privada e diz-se mais,
que ela é protegida pelo Estado. Com isto, o Direito Cons
titucional brasileiro tradicional, na matéria, é reiterado.
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A seguir, há uma riqueza e um avanço notável, quando
diz que:

"o exercício do direito de propríedade subor
dina-se ao bem-estar social", que é expressão mais
rica, mais precisa, mais abrangente do que "inte
resse social".

E ainda diz que ela se subordina à conservação dos
recursos naturais.

O homem, no início, lutava com a natureza e a agredia
para sobreviver; hoje, ele tem que viver em comunhão com
ela, tem que preservá-la, senão ele próprio submergirá.

E ainda diz que ela subordina-se à proteção do meio
ambiente,

O Relator procurou expressões precisas para tocar na
questão vital dos recursos naturais, no problema atualís
símo da ecologia.

A seguir, na trilha das Constituições anteriores, o Re
lator diz: "A lei estabelecerá o procedimento para desa
propriação por necessidade ou utilidade pública, ou por
interesse social, mediante justa indenização".

E não poderia ter utilizado melhor expressão.
Por que dizer em dinheiro? Por que avançar a prévia

aqui, quando a justa indenização cobre segura e precisa
mente o pagamento em dinheiro e o pagamento no ato,
salvo as exceções que venham, posteriormente, a serem
definidas no texto da constituição.

Devemos, Sr. Presídente e Srs. Constituintes, ficar com
o texto do Relator, porque, nesta hora, ele atende precisa
mente o alcance das disposições referentes às Garantias
Individuais.

Sr. Presidente, Srs. Congressistas, defendo o texto, la
mentando ficar contra a emenda do Constituinte Luiz
Inácio Lula da Bílva.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra o Autor do destaque, Constituinte Luiz Inácio Lula
da Silva.

O SR. CONSTITU'INTE LUIZ INáCm LULA DA SILVA
- Sr. Presidente, 81's. Constituintes:

Penso que seria desnecessário fazer uso da palavra
depois ,da defesa feita pelo companheiro Plínio Arruda
Sampaio. Entretanto, em nenhum momento aqui foi cita
do que o projeto do Relator Bernardo Cabral era impres
tável no que diz respeito à questão da propriedade.

Apenas se quer aperfeiçoar o projeto porque entende
mos que, numa Constituição, a 'lei fica generalizada. Já
se sabe de antemão, que a interpretação normalmente é
contrária aos pequenos. E temos notado, por este Brasil
afora, dezenas de desapropriações em que o pequeno pro
prietário, o dono de uma casa onde ele mora, na hora que
o poder público desapropria, esse sujeito é obrigado a sair
da casa e, às vezes, fica, como lá em São Bernardo do
Campo, até dez ou doze anos sem receber sequer uma
quantia em dinheiro que lhe pervníta construir outra casa.
Sabemos, nos centros das grandes cidades, a quantidade
de terrenos que existem vazios, apenas para especulação.
É, em função da existência desses terrenos que os COnsti
tuintes estão acompanhando pelos jornais diuturnamente,
estão acompanhando pela televisão e pelo rádio, a verda
deira guerra civil que se dá hoje entre trabalhadores, que
não têm casa para morar e que ocupam o terreno, e a po
lícia, que invade o terreno para tirar os trabalhadores de
lá.

Se V. Ex.as prestarem atenção ao jornal O Estado de
S. Paulo de hoje perceberão a guerra que houve em São
Paulo, onde um jornalista da Folha 'de S. Paulo foi quase
massacrado, e a Deputada do Partido dos Trabalhadores,
Luiza Erundina, foi espancada ao tentar defender os tra-

balhadores que ocuparam o terreno, que há muitos anos
não está ocupado e que pertence a um senhor até desco
nhecido, que não se sabe se é proprietário.

A nossa emenda não especifica, a nossa emenda pre
tende ir à ferida da questão da propriedade, pretende de
finir claramente quando será desapropriado e, quando o
for, por motivos inadiáveis, que seja pago ao pequeno pro
prietário, que tem uma única casa para morar, uma inde
nização anterior à desapropriação para que o companhei
ro tenha onde morar, tenha como comprar uma casa. Por
isto peço aos Srs. Constituintes que não vacilem em en
tender que esta emenda viria aperfeiçoar o art. 35 do !Re
lator Bernardo Cabral.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Gastone Righi, para pronuncia
mento contrário.

O 8R. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

Desejo chamar-lhes a atenção para algumas partes da
emenda destacada ou apresentada pelo Constituinte Luiz
Inácio Lula da Silva. Em verdade, nela se contêm alguns
princípios salutares, quando se refere a uma defesa maior
em relação ao pequeno proprietário, àquele que se vê des
poj ado de sua única propriedade e que fica dependendo do
processo judicial para perceber o justo valor indenizatório.

Em que pese ter essas virtudes, ela traz em seu con
teúdo alguns vícios que nos impossibilitam de aceitá-la.
O primeiro é converter o critério de prévia em imeãiata.

Prévia, não há dúvida quanto à exatidão do termo,
há de ser antes de tudo; imediata, não. Imediata é ime
diata em relação a alguma coisa, que passo a entender
que seja a sentença judicial. Imediata quer dizer quando
houver um ato que a torne obrigatória, que torne um titu
lo executivo. E esse só o será no instante em que for pro
ferida' a sentença judicial.

Portanto, fico mais com a emenda que vou sustentar
a seguir, a do ilustre Constituinte José Egreja, que intro
duz apenas a palavra prévia, e assim fica: "Justa e prévia
indenização".

Por outro lado, quero destacar alguns vícios de forma.
Imaginem os srs, Constituintes que se condena o uso es
peculativo de propriedade. ora, especulação não é uso. O
que poderíamos querer situar é a propriedade ou a posse
especulativa, mas uso especulativo? Quem faz uso de algu
ma coisa não está especulando, é evidente, está fazendo
uso dela; bem ou mal está usando, e vai por ai a fora,
até distinguir o valor das indenizações.

Imaginem os Srs. Constituintes: em razão do uso que
a pessoa faça do bem ou em razão de sua riqueza ou de
suas disponibilidades! Isto contraria o princípio Ida justa
indenização, quer dizer, alguém, por ser mais pobre deve
receber mais e o outro, por ser mais aquinhoado, deve re
ceber menos. Mas se recebe menos é injusto, e se alguém
recebe mais também é injusto, porque não é justo o valor.

Vejam, Srs. Constituintes, que é impossível votar a
favor da emenda pelo paradoxo que nela se contém. Fico
com a emenda seguinte a ser apreciada, que é aquela que
apenas introduz a palavra "prévia".

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Tem a
palavra o Relator, Constituinte Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes: o eminente Constituinte Egídio Ferreira
Lima foi de uma precisão absoluta no campo do Direito
Constitucional. S. Ex.a conseguiu demonstrar que, num
texto constitucional, há de existir o princípio geral e a
regra especial. Ouvi atentamente o Constituinte Plínio Ar
ruda Sampaio e o Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva,
ambos querendo fazer registrar que, no texto, deve apenas
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existir o princípio geral. E chamo a atenção de S. Ex.as:
quando o eminente Constituinte Egídio Ferreira Lima des
tacava a subordinação que existe nesse princípio geral, é
que S. Ex.a sabía, como deve saber toda a Assembléia Na
cional Constituinte, que as regras especiais estão contidas
nos arts. 200 e 210. Quem for ao art 200 verá o seguinte:

"O direito de propriedade, que tem função
social, é reconhecido e assegurado, salvo nos casos
de desapropriação pelo poder público."

E aí vem o elenco dos parágrafos, inclusive alínea "d".
O que pretende o Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva
colocar no princípio geral é regra especial contida no subs
titutivo. E o art. 210, Sr. Presidente, fala da competência
da União, remetendo que "a utilização será definida em
lei". Este, Sr. Presidente, é que há de ser o texto consti
tucional enxuto; o que se quer, no início, é mostrar o
direito e liberdade fundamentais, que não se podem elencar
como se está fazendo na emenda do Constituinte Luiz
Inácio Lula da Silva, nesta oportunidade.

Por ido, Sr. Presidente, o Relator, com muito pesar,
vota contra a emenda e fica com o texto do Substitu
tivo Ir.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
o Destaque n.o 1893, referente à Emenda n.o 606, do Cons
tituinte Luiz Inácio Lula da Silva, a qual foi lida da tribuna
pelos que a defenderam.

Os Srs. Constituintes que votarem a favor da emenda
queiram dizer sim; os que votarem contra queiram dizer
não, ficando mantido o texto do Relator.

Em votação.
(Procede-se à votação)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Como vota
a Deputada Rose de Freitas? (Pausa)

Mais uma vez: Deputada Rose de Freitas. (Pausa)
A Deputada Rose de Freitas já registrou três vezes

reclamação de que não tenho registrado o seu voto. Por
tanto, vou ter todo o cuidado.

(Prossegue a votação)
Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Carlos Mosconi, Cristina
Tavares Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto, José Paulo
Bisol Manoel Moreira, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima
Filho, Paulo Ramos, Antonio Mariz, José Carlos Grec~o,
Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Brandão
Monteiro, J'Osé Maurício, Luiz Inácio Lula da silva, Plínio
Arruda Sampaio, Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil
Haddad. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituin
tes: Aluízio Campos, Artur da Távola, Bernardo Cabral,
Carlos Sant'Anna, oelso Dourado, Cid Carvalho, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Ibsen Pinheiro,
José Fogaça, José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José
Richa, José Ulísses de Oliveira, Mário Lima, Milton Reis,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Pimenta da
Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vianna,
Rodrigues Palma, Virgildásio Ide Senna, Wilson Martins,
Albano Franco, Délio Braz, Euclides Scalco, Israel Pinheiro,
José Tavares, Marcos Lima, Miro Teixeira, Alceni Guerra,
Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo
Prieto, Carlos Chiarelli, Cristóvam Chiaradia, Edme Tava
res, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Francisco Dor
nelles, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José San
tana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar
Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza,
Sandra Cavalcanti, Antonio Carlos Konder Reis, Darcy
Pozza, Gerson Geres, Jarbas Passarinho, Virgilio Távora,
Enoc Vieira, João Menezes, Jonas Pinheiro, Adylson Motta,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo
Oliveira e José Maria Eymael. - -

O SR PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 23 Constituintes;
votaram NAO 68 Constituintes. Total: 91 votos. O Des
taque foi rejeitado.

Passamos à votação do Destaque n.? 3188, referente à
Emenda n.O 34477 requerido pelo Constituinte José Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
retiro o pedido de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - S. Ex.a
retira o pediJdo de destaque. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Destaque
11.° 3710, referente à Emenda n.? 23304, do Constituinte
Vicente Bogo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, uma questão de ordem. Serei breve, e V. Ex.a
poderá resolver de pronto.

Nos dias de votação que [e realiza no Plenário da Câ
mara dos Deputados, a imprensa tem conseguido trabalhar
em situação mais cômoda, sentando-se nas últimas filas
de cadeiras. Sem maiores explicações, hoje, os jornalistas
foram impedidos de realizar o seu trabalho ocupando os
últimos assentos, sendo que sua permanência naquele local
não atrapalhava nem incomodava a votação na Comissão
de Sistematização.

Solicito que V Ex.a permita que os jornalistas possam
ter assento nas últimas filas do Plenário desta Comissão,
para que possam trabalhar normalmente, como vinha acon
tecendo nos últimos dias, no que foram impedidos
hoje pela Segurança.

Esta é a questão de ordem que formulo a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mes-a já
adotou a orientação de manter, nas últimas filas, os Asses
sores da Assembléia Nacional Constituinte e a imprensa,
onde tradicionalmente têm-se localizado. Sobre o reque
rimento de V. Ex.a, consultarei os demais Membros da
Mesa, para responder oportunamente.

Está em votação o destaque do Constituinte Vicente
Bogo.

S. Ex.a mantém o Destaque?
O SR CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Sr. Pre

sidente, apresentei Destaque à Emenda n.o 23.304/1, que
previa, ou prevê, uma pequena alteração na metade do
parágrafo, ou seja, onde diz:

"A lei estabelecerá o procedimento para desa
propriação por necessidade ou utilidade pública ou
por Interesse social mediante justa indenização."

Eu propunha a seguinte redação:

"A lei estabelecerá o procedimento para a de
sapropriação por necessidade ou utilidade pública,
mediante justa indenização ou por interesse sõcíal,
nos termos desta Constituição."

Isto para separar as desapropriações de utilidade pú
blica do tratamento do Capítulo da Reforma Agrária.

Em razão das conversações que já fizemos aqui e das
outras emendas e destaques que existem, retiro o des
taque.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O Consti
tituinte Vicente Bogo retirou o seu destaque.

Destaque n.> 5138, requerido pelo Constituinte Ricar-
do Izar.

S. Ex.a não está presente.
Fica prejudicado o destaque.
Destaque n.o 6797, referente à Emenda n.o 28751, do

Constituinte Rosa prata.
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S. Ex.a está ausente.
Fica prejudicado o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Destaque

n.v 7.772, sobre a Emenda n.a 26.969, do Constituinte Man
sueto de Lavor.

S. Ex.a está ausente fica prejudicado o destaque.
Destaque n.o 7.857187 _ Emenda n.0 ES

26.881-3, do Sr. Airton Sandoval, "que modifica o
§ 33 do art. 6.0 do Substitutivo n.O 1 (art. 5.0 , § 35
do Substitutivo n.O 2)".

Destaque n,> 7.857, referente à Emenda n.a 26.881, do
Constituinte Airton Sandoval.

Pergunto ao nobre Constituinte se S. Ex.a fará a leitura
do texto da Emenda.

O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - Sr.
Presidente, Srs. Membros da Comissão de Sistematização.

Propomos, através da emenda objeto do destaque que
requeremos, além da manutenção dos termos da proposta
original, apenas dois acréscimos. O primeiro com o obje
tivo de subordinar o exercício do direito de propriedade,
além das condições já estabelecidas no dispositivo men
cionado; também a proteção ao patrimônio histórico, em
razão da necessidade que temos da preservação dos nossos
patrimônios históricos pelas razões óbvias

Como segundo acréscimo, que estabelece que na inde
nização não se incluirá qualquer consectário não previsto,
previamente, em lei, ficando sujeitos à tributação geral, os
proventos e as rendas, decorrentes da desapropriação, pre
tendemos que a desapropriação seja, também, justa para
os entes expropriantes, através da certeza jurídica, de qU6
a indenização não incluirá qualquer consectário que não
esteja estabelecido em lei, previamente.

A legislação atual manda acrescer ao justo preço, com
base na avaliação judicial do bem desapropriado, a cor
reção monetária, os juros moratórios de 6% sobre os va
lores corrigidos, os honorários advocatícios e as custas
judiciais. Tais acréccírnos ou consectários, continuarão a
existir, pois são decorrentes da lei. Reclamam, porém, os
Prefeitos brasileiros, que as decisões judiciais mandam
acrescentar aos juros legais "[uros compensatórios", não
previstos na lei, determinando o acréscimo, em alguns
casos, de juros de 18%, portanto, superiores até aos ren
dimentos da Caderneta de Poupança. Defendemos, ainda,
que os rendimentos e proventos decorrentes da desapro
priação, sejam sujeitos à tributação, como são os outros
rendimentos, inclusive os salários dos trabalhadores. Este
é um desejo da Frente Municipalista Nacional e dos pre
feitos brasileiros, porque os descontos nas fontes, quando
realizados pelos cofres públicos, esses recursos ficam nos
próprios Municípios Daí, a Frente Municipalista Nacional
pretender a aprovação dessa emenda e solicitamos o apoio
dos companheiros da Comissão de Sistematização. (Pal
mas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o Constituinte Gastone Righi, para encamdnhar con
tra.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sídente, Srs. Constituintes:

Apenas um breve minuto. O que intenta a emenda é,
na verdade, restringir o alcance do valor indenizatório,
evitando os juros compensatórios. ora, juros compensa
tórios, são aqueles pagos para se compensar durante o
interregno da emissão de posse, até o efetdvo pagamento
da justa indenização, o desapropriado do dinheiro ou da
propriedade.

Ora, se foi depositado ab initio do processo, uma quan
tia irrisória e o desapropriado levantou os 80% permitddos

e, depois, ele vai conseguir uma justa indenização, dez ou
vinte vezes superior àquele depósito, ele precisa ser res
sarcido daquilo que não ganhou, dos seus lucros cessantes,
durante o período do míeío da expropriação até o efetivo
receber do dinheiro. Logo, tirar os juros compensatórios
será estarmos punindo os desapropriados e beneficiando
aqueles que transgridem a lei, que exige que a indeniza
ção seja justa. Portanto, a indenização passaria a ser, in
clusive, injusta.

Sou contra a emenda do ilustre Constituinte Airton
Sandoval.

O SR. PRESID'ENTE (Aluízio Campos) - Tem a
palavra o Constituinte João Herrmann Neto, [para defen
der a emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO HERRMANN NETO 
Sr. Presidente, Sr. Relator, companheiros Constituintes:
Tento falar-lhes, Companheiros, e sensíbílízá-los, na qua
lidade de ex-Prefeito que fui e lutando contra uma das
indústrias mais poderosas que se instalou nos Municípios,
qual seja, a indústria da desapropriação.

Como bem defendeu aqui o Líder Luiz Inácio Lula da
Silva, o que hoje existe dentro dos Municípios, o que hoje
existe dentro da cidade, que foi criada para defender o
homem, é a maior reprodutora do capital e maior ínâmíga
que existe da reprodução dos direitos do homem.

E de que maneira acontece isso?
As pessoas têm grandes e vastas propriedades de ter

ras urbanas, e quando se fala em reforma agrária, não noa
podemos esquecer deste binômio que é a reforma urbana
mais a reforma agrária, em cidades como São Paulo, que
possui 52% do seu terreno não utilizado, ou seja, na mão
de especuladores. O pobre, o trabalhador não possuí em
suas mãos a casa, mas se ele tivesse um terreno ali ele
edificaria. E quando vamos para a desapropriação, vai-se
em benefício dos grandes proprietários - vide o exemplo
claro e a que esta Casa já assistiu, o episódio Lutfalla em
São Paulo - é uma coisa muito grave que a emenda do
Constituinte Airton Sandoval aborda.

Os orçamentos das :prefeituras são elaborados até 30
de setembro de cada ano e ali são colocados os valores
a serem desapropriados e o orçamento público municipal
não tem nenhuma correção; ele não possui, durante o
ano seguinte, durante o exercício financeiro a correção
dos seus valores. E há uma indústria montada, princi
palmente em conluio com forças da ddreçâo local de cada
cidade, para que esses não sejam pagos antes do dia 30
de junho. Porque desta forma, coloca-se um valor até
30 de junho de um ano, por exemplo, de 1987, e ele será
colocado até 30 de setembro de 1987 por este valor, mas
será corrigido, será valorizado e terá um valor insupor
tável para os cofres públicos no ano seguinte, no exer
cício a ser pago.

Portanto, é fundamental, Companheiros, que nós,
debaixo da Constituinte, desarticulemos essa indústria
montada contra uma direção local, contra uma cidade
que deva reproduzir direitos e não reproduzir prívilégios.
É neste sentido, na qualidade de quem já sofreu, como
tantos outros, aqui, é para que tenhamos esta condição
de pagar apenas aquilo que foi a questão de desapropria
ção. E como lembra muito bem o Constituinte José Serra,
as pessoas que tenham rendimento sobre esses valores,
o rendimento valorado sobre esses terrenos desapropria
dos também sejam tributados, o que não ocorre, hoje;
ou seja, há um lucro real que a pessoa retém sobre o
imóvel, embora não tenha que pagar nenhum imposto
sobre ele.

Portanto, Srs. Constituintes, nobre Relator, solícíta
ria que esta seja uma emenda tão ampla e conseqüente
que "deva ser aprovada, pelos demais companheiros. Muito
obrigado.
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o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em vota
ção o destaque. Tem a palavra para se ,pronunciar sobre
a emenda, o Relator Substituto, o Constituinte Antônia
Carlos Konder Reis.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, venho à tri
buna para dar ponto de vista do Sr. Relator sobre a
Em,enda n.o 26.881 do nobre Constituinte Airton Sando
val. A emenda vísa promover duas alterações no texto
do substitutivo do Sr. Relator. A primeira alteração é a
inclusão na primeira oração do dispositivo da expressão
"do patrãmônío histórico".

Como o art. 5.° e seus parágrafos estabelecem os
princípios relativos aos direitos e garantías fundamen
tais, o Sr. Relator buscou estabelecer critérios que per
mitissem redação sucinta, objetiva de cada um desses
direitos ou garantias. Por isso, na redação do substitutivo
não consta a expressão "do patrãmõnío histórico", mas
a proteção do patrimônio hístóríeo não foi relegada no
substitutivo. O art. 244 do projeto do Sr. Relator reza:

"Constituem patrimônio cultural brasileiro os
bens de natureza material e imaterial, tombados
individualmente ou em conjunto, portadores de
referêncda às identidades, à ação e à memórta dos
diferentes grupos e classes formadores da socie
dade brasileira, aí incluídas as formas de expres
são, os modos de fazer e de viver; as criações cien
tíficas, artísticas e tecnológicas; as obras, obl e
tos, documentos, edificações, conjuntos urbanos
e sítios de valor históricos... "

No § 1.0 do art. 244, que acabo de ler, há uma rere
rêncía expressa ao tombamento e à desapropriação dos
edifícdos que tenham valor histórico. E cabe aqui uma
observação: para preservar o patrimônio histórico, em
determinadas ocasiões, o Poder Público tem que refugir
da desaoropeíação, mas em outras oportunidades ele tem
que acionar o mecanismo da desapropríação.

Por isso a referência "patrímônío hístórãeo" sobre ser
excessiva; porque a matéria já está regulamentada no
art. 244, no projeto e nos seus parágrafos, estabelece
ainda uma contusão quando ressalva a desapropriação
do patrimônio histórico.

A segunda modificação, Sr. Presidente, está na se
gunda frase da emenda do nobre Constituinte Airton
Sandoval que deseja ãncluír, após a expressão "mediante
justa indenização" as seguintes palavras: que não in
cluirá qualquer consecutário antes não previsto expres
samente em lei, ficando sujeitos à tributação geral os
proventos e as rendas decorrentes da desapropriação".

A sugestão é válida, mas desnecessária, porque a
redação do § 35 já prevê a questão objeto de emenda;
assim que o § 35, do art. 5.°, estabelece expressamente:

"A lei estabelecerá o procedimento para de
saproprãação por necessidade ou utilidade públi
ca ou ipor interesse social, mediante justa inde
nização."

E certamente quando a lei cuidar do procedimento
da desapropriação há de levar em consideração as obje
tivas observações aqui produzidas pelos nobres srs, Cons
tituintes Airton Sandoval e João Herrmann Neto. Em ra
zão desses argumentos é que o Sr. Relator-Geral inclina-se
pela manutenção do texto e, sem embargo da ímportâneía
das sugestões, objeto da emenda, manifesta-se contraria
mente a sua aprovação.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente, quero fazer uma solicitação.

O SR. PR!ESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o nobre Relator, para se iPronunciar sobre o pedido
dos jornalistas.

o SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente, desde ontem que vejo os nossos companheiros de
trabalho que também aqui exercem o seu mister, um
sem-número de jornalistas que ficam de pé, porque não
têm condições de se sentar. Pediria a V. Ex.a que, du
rante os trabalhos da Comissão de Sistematização, assim
como abrimos a exceção para os assessores, fosse aberta
a última fila como exceção aos jornalistas que estão em
pé. l!: uma questão de humanidade.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa só
agora está sendo informada de que os jornalistas ficam
de pé, não têm espaço onde tradicionalmente ficam os
que vêm observar os trabalhos, De maneira que a Mesa
determina que as duas últimas filas do Plenário, à di
reita, sejam ocupadas pelos [ornalístas,

O SR CONSTITUINTE JOSÉ IGNÁCIO FERREmA
- Sr. Presidente, peço a palavra para um esclarecimento,
tendo em vista que a parte que o eminente Constituinte
pretende inserir no texto contém o que parece uma erro
nía, que até para efeito de votação dever-se-ia deixar es
clarecãda,

Ela diz o seguinte:
"Ficando sujeitos a tributação geral os pro

ventos e a renda decorrentes da desapropriação."
O que se tem na desapropriação é preço. "Proventos

de desapropriação" é uma expressão equívoca, que, pelo
menos para ere'to de esclarecimento agora, precisa ficar
bastante enfatízada, porque se vai votar exatamente
agora.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O proble
ma poderá ser solucionado pelo Relator na redação fi
nal.

Em votação o destaque,
O SR. CONSTITUINTE AIRTON SANDOVAL - Sr.

Presídente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio C31mpos) - Tem a pa

lavra o Sr. Constdtuinte Airton Sandoval, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE AmTON SANDOVAL - Con

forme entendimento que mantrvemos com o Relator, re
tiro o pedido de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passamos
ao Destaque n.O 8.029, referente à Emenda n.O 28.736, do
ilustre Constituinte José Tinoco.

S. Ex.a está presente? (Pausa)

Ausente.

Prejudicado o destaque.
Passamos ao Destaque de n.O 8.270, do Constituinte

Alysson Paulinelli, referente à Emenda n.O 23.920.

S. Ex.a está presente? (Pausa)

Ausente.
Prejudicado o destaque.
Em votação o Destaque n.? 4.849, requerido pelo no

bre Constituinte Amaury Müller, referente à Emenda
n.? 12.204. O destaque refere-se à uma emenda apre
sentada ao projeto ínícíal e que correspondía ao art. 12,
inciso 13:

"A propriedade privada assegurada e prote
gida pelo Estado."

O destaque visa incluir na redação o seguinte: "a lei
disciplinará ... "

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Esta
emenda é adítíva e não pode ser votada agora, porque não
foram votadas todas as substitutivas.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Mas houve
emenda apresentada.
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o SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, há uma ordem de preferência das emendas:
em primeiro lugar vem a supressíva: em segundo, vem
a emenda substitutiva. Ai'> aditivas são as últimas a se
rem votadas. Nós, aqui, temos em mãos várias emendas
substitutivas que precisam ser votadas ou julgadas pre
judicadas, para que se possa votar a emenda aditiva do
Constituinte Amaury Müller, na qual quero votar a favor,
mas não neste momento.

O SR. PiRESIDENTE (Aluízio Campos) - Esclareço a
V. Ex.a que não existe mais emenda supressíva total, so
mente de supressão. Indago do nobre autor do destaque
se S. Ex.a considera a emenda aditiva.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MOLLER - Sem
dúvida que é aditiva.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Então, será
votada oportunamente.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MüLLER - Sr.
Presidente, a emenda é aditiva, e o nobre Constituinte
Roberto Freire está com toda razão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presi
dente, a emenda foi apresentada ao projeto da Comissão
de Sistematização e ganhou, em relação àquele projeto,
um caráter modificativo. Mas, em se tratando do Substi
tutivo 2, ela, inevitavelmente, é aditiva, e o Constituinte
Roberto Freire tem razão. Havendo emendas modificati
vas ou substitutivas, tem que haver preferência.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Constituin
te Amaury Müller, oportunamente, V. Ex.a apresentará
a sua emenda.

Destaque n.o 4 528/87 - Emenda n.o ES
29.212/9, do Sr. José Egreja, "que modifica o art.
6.°, § 33, do Substitutivo n.0 1 (art. 5.°, '§ 35, do
Substitutivo n.O 2)". (68.'" votação)

Em votação o Destaque n.o 4.528, relativo à Emenda
n.O 29.212, do Constituinte José Egreja. O texto da emen
da é o seguinte:

"A propriedade privada, como princípio bási
co da ordem econômica, é assegurada ou prote
gida pelo Estado. A lei estabelecerá os procedi
mentos para desapropriação mediante prévia e
justa indenização."

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Não é
isto, Sr. Presidente. Quero esclarecer que não é nada dis
to. O Constituinte José Egreja abandonou toda a sua
emenda e fica apenas com a expressão "prévia", ou seja,
o texto passa a ser: "prévia indenização"; apenas a pala
vra "prévia".

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - S. Ex.a in
dicou o Constituinte Gastone Righi para defender a
emenda em seu nome. A emenda propõe exclusivamente
introduzir no texto do projeto antes de "justa" a palavra
"prévia"; "prévia e justa indenização".

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Isto
está por escrito na mesa?

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Está lá
a minha indicação para representá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O autor do
destaque indicou por escrito, o Constituinte Gastone
Righi para representá-lo.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Não é
isto Sr. Presidente. Estou perguntando outra coisa. É
nec~ssário um esclarecimento, para não se criarem aqui
precedentes perigosos. Ontem, à tarde, defínímos que o
autor da emenda poderia, antes do início da votação,
apresentar no seu destaque supressão de expressões. Era
quase que fazer um novo destaque, algo que poderia ser

perigoso se não tivesse esse limite de que previamente ao
lançamento, ao se colocar em "Votação, se fizesse por es
crito esta modificação. Foi isto o que se aprovou ontem.
Apenas para que a Comissão tome conhecimento, eu de
sejaria saber da Presidência se a solicitação do Consti
tuinte autor da emenda foi apresentada previamente por
escrito, fazendo a ressalva de que quer apenas votar o
texto prévio. Eu gostaria que a Presidência esclarecesse
esta minha indagação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O autor da
emenda pediu que ela se limitasse à palavra "prévia" e
indicou um representante para defendê-la.

Tem a palavra o Constituinte Gastone Righi.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre

sidente, Srs. Constituintes:
Serei muito breve, outra vez. Quando tentamos intro

duzir a palavra "prévia", agora, neste ato, é para que não
paire nenhuma dúvida de que o nosso sistema adota o
princípio geral de que as expropriações devem ter "prévia
e justa indenização". É claro que ocorrerão exceções
constitucionais. Mas, estas estarão previstas nos capítulos
específicos, como no caso da reforma agrária ou no caso
das reformas urbanas. Mas o princípio geral há de ser
sempre do "prévia e justa". Sustentar o prévia, parece
me despíeíendo. Todos ou a maioria devem estar conven
cidos que é indispensável que o expropriado de quem se
tomou o bem previamente receba o seu dinheiro antes de
transferir esse bem ao Estado.

Mas, quanto ao "justa" percebi em alguns alguma dú
vida. Quero lhe dizer que a palavra "justa" é fundamen
tal que permaneça no texto, porque se eu não disser que
ela é "justa", tirarei do expropriado o direito a contestar
o valor indenizatório, porque ela será justa ou não, de
pendendo da sentença final do Juiz. E é isso que vou pro
vocar, contestando o valor que ali se depositou, por en
tender que ele não cumpre o mandamus constitucional,
que determina que seja "justa". Mais ainda, se não hou
ver a expressão "justa", nenhum expropriante ficará su
jeito a juros moratórios nem a juros compensatórios, por
que ele não estará cometendo nenhuma ilicitude, não es
tará cometendo nenhuma infração ao depositar uma in
denização injusta. Porque a indenização é "justa" ele é
obrigado a juros moratórios, e porque ele não paga a
sentença transitada em julgado ele é obrigado a juros
moratórios; ou seja, por não ter depositado quantia "jus
ta" já juros compensatórios, por não cumprir a sentença
a partir do seu trânsito em julgado tem o acréscimo dos
juros moratórios.

Assim, peço a aprovação da emenda do ilustre Consti
tuinte José Egreja, de minha Bancada, que mantém o
texto e introduz nele a expressão "prévia".

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Para enca
minhamento contra, tem a palavra o Constituinte Ricardo
Fiúza.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIúZA - Desisto,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o Constituinte Egídio Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE, nomro FERREIRA LIMA
Sr. Presidente, S1's. Constituintes, insisto em que se man
tenha o texto conforme se encontra redigido. A palavra
"prévia" surgiu no texto constitucional para atender
acordo e pressões de momento. Ela não tem nenhum al
cance nem nenhum significado no negócio jurídico de
desapropriação, quando se efetua o pagamento, mediante
justa indenização. A palavra "justa" cobre muito mais,
ela sozinha, o interesse do proprietário, o interesse da
União, do que se acrescer a palavra "prévia". Desafio
qualquer um a me apontar a palavra "prévia" como tendo
tido utilidade em qualquer processo ou em qualquer negó-
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cio jurídico de desapropriação. A colocação da palavra
"prévia" aqui é uma mutilação, é tirar a limpidez do tex
to. Diz o texto:

"A lei estabelecerá o procedimento para de
sapropriação. .. medíante justa indenização."

O modo do pagamento, a hora' do pagamento, o paga
mento em dinheiro ou o pagamento em título, tudo isso
está disciplinado na parte especial no projeto, a partir
do art. 208.

Repito e reitero: isso aqui é enunciado, é garantia, são
princípios gerais: "mediante justa índenízaçâo" diz plena,
ampla e precisamente que a retribuição deve ser feita de
maneira que atenda plenamente aos interesses de quem
sofre a desapropriação.

Não vejo por que se insistir em mutilar técnica e subs
tantivamente o texto, incluindo aqui a palavra "prévia",
sem nenhum alcance e sem nenhuma finalidade.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra, para encaminhar a favor, o Sr. Constituinte Nel
son Carneiro. (Pausa)

A Mesa deseja saber se V. Ex.a desiste da palavra.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - De

sisto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.

Presidente, o nobre Constituinte Nelson Carneiro desiste
da palavra, e peço a palavra para encaminhar a favor.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o Constituinte Pimenta da Veiga, para pronunciar
se a favor da emenda.

O SR. CONSTITUINTE PliMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, Srs. Membros da Comissão de Sistematização,
pensamos que o texto apresentado pelo Sr. Relator, a nosso
juizo, atende ao que deve conter a Constdtuição brasileira
a 'respeito da propriedade. No entanto, como nós estamos
vendo, estas votações têm consumido um grande tempo,
votações que até agora não se referíam a quase nenhum
tema fundamental. E este tema, a questão da propriedade,
é fundamental. Por isso que tivemos o cuidado de, nesta
manhã, buscar o entendimento de diversas forças repre
sentativas nesta Comissão, através. inclusive, de lideranças
partidárias. E desse entendimento resultou que, majorita
riamente, a inclusão da palavra "prévia" neste artigo pode
reduzir os conflitos na votação.

O PMDB, examinando a conveniência desta inclusão,
entende que não prejudica a questão fundamental, que é
a questão da reforma agrária.

Na questão urbana o § 3.° do art. 200 diz que:

"As desapropriações dos imóveis urbanos se
rão pagas previamente em dinheiro."

E contãnua o artigo.

Portanto, há necessidade ou interesse de alguns em
incluir esta expressão, que se refere obvíamente às desa
propriações rurais. Ocorre que também no C3JPítulo espe
cífico, no art. 212, § 1.0, que trata da reforma agrária, está
dito:

"Na petição inicial, instruída com compro
vantes do depósíto do valor da terra em títulos e
o das benfeitorias em dínhedro ... "

Diante desta claras disposições constitucionais e com
o único propósito de tornar mais fáceis as votações em
plenário, queremos manifestar a nossa concordância com
a emenda aditiva que busca dncluir no texto do Substi
tutivo n.O 2 do Relator Bernardo C!lIbral a expressão "pré
via". Reiteramos que, a nosso juízo, o texto seria suficiente.
Mas, diante desta reunião da manhã, votaremos a favor
da inclusão pretendida. (Muito beml)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra, para pronunciar-se contra a emenda, o oonstttuínte
Roberto Freire.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, Srs. Oonstítuíntes, tem razão a Liderança do
BMDB, quando diz que este assunto é fundamental.

Estamos chegando ao assunto fundamental de todo
processo constituinte; é a questão da propriedade que per
meia todas as grandes discussões nesta Assembléia Na
cional Constituinte, seja propriedade fundíárãa, seja qual
quer outro tipo de propriedade, ela está na base de todas
as discussões, dos debates, das divisões, na formação dos
blocos dos grandes. temas polêmicos.

Tem razão o Líder do PMDB, como tem razão que
esta proposta é completamente inócua. E por que se
fazê-la? Porque se tentar, através de uma verdadeira gi
nástica regimental e que adotamos mas mantendo a subs
tância, o que era de conteúdo na questão do asilo, aqui
se fez a gínástíca regimental para se ficar apenas com
uma palavra.

Leio a emenda do Constituinte José Egr·eja:

" ...A propriedade privada, como princípio bá
sico da ordem econômica, é assegurada e prote
gida pelo Estado ... "

Queria tirar aquãlo que foi uma grande conquista: a
função social da propriedade quando escrita nos Direitos
e Garantias Individuais. Mas isso quíseram tírar. E tira
ram tudo. Mas vou mais adiante:

.....A lei estabelecerá os procedimentos para
a desaproprãação mediante prévia e justa indeni
zação."

Pois bem! prévia é desnecessária aqui, porque na re
forma agrária e na reforma urbana já consta que será
paga previamente. E por que se jogar fora toda a emenda
e se ficar com este termo? Somos alguns ingênuos para
saber que, aqui, está se tentando, no processo de reforma
agrária, ínvíabílízar a disputa clara que também aqui se
montou da questão da imissão de posse, para tentar dizer
que o pagamento prévdo vai ser não um problema - não
importa aí se em dinheiro ou em título - mas se quer
saber o prévio para se dizer que só quando pago na tota
lidade, só quando aceita a indenização pelo proprtetárío.
Aí sím, Já existem emendas, inclusive da Constituinte
Sandra Cavalcanti, pedindo destaque para ãsso.

É fundamental que o P:MDB e os setores democrá
ticos, aqueles que entendem que não se pretende aqui
transformar a propriedade em algo que possa fugir aos
barcos do capítalísmo, mas queremos democratizá-la, e
uma forma é manter, ;pelo menos, o texto do substitutivo.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aluizio oamnos) - O Relator
José Fogaya defenderá o substitutivo, por solicitação do
Relator-Geral.

O SR. R·ELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente e
Srs. Membros da Comissão de sístemausação, é posição
do Relator Bernardo C3Jbral, responsável pelo texto do
Substitutivo n.O 2, o entendimento de que, ao usar a ex
pressão "mediante justa indenização", já incluíra neste
conceito de justa, a possibilidade de que esta índenízaçâo
seja feita previamente, conforme prevê a regra especial
do art. 212, § 1.0, que trata da reforma agrárãa, e conforme
prevê o art. 200, § 3.°, que trata da reforma urbana.

Portanto, no Direito Constitucional brasileiro a índe
mzaçâo prévia será regra especãal. A regra geral é de que
a indenização deve ser justa.

Se incluirmos no texto que a indenização deVe ser
prévia, sem ressaltar. as situações específicas que ela deve
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se dar, passa a ser uma regra geral e absoluta. Este
cuidado teve o legislador de 1967, quando dizia:

"Mediante prévia e justa indenização em di
nheiro, ressalvado o disposto no art. 157."

E a Emenda Constitucional n,v 10, de 64, quando
dizia:

"Prévia e justa indenização em dinheiro com
a exceção prevista no § 1.°, do art. 147."

Queremos chamar a atenção dos srs, Membros da
Comissão de Sistematização para a ezístêncía de uma
emenda de autoria do Constituinte Délio Braz, que pro
põe a supressão da palavra "justa" o que deixaria no
rexto apenas a palavra "prévia".

Queremos chamar atenção para o perigo que está
embutido nesta possâbílídade, porque se permanecer ape
nas a expressão "justa indenização", ela não elimina, ou
melhor, compreende o conceito de prévia, mas se elimi
narmos a palavra justa e ficar só a palavra prévia, não
está incluido o conceito de justa. Mas há uma emenda.
que vilrá a seguir e aceitar a (palavra prévia significa,
também, entrar no terreno e no corredor perigoso de que
cai a palavra justa, logo ali adiante, e venhamos a ficar
com um texto que dirá: "mediante prévia dndenísaçâo",
sendo que no conceito de justa, compreende-se o conceito
prévia, mas no conceito de prévia não se compreende o
conceito de justa.

Sr. Presidente, quero chamar atenção que isto po
derá, produzir um grave dano ao texto constitucional,
não só tecnicamente, mas quanto ao seu conteúdo, prín
ci{paJmente se fica,rmos apenas com a palavra prévia,
adnda mais depois de ter ouvido aqui as denúncias sob
todos os aspectos eonfíáveís do ilustre ex-Preteíto de
Piracicaba, Deputado Constituinte João Herrmann Neto,
que nos falou da indústria da desapropriação.

A prévia indenização que não for justa, pode susci
tar a indústria da desapropriação a níveis extremamente
desastrosos para os ãnteresses do Estado e para o inte
resses público. Obrigado a V. Ex.a. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peça aos
Srs. Constituintes que tomem os seus lugares. (Pausa)

Vamos passar à votação.
Encareço ao Senador José Fogaça que faça a cha

mada dos votantes.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:
Alfredo Campos, Aluízio Campos, Carlos Sant'Anna, Fer
nando Bezerra Coelho, José Freire, José Geraldo, Milton
'1,eis, NiJ.~ol1 Gibson Pimenta da V;"iga, Pzlscc Viana
Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Al
bano Franco, Daso Coimbra, Israel Pinheiro, Márcio Braga,
Marcos Lima, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocar
los Mendes Thame, Arnaldo Prieto. Carlos Chiarelli, ohrts
~óvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco
Benjamim, Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira. José
Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís
~duardo Mário Assad. Oscar Corrêa, Osvaldo Ooelho,
Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc
Vieira, José Lourenço. Darcy Pozza, Gerson P.ere~, Jarbas
Passarinho Virgílio Távora. Adylson Motta, Francisco
&oss1. Gaswne Righi, Joaquim Bevilacqua, Afif Domingos,
Roberto Balestra. Votaram NAO os seguintes senhores
consntuíntes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Ga
briel, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mcsconi,
Cid Oarvalho, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João
Herrmann Neto, José Fogaça, José Ignácio Ferreira, José
Paulo Bisol, J'Üsé Serra, Manoel Moreira, Nelson Carneiro,
Nelton Fríedrich Oswaldo Lima Filho Paulo Ramos. So8
vero Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Wil
son Martins, Chagas Rodrigues, José Tavares, Miro Tei-

xeíra, Octávio Elísio, Vicente Bago, José Thomaz Nonô,
Antônio Carlos Konder Reis, Brandão Monteiro, José Mau
rício, Lysâneas Maciel, Luíz Inácio Lula da Silva, José
Genoíno, Haroldo Lima, Roberto Fr·eir·e e Jamil Haddad.

O SR PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 51 Constituintes;
votaram NAo 41 Constituintes. Total: 92 votos. O Des
taque foi aprovado.

Passamos, agora, à emenda do Constituinte Délio
Braz.

Consulto a S. Ex.a, dada a semelhança, se mantém o
destaque.

O SR. CONSTITUINTE DÉLIO BRAZ - Sr. Presiden
te, sinto-me plenamente satisfeito com a aprovação da
emenda anterior. Portanto, retiro a minha emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O Consti
tuinte Délio Braz retira o destaque.

Destaque n.o 4 849/87 - Emenda n.o lP
12.204-0, do Sr. Amaury Müller "que adita alínea
ao art. 12, inciso XllI do Projeto de Constituição
art. 5.°, § 35, do Substitutivo n.O 2)". (69.a. vota-

ção)
Temos, agora, do oonstãtuínte Amaury Müller, o Des

taque n.? 4.849, sobre a Emenda n.o 12.204.

Concedo a palavra ao Constituinte Amaury Müller,
para fazer o encaminhamento do seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MüLLER - sr. Pre
sidente, Ilustres Membros da Comissão de Sistematização.
Sras. ·e srs. Constituintes, o confronto do substitutivo
sugere, desde logo, que o ilustre Relator, ao introduzir
mudanças no texto original, pretendeu ampliá-lo, moder
nizá-lo e adequá-lo às exigências da sociedade moderna
e à própria dinâmica do progresso social.

Mas penso que o novo texto ainda é vulnerável, ain
da exibe algumas falhas. Se cumpre ao Estado garantir e
proteger a propriedade, parece legitimo que a lei crie
macanísmos, sistemas de freios e contrapesos para coibir
abusos, tanto na especulação imobiliária urbal~a quanto
na concentração da terra. rural em poucas maos,

O pior cego não é o que foi privado do sentido ela
visão, mas aquele que tendo olhos sadios, nega-se a ver,
aquele que fecha os olhos para a trágica realidade bra
sileira. Quem pode ignorar que as cidades estão inchadas
e rigorosamente enfermas? Aqui e acolá, em toda parte
e'11 todo" os lugares subsiste o cerco da fome, multiplicam
se os bolsões de fome, de pobreza explícita, tornando
praticamente insuportável, hoje, a convivência humana
nos centros urbanos.

Não temos o direito de fechar os olhos para essa rea
lidade. Centenas de milhares de jovens, impedidos de par
ticipar ativamente dos avanços da cultura e da civilização,
perdem-se todos os dias nos desvãos dos vícios e do
crime, e tudo porque, Sr. Presidente, as demandas
de solo urbano, de serviços básicos, de obras e infra
estrutura crescem numa progressão geométrica, en
quanto o respeito aos direitos da pessoa humana
caminha em pequenas polegadas, numa progressão
simplesmente aritmética. Por outro lado, os campos estão
cada vez mais vazios e doentes; a terra está deixando de
cumprir a sua função social para transformar-se num
poderoso instrumento de dominação de alguns. e o que é
pior, de alguns 'estrangeiros. De lá deveriam fluir os ali
mentos que faltam à mesa de milhões ·e milhões de bra
sileiros, e o Brasil de terras sem fim, de 600 milhões de
hectares, produz menos de 60 milhões de toneladas de
grãos para alimentar quase 140 milhões de brasíleíros.
Por que, Sr. presidente? Porque a propriedade do imóvel
rural pertence apenas a alguns. Daí o sentido desta
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emenda. É preciso que a lei coíba os .abusos que estão
ocorrendo hoje, tanto na cidade como no meio, rural.

" ousta-me crer que esta Assembléia Nacíonal Consti
tuinte venha a se transformar no forno crematório na
zista de Incíneração dos direitos do povo brasileiro. Afinal,
Arínal, Sr. Presidente, o direito de propriedade não é uma
virgem púdica e inviolável.

_ O SR PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Não há ou
tros oradores para falar sobre a emenda.

Passemos à votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail' Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Ca:~os
Moscdni, Cristina Tavares, Francisco Pinto, Haroldo SabOla,
João Herrmann Neto, José Paulo Bisol, Nelton Friedrich,
Paulo Ramos, Sigmaringa· Seixas, Antonio Mariz, Chagas
Rodrigues, José Carlos Grecco, Miro Teixeira, Nelson We
dekin, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vicente Bogo, Jar
bas Passarinho, Brandão Monteiro, José Mauricio, Lysâ
neas Maciel, Luiz Inácio Lula da Silva, José Genoíno, Ha
roldo Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad. Votaram NÃO
os seguintes Senhores Constituintes: Alfredo Campos,
Aluízio Campos, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos
Sant'Anna, Celso Dourado, Cid Carvalho, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, José
Fogaça, ,José Freire, José Ignácio Ferreira, José Ulísses
de Oliveira, Nelson: Carneiro, Nilson Gibson, Pimenta da
Veiga;' Prisco Viana, Rodrigues Palma, :Vir.gildásdo de
Senna,. \:Vilson 'Martins, Aécio Neves, Délio Braz, Is
rael Pinheiro, ,José Tavares,', Márcio Braga, M.ascos Li
ma, Roberto Brant, Afonso Arinos, Alceni Guerra Aloy
sio Chaves, Antoníocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prie
to, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares,
Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Francisco Dornelles,
Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Thomaz
Nonô, Lüís Eduardo, Marcondes Gadelha, Oscar Corrêa
Osvaldo Coelho, Paulo Pdmentel, Ricardo Fiúza, Sandra
Cavalcanti, Enoc Vieira, Jonas Pinheiro, Antônio carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Virgílio Távora,
Bonífáeío "de Andrada, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Joaquim:: Bevilácqua, Adolfo Oliveira e Roberto Balestra.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 29 Constituintes; vo
taram NÃO 61 Constituintes. Total: '90 votos O Destaque
foi rejeitado.

_Passa-s~ à, votação do § 36 dó art. 5.°, sob a Presi
dência doBenador Constituinte Afonso Arinos.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O requeri
mento de preferência da Constituinte. Sandra Cavalcanti,
referente ao Destaque n.O 1.638. Este destaque diz respeito
à Emenda n.O 33.799/8, requerimento da Constituinte San-
dra- Cavalcanti. ..

. E!stã em votação.
6sJ:~rs, Constituintes' queo aprovam queiram manifes

tar-se_·~firmativamentE). (Pausa)
" O SR: CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Peço
a-palavrà, Sr. Presidente. .
....0 'SR. PRESIDENTE (Afonz o Arinos) - Tem a pala

vra o Constituinte Pimenta da Veiga:

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - V. Ex.a
poderia -Informar qual.é o texto da emenda, para que o
Plenário esteja consciente no momento da votação.

O SR PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A emenda é
substitutiva e o dipositivo emendado o art. 5.° do § 36.
Dê-se ao § 36, do art. 5.°, a .seguínte redação: .

. "§ 35 -.É garantido o direito de herança, se
- tada a .incidência de qualquer tributo; custas ou

emolumentos, relativos aos bens do espólio e S:1J.
. transmíssão aos herdeiros."

Em votação o requerimento de preferência da Cons
tituinte Sandra Cavalcanti.

Os Srs. Constituintes que aprovarem a preferência vo
tarão SIM, e os que a negarem .votarão NÃO.

Os Srs. Constituintes que aprovam queiram permane
cer. sentad~;5.. (Pausa)

Rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Requerimen
to de preferência do 'Senador Pomp~u de Sousa.

, A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI 
Sr. Presidente, esta é uma emenda do nobre Constituinte
Délio Braz. E solicitamos para a mesma a preferência. Se
a prefer~~cia_ for recusada, tudo bem. Gostaríamos d3
uma verttícaçâo.

- O SR.' CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, 'peço a palavra para uma questão de ordem..
. -. O SR. PRESIDENTE (Afonso A~inos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Pimenta da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, a Deputada Sandra Cavalcanti não tem mais a
faculdade de-pedir a verificação, porque V. Ex.a. já havia
passado para outra matéria. Havia anunciado o resultado
e passado para outra matéria. Apenas quero a ordem no
plenário. S. Ex.a poderia ter requerido em tempo oportuno.

V. Ex.a já passou a outra matéria. Não pode mais ha
ver verífícaçâo.

. Á. ·SRA. CONSTITUINTE SANDRA 'CAVALCANTI 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão d'€ ordem.

"

O SR. PRESIDENTE (Afonso A"rinos)'- Tem a pala
vra a Constituinte Sandra Cavalcanti.

A SRA. 'CONSTITUINTE SANDRA CAVALOANTI 
Sr. Presidente" o· tempo que demorei para chegar até o
microfone para poder faz,er',daqui a solicitação - y. Ex.a

realmentese adiantou -, mas não tenho o dom da ubi
qüidade. Precisava passar por ali, descer as escadas e
chegar até aquí. .

O Deputado Pimenta da Veiga há de compreender que
não tenho como estar lá, pegando papel e aqui ao mesmo
tempo.

- ,
O SR. CONSTITUINTE, PIMENTA DA VEIGA - Sr.

Presidente ã Deputada Sandra Oavalcanti acusa a Mesa
de ter-se adiantado. 11 Mesa não se adíantou. S. :E;x.a. ,é que
se atrasou. S. Ex.a .devería estar próxima aqui do micro
fone para pedir a verificação. Não pode quebrar a regra.
V, Ex.a já havia anunciado o destaque do Senador Pom
peu de Sousa e não deve agora voltar atrás.. .

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Trata-se de
um .problemàríe cortesia parlamentar no caso dupla cor
tesia ,por ser uma senhora que a requer.

A SRA. CONSTITUINTE SANDlRA CAVALCANTI 
Muito obrigada, Sr. Presidente.

. O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vai-se rea
lízar a verificação.

Quem for a favor da preferência votará SIM; quem
for contra a preferêncía para a apreciação do destaque da
emendavotará 'NÃO. . .

O·Sr. Oonstítuínte.Adolfo Oliveira faráa chamada no-
mJnal. '. - - >

,(Pr~cede-se. à "votação)
- :":0 SR.' PRESIDENTE· (Afonso Arinos) - Foi rejeita

do o requerimento de prererêncía, do Sr. Oónstituinte
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Pompeu de Sousa, para o Destaque n.a 003.757/87, corres
pondente à IDmenda n.a 32.109-9, de acordo com o inciso
V do art. 12 do Regimento Interno.

Em votação simbólica, para permissão da preferência.
Os Srs. Constituintes que o aprovarem, queiram per

manecer como se encontram. (Pausa)
Aprovado.

Destaque n.§ 003.'757/87 - Emenda n.§ ES
32.109-9, do Sr. Pompeu de Sousa, "que modífíea «
parágrafo 35, do art. 6.°, do Substitutivo n. O 1.
(Parágrafo 36, do art. 5.°, do Substitutivo n.g 2)."
(70.a votação>

Em votação o Destaque n.a 3.757, requerido pelo mesmo
Constituinte, Senador Pompeu de Sousa, referente à
Emenda n.a 32.109.

Com a palavra o nobre Senador Pompeu de Sousa.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes membros da Comissão de
Sistematização, a emenda que apresento ao § 36 do art. 5.°
é de extrema simplicidade, mas também de extrema ne
cessidade.

Diz o § 36, art. 5.°, entre os Direitos Fundamentais:
"É garantido o direito de herança."

Discuto a fundamentabilidade do direito de herança.
Discuto até o direito de herança, mas não quero que me
acusem de radicalismo.

O que eu proponho apenas é desabsolutizar o direito
de herança, dessacralizar o direito de herança, porque ele
é em si, na legislação brasileira atual como em todas as
legislações que temos tído, o eternízador da injustiça so
cial neste País e constitui um elemento que faz do Brasil
um dos países mais injustos com a sua própria população,
com o seu próprio povo. Costumo diZer que, neste País, os
ricos são mais ricos do que os ricos dos países rICOS e OS
pobres mais pobres do que os pobres dos países pobres, é
preciso pôr um freio nesta injustiça, mas não um freio
modesto, meus amigos; proporia algo mais rigoroso, um
freio muito mais forte, que pusesse fim a toda essa injus
tiça. Entretanto, sabemos que não seria aprovado. Pro
ponho, pelo menos, se acrescente, nos termos da lei, para
que a legislação ordinária ou uma legislação comple
mentar rigorosa faça, do direito de herança um direito
restrito apenas aos bens de subsistência da condição hu
mana dos herdeiros, porque, mais do que isso, significa
uma injustiça de alguns em proveito de todos.

Sr. Presidente, peço que V. Ex.a consulte a Relatoria
Geral sobre a proposta que acabo de fazer. (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Consultado
pelo orador, o Relator me pede que transmita a S. Ex.a.
que esta é uma questão em aberto na Relatoria.

O SR. CONSTITI.i'INTE POMPEU DE SOUSA - Por
tanto, a !Relatoria não se opõe à aprovação desta emenda.

Agradeço à Relatoria, pelo menos, por essa mesma po
sição.

Estou certo de que os meus nobres Colegas saberão
honrar este compromisso com a justiça social do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - De acordo

com o Regimento, tem a palavra para manifestar-se con
trariamente a Constituinte Cristina Tavares.

A SRA. CONSTlTUIN'I'iE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, ninguém melhor do que o Senador Pompeu de
Sousa, a quem presto pel'man6?temente as minhas home
nagens, para .defender causas Justas.

Desejo, no entanto, ponderar para este Plenário que
colocar simplesmente nos termos da lei, na maioria even
tual de pessoas que não desejem, o tributo sobre a herança
poderá resultar uma lei isentando esse tributo.

Srs. Constituintes, esta é uma questão que temos que
definir aqui e agora.

Portanto, o meu encaminhamento vai no sentido con
trário da emenda do Senador Pompeu de Sousa, por en
tender que, por ser de grande importância e relevância,
o Imposto sobre a Herança é uma decisão desta Assem
bléia Nacional Constituinte.

Ê verdade que, nas Disposições Transitórias, há um
inciso que determina que o imposto seja progressivo. Se já
existe esse inciso nas Disposições Transitórias, seria ocio
so que esta Assembléia aprovasse a emenda que apesar de
generosa, parece-me não ser condizente com aquilo que
pretendemos, que é a taxação progressiva do imposto so
bre herança. Daí porque eu peço a rejeição desta emenda.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRM - Peço a pa
lavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PlRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra, pela ordem, o Constituinte Oscar COrrêa.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRM - Sr. Pre
sidente, o ilustre autor da proposta solicitou à Mesa e,
em especial, ao Sr. Relator, parecer sobre a emenda. S. Ex.a
designou o seu ilustre Sub-Relator ou Relator-Adjunto,
Senador José Fogaça, que desse a sua opinião. E S. Ex.a
disse que o parecer dele é pela questão em aberto. Eu
gostaria que S. Ex.a. esclarecesse bem ao Plenário se é fa
vorável ou se é contra a emenda, já que parecer em aber
to, eu confesso a V. Ex.a que, regimentalmente, eu não
conheço.

O SR. CONSTITUINTE JOS:É FOGAÇA - Nobre Cons
tituinte Senador Pompeu de Sousa, da tribuna, foi a res
peito de qual é a posição da Relatoria em relação à sua
emenda. Ocorre que o Relator Bernardo Cabral é pela ma
nutenção do texto, oS este Relator-Substituto tem uma po
sição pessoal favorável à emenda do Senador Pompeu de
Sousa. Do alto da sua liberalidade e postura irrepreensi
velmente democrática, o !Relator resolveu considerar esta
uma matéria sobre a qual a Relatoria tem uma posição em
aberto. Portanto, a Relataria deseja manter o texto, mas
liberou os demais Relatores-Adjuntos ou Substitutos a te
rem uma posição independente, nesta matéria.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a pa
lavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - A mi
nha questão de ordem é muito simples: nós temos uma
emenda que me parece, inclusive, mais adequada que esta
do eminente Senador Constituinte Pompeu de Sousa, do
eminente Líder do PDT, Brandão Monteiro, que diz o se
guinte: <lÉ garantido o direito de herança, sujeito ao im
posto progressivo". O que eu gostaria de saber da Mesa é
se, aprovada a Emenda Pompeu de Sousa, esta Emenda
Brandão Monteiro está prejudicada, porque assim, Sr. Pre
sidente, nós seremos obrigados a votar contra a preferên
cia ora requisitada.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente. quero falar contra a emenda, defendendo o texto.
Serei' breve.

V. Ex.a me permite?
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A solução da

questão de ordem parece ser a seguinte: se for aprovado
o texto: "é garantido o direito de herança nos termos da
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lei", a redação "é garantido o direito de herança sujeito
ao imposto progressivo" fica prejudicada, porque, nos ter
mos da lei, pode incluir o imposto progressivo e outras
medidas legais. Se colocar só ° imposto progressivo, não
tem a mesma expansão, o mesmo alcance, que se colocar
em geral, nos termos da lei.

Eu gostaria de fazer aqui uma pequena declaração:
no Brasil, o direito de herança sempre foi nos termos da
lei; nunca houve, no nosso País, a aplicação do direito de
herança, a não ser nos termos da lei. A primeira legis
lação colonial que tivemos foram as Ordenações Manue
Unas; depois, as Ordenações Filipinas; depois, a Consoli
dação das Leis Civis Teixeira de Freitas; depois o Código
Civil, de Clóvis Bevilacqua e Rui Barbosa. De maneira que
nunca houve, no Brasil, direito de herança que não fosse
aplicado de acordo com a lei. E, para mim, pessoalmente,
não entendo o que isso quer dizer, isso não inova nada,
pois no Direito brasileiro, desde o Século XVI, a herança
foi reconhecida nos termos da lei, sempre, Ordenações
Manuelinas, Ordenações Filipinas, Consolidação das Leis
Cívis Teixeira de Freitas, Código Civil de Clóvis Bevilac
qua. De maneira que sempre foi nos termos da lei, nunca
houve outra maneira de se construir herança no Brasil.

Peço desculpas, mas é uma observação que estou fa
zendo, para ver se consegue apaziguar uma espécie de
diálogo que me parece inteiramente inútil.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, o texto está bom, está enxuto, problema de im
posto é para a lei.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA - Sr.
Presidente, não sou da Comissão de Sistematização, mas,
desde sábado estou de plantão aqui, para defender essa
pr-oposição.

Inclu.sive, requeri a audiência da Relatoria, porque
estava informado de que esta concordaria com essa po
sição.

Acho que esse dispositivo, embora V. Ex.a, Sr. Presi
dente, diga que é, vamos dizer, redundante, porque o di
reito de herança sempre foi regulamentado por lei, quan
do a constituição o estabelece em termos de direito fun
damental, sem qualquer remissão aos termos da lei, faz
um direito auto-aplicável e torna possível uma amplitude
indeterminada a esse direito.

Portanto, Sr. Presidente, SDU favorável a que seja
regulamentado nos termos da lei. Entretanto, estou sendo
aqui solicitado, por companheiros, a retirar em proveito
de uma emenda que fizesse justiça social. Entretanto,
neste momento, estou verificando que essa emenda não
seria aprovada e sim uma outra. Como não houve acordo,
não retiro a emenda, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Peço
a palavra, para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Constituinte
Pimenta da Veiga, queira se dirigir ao outro microfone,
por favor.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, peço providências da Mesa, porque é a segun
da vez que tento usar o microfone e tenho dificuldade.
Primeiramente, foi da tribuna, e, agora, o do plenário.
Preliminarmente, peço a V. Ex.a providências para que o
som sej a corrigido.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa de
terminou essas providências. Não foi V. Ex.a impedido de
falar ao microfone; apenas dirigiu-se a um microfone que
não estava funcionando.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Não
fui impedido por V. Ex.a, mas o fui pelo serviço de sono

O que eu desejava, mas fui atropelado pelo eminente
Constituinte Gastone Righi, era ter o direito de eneamí-

nhar a votação. Se for possível, eu gostaria, depois, de
encaminhar a votação sobre este destaque.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Para enca
minhar contra, já está na tribuna o nobre Constituinte
Gastone Righi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGID - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu não pode
ria atropelar o eminente Lider Pimenta da Veiga, porque
eu estou à frente de S. Ex.a, S. Ex.a vem atrás. Portanto,
essa convergência é impossível.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a dúvida a que as
sistimos, do ilustre Constituinte Pompeu de Sousa, reflete
bem o que a sua emenda significa: uma incrível e absurda
vacilação, um sentido totalmente paradoxal. Vem o dis
positivo constítucíonal e dispõe: é garantido o direito de
sucessão. Aí, alguém que se oponha à sucessão quer que
ela não exista, pretende adicionar a expressão "nos ter
mos da lei", para que seja possível subtrair. Deveria, en
tão, haver a definição que lhe faltou, até mesmo no mo
mento de desistir, de propor a supressão do dispositivo.
O que não é possível é se ter um dispositivo afirmativo e,
em seguida, uma expressão que o possa colocar em dúvi
da. Assim, não se coloca o dispositivo.

Quero também estender, já, en passant, minha posi
ção em relação à emenda que virá a seguir, que é do ílus
tre Líder Brandão Monteiro, que estabelece que será obri
gatoriamente progressivo o imposto no caso da sucessão.
E quero dizer a V. Ex.as que, quanto à técnica, é absolu
tamente inoportuno. Aqui «ííspomos sobre direitos funda
mentais e ali está um direito fundamental - é garantido
o direito à sucessão. Dispor sobre tributos é outro capí
tulo, é no capítulo dos tributos e já temos a disposição
específica, quando se diz que compete ao Estado e ao
Distrito Federal instituir imposto, art. 177, item I 
Transmissão causa mortis - imposto que incide sobre a
herança.

E diz aqui o § 3.°:

"As alíquotas do imposto de que trata o inci
so I - que é o imposto causa mortis - poderão
ser progressivas e não excederão os limites esta
belecidos em resolução do Senado da República."

E porque é bom que fique "poderão ser progressivas".
Porque posso querer que determinada herança não tenha
imposto progressivo. Por exemplo: se os bens de determi
nada herança são destinados a causas de benemerências,
a asilos de inválidos, creches etc., esses bens poderão, na
lei, ser suprimidos em relação à progressividade do impos
to, e porque quero que todo mundo dê a mais social fina
lidade aos seus bens.

Ora, se eu colocar que é obrigatoriamente progressivo,
determinadas exceções como essa que acabo de mencio
nar, quando o bem herdado se destina ao interesse social,
quando o bem herdado, por exemplo, é um patrimônio
cultural de nossa Nação, ou é uma reserva florestal pre
servada: não quero que seja progressivo o imposto, porque
eu quero que o titular da herança não tenha a proteção,
por exemplo, da reserva florestal ou do bem que é patri
mônio histórico da Nação ou de um outro bem que seja
tombado no interesse da sociedade.

Ora, colocando aqui obrigatoriamente progressivo, eu
não poderei ~xcetuar esses casos de bens de herança que
servem à SOCIedade e que interessa até que não paguem
tributos.

Vejam os Srs., somos contra esta emenda e para abre
viar o assm~to, absolutamente contra a emenda do Depu
tado Brandao Monteíro, porque a progressão já está con
tempíada no. capítulo próprio, dizendo que poderá ser
progressiva, e claro, nos casos em que se praticar justiça
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distributiva, justiça social. Mas poderá haver os outros
casos em que eu quero proteger a herança, porque ela
serve ao interesse social.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não haven

do mais oradores, vai-se proceder à votação do destaque
para a emenda do nobre Senador Pompeu de Sousa.

(Procede-se à votação)

O SR. CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL - Sr.
Presidente, o Relator havia liberado os 'Companheiros, mas
o meu voto é sim, com o Constituinte Pompeu de Sousa.

(Prossegue a votação)

Votaram SIM, os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Almir Gabriel, Artur da Távola, Bernar
do Cabral, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cid Carvalho,
Egídio Ferreira Lima, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
Ibsen Pinheiro, José Fogaça, José Freire, José Paulo Bi
sol, José Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima,
Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Oswaldo
Lima Filho, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Renato
Vianna, Aécio Neves, Antonio Mariz, Israel Pinheiro, João
Agripino, Márcio Braga, Miro Teixeira, Nelson Wedekin
Octávio Elísio, Rose de Freitas, Uldurico Pinto Vicent~
Bogo, Antoníocarlos Mendes Thame, José Thorr{az Nonô
Mário Assad, José Genoíno, Adolfo Oliveira, Haroldo Lima'
Roberto Freire, Jamil Haddad. Votaram NÃO, os seguin~
tes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Aluizio Cam
pos, Carlos Sant'Anna, Cristina Tavares, Fernando Bezer
ra Coelho, Fernando Gasparian, Nilson Gibson, Pimenta
da Veiga, Rodrigues Palma, Virgildásio de Senna Albano
Franco, Délio Braz, José Costa, José Tavares Afo~o Ari
nos, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli
Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim Fran~
Cisc? Dornelles, Inocêncio Oliveira, José Jorge, Jodé Lins,
Jose Santana de Vasconcellos, Luis Eduardo Marcondes
Gadelha, Oscar Corrêa, Osvaldo COelho Ri~ardo Fiúza
Sandra Cavalcanti, João Menezes. Jona:s Pinheiro José
Lourenço, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza' Ger
son Peres, Jarbas Passarínho, Virgilio Távora, Bonifácio
de ~ndrada, ~randao .Monteiro, José Maurício, Lysâneas
Macíel, FranCISco ROSSI, Gastone Righi, Joaquim Bevilac
qua, Luiz Inácio Lula da Silva e Roberto Balestra.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 43 Constituintes' vo
taram NÃO 49 Constituintes. Total 92 votos. O Dest~que
fOli rejeitado.

Destaque n.o 000589/87 - Emenda n.o ES
32.373, do Sr. Brandão Monteiro, "que modifica
o § 35 do art. 35, do Substitutivo n.O 1 (§ 36,
do art. 5.°, do Capítulo I, do Título IT). (71.a V(}
tação).

Votação do Destaque TI.O 589, requerido pelo Consti
tuinte Brandão Monteiro, referente à Emenda n.O 32.373,
de autoria do mesmo Sr. Constituinte.

Tem a palavra o Constituinte Brandão Monteiro, para
encaminhar favoravelmente.

O SR. CONSTITUINTE BRANDAo MONTEIRO - Sr.
Presidente e Srs. Constituintes:

A presente emenda objetiva compatibilizar o § 36 do
art. 5.0 , com o que estatui o § 3.0 do art. 177.

O Brasil registra o maior índice de concentração de
.renda do mundo, superior aos Estados Unidos, à Alema
nha e à França. O IBGE, em 1980, estabeleceu os números:
5% da população, em 1980, detinha 30% da renda nacional.
Como conseqüência, maior ainda é a concentração do pa
trimônio do País. 5% detêm mais de 43% do patrímônío
nacional. Os impostos que incidem sobre o patrimônio, o
IPTU, o ITR sobre veículos automotores e sobre a herança

chamada "Transmissão Causa mortis, são extremamente
moderados, estimulando a concentração do patrimônio.

A partir de 1964, o Imposto Sobre Herança foi dras
ticamente reduzido, deixando de incidir sobre bens móveis,
tendo a sua alíquota fixada em 2%; hoje, em 4%. Antes,
a alíquota era progressiva e atingia até 29%, quando o
legatário não era parente do testador.

O Imposto Sobre Herança é poderoso instrumento para
estimular a melhor distribuição de renda e patrimônio no
País. Em quase todo o mundo sua alíquota é progressiva.
E não me venham dizer aqui que seja uma proposta so
cialista. Ao contrário, é uma proposta dos países capita
listas para democratizar inclusive o patrimônio.

Espero que a Assembléia Nacional Constituinte, através
da Comissão de Sistematização, busque aprovar esta emen
da, porque vejo muitos criticarem o Estado, muitos criti
cam dizendo que o Estado é um devorador do patrimônio,
que o Estado gasta muito ... Mas na hora em que se quer
discutir e distribuir melhor a renda e o patrimônio, há
aqueles que são eternos defensores da iniciativa privada,
e parecem esquecer a necessidade de se aumentar, sobre
tudo, as rendas do Estado.

É isso o que eu diria, Sr. Presidente. O texto simples
mente acresce que é garantido o direito de herança, e sobre
ele haverá o imposto progressivo.

O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Sr. Presidente, requeiro falar contra a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Cid Sabóia de Carvalho, para
falar contra a emenda.

O SR. CONSTITUINTE CID SABóIA DE CARVALHO
- Sr. Presidente, Srs. membros da Comissão de Siste
matização:

O texto tal como se encontra no substitutivo é perfeito:
garante-se o direito de herança e deixa-se a parte específica
da Constituição e da legislação ordinária à competência
exatamente do aspecto tributário. Não há o que emendar
no texto do Relator Bernardo Cabral, nessa fase em que
estamos examinando o § 36 do art. 5.0 • Aidemais, seria inva
lidar aprovando-se a Emenda do Constituinte Brandão
Monteiro, o dispositivo que vem a seguir na parte tributária
que, aliás, foi um longo trabalho de uma comissão que
se dedicou profundamente ao exame da questão tributária
brasileira.

Não precisa, Sr. Presidente, não precisa Srs. membros
da Comissão de Sistematização, ingressar no mérito da
sugestão do Constituinte Brandão Monteiro, basta a defesa
técnica da Constituição, porque seria a invasão de uma
norma de caráter genérico para aquele espaço reservado
às normas de caráter específico, quando, na verdade, o ca
pítulo específico tributário resolverá essa questão, sem
engodos, sem problemas, sem coisa alguma. Por isso, me
manifesto pela manutenção do texto Bernardo Cabral, tal
como está, para que não haja, no Capítulo V, item XXXVI,
da Constituição, a maneira de invalidar a parte específica
dedicada aos tributos nacionais. Somente isso, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Para se ma
nifestar a favor, tem a palavra o nobre Senador Nelson
Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, eu desejaria depois falar contra, se não
houver nenhum inscrito.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, o Plenário acaba de rejeitar
a Emenda Pompeu de Sousa, e agora examinamos a Emen
da Brandão Monteiro, que diz o seguinte: "li: garantido o
direito de herança sujeito ao imposto progressivo".
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o argumento contra esse dispositivo é a invocação do
art. 177, do projeto em exame. Diz no § 1.0, no número 1:
"C::nnpete aos E,stados e ao Distrito Federal instituírem
impostos sobre:

1) Transmissão causa mortis e doação de quaisquer
bens ou direito".

Quero louvar nessa parte o Relator, porque incluiu
as doações, que não figuravam nos textos anteriores. Mas
o ponto principal é exatamente este, é o § 3.0 , que diz:

"As alíquotas do imposto de que trata o inciso
1, que é o causa mortis, e é a doação, poderão ser
progressivas."

Nós iremos votar, daqui a quinze dias, esse dispositivo.
Não obriga que sejam ~rogressivas; diz: "poderão ser".
E não excederão os limites estabelecidos em resolução do
Senado da República.

Quando comecei, há mais de cinqüenta anos, a minha
carreira de advogado, no Rio de Janeiro, a alíquota para
o filho era uma; para o sobrinho era outra; para o primo
era outra; e para um estranho era 40% da herança. Nós,
agora, fazemos um dispositivo.

Vejo aqui ao lado os aplausos do nobre Constituinte
Bernardo Cabral. Era isso naquele tempo. Agora, dizemos
que o filho, aquele que tem o sangue do que .morre, que
é o continuador do seu nome, o responsável pela sua fa
mília este vai pagar a mesma coisa que a pessoa estranha
à fa~ília. Ali, o Senado não distingue, fixa uma cota de 4%.
Eram 2% e passou para 4%. Então, tanto faz deixar para
o filho, para o irmão, para o sobrinho, como para um e.s
tranho. Isso não é posísvel! É preciso que o imposto seja
progressivo, e não como está aqui: "Poderá ser progres
sivo". Estamos imaginando que, amanhã, uma emenda dirá
que deverão ser progressivos. Quanjo .é que podemos ~ssen
tar, hoje, que a emenda de amanha dírã o que devera ser?

Por isso, Srs. Constituintes, penso que a emenda de
verá ser aprovada, para que o filho pague menos do que
o estranho. Isso acontece em todos os lugares do mundo.
Na Inglaterra, o estranho paga 50% de imposto, a metade,
porque ele não faz parte da família. Como está, vamos
unificar todos: estranhos e familiares. Não defendemos a
família, não defendemos os continuadores do nome, os que
padeceram mas também estamos estendendo a mesma pro
teção a todos os beneficiários. Não s~o. herdeiros leg~tim~s,
mas herdeiros testamentários. Isso e Importante. Nao sao
os herdeiros que resultam do sangue, mas aqueles que
podem resultar do testamento.

Por tudo isso, Sr. Presidente, penso que a aprovação
dessa emenda é justa e deve merecer o apoio desta Casa.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - ,!,em a pala
vra, para encaminhar contrariamente a votação, o nobre
Constituinte Francisco Dornelles.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, estamos votando o Título
IIl, que trata dos Direitos e Liberdades Fundamentais. E o
Relator Bernardo Cabral foi muito feliz quando incluiu no
§ 36 a expressão "É garantido o direito de herança". É este
o direito da pessoa, é este o direito fundamental da pessoa
humana.

A emenda do Constituinte Brandão Monteiro diz que
esse imposto será progressivo. Inicialmente, este Título não
trata da progressividade de imposto..

Em segundo lugar, no próprio artigo, o art. 177, que
trata do Imposto de Henrança, o seu § 3.0 diz que a alíquota
poderá ser progressiva, tendo como o máximo, ou cabendo
ao Senado Federal fixar a alíquota máxima. Esse é um
imposto estadual. Quem vai fixar a progressividade são as
Assembléias estaduais, que poderão estabelecer um mínimo
de isenção para as pequenas heranças, para as pequenas

propriedades, para aqueles que recebem um pequeno
quinhão.

As Assembléias têm competência, inclusive, para esta
belecer alíquotas progressivas diferenciadas, se assim en
tenderem, em decorrência de uma herança ou de uma doa
ção, feita diretamente à pessoa de sua família ou a terceiro.

Por essas razões, Sr. Presidente, opino contrariamente
à Emenda do ilustre Deputado Brandão Monteiro, por en
tender que ela não cabe nesse capítulo e por já estar tra
tada, convenientemente, no capítulo do sistema tributário.

Muito obrigado!

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra o Relator, Constituinte Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, volto a insistir com o princípio geral,
coordenado com as regras especiais no texto constitucional.

O Senador Cid Sabóia de Carvalho foi preciso quando
argumentava com esta circunstância: o princípio geral está
estabelecido, é garantido o direito de herança. A regra es
pecial, com a qual este princípio tem que se coordenar,
está exatamente na Seção IV - Dos Impostos dos Estados
e do Distrito Federal.

O que se vê no texto constitucional, no art. 177,
inciso I? O imposto que cabe ao Estado e ao Distrito Fe
deral instituir. Qual é esse imposto? Transmissão, causa
mortis e doação de quaisquer bens ou direitos. E no
§ 3.0 , Sr. Presidente, cria-se a regra especial da institui
ção do imposto progressivo. Argúi-se que aqui há o verbo
"poderão", e este "poderão" tem sua razão de ser, porque
a obrigação do imposto progressivo pode ser contrário
ao interesse social quando imposto, quando obrigatório,
e por que "poderão"? Porque, na alíquota máxima que o
Senado vier a criar, o Estado, na órbita da sua eompe
tência fixa - porque não é possível que aquele parente
distante tenha o mesmo tratamento do parente próxi
mo; a esse que está distante deve ser maior a alíquota
e por isso, Sr. Presidente, é que o texto há que ser mantido,
porque o principio geral está estabelecido, enquanto o
coordenado com- a regra especial está lá adiante.

Neste mesmo sentido, chamo a atenção, Sr. Presiden
te, de que a emenda seguinte, a do Constituinte Délio
Braz, vai além. quando diz que garante o direito de heran
ça, vedada a incidência de qualquer tributo.

Veja, Sr. Presidente, se uma não deve estar sujeita
ao imposto progressivo, porque já está fixada a regra
geral, verifique - e digo isso muito contristado - se
formos estabelecer no princípio geral essa exceção vedan
do a incidência de qualquer tributo.

Gostaria de chamar a atenção dos Colegas Consti
tuintes de que, pela regra constttucíonal, o melhor será
que se mantenha o texto do Substitutivo, uma vez que,
na regra especial, está garantida a aplicação do imposto
progressivo exatamente sobre a herança.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte José Serra, para uma
questão de ordem.

O SR. CO}l"STITUINTE JOSÉ SERRA - Quaro fazer
uma pergunta de esclarecímento ao Relator, que é a se
guinte: de acordo com o destaque pedido agora, que fixa
a obrigatoriedade da progressividade sempre, se eu quiser
estabelecer uma alíquota de um imposto diferente para
um filho e um estranho que recebam herança, não podarei
estabelecer. Esta é a minha interpretação. Por quê?
Porque não há uma faculdade para uma flexibilidade na
questão da progressividade.

Queria perguntar a respeito do entendimento do Re
Iator, porque isso é muito importante para a votação.
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o SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - V. Ex.a tem
absoluta razão neste esclarecimento. Acabei de dizer que
a obrigação do imposto progressivo pode ser contrário ao
interesse social, por isso deve ficar essa flexibilidade aos
Estados. Exatamente por isso, Constituinte José Serra.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
a emenda do Constituinte Brandão Monteiro.

Os srs. Constituintes que estívererem de acordo dirão
SIM, e os que estiverem contrário dirão NAO.

Vamos fazer a chamada.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Aluízio Campos, Artur da Távola, Carlos
Mosconi, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, José
Paulo Bisol, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson Carneiro,
Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo
Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Severo
Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson
Martins, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vicente Bogo.
Antoniocarlos Mend·cs Thame, Brandão Monteiro, José
Mauricio, Bocayuva Cunha, Luiz Inácio Lula da Silva,
José Genoíno, Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil
Haddad. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituin
tes: Alfredo Campos, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna,
Celso Dourado, Fernando Bezerra Coelho, José Fogaça,
José Freire, José Ignácio Ferraira, José Geraldo, José
Richa, José Serra, José Ulisses de Oliveira, Milton Reis,
Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodri
gues Palma, Albano Franco, Délio Braz, José Tavares,
Afonso Arinos, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos
Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo
Tinoco, Francisco Benjamim, Francisco Dornelles, Ino
cêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Santana
de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo,
Marcondes Gadelha, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho pau
lo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcantã., João
Menezes, Jonas Pinheiro, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Virgílio
Távora, Bonifácio de Andrada, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oliveira e Roberto
Balestra.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 38 Constituintes;
votaram NÃO 54 Constituintes. Total: 92 votos. O Des
taque foi rejeitado.

Destaque n.? 1638-87 - Emenda 11.° ES
33799-8, do Sr. Délio Braz, "que dá 110va redação
ao art. 6.°, § 35 do Substitutivo n.o 1 (art. 5.°, § 36
do Substitutivo 11.° 2)".

Em votação o Destaque n.> 1.638/87, requerido pelo
Sr. Constituinte Délio Braz.

O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - V. Ex.a per
mite que eu leia até o fim?

O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS - Não, antes
disso. É sobre os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS - Sr. Pre
sídents, considerando que nós, a despeito de termos tra
balhado muito, nos acharmos atrasados nos trabalhos da
Comissão, consultaria V. Ex.a, e V. Ex.a consultaria ao
Plenário da Comissão da Sistematização, a fim de exami
nar a possibilidade de fixarmos um princípio, segundo o

qual, quando 47 dos Membros da Comissão de Sistemati
zação se manifestarem favorável ou contrariamente
a quaisquer dos destaques apresentados à emenda, já
poderíamos encerrar esse processo e passar ao seguinte,
objetivando, portanto, a economia de tempo.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Sou infor
mado pelo nosso digno Assessor Parlamentar de que esta
matéria já foi objeto de questão de ordem e que a soli
citação aí contida foi rejeitada. (Pausa)

Em votação.
Vou repetir: Destaque n.o 1638, requerido pelo nobre

Constituinte Délio Braz, referente à Emenda n.? 33799-87,
de autoria do mesmo Sr. Constituinte.

Tem a palavra o Constituinte Délio Braz.
O SR. CONSTITl,"INTEDÉLIO BRAZ - Sr. Presidente,

o § 36 do art. 5.0 do Substitutivo Constitucional tem
hoj e uma redação singela, a exemplo do que constou do
art. 31 do denominado Projeto Afonso Arinos.

Mas não foi assim desde início. Aliás, é bom fique desta
cada a iniciativa desta Constituição que, pela vez primeira,
consagra, entre os direitos e garantias dos indivíduos, a
garantia, pelo Estado, ,do direito de herança.

Na Subcomissão dos Direitos e Garantias Individuais,
consagrou-se no item XXIII a seguinte redação:

"É assegurado o direito de herança, vedada a
incidência de qualquer tributo, custas ou emolu
mentos relativos aos bens do espólio que sirvam
de moradia ao cônjuge sobrevivente ou a herdei
ros".

O mesmo dispositivo foi mantido na redação final, sob
o número de item XXIV, na versão submetida pelo ilustre
Relator, Constituínte Darey Pozza, à aprovação da Subco
missão, o que foi feito em 23-5-87.

Subindo à Comissão da Soberania e dos Direitos e Ga
rantias do Homem e da Mulher, o assunto mereceu tra
tamento no item XVIII do art. 3.0 , que considerou isenta
de tributação, emolumentos e custas a transmissão, por
morte, dos bens de uso particular e familiar, subordinada
aos desígnios de seu titular, insuscetível de desapropriação.

Mesmo no proj eto substitutivo elaborado pela Comis
são, fez-se a diferença entre os bens que serviam de mora
dia ao cônjuge sobrevivente ou a herdeiros, e aqueles mais,
que se poderiam elencar entre os indicativos de riqueza.

Na consolidação que se pretendeu fazer dos Projetos
aprovados pelas diversas comissões temáticas, porém, já
se afirmava que a transmissão, por morte, de bens ou va
lores, está suíaíta a emolumentos, custas ou tributos pro
porcionais ao valor do quinhão, atendido o príneípio social
da .distrfbuíção da renda e da riqueza".

Finalmente, os dois substitutivos preparados pelo nobre
Constituinte Bernardo Cabral, deram preferência à atual
redação.

Sr. Presidente, 81'S. Constituintes:
Na verdade, poder-se-ia afirmar que o parágrafo em

questão representa redundância do que já está assegurado
no direito de propriedade, privada, exaustivamente discuti
·do no parágrafo anterior. O direito de herdar é conseqüên
cia direta do direito de propriedade do "de cujos" cujos
bens integram o espólio hereditário. '

Até parece, porém, que a inserção desde direito foi
feita com segundas intenções, justamente para permitir
que o Estado se apossasse dos, por vezes, parcos e modes
tos bens que são deixados aos seus familiares após a morte
do cidadão. '

Já na fase das subcomissões verificou-se o impasse
entre as colocações feitas pela Subc-omissão dos Direitos e
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I - transmissão causa-mortis e doação, de
quaisquer bens ou tributos;

Garantias Individuais e aquela dos Tributos, que apregoava
a competência dos Estados e do Distrito Federal para insti
tuir impostos sobre a transmissão "causa mortis" e a doa
ção de quaisquer bens ou direitos.

Emenda de nossa autoria foi rejeitada, simplesmente
ao argumento de que "quebraria o equilíbrio da divisão de
receitas públicas que o projeto pretende obter":

Sr. Presidente, Srs. Constituintes: quero que os Anais
desta Casa registrem minha profunda preocupação com a
excessiva carga de impostos que se prepara para presentear
o cidadão brasileiro. Pretende-se melhorar a situação dos
Estados e dos Municípios, que tradicionalmente viviam
de prato nas mãos, mendigando recursos junto à União.
Mas a União não pretende ver minorada sua fonte de re
ceitas, e já vem alardeando, através da imprensa, que
chegaremos a uma situação de impraticabilidade adminis
trativa.

É sabido, mais, que por várias vezes se intentou gravar,
com o Imposto de Renda, os bens herdados. É preciso, pois,
impedir que a voracidade do leão se faça sentir de ma
neira impiedosa, não se podendo confiar apenas na legis
lação ordinária, muitas vezes formulada ao sabor de
interesses escusos de elementos despreparados da admi
nistração pública.

A incidência de impostos sobre o espólio representa
verdadeira quebra do princípio da vedação constitucional
de bitributação ou da tributação bis in idem, não se po
dendo falar em atendimento do princípio social da dis
tribuição da renda e da riqueza. Tal princípio foi atendido
quando da percepção dos rendimentos que permitiram a
constituição do patrimônio familiar, posteriormente trans
formado em herança. Não podemos nos esquecer que os
bens que compõem o patrimônio familiar já pertencem a
todos os membros da família, que muitas vezes se privaram
de conforto para semear para o futuro. A tributação dos
bens herdados, depois de ter havido a tributação sobre os
rendimentos que lhes ,deram origem, vai representar deses
tímulo à poupança, comprometendo nossas tradições de
amealhar para o futuro.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
E os valores arrecadados são relativamente insigni

ficantes.

De acordo com os últimos dados fornecidos pelo Minis
tério da Fazenda, a arrecadação, em todos os Estados do
Brasil, representa apenas 0,0048% da Receita Total do
Pais ou 0,0075% da Receita Tributária do País. Vejam:
quarenta e oito décimo-milésimos por cento da receita
total. Mesmo se compararmos com a receita dos Estados,
a insignificância relativa ainda perdura, eis que representa
0,012% da receita total dos Estados federados, ou 0,19%
da receita tributária. Vejam: doze milésimos por cento da
receita total. No meu Estado, Goiás, representa apenas
0,014% da receita total. Vejam: quatorze milésimos por
centos da receita de meu Estado.

Por todos esses motivos, incito meus nobres pares a
consagrarem, no texto constitucional, a total isenção de
gravames tributários para a herança.

Gostaria de ler ...
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Fazendo soar

a campainha) - O Presidente pede a atenção do nobre
orador. Peço-lhe desculpas, mas seu tempo está esgotado.

O SR. CONSTITUINTE DÉLIO BRAZ - A seção IV,
dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal, diz o se
guinte:

3.° As alíquotas do imposto da que trata o
Inciso I poderão ser progressivas e não excederão

os limites estabelecidos em resolução do Senado
da República."

Sr. Presidente, como sempre no Brasil quem paga...
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos fazendo soar a

campainha) - Peço ao nobre orador que resuma SU:lS
observações.

O SR. CONSTITUINTE DÉLIO BRAZ - Sr. Presidente,
como sempre, no Brasil, quem paga imposto é a classe
média, são os pobres; os ricos nunca pagam, pois estes
registram empresas, transferem as suas cotas e ações a
seus familiares. São Os deserdados da sorte que pagam
impostos no Brasil.

Sr. Presidente, dado os pedidos dos companheiros aqui,
dos ilustres Constituintes, retiro a minha emenda.

O SR. PiRESIDENTE (Afonso Arinos) - nobre Cons
tituinte retirou a sua emenda, o Presidente agradece.

Vamos continuar a votação.
Destaque n.O 006746/87 - Emenda n.O ES

33 533-2 da Sra. Rose de Freitas, "que modifica o
parágrafo 36 do artigo 6.°, do Substitutivo n.O 1
(artigo 5.°, parágrafo 37, do Substitutivo n.o 2)".
(72.a votação)

Preferência para o Destaque n.O 6.746, de 1987. Emellda
n.o 33.533/2.

A Constituinte Rose de Freitas tem a palavra, para
encaminhar a votação.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, antes que fosse colocada em votação, gostaria
de ouvir o parecer do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra
o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, há várias emendas neste sentido, como
as das Constituintes Rose de Freitas, Raquel Cândido e
Anna Maria Rattes.

Ccm relação ao texto "O Estado promoverá, na forma
da lei, a defesa dos consumidores", a Constituinte Rose de
Freitas teve o cuidado de pedir o destaque para a emenda
que apresentou exatamente sobre este parágrafo, e a Cons
tituinte Raquel Cândido pediu que ficasse nas Disposições
Transitórias.

O Relator acolhe a emenda, fazendo a seguinte com
posição: "O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa
dos consumidores".

Deveria ficar tal qual está porque, se colocarmos.
"Cabendo ao Congresso Nacional instituir, por lei com
plementar, o Código de Defesa do Consumidor -", neste
texto Da Garantia, quando o Código de Defesa do oon
sumidor for criado, ele ficará despiciendo, fora do lugar.
Ao passo que podemos acolher a emenda, dizendo nas Dis
posições Transitórias exatamente isto. Pergunto a V. Ex.a
se, junto com a Deputada Raquel Cândido, encontra essa
fórmula, que me parece plenamente constitucional, uma
fórmula boa, que atende a todos e não há nenhuma diver
gência quanto à matéria.

A SoRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Acolho
a sugestão de V. Ex.a

O SR. RELATOR BERNARDO CABRAL) - A Depu
tada Raquel Cândido acolhe? O Relator acolhe o estatuído
no texto das Disposições Transitórias.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CAND·IDO - Sr.
Presidente, diante da ragumentação do ilustre Relator, só
nos resta acolher. Mas que fique de forma clara que as
Dísposíções Transitórias ficarão constante da elaboração
do Código de Dafesa do Consumidor tendo em vista que
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não adianta pinçarmos artigos soltos constantes, no novo
texto constitucional, sem darmos um instrumento lega)
onde a coletividade possa socorrer-se.

Acolho a proposta do eminente Relator, desde que fique
claro que a nossa emenda também possa ser acolhida in
totum e possa ser este Código elaborado no prazo de 120
dias no máximo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presiden
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Um momento.
Quero ver como se pode aproveitar a sugestão do Relator.

O Relator opina no sentido de que a emenda pode ser
acolhida, desde que transfira para as Disposições Transi
tórias.

E- te é o parecer.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Mas subme
tida a voto pelo Plenário. É isto, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Claro. É isso
que vai ser votado.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra à Constituinte Rose de Freitas, para encaminhar.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente e Srs. Oonstítuíntes, gostaríamos de esclarecer
que esta emenda, este destaque que foi trazido ao Plenário,
tem uma razão muito forte de existir. Os PROCON esta
duais as entidades oficiais, as comunidades de defesa do
consu~idor, trouxeram a esta Casa, com o apoio da po
pulação, cerca de 36 mil assinaturas com sugestões popu
lares, porque esta é uma das matérias, este é um a~sunto
que sempre foi colocado de forma irrelevante na sociedade
Então, pedimos o apoio do Sr. Relator, conversamos, man
tivemos entendimentos. O Relator, em nenhum momento,
omitiu o seu apoio para que esta questão não ficasse tão
restrita como foi colocado no texto. Fizemos esse apelo
ao Relator, porque as outras 56 mil assinaturas pela Emen
da Popular n.? 45, que solicitava a manutenção, inclusive
dos textos anteriores, desse segundo substitutivo, em to
das as fases da elaboração da nova Constituição, a questão
do consumidor foi colocada. Portanto, o que gostaríamos
de garantir, agora, acrescendo e modificando a emenda do
Relator e acatando inclusive a sua suge. tão, é de que
ficasse claro que nós teríamos numa lei complementar ou
agora ou nas Disposições Transitórias, o código de defesa
do consumidor.

O que tem acontecido, nobre Relator, e agradeço o
empenho de V Ex.a em acatar a essa cugestâo, é a total
desproteção do consumidor neste País. O único episódio
aue assistimos, aqui nesta Nação, foi na época do Plano
êruzado em que vimos a população se movimentar, arregi
mentando forças para defender os seus interesses, porque
a população não confia e nunca confiou nos órgãos que
foram criados com esse objetivo.

E quero citar que esse código é de grande importância
para a manutenção dos direitos do consumidor e dos
usuáríoc, E a exemplo de outros países como a Espanha
e Portugal que, no seu processo de redemocratização, fize
ram garantir na nova constituição a existência desse có
digo, peço o apoio do Plenário para este destaque, tendo
em vista que não se trata de destaque apenas de nossa
autoria, mas como destaque fundamentado em todas as
movimentações sociais deste País, com vista a acrescer na
nossa nova Constituição esse direito tão elementar ao povo
brasileiro.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o Oonstituinte Carlos Sant'Anna, pela ordem. .

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Eu
gostaria de saber, Sr. Presidente, como é que ficou a emen
da que nós iremos votar? Qual é o texto que nós vamos
votar?

Ao mesmo tempo, Sr. Presidente e Sr. Relator, eu que
ria logo fazer a segunda consulta: pelo que eu entendi,
V. Ex.a teria dito, mas creio que entendi mal, que na fase
das disposições transitórias poderia haver alguma coisa
relativa a feitura de um código de defesa do consumidor.
Parece-me que a expressão código, aceitar isso como en
trando na Di:posição Transitória, me parece difícil, em
termos de código. Poderia ser uma legislação, ou lei com
plementar, ou lei, mas não código.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o Constituinte João Menezes, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Para com
pletar aqui. Ao que eu entendi, acho que V. Ex a agiu cor
retamente. V. Ex. a não aceitou a emenda. Parece-me que
V. Ex.a quis dizer é que esse destaque será colocado no
Capítulo das Disposições Transitórias. Eu queria que
V. Ex.a esclarecesse isso, se é esse o fato.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Srs. Consti
tuintes, respondo aos eminentes Oonttítuíntes João Mene
zes e Carlos Bant'Anna.

A eminente Constituinte Rose de Freitas apresentou
uma emenda modificativa ao art. 6.°, § 36, e a eminente
Deputada Constituinte Raquel C:ândido. fez ~~ destaq~e
para uma emenda sua, mas que e das Dísposíções 'I'ran..í
tórias onde ela pede, que por lei complementar seja íns
tituídb o Código de Defesa do Consumidor. Código de
Defesa, tal qual está escrito aqui pela eminente Consti
tuinte Rose de Freitas.

O Relator chama a atenção que o art. 5.°, § 37, trata
da defesa do consumídor: o art. 23. inciso VIII, trata da
defesa do consumldor: o art. 151, inciso VIl, trata da de
fesa do consumidor; e o 191, inciso V trata da defesa do
consumidor. Como muitos consumidores, lá fora, não le
ram e não gostaram do texto, não sabem que esta defesa
está definitivamente consagrada. No entanto, as ilustres
Constituintes e mais alguns outros colegas insistem na ins
tituição do Código de Defesa do Consumidor.

O Relator entendeu que não poderia colocar isso na
regra fundamental, no princípio geral, apenas na regra
especial. Essa regra especial pode estar consagrada, à vis
ta das emendas, no Capítulo das Dísposições Transitórias.
Ma", para que se ressalve o direito dessas Constituintes,
entende o Relator que isso deve ser consagrado numa vo
tação, agora, neste instante, a fim de que não se burle o
direito que as Constituintes tiveram de apresentar as suas
emendas. Apenas, eminente Constituinte Carlos Bant'Anna,
V. Ex.a tem razão, quando diz que não [e coloque isso no
texto permanente. Mas estranha que no texto das Dispo
sições Transitórias se registre como código. O problema é
que se não for aceita como código não há necessidade de
colocar aqui, porque a defesa do consumidor está plena
mente registrada nesses imensos artigos que já fiz ques
tão de ressaltar.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Es
tou entendendo. Pela ordem, poderia ler o texto que nós
vamos votar?

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - A emenda da
eminente Constituinte Rose de Freitas é modificativa, se
gundo argúi S. Ex.a na redação. Acontece que ela não chega
a ser modificativa. Em verdade, ela é substitutiva. O que
ela quer é substituir uma redação. O que eu quis foi, ca-
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sando a Emenda Rose de Freitas com a da Constituinte
Raquel Cândido, não prejudicar nem a uma nem a outra.
Se s6 houvesse a da Constituinte Rose de Freitas, eu seria
obrigado a rejeitá-la, porque não cabe neste principio geral,
mas cabe, reportando para lá, nas Disposições Transit6rias,
se o Plenário assim entender, ficaria assim a redação:

"Cabe ao Congresso Nacional instituir, por Ieí
complementar, o C6digo de Defesa do Consumidor."

Esta é a redação que se aproveita das duas emendas.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Mas

será votado agora ou nas Disposições Transit6rias?
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Nas Disposi

ções Transit6rias.
Peço à Constituinte Raquel Cândido que leia a sua

emenda.
A SR.a CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO - Sr.

Presidente, está havendo confusão. Foram citados eínc-i
artigos pertinentes à defesa do consumidor. -e nenhum
desses artigos foi claro em instituir a criação d'] Códi5'o
~·e Defesa do Consumidor.

No dia 1.0 de setembro de 1987, com a Emenda de
n.O 22 677-1, esta Constituinte, embasada na orientação do
eminente Professor Carlos Comparato, ouvindo todos os
Procon. auscultando uma emenda nopular que tem o n.?
45, recebendo do VIII Encontro de Defesa dos Consumido
res da América Latina, que encaminhou para a Assembléia
Nacional Constituinte, através de cento e cinqüenta e oito
mil assinaturas, ouvindo ainda grandes juristas e constitu
cionalistas, propôs a seguinte emenda:

"Acrescente-se ao artigo, nas Disposições Tran
sit6rias, após o 36, reenumerando-se os demais:

"O Congresso Nacional elaborará dentro de 120
dias ap6s a promulgação da Constituinte, o C6di
go de Defesa do Consumidor", C6digo este que dará
o instrumento legal para que os cinco artigos, con
substancíados em vários Capítulos da oonstttuíc'ío
passem a ser o instrumento legal de defesa do con
sumidor."

Não admito, de maneira alguma, que alguém, em algum
momento, queira pensar que, talvez, a nossa posição ou. o
nosso desprendimento sirva, aqui, para a má interpretaçao
daquilo que está sendo encaminhado legal e constitucio
nalmente, e bem colocado no Capitulo do novo texto cons
titucional.

É preciso dizer-se que o Relator Bernardo Cabral e o
Anteprojeto Afonso Arinos obedeceram a cinco dispositivos
constitucionais, deixando postergada a criação do C6digo
de Defesa dos Consumidores, que cabe nas Disposições Tran
sit6rias, emenda essa que o Relator acaba de acatar, por
ser de estrita e total pertinência.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, são duas emendas distintas. Estamos votando o
§ 37 do art. 5.° e a emenda da eminente e ilustre Deputada
Raquel Cândido destina-se às Disposiçõ·es Transitóri8s.

Podemos fazer a paz entre as mulheres, se a Consti
tuinte Rose de Freitas concordar com a emenda da Cons
tituinte Raquel Cândido nas Disposições Transit6rias e vo
tarmos a dela, suprimindo a parte final.

Se votarmos a emenda da Constiuinte Raquel Cândido:

"O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa
dos consumidores e usuários de serviços, protegen
do a segurança, a saúde e os legítimos interesses
econômicos",

está liquidado o assunto. Depois, nas Disposições Transitó
rias, segundo compromisso do Relator, aprovaríamos, com
O apoio da Constituinte Rose de Freitas, a emenda que vai
fixar o prazo para se estabelecer a Lei de Proteção ao
Consumidor. E, aí, a paz estará assegurada.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, entendo que a matéria deva ter o seguinte enca
minhamento: pelo que foi esclarecido, o destaque da Cons
tituinte Raquel Cândido diz respeito às Disposições Transi
tórias O destaque da Constituinte Rose de Freitas diz res
peito a esta matéria que está sendo votada. O Relator foi
claro que, no seu entendimento, a matéria deva ser aco
lhida nas Disposições Transit6rias. Entretanto, acho que
cabe o direito à Constituinte Rose de Freita.s de ver a sua
matéria votada, mes-mo contra a opinião do Relator.

Então, para ganharmos tempo, se a Constituinte Rose
de Freitas não desejar retirar o seu destaque, votemos a
matéria e prossigamos os nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra a Constituinte Rose de Freitas.

A SR.a CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, creio que se estabeleceu uma polêmica desne
cessária, até porque nos estamos num processo de trabalho
árduo, difícil, procurando entendimento com os compa
nheiros, com os outros Partidos. Acho que não importa
uma pequena interpretação diferenciada de algum ou al
guma Constituinte, porque esta emenda não foi redigida
pela Constituinte Anna Maria Rattes nem pela Constituinte
Rose de Freitas, nem pelo Senador Fernando Henrique
Cardoso, nem pelo Constituinte Vilson Souza, nem pela
Constituinte Raquel Cândido, mas uma emenda e um des
taque trazidos a esta Casa pela mão da população que
subscreveu as emendas populares. Então, isso aqui não é
um desfile de vedetismo coroado pelo êxito desse ou da
quele Constituinte.

O que eu solicito a V. Ex.a, e com o acatamento do
nobre Relator, é o seguinte: agradeço a sugestão do Cons
tituinte Aluízio Campos, mas eu gostaria de representar
legitimamente o meu mandato nesta Casa. E sei que é este
o pensamento do nobre Relator Bernardo Cabral.

E.~ta emenda, nobr-e Relator, foi escrita pelo.'! Procon
estaduais e pelas comunidades em defesa do consumidor
e do usuário. A redação dada por essas entidades, que
estou procurando representar através desse destaque, é a
seguinte: "O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa
dos consumidores e usuários de serviços, protegendo-lhes
a segurança, a saúde e os legítimos interesses econômicos,
cabendo ao COngresso Nacional instituir. por l-ei corrr-le
mentar, D Código de Defesa do Consumidor".

V. Ex.a sugeriu - o que foi aceito por mim e depende
da aceitação do Plenário - a substituição pelo termo das
Disposições Transitórias. Eu acato a sugestão de V. Ex.a ,
não s6 em respeito ao entendimento, mas pelo legítimo
respaldo que V. Ex.a tem para opinar a respeito. E gostaria
de solicitar ao Presidente que fosse colocada em votação.
Absolutamente, não desisto e quero representar até o final
essa emenda.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
é pacífico o entendimento: o Relator acolhe a emenda para
as Disposições Transitórias. Eu acho que a Casa não B·r.·
vai insurgir quanto a isso, Sr. Presidente. E fica tal qual
a redação aqui está.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Presidente
confessa humildemente que, no começo da discussão, estava
conseguindo entender qualquer coisa, mas, no fim dela,
passou a não entender mais nada. De maneira que essa
série de luminosas intervenções trouxeram certo caos ao
entendimento geral do assunto. Então, vou seguir aqui a
sugestão preliminar do nosso Assessor Parlamentar e con
sultar o Plenário se concorda que a Emenda da Consti
tuinte Rose de Freitas seja acolhida nas Disposições Tran
sitórias. (Pausa)

Há divergências, mas isso se resolve no voto. Vou
consultar o Plenário, porque, se não o fizer, teremos que,
pela prímsíra vez na história das Constituições brasileiras.
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ver que não podemos votar alguma coisa, porque a con
fusão será total, segundo a velha expressão de Machado
de Assis.

O SR. CONSTITUINTE JOSl1} LINS - Sr. Presidente.
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao oonstítuínte José Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOS!Jil LINS - Sr. Presidente,
acho que estamos procurando uma maneira de fugir ao
Regimento. Este é muito claro, Sr. Presidente: 'Os desta
ques são pedidos para determinados assuntos, são classi
ficados e devem ser votados no momento oportuno".

Nem o destaque da Constituinte Raquel Cândido pode
ser votado agora, porque faz parte das Disposições Tran
sitórias, nem este pode ser votado no Capítulo das Dis
posições Transitórias, porque se refere ao assunto de hoje.

Peço a V. Ex.a dê prosseguimento ao que é normal,
votar as emendas, para que sejam aprovadas ou não.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,

peço a palavra para contraditar o eminente Constituinte
José Lins.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra o Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
não é uma situação como diz S. Ex.a, de insurreição ao
Regimento; ao contrário, é para casar-se as propostas den
tro de um Regimento e não prejudicar o bom andamento
apresentado pelas inúmeras emendas das Sr.as Constituintes.

Se o Plenário entender, Sr. Presidente, que se deva
votar agora, remetendo para as Disposições Transitórias,
não me parece que se esteja fulminando a letra do Regi
mento. Ao contrário, esta Casa tem capacidade para inter
pretá-lo e esta é uma interpretação extensiva do Regimento.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Então, se
guindo a opinião do Relator, vou colocar em votação a
seguinte questão: a matéria deve ou não ser transportada
para as Disposições Transitórias.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, não quero colocar-me contra a Mesa, para não criar
maiores problemas, mas vou usar a forma de encaminha
mento de votação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Encaminha
mento de votação do quê?

O SR. CONSTITUINTE JOSl1} GENOíNO - Dessa ma
téria que vai ser votada,

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Da proposta
que deve ir para as Disposições Transitórias?

O SR. CONSTITUINTE JOSl1} GENOíNO - Sim. Para
encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Quer V. Ex.a
encaminhar a votação sobre a ida para as Disposições
Transitórias?

O SR. CONSTITUINTE JOSl1} GENOíNO - Exatamen
te. Se a matéria vai ou não para as Disposições Transitórias.

Sr. Presidente, se o Regimento Interno estabelece, nas
normas consolidadas, que não se pode pedir preferência
de um Título sobre outro, está claro que não se pode fazer
o inverso. Se não podemos trazer o Capítulo V para dis
cutir antes do Título I, não podemos pegar matéria do
Título I e colocar no Título V.

Sr. Presidente, chamo a atenção, porque, caso se abra
esse precedente, vamos entrar em matérias da maior com-

plexidade e da maior polêmica nesta Comissão, e não po
demos deixar de votar matéria e colocá-Ia nas Disposições
Transitórias.

Fomos contra uma questão de ordem do nobre Cons
tituinte Carlos Sant'Anna na instalação da Comissão de
Sistematização, quando S. Ex.a dizia que se devia votar
o Título e a Disposição Transitória do Título correspon
dente; e nos colocamos contra, a Comissão de Sistemati
zação colocou-se contra essa questão levantada pelo nobre
Líder Carlos Sant'Anna.

Não podemos agora, Sr. Presidente, votar uma matéria
aqui e remetê-Ia para as Disposições Transitórias. Se a
Comissão de Sistematização acolhe, e a nobre Constituinte
mantém essa matéria, altera a remissão aí do Título, coloca
nas Disposições Transitórias, e lá vamos votar. Senão, va
mos criar um precedente e vão-se confundir inteiramente
os trabalhos da Comissão. E ao defendermos a aplicação
do Regimento Interno, Sr. Presidente, temos que ter coe
rência. Lutamos contra o Constituinte Carlos Sant'Anna
que queria juntar Disposição Transitória com o Título, e
agora não podemos contrariar essa decisão remetendo uma
matéria para as Disposições Transitórias. E ai está aberta
uma grande contradição e uma grande confusão, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Creio que
a utilização da faculdade de se falar pela ordem está
substituindo a utilização de se opinar sobre a matéria.
Já não são mais questões de ordem.

O nobre Constituinte José Genoíno opôs-se à propos
ta feita pelo Sr. Relator, por meio de questão de ordem.
Não é isto uma questão de ordem; é uma opinião de
S. Ex.a sobre a matéria proposta pelo Relator.

Assim, não tenho outra maneira de decídír a questão,
senão submetendo-a à apreciação do Plenário. Qual é a
outra maneira que tenho?

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, eu gostaria de fazer uma ponderação a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Creio, na
verdade, que se agora introduzirmos esse metodologia de
uma emenda em discussão ser relacionada com as Dispo
sições Transitórias e a votarmos, estaremos incorporando
um precedente de certa gravidade, porque, há bastante
tempo, estamo-nos colocando contra esse ponto de vista,
ou sej a, não se pode votar Disposições Transitórias antes.
A ordem da votação é esta. De sorte que a solução natural,
creio, é V. Ex.a colocar em votação a emenda apresenta
da pela Constituinte Rose de Feitas, como emenda re
lacionada ao § 38, salvo engano, e, na minha modesta
compreensão, caberia ao nobre Relator, aprovada supos
tamente a emenda, e S. Ex.a julgando, na redação final,
que esta emenda está relacionada nas Disposições Tran
sitórias, caberia S. Ex.a , na redação final, colocá-la nas
Disposições Transitórias. Mas a votação da emenda deverá
ser agora, porque é a votação relacionada com este pa
rágrafo para o qual ela está destacada.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Peço a pala
vra, Sr. Prasidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, V. EX,a me desculpe, mas estamos falando a mesma
linguagem. talvez com sotaque diferente. Foi exatamente
o que eu disse: que acolhia a emenda, para remetê-la
para as Disposições Transitórias. Apenas entendemos que
deveria ser votada agora para ressalvar. Não estamos
trazendo lá do Capítulo das Disposições Transitórias para
votar aqui, como se está tentando dizer. Não é isso.
Estamos votando no lugar certo o § 36 ao art. 6.0 • Só que
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no entendimento do Relator, esta matéria não cabe aqui,
deve ser remetida para as Disposições Transitórias, tal
qual V. Ex.a entendeu.

Acolho, desde que o Plenário remeta para as Disposi
ções Transitórias, porque, se for acolher para colocar nos
Direitos e Liberdades Fundamentais, evidentemente que
não cabe aqui, e o Relator explicou por quê, porque daqui
a pouco se cria o Código de Defesa do Consumidor e está
no texto central da Constituição o que não é possível.
Tentei fazer-me claro, mas evidentemente que a minha
insuficiência intelectual não chega a tanto, mas, repito,
a idéia é essa, segundo ali acenava o meu prezado Mestre
Senador José Paulo Bisol, e é boa, porque salvamos a
emenda e o trabalho e colocamo-la no Capítulo com
petente.

A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra a V. Ex.a

A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES 
Dirimidas a questão e as dúvidas pelo Sr. Relator, apenas
sugiro que V. Ex.a inicie a votação, para que se acabe
com o problema. Está perfeitamente entendido. É isso que
queríamos.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Mas V. Ex.as
não estão permitindo.

A SRA. CONSTITUINTE ANNA MARIA RATTES 
Porque ainda existia uma dúvida, mas o Relator acabou
de esclarecê-la.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Na medida
em que há uma intervenção contínua para levantar
questões de ordem, que não são questões de ordem, senão
opiniões sobre a substância da matéria que foi proposta
pelo Relator, há um impedimento ao prosseguimento da
reunião. Então, o Presidente não pode senão chamar
atenção para este fato. O Relator acolhe a emenda,
apenas declara que ela deve ser mantida para as Disposi
ções Transitórias.

Concedo a palavra à Constituinte Rose de Freitas,
para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem sobre a
votação.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra à Constituinte Rose de Freitas.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: COSTA - Mas eu estou
pedindo a palavra para uma questão de ordem sobre a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Mas eu não
aceito a questão de ordem. V. Ex.a não pode dialogar
com o Presidente, eu não o permito, não o consinto. Nin
guém tira a minha autoridade, ninguém desafia a minha
autoridade, nem V. Ex.a (Palmas)

Concedo a palavra à Constituinte Rose de Freitas.
A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS 

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, eu queria a atenção dos
nobres Companheiros Constituintes, porque o que fun
damentou esta emenda, o que fez com que a Constituinte
Anna Maria Rattes e eu trouxéssemos aqui esta emenda,
este pedido de destaque, foi exatamente a necessidade de
que a população pudesse ter os mecanismos de defesa dos
seus interesses.

O que faz o nobre Relator, neste momento, é exa
tamente tentar juntar a redação que foi dada a esse texto,

com o interesse daqueles que trouxeram as suas assinatu
ras, as suas emendas populares a esta Casa, na defesa
dos usuários e dos consumidores.

Então, O que gostariamos de pedir aos nobres Consti
tuintes é o acatamento a esse pedido de destaque por
entender que, sem o código de d-efesa do consumidor, a
sociedade, a população, continuará totalmente desprote
gida dos seus direitos. O que tem sido, hoje, a luta dos
consumidores a não ser tentar acionar todas essas enti
dades fantasmas que sempre existiram à sombra dos go
vernos e que nunca defenderam Os seus interesses?

Pedimos aqui, e agradecemos ao nobre Relator a in
tervenção sincera e empenhada, no sentido de acolher as
sugestões trazidas a esta Casa pelas emendas popula
res. Portanto, peço ao nobre Líder do PtMDB, àqueles
companheiros que estão nesta Casa, que acolham esta
emenda por ser extremamente necessária. Se deixarmos
o texto como está, ainda que pautado das melhores inten
ções, deixaremos completamente desprotegidos os usuários
e os consumidores.

Gostaria, Sr. Presidente, agradecendo a V. Ex.a a to
lerância, de dizer que objetos para consulta, no caso de
qualquer dúvida, encontram-se sobre a nossa mesa todos
os documentos que foram mandados a todas as Comissões,
inclusive nas em que trabalhamos, pedindo o apoiamen
to a esta emenda que foi trazida por nós.

Agradeço ao nobre Relator o apoiamento e peço o
apoio do Plenário.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA 
Sr. Presidente, para uma questão de ordem. (Assentimen
to do Presidente)

Gostaria de ouvir da Mesa um esclarecimento. Não
sei exatamente se estamos votando o mérito, ou se estamos
votando a proposta do Relator de remeter isto para as
Dísposíções Transitórias. Gostaria deste esclarecimento.
Já é o "mérito, remetendo a matéria para as Disposições
Transitórias?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Estamos vo
tando o mérito da proposição.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA -
Não me quero insurgir contra a Mesa, mas esta decisão

fere o entendimento que se tinha até agora, fere o Regi
mento e abre um perigoso precedente. Parece-me que,
para a Mesa adotar esta decisão, deveria, antes, ter ouvido
o Plenário sobre a preliminar. Decidindo como decidiu,
está criando um precedente, quebrando a regra de que
não se pode inverter a ordem dos capítulos. Estamos
votando, agora, uma matéria referente às Disposições
Transitórias. Se o Relator não tivesse manifestado a
intenção de transferir para as Disposições Transitórias
este dispositivo se aprovado, mal não haveria. Mas, na
medida em que o Relator comunicou ao Plenário que este
dispositivo, se aprovado, irá para as Disposições Transi-.
tórias, o Plenário deveria ter sido ouvido.

O SR. CONSTITli'INTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente...

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO - Sr.
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vou responder
à questão de ordem. Um momento.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: COSTA - Sr. Presiden
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Relator
sugere que a Mesa dê um despacho de ofício. A matéria
é para Disposições Transitórias e deve ser remetida para
Disposições Transitórias ...

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: COSTA - Sr. Presidente,
pela ordem, sobre a votação.
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o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - ... onde se
rão votados na ocasião em que se votarem as Disposições
Transitórias. Está resolvido.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Está em
votação, Sr. Presidente?

O SR CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Pela ordem,
sobre a votação, Sr. Presidente. (Assentimento do Presi
dente)

A minha questão de ordem é a seguinte: a apreciação
pelo Plenário da matéria envolve a apreciação do mérito
ou, pura e rímplesmente, remete este destaque para ser
apreciado oportunamente por ocasião das Disposições
Transitórias?

Esta é uma questão de ordem que me parece funda
mental. Estamos também votando o mérito ou, pura e
simplesmente, dizendo: o mérito não vai ser votado e só
nas Disposições Constitucionais Transitórias será a maté
ria apreciada? Esta a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tenho a hon
ra e o prazer de responder a V. Ex.a Pediria apenas um
minuto para que esclareça com o assessor parlamentar e
com o R-elator. Depois, tereí a honra e o prazer de res
ponder a V. Ex.a, que acaba de formular uma questão
importante.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Muito obri
gado a V. Ex a

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO - Sr.
Presidente ...

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A proposta
do Relator, que submeto ao autor da indagação, é a se
guinte: que se submeta, por votação simbólica, ao Plená
rio se a matéria deve ser ou não remetida para as Dispo
sições Transitórias. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, sinceramente chamo a atenção da Presidência e da
Mesa da Comissão de Sistematização para o grave prece
dente que se abre em relação a isso para a seguinte ques
tão: na hora em que formos discutir sistema de governo,
vamos discutir junto com a duração do mandato do Pre
sidente JQsé Sarney. Fica a pergunta no ar.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (AfonEO Arinos) - Com a pala
vra o Constituinte Paulo Ramos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente acredito que estejamos perdendo um tempo dema
siado 'quando para tratar de uma questão que poderia ter
sido superada desde que a votação já tivesse sido feita.
Infelizmente o destaque da Constituinte Rose de Freitas
está programado para ser votado hoje. Se, porventura,
ficarmos na dependência de interpretação de que deter
minada matéria deva ser remetida para lá e para cá, po
deremos em outras oportunidades, encontrar igual difi
culdade. 'Se a matéria está programada para ser votada
hoje, deve ser votada hoje; uma vez aprovada, na dis
cussão da redação final, entendemos que ela deva constai'
das Disposições Transitórias. aí, sim, a matéria aprovada
será remetida para as Disposições Transitórias na redação
final, Isso é mais do que óbvio.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Peço permissão
ao Presidente para responder a V. Ex.a

O que o Relator pediu foi que as ilustres Autoras das
emendas concordassem que isso ficasse para as disposi
ções Transitórias. Não posso, eminente Constituinte Paulo
Ramos, votada esta emenda, que é substitutiva ao art. 6.0 ,

remetê-la à redação final. Se todas as Autoras concordam
que, por ocasião da votação das Disposições Transitórias,

seja votada esta emenda que acolho para o Capítulo das
Díspos ições Transitórias, não há nenhuma dúvida do Ple
nário; se for votada agora, não posso acolhê-la para re
metê-la às Disposições Transitórias, porque ela é exata
mente modificativa do art. 6.0 Aí teria que votar contra
riamente, eminente Constituinte Paulo Ramos.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Atenção! Vou
colocar em votação simbólica... Constituinte Raquel Cân
dido V. Ex.a é uma Constituinte extremamente eloqüente,
já a ouvi falar várias vezes; tenho grande admiração pela
sua eloqüência, mas preferiria que ela fosse usada daqui
a pouco, em outra oportunidade.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CÂNDIDO - Só
para esclarecer, Sr. Presidente.

Não há necessidade - e eticamente tenho-me posi
cionado com muito respeito em relação à Comissão de Sis
tematização e tive o cuidado de fazer o destaque, tanto
agora nos Direitos Coletivos como nas Disposições Tran
sitórias, porque sabia dessa manobra que estamos assistin
do aqui hoje.

Não é possível, S·r. presidente, que a Comissão de Sis
tematização [e vergue à meia dúzia de cidadãos, em de
trimento de algum visual de uma possível Constituinte.
Isso chega à beira do exagero. Fizemos dois pedidos de
destaques. porque sabemos dessa manobra e digo mais, Sr.
Presidente, se quisesse criar maior caso, estaria aqui, por
que, no primeiro Substitutivo, pela aprovação dos seus
termos, tenho a Emenda de n.O 22.677-1, aprovada para
as Disposições Transitórias. Não é possível, Sr. Presidente.
E temos, aqui, o que consta a emenda:

"Queremos que o Congresso Nacional - Das
Disposições Transitórias - no prazo de 120 dias,
promulgue o Código de Defesa do Consumidor."

Não podemos descer à beleza da Constituinte Rose de
Freitas, sob o aplauso de meia dúzia de pessoas. para dis
torcer o trabalho da Comissão de Sistematização. Quere
mos que seja discutido no Capítulo das Disposições Tran
sitórias, mas não vamos permitir que sejamos "burro de
carga" e, muito menos, nos omitirmos numa hora como
esta, simplesmente pelos belos cabelos da Constituinte Rose
de Freitas.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação a
preliminar.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
Sr. Presidente, é para sugerir a V. Ex.a que, com a auto
ridade intelectual, moral e ética, que toda a Casa reco
nhece a V. Ex.a, com os poderes que V. Ex.a está inves
tido por esta Casa, cumpra o despacho de V. Ex.a já
anunciado e remeta, por despacho administrativo, a emen
da à discussão, na oportunidade em que forem discutidas
as Disposições Transitórias. Não há o que votar. V. Ex.a
tem poderes para fazê-lo e faça-o imediatamente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação.

Vota-se, em primeiro lugar, a preliminar sobre a re
messa da matéria às Disposições Transitórias.

Os Srs. Constituintes que apóiam esta solução quei
ram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, peço verificação de votação.

SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Será feita a ve
rificação requerida pelo nobre Constituinte Pimenta da
Veiga, por chamada nominal.
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(Procede-se à votação)
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Está em vo

tação a decisão de remeter a matéria referente à Emenda
da Deputada Rose de Freitas, junto com as demais, para
o Título das Disposições Transitórias.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Um es
clarecimento, Sr. Relator.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Esta vota
ção não inclui a apreciação do mérito.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - O mérito
só será nas Disposições Transitórias?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGACA - O mérito
só será votado por ocasião da votação -das Disposições
Transitórias.

Esta votação é uma decisão formal quanto à remessa
dessa matéria para as Disposições Transitórias.

(Procede-se à votação)
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa

lavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, trata-se de uma questão que não tem mérito
constitucional. Atingiu 47 votos. Foi rejeitada a indica
ção feita pela Relatoria, o que significa dizer que não
haverá transferência de matéria.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vai conti
nuar a votação do Destaque n.o 6.746.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, pela ordem, antes de iniciar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, creio que esta dúvida que me assalta deveria
ser levantada, aqui, por alguém representante de um
Partido numericamente mais expressivo do que o PDT.

A mim me parece que, hoje, se abriu, aqui, um pre
cedente extremamente grave: V. Ex.a admitiu que se
jogasse para o Plenário a decisão de transferir para as
Disposições Transitórias um artigo que está no Capítulo.
Então, creio que é preciso que se esclareça à Casa, se esse
precedente vai valer também para os demais artigos,
para os demais destaques de outros capítulos. Creio que
foi uma decisão tomada pelo nobre Relator, que entende
disso muito mais do que eu, que sou um simples enge
nheiro, mas que foi uma decisão extremamente temerária.
Daqui para diante, se isso for mantido, nós vamos correr
sérios ríseos na elaboração dos trabalhos da Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Constituinte
Gastone Righi, indago a V. Ex.a, já que está inscrito, se
pretende ocupar a tribuna.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, iniciemos a votação, porque a matéria já foi
encaminhada.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGID - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, vou pedir, antes, escusas
depois dessa fastidiosa, cansativa e inútil discussão de
hora e meia sobre o nada, mas eu não poderia deixar de
usar a palavra; primeiro porque, pessoalmente, sinto-me
inclinado a querer acolher, por sua simpatia, por sua
amizade, a emenda da Deputada Rose de Freitas, mas
muito mais ainda pela sinceridade com que S. Ex.a se
posta e pelas aparentes razões que ela coloca, como sendo
em defesa dos consumidores.

O que eu quero dizer a V. Ex.as é que, na realidade,
em que pese exornar a sua emenda uma adjetivação muito

vasta, a emenda é absolutamente restritiva, e é perniciosa
aos interesses dos consumidores. Em reunião de lideran
ças. hoje de manhã, decidimos ficar com uma emenda
do ilustre Constituinte José Lins; a Emenda Ido Consti
tuinte José Lins diz o seguinte: "A lei promoverá a defesa
dos consumidores e dos usuários de serviços". Ela é
absolutamente ampla, a da Constituinte Rose de Freitas
é restritiva, diz: "O Estado promoverá". Ora, se o Estado
promove, eu estou excluindo a possibilidade de sociedade
de economia mista, sindicatos, hospitais, entidades benefi
centes, sociedades de amigos de bairro, e tantas outras
que poderão ser convocadas pela lei, para ajudarem a
promover a defesa dos consumidores e dos usuários.

Mais ainda: quando eu aqui adjetivo, e vejam os
Srs. como é muito adjetiva a emenda; o Estado promove
rá na forma da lei a defesa dos consumidores e usuários
de serviços, protegendo-lhes a segurança, a saúde e os
legítimos interesses econômicos, isso quer dizer que eu
restringi apenas três casos. Por exemplo, não está defen
dido aqui o sentido estético, que eu desejasse defender
em relacão aos consumidores, como o conforto dos con
sumídores ou o direito à celeridade nos serviços para os
consumidores, porque eu restringi a fatos que atentem
contra a segurança, a saúde e os legítimos interesses eco
nômicos do consumidor. Esta adjetivação é restritiva, a
emenda é contra os consumidores, é contra os usuários.

Ficamos, portanto, com a Emenda do ilustre Cons
tituinte José Lins. É por isso que votei SIM na proposta
anterior porque eu queria que o Sr. Relator ao menos
pudesse'salvar da emenda a determinação do Código de
Defesa do Consumidor, como homenagem à insigne
Constituinte Rose de Freitas, e a emenda popular que aqui
foi apresentada.

Somos pela rejeição dessa emenda, que é restl:itiva
e não atende aos interesses dos consumidores e usuários.
E somos a favor da Emenda José Lins, muito mais ampla,
muito mais enxuta, muito mais perfeita.

Durante o pronunciamento do Sr. Gastone
Righi, o Sr. Afonso Arinos, Presidente, deixa a
cadeira da Presidência, que é ocupada pelo
Sr. ;rarbas Passarinho, Tereeiro-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra- à Constituinte Cristina Tavares, para falar
a favor.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Sr. presidente, sras. e Srs. Constituintes:

É grato ao Pais saber que esta Constituição está
preocupada com a questão do consumidor, com a proteção
ao consumidor. Eu não discuto, Srs. Constituintes, se este
artigo deverá ficar nas Disposições Transitórias ou se
deverá ftcar no corpo da Constituição. O que importa, o
que é substantivo, o que é grato, o que é moderno, é que
a Constituição está preocupada em elaborar um Código
de Proteção ao Consumidor, esse pobre consumidor bra
sileiro que, de tão enganado, seja pelas empresas públí
blícas, seja pelas empresas privadas, acaba por não ser
um cidadão.

O consumidor brasileiro, de fato, não é um cidadão:
ele gostaria de comprar um carro que não tivesse, depois
de 3 ou 4 anos de uso, mil e quinhentos sinais de deterio
ração, mas o carro que ele compra contém erros e agres
sões ao consumidor, de tal forma que para se exportar
um carro brasileiro é preciso se fazer duas mil modi
ficações.

Portanto Sras. e Srs. Constituintes, a aprovação por
parte desta Assembléia de uma norma específica de um
Código de Proteção ao Consumidor brasileiro é um dever
de justiça para com o nosso povo. Por isso, peço voto para
a proteção através do Código dos Consumidores.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Constituinte Gerson Peres, para encaminhar
contra a emenda.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, prezados oolegas Constituintes:

Estamos redigindo uma Carta Política, uma Constitui
ção. Na marcha em que vamos, acabaremos escrevendo
um Código Constitucional, e não mais uma Constituição.
Precisamos atentar para isto, que é fundamental. Não é
só ter o desejo de ver uma emenda nossa ser inserida
na Constituição, isto é muito bonito, todos temos esta
vaidade natural.

A emenda da ilustre Constituinte Rose de Freitas
complica o problema redacional. Como está no texto da
Constituição, temos todos os caminhos para, dentro da
legislação ordinária, fazer o que eles querem - o Código
de Defesa do Consumidor - ou uma legislação protetora
do consumidor.

Vejam bem que em outros dispositivos do mesmo
Substitutivo, temos quatro artigos mais que defendem os
interesses dos consumidores. Não basta este, querem es
crever mais defendendo os consumidores e ainda temos a
oportunidade de elaborar um Código dos Consumidores.

Por isto, pedi a atenção dos colegas, para que ga
rantíssemos o texto do Substitutivo que é curto, conciso e
prático, e próprio de um texto de uma Constituição: "O
Estado promoverá, na forma da lei, a defesa dos con
sumidores", diz a Constituição.

Ora, ela obriga o Estado a elaborar uma lei, um Códi
digo que irão defender o consumidor. O que mais quere
mos? Se a Cons'f:lituição consagra este princípio fun
damental, seremos obrigados, na forma da lei, a redigir
uma ampla defesa dessas interesses. Portanto, querer es
erever mais, usar mais adjetivos, seria complicar o pro
cesso redacíonal desta Constituição e transformá-la em
verdadeiro código constitucional.

Por isso, pediria aos colegas Constituintes que re
jeitassem todas as demais emendas e que ficássemos com
este singelo, prático e objetivo parágrafo que dispõe: "O
Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do con
sumidor".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao RelatOr Bernardo Cabral.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Sr. Presidente, pela ordem, Se V. Ex.a me permitir, antes
que o Relator fale.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra à Constituinte Cristina Tavares.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Eu gostaria de lembrar que, na redação final, pode ser
compatibilizado algum texto que esteja mal redigido na
proposta que vai à votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Perdoe
me V. Ex.a, mas a interpretação da Mesa é diferente da
sua. Se ficarmos fazendo votações de matérias pertinen
tes, para depois fazer a colocação na redação final onde
couber, vamos criar aqui um conflito muito grande.

Assim, é preciso que a matéria seja especificamente
pertinente àquela que está sendo tratada.

Concedo a palavra ao nobre Relator.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden

te, Srs. Constituintes:
Tenho o dever, mais do que qualquer outro colega, de

alertar os eminentes srs. Constituintes para a seguinte
circunstância que se cria com esta emenda agora.

Sr. Presidente, tentei salvar a redação da emenda. Sou
obrigado a votar contra, porque se pretende incluir no

texto permanente uma redação que fere um direito e uma
liberdade fundamentais, pois se manda criar um Código
de Defesa do Consumidor e, tão logo ele esteja criado,
temos no texto permanente um artigo que já está prema
turamente morto.

Sr. Presidente, não posso concordar que se crie no texto
permanente, sobretudo, no Título dos Direitos e Liberdades
Fundamentais, um Código de Defesa do Consumidor que
vai ser criado por lei complementar. Minha concordância
foi desde o começo nas Disposições Transitórias.

É com muita tristeza que voto contra e encareço, aos
Srs. Constiuintes que não cometamos uma heresia cons
titucional ao apoiarmos a criação de um Código no Capí
tulo dos Direitos e Liberdades Fundamentais.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

Os Srs Constituintes que aprovam a matéria votam
SIM; os que acompanham o Relator votam NÃO.

(Procede-se à votação)
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Peço a

palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo

a palavra ao Constituinte Gerson Peres, para uma questão
de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - O Relator
acaba de cometer uma infração regimental. Seria bom que
o precedente não ocorresse. Depois de ter votado, passado
algum tempo, o Constituinte José Serra veio retificar o seu
voto, e um voto não pode ser retificado. Eu pediria que
V. Ex.a chamasse à ordem o problema. Eu quero que o
voto original seja o computado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Comunico a
V. Ex.a que foi um engano deste responsável pela chamada,
e não do Constituinte. Não se tratou de uma retificação.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - V. Ex.a
falou: o Constituinte José Serra - estã gravado - retifica
o voto. Por isso, pedi uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Usei a pa
lavra indevida.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Devo es
clarecer que algumas vezes o Constituinte José Fogaça diz:
retificando. Uma vez se deu comigo. Mas retificando o dele,
e não o meu voto. Foi o que se deu também.

Podemos prosseguir a votação.

(Prossegue a votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes: Cris
tina Tavares, Fernando Gasparian, Haroldo Sabóia, José
Serra, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Antonio Mariz,
Rose de Freitas, Vicente Bogo, Antoniocarlos Mendes Tha
me, Brandão Monteiro, Bocayuva Cunha, Haroldo Lima e
Roberto Freire. Votaram NÃO os Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio
Campos, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mos
coni, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Fran
cisco Pinto, Ibsen Pinheiro, João Herrmann Neto, José Fo
gaça, José Freire, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol,
José Richa, José Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário
Lima, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Nilson Gibson,
Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Ro
drigues Palma, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna,
Wilson Martins, Chagas Rodrigues, Délio Braz, Euclides
Scalco, Israel Pinheiro, José Costa, José Tavares, Octávio
Elísio, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Car
los Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, EraldO
Tinoco, José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos,
José Thomaz Nonõ, Luís Eduardo, Marcondes Gadelha, Má
rio Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel,
Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, João Me-
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nezes, Jonas pinheiro, José Lourenço, Antônio Carlos Kon
der Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas passarinho,
Virgílio Távora, Bonifácio de Andrada, Francisco Rossi,
Gastone Righi, ottomar Pinto, Luiz Inácio Lula da Silva,
José Genoíno, Adolfo Oliveira e José Maria Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 14 Constituintes;
votaram NAo 76 Constituintes. Total: 90 votos. O Destaque
foi rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Presidente,
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não.
V. Ex.a tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Presidente,
atendendo a um apelo do Colega Constituinte Roberto Frei
re, estivemos com os técnicos que cuidam da implantação
do sistema eletrônico, para que possamos realizar nossas
votações mais rapidamente.

Como já trabalhei, durante algum tempo, nessa área
de processamento de informação, pude, talvez, colher al
gumas informações que gostaria de repassar para os Com
panheiros e para V. Ex.a

Parece bastante difícil que possamos. a curto prazo,
utilizar o sistema eletrônico. Por diversas razões. Em pri
meiro lugar, porque toda programação do sistema eletrô
nico foi feita para o plenário, quer dizer, é uma progra
mação completamente diferente da Comissão de Sistema
tização, por conta do problema dos suplentes. Enquanto
que no plenário não há suplentes, é sempre aquele mesmo
espaço de pessoas, vamos dizer assim, na Comissão de
Sistematização, para cada votação, temos suplentes dife
rentes. Evidentemente que o equipamento poderia ter uma
programação para a Comissão de Sistematização, se, quan
do implantado, fosse explicado que seria também usado
para a Comissão de Sistematização.

Acontece que isso não foi feito para os técnicos que
programaram o equipamento, até agora, apenas para o
plenário. Por outro lado, as explicações que deram para a
Comissão de Sistematização, dizendo que a cada votação
os Suplentes mudam, inviabiliza, na idéia deles, a sua uti
lização, quando, na realidade, nem em todas as votações
os suplentes mudam.

Na realidade, para que consigamos realizar o programa
de utilizar o sistema eletrônico, é necessário uma nova
programação, que, de certa forma, os técnicos ainda não
começaram a fazer, porque o problema para eles não
estava definido de maneira completa. Eu lhes expliquei
como era o problema da votação e, de certa maneira, sim
plifiquei, para ver se conseguíamos uma solução que, mes
mo não sendo a perfeita, pudesse agilizar a votação. Eviden
temente essa solução pode ter algumas implicações que eu
gostaria de explicar, aqui, aos Companheiros, para que to
dos verificassem se há alguma implicação política nessa
solução.

A solução seria a seguinte: em primeiro lugar, uma
coisa que é diferente do que é hoje, votariam todos os
Titulares e Suplentes. Quer dizer, todos os Titulares e Su
plentes teriam que se sentar na cadeira e colocar seu voto
sobre cada assunto. De todos os Titulares e Suplentes que
votassem apareceriam no painel o nome e o voto. O Compu
tador só processaria os votos daqueles Suplentes que ti
vessem direito a votar. Por exemplo: se o PFL tem 24
Deputados e só votaram 20 Titulares, o computador s6
processaria votos de 4 Suplentes, mesmo que tivesse 6, e
seriam aqueles 4 primeiros pela ordem do livro, como é
hoje, pela ordem do livro que se assina na entrada. Qual
seria o inconveniente? É que a totalização não poderia ser
no painel, teria que ser feita por escrito e entregue ao
Presidente, com a relação de todos os votos, igual a essa
que os Relatores fazem. Esta seria a única solução. E,
assim mesmo, esse relatório não seria por ordem de lPar-

tido, mas por ordem alfabética, apesar de que ele poderia
totalizar o resultado por Partido, mas a votação individual
viria por ordem alfabética.

Eu solicitaria ao Sr. Presidente que designasse, talvez,
uma Comissão de uns três Constituintes que pudessem ana
lisar esse processo, para ver se se encontra uma solução
para que possamos usar o sistema eletrônico, se não vamos
ter que continuar nessa votação lenta, porque, na situação
atual, acaba-se a votação e o sistema eletrônico não pode
ser utilizado, porque não está programado para isso.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - 81'.
Presidente peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a , pela ordem.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, hoje à tarde entreguei um requerimento de
informação à Presidência da Mesa da Constituinte, porque
já começávamos, nós e a opinião pública nacional, a es
tranhar a morosidade das providências, que, há uma sema
na, nos dizem que estão sendo tomadas. Há uma semna,
Sr. Presidente, que todos os dias a Mesa informa que as
providências estão sendo tomadas, e acabamos de ouvir
do Deputado José Jorge que nada foi feito porque sequer
aos técnicos se levantou a questão. Pela primeira vez, hoje,
essa questão teria sido levantada, segundo depoimento do
Deputado José Jorge.

Eu queria dizer a V. Ex.a que a Nação inteira espera
pelos resultados desta Comissão de Sistematização. Até
ínvestímentos estão deixando de ser feitas no País, a eco
nomia está afetada, todas as categorias sociais estão in
quietas, porque esta Comissão de Sistematização não con
segue votar. E hoje, por exemplo, Sr. Presidente, votamos
apenas dois parágrafos. No ano 2000 não teremos termi
nado os trabalhos desta Comissão de Sistematização.

Levo a V. Ex.a a minha inconformidade para com as
informações erradas e desrespeitosas, porque eram inverí
dicas, que a Mesa deu a esta Constituinte e ao Plenário,
quando indagávamos das provídãncías que vinham sendo
tomadas. Nenhuma providência vinha sendo tomada. E, ao
mesmo tempo, eu reforço para que, imediatamente, seja
aceita a Comissão proposta pelo Constituinte J1Jsé Jorge,
porque não podemos ficar oferecendo ao Pais este triste
espetáculo destas votações que à Comissão de Sistematiza
ção vem sendo submetida.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Devo
esclarecer à nobre Constituinte Cristina Tavares que a sua
angústia é a nossa, é geral. Todos nós estamos desejosos
de ter rapidez na votação. O problema é eminentemente
técnico. E o Constituinte José Jorge trouxe um parecer que
ele colheu da sua investigação pessoal. Eu não tenho nada
a opor a que, imediatamente, tenhamos uma Oorníssão
caracterizada para, junto aos técnicos, discutir a matéria.
O meu interesse particular é pessoal é que o sistema ele
trônico funcione, porque nós ganharemos velocidade nisso.
Mas, temos que estudar se o problema é viável ou não.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, pela ordem, o Sr. Constituinte José Costa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presidente,
eu serei breve. Mas, diante da colocação feita pelo Cons
tituinte José Jorge, me pareceu e estou aqui me posicio
nando. A minha colocação vem a título de colaboração.
Parece-me que poderia ser feita duas votações: votando os
titulares, o !Relator poderia enunciar os nomes dos suplen
tes que deveriam votar ou a segunda votação de suplentes,
e a Mesa se limitaria a fazer uma diminuição ou um mero
cálculo aritmético. Parece-me que é isso.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Prefiro
que não prossigamos na discussão, porque vai ser inconclu
sa. Queríamos saber quais as pessoas que são capacitadas
na área de informática para discutir a matéria. Justamen
te a única possibilidade é não discutir isso agora.

O SR. CONSTITUINTE JOS~ T:AVARES - Para uma
questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, para uma questão de ordem, o Constituinte Rober
to Freire.

O SR. CONSTITUINTE JOS~ TAVARES - EJ só uma
rápida sugestão. Qúe se colha os votos dos titulares pelo
sistema eletrônico e dos suplentes pelo sistema de chama
da, já que o PMDB, que é a maior Bancada, quando tem
muítos suplentes, tem treze!

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Co
missão vai naturalmente estudar o assunto junto aos téc
nicos.

Prossigo a sessão.
Em seguida, teríamos que analisar o destaque solici

tado pela nobre Constituinte Moema São Thiago, mas o
texto do referido destaque é precisamente igual ao da Cons
tituinte Rose de Freitas. Conseqüentemente, está prejudi
cado.

Destaque n.o 3.188/87 - Emenda n.o ES
34.478-1, do Sr. José Lins, que "modifica o § 36,
do art. 6.°, do Substitutivo n.o 1 (art. 5.°, § 37, do
Substitutivo n.O 2". (7S.a votação)

Passemos à votação do Destaque n.o 3.188, requerido
pelo Constituinte José Lins, referente à Emenda n.o 34.478,
do Autor.

Com a palavra o Constituinte José Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOS~ LINS - Sr. Presidente,
creio que o assunto está mais do que debatido. Portanto,
serei breve.

O Relator tinha dado a esse parágrafo, no seu projeto
inicial, no Substitutivo n.o 1, a seguinte redação:

"O Estado promoverá, na forma da lei, a defe
sa dos consumidores e usuários de serviços, prote
gendo-lhes a segurança, a saúde e Os legítimos
interesses econômicos."

Já no Substitutivo n.o 2 o Relator preferiu reduzir a
sua redação, deixando apenas o seguinte:

"O Estado promoverá na forma da lei a defesa
dos consumidores."

Sr. Presidente, a redação que proponho diz:
"A lei promoverá a defesa dos consumidores e

usuários de serviços."

Esta redação me parece mais objetiva, porque a ex
pressão "o Estado promoverá" dá a entender que o Esta
do sozinho tomará conta de toda a questão, que é, na
realidade, extremamente importante e complexa.

Se dissermos que "A lei promoverá a defesa dos con
sumidores e usuários de serviços", a lei poderá ser mais
abrangente.

V. Ex.as sabem que nos países desenvolvidos existem
instituições especializadas para fazer a defesa do consumi
dor, tanto as instituições de natureza bromatológícas como
as médicas e aquelas que se referem à própria propaganda,
à questão da fiscalização sanitária. Em suma, trata-se de
Um assunto expressamente complexo e que, aliás, interessa
a todos, mesmo aos que são produtores, porque são con
sumidores de alguma coisa. Todos são consumidores.

A redação que sugiro é extremamente clara, simples,
além de trocar a palavra "o Estado" pela palavra "a lei"

que é mais abrangente, a meu ver, ainda retorna a expres
são "e os usuários de serviços".

A questão dos serviços, também me parece importante,
porque, quando se fala em consumidor, a impressão que
se tem é de que se trata apenas daqueles que adquirem
material de consumo, quando, na realidade, o objetivo é
muito mais abrangente. Queremos nos referir, por exem
plo, ao serviço de luz, de água, de transporte, de comuni
cação. Em suma, a todos os serviços que são também obje
tos de consumo pela população.

Esta é a sugestão que trago aos meus Pares e espero
que atenda aos objetivos da Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, tem a palavra o Deputado Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, serei breve.

Tenho uma profunda admiração e respeito à inteligên
cia, à dedicação e ao espírito público do eminente Senador
José Lins. Entretanto, os argumentos que aqui S. Ex.a ali
nhou não me parecem, assim, que consolidam a proposição.

Vejamos: S. Ex.a diz que, quando substitui o Estado
por lei - "a lei promoverá a defesa de consumidores" 
torna-a mais abrangente. É justamente o contrário. No nos
so modesto entendimento, o Estado promoverá a defesa
do consumidor, aí, sim, estamos tornando mais abrangente
a defesa dos interesses dos consumidores, obrigando a enti
dade que detém todos os instrumentos indispensáveis a
cumprir a determinação da lei que é o Estado, envolvemos
o Estado como ente, como agente preliminar da defesa.
A lei será ainda outra conseqüência, que o Estado, sob a
égide dela irá dar cumprimento, irá fazer cumpri-Ia.

Diz que não é redundante, eu acredito que seja, quan
do ele coloca: "e usuários de serviços". Ora, quem conso
me, usa, quem usa, consome. Há redundância. De forma
que quem usa a energia do Estado, do serviço do Estado
consome a energia do serviço do Estado. Há uma redun
dância que me parece dispensável. É melhor, no meu mo
desto entendimento, e se pudesse assim sugerir aos Colegas,
acompanharmos o que está escrito no texto do Substitutivo.
Volto a repetir: ele é mais singelo, é mais abrangente e
cobre todas as outras normas subseqüentes, constantes dos
demais artigos do Substitutivo que defendem os interesses
dos consumidores.

Era o que eu tinha a dizer, pedindo aos Colegas que
votemos com o dispositivo do Substitutivo, porque ele me
parece mais correto, mais abrangente, menos redundante
e, portanto, mais compatível com a defesa dos interesses
dos consumidores.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, para encaminhar a favor, o Deputado Antônio Brit
to.

o SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, data venia do ilustre Deputado Gerson Peres, eu
gostaria, aqui, de tornar a insistir nos argumentos apre
sentados pelo Autor da emenda, Constituinte José Lins. O
nosso entendimento sempre foi no sentido de que, do ponto
de vista político até, a questão da defesa do consumidor
não poderia ser, sob pena de fracassar, uma questão da
qual apenas tratasse, e na qual apenas estivesse envolvido
o Estado.

Estamos registrando, no texto apresentado pelo nobre
Relator Bernardo Cabral, um avanço extraordinário, por
que passamos a consignar a necessidade da defesa do con
sumidor. Esta responsabilidade sempre nos pareceu uma
responsabilidade que deveria transformar-se em algo divi
dido, trazido a uma co-responsabilidade da sociedade, do
Estado, dos produtores e dos consumidores.

Lembro, a propósito, que um dos instrumentos mais
modernos e mais eficientes neste sentido são Códigos de
Auto-regulamentação, que são praticados com absoluto 8U-
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cesso em países democráticos, em países que atingiram um
nível de extrema modernidade em relação a isso.

Em conseqüência, Sr. Presidente, a nossa preocupação
foi a de que a substituição da expressão inicial do dispo
sitivo brilhantemente inserido no Substitutivo pelo nobre
Relator Bernardo Cabral estabelecesse para a legislação
ordinária a obrigação de ela, lei, vir a estabelecer todos
os mecanismos pelos quais se venha a fazer com a parti
cipação da sociedade, além, obviamente, da participação do
Estado, desses instrumentos de defesa dos consumidores.

Foi por esta razão que encaminhamos favoravelmente
a alteração proposta pelo nobre Constituinte José Lins.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, tem a palavra o Constituinte Egídio Fer
reira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, falo por delegação do Relator.

O texto é perfeito e acho que perdemos tempo em toda
a discussão que estamos travando, há tanto tempo, a res
peito da matéria.

O Relator diz: "O Estado promoverá, na forma da lei,
a defesa dos consumidores". A palavra "consumidor" é gené
rica, abrange os usuários. Ela é plena, precisa e completa.

Eu estou notando na discussão, sobretudo na coloca
ção feita pelo Constituinte Antônio Britto - e S. Ex.a me
permita - que nós estamos com vezo de olhar o Estado
como uma coisa estranha à sociedade, como se o Estado não
tivesse sido organizado pela sociedade para servi-la, para
atendê-la. É aquilo a que Tristão de Athayde se referia
com tanta oportunidade. Ele dizia que esta Constituinte
que agora se reúne deveria fazer com que as funções de
Poder: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário não ficas
sem, como são hoje, voltados para si, mas se voltassem
todas essas funções para a sociedade.

Ora, se o Estado com a lei, e na lei, promove a defesa
do consumidor, o Estado vai ter que incorporar as asso
ciações, os órgãos da sociedade, os grupos sociais e os
sindicatos.

Devemos aprender a ver o Estado como uma criação
da sociedade e em seu benefício, fazendo com que o Estado
não se torne fechado para proveito de poucos, mas, como
era e é a sua destinação, ele se volte para a sociedade.

A emenda do Constituinte José Lins, além de juntar a
palavra "consumidor", restringindo-a, com a palavra "usuá
rio", é prolixa, não tem a precisão, o alcance e a objetivi
dade técnica e substantiva do texto do Relator. O pronun
ciamento do Relator é pela manutenção do texto.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo

tação.
Os Srs. Constiuintes que apoiam a emenda e o destaque

solicitados pelo Constituinte José Lins votam SIM; os que
ficam com o Relator votam NAO.

(~ocede-se à votação)
votaram SIM os seguintes Srs. Constituintes: Alfredo

campos, Almir Gabriel, Carlos Sant'Anna, Ibsen Pinheiro,
José Richa, José Serra, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Pi
menta da Veiga, Prisco Viana, Albano Franco, Aloysio Cha
ves, Antoníocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Carlos
Chiarelli, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Dornel
les, José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo,
Marcondes Gadelha, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo
Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti,
Enoc Vieira, João Menezes, Jonas Pinheiro, José Lourenço
Francisco Rossi, Gastone Gighi, Ottomar Pinto, José Ge~
noíno, Roberto Balestra, Haroldo Lima e Jalim Haddad.
Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Agigail
Feitosa, Ademir Andrade, Aloízio Campos, Artur da Távola,

Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cid
Carvalho, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Bezerra Coelho, Fernando Gasp1arian, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto, José
Fogaça, José Freire, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol
José Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima, Nel~
son Carneiro, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Raimundo
Bezerra, Rodrigues Palma, Sigma,ringa Seixas, Virgildásio de
Senna, Wilson Martins, Délio Braz, José Costa, José Ta
vares, Márcio Braga, Octávio Elísio, Rose de Freitas Vi·
cente Bago, José Jorge, José Thomaz Nonô, Antonio Carlos
Konder Reis. Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho,
Virgílio Távora, Brandão Monteiro, Bocayuva Cunha, Luiz
Inácio Lula da Silva, Adolfo Oliveira e Fernando Santana.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 39 Constituintes;
votaram NAO 50 Constituintes. Total: 89 votos. O Destaque
foi rejeitado.

Pergunto se se encontra no Plenário o Constituinte José
Ignácio Ferreira. (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE' GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, antes de V. Ex.a ler o destaque, desejaria formular
um requerimento, que é ao mesmo tempo um apelo, o de
que fosse cancelada a reunião de amanhã de manhã. Se
fizermos reunião amanhã de manhã, e não vamos adiantar
muito todos os 81'S. Constituintes que têm as suas famílias
nos seus Estados não poderão deslocar-se para ver as suas
famílias, ou tratar dos seus problemas, porque, tendo ape
nas um dia, que é o domingo, realmente estaríamos aqui
presos, sem nenhuma razão e sem nenhuma grande pro
dução. Seria uma reunião matinal, ao que me parece,
contraproducente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
sentiu, naturalmente, a reação da assistência, de todos os
presentes, à proposta. Ela não seria tranqüila. Apenas digo
o seguinte ...

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Podería
mos prorrogar a presente sessão até às 22 horas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
me permite concluir? Ouço V. Ex.a sempre com muita
atenção e respeito.

A Mesa tomou, hoje, esta decisão. Sou aqui apenas um
porta-voz da decisão tomada pela Mesa. A única possibili
dade de não haver reunião amanhã é não ocorrer quorum
para iniciar, ou não haver número para decidir. Fora isso
haverá reunião ide 9 às 15 horas. (Palmas) ,

Em votação o Destaque n.o 6.861 requerido pelo Cons
tituinte Fernando Henrique Cardoso:

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Tendo em vista um apelo que me faz o Relator
B.ern::rdo C::bral, e em homenagem ao trabalho tão cons
ClencIOSO feito por S. Ex.a, retiro o destaque. (Palmas.)

_O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) _ Em vo
taçao o l?est.aque n.O 4.810, requerido pela Oonstdtuínta
Raquel Cândido.

Encontra-se presente S. Ex.a? (Pausa)

S. Ex.a não está presente.

Está prejudicado o destaque.

Destaque n.o 3.991'87, do Sr. Aluízio Campos
"que .sup.rime expressão do § 38 do art. 5.0 d~
Substitutivo n.o 2."

Poderíamos 'passar ao art. 38, que tem apenas um des
taque, de autoria do Constituinte Aluízio Campos.



1078 Quarta-feira 27 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

Pergunto se S. Ex.a mantém o destaque?

Já que está mantido, é o Destaque n.o 3991, do Cons
tituinte Aluízio Campos, para a supressão das expressões
"nas entidades" até "prestadas".

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - O des
taque, Sr. Presidente, é muito simples. O texto substitutivo
tem quatro artigos que regulam a liberdade de associação,
funcionamento etc. O art. 38 diz que é livre a assistência
relígfõsa nas entidades civis, militares e de internação
coletiva.

Então, o destaque é para suprimir essas restrições, de
modo que a redação ficaria muito mais abrangente: "É
livre a assistência religiosa, sempre que solicitada pelo
interessado".

S,e o nobre Relator concordar em incluir essa redaeão
final, retiro o destaque, é tão simples! .

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Rela
tor, parece-me, não tem autoridade de suhstttuir o Ple
nário e não poderia tomar esta decisão.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Ape
nas acho que é uma matéria de redação. Por isso é que
pergunto ao nobre Relator se concorda com a supressão
dessas expressões: "nas entidades civis, militares e de in
ternação coletiva", de modo que a assistência religiosa
possa ser amplamente prestada a quem a solicitar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarmho) - Tenho que
dar uma decisão em relação à sugestão feita pelo Cons
tituinte Aluízio Campos. Não é possível, porque o que
S. Ex.a propõe é uma emenda e pergunta se o Relator
aprova a emenda. O Relator não pode substituir o Ple
nário.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Com todo o res
peito que a Relatoria tem pelo judicioso e diligente tra
balho do nobre Constituinte Aluizio Campos, pela enorme
bagagem de boas intenções que estão contidas nesta sua
emenda, segundo a palavra do Relator, a proposta supres
siva desfigura o conteúdo básico do § 38 portanto, não
pode concordar com o apelo ou com a proposição feita
pelo ilustre Constituinte. Infelizmente não pode concordar.

O SR CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, em face disso, sou obrigado a manter o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não há
oradores inscritos.

Vou utilizar o processo sugerido pelo Constituinte
Francisco Dornelles, que já foi aqui experimentado com
êxito pelo Constituinte Fernando Henrique Cardoso.

Os que pretendem apoiar o destaque, por otréquío,
levantem o braço. (Pausa)

Diante desta colocação tão evidente, pergunto a V. Ex.a,
Deputado Aluízio Campos, se retira o destaque já que só
dois braços foram levantados.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Retiro
o destaque

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço às
Lideranças do PMDB, do PDS e PTB que, por obséquio,
amanhã, na sessão, façam a indicação de um Membro que,
sendo Constituinte, conheça o problema da informática,
para compor com o Constituinte José Jorge a Comissão
que S. Ex.a propôs, hoje, fosse organizada.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Apenas
queria lembrar se alguém ainda não lembrou, que seria

interessante que a Mesa da Comissão de Sistematização,
C:111 a sua Assessoria pudesse acompanhar, a cada dia, o
que foi votado anteriormente, para que se tenha, através
de avulso ou de qualquer publicação aquilo que foi apro
vado e não acompanharmos apenas pelos jornais.

Não sei se isso é possível, mas gostaria que a Asses
soria analisasse esta hipótese.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A propo
sição de V. Ex.a vem ao encontro do que hoje, na reunião
da Mesa, foi decidido. Preparar um press release, para ter
mos aqui, e a Imprensa tiraria partido dele se quisesse.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sim,
exatamente, para saber o que foi aprovado.

v - SUSPENSÃO DA REUNIliO
O SR. PiRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Presi

dência vai suspender os trabalhos, convocando os Senhores
Constituintes para a continuação da presente reunião
amanhã às 9:00 horas. '

Está suspensa a reunião.

(Levanta-se a Reunião às 20 horas e 5 minutos.)

EM 3 DE OUTUBRO DE 1987

Presidência dos Srs.: Brandão Monteiro, Segundo-Vi
ce-presidente; Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice
Presidente; Aluízio Campos, Primeiro-Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.

II - oaDEM DO DIA

VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTITUIÇãO

TíTULO II (continuação)

9 SR. PRESIDE~TE (Brandão Monteiro) - Em pros
seguímento da votaçao do art. 5.0 do Substitutivo do Re
lator, votaremos o § 39.

O primeiro destaque é de autoria do Constituinte José
Genoíno, que comunica à Mesa a desistência e solicita a
sua retirada.

Destaque n.? 1434-87 - Emenda n.o ES
25056-6, do Sr. Carlos Sant'Anna, "que dá nova
redação ao § 51 do art. 6.° do Substitutivo n.o 1
(art. 5.°, § 39 do Substitutivo n.o 2)".

Em votação o Destaque n,v 1434, requerido pelo Cons
tituinte Carlos Sant'Anna, referente à Emenda n.? 25056
de autoria do Constituinte Ricardo Fiúza.

A emenda substitutiva tem a seguinte redação:

"Todos podem reunir-se pacificamente, sem
armas, em locais abertos ao público, cabendo pré
vio aviso à autoridade competente, na forma em
que a lei dispuser, não intervindo a autoridade
senão para manter a ordem."

Com a palavra o Constituinte Nilson Gibson, indica
do pelo autor para encaminhar a favor.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, pretende o autor da emenda
modificar o § 39, - apenas um ligeiro aditamento - que
dispõe da seguinte forma: "Todos podem reunir-se pacifi
camente, sem armas, em locais abertos ao público sem
nece::sidade de autorização". . . .
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A emenda dispõe; "cabendo prévio aviso à autoridade"
É apenas uma medida preventiva o que pretende o autor
da emenda. Ele visa a dar maior segurança à reunião, evi
tando-se que haja manifestações de grupos contrários e
não se transforme em conflito de facções. Esperamos que
os Constituintes aprovem es a emenda do ilustre Consti
tuinte.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Antônio Britto, para encaminha
mento contrário à emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
desejo uma informação. Não dispomos do texto da emen
da que, infelizmente, não está aqui referida. Quero saber
se a emenda suprime a expressão: "quando a reunião
possa prejudicar o fluxo normal de pessoas ou veículos".

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Apenas
acrescenta a expressão "prévio aviso".

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Nilson Gibson, foi solicitada informação à Mesa, que
está em condições de fornecê-la.

A emenda, que é modificativa, tem o n.o 25. ü56-6 Está
à disposição de V. Ex.a no livro. E,tem a seguinte redação:

"Todos podem reunir-se pacificamente, sem
armas, em locais abertos ao público, cabendo pré
vio aviso à autoridade competente, na forma em
que a lei dispuser, não intervindo a autoridade Ee
não para manter a ordem."

Esse é o texto da emenda.
Com a palavra o Deputado Constituinte Antônio

Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANT6NIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, o texto original do Substitu
tivo do nobre Relator Bernardo Cabral nos parece feliz
quando assegura- a liberdade de reunião e apenas adota
a necessária; cautela, estabelecendo caber prévio aviso à
autoridade quando a reunião possa prejudicar o fluxo
normal de pessoas ou de veículos. Esta expressão "fluxo
normal de pessoas ou veículos" já poderia até dar margem
a alguma discussão quanto à possibilidade de restrição
do direito de reunião expresso no início do dispositivo.

Mas vejam o que propõe o nobre consütuínte Ricardo
Fiúza na emenda objeto do destaque solicitado pelo Coins
tituinte Carlos Sant'Anna e da defesa do Constituinte
Nilson Gibson. Muda-se completamente o sentido do direi
to de reuníão. Aquilo que o nobre Constituinte Nilson
Gibson diz que é apenas uma pequena mudança tem a
seguinte tradução: primeiro, passa a haver a necessidade
de prévío aviso à autoridade em qualquer reunião pa
cífica em local aberto ao público, porque a emenda do
Constituinte Ricardo Fiúza objetiva que no texto conste
"cabendo prévio aviso à autoridade competente na forma
que a lei dispuser". Quer dizer, mais uma vez é colocada
aqui a expressão "na forma que a lei dispuser", abrindo
a possibilidade não à ampliação do direito, mas à restri
ção clara do direito. E conclui: "não intervindo a autori
dade senão para manter a ordem". Com isso, voltaremos
a uma outra discussão antiga, quanto ao juizo que emitirá
a autoridade, de forma sempre subjetiva, em relação à
questão da ordem.

Creio que devemos ficar com o texto do Relator, que
estabelece, no capítulo dos Direitos e Liberdades Fun
damentaís.. um direito fundamental: conforme está
expresso, todos possam reunir-se pacificamente, sem
armas, em locais abertos ao público, sem necessidade de
autorização, admitindo, como única exceção, somente
caber prévio aviso à autoridade quando a reunião possa
prejudicar o fluxo normal da pessoas ou veículos.

Este texto parece-me cauteloso, correto e assegurador
claro de uma liberdade fundamental: a liberdade de

reunião. Por, isso, proponho a manutenção do texto do
nobre Relator com a rejeição do texto apresentado pelo
nobre Constituinte Ricardo Fiúza. (Palmas) .

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, consta do § 39, do
art. 5.0 do' texto do Substitutivo n.O 2:

"Todos podem reunir-se pacificamente, sem
armas, em locais abertos ao público, sem neces
sídads de autorização, somente cabendo prévio
aviso à autoridade quando a reunião possa pre
judicar o fluxo normal de pessoas ou veículos."

O Constituinte Ficardo Fiúza propôs que a redação
deste dispositivo passasse a ser a seguinte;

"Todos podem reunir-se pacificamente, sem
armas, am locais abertos ao público, cabendo
prévio aviso à autoridade competente, na forma
que a lei dispuser, não intervindo a autcrídade
senão para manter a ordem."

Pois bem, o Estado que estamos construindo há de
ser democrático. O pressuposto é que estamos estruturando
uma democracia. Não estamos fazendo uma Constituinte
para um Estado autoritário. Essa fase já passou. Tenho
sempre notado - não só nas conversas em plenário, mas
com freqüência também da tribuna - receio em relação
ao Estado, como sa ele fosse alguma eoísa que viesse a
agredir a sociedade e como se esta devesse temer o
Estado, quando, ao contrário, o Estado deve ser consí
derado algo que. a. sociedade estruturou e organizou para
'a sua própria "proteçãó, segurança e ordem. Por isso, é
limitar, é condicionar, como está no texto, ou seja, caben
do prévio aviso à autoridade somente quando for pre
judicar o fluxo normal de pessoas ou veículos.. Isso não
dá ao Estado a capacidade que ele deve ter de assegurar
a manter ,a ordem nos casos em que a reunião possa até
ter evidentemente um caráter perturbador da própria
ordem. Por outro lado. não se trata de -reuniões em locots
'fechados. O dispositivo refere-se a reuniões em locais
abertos, livres, tipo pequenos comícios ou pequenos agru
pamentos. Então, nesses casos, a autoridade deveria ter
conhecímento prévio das reuniões, em locais públícos.
Entretanto, a autoridade só poderia intervir para manter
<a ordem. Refiro-me à autoridade de· um E,stado democrá
tico, que estamos 'construindo com o propósito da sua
própria proteção.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Nelson Jobim que enca
minhará contra a emenda. '" <

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, Srs. Oonstãtuíntes, na base desta. emenda que
pretende alterar o texto está uma distinção política run
damental, E o problema do intervencionismo estatal junto
à sociedade ou não. A emenda que assegura o direito da
reunião pacifica, sem armas, em locais' abertos ao público,
mas condícíona-a a aviso prévio à autoridade competen
te. Já o texto assegura o direito sem aviso prévio, fazendo
com que ale se imponha somente na hipótese de prejuí-
zo ao fluxo normal de pessoas ou veículos, '

Ora, se a sociedade é livre, se as assocíacões são
livres, livre é o direito de reunião sem aviso prévio à a~
toridade, a não ser naquelas hipóteses em que a reunião
possa causar, efetivamente, um prejuízo ao fluxo normal
de pessoas ou veículos, como quer o texto.

E-,?tá. em jogo, data venía da sustentação do emi~ente
Constítuínta Carlos Sant'Anna, a relação entre a sociedade
e o Est!ido. A sociedade não pode temer. o Estad{). O
Estado e que tem de se submteer aos desígnios da socie
da?-e. A. s.oCledade temer o Estado, exigindo-se dala o

.aviso previo em todas as círcunstâncías, com isso se está
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assegurando, pelo menos larvarmente, um poder discricio
nário ou discriminatório do Estado na definição dos locais,
dos momentos e das circunstâncias.

Portanto, temos de estabelecer, claramente, uma
nitida distinção nas relações entre o Estado e a sociedade,
fazendo com que a sociedade não tema o Estado. Aqui
o Sr. Relator, com absoluta lucidez, mostrou claramente
uma opção politica nítida, que está inclusive na institui
ção do júri popular: o respeito do Estado às opções da
sociedade.

Em função desses fundamentos, encaminho a votação
em sentido contrário.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te. Srs. Constituintes, até parece que a Assembléia Na
cional Constituinte não quer avançar. Imaginem V. Ex.as
que a Constituição de 1946 - portanto, há 41 anos 
estabelecia que a policia não interferiria senão para
assegurar a ordem pública. Absolutamente, nada além
disso. A reunião pacífica sem armas já era registrada.

Esta emenda, com todo respeito que tenho pelo seu
autor e pelos eminentes Constituintes Carlos Sant'Anna
e Nilson Gibson que a sustentaram, padece de um vício
terrível. Ela con'sagra o texto da Junta Militar de 1969,
quando diz que a lei poderá determinar os casos em que
será necessária a comunicação prévia. (Palmas,) Isso não
constava da Constituicão de 1946 nem da de 1967. Não é
possível retrocedermos, até porque não estamos fazendo
um texto constitucional para agora, mas para todos. para
o futuro. (Muito bem!) :I!i evidente que, se dermos tantos
passos atrás, a sociedade brasileira como um todo re
clamará.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, encareço a V. Ex.as
a necessidade da manutenção do texto, porque ele é rigo
rosamente jurídico-constitucional. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Cons
tituinte Carlos Sant'Anna, autor do destaque, solicita sua
retirada. (Palmas.)

Destaque n.o 787/87 - Emenda n.o E8-32061-1,
do Sr. José Paulo Bisol, "que adita um capítulo
ao Título 11 - Dos Direitos Coletivos - do Subs
titutivo n.o 1 (art. 5.0 , § 39, do Substitutivo n.o 2)".

Em votação o Destaque n.O 787, requerido pelo Cons
tituinte José Paulo Bisol, referente à Emenda n.O 32.061-1.
Trata-se de destaque modificativo em relação ao art. 7.0 ,

inciso I, letra a, da emenda, que diz:
"Todos podem reunir-se pacificamente, em

locais abertos ao público. sem necessidade de auto
rização nem de aviso prévio à autoridade, salvo,
no último caso, quando a reunião interferir no
fluxo normal de pessoas e veículos."

Concedo a palavra ao Constituinte José Paulo Bisol.

O SR. CONSTITUINTE JOS1\1 PAULO BISOL 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, ao elaborarmos o texto,
como Relator da Comissão de Soberania e dos Direitos e
Garantias do Homem e da Mulher, consagramos o prin
cipiá da plena liberdade de associação, consolidado no
substitutivo do eminente Relator da Comissão de Sis
tematização.

Entendiamos, à época, que o conceito de associação
abrangia o conceito de cooperativa. Hoje sustentamos uma
opinião diferente: admitimos que exista na relação entre
os dois conceitos, de associação e de cooperativa, um
ímbríeamento semântico. Todavia, a especificidade e a
singularidade do conceito de cooperativa, que ingressa na
dimensão econômica das coisas, abriga uma constituição
moderna à especificação do conceito de cooperativa, im-

prímíndo-Ihe constitucionalmente a mesma plenitude de
liberdade de criação e de estruturação que as associações.

Nobre Relator, entendo que a redação da emenda que
destaquei carece de modificações de redação. Mas isto,
será regimentalmente composto. O importante é nos fixar
mos na libertação das cooperativas de uma pressão e de
uma opressão ínstltueíonalízadas neste Pais, ou seja, a
opressão política.

Argumenta-se, contra a plena liberdade na coopera
tiva, com o fato de possibilitar a criação de grupos de
dominação internos, mas este argumento, fundado numa
realidade histórica, não se sustenta quando confrontado
com o argumento ainda mais histórico e ainda mais dolo
roso de que a influência e a intervenção política produ
zem grupos de dominação de fora para dentro da cocps
rativa. Se há o risco de criarmos grupos de dominação
dentro das cooperativas, então vamos correr o risco inter
no, aquilo que pode acontecer internamente, e não mais
admitir as pressões políticas externas, que acabam defi
nindo e consolidando grupos de pressão.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Esclareço ao
eminente Constituinte José Paulo Bisol que ainda não
se encerrou a discussão do § 39. A argumentação de
S. Ex.a se refere à cooperativa. Com a amizade que dedico
a S. Ex.a, faço-lhe este aviso e peço à presidência que o
esclareça.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ PAULO BISOL 
Requeiro à 'Presidência que esclareça, por obséquio, qU81
a emenda que está em discussão.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte José Paulo Bisol, está em votação o Desta
que n.? 787, de autoria de V. Ex.a, à Emenda n. O 32.061-1,
em relação ao art. 7.°, inciso l, letra a.

"Todos podem reunir-se pacificamente, em
locais abertos ao público, sem necessidade de auto
rização nem de prévio aviso à autoridade, salvo,
no último caso, quando a reunião interferir no
fluxo normal de pessoas e veículos."

É a emenda.
O SR. CONSTITUINTE JOS1\1 PAULO BISOL 

Retiro esta emenda, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Des

taque n.O 3.993, requerido pelo Constituinte Aluízio Cam
pos, referente ao § 40, ele retira.

Destaque n.o 4.309/87, do Sr. José Paulo Bisol
- Emenda n.o 22767-0, do Sr. Ivo Vanderlinde,
"que modifica o § 52 do art. 6.° do Substitutivo
n. O 1 (art. 5.°, § 40, do Substitutivo n.02)". (74.a
votação)

Em votação o Destaque n.o 4.309, requerido pelo Cons
tituinte José Paulo Bisol, referente à Emenda n,v 22.767-0,
de autoria do Sr. Constituinte Ivo Vanderlínde, com a
seguinte redação:

"É plena a liberdade de associação, exceto a
de caráter paramilitar, não sendo exigida auto
rização estatal para fundação de associações de
Cooperativas, vedada a interferência do Estado
no seu funcionamento."

Com a palavra o Constituinte José Paulo Bisol.
O SR. CONSTITUINTE JOS1\1 PAULO BISOL

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, peço vênia por ter cau
sado essa perda de tempo aos meus companheiros (não
apoiado), mas insisto na idéia de que precisamos inserir
no texto relativo à liberdade de associação a especifica
ção cooperativas.

As mais modernas Constituições consagram a especi
ficação. 1\1 o que acontece com algumas Constituições so
cialistas, como a da Iugoslávia, a da Tchecoslováquia e
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também com algumas Constituições capitalistas mas de
mocráticas, como a da Itália, a da Espanha, a da Grécia,
a de Portugal.

Srs. Constituintes, quero mostrar a V. Ex.as a quali
dade do tratamento de algumas dessas Constituições. Por
exemplo, a da Grécia, a certa altura, diz: "As cooperati
vas agrícolas e urbanas, de qualquer espécie" - reparem
bem - "são administradas por elas mesmas nas con
dições fixadas por lei e seus estatutos".

A de Portugal diz: "A todos é reconhecido o direito
à livre constituição de cooperativas, desde que observados
os príncipíos cooperativos".

Conheço um argumento contra a inclusão das coope
rativas neste texto, que se funda na idéia de que algumas
organizações econômicas, sem caráter cooperativo para
alcançar os benefícios da legislação relativa às coopera
tivas, se transformariam em cooperativas. Mas essa ilação
é um absurdo, porquanto instituir constitucionalmente a
plena liberdade das cooperativas não importa proibir a
legislação que as regulamenta, segundo sua natureza. Isto
significa que a legislação impedirá a distorção que está
servindo de argumento contra a emenda que destacamos
e estamos defendendo.

Pedimos, assim, aos nobres Constituintes que se recor
dem dos estudos que já fizeram sobre cooperativas: que
procurem analisar a história das cooperativas no Brasil,
os seus momentos de êxito, as suas distorções e fracassos
para sentir profundamente a necessidade que temos d~
estiml;:l1a~' o processo cooperativo no País. Peço aos nobres
Oonstltuíntes que consagrem esta emenda, a fim de que
possamos colocar no tipo de democracia que estamos ins
tituindo com esta Constituição o grão de sal da coníu
gaç.~ ~os intere~es e da conjugação dos esforços; e, por
~efmlÇao, as entidades que envolvem essa conjugação de
interesses e esforços devem ser necessariamente auto
gestionável. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
quer-se penitenciar por não ter informado que já estãva
mos no processo de votação do § 40, mas o faz neste mo
mento. Não há oradores inscritos para falar, nem a favor
nem contra.

Passo a palavra ao Relator-Adjunto José Fogaça.

? SR. ~ELATOR-SUBSTITUTO (José Fogaça) - Sr.
Presidente, Ilustres membros da Comissão de Sistematiza
ção, não h~ dúvida alguma de que o texto, tal como está
no Rel~t6:IO Bernardo Cabral, já tem larga e Inequívoca
abrangência. Eu, de olhos fechados, o aprovaria integral.
mente por seu conteúdo liberal, democrático e socializante.
Mas, agora, não podemos deixar de dar relevo a um ins
trumento de política econômica dos mais eficientes e de
profundo caráter social, que é o das cooperativas. l!: pre
CISO termos em mente que, dentro de um sistema de econo
mia de mercado, de natureza capitalista, como é o sistema
econômico brasileiro, a presença da cooperativa significa
notável avanço no sentido da proteção dos pequenos. E
não é por outra razão que, no meu Estado, Rio Grande
do Sul, o cooperativismo atingiu enorme avanço organiza
tivo.

Não podemos confundir o associativismo e o coopera
tivismo, na sua natureza, no seu teor e profundidade, com
aquilo que foi a política econômica do Estado autoritário,
que se serviu não s6 das empresas estatais como de muitas
cooperativas, para um processo de endividamento externo
inescrupuloso e irresponsável. Mas isso não nos leva a supor
que a empresa estatal por si s6 seja um mal, como tam
bém não nos leva a supor que a cooperativa, por si s6 e
por sua natureza,' seja um mal. Muito ao contrário, numa
economia voltada para a cultura de exportação - e sabe
mos que as culturas agrícolas de exportação são geradoras
da estrutura da grande propriedade, porque a necessidade
de aumentar as divisas, de aumentar o ingresso de d6lares

leva cada vez mais à expansão da monocultura, e a lavoura
de exportação não se constr6i, não se estrutura senão em
cima da grande propriedade, pois ela é geradora, sooíolõ
gica e necessariamente, da concentração da propriedade 
o único instrumento de defesa da pequena propriedade, do
pequeno produtor é a cooperativa.

Apesar da larga abrangência do texto do 2.° Substituti
vo do Sr. Relator Bernardo Cabral, quero, em seu nome,
oficialmente, declarar a sua posição favorável a esta emen
da que introduz o cooperativismo como elemento essencial
ao processo democrático e produtivo de associação livre
em nosso País. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Srs. Constituintes: Abigail
Feitosa, Aluízio Campos, Artur da Távola, Bernardo Cabral,
Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Egidio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gaspa
rian, João Herrmann Neto, José Fogaça, José Paulo Bisol,
José Richa, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson Carneiro,
Nelson Jobim, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo
Ramos, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma,
Severo Gomes, Wilson Martins, Chagas Rodrigues, Eucli
des Scalco, Israel Pinheiro, João Agripino, José Costa, Ma
nuel Viana, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Uldurico Pinto,
Vicente Bogo, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos Chia
relli, Christ6vam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco,
Francisco Benjamim, José Jorge, José Santana de Vascon
cellos, José Thomaz Nonô, Marcondes Gadelha, Oscar Cor
rêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti,
Enoc Vieira, João Menezes, Jonas Pinheiro, José Lourenço,
Mozarildo Cavalcanti, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy
Pozaa, Gerson Peres, .Tarbas Passarinho, Virgilio Távora.
Bonifácio de Andrada, Brandão Monteiro, Bocayuva Cunha,
Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim
Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plinio Arruda sam
paio, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Haroldo Lima e
Jamil Haddad. Votaram N1\O os seguintes Srs. Constituin
tes: José Lins, Luís Eduardo e Paes Landim.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamae o resultado: votaram SIM 74 Constituintes;
votaram NAo 3 COnstituintes. Total: 77 votos. O destaque
foi aprovado. (Palmas)

Em conseqüência, fica prejudicado o Destaque n.O 4229,
de autoria do Constituinte Nelson Wedekin, para a Emen
da n.o 22767, do Constituinte Ivo Vanderlinde.

Passemos à votação do Destaque n.O 391, do Consti
tuinte José Genoíno, para o § 41.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: GENOíNO - Sr. Presi
dente, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirado.
Destaque n,o 3993, de autoria do :Constituinte Aluízio

Campos, no mesmo sentido.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Também
retiro.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirado
o destaque.

Passemos à votação do s 42.

Destaque n.o 3993/87 do Sr. Aluízio Campos
"que sup~eo art. 5.°, § 42 do Substitutivo n.02":
(75.a votação)

Destaque n.O 3993, requerido pelo Constituinte Aluízío
Campos, para a supressão do § 42.

Tem a palavra o Constituinte Aluízio Campos.
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O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o nobre Constituinte Oswaldo Lima Filho, que
encaminhará a votação contra a emenda.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, pedi inscricão para falar favoravelmente
à emenda. '

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a

está inscrito para encaminhar a votação contra a emen
da, já estando esgotada a inscrição de oradores de enca
minhamento a favor.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, deixo a tribuna, mas não quero fazê-lo
sem antes lembrar aos nobres colegas que o Constituinte
Aluízio Campos tem inteira razão. É preciso que nos lem
bremos da representação profissional de advogados, de
engenheiros, de todas as categorias em que os profissio
nais são legalmente obrigados a se associar.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Paulo Ramos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, vou acrescer um simples argumento contrário à
emenda do ilustre Ccnstituinte Aluizio Campos. Há situa
ções - e eu conheço várias, especialmente nas instituições
militares e paramilitares - em que a força da hierarquia
impõe, à revelia do cidadão, que ele seja vinculado à
associação.

O texto do nobre Relator consagra, acima de tudo,
a liberdade de associar-se e de não se associar. Somos
pera manutenção do texto e contra a emenda apresentada
pelo ilustre Constituinte Aluízio Campos.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação.

(Procede-se, à votação)
Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:

Aluízio Campos, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Hen
rique Cardoso, Oswaldo Lima Filho, Antonio Mariz, João
Agripino, José Thomaz Nonô, Oscar Corrêa, Paulo Pimen
tel, Jonas Pinheiro, Mozarildo Cavalcanti, Gerson Peres
e Haroldo Limá. Votaram NÃO 00 seguintes senhores
Oonstítuíntes: Abigail Feioosa, Ademir Andrade, Artur da
Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'An
na, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima,
Fernando Gasparian, Francisco Pinto, João Herrmann
Neto, José Fogaça, José Paulo Bisol, José Richa, Manoel
Moreira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nel
ton Frledríeh, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma,
Sigmaringa Seixas, Wilson Martins, Chagas Rodrigues,
Euclides Scalco, Israel Pinheiro, José Costa, Manuel Víana,
Márcio Braga, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Aloysio
Ch:wes, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam
Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Ben
jamim, Francisco Dornelles, José Jorge, José Lins, José
Santana de Vasconcellos, Luis Eduardo, Marcondes Ga
delha, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, João Menezes, José
Lourenço, Paes Landim, Antôníocarlos Konder Reis, Darcy
Pozza, Jarbas Passarinho, Virgílio Távora, Bonifácio de
Andrada, Brandão Monteiro, Bocayuva Cunha, Luiz Salo
mão, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua,
Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo
Oliveira e Jamil Haddad. ABSTENÇÃO do Senhor José
Mama Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 13 Constituintes;
votaram NÃO 69 Constituintes; absteve-se de votar 1
Constituinte. Total 83 votos. O destaque foi rejeitado.

Destaque D.o 3.994/87, do Sr. Aluízio Campos,
"que suprime o § 43 do art. 5.° do Substitutivo
D.O 2".

Passa-Soe ao § 43. Votação do Destaque n. O 3.994, re
querido pelo Constituinte Aluizio Campos, para supressão
integral do parágrafo.

, O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, os §§ 40 e 41 estabelecem a livre associação, decla
rando que ela é' plena' e completa, exceto as de caráter
paramilitar; e ainda determínám que as' associações s6
poderão ser compulsoríamente dissolvidas OU ter suas ati
vidades suspensas por decisão [udíóíal.

Ora, Sr. Presidente, se o' texto do § 40 diz que "é plena
a liberdade de associação", não há necessidade de inserir
outra dísponsíção no texto constitucional determinando que
ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permane
cer associado. Com a liberdade de associação, s6 se asso
cia quem pretender e só se desassocia quem quiser.

De 'maneira que peço a supressão do § 42, por inteira
mente supérfluo e desnecessário.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - T~m a
palavra o Constituinte Chagas Rodrigues para encammhar
contra a emenda. ,
, O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES 
Sr. presidente, Bras. e srs, Constituintes, o nobre oons
tituinte Aluizio Campos pretende, com a emenda em vota
cão suprimir o § 42, que diz: "Ninguém poderá ser com
pelido a associar-se ou a permanecer associado". Alega
S. Ex.a que o preceito "é plena a liberdade de associação"
já está contido nos parágrafos anteriores, especialmente
nos §§ 40 e 41.

O direito de associação, Sr. Presidente, é fundamen
tal, mas é preciso distinguir que uma coisa é a liber?~de
de associação frente ao Estado, frente ao poder polítíéo,
frente ao poder econômico, e outra coisa, muito diferente,
é a líberdade do próprio associado frente à sua associação
de classe,
,- Eu havia apresentado uma emenda, para a qual não
requeri destaque, e que era até mais abrangente. Dizia:
"Ninguém poderá ser compelido a associar-se, a perma
necer associado, nem poderá ser impedido de sair da
socíedade". Uma coisa é o direito de entrar para a socie
dade, outra coisa é o direito de permaneeer na sociedade
ou o de retirar-se dela.

Por isso, Sr. presidente, estabelecida a distinção entre
liberdade de associação frente ao Estado e liberdade de
associação para o' próprio assocíadc, não podemos, dentro
deste raciocínio, concordar com a idéia do nobre Cons
tituinte.

Entendemos, Sr. Presidente, que deve figurar o pre
ceito, mesmo porque a liberdade e a associação são valo
res fundamentais. (Palmas.)

O SR,. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra a Constituinte José Thomaz Nonô, que encami
nhará a favor da emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONO 
Sr. Presidente, srs. Constituintes, com todo respeito à
redação proposta pelo ilustre Relator, na verdade, quando
aprovamos o § 40, dizendo que "é plena a liberdade de
assocíacão" - não se diz aqui que é plena a liberdade
de associar-se, de entrar para a associação - diz-se que
é livre, absolutamente livre o instituto da associação.

Ora, parece-me que o termo ou a expressão que aca
bamos de aprovar minutos atrás compreende, em toda a
sua extensão, tanto o ato de associar-se quanto o de
permanecer associado - se o direito de associar-se é livre,
irrestrito e amplo - e assim foi reecnhecído pelos ilustres
pares minutos atrás, principalmente em meio a um pro
jeto de Constituição que tantos acusam já de ser exple
tivo, cheio de dispositivos e expressões corretas, porém,
sob determinados ângulos, abundantes e supérfluos. Este
§ 42, com todo o respeito ao princípio nele inserido, já se
subsume, já se contém no § 40 que acabamos de aprovar.

Parece-me, pois, ser de todo procedente a emenda
supressíva do nobre Constituinte Aluízio Campos.
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Concedo a palavra ao nobre Constituinte Aluízio Cam
pos.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sícsnte, pode parecer ímpertínsnte a minha insistência em
pretender enxugar o texto constitucional, dele expurgando
certas disposições que não parecem muito claras e que en
cerram conseqüências que devem ser examinadas mais
aprofundadamente. O texto do § 43 dispõe o seguinte:

"§ 43. As entidades associativas, quando ex
pressamente autorizadas, na forma de seu estatuto
ou seu instrumento constitutivo, têm legitimidade
para representar seus filiados em juízo ou fora
dele."

Reformulou o parágrafo o que constava do Substitutivo
n.O 1, que não continha essa expressão: "na forma de seu
estatuto ou de seu instrumento constitutivo".

Se nos aprofundarmos no exame do dispositivo, verifi
caremos que o que aqui se estabelece é um mandato com
pulsório, que todos os filiados concederão, constítueíonal
mente, à associação, para que esta possa falar não somente
em favor dos seus direitos coletivos, o que ela deve defen
der, mas também dos seus direitos individuais. É preciso
que as minorias não fiquem esmagadas por um mandamen
to constitucional que confere à associação o direito de
representar ínteressesíndívíduaís dos seus associados con
tra a vontade dos mesmos.

Não podemos introduzir neste texto constitucional um
mandamento que não seja exclusivamente a expressão da
liberdade de mandato, liberdade que cada pessoa tem de
constituir o seu mandatário para a defesa de seus interes
ses pessoais quando o considerar conveniente. A Constitui
ção não pode obrigar o associado a se considerar represen
tado pela associação contra a sua pr6pria vontade.

O texto contém essa circunstância, que fere profunda
mente o direito das minorias e os direitos individuais.
Quando os associados se reúnem em uma assembléia geral
e tomam decisões coletivas para a defesa de interesses co
letivos, evidentemente prevalece as decisões ali estabeleeí
das. Mas não se pode inserir num texto constitucional um
mandato obrigat6rio para que a associação possa, contra
a vontade de seus associados, defender seus interesses
quando eles podem não pretender isso ou não estar de
acordo com a posição por ela colocada. O meu ponto de
vista é o de que, além de a redação não estar muito clara,
esse despositivo prejudica o interesse das minorias e os
interesses individuais dos associados, que não podem ser
representados pela associação contra sua vontade. Por quê?
Para ser representado por ela, mediante constituição de
mandato, não há necessidade de disposição constitucional.
Cada um tem o direito de constituir o mandatário que lhe
convém.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo

a palavra ao Constituinte Marcondes Gadelha, que falará
contra a emenda.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA- Sr.
Presidente, se eliminarmos a capacidade de as associações
representarem os seus filiados, nós as estaremos matando.
A essência, a razão de ser de uma associação de entidade
de classe, de qualquer grupo de pressão, é exatamente a
sua capacidade representativa. Sem isso, não há como se
falar em equilíbrio democrático através dessas associações
de classe.

Ocorre que o instrumento hábil, legítimo, para se fazer
delegação às associações para representarem seus filiados
de forma coletiva é exatamente o seu estatuto ou o seu
instrumento constitutivo. Caso contrário, cada indivíduo
teria que dar uma procuração isolada para elas cuidarem
especificamente dos seus direitos. Não há como se falar em
riscos para os direitos da minoria exatamente porque esta
mos falando de estatuto, regimento, regulamento feito para

proteger o direito das minorias. Fora do estatuto não há
salvação para as minorias.

Finalmente, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, quero
lembrar que a proposta não fala em delegação às diretorias
ou às comissões executivas das associações de classe, mas
em outorga a essas associações como um todo, o que signi
fica que o direito e a participação de todos estão envolvi
dos e garantidos nesta proposta. Não vejo como se tentar
derrogar este instrumento e eliminar, de uma vez por todas,
a significação dessas associações, que são elementos' imo
prescindiveis para que a sociedade possa efetivamente ga
rantir' seus direitos.

Devo dizer, ao final de tudo, que esse mandato não é
permanente, como pretende o Constituinte Aluízio Campos,
porque um estatuto pode ser modificado a qualquer mo
mento. O que não tem cabimento é, para cada decisão,
por menor que seja, convocar-se uma assembléia geral. Não
haverá operacionalidade para essa proposta.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Constituinte Egídio Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, lamento dizer que a ar
gumentação do Constituinte Aluízio Campos não procede.
A sociedade, em que pese aos termos do texto do substitu
tivo, não pode representar o associado contra sua vontade.
Ela não pode ter uma representação contra o interesse do
representado. F',te poderá, a qualquer momento, revogar
a legitimidade que a associação tem.

O texto é perfeito e deve ser preservado.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) O Sr.

Constituinte Aluízio Campos retirou se udestaque, (Pal
mas.)

Em votação o Destaque n.O 5.261, requerido pelo Oons
tituinte Manoel Moreira, que solicita a supressão do § 43.

Pergunto ao Constituinte Manoel Moreira se mantém o
destaque.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA - Reti
ro-o, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirado
o destaque.

O Destaque n.o 246, requerido pelo Constituinte Lysâ
neas Maciel, está prejudicado, porque S. Ex.a não se en
contra presente no plenário.

Destaque n,? 803/87 - Emenda n,? ES
23 847-7, do Sr. Domingos Leonelli, "que modifl
ca o § 55 do art. 6.° do Substitutivo n.o 1 (art. 5.°,
§ 43, do Substitutivo n.o 2". (76.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o Destaque n.O 803, requerido pelo Constituinte Do
mingos Leonelli, referente a Emenda n.O 23.847.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, tenho muito poucos
destaques, não apenas a este titulo, mas para todo o
projeto. Fiz questão de manter o destaque e defendê-lo,
porque a questão é essencial para a organização da socie
dade civil.

Inicia-se talvez, neste instante, um debate que já
percorre toda a vida política, sindical e orgânica da
sociedade e das organizações populares. Trata-se da uni
cidade da representação. Não estamos ainda tratando 
é preciso que fique bem claro - da unicidade sindical.
Há para a matéria um capítulo específico, a ser tratado
juntamente 'Com os direitos sociais. Aqui estamos tratando
da unicidade da representação para cada segmento da
comunidade perante o poder público.
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Não há qualquer restrição à formação de uma, duas
ou dez mil associações ou organizações populares para
cada atividade humana. Há, sim, a segurança de que não
será duplicada ou fragmentada a representação, quando
se tratar do poder público. A sociedade deverá ser nor
matizada pela Constituição no sentido de assegurar um
mínimo de unicidade à representação.

Nesse sentido, portanto, contra uma visão liberal de
formada, que leva à fragmentação e à situação concreta
existente nas cidades, da formação de novo tecido político
- que são as associações de moradores - mas como o
mais fraco elemento do tecido social 'Como um todo. Por
exemplo, no Bairro dos Alagados, na minha cidade, temos
18 associações representando a mesma comunidade, ou
seja, nenhuma a representa. O poder público, por vezes,
controle e manipula o poder econômico.

Hoje, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, perdida uma
eleição, um elemento que não compreenda nem viva o
sentimento democrático sai para a esquina e, financiado
pelo prefeito, ou pelo mau prefeito, ou por um especula
dor imobiliário qualquer, forma outra entidade. Temos
uma entidade de representação até social e profissional.
O cidadão perde uma eleição, forma outra entidade, por
tanto, divide a representação. Que se formem quantas
entidades se queiram, mas que apenas uma seja repre
sentada perante o poder público. Trata-se de um mínimo.
A sociedade tem o direito ...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Domingos Leonelli, V. Ex.a dispõe ainda de um
minuto.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI 
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não pretendemos nada que
se assemelhe à atual legislação sindical, ou que se apro
xime da interferência do Estado na organização da soeíe
dade, nem nas associações sindicais ou comunitárias.
A sociedade tem o direito de se proteger, de legislar e de
fazê-lo inclusive na sua Constituição, para proteger o
direito da sua própria organização.

Peço aos Srs. Constituintes apoio e compreensão para
preservar a autodefesa da organização popular. ~ esse o
sentido da nossa emenda, para a qual, repito, peço o
apoio de V. Ex.as

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a

palavra o Constituinte José Genoíno, para encaminhar
!lo votação contra.

O SR. CONSTITUINTE JOS~ LINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Está
V. Ex.a com a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
o texto da proposta parece-me distante do contido no
§ 43, que estamos votando. Pergunto a V. Ex.a se é per
tinente à matéria em votação ou se caberia a decisão de
se transpô-la para o momento oportuno, porque, na reali
dade, a proposta nada tem a ver com o disposto no § 43.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai responder à questão de ordem. Penso que, na verdade,
o Senador Constituinte José Lins tem razão. Se o desta
que aqui requerido pelo ilustre Constituinte Domingos
Leonelli for aprovado, salvo melhor juizo - estamos inter
pretando dessa forma - ele não terá condições de ser
acoplado ao § 43.

Ilustre Constituinte Domingos Leonelli, V. Ex.a man
tém essa proposição para o § 43?

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI 
Sr. Presidente, esta emenda, como :principio geral, só cabe
neste artigo. Não terei oportunidade de incluí-la poste-

riormente, quando há referência apenas a entidades sin
dicais. Portanto, é evidente que só tenho esta oportuni
dade para tentar salvar a organização da manipulação
partidária, da manipulação dos prefeitos, da manipulação
do Estado, da manipulação dos especuladores imobiliários.
~ a única chance e, por isso, não posso jogá-la fora;
a outra se refere apenas a entidades sindicais.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Depu
tado Domingos Leonelli, não é a questão de V. Ex.a
A Mesa fez uma pergunta, porque há entendimento da
mesma de que neste parágrafo é impossível a composição,
assim como ele está, com a emenda de V. Ex.a, que é
aditiva.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI 
Ao contrário, Sr. Presidente. Permita que eu leia aqui:

"§ 43. As entidades associativas, quando ex
pressamente autorizadas, na forma de seu esta
tuto ou seu instrumento constitutivo, têm legiti
midade para representar seus filiados em juízo
ou fora dele."

~ evidente que o dispositivo cabe exatamente aqui.
Se mais de uma entidade pretender representar uma co
munidade em juízo ou fora dele, somente uma poderá
fazê-lo perante o poder público. Trata-se da representa
tividade em juízo ou perante o poder público. Só cabe
aqui, e a Comissão de Sistematização, 'Com o Relator bri
lhante que tem, encontrará uma forma de, com a redação
mais conveniente, resolver a questão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pela ordem. Sugiro que a matéria seja incluída na relação
daqueles itens que são mantidos para serem colocados
onde couber. Há uma relação enorme depois de todos os
parágrafos deste artigo para inclusão onde couber. Então,
V. Ex.a, sem prejudicar o autor da emenda, poderia rela
cionar mais esta e resolveria a questão.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Gostaria
de ouvir o Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
evidentemente a emenda não cabe, com toda a homena
gem que presto ao Constituinte Domingos Leonelli, onde
S. Ex.a quer. Razoável é a sugestão que acaba de ser feita
pelo Constituinte José Lins - inclua-se onde couber 
e logo após, no Capítulo dos Direitos Sociais, esta maté
ria poderá ser tratada. Acho que a Mesa deveria deferir
isso, uma vez que não queremos prejudicar a discussão
da matéria proposta pelo Constituinte Domingos Leonelli.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI 
Sr. Presidente, quero saber, apenas para compreender se
será onde couber no art. 5.°, até mesmo no próprio §' 43,
ou não? O conjunto "onde couber" possibilita voltar ao
§ 43, se esse for o entendimento? G<Jstaria de saber.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Onde
couber é onde couber. Por isso, penso que essa solucão
criará problemas futuros. A partir da informação'do
Constituinte Domingos Leonelli e a consenso dos Relatores
- pois tenho a impressão de que o Constituinte Domín
gos Leonelli insiste na colocação da sua emenda neste
parágrafo - a Mesa vai deferir a votação em função
do esclarecimento.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presiden
te, uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Quero lem
brar à Mesa e ao Plenário que existem dezenas e dezenas
de destaques de emendas que estão hoje rotulados, pela
própria Mesa, sob o título "art. 5.0, onde couber", de for
ma que não será nenhum precedente, nenhuma novidade,
não criará qualquer risco de se alterar a votação se esta
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emenda também for incluída no conjunto "onde couber,
art. 5.°".

o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Jorge Hage, isto é matéria superada. A Mesa já de
cidiu a questão e agradece a V. Ex.a as Informações.

Com a palavra o nobre Constituinte José Genoíno,
para encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Membros da Comissão de Siste
matização, infelizmente os apelos feitos pela Liderança do
Partido dos Trabalhadores junto ao nobre Constituinte Do
mingos Leonelli para que esta emenda fosse retirada não
surtiram efeito. O Constituinte Domingos Leonelli antecipa,
nesta questão, uma discussão de fundo que diz respeito aos
problemas da unicidade sindical, mas antecipa de maneira
equivocada, porque o assunto é muito mais grave, não se
trata de mera discussão sobre a unicidade sindical.

Chamo a atenção das Sras e dos Srs. Constituintes para
a gravidade da aprovação dessa emenda. O substitutivo é
claro: "As entidades associativas" - portanto, elas têm
uma extensão e uma amplitude enquanto entidades asso
ciativas - "quando expressamente autorizadas, na forma
dos seus estatutos e instrumentos, têm legitimidade para
representar seus filiados em juízo ou fora dele".

Entidade associativa, Srs. Constituintes membros des
ta Comissão, pode envolver e envolve necessariamente uma
diversidade, amplitude e abrangência que não é a mesma
coisa no terreno sindical. Vejam, no âmbito profissional,
o que acontece hoje com os advogados: Existem a OAB e
o IAB. Cito apenas esse exemplo, mas há vários outros.

O Constituinte Domingos Leonelli, com essa medida
que - é um conceito abrangente em relação às entidades
associativas - estabelece um ferrolho extremamente grave,
Sr. Presidente. E ele é grave - chamo a atenção do nobre
Constituinte Domingos Leonelli - porque fere o ponto
central da sua argumentação. V. Ex.a, eminente colega, ini
ciou sua argumentação dizendo que defende a importân
cia da organização da sociedade civil, e a organização da
sociedade civil precisa adquirir legitimidade e representati
vidade. E o Constituinte Domingos Leonelli encontra o se
gredo dessa legitimidade e representatividade no ferrolho
de uma s6 entidade representar os seus associados e filia
dos.

Constituinte Domingos Leonelli, aí está a sua contradi
ção. V. Ex.a entrou numa armadilha morta} que destr6i o
seu princípio maior, que é o da organização autônoma da
sociedade civil. Como podemos defender a organização au
tônoma da sociedade civil, se estabelecemos que, na forma
da lei, apenas uma entidade poderá representar em juízo ou
fora dele?

Vejam bem V. Ex.as, Sr. Presidente, Sras. e srs, oons
tituintes, no Brasil temos uma tradição, e não vamos aqui
fazer uma Constituição para um país qualquer. Qual a
tradição brasileira? ÉÍ exatamente através da intervenção
do Estado, através da manipulação estatal, através do clí
entelismo, do fisiologismo e do paternalismo. Sempre se
negou aos trabalhadores e às camadas populares uma orga
nização autõnoma e livre. A quebra desse princípio é fun
damental para aqueles que querem construir uma organi
zação autônoma e livre da sociedade, principalmente dos
trabalhadores.

Aí, nobre Constituinte Domingos Leonelli, está envolvi
da uma questão de fundo, uma questão de classes, uma
questão de autonomia política das organizações populares.
Vamos discutir isso quando tratarmos da unicidade síndí
cal, mas V. Ex.a contraria um princípio até mais amplo
do que a unicidade sindical, porque na organização da so
ciedade política, na organização dos mecanismos da socie
dade civil, V. Ex.a, com essa emenda, pretende estabelecer
uma hegemonia não através da disputa política, não atra
vés da legitimidade, mas sim através das peias do Est~do

e da lei, que vai regulamentar se será esta ou aquela enti
dade a escolhida.

No Constituinte Domingos Leonelli, os socialistas dispu.
tam a hegemonia de uma entidade sobre a outra através
da atividade política, da coerência dos programas que de
fende, e jamais se valerão da lei e do Estado para que
essa hegemonia seja exercida por um ato de força.

Vamos, portanto, ficar com o texto e rejeitar a emenda
Domingos Leonelli.

Durante o pronunciamento do Sr. José Genoí
no, o Sr. Brandão Monteiro, segundo-Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso,
Quarto-Vice-Pres.idente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra a Constituinte Rose de Freitas para falar
contrta. (Palmas nas galerias)

Peço às galerias que não se manifestem.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS
Sr. Presidente, srs. Constituintes, lamento profundamente
assomar à tribuna neste momento para me posicionar
contra um destaque apresentado pelo grande companhei
ro Domingos Leonelli. Exatamente por estar representan
do nesta Casa todos os movimentos populares dos quais
participei - e sempre me empenhei para que pudessem
organicamente existir, manifestar sua pluralidade e sua
capacidade de organização - é que entendo que não há
como se vestir camisa-de-força nos movimentos populares.
l!: precisamente esse sentido democrático de organização
do povo que possibilita a sua conscientização crescente.
Ao se organizar, com essa pluralidade, essa democracia
que defendemos nesta tribuna, temos certeza de que é
necessário que o movimento popular seja múltiplo, cada
vez mais livre nessa capacidade de se expressar e se
associar. Entendo, exatamente por ter participado inten
samente dos movimentos populares, que este é o aspecto
importante, não o de correlação de forças ou quem ven
ceu. Nos movimentos populares essa questão de unicidade
não passa, Nessa capacidade de a comunidade se mani
festar, inclusive através das inúmeras entidades a que
ela pode associar-se, nesse nível de organização é que o
povo cresce. Quando permitimos um único movimento
nas bases para o povo se manifestar, este canal de ex
pressão perde, pois limita o seu mecanismo de defesa,
o nível de conscientização política que as comunidades
devem ter.

Defendo aqui essa parte do relatório do nosso grande
companheiro Constituinte Bernardo Cabral por entender
que essa livre manifestação só contribui para a crescente
conscientização do nosso povo. ÉÍ diferente do movimento
sindical, porque neste a questão da hegemonia passa pela
expressão de uma categoria única. Não podemos restrin
gir a movímentacão popular tirando-lhe o direito único
à liberdade de se associar, de se manifestar e se organizar
da maneira que entender. É assim que crescem os movi
mentos populares. É assim que fazemos com que o povo
- completamente desestruturado, sem informação, inclu
sive imbuído do propósito de poder reivindicar, dentro da
sua favela, água, esgotos, moradia, educação, transporte
coletivo - se organize nessas múltiplas formas de se
manifestar conscientemente, de acordo com o seu nível
de poütízação. Só será possível que a sua consciência
cresça se puder manifestar-se, trocar essas experiências,
todos os dias, no cotidiano da comunidade. Defendo - e
lamento muito ser contra o nosso grande companheiro
Constituinte Domingos Leonelli - a manutenção do texto
como está, para que reconheçamos o legítimo direito de
organização das nossas comunidades, tão sofridas e mani
puladas politicamente. Ao contrário do que pensa e do
que manifesta, em seu destaque, o Constituinte Domingos
Leonelli, ao vestirmos uma camisa-de-força no movimen
to comunitário estaremos colocando essa organização po-
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pular a serviço dos prefeitos, dos grupos econômicos, dos
partidos políticos, o que não pretendemos que aconteça.
Por isto, sou contra o destaque do companheiro Domin
gos Leonelli.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jorge Hage,
para encaminhar a favor.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presi
dente, ilustres Constituintes, entendo ser a emenda do
nobre Constituinte Domingos Leonelli medida essencial
ao entrentamento das possibilidades de manipulação efe
tiva das associações populares, especialmente no que se
refere à organização popular dos bairros das grandes cida
des. É fato de amplo conhecimento de todos que militam
nos grandes centros urbanos a intensa manipulação do
poder público em relação às entidades associativas, o que
leva alguns bairros, como os da minha cidade, a terem
dez, quinze ou vinte associações pretendendo representar
a mesma base, com o óbvio e evidente enfraquecimento
da sua representatividade. Não prospera o argumento de
que se trataria de uma faca de dois gumes, porque essa
medida possíbíütaría o efeito inverso, a manipulação pelo
poder, dominando e controlando hegemonicamente aquela
entidade à qual se daria a representação. Será na enti
dade que, na rorma que a lei irá regulamentar, represen
tar aquele segmento social ou populacional onde se tra
vará a luta pela obtenção e pela conquista do controle
daquela associação. E o que serve ao avanço da organí
zação popular, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, é exa
tamente, neste caso, a unicidade.

Sr. Presidente, tendo em vista, entretanto, a polêmica
que se trava neste momento em torno da emenda, as
suas nuanças e a ampla conveniência do aprofundamento
da díseussão, quero ainda questionar a Mesa - peço a
atencão do ilustre Presidente - sobre a possibilidade de,
mediante a concordância do autor da emenda, o com
panheiro Domingos Leonelli, fazer a transferência dessa
emenda para o conjunto, que hoje conta com 70, 80 itens,
sob o título "onde couber", no art. 5.° Assim, em cerca
de quarenta e -oíto horas, com mais conhecimento de
causa por parte de todos os presentes, com o esgotamento
do debate sobre o assunto, seria decidida qual a posição
a ser tomada. Far-se-ia, então, a alocação da emenda
no § 43 ou onde parecesse mais conveniente. Isto não
representa nenhuJE-a espécie d~ precedente e ~ão. envolve
qualquer risco; nao estamos inovando, A propna Mesa
da Comissão de Sistematizacão classificou dezenas de
destaques sob o rótulo "onde couber". Existe uma planilha
distribuída aos membros da Comissão sob o rótulo "onde
couber", no art. 5.°, exatamente para os casos duvidosos.

Invoco o testemunho do nobre Relator e do Relator
Auxiliar a esse 'respeito, pois não representa nenhum pre
cedente. Esta é, portanto, a proposta: que se retire do
§ 43 esse destaque, para que possa ser amplamente dis
cutido, com maior reflexão de todos nós, no conjunto
"onde couber". Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa foi informada de que essa proposta já foi feita
ao Constituinte Domingos Leonelli, que a recusou. Em
todo caso, passo a palavra ao Relator-Auxiliar para que
possa opinar sobre o assunto. Tem a palavra o Oonsti
tuinte José Fogaça.

O SR. RELATOR-SUBSTITUTO (José Fogaça) 
Sr. presidente, Brs. membros da Comissão de Sistemati
zação, essa proposta foi defendida ...

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem,
a fim de esclarecer que deixei a' decisão a critério da
Mesa. Perguntei apenas se, colocando-se "onde couber",
càbería voltar à discussão do § 43.

A Mesa pode decidir essa questão, contanto que me
assegure a posslbílídade de se voltar ao § 43. Se isto
for garantido, não há problema.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A votação prosseguirá e, se for aprovada, será "onde cou
ber".

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

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, quero insurgir-me contra a decisão da Mesa,
pois não me parece correta.

Não é possível discutir-se uma proposta e aprová-Ia sem
saber onde ela será inserida, quando está sendo discutida
para o § 43. E parece-me que V. Ex.a não tem sequer pode
res regimentais para isto.

Sugiro a V. Ex.a que mantenha a discussão e a delibe
ração para este parágrafo, mantendo aliás, decisão da Mesa,
tomada instantes atrás. V. Ex.a não deve alterar esta de
cisão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Consultei anteriormente a Mesa e, se V. Ex.a tiver razão 
como parece ter, pelo que diz o Relator - ratificarei a
decisão e passarei à votação.

Com a palavra o Sr. Relator José Fogaça, que falará
a respeito do artigo constante da proposta do destaque de
Domingos Leonelli.

O SR. RELATOR SUBSTITUTO (José Fogaça). - Sr.
Pr·esidente, Srs. Membros da Comissão de Sistematização,
112.0 há dúvida alguma de que o objetivo do Constituinte
Domingos Leonelli é assegurar o fortalecimento da orga
nização popular.

Ao tentar, pela via de uma emenda, estabelecer a uni
cidade, por área de interesse e por segmento social, S. Ex.a
tem a mais elevada, a mais nobre e a mais respeitável das
intenções: o fortalecimento, o aprofundamento, o enraíza-
mente da organização popular. . '

Nesse sentido, quero dizer que esta é uma emenda me
recedora de respeito e consideração. No entanto, o Sr.
Relator-Geral Bernardo Cabral me pediu que transmita
aqui a visão que a Relatoria tem deste problema.

O ~ 43 diz:

"As entidades associativas, quando expres
samente autorizadas. na forma de seu estatuto ou
de seu instrumento constitutivo, têm legitimidade
para apresentar seus filiados em juízo ou fora
dele".

Isto deixa bem claro que uma entidade associativa só
representará em juizo seus filiados na medida em que isso
for autorizado expressamente pelo seu estatuto, que, no
caso dol'l sindicatos, só terão registro de acordo com o es
tabelecido em lei, conforme vamos ver adiante, no art. 9.°

Portanto, esta representação está rigorosamente de
limitada pelo campo dos objetivos sociais da entidade,
que não pode ser ultrapassado pelo seu representante.

Por outro lado, sei que o objetivo do constituinte Do
mingos Leonelli é, desde já, garantir também a questão
da unicidade sindical. .

Partícularmente - agora não falo em nome da Rela
taria - 'S. Ex.a tem um compromisso politico com os sin
dicatos que o apoiaram, no sentido de colocar seu man
dato a serviço da unicidade sindical. (Palmas.) Esta não
é a posição da Relatoria.. No entanto, para garantir ao
nobre Constituinte Domingos Leonelli que a questão da
unicidade sindical' não está' comprometida, quero apenas
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mostrar a S. Ex.a que o § 43 assegura a representatividade,
ou seja, a capacidade, pela via dos estatutos e por auto
rização expressa, de a sua direção representar a entidade.
Mas não podemos transferir a questão dos interesses pro
fissionais, que são unívocos, para o âmbito da organização
de um bairro, ou de uma comunidade. Na comunidade, os
interesses são complexos, diversificados, extremamente
pluralizados. Poder-se-á criar uma entidade para de
fender a questão ecológica diante do Poder Público e tam
bém outras entidades que queiram tratar desde a ques
tão cultural ou teatral até a do esgoto, da rua, do trans
porte, etc. A sociedade é múltipla, rica e diversificada.
Não podemos colocar, na organização comunitária, a ca
misa-de-força da unicidade, que devemos - particular
mente penso assim - defender na defesa dos interesses
profissionais. Portanto, a posição da Relatoria é pela ma
nutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Fernado Henrique Cardoso) 
Mantido o destaque, passamos à votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes senhores Constitudntes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Carlos
Mosconi, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Fernando Gas
parian, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Herrmann
Neto, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Euclídes Scalco, Luis Eduardo, Enoc Vieira, Bonifácio de
Andrada, Brandão Monteiro, Bocayuva Cunha, Luiz Salo
mão, Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguintes Senhores.
Constituintes: Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos
Sant'Anna, Oelso Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernan
do Bezerra Coelho, Fernando Henrique Cardoso, Ibsen Pi
nheiro, José Fogaça, José Paulo Bisol, José Richa, José
Serra, Manoel Moreira, Nelson Carneiro, Nilson Gibson,
Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Rena
to Vianna, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Sigmaringa
Seixas, Wilson Martins, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues,
Israel Pinheiro, José Costa, Márcio Braga, Octávio Elísio,
Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Vlicente Bogo, Alceni
Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Ar
naldo Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia,
Edme Tavares, EraLdo Tinoco, Francisco Benjamim, Fran
cisco Dornelles, José Jorge José Lins, José Santana de
Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Marcondes Gadelha, Os
valdo Coelho, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, João
Menezes, Jonas Pinheiro, José Lourenço, Antônio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passari
nho, Virgílio Távora, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joa
quim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, José Genoíno,
Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Haroldo Lima e Roberto
Freire.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n.? 803-87, o Sr. Fernando Henrique Car
doso, Quarto-Vice-Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Aluízio Cam
pos, Primeiro-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 21 Constttuintes;
votaram NãO 67 Constituintes. Total: 88 votos. O des
taque foi rejeitado.

Passa-se à votação do Destaque n,> 5665, referente à
Emenda n.o 13219, de autoria do Constituinte José Igná
cio Ferreira. S. Ex.a não estando presente, está prejudica
do o destaque.

Passa-se à votação do Destaque n.o 8267, referente à
Emenda n.O 23917, de autoria do Constituinte Alysson
Paulinelli. S. Ex.a não estando presente, está prejudicado
o destaque.

Passa-se à votação do Destaque n.o 667, referente ao
§ 44 do art. 5.°, de autoria do Constituinte Brandão Mon
teiro.

O SR. CONSTITUINTE BRANDãO MONTEIRO - Sr.
Presidente, em face de entendimentos com outras Lide
ranças, retiro o destaque. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Retirado o
destaque. Já estamos votando o § 44 do art. 5.° Destaque
n.> 1.100, do Constituinte Vilson Souza.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ PAULO BISOL - Sr.
Presidente, temos delegação para retirar o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Retirado o
destaque através do ilustre Constituinte José Paulo Bisol.

Em votação o Destaque n.O 4931, da Constituinte
Lúcia Vânia, § 45. Não está presente a Constituinte. Está
prejudicado o destaque:

Destaque n.? 000249-87, do Sr. ~sâneas Ma
ciel - Emenda n.O ES-34048-4, do Sr. Vivaldo Bar
bosa, "que adita a expressão ou pdvado ao art. 22
do Substitutivo n.o 1 (artigo 5.° parágrafo 45 do
Substitutivo n.o 2)". (77.a votação)

Destaque n.O 249, do ilustre Constituinte Lysâneas Ma
edel, sobre a Emenda n.? 34048. O Sr. Constituinte Br3lndão
Monteiro tem delegação para representá-lo.

O SR. CONSTITUINTE BRANDaO MONTEIRO 
Além de ter a delegação, aqui está o autor da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Vivaldo Barbosa, autor da
emenda.

O SR CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra pela ordem o nobre Constituinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, dentre o elenco de destaques relativos ao § 45 está
o de n.O 393, de autoria do Constituinte José Genoíno,
que diz rerpeíto ao art. 35 do Projeto. De acordo com as
normas eonsolídadas, esse destaque tem preferência sobre
os demais, porque pretende trazer para a redação do § 4~
o texto do art. 35 do Projeto. Pela ordem, deveremos votar
primeiro os destaques do Substitutivo I, em segundo os
destaques do Projeto a, depois as emendas supressívas,
substitutivas e modificativas. Está havendo uma inversão
na ordem de votação Creio que deve ser votado, em pri
meiro lugar, o destaque do eminente Constituinte José
Genoínc

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sr. Pre
sidente, quero esclarecer à Mesa que, considerando que
o objeto do meu destaque é semelhante ao do ílustre
Constituinte Lysâneas Maciel, que trata da emenda do
Constituinte Vivaldo Barbosa, retiro-o agora. Defenderei o
destaque do nobre Constituinte Lysâneas Maciel quanto à
emenda do Constituinte Vivaldo Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Então V. Ex.a
retira o destaque?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sim, Sr.
Presidente, por ser ele semelhante ao do nobre Con::tituinte
Vivaldo Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Agradeço a
V. Ex.a a colaboração.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sr. Pre
sidente, devo dizer que estou inscrito para defender o
destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o Constituinte Vivaldo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, o assunto que vamos ferir
agora diz respeito a uma das questões centrais do trabalho
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da Constituinte: refere-se à abrangência, à natureza e ao
alcance do mandado de segurança nas sociedades moder
nas. O que pretendemos - e esta é uma emenda coletiva,
subscrita por um grupo interpartidário muito numeroso 
é a possibilidade de uma ação judicial muito mais abran
gente do que o proces.o judicial clássico, tradicional.

Sabemos que uma das questões centrais do pensamento
liberal é o processo, a idéia do processo e a sua mecânica.
Por isso, tem uma natureza individual ou individualista,
que é também a questão central do pensamento liberal. O
alcance de uma decisão judicial diz rerpeíto apenas e tão
somente às partes envolvidas diretamente em debate, em
cada processo judicial. Numa ação trabalhista, mesmo sen
do um direito de natureza social, é apenas a reclamação
trabalhista de um reclamante. Uma ação de reintegração
de posse, apesar de envolver, às vezes, de:pejos de mul
tidões, é apenas uma ação de reintegração de posse para
um requerente ou contra uma família que esteja ocupando
aquela posse, e a decisão judicial diz respeito tão-somente
à relação [urídíca existente entre as duas partes - autor
e réu - de qualquer ação judicial. O que se pretende aqui
é dar às sociedades modernas de massa, em que o coletivo
é ferido por abuso de poder - muito mais por lesão a
direito coletivo do que ao do indivíduo em si - um
instrumento processual que posra ter esse alcance.

Assim, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, nós, que
subscrevemos essa emenda, não fizemos mais do que res
gatar o trabalho produzido na subcomissão e na comissão
próprias, onde essa questão foi profunda e detalhadamente
debatida, com a colaboração de especíalistas - não apenas
dos Constituintes envolvidos - que lá compareceram para
dar depoimentos e fazer colocações. O clamor é antigo,
pois grandes constitucionalistas deste País, no passado, já
diziam que o mandado de segurança deveria ter alcance
maior contra a lesão de direito líquido e certo. Deveria
dirigir-se não apenas a autoridades públicas, mas também
a entidades privadas, como, por exemplo, a uma fábrica
de automóveis que produzisse uma série de carros com
defeitos. Então, nesse caso, vamos esperar que, de acordo
com o Direito Processual clássico, cada adquírsnte de au
tomóvel ingresse com uma ação judicial - existem milha
res de ações judiciais espalhadas pelo País - ou podemos
ter apenas um instrumento processual, o mandado de se
gurança, contra a fábrica, diretamente, que atinge e pro
tege a coletividade das pessoas lesadas? Vamos esperar
que os remédios processuais clássicos, como o da ação
possessória, protejam multidões de porseíros deste País, ou
vamos dar-lhes o instrumento do mandado de segurança
contra um grileiro ou um pretenso proprietário? Sem
dúvida alguma, com isso estaremos protegendo a coletivi
dade; sem dúvida alguma, com isso estaremos traçando
as regras processuais, tirando-as dos padrões liberais elas
sicos e individualistas liara o mundo moderno, para o
mundo dOJ direitos coletivos, dos direitos difusos lesados,
para o mundo em que a coletividade é mais profundamente
atingida pela lesão ao direito líauido e certo do que ape-
nas o individuo. ~

Este é o alcance da redação que propusemos para o §
45, que sem dúvida alguma irá marcar época na história
do Direito Processual do Pais.

O SR PRESIDENTE (Aluízio oampos) - Com a. pa
lavra, para falar contra o destaque, Ó emíriénte Consti
tuinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, Sras e Srs. Constituintes, serei breve. Esta emenda,
em que pese a meu respeito ao eminente Constituinte
Vivaldo Barbosa, é a subversão de tudo que se tem podido
verificar no curso da construção da ordem jurídica no
Pais. Subverte tudo. Vai querer-se dar ao Poder Judiciário
mais um elenco de atribuições rápidas, para intervir na
iniciativa privada através de questiúnculas, de pequenas

situações que possam ocorrer no relacionamento das ativi
dades das empresas privadas com os empregados, ou vice
versa. O mandado de segurança é uma instituição, como
o nome está dizendo - segurança - que visa a resguardar
o direito líquido e certo dos cidadãos contra o abuso do
Poder Público e do Estado. Levá-lo para a iniciativa pri
vada é como que uma subversão. Para a iniciativa privada,
para o abuso do poder privado, existem medidas legais
rápidas: a reintegração de posse, por exemplo, como aqui
foi citada, pode ser dada como conseqüência imediata,
em face da decisão do Poder Judiciário. A ímísrão de posse
também. Basta que se]a caracterizada pela violência ou
por um abuso.

Portanto, Sr. Presidente, prezados colegas, esta emenda
se choca com a natureza jurídica do mandado de segu
rança a sua aplicação. O texto do Relator é que correspon
de à nossa realidade e se ajusta à situação jurídica que o
PaÍJ adota, quando diz:

§ 45 - "Conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, individual ou
coletivo, não amparado por "habeas corpus" ou
"habeas data", seja qual for a autoridade respon
sável pela ilegalidade ou abuso de poder, estenden
do-se a proteção contra a conduta de particulares
no exercício de atribuições do Poder Público."

De forma que lembraria aos prezados Colegas que es
ta emenda é improcedente, não se ajusta à realidade jurí
dica brasileira e utiliza 00 instrumento que assegura o di
reito líquido e certo de individuas contra o abuso do Poder
Público. Contra o abuso do poder econômico existem me
dídas correlatas e semelhantes 'que podem ser adotadas
pela Justiça com a mesma rapidez praticada quando se
utiliza o mandado da segurança contra o Poder Público.

Essas são as considerações que desejava fazer. Peço
aos prezados Colegas que, pelo menos por enquanto, por
desconhecermos as demais emendas e suas justificativas,
acatem a redação do Relator, pois ela, avança, progride
quando institui o mandado de segurança coletivo, o que
vai facilitar a atuação das classes, dos sindicatos e das
associações que tiverem seus direitos atingidos pelo abuso
do Poder Público.

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

O SiR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte José Genoíno, para de
fender o destaque.

O SR. CONSTITUINTE JOS® GENOíNO - Sr. Presi
dente. Sras. e Srs Constituintes, chamo a atenção de V.
Ex.as para um detalhe. Estamos hoje retomando uma dis
cussão realizada durante a elaboração da oonstttuíoão de
46. Aquela época, quem apresentou proposta semelhante
à formulada aqui, agora? Ouçam V. Ex.a: foi Agamenon
Magalhães, que defendia, na Constituinte de 46, que o
mandado de segurança fosse estendido contra o Poder
Público, empresas de concessão do Poder Público e empre
sas privadas. Mas essa discussão não nasceu em 1946. No
pensamento jurídico brasileiro ela vem desde 1922, com
Edmundo Muniz e com a contribuição importante de
Afrânio de Melo Franco, quando tentamos inovar a abran
gêncía do mandado de segurança. E qual é a questão cen
tral, Sr. Presidente? Essa questão é irrespondivel para
quem defende a supremacia e o primado dos direitos indi
viduais.

Se o mandado de segurança é o remédio eficaz e espe
cí:::ico para a garantia efetiva dos direitos índívíduaís e
se o que estamos discutindo aqui são os direitos indivi
duais, não podemos estabelecer uma separação do man
dado de segurança contra o Poder Público e contra em
presas privadas concessionárias. Chamo a atenção dos prí
vatistas e daqueles que já abordaram, na discussão dos ill
reítos individuais, o primado do direito individual, in-
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cluindo o direito de propriedade entre estes, chegando até
o ponto de tratar da indenização.

Ora, Sr. presidente, de onde surgiu o mandado de se
gurança na história jurídica da humanidade? Exatamen
te quando a questão central era em voltar-se contra o
Poder Público materializado na luta contra o absolutismo.
Não vivemos mais na época em que o absolutismo, enquan
to forma de governo que consagrava as monarquias abso
lutistas, era predominante. Vivemos hoje numa sociedade
capitalista moderna, em 'que há grandes monopólios prí
vades, grandes interesses privados. Portanto, não pode
mos consagrar o formalismo jurídico - e chamo a atenção
dos grandes juristas desta Casa, porque perante eles sou
apenas um aprendiz - proposto no Projeto Bernardo Ca
bral, que procura simplesmente garantir no texto consti
tucional o que hoje já existe na jurisprudência brasilei
ra, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Esta
mos pretendendo avançar na compreensão e na eficácia
do mandado de segurança. Cartamente alguns vão dizer
que o mandado de segurança será banalizado, que ele
criará uma situação Inadmínístrável para a Justiça. Digo
a esses Srs. Constituintes que não se preocupem com isso,
porque a questão concreta - e chamo a atenção do no
bre Relator - que o mandado de segurança contra o ato
que fere direito liquido e certo exige uma prova documen
tal. Sr. Presidente, quando se impetra um mandado de se
gurança, apresenta-se uma prova concreta sobre a qual
não há dúvida, pois ela é documentada, clara e evidente.
Não podemos aceitar aqui dois pesos e duas medidas: ado
tar o mandado de segurança eficaz e rápido, que apressa a
Justiça, mas apenas contra o Poder Público, e não esten
der essa eficácia e rapidez contra o interesse privado. Sr.
Presidente, isso não será nenhuma extravagância quando
o interesse privado ferir direito individual líquido e certo
com prova documental.

Por que vamos aprovar o mandado de segurança nos
termos do Projeto de Oonstítuíção oriundo das Comissões
Temáticas, elaborado pelo ilustre Constituinte Paulo Bi
sol?

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio campos) - Com a pala
vra, para falar contra o destaque, o ilustre Constituinte
Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre.si
dente. Srs. Constituintes, antes de encaminhar contrar::=t
mente ao destaque, é necessário que esta Assembléía,
quando trata do tema mandado de segurança, relembre
que foi neste Pais que se criou o mandado de segurança,
caiu a obra genial de Pedro Lessa que soube, s~bre a ~ou
trina brasileira do habeas corpus, estender o bill oi rlghts
para as lesões de direito não pen~is. :J!: necessário que aq'!ü
se lembre e registre o reconhecimento desta Assembléla
ao grande trabalho do gênio brasileiro que so~be criar_ e
estender a figura do mandado de segurança, nao na mao
de Pedro Lessa mas já na mão de João Mangabeira, na
Constituinte de' 1934. Portanto, é o mandado de seguran
ça resultado Ida chamada genialidade de Pedro Lessa e da
denominada doutrina brasileira do habeas corpus.

Mas, o que pretende a emenda? Ela é de autoria do
eminente Constituinte Vivaldo Barbosa, e pretende des
tinar como sujeitos passivos do habeas corpus as pessoas
físicas ou jurídicas de Direito Público ou de Direito Pri
vado. Sabemos que o mandado de segurança fo~ crla,do.a
partir da Constituinte de 34 com base na doutrina brasí
leíra do habeas corpus, para assegurá-lo em relação ao
besn público e à ordem pública, em relação ao Poder Pú
blico. Depois, com as redações das constttutções posterio
res que restringiram o mandado de segurança so ao Poder
Público é que o Supremo Tribunal Federal, entendendo e
estende'ndo a abrangência do mandado de segurança, ad
mitiu-o contra pessoas de Direito Privado que viessem a

exercer função pública relevante. A doutrina sustentada
é a jurisprudência referida pelo eminente Constituinte
José Genoíno se restringem exatamente a isto. E é aco
lhendo esta jurisprudência que o texto do Projeto do emi
nente Constituinte Bernardo Cabral diz textualmente:
"Estendendo-se a proteção conta a conduta de parti
culares no exercício das atribuições do Poder Público".

Srs. Constituintes, adotar o mandado de segurança
contra pessoas jurídicas de Direito Privado é exatamente
desconhecer toda a evolução que o Direito Processual Ci
vil brasileiro adquiriu desde o Código da década de 30 do
Código de 1974. Todas as sustentações anteriores e a ma
nifestação do eminente parlamentar Agamenon Maga
lhães se situavam no sistema processual que vinha do Có
digo ,da organização do século passado. Lá se justificava;
hoje, não. Temos medidas próprias e muito mais efica
zes que o mandado de segurança para as relações privadas.
E se estendermos o mandado de segurança para as pes
soas privadas - jurídicas ou físicas - teremos uma des
naturação do próprio sentído da medida. O writ passa a
ser uma medida raíntegratóría de posse, de manutenção
de posse, cautelar e, fundamentalmente, passa a desnatu
rar as ações oomínatórias, de difícil conquísta na evolu
ção do Direito Processual moderno. Os alemães, no início
do século principalmente na segunda década, sustenta
ram e mostraram que a execução das obrigações de fazer
têm medida própria, que são as ações cominatórias, as
quais ficam completamente desnaturadas com a preten
são de tirar o mandado de segurança de suas restrições
polítícas de ação para a proteção do direito liquido e cer
to, voltado contra o poder ou aquele que exerça o poder,
embora de natureza privada.

Por isso, apelo a esta Assembléia para que rejeite o
destaque e acolha o texto contido no projeto do Relator,
exatamente porque estaremos honrando toda uma fila de
processualistas e publicistas brasileiros, a começar pelo
grande Pedro Lessa que soube, com a genialidade que Deus
lhe deu, fazer estender o habeas corpus às situações de
Direito Privado.

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

Durante o pronunciamento .do !3r. N~lson JC?
bim, o Sr. Aluízio Campos, Prun~u:.0-~Ice-presl:
dente deixa a cadeira da Presídênela, que e
ocupa:da pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso,
Quarto-Vice-Presidente.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LI~A 
Sr. Presidente, peço a palav-ra para uma questao de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Egídio Fer
reira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO ~REIRA LIMA;
Sr. Pr-esidente, este debate entoca que~ta9 de m~gna 1Il~
portância e nós, Constituintes da Oomtssão de S:,stematl
zação, não temos o direito ~e errar. Quero, então, fazer
uma sugestão a V. Ex.a, dizendo antes q~e, quando o
Professor e Constituinte Agamenon Magalhaes, em 19~6,

pretendeu estender o mandado de segurança contra VlO
lêncía abuso ou coação de particular, ele o fez exata
mente' porque o Direito Processual brasileiro e mesmo o
Direito Processual internacional não tinham chegado à
evolução de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Peço a V. Ex.a que formule a questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, a eficácia do mandado de segurança, que
como precísamente disse o Constituinte Nelson Jobim, nas
ceu no rastro do habeas corpus, fez com que Agamenon
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Magalhães e outros juristas pensassem em estender o
mandado de segurança ...

(O Sr. Presidente faz soar os tímpanos)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) -
V. Ex.a está encaminhando a votação. Peço-lhe que for
mule a questão de ordem, senão terei de cassar-lhe a pa
lavra.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Termino a questão de ordem, Sr. Presidente. Hoje, o pro
cesso eívíl brasileiro tem uma infinidade de medidas. As
exaustivas questões cautelares ...

(O Sr. Presidente faz soar os tímpanos)
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Sr. Constituinte, peço a V. Ex.a. que formule a questão
de ordem ou serei obrigado a cassar-lhe a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, peço a palavra para contraditar a questão de
ordem.

(O Sr. Presidente faz soar os tímpanos)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Se V. Ex.a tem questão de ordem a formular, formule-a,
Sr. Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, em virtude da importância da matéria,
peço a V. Ex.a que interpele o Relator para saber se ele
vai sustentar o texto.

(O Sr. Presidente faz soar os tímpanos)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, Sr. Presidente, Sr. Presidente ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
_ Sr. Constituinte, não lhe dei a palavra, nem vou per
mitir questões de ordem não postuladas. Passo a pala
vra ao Relator, como é de meu dever.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - V. Ex.a.
deveria ter cassado a palavra do Sr. Constituinte Egídio
Ferreira Lima.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Já fiz a reprimenda devida aS. Ex.a

Tem a palavra o Relator.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Fica o

protesto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Com a palavra o Relator. A Presidência não permitirá
falsas questões de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - S. Ex.a.
não poderia ter feito isso aqui.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Já está feita a admoestação ao Constituinte.

Tem a palavra o Relator. V. Ex.a desiste da palavra?
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden

te, quero que V. Ex.a me assegure, porque não é possível,
quando se fala em mandado de segurança, que não se te
nha a segurança de usar da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
_ Concedido o mandado de segurança ao Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, causa estranheza que o talento duplo dessa dupla de
Constituintes, Vivaldo Barbosa e José Genoíno, se apegue
ao chamado formalismo jurídico que têm os atuais Cons
tituintes e que regridam no tempo, citando Agamenon
Magalhães, numa hora em que neste Pais não existiam
inclusive as medidas cautelares. A tese é inominada e
revela exatamente o conflito que pretendem. Não se pode,

Sr. Presidente, em sã consciência, querer privatizar um
instituto da valia do mandado de segurança.

Sr. Presidente, só tomo a intervenção desses dois
constitucionalistas como a vontade de produzir trabalho
e demonstrar que estão atentos. Mas veja V. Ex.a que há
preocupação quando se fala no mandado de segurança
coletivo. Na esteira do que disse o eminente Constituinte
Nelson Jobim, que esgotou, exauriu qualquer outra argu
mentação para que se derrotasse a emenda proposta, só
me cabe fazer um apelo aos Constituintes José Genoino
e Vivaldo Barbosa no sentido de que retirem a emenda.
É um gesto de grandeza.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pergunto aos Constituintes que propuseram o destaque se
estão dispostos a retirá-lo cu não.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, vou responder ao apelo do Sr. Relator. Não posso
retirar o destaque porque a sua manutenção ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a não pode mesmo. O destaque é para emenda do
Constituinte Vivaldo Barbosa.

. O SR. CONSTITUIN~EJOSÉ GENOÍNO - Não posso
retirar, porque sou favoravel ao conteúdo do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a não tem por que retirar nem acrescentar nada.
Agradeço a V. Ex.a a boa vontade.

,O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sou ta
voravel porque tenho um destaque semelhante.

O S~. ~R~SIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Mas nao e este. No momento oportuno darei a palavra
a V. Ex.a. '

O SR. CONSTITUI1'<~E JOSÉ GENOíNO - O desta
que será mantido.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a não pode mantê-lo.

Tem a palavra o Constituinte Vivaldo Barbosa, como
autor da emenda.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presídente, mais uma vez sinto-me ferido por não aten
der ao clamor e ao pedido do nobre Relator Bernardo
Cabral, mas estamos, na Assembléia Nacional Constitu
inte, optando entre a manutenção de um paradigma clás
.:dco liberal e individualista de processo e uma nova for
ma atualizada de proteção ao consumidor.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- V. Ex.a mantém ou retíra o destaque?

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, entre o sim e o não, tenho que justif1car um
ou outro; caso contrário, faltaria com o respeito ao Re
lator.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Não é necessário.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Se
V. Ex.a. quer que eu responda sim ou não, recuso-me a
responder.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- Se V. Ex.a se recusa a responder, entendo que man
teve o destaque e passo à votação.

Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Hrs. Constituintes: Crdstina
Tavares, Francisco Pinto, Harcldo S8Ibóia, José Paulo Bi
sol, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Nelson Wedekin,
Octávio Elís~o, Rose de Freitas, Vilson Souza, Brandão
Monteiro, ·Bocayuva Cunha, Luiz Salomão, Luíz Inácio
Lula da Sdlva, José Genoíno, Haroldo Lima, Roberto Frei
re e Jamil Haddad. Votaram NilO os seguintes Senhores
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Constituintes: Abigail Feitosa, Aluízio Campos, Artur da
Távola, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Celso Dou
rado, Cid Carvalho, Egidio Ferreira Lima, Fernoodo Be
zerra Coelho, Fernando Gasparíam, Fernando Henrique
oardoso, Ibsen Pinheiro, José Fogaça, José Richa, José
Serra, Manoel Moreira, Mário Uma, Nelson Carneiro, Nel
Jobim, Nilson Gibson, Pimenta da Veiga, Prisco Viana,
Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Vir
gildásio de Senna, Wilson Martins, Antonio Mariz, Oha
gas Rodrdgues, Euclides Scalco, Israel Pinheiro, José Cos
ta, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoníoearlos Men
des Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam
Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Ben
[amím, José Jorge, José Lins, Jos-é Santana de Vascon
cellos, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Osvaldo Coelho,
Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, João
Menezes, Jonas Pínhedro, José Lourenço, José Tinoco, Paes
Landim, Antôníocarlos Kander Reis, Darcy Pozza, Ger
son Peres, Jarbas Passarinho, Virgílio Távora, Bonifácio
de Andrada, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joa;quim Be
vílacqua, Adolfo Oliveira e José Maria Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 19 Cons
tituintes; votaram NÃO 65 Constituintes. Total: 84 votos.
O Destaque foi rejeitado.

Destaque n.O 002776-87 - Emenda n.o ES
26860-1, do Sr. José Maria Eymael, "que acres
centa parágrafo ao artigo 22 do Projeto da Consti
tuição (art. 5.°, § 45 do Substitutivo n.o 2)". (78.a
votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos agora ao Destaque n.o 2.776, do Constituinte
José Mama Eymael, que versa sobre o mesmo § 45.

Tem a palavra o Constituinte José Maria Eymael.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.

Presidente, Srs. Constituintes, hístorícamente, dois são os
tipos de ameaças que têm castigado permanentemente o
cidadão. De um lado a ameaça à sua liberdade de ir e vir;
de outro o ameaça a justiça na área fiscal. De um lado
temos a autoridade policial de qualquer natureza; de ou
tro, a autoridade fiscal. Para corrigir a ameaça com re
lação ao cerceamento da liberdade pela autoridade poli
cial, desenvolveu-se o instituto do habeas corpus, inclu
sive no seu aspecto preventivo. Todavia, no campo fiscal
este assunto até hoje não foi bem tratado.

Hoje, a realidade é a seguinte: o contribuinte, s-eja
pessoa física ou [urfdíca, precisa espe.rar s-er autuado para
só depois defender-Se. Entende a jurisprudência domi
nante. e a atual Constituição, que não é possível o con
tribuinte defender-se antes de ser autuado. Vou dar um
exemplo prático: a legislação do IPTU. Em uma cidade
existe a lei do IPTU, mas um prefeito autoritário baixa
uma instrução normativa completamente em desacordo
com a lei. Como a atividade da fiscalização é vinculada,
o fiscal é obrigado a seguir a instrução, e o contribuinte
mar a iniciativa. Isso vai terminar com o arbítrio fiscal.
Prefeito sobre o IPTU.

Esta,mos propondo o mandado de segurança preven
tivo em matéria fiscal, que permitírá ao contribuinte,
antes de ser autuado, ir ao Judiciário e demonstrar que
tem razão e está dentro da lei, e não a autoridade fa
zendária que a está interpretando erroneamente. É evi
dente que o juiz, ao tomar eonheeãmento do mandado
de segurança, decidirá Se o contribuinte tem razão 
ou não - mas o que estaremos admitindo é a possibili
dade de o contribuinte não esperar ser multado ou pe
nal'zado através de um auto de infração para poder to
mar a iniciativa. Isso vai terminar com o arbítrio fiscal.
O Constituinte César Maia, inclusive, deu-nos um depoi
mento muito interessante a ess-e respeito. Acontece o
seguinte: a autoridade fazendária baixa uma norma em
desacordo com a lei porque sabe que a maioria dos cida-

dãos, para evitar o incômodo da defesa, prefere pagar,
de acordo com a instrução, mesmo em desacordo COm a
lei. Estamos- propondo nesta emenda exatamente isto:

"É admitido ainda o mandado de segurança
para prevenir o contribuinte de ilícita sanção
fiscal."

Com esta norma constitucional aprovada entregare
mos ao cidadão um efetivo ãnstrumento de defesa e es
tará afastada, de forma definitiva, uma poderosa for
ma de arbítrio fiscal.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Dou a palavra ao Constituinte Nelson Jobim para

falar contraríaments ao destaque.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, consulto a Mesa como está sendo votada a emen
da, .uma v~z que o destaqu~, segundo informação que re
cebí do emmente autor, esta suprímíndo a segunda parte.
C!0nsul.to a Mesa se o destaque tem es-ta redação: "É admí
tído, adnda, o mandado de segurança para prevenir o con
tribuinte de ilícita sanção penal".

É isto?

_ O SR. PRESIDENTE (Femando HenriqUe Cardoso)
Nao.

"É admitido, ainda, o mandado de segurança
para prevenir o contribuinte da ilícita sanção fis
cal, ca~acterizada a ameaça pela manifesta inter
pretação dada pela Fazenda Públdca a determi
nada norma."

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL _ Não
suprimi a segunda parte. '

O SR. PRESm'ENTE (Fe.rnando Henrique Cardoso)
- É verdade, V. Ex.a a suprimiu.

. O SR. ~ONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sídente, entao o que está sendo votado é o seguinte:

"É admitido, ainda, o mandado de segurança
para prevenir o contribuinte de ilícita sanção fis
cal."

É isto?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
É certo.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Pois bem
Bastaria ler o conteúdo do § 45: .

"Conc~cle!-s-e:á .mandadn de segurança para
proteger díreíto Iíquído ,e certo individual ou co
letivo, não amparado pelo habeas corpus ou
habeas data, seja qual for a autoridade respon
sável pela Ilega.lídade ou abuso de poder ... "

Ora, "ilícita sanção fiscal" é exatamente uma das
formas pelas quais o poder, no caso no exercício da fun
ção tributária, comete uma ilegalid~de, 'e é evidente por
tanto, que a primeira parte da emenda proposta peio emi
nente Constituinte está 'contida dentro do texto do pará
grafo 45. Mas muito mais amplo aqui, entra a aprovação
desta emenda, consubstanciaria mera explicitação de uma
das formas pelas quais se efetiva a i1egalidade pelo poder
público.

É evidente que, se for aprovada a emenda - e a regra
de exegese e de hermenêutíea da norma é de que não
deve haver, em dispositivo legal algum, regras superfa
cientes, regras superfatas, ou regras inócuas - a juris
prudência teria de dar uma interpretação ao que a Cons
tituinte resolveu COm esse dísposítívo, E aí surgirja, então,
a segunda parte, suprimida do dispositivo, "caracterizada
a ameaça pela manifesta interpretação dada pela Fazenda
Pública a determinada norma". A supressão da segunda
parte fica contida na primeira, porque, não poderíamos
interpretar esse dispositivo, se aprovado como quer o no-
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bre Constituinte José Maria Eymael na sua primeira parte
cOT-:o um dispositivo inócuo. E ai teríamos de criar;
en~a~, um m~ndado de segurança contra a interpretação
de leí, o que e absolutamente fora da figura do mandado
de segurança, que se destina à proteção de direito liquido
e cer~o lesado, ?r~, na .interpretação da norma, feita pela
~utOr1d_acle ~dm~l1lstr3:trv:ade qualquer nível e de qualquer
Jaez, nac há Iesão a díreíto algum. A lesão a algum direito
nasce exatamente no momento em que tivermos a con
subst:~mciação da pretensão do fisco ou da pretensão da
autorídade contra qualquer direito líquido e certo.

Evidentemente. quer com a restrição existente, quer
S2m ela, a emenda deve ser necessariamente rejeítada
porque não se adentrá naquilo que conhecemos com~
mandado de segurança. E me penitencio de ter omitido
naquela primeira manifestação sobre o tema, que o mal1~
dado de segurança nasceu da doutrina brasileira do
habeas corpus, da teoria dos direitos individuais e nasceu
também do juizo de amparo mexicano de 1913. Faço um
apelo à Assembléia para que rejeite esta emenda, quer por
excessiva, quer por inócua ou anódina, quer por introdu
zir a eventualidade de uma interpretação que desnatura
a matéria por completo e cria uma paralisação total da
atividade pública, ou seja, mandado de seguranca contra
interpretação de lei. •

É isso, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Dou a palavra ao Constituinte Bonifácio de Andrada para
falar favoravelmente.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
Sr. Presidente, 81'S. Constituintes, as palavras do nobre
Constituinte Nelson Jobim contrariam a posição do seu
partido e a pregação que ouvi, desta tribuna, por várias
vezes, há muitos anos: o PMDB colocando-se contra a
atuação autoritária do fisco neste Paios.

A questão não é muito jurídica; é mais prática. To
dos sabemos que o Estado brasileiro, nos últimos tempos,
se armou de uma estrutura fiscal abusiva, contra o cida
dão e contra o indivíduo. Quem entre nós desconhece os
abusos do fisco, no interior deste País e nas grandes ci
dades? As leis que estão aí dão ao Ministério e às secre
tarias da Fa:wnda poder incrível para esmagar o indivi
duo, o comerciante, o índusbrtal, o pequeno empresário.
O que queremos é simplesmente, através da emenda do
eminente Deputado Constituinte José Maria Eymael, explí
citar a garantia individual de utilizar o mandado de se
gurança contra a ilegalidade, contra o abuso do fisco.
Exi.'Ste no País uma justiça especializada, a Justiça F'e
deral cuja jurisprudência, pressionada pelo Poder Exe
cutivo, é sempre contra o contribuinte. Os contribuintes
deste País que vão à Justiça Federal sempre perdem, por
que a jurisprudência é contra Q cidadão, contra o povo e
a favor do fisco, do Estado.

A medida é democrática. Os que enaltecem a nova
fase democrática da nova República têm de defender
essa providência, porque é favorável ao povo e pressúpõe
a renovação do comportamento governamental em face- da
comunidade, do cidadão. Precisamos armar o ]J{lVO contra
o Estado burocrático a tecnocracia, e o sistema tributá
rio, que sufocam o homem brasileiro. Infelizmente. o suhs
titutívo que estamos díscutíndo contém uma organísseão
tributária que aumentará a cargo fiscal incidente sobre
o cidadão brasileiro.

Em favor do povo, estamos COm esta emenda porque
um dos maiores instrumentos de coacão do Estado' moder
no é o órgão fiscal. Precisamos eontrolá-lo e impedi-lo de
agir contra a comunidade. Precisamos dar liberdade à
nossa gente para trabalhar e dar-lhe também eondícôes
de defender-se contra medidas fiscais abusivas. .

Sr. Presidente, termino as minhas palavras solicitando
aos Brs, Constituintes que dêem apenas mais um Instru-

mente ao povo, para lutar contra a acão estatal a buro-
cracia ,8 a tecnocracia. .,

O SR. PRE8'IDENTE (Flernando Henrique Cardoso) _
Concedo a palavra ao Constituinte Egídio Ferreira Lima
para encaminhar contra o destaque. '

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
S~. Presidente, o n:andado de segurança está bem defi
rodo, ,e os-eu mecanismo, completo no texto constitucional.
Recorre-se ao mandado de s-egurança contra abuso de
poder de toda e qualquer autoridade. Conseqüentemente.
o abuso de poder praticado p-ela autoridade fiscal é alcan
çado, natural, óbvia 'e claramente, pelo mandado de segu
rança. A leí constitucional deve ser precisa, completa e
tão breve quanto possível, O mandado de segurança é uma
dessas elaborações que se fizeram através do tempo e não
pede complementação.

O Constituinte Bonifácio de Andrada, homem lúcido
e de amplos conhecimentos, teve dolorosa dítículdade para
sustentar sua tese, a ponto de dizer que estava apenas ex
plicitando o que já se continha no texto. Não há o cue
explicitar. Não se esclarece o que óbvia e tecnicamente
está bem posto. Seria um erro crasso, um equivoco grave
estabeloecer essa exceção. Srs. constituintes, esse mandado
de segurança especial e de encomenda não iria favorecer
o povo. mas beneficiaria o grande contribuinte que, por
meio dele teria meios de aliciar a autoridade, o juiz, a
Justiça.

Sou contra a emenda, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Flernando Henrique Cardoso.) 

Tem a palavra o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,

Srs. Constituintes. as argumentações trazidas à colação
pelo eminente Constituinte Bonifácio de Andrada talvez
coubessem em outra circunstância. :m remançosamente
sabido que, em tese, não cabe mandado de segurança con
tra lei. É o que aqui se quer faz-er. De qualquer sorte,
como tínhamos encarregado o eminente Constituinte José
Serra de falar em nome da relatoría, peço a S. Ex.a que
faça uso da palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - si, Presidente,
Srs. Constituintes, a argumentação essencíal, contrária ao
destaque do nobre Constituinte José Maria Eymael, foi
feita de maneira brilhante pelos nobres Constituintes
Nelson Jobim e Egídio Ferreira Lima.

Quero aqui reiterar um ponto que me parece essen
cial, a propósito, inclusive, da argumentação do nobre
Constituinte Bonifácio de Andrada, de Minas Gerais. É
preciso tomar muãto cuidado, na questão dos contribuin
tes, para, em sua defesa, não tolher inteiramente as mãos
da Fazenda Pública. Pela argumentação do nobre Cons
tituinte Bonifácio de Andrada, na verdade estaríamos pre
cisamente defendendo o contribuinte e inviabilizando O
funcionamento do Sistema Tributário no Brasil. Estou ab
solutamente convencido disto. Seria .como jogar a criança
fora, junto com a água do banho. Esse é o aspecto essen
cial. Se eu tiver que interpretar .•.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERElS - Sr. Presi
dente, pela ordem. Não desejo retirar o Orador da tribuna,
mas S. Ex.a, cioso eumprldor do Regimento, deve saber
que já falaram dois. Constitudntes a favor e dois contra a
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Nobre Constituinte, não se pode interromper o orador na
tribuna.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Mas S. Ex.a
está na tribuna anti-regimentalmente.

O SR. ~RESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
S. Ex.a esta falando em nome da Relatoria.
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o SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - S. Ex.a é
Relator-adjunto?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso) 
Nobre Constituinte, se o orador não o fosse, eu nao con
cederia a palavra a S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Agradeço
a V. Ex.a o es·clarecimento. Mas observo que o Relator
Bernardo Cabral já usou da palavra, e agora o nobre Cons
tituinte está falando novamente pela Relatorda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O Relator Bernardo Cabral não falou. S. Ex.a passou .a
palavra ao Relator-adjunto. V. Ex.a deyeria prestar mais
atenção antes de levantar uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERiRA - O aspecto
básico e fundamental é que ninguém tem direito subje
tivo e, menos ainda, direito líquido e certo a uma inter
pretação favorável. Adimitir o m~~dado _de segurança,
como se pretende, é tolher a admínístração de Ill1t~l1Pre

tar as leis fiscais. É partir da idéia de que toda mte!
pretação que onere o contribuinte será ilegal, o que nao
tem cabimento.

Evid·entemente isso não significa que o contribudnte
ficaria desamparado. Se a Fazenda aplícar uma lei ao
contribuinte, ele poderá impetrar o mandado de segu
ranca se a lei for inconstitucional, ou se a Interpretação
da F~enda for absurda, ferindo o seu dii.reito líquido e
certo. O que não se pode é estabelecer mandado de se
gurança contra uma interpretação da lei. Nes~e caso, °
contribuinte pode se defender, sem atacar a leí, em tese,
do ato concreto resultante da sua aplicação. Do contrá
rio estou absolutamente convicto de que não se poderá
cobrar mais impostos no Brasil, a menos que o contri
buinte queira pagá-los. Podemos· perguntar quem real
mente gosta de pagar impostos.

Volto à argumentação anterior. A .proI?osta do çons
tituinte José Marda Eymael, na verdade, Joga a criança
fora, junto com a água do banho. Em nome da d~f~sa
do contribuinte, desorganiza todo o sistema da admínís
tração fiscal do Brasil. ' I •

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Passa-se à votação.

Proceder-se-á a chamada dos Srs. Constituintes.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Aluízio Oampos, José Richa, Israel Pinheáro, Alceni Guer
ra, Arnaldo Prieto, Oarlos Chiarelli, Edme Tavares, Eral
do Tinoco, José Lins, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo,
Marcondes Gadelha, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti,
Enoc Vieira, Jonas Pinheiro, José Lourenço, José Tinoco,
Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Bonifá
cio de Andrada, FranciÍEco Rossi, Joaquim Bevilacqua,
José Maria Eymael e Jamil Haddad. Votaram NÃO os
seguintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ade
mir Andrade, Almir Gabriel, Artur da Távola, Bernardo
Cabral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, 03150 Doura
do, Cid Oarvalho, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima,
Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparfan, FeJ.'nan
do Henrique Oardoso, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
Ibsen Pinheiro, José Fogaça, José Paulo Bisol, José Serra,
Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima
Filho, Paulo Ramos, Pámenta da Veiga, Pclseo Viana,
Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Vir
gildásio da Senna, Wilson Martins, Antonio Mariz, Oha
gas Rodrigues, Euclides Scalco, José Costa, Manuel Via
na, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Rose de Fredtas, Vi
cente Bogo, Aloysio Chaves, Francisco Benfamím, José
Jorge, José Santana de Vasconcellos, Osvaldo Coelho, Paes
Landim, Antônio Carlos Konder Reis, Brandão Monteiro,
Bocayuva Cunha, Luiz Salomão, Gastone Righi, Luiz Iná
cio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oli
veâra, Haroldo Lima e Roberto Freire.

o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 26 Cons
tituintes; votaram NÃO 60 Constituintes. Total: 86 votos.
O destaque foi rejeitado.

Passamos, portanto, ao § 46 do art. 5.°

O Constituinte Aluízio Campos retira seus destaques.
Não há pois, des-taques.

Passamos ao § 47. Inícíaremos pelo destaque supres
sívo do oonstãtuínte Manoel Moreira - Destaque n.?
5299. Pergunto se o Constituinte restá pr-esente. (p~usa)
O Constituinte Manoel Moreira está presente e retira o
destaque.

Passamos ao Destaque n.o 6565, do Ctlllstituinte Afif
Domingos, também supressívo. O nobre Constituinte Afif
Domingos está ausente. Fica, portanto, prejudicado o des
taque.

O nobre Constitudnte Aluizio Campos. pede destaque
para a supressão da palavra "complementar".

Pergunto ao nobre Constituinte se mantém o des
taque.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, a questão de ordem é sobre a ordem da votação.
O ilustre Constituinte Aluízio Campos pretende a supres
são da palavra "complementar", mas o nobre Constitu
inte Euclides Scalco também tem um destaque para a
supressão da expressão "observado o rito processual" e
da palavra "complementar'', para res-tringir, permane
cendo somente "previsto em lei". O destaque do Consti
tuãnte EucUdes Scalco é mais amplo do que o destaque
do Constituinte Aluízio Campos. Daí por que entendo
que deve ter preferência na ordem da votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai verificar se V. Ex.a tem razão.

A questão de ordem do nobre Constítuínte Nelson
Jobim tem procedência. O destaque do nobre Oonstítu
inte Euclides Scalco é mais abrangente e pede a supres
são, também, da palavra "complementar". Portanto será
votado em pzímelro lugar ° destaque pedido pelo Oons
tdtuinte Euclides Scalco.

Destaque n.? 004700-87, do Sr. Euclides Scal
co, "que suprime do § 47 do artigo 5.0 do Substi
tutivo n.? 2 as expressões "observado o rito pro
cessual" e "lei complementar". (79.a votação)

Passamos à discussão do Destaque n.O 4700.
Em nome do autor, tem a palavra o Constituinte Nel

son Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, o § 47 teve origem na Comis
são da Soberania e pretende introduzir no Díreíto bra
sileiro o denominado mandado de injunção, que se ori
gina no sistema americano e no common law através dos
injunctions, que se destinam exatament-e àquilo que não é
abrangido pelas leis de inconstdtucionalidade por omis
são e por ação; destinam-se, pois, a proteger e assegurar
a realização concreta dos direitos, garantías e liberdades
constitucionais e de suas prerrogativas, através de me
dida. judicial típica e dirdgida para este objetivo.

O objeto do destaque do eminente Constituinte Eu
clides Scalco é retirar a expressão "observado o rito pro
cessual" e a expressão "lei complementar", para se ler
então no § 47:



1094 Quarta-feira 27 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

"§ 47. Conceder-se-á mandado de injun
ção, observada a lei sempre que a falta de nor
ma regulamentadora torne inviável o exercício
das liberdades oonstítueícnats e das prerrogati
vas Inerentes à naeíonal'dade, à sooeranía do
povo e à cidadania."

Destina-se o destaque a evitar, em prímeíro lugar,
que a lei futura seja uma mera lei procedimental; em
segundo lugar, que ela seja uma led. complementar.

Em face da novidade do instituto, há necessídcde de
que uma lei futura faça a regulamentação específica do
mandado de injunção, e que possa este Congresso definir
com .elareaa os seus limites de abrangência material e pro
cessual. mnecessário, portanto, o acolhimento da 'emenda
para este efeito, razão por que rogo ao Sr. Re'ator que
a acolha, para possibilitar que, em leli. futura, venha o
Congresso Nacional a produzir a regulamentação neces
sária ao mandado de injunção.

O SR, PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Não havendo Constituinte inscrito para falar contra,
peço ao Relator que opine sobre a matéria.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. constítuíntes, a minha preferência sempre fod pe~o

texto de autoria do eminente Constituinte José Paulo BI
sol modificado no 2.0 Substitutivo - aliás, ;por uma so
licitação do eminente Presidente Ulysses Guimarães e do
próprão Constituinte Nelson Jobim. Vejo que agora este
colega volta à situação anterior, na esteira da Emenda Eu
clides Scalco, com a qual me ponho de inteiro ~co:rdo.
Acho, inclusive, que é o que deve constar neste parágrafo,
Sr. Presídente.

O SR, PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
_ Tendo-se manifestado o Relator pela aprovação do
destaque, passamos à votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM, os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa Almir Gabriel, Aluizio Campos, Artur da
Távola Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'An
na CeÍso Dourado Cristina Tavares, Egídio Ferreira Li
m~ Fernando Bez~rra Coelho, Fernando Gasparian, Fer
na~do Henrique Cardoso, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
Ibsen Pinheiro José Fogaça, José Paulo Bisol, José Richa,
Manoel Moreifa, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nels0.n
Jobim Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima FI
lho P~ulo Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Rai
mu~do Bezerra Rodrigues Palma, Virgildásio de Senna,
Wilson Martins' Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Eucli
des Scalco, Is;ael Pinheiro, José Costa, Manuel Viana,
Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vicente
Bogo Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos
Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Edme
Tavares Eraldo Tinoco, Francis'CO Benjamim, José Jorge,
José Lins José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Marcondes
Gadelha, 'Osvaldo Coelho, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira,
João Menezes, Jonas Pinheiro, José Lourenço, José Tinoco,
Paes Landim, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza,
Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Virgílio Távora, Bonifá
cio de Andrada, Brandão Monteiro, Bocayuva Cunha, Luiz
Salomão, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Beví
lacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sam
paio, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Haroldo Lima,
Roberto Fr.eir>e, Jamil Haddad. Votou NÁO, o seguinte Se
nhor Constituinte: José Santana de Vasconcellos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 83 Cons
tituintes; votou NÃO 01 Constituinte. Total: 84 votos.
O Destaque foi aprovado.

Passaremos à votação do último parágrafo desta
manhã. Trata-se do § 48. Há um destaque do Constituinte
Vilson Souza, que não está presente; portanto, está preju
dicado.

o SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr. Pre
sidente, pela ordem peço a palavra. Foge ao usual o registro
que estou certo, V. Ex.a permitirá seja feito. Não pertence
ao meu partido, não tenha ligações partidárias com S. Ex.a
mas é uma honra para esta Comissão receber a visita do
ilustre Governador da Bahia - o grande homem público, o
grande lutador, Waldir Pires. Quero que se assinale o fato,
para honra desta Comissão. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
A Presidência se junta às palavras do Constituinte Adolfo
Oliveira e saúda a presença do Governador Waldir Pires.

Destaque do Constituinte Roberto Balestra. Não es
tando presente, fica prejudicado o destaque.

Do mesmo autor, Destaque n. O 7141. (Pausa) Preju
dicado o destaque.

Do mesmo autor, Destaque n. O 7167. (Pausa) Pre
judicado o destaque.

Do mesmo autor, Destaque n.> 3953. (Pausa) Pl"eju
díeado o destaque.

Do Constituinte Aureo Mello, Destaque n.o 3752.
(Pausa) Estando ausente, prejudicado o destaque.

Do Constituinte Jorge Arbage, Destaque n.o 6305.
(Pausa) Estando ausente, prejudicado o destaque.

Tem a palavra o ilustre Constituinte Nilson Gibson,
para falar sobre o Destaque .11.0 2419, de sua autoria.

O SiR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, pretendo com a nossa emenda
aditar ao § 48 a expressão "ressalvadas as informações
cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade
e do Estado".

Sr. Presidente, sucede que a Comissão de Sistemati
zação, apreciando o disposto no § 31 do mesmo artigo, já
dispôs sobre essa matéria. Assim, já estou atendido ple
namente na matéria, eis que se compatibilizou o que eu
desejava através da parte in fine do § 31.

Por esse motivo, desisto do nosso destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Tendo S. Ex.a desistido do destaque, fica prejudicado.

O SR. CONSTITIDNTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, pela ordem, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra o Constituinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, é necessário, que se faça aqui um registro, tendo
em vista a desistência do Constituinte Nilson Gibson do
seu destaque, que pretendia introduzir no § 48 as ressal
vas referentes àquelas questões de sigilo imprescindíveis
à segurança do Estado e da sociedade.

Afirmou o eminente Deputado que desistiu - e jã
preclusa sua desistência, portanto, definitiva - que o
fez porque entende que o § 31 já encerra a ressalva.

É necessário que conste dos Anais desta Assembléia
que este entendimento do eminente Constituinte não é O
de outros membros desta Comissão, que entendem que o
§ 48 nada contem quanto às ressalvas, no que diz respeito
ao sigilo imprescindível à segurança do Estado e da so
ciedade.

mnecessário que fique registrada minha manifesta
ção, que não está absolutamente sujeita à votação - é
apenas para constar dos Anais - de que esta Assembléia
aprovou o § 48 sem destaques.

. O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
V. Ex.a já fez sua declaração, aliás, impertinente.
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Destaque n,? 3966-87 - Emenda n,? ES
31.96711, do Sr. José Maria Eymael, "que substi
tui a expressão pessoais por relativa à pessoa, do
art. 21, inciso I do Substitutivo n.o 1 (art. 5.°,
§ 48, do Substitutivo n.o 2). (80.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Card<?so) 
Passo, portanto, a palavra. ao Deputado José Mana Ey
mael, que está presente e e autor do Destaque n,? 3.966.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente Srs. Constituintes, um dos mais importantes
avanços conquistados por esta Assembléia Nacional 9ons~
tituinte foi a criação do instituto do habeas data. Nao ha
dúvida de que constitui este instituto vitória extraordiná
ria do cidadão. Mas é exatamente em função do aspecto
forte que este instituto tem, que devemos ler, com abso
luta atenção, a forma como ele está redigido.

Diz o texto que caberá a cada brasileiro o direito de
pedir informações pessoais.

Todos nós sabemos, Sr. Constituintes, porque estamos
fazendo parte deste trabalho, que a intenção do nobre Re
lator - e é também a intenção de todos nós - é que o
habeas (lata possa ser impetrado apenas para que o im
petrante consiga dados relativos à sua pessoa, a seu res
peito. Todavia, é elementar norma de interpretação jurí
dica, é elementar norma de hermenêutica que a lei deve
ser interpretada não por aquilo que os legisladores quise
ram dizer, mas por aquilo que ela permite traduzir. E a
leitura do texto pode eventualmente permitir a interpre
tação de que uma pessoa pode impetrar habeas data para
ter informações a respeito de outra. Para sanar essa dú
vida, para evitar esta possibilidade de interpretação de
formada, apresentamos a emenda que apenas substitui a
palavra "pessoais" pela expressão "relativa à sua pessoa",
o que afasta esta possibilidade de deformação interpre
tativa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não havendo oradores inscritos, pergunto se a Relatoria
tem algo a opinar.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - O Relator é intei
ramente favorável à emenda do Constituinte José Maria
Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Há vários Constituintes pedindo votação simbólica, porém
não tenho condições regimentais de fazê-la. É matéria
'Constitucional.

Proceda-se à votação pela chamada nominal.
(Procede-se à votação)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOG.A:ÇA - Sr. Pre
sidente, consulto a Mesa se cabe aos titulares o direito
de voto, quando os suplentes não preenchem o número
de vagas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Aqui há uma regra. Vamos mantê-la. Os suplentes já
votaram, as outras formalidades se esgotaram, e não há
nenhuma prejudicialidade, porque já está aprovado o
destaque. De modo que encerrarei a reunião, depois do
anúncio do resultado.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM, os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio
Campos, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos
Sant'Anna, Celso Dourado, Cid Carvalho, Cristina Tava
res, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fer
nando Henrique Cardoso, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
Ibsen Pinheiro, José Fogaça, José Paulo Bisol, José Richa,
Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jo
bim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho,
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Raimundo
Bezerra, Paulo Pimentel, Rodrigues Palma, Sigmaringa
Seixas, Virgidásio de Senna, Antonio Mariz, Chagas, Ma
nuel Viana, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Rose de Frel-

tas, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Guerra Antonioearlos
Mendes Thame. Arnaldo Prieto, Carlos Chdarelli, Edme
Tavares, Eraldo Tinoco, Franc1soo Benjamim, José Lins,
Luís Eduardo, Marcondes Gadelha, Osvaldo Coelho, Pau
lo Pimentel, Samlra Cavalcanti, Enoc Vieira, João Mene
zes, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Antônio Carlos Konder
Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Pas~arinho, Vir
gílio Távora, Bonifácio de Andrada, Brandão Monteiro,
Bocayuva Cunha, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim
Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, plínio Arruda
Sampaio, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Haroldo
Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad. Votou NÃO, o Se
nhor Constituinte: Artur da Távola.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Car
doso) - A Mesa vai proclamar o resultado: vota
ram SIM 80 Constituintes; votou NÃO 1 Cons
tituinte. Total: 81 votos. O Destaque foI aprGvado.

Quero, antes de encerrar a reunião, fazer um esclare
cimento. Tomei a decisão de que os titulares não teriam
seus votos computados, sob o fundamento de que, na ver
dade, já estava praticamente aprovado o destaque. Mas,
obviamente, tendo sido esgotada a chamada dos suplentes
e estando presente algum titular que ainda não tenha
votado e que possa eventualmente, inclusive, dar número à
sessão, é natural que este tenha seu direito assegurado.
Portanto, minha decisão foi em função do apoio da maio
ria, esmagadora, que já estava aqui consagrada.

III - SUSPENSÃO DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

A Presidência vai suspender os trabalhos, convocando
os Senhores Constituintes para a continuação da presente
reunião, segunda-feira, 5-10-87, às 14:00 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 5 DE OUTUBRO DE 1987

Presidência dos Srs. Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente; Brandão Monteiro, Segundo-Vice-Presidente;
Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presidente e Afonso Ari
nos, Presidente.
I - REABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.
II - EXPEDffiNTE

Requerimento do Sr. Constituinte João Paulo:
A Eg-régia Mesa da Comissão de Sistematização.

- Requeiro, nos termos regimentais, que os destaques de
número 2.106/87 e 2.212/87, referentes, respectivamente,
às Emendas ES-29. 752-0 e IP 3466-3, ambas de minha
autoria, alocadas atualmente como destaques ao art. 5.0
do Substitutivo n.o 2 do Relator, tenham sua votação
transferida para a ocasião em que se estiver apreciando o
art. 122.

Sala da Comissão de Sistematização. - João Paulo
Pires (PT/MG).

Requerimento de diversos membros da Comissão de
Sistematização:

Brasília, 5 de outubro de 1987
Ex.m o Senhor
Constituinte Afonso Arinos
DD. Presidente da Comissão de Sistematização

Os Constituintes a seguir indicados, membros desta
Comissão, requerem, nos termos regimentais, que sejam
realizadas, semanalmente, às terças e quintas-feiras, mais
duas (2) reuniões deste órgão, durante o período de vota
ção do Projeto de Constituição.

Rose de Freitas, Nelton Friedrdch, Miro Teixeira, Ar
tur da Távola, Cristina Tavares, Luiz Inácio Lula da Sil
va, José Paulo Bisol, Nilson Gibson, Uldurico Pinto, Enoc
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VIeira, José costa, Francisco Pinto, José Tavares José
Ulisses de Oliveira, Carlos oMsconi, Virgdldásio de Senna,
Eraldo Tinoco, Carlos Chia~lli, João Natal, José Freire,
Edme Tavares, Roberto Fre1re, Aldo Axantes, Aécio Ne
ves, Fr,ancisco Rossi, Chagas Rodrigues, Wilson Martins,
Arnaldo Prieto, João Herrmann Neto, Ricardo Fiúza, José
Serra, João Calmon, José Ignácio Ferreira e Fernando
Gaspardan.

lU - COMUNICAÇÕES

Da Mesa da Comissão de Sistematização

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Antes de
passarmos à votação do § 49 do art. 5.°, a Mesa deseja
formular apelo aos membros desta Comissão no sentido
de serem cumpridos com maãor rigor os prazos esta
belscídos ;para encaminhamento dos destaques 'e de
restringirem-Ee as questões de ordem apenas às matérias
que estiverem sendo submetidas à votação. Da mesma for
ma, só será permitido um orador para falar a favor e
outro contra, a fim de que possamos acelerar nossos tra
balhos .os quais, à medida que vamos ganhando experiên
cia, estão realmente tornando-se mais produtivos.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte José Lins.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Permita-me Sr.

Presidente. Seriam o autor e mais dois?
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não. O autor,

mais um a favor e dois contra. Permanece a mesma
regra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Então, são
quatro.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Exato.
O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre

sidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a

palavra ao nobre Constituinte Haroldo Lima.
O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre

sidente, estamos preocupados com o andamento dos nossos
trabalhos, como bem referiu V. Ex.a Por conseguinte, gos
taríamos de saber da Mesa se tem informação mais atua
lizada a respeito de quando entrará em funcionamento o
painel eletrônico e por que razão não funcionou até hoje.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A questão
de ordem que V. Ex.a está levantando foi objeto de apre
ciação da Mesa na última sessão. Já informamos que, in
felizmente, trata-se de problema de ordem técnica cujo
equacionamento não se pode acelerar. As informações que
temos são de que a programação para que o painel fun
cione durante as reuniões da Comissão de Sistematização
está dependendo de solução de um problema técnico. Daí,
termos de continuar fazendo a chamada nominal.

Com a palavra o nobre Constituinte Adylson Motta,
para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr. Pre
sidente, desejo apenas um esclarecimento. Já que são tan
tos os boatos e temos que organizar-nos, gostaria de sa
ber da Mesa qual será, efetivamente, o prazo de funciona
mento da Comissão de Sistematização.

O SiR.. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa rece
beu como sugestão, aprovada pelo plenário, proposta do
Constituinte Oscar Corrêa. O Presidente Afonso Arinos já
comunicou o interesse do Plenário da Comissão, de nova
mente remeter o projeto ao Plenário da Assembléia Cons
tituinte depois de completamente votado. S. Ex.a me in
formou que irá apreciar a matéria hoje, em reunião da
Mesa da Assembléia Nacional Constituínte às dezessete
horas.

O SiR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr. Pre
sidente, apenas para complementar, quero dizer a V. Ex.a
que existem duas propostas. Gostaria que a minha tam-

bém fosse apresentada a esta reunião. Já comuniquei isso
ao Plenário da Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Estou sendo
informado de que a proposição de V. Ex.a também foi en
caminhada ao Sr. Presidente da Constituinte.
IV - ORDEM DO DIA

VarAçAO DO PROJETO DE CONSTITUIÇAO
TíTULO II (Continuação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passamos à.
votação do Destaque n.O 2.064, requerido pelo Constituinte
Virgílio Guimarães, sobre a Emenda n.o 12.69"9.

Não estando presente o Constituinte Virgílio Guima
rães, está prejudicado o destaque.

. Em votação o Destaque n.o 2.631, requerido pelo oons
tItuin~e Nelton Friedrich, sobre a Emenda n.O 20.320.
Mantém V. Ex.a o destaque?

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Reti
ro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Retirado o
destaque.

Em votação o Destaque n.o 3.333, requerido pelo Cons
tituinte PauLo Pimentel, sobre a Emenda n.o 22.055. V.
Ex.a mantém o destaque?

O SR. CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL - !Retiro
o destaque. Votarei com a emenda do Constituinte Gasto
ne Righi, que é mais abrangente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Retirado o
destaque.

Em votação o Destaque n.o 5.129, requerido pelo 'Cons
tituinte Ricardo Izar, sobre a Emenda n.O 28.259. V. !Ex.a
mantém o destaque?

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Retiro o
destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Retirado o
destaque.

Em votação o Destaque n.o 6.580, requerido pelo Cons
tituinte Afif Domingos, sobre a Emenda n.o 34.547. O Sr.
Constituinte Afif Domingos encontra-se presente? (Pau
sa.) Ausente. Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.o 8.034, requerido pelo Cons
tituinte José Tinoco, sobre a Emenda n.O 28.741. O Sr.
oonsutumte José Tinoco encontra-se presente? (Pau
sa.) Ausente. Prejudicado o destaque.

Destaque n.o 003.864/87 - Emenda n.o ES
27.351-5, do Sr. Gastone Righi, "que suprime ex
pressões do art. 24 do Substitutivo n.O 1. (Do § 49,
art. 5.0, do Substitutivo n.O 2.) (81.a votação)

Em votação o Destaque n.O 3.864, do ilustre oonstí
tuínte Gastone Righi, referente à Emenda n.o 27.351.

Com a palavra o Constituinte Gastone Righi, para de
fender o destaque.

O SR. CONSTITlJ"'INTE GASTONE iRIGHI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, minha emenda ao § 49 preten
dia dar uma definição mais abreviada ao dispositivo. Mas
em reunião das Lideranças, analisando o § 49, concorda~
ram todos os Srs. Líderes em aproveitar a parte inicial da
minha emenda. Assim sendo, suprimi, da emenda que ofe
reci, toda a parte final, deixando apenas o seu intróito. O
§ 49 declara:

"Qualquer cidadão, Partido Político com re
presentação na Câmara Federal ou no Senado
Federal da Repúblíca, associação ou sindicato, é
parte legitima para propor ação popular ... "

Ora, não me pareceu ter cabimento uma discrimina
ção quase que pormenorizada de entidades e associações
que tivessem o direito à propositura da ação popular. Não
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há nenhum tipo de ação ou de procedimento judicial mais
desejável, mais saneador do que a ação popular. Ela visa
ao interesse público, visa a desconstituir ato do poder
público ou de empresa delegada que, na verdade, fira os
interesses nacionais, agrida o meio ambiente, infrinja a
lei, e, portanto, deva ser incentivada. Qual a razão de
discriminarmos algumas entidades em detrimento de ou
tras?

Assim sendo, na minha emenda digo que qualquer pes
soa, física ou jurídica, domiciliada no Brasil, não importa
quem seja - a ação popular não tem por objetivo a con
quista de qualquer direito individual ou pessoal, não traz
vantagens diretas a uma pessoa ou agrupamento, mas tem
por escopo o interesse comum - é parte legitima para
propor ação popular. Porque um estrangeiro qualquer, ra
dicado na Amazônia ou - quem sabe? - numa praia do
nosso litoral, não pode desde que domiciliado no Brasil,
exercitar uma ação popular que beneficie a Nação, o Es
taco e o povo? Da mesma forma, uma pessoa jurídica que
tenha domicílio no País - por exemplo, uma empresa que
explore um reflorastamento e que veja o meio ambiente
sendo agredido - pode insurgir-se contra isso, através
de ação popular.

Ao invés de restringir, precisamos ampliar. A única
exigência é a de que a pessoa jurídica ou física seía domi
ciliada no Brasil. Nesse caso, os interesses passam a ser
os de toda a coletividade, de todo o Pais e, sob muitos as
pectos, de toda a humanidade, como é o caso do meio am
biente e de outros interesses aqui previstos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não há ora
dores inscritos. Concedo a palavra ao eminente Relator,
Constituinte Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, em verdade, a emenda do Constituinte
Gastone Righi é mais ampla, e o Relator a acolhe. (Pal
mas.)

O SR. PiRESIDENTE (Aluízio Campos) - Da emenda
apresentada pelo Constituinte Gastone Righi resulta a
seguinte redação para o § 49:

"Qualquer pessoa física ou jurídica, domicilia
da no Brasil, é parte legítima para propor ação
popular que vise a anular ato ilegal ou lesivo ao
patrimônio público, à moralidade administrativa,
à comunidade, à sociedade em geral, ao meio am
biente, ao patrimônio histórico e cultural e ao con
sumidor. Os autores da ação prevista neste pará
grafo estão ísentos das custas judiciais e do ônus
da sucumbência, exceção feita a litigantes de má
fé."

Dessa forma, amplia-se o uso da ação popular, sem
especificações no texto constitucional.

Os Srs. Constituintes que estiverem a favor da emenda,
votam SIM, os que estiverem contra, votam NAO.

Em votação a emenda.

Procede-se à votação
Votaram SIM Os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Aluízio Campos, Artur da Távola, Bernar
do Cabral, Carlos Mosconi, Carlos SanMAnna, Egídio Fer
reira Lima, F'ernando Gasparian, Fernando Henrique Oar
doso, Haroldo Sabóia, João Calmon, José Richa, Nelson
Jebim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pi
menta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Ro
drigues palma, Wilson Martins, Israel Pinheiro, José Ta
vares, Marcos Lima, Octávio Elísio, Vilson Souza, Aloysio
Chaves, Antoníocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto,
Edme Tavares, Eraldo Tinoco, José Jorge, José Lins, José
Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís Eduar
do, Mário Assad, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Ricardo
Fiúza, Sandra Cavalcanti, Jonas Pinheiro, Morarlldo Ca
valcanti, Paes Landim, Ricardo Izar, Antônio Carlos Kon-

der Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho,
Adylson Motta, Brandão Monteiro, Bocayuva Cunha, Luiz
Salomão, Francisco Rossi, Gastone Righi, Adolfo Oliveira,
José Maria Eymael, Haroldo Lima e Jamil Haddad. Vo
taram NÃO os seguintes Senhores Constituinte: Nelson
Carneiro, Antonio Mariz, José Costa e /Roberto Freire.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n.o 3.864, o Sr. Aluízio Campos, Pri
meiro-V~ce-Pr€sidente,deíxa a cadeira da presí
dêneía, que é ocupada pelo Sr. Brandão Monteiro,
8egundo-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 59 Constituintes;
votaram NAO 4 Constituintes. Total: 63 votos. O Destaque
foi aprovado.

Passemos ao § 50.
Destaque n.O 3.455, do Constituinte Milton Reis.

(Pausa) S. Ex.a está ausente.
O destaque fica prejudicado.
Destaque n.O 3.435, também do Constituinte Milton

Reis. (Pausa) S. Ex.a está ausente.
O destaque fica prejudicado.
Destaque n.O 3.638 referente à Emenda n.o 23.488, do

Constituinte José Camargo. (Pausa) S. Ex.a está ausente
O destaque fica prejudicado.
Destaque n.O 6.702, do Constituinte Vasco Alves, refe

rente à Emenda n.O 30.703. (Pausa) S. Ex.a está ausente,
O destaque fica prejudicado.
Destaque n.o 7.760, do Constituinte Mansueto de Lavor,

rente à Emenda n.o 26.968. (Pausa) S. Ex.a está au
sente.

O destaque fica prejudicado.
O § 50, sem destaque, está aprovado nos termos inte

grais do Substitutivo.
Antes de passarmos à votação do § 51, a Mesa informa

aos Srs. Constituintes da Comissão de Sistematização que,
hoje, na reunião da Mesa, estabeleceu-se uma norma que
nos parece extremamente positiva para as questões de
ordem. Só serão permitidos, como regimentalmente sói
ocorrer, dois oradores um, que levantará a questão de
ordem, e outro, que a contestará. Isto nos permitirá su
perar milhares de questões de ordem que eventualmente
fossem feitas sobre o mesmo assunto. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte Nelson Car
neiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEmO - Pedi
ria a V. Ex.a que, sem prejuízo do andamento dos tra
balhos, sempre que houver mudanças; no texto a ser votado,
como acaba de ocorrer, o Presidente lesse o texto, da
forma como figurará. Isto porque acabamos de cometer
grave erro, concedendo a qualquer pessoa domiciliada no
Brasil, mesmo estrangeira, o direito, que é apenas do cida
dão brasileiro, de propor ação popular. Trata-se de algo
proclamado por todos os autores, em todos os países.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a
tem razão. A Mesa procurará proceder da forma como foi
requerida por V. Ex a, Constituinte Nelson Carneiro.

Em votação o Destaque n.O 2.324, requerido pelo Oons
/;ituinte Paulo Delgado, referente à Emenda n.O 13.707. O
Constituinte está presente? (Pausa.) O destaque fica pre
judicado.

Em votação o Destaque n, o 2.138, requerido pelo Cons
tituinte João Paulo, referente à Emenda n.v 14.197. Ausen
te. Prejudicado:
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Destaque n.o 003997-87 - do Sr. Aluízio Cam
pos, "que suprime a expressão "de declaração" no
art. 5.°, parágrafo 51 do Substitutivo n.O 2". (82.a
votação)

Em votação O Destaque n.O 3.997, requerido pelo Cons
tituinte Aluízio Campos, referente a supressão da expressão
"de declaração", do texto do parágrafo. Em conseqüência,
o· texto, com a aprovação da emenda do Constituinte Aluí
zio Campos, ficará assim:

"Cabe ação de inconstitucionalidade nos casos
de ação ou omissão de ato que fira as disposições
desta Constituição."

Em conseqüência, o Constituinte Aluízio Campos quer
a retirada da expressão "de declaração".

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Constituinte Aluízio Campos.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr.
Presidente, dentre os novos instrumentos de garantias
constitucionais, talvez o mais importante de todos seja a
ação de inconstitucionalidade. Pela redação do § 51, a
ação estaria restrita à declaração de direitos, o que, na
verdade, importa em ônus para a parte interessada na sua
proposição. Quem já militou no foro como advogado 
e todos os juristas o conhecem - sabe que a ação decla
ratória visa, simplesmente, a obter uma sentença relacio
nada com a legitimidade do direito pleiteado, para, com
base nela, então, propor-se uma nova ação que POssa ter
efeito cominatório. De maneira que restringir a ação de in
constitucionalidade apenas com objetivo declaratório im
pede que a parte prejudicada pelo agente do Poder Público,
por omissão ou por descumprimento de mandamento cons
titucional, possa intentar diretamente uma ação comina
tória com o propósito de fazer o agente governamental
cumprir o texto da Constituição.

Então, a exclusão do termo "de declaração", - a reda
ção do texto não está muito boa porque fala em ação duas
vezes, mas isso é um problema final - a supressão pro
posta amplia o uso da ação de inconstitucionalidade,
podendo a parte interessada propô-la, quando conveniente,
como simples ação declaratória ou quando houver interesse
maior, como ação cominatória, para que o agente do poder
público que não cumprir a Constituição seja obrigado
diretamente, através de uma só ação, a respeitar a norma
constitucional. Visa também a que os omissos no cumpri
mento dessa norma sejam compelidos a exercer e exercitar
o mandamento constitucional.

Essa é a finalidade precípua, e até os mais empenhados
na inclusão desta norma constituconal no texto como o
Constituinte Nelson Jobim, se manifestaram de acordo com
a supressão. Por isso, espero que para melhorar o texto
constitucional os membros desta Comissão aprovem a
emenda supressiva.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Nelson Jobim, que enca
minhará a favor.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, efetivamente o § 51 faz menção à natureza decla
ratória da ação de inconstitucionalidade. A par da classi
ficação das ações, que envolve um número de cinco ações,
na conceituação de Pontes de Miranda, parece absoluta
mente correto que a ação de inconstitucionalidade não
seja só declaratória; ela abrange hipóteses de desconsti
tuição e de condenação, razão pela qual há de ser acolhida
a supressão da expressão declaratória, eis que a boa téc
nica legislativa assim o recomenda.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te Srs. Constituintes, acabei de mostrar ao Constituinte
Nelson Jobim que o Relator já havia tido o cuidado de

examinar o destaque requerido pelo eminente Constituin
te Aluízio Campos, a quem assiste razão no que acaba de
afirmar. Por isso, o Relator acolhe o destaque, com a
emenda do Constituinte Aluízio Campos.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Embora
a votação seja de matéria constítucíonal, já houve um
precedente dessa ordem.

Algum constituinte se coloca contra a emenda supres
siva do Constituinte Aluízio Campos? (Pausa)

Em conseqüência, vamos manter a posição em rela
ção f!, aprovação, por unanimidade. (Palmas) (Pausa)

O Constituinte Jarbas Passarinho entende deve ser
feita a votação nominal. Aliás, a matéria é constitucional,
mas já fizemos ...

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, circula nas Lideranças e, parece-me também
na Mesa, proposta para adotar-se o seguinte procedimen
to: em casos como este, em que há evidente unanimidade
- ou, se não houver unanimidade, vamos admitir que
não cheguem a uma dezena os votos contrários - em
princípio o destaque seria colocado junto a outros, para
que fossem analisados e, no final, votados em bloco. Esta
solução já foi adotada em uma Comissão Temátil3a. Deste
modo, não se correria o risco de uma emenda constitucio
nal não ser votada nominalmente, mas a votação seria
conjunta. Portanto, não cabe polêmica. Para que perder
tempo com uma votação cujo resultado será a unani
midade?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o nobre Constituinte Jarbas Passarinho.

O SR. CONSTITUINTE JARBAS PASSARINHO - Sr.
Presidente, acho que a decisão que V. Ex.a ia tomar seria
absolutamente racional e também muito oportuna. Acon
tece que, aí mesmo, na Mesa, já tivemos ocasião de pro
por medidas dessa natureza, e houve resistência no Plená
rio da Comissão, por causa da necessidade de se marcar
a posição individualmente. Então, não se poderá dizer que
foi por unanimidade, em razão dos ausentes.

Há, pois, necessidade da votação nominal, infeliz
mente.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, gostaria apenas de trazer uma contribuição
pessoal. Parece-me que todas as matérias que tenham a
concordância não da maioria, mas da unanimidade dos
membros da Comissão, através de consulta feita pela Mesa
a todo o Plenário, essas, de fato, poderiam ficar de lado,
para serem apreciadas no fim da sessão. Mas, se, durante
a sessão aparecer um parlamentar que queira manifestar
seu voto contrário - aí peço a atenção do Constituinte
Jarbas Passarinho - acho indispensável que a votação se
realize. Quando, porém, for unânime, absolutamente
unânime, essas matérias poderiam ficar sobrestadas até o
final da sessão, ocasião em que as votaríamos em globo.
Isso, parece-me, agilizaria tremendamente a votação, não
prejudicaria o direito individual de quem quer que fosse
e ficaria registrada a posição de todos. Penso que não
haveria mal em adotar-se neste novo sistema.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
não manterá a posição anterior, já que há polêmica e
interesses que podem ser contrariados. li: esta a decisão
da Mesa. (Muito bem! Palmas)

Em votação, portanto, o Destaque n.O 3997, do Cons
tituinte Aluízio Campos.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM, os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos
Sant'Anna, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fer
nando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Haroldo
Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Richa, Mário
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Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton FriedricJ:1,
Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, PI
menta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Ro
drigues Palma, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Aécio
Neves, Antonio Mariz, Délio Braz, Israel Pinheiro, José
Tavares, Marcos Lima, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vil
son Souza, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame,
Arnaldo Prieto, cristóvam Chiaradia, Edme Tavares,
EraldQ Tinoco, Francisco Benjamim, José Jorge, José Lins,
José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nanô, Luís
Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Ri
cardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Jonas Pinheiro, José
Lourenço, Mozarildo Cavalcanti, Paes Landim, Ricardo
Izar, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Pe
res Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Adylson Motta,
Br~ndão Monteiro, Bocayuva Cunha, Luiz Salomão, Fran
cisco Rossi, Gastone Righi, Plínio Arruda Sampaio,
Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Haroldo Lima, Roberto
Freire e Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM, 76 constituintes.
Total: 76 votos. O Destaque foi aprovado.

Passa-se à votação do § 52.

Em votação o Destaque n.O 2.895, requerido pelo Sr.
Constituinte José Thomaz Nonô, referente à Emenda n.o
24.461, de autoria do Sr. Constituinte Joaquim Francisco.
O autor retira a proposição.

Destaque n,v 3998-87, do Sr. Aluízio Campos,
"que suprime os §§ 45, 46 e 47 e as expressões pos
teriores à palavra "gratuitas", do Substitutivo
n,? 2" (83.a votação)

Em votação o Destaque n.? 3.998, requerido pelo Sr.
Constituinte Aluízio Campos, referente ao texto do § 52,
art. 5.°, para suprimir expressões.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Aluízio Campos.
O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - .sr.

Presidente o habeas corpus, mesmo sem norma constítu
cíonal que' assim o dete~mínasse, sempre foi gratuito, ,in
clusíve com base na Ieí comum, podendo-se ímpetrá-lo
em favor de quem for injustamente detido.

Nos termos em que está redigido o § 52 do art. 5.0, no
entanto, "as ações previstas nos §§ 44 a 48" - incluindo
habeas corpus mandado de segurança, habeas data, man
dado de injunção· - "são gratuitas quando o autor for
entidade beneficente, associações de caráter comunitário
ou pessoa física ... " Então, Sr. Presidente, com tal re
dação, a gratuidade do habeas corpus e do habeas data,
por exemplo, deixou de ser ampla.

Nossa proposta é no sentido de só mencionarmos, nos
§§ 44 e 48, o habeas corpus e o habeas data, deixando o
mandado de segurança, o mandado de injunção e as ou
tras garantias constitucionais serem custeadas na Justiça
por quem tiver capacidade econômica para fazê-lo. In
clusive, porque no § 54 já foi instituída a assistência judi
ciária gratuita para os que comprovarem insuficiência de
recursos para ter acesso à Justiça.

De acordo com nossa proposta, o § 52 ficará assim re
digido: "as ações previstas nos §§ 44 a 48 são gratuitas".

Retiramos toda a parte final do artigo, estabelecendo
a gratuidade genérica para o habeas corpus e para o
habeas data, institutos, agora, constitucionalmente defi
nidos para assegurar direitos não só à injusta restrição
de liberdade, como ao pedido de informações aos órgãos
do Poder Público. E fica evidentemente mais enxuta a
redação quanto à gratuidade das ações referentes ao
habeas corpus e ao habeas data. Nossa proposta foi ela
borada no sentido de não inserirmos na Constituição um
texto que limite a gratuidade do habeas corpus.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) Com a
palavra o Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, o Relator está de pleno acordo com a sugestão formu
lada. (Palmas.)

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Para
uma questão de ordem, Sr. Presidente.

Como fica a redação do texto?
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O texto

fica com a seguinte redação:
"As ações previstas nos §§ 44 e 48, ou seja, o

habeas corpus e o habeas data, são gratuitos."
Não havendo encaminhamento contra, passa-se à vo

tação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM, os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos
Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Fer
reira Lima, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon,
José Richa, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim,
Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pimenta
da Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vian
na, Rodrigues Palma, Virgildásio de Senna, Wilson Mar
tins, Aécio Neves, Antonio Mariz, Délio Braz, Euclides
Scalco, Israel Pinheiro, José Costa, José Tavares, Marcos
Lima, Octávio Elísio, Roberto Brant, R{)se de Freitas, Vil
sou Souza, Aloysio Chaves, Antoníocarlos Mendes Thame,
Arnaldo Prieto, Cristóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eral
do Tinoco, Francisco Benjamim, Francisco Dornelles, José
Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos, José Tho
maz Nonô, Luis Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa,
Paulo Pimentel, Rtcardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Jonas
Pinheiro, José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Ricardo Izar,
Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres,
Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Bran
dão Monteiro, Bocayuva Cunha, Luiz Salomão, Francisco
Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Plínio Ar
ruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Haroldo
Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 79 constituin
tes. Total: 79 votos. O Destaque foi aprovado, em conse
qüência, prejudicadas estão as demais emendas, que eram
todas substitutivas.

Passemos à yotação do § 53. Em votação o Destaque
n.o 4.953, requerido pelo Constituinte Jamil Haddad re
fe~e:r:te ao texto do parágrafo que a emenda d'eseja su
prirmr.

Concedo a palavra ao Constituinte Gerson Peres, pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - S. Ex.a já
retirou a emenda?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) _ O Cons
tituinte Jamil Haddad acaba de retirá-la.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, apenas para declarar que há um erro de forma de
redação. No período da formulação do artigo, alert~i o
Relator, e S. Ex.a acatou, para o fato de que, ao invés
da palavra "serão", deveria ler-se "são".

Gostaria, pois, que V. Ex.a ouvisse o ·Relator, eis que
no texto está redigido "serão". É um ·erro de forma. Quero
lembrar que há uma diferença muito grande entre serão
e sao.

O SR.. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sem dú
vida.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Com a
palavra "são", entra em vigor, e com a palavra "serão" ...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Penso
que 'a preocupação de V. Ex.a foi anotada pelo relator. É
uma questão de modificação de redação.
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o SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Digo isso
porque essa emenda é de nossa autoria.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação a Emenda n.O 6.547, requerida pelo COnstituinte
Lysâneas Maciel, referente ao texto do parágrafo, tam
bém para supressão. O Constituinte Lysâneas Maciel está
presente, ou há alguém autorizado a representá-lo?
(Pausa,) Prejudicada.

Em votação o Destaque n.o 7.122, requerido pelo oons
tituinte Ivo Mainardi, também referente à supressão do
§ 53. O Constituinte Ivo Mainardi está presente? (Pausa)
Prejudicado.

No mesmo sentido é o Destaque n,? 7.592, requerido
pelo Constituinte Darcy Pozza. Tem S. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Sr. Pres~
dente, retiro o destaque. Apoiarei a emenda do oonstí
tuinte Nyder Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirado
o destaque do Oonstituinte Darcy Pozza.

Em votação o Destaque n.? 4.704, requerido pelo Cons
tituinte Euclid,es Scalco, também referente à supressão de
expressões do parágrafo.

Constituinte Euclides Scalco, V. Ex.a mantém o des
taque? (Pausa)

Em votação o Destaque n.? 4.954, requerido pelo Cons
tituinte Jamil Haddad, referente à Eme~da n.o 21.099-8,
que pretende dar nova redação ao parágrafo. O texto,
em caso de aprovação, seria:

"Serão gratuitos todos os atos necessários ao
exercício da cidadania, inclusive os de natureza
processual e os de registro civil."

Constituinte Jamil Haddad, tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - S~. ~re
sidente existe uma emenda, de autoria do oonstítuínte
Mauricio Oorrea, que me parece mais completa d? que a
que apresentei. Retiro a emenda proposta por mim para
votar favoravelmente à do nobre Colega.

O SR PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Cons
tituinte Maurício Correa, referente à Emenda n.O 18.671,
de sua autoria.

Em votaeão o Destaque n.O 7.789, requerido pelo Cons
tituinte Jovãnni Masini, objoetivando substituir o texto
do § 53.

O Constituinte Jovanni Masini está presente? (Pausa.)
Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 5.709', requerido pelo Cons
tituinte Mauricio Corrêa, referente à Emenda n,v 18.671,
substitutiva da alínea g, inciso IH, art. 12, que diz:

"Serão gratuitos todos os atos necessários ao
exercício da cídadania, na forma da lei."

O SR. CONSTITUINTE BOOAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, peço a palavra, para defender.

O SR. PRES,IDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a
tem delegação para isso?

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - A de
legação foi escrita pelo Constituinte Mauricio correa,

O SiR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
declaração por escrito. A emenda está :prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNIHA - Não é
possível.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Mont~ro) - Não há
declaração por escrito que dê a V. Ex.a autorização para
defender a emenda. Esta é a decisão.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - É a deci
são. É fato consumado. Vamos ser coerentes!

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - A deci
são não foi bem essa mas no sentido de que, quando ne
nhum dos presentes se pronunciasse a favor ...

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Não! Não!
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Nobre

Constituinte Gerson Peres, não é preciso gritar assim.
Que histerismo é esse?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Gerson Per'e8, saudamos o empenho de V. Ex.a,
mas a solução cabe à Mesa.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - sr. Pre
sídente, o que se havia acertado é que, quando houvesse
interesse, antes de mais nada, a liderança poderia assu
mir a defesa dos seus líderados. rsso já ocorreu em outras
oportunidades.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - COnsti
tuinte Roberto Freire, o que a Mesa decidiu - e isto foi
reiteradamente comunídado ao plenário - foi a necessi
dade de uma autorização por escrito. Não posso decidir
de forma contrária.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, peço a palavra, ipela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem V.
Ex.a a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, quando o senador Jamil Haddad retirou s~a emen
da mencionou que o faria exatamente para apoiar e de
fe~d'er a emenda apresentada pelo Senador Maurício Cor
rea. Peço a V. Ex.a, então, que consulte o Senador Jamil
Haddad sobre se nessas condições mantém a emenda por
ele apresentada.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Paulo Ramos, lamento dizer a V. Ex.a que se trata
doe matéria vencida. Evidentemente, se eu estivesse aqui
decidindo simplesmente como Oonstituinte, também vota
ria a favor da emenda do Senador Mauricio Correa, mas é
matéria vencida. As regras não podem ser mudadas.
(Muito bem! Palmas.)

Destaque n.O 007529/87 - Emenda n.o ES
30.852-1, do Sr. Nyder Barbosa, "que modifica o
parágrafo 11 do art. 6.° do Substitutivo n.O 1 (art.
5.°, § 53, do Substitutivo n.O 2)". (84.a votação)

Em votação o Destaque n.o 7.529, requerido pelo COns
tituinte Nyder Barbosa, referente à Emenda n.O 30.852-1,
que tem como objeto o seguinte texto:

"Serão gratuitos todos os atos necessários ao
exercício da cidadania, para as pessoas reconheci
damente pobres, na forma da lei."

Constituinte Nyder Barbosa, V. Ex.a mantém o seu
destaque? (Pausa.)

Com a palavra o Constituinte Nyder Barbosa.

O SR CONSTITUINTE NYDER BARBOSA - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, o § 53 do art. 5.° esta
belece a gratuidade dos atos necessários ao exercício da
cídadanía, ou seja, registro civil de nascimento e de mor
te. Todavia, este parágrafo estabelece a gratuidade :para
todos Os cidadãos pobres, remediados, ricos e poderosos.

Nossa emenda visa a restringir um pouco esta libera
lidade, pois no noSBO entender, só devem gozar de gratui
dade pessoas reconhecidamente pobr-es na forma da lei.
Isso porque, se não fosse assim, alguém teria que pagar
a fatura, uma vez que Os cartórios têm despesas com
impressos, máquinas, funcionários, aluguel, telefone, luz,
serviços correlatos. Não seria justo que as pessoas ricas
também tívessem a isenção, mesmo porque o Estado, no
fim, teria que pagar a conta.
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o àrt, 119 é muito claro:
"Os serviços notariais e regístraís são exerci

dos em caráter privado, por delegação do poder
pública."

Eos3l?dizque:
"Lei federal estabelecerá normas gerais para

fixação de emolumentos relativos aos atos prati
cados pelos serviços notariais e regístraís."

Isto quer dizer que, se as pessoas ricas tiverem isen
ção, o poder público, ou seja, o contríbuãnte, pagará a
fatura. Entendemos, Sr. presidente, que não haverá pro
blema algum com relação às pessoas que terão de se de
clarar pobres, porque hoje, pelo Decreto n.O 83.936, de 6
de setembro de 1979, elas já estão isentas da apresenta
ção do atestado do delegado de polícia ou do juiz de di·
reíto, O art. 1.0 diz: "Fica abolida ... "

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Deputado
Nyder Baebosa, eu gostaria que V. Ex.a concluísse. O seu
tempo está esgotado.

O SR. CONSTITUINTE NYIJER BARBOSA - Con
cluo, Sr. Presidente:

"Fica aJbolida, nos órgãos e sntídades da ad
ministração ddreta e indireta, a exigência da apre
sentação dos seguintes atestados, aceitando-se,
em substituição, a declaração do interessado ou
'Procurador bastante, nos casos: (. .. ) 3.° Atesta
do de pobreza."

'Então, Sr. presidente, insistimos que, na forma da
lei, as pessoas reconhecidamente pobres em ter a isenção
a que se refere o § 33. Os ricos, poderosos, abastados, esses
não.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo

a palavra ao Senador Nelson Carneiro, para encammha
mento contra.

O SR. CONSTITUINTE NEL80N CARNEIRO - Sr.
Presidente, 81'S. constituintes, acredito que esse texto, com
a devida vênia do RelatoT, tenha sido daqueles que não
tíveram a inspiração da sua nobre experiência. l1: com
pesar que faço esta afiImação, tantos são os elogios> que
devo ao trabalho de S. Ex.a Mas o texto, da rorma como
se encontra redigido, é impossível de ser mantido. En
tendo que a únãca proposta que daria solução plena a
este problema seria a emenda do nobre Constituinte Luiz
Inácio Lula da Silva, mas S. Ex.a não a apresentou.

Quero chamar a atenção para três atos da vida hu
mana cujos registros devem ser gratuitos para todo os
brasileiros; o nascimento, o casamento e a morte. Os três
documentos são necessários a qualquer cidadão, seja po
bre ou rico. Em um país onde a classe pobre é predomi
nante, não podemos pensar apenas nos poucos ricos que
existem.

81'. Presidente, entendo, realmente, que o texto ora
submetãdo a exame é melhor do que o texto do projeto.
Mas é pena que seja este o melhor, porque bastaria dizer
se que são gratuitos os registros de nascimento, de casa
mento e de óbito para todos os brasileiros, porque esses
são três atos ímprescíndíveís da vida civil.

Deste modo, Sr. Presidente, estou na seguinte con
tingência: se não se aprovar o texto que acaba de Ser
defendido, tenho que aprovar o texto do substdtuttvo, que
a meu ver é pior, com a devida vênia.

Ao opinar contra quero manifestar meu pesar por
não haver qualquer destaque que diga apenas que são gra
tuitos os registros de nascimento, de casamento e de óbito.
Tenho que aceitar, apesar da minha resistência, o texto
oferecido pelo nobre autor, que estabelece, ao menos a
a palavra "nos termos da lei".

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Sr. Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, nobres Constituintes, esse texto constante do 2.0
substitutivo é de nossa autoria:

"São gratuitos os registros de nascimento e
de óbito, bem como os demais atos necessários ao
exercício da soberania, cabendo ao Estado o ônus
respectivo, nos termos da lei."

O prezado Constituinte quer substituir este texto para
que gozem de gratuidade apenas os carentes. Parece-me
que, lei, neste País, é difícil saber quem é carente ou não.
Pelo discurso que aqui ouvimos, dizem os que agora com
batem esse texto que o Brasil possui mais de quarenta e
eíneo milhões de pobres, tamãntos ou carentes. O que pos
so afirmar aos nobres Constituintes é que mais de 6,3
milhões de brasileiros. ainda continuam sem registro civil.
Isto porque lhes são cobrados preços inacessíveis. Os po
bres não podem, ao nascerem seus filhos, pagar entre
duzentos e trezentos cruzados pelo registro de nascimento.
Deixam, pois, o tempo correr. conseqüentemente, vêem os
filhos crescerem sem esse documento de cidadania. Quem
não conhece o desespero dessas famílias carentes, quando
vêem um ente querido morrer, muitas vezes distante de
seus lares, e desejam levar o cadáver para o Iocal de
nascimento, onde estão seus familiares? Aí aparece a exí
gêncía do atestado de óbito, de ,preço exorbitante. Nin
guém pode negar, aqui, que, culturalmente, uma das mais
nobres manifestações, de sentimentos do brasileiro é a de
levar seu ente querido ;para sua terra natal e enterrá-lo
com dignidade no eemítérío da cidade em que vivem seus
familiares.

l1: muito singela esta proposição, mas tem um grande
alcance social e vai ao encontro de uma aspiração na
cional, eis que a maãoría dos brasileiros é constítuída de
pessoas pobres e carentes. A proposta atende a essa maio
ria. Mas não se deve discriminar: devemos propiciar o re
gístro;civil gratuito a todos, igualmente, cabendo o ônus
ao F.<ltado, na forma da lei, que poderá estabelecer um
preço à altura dos custos cartoráríos, Os donos de cartó
rio - que não querem esta emenda e que com ela julgam
se prejudicados - não sofrerão ;prejuízo algum; terão
apenas seus preços controlados 'Por uma lei que será vo
tada neste Congresso e que vad ditar as normas concretas,
reais para a cobrança do registro civil e de óbito.

Desse modo, prezados colegas, pediria que mantivés
semos o texto do substitutivo, J)ois este se com;patibiliza
com nossa realidade e atende a uma velha aspiração de
milhões de brasileiros pobres. Se aqui V. Ex.as lutam pelos
pobres, pelos carentes, sem distinção, aprovem este dispo
sitivo, e durmam em pa~ com suas consciências. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação. Os Srs. Constituintes que votarem a favor da emen
da dirão "sim".

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, pedi a palavra para falar a favor da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Brandão MonteiTo) - Constd
tuinte Ga.stone Righi, entendera a Mesa que V. Ex.a que
ria falar contra, Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE .GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, a emenda ora proposta visa a
estabelecer que serão gratuitos todos os registros e atos
referentes ao exercício da cidadania para os que sejam
carentes de recursos.

Esta emenda, na verdade, extirpa um paradoxo ina
creditável da proposta do 2.° Substitutivo, que consagra
o cartório regístral como privado. ora, se o cartório de
registro público civil é privado, é absolutamente incon
gruente, incoerente e paradoxal que se dreclare que todos
os seus registros serão gratuitos e que ao Estado caberão
os respectivos ônus. Se todos os atos que os cartórios vão
praticar em relação ao brasileiros serão gratuitos e o Es-
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tado deverá pagar as despesas deles decorrentes, por que
serão os cartórios privados? Então, vamos oficializá-los.
Não há sentido em o Estado permitir a existência de
um cartório privado para, depois ele, o Estado, usar o
Erário público para cobrir as despesas efetuadas pelo
cartório. Isto é uma incongruência.

Na verdade, o que se visa com a emenda é justiça so
cial: gratuidade aos carentes. Dizer que é düícil obter
uma rdeclaração de carência de recursos é não conhecer a
prática existente: qualquer delegacia de bairro, qualquer
repartição policial fornece, pelo delegado de plantão, o
atestado de pobreza ou de insuficiência de recursos, atra
vés do qual o cidadão pode registrar o filho, pode inscre
ver o óbito ou até celebrar um casamento gratuitamente.

Srs. Constituintes, a emenda é absolutamente sanea
dora, pois tirará do Substitutivo a eiva de contradição, de
incoerência. Permitirá aos carentes exercer a cidada
nia sem qualquer restrição e exigirá dos que têm recur
sos a sustentação e manutenção desses cartórios. Se as
sim não for, na verdade ° registro dos atos de cidadania
dos ricos será pago pelos pobres. Se os ricos não paga
rem, o Estado o fará. E o Estado significa o povo em sua
totalidade, significa pobres pagando por aqueles que têm
recursos, para poderem suportar o ônus do exercício des
se direito.

Somos, portanto, pela aprovação da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota

ção.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Aluízio Campos, Artur da Távola, Carlos
Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cid Carvalho,
Cristina Tavares, Egidio Ferreira Lima, Fernando Gaspa
rian, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro,
João Calmon, José Geraldo, José Richa, Manoel Moreira,
Mário Lima, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gib
son, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Ro
drigues Palma, Bígmarínga Seixas, Wilson Martins, Aécio
Neves, Antonio Mariz, Délio Braz, Euclides Scalco, Israel
Pinheiro, João Agripino, José Tavares, Octávio Elísio,
Rose de Freitas, Vicente Bogo, Vilson Souza, Alceni Guer
ra, Antoníocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Christó
vam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco
Benjamim, Francisco Dornelles, José Jorge, José Lins,
José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís
Eduarrdo, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Oscar Cor
rêa, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti,
Jonas Pinheiro, Mozarildo Cavalcanti, Paes Landim, Ri
cardo Izar, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Vir
gílio Távora, Brandão Monteiro, Bocayuva Cunha, Luiz Sa
lomão, Francisco IRossi, Gastone Righi, Joaquim Bevílae
qua, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Siqueira
Campos, Aldo Arantes, Roberto Freire e Jamil Haddad.
Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Ade
mir Andrade, Bernardo Cabral, Nelson Carneiro, Aloysio
Chaves, Gerson Peres, Jarbas Passarinho e José Luiz Maia.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 76 Constituintes;
votaram NAO 7 Constituintes. Total: 83 votos. O Destaque
foi aprovado.

Em votação o Destaque n.O 809, requerido pelo Consti
tuinte Domingos Leonelli, referente à Emenda n.O 23.845.
O texto para o qual o Constituinte solicita a inclusão tem
a seguinte redação:

"O Estado promoverá o fornecimento gratuito
de um exemplar da Constituição Federal a todos
os eleitores brasileiros."

V. Ex.a mantém o destaque?

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI - Sr.
Presidente, mantenho o destaque. Parece-me que é exata
mente nesse item que o Estado assegura, gratuitamente,
os elementos fundamentais da cidadania.

Não se pode pensar em cidadania sem a consciência
constitucional. Nossa idéia é a de que a Constituição não
seja uma letra morta, um conjunto de normas desconhe
cidas da maioria dos cidadãos. Considero a Constituição
um documento fundamental, a Bíblia da cidadania, algo
que não pode ser mercantilizado, comercializado. Cabe ao
Estado assegurar que a defesa da Constituição seja obri
gação ,de cada cidadão, e para isso é preciso que seja co
nhecida.

Esta emenda é quase óbvia e, portanto, dispenso-me
até de argumentação mais detalhada e peço a aprovação
dos Constituintes da Comissão de Sistematização.

Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE JOSE LINS - Peço a palavra,
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem V.
Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSIÉ LINS - Sr. Presidente,
gostaria de ser esclarecído sobre o que está em votação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte José Lins, o ilustre Constituinte Domingos Leonelli,
através do Destaque n.o 809, referente à Emenda
n.v 23.845, pretende que ao § 53 seja acrescido o seguinte:

"O Estado promoverá o fornecimento gratui
to do exemplar da Constituição Federal a todos os
eleitores brasileiros."

O SiR. CONSTITUINTE JOSIÉ LINS - É uma emenda
aditiva ao § 53, que não consta da relação distribuída. Gos
taria que V. Ex.a esclarecesse de onde ela veio.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - É preciso
explicar ao ilustre Constituinte que essa emenda não foi,
de início, expressamente apresentada para o § 53. Era
uma emenda antiga que, na seleção - e eu até chamei o
Constituinte Domingos Leonelli à Mesa -, foi relaciona
da para o § 53, por iniciativa de S. Ex.a Perguntei-lhe.
até se não seria colocada em outro parágrafo.

O SR. CONSTITUINTE JOSn!: LINS - Nessas condi
ções, pediria a V. Ex.a que combinasse com o Constituinte
Domingos Leonelli - aliás, acho que. a Mesa deveria to
mar a decisão - no sentido de que a emenda fosse votada
junto com outros parágrafos, como se fez ontem, onde
couber.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Sr
Constituinte Domingos Leonelli está de acordo.

Passamos à votação de mais um destaque referente ao
art. 53.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Destaque
n.o 3.122, requerido pelo Constituinte José Genoíno, para
suprimir a expressão "nos termos da lei". O Constituinte
José Genoíno está presente? (Pausa) Alguém aqui tem
autorização para defender seu destaque? (Pausa) Pre
judicado.

Passemos à votação do § 54.
Sobre a Mesa o Destaque n.O 3.999, requerido pelo

Constitiunte Aluízio Campos para suprimir a expressão
"para ter acesso à Justiça".

Com a palavra o Constituinte Aluízio Campos

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr.
Presidente, como sempre, minha preocupação é no sentido
de tornar mais genéricos e amplos os benefícios que a
Constituição estabelece em favor dos mais carentes. Assim,
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suprimindo-se a expressão "para ter acesso à Justiça", a
redação seria a seguinte:

"O Estado prestará assistência judiciária gra
tuita aos que comprovarem insuficiência de re
cursos."

A prestação jurisdicional não deve ficar limitada ape
nas ao ingresso da ação em juízo. Quem não tem recursos
e deseja defender um direito perante a Justiça, precisa
pagar taxa judiciária e emolumentos que antecedem ao
ingresso da ação em jlÚZO. Da forma como o texto está
redigido, o benefício da gratuidade só atingirá o menor
período de acesso à Justiça, e todos sabemos que após in
gressar em juízo, o litigante tem uma série de atos judi
ciais - vistorias, recursos a interpor, retirada de certidões,
informação de agravo de instrumento. Enfim, são mil pro
blemas processuais que custam dinheiro e só ocorrem ao
longo do procedimento judiciário. 8e retirarmos a expres
são "para ter acesso à Justiça", ficará melhor definida a
amplitude do dispositivo: "O Estado prestará assistência
judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos. Isso para todos os atos do procedimento judi
ciário e não apenas para o ingresso em juízo.

É esse o sentido inclusive porque é mais um serviço
a ser instituído pelo' Estado, visando a beneficiar aqueles
que não dispõem de meios para litigar em juízo. O objetivo
do destaque supressivo é apenas o de ampliar sua aplica
ção aos carentes.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
oradores inscritos para encaminhar a favor nem para
encaminhar contra. Ouviria o ilustre Deputado Aluízio
Campos, haja vista que há duas proposições no mesmo
sentido.

Inclusive a redação do Constituinte Plínio Arruda
Sampaio é mais abrangente. Como ambos retiram a refe
rida expresão, pergunto ao Constituinte Aluízio Campos
se mantém o destaque.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, meu destaque está até contido no do Constituinte
Plínio Arruda Sampaio. Proponho a V. Ex.a que submeta
à votação os dois destaques em conjunto, porque as maté
rias se completam.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Aluizio Campos, infelizmente isso não será pocsível,
porque as redações são diferentes. Um é mais abrangente
que o outro.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - V. Ex.a
quer fazer a gentileza de ler o destaque do Constituinte
Plínio Arruda Sampaio, para que eu me possa orientar?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - "O Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos ... "

A redação é idêntica.
O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS - Então,

desisto do meu destaque. (Palmas)
Destaque n,> 001921/87 Luiz Inácio Lula da

Silva - Emenda n.? ES-30778-9, do Sr. Plínio
Arruda Sampaio, "que dá nova redação ao artigo
6.° § 26, do Substitutivo 1 (art. 5.°, § 52 - Su
pressão da expressão "fora... - de à justiça"
do Substitutivo 2) (85.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o destaque n.O 1.921, requerido pelo Constituinte Luiz
Inácio Lula da Silva, referente à Emenda n.O 30778, de
autoria do Sr. Constituinte Plínio Arruda Sampaio. O au
tor do destaque, Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva,
entregou à Mesa autorização ao Constituinte Plínio Arruda
Sampaio.

Com a palavra o Constituinte Plínio Arruda Sampaio.
O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, por amor à bre-

vidade, lerei simplesmente o texto atual e o texto proposto.
O texto atual, em seu § 54, diz o seguinte:

"O Estado prestará assistência judiciária gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos para ter acesso
à justiça."

Nossa emenda pretende ampliar a proteção jurídica do
Estado nos serviços de assistência jurídica aos que não
dispõem de recursos, incluindo também a assistência do
advogado fora da esfera judicial. Todo aquele que, no pro
cesso, precisar de conselho jurídico ou de assistência, terá
essa assístêncía gratuita, caso não tenha recursos. Então,
a nossa emenda reza assim:

"O Estado prestará assistência jurídica inte
gral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos ... "

Eu adiantaria que, hoje de manhã, na reunião das Li
deranças, houve praticamente um consenso. Assim, até
consultaria o Relator Bernardo Cabral se S. Ex.a teria
disposição de incorporá-la ao seu Substitutivo.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
declaro a esta Comissão que incorporo com muita satis
fação a emenda em referência. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em
votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio
Campos, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mos
coni, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cid Carvalho, Cris
tina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Gasparian,
Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen
Pinheiro, João Calmon, José Freire, José Geraldo, José
Richa, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson
Gibson, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana,
Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Wil
son Martins, Aécio Neves, Délio Braz, Israel Pinheiro, João
Agripino, José Costa, José Tavares, Octávio Elísio, Roberto
Brant, Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Vilson Souza,
Afonso Arinos, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antonio
carlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Edme Tavares, Eral
do Tinoco, Francisco Benjamim, José Lins, José Thomaz
Nonô, Luis Eduardo, Marcondes Gadelha, Mário Assad,
Oscar Corrêa, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, José Tinoco,
Mozarildo Oavaloantí, Paes Landim, Antônio Oarlos Konder
Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José
Luiz Maia, Virgílio Távora, Brandão Monteiro, Luiz Salo
mão, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua,
Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio
Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Aldo Arantes, Roberto
Freire e Jamil Hadad. Votou NÃO o Senhor Constituinte:
Francisco Dornelles.

O aR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 80 Constituin
tes; votou NÃO 1 Constituinte; Total: 81 votos. O Des
taque foi aprovado.

Passa-se à votação do § 55, último do art. 5.°
Destaque n," 001082/87, do Sr. Vilson Souza,

"que mantém o § 1.° do art. 31 do projeto de Cons
tituição (art. 5.0, § 55 do Substitutivo n.? 2)".
(86.a votação)

Em votação o Destaque n.o 1082, requerido pelo COns
tituinte Vilson Souza, referente ao § 1.0 ~ parte do § 2.0
do art. 31 do projeto de oonstítutcão. É aditivo ao
§ 55, referente à expressão "recorrendo de ofício, sem
efeito suspensivo, ao Supremo Tribunal Federal".

Concedo a palavra ao Constituinte Vilson Souza,
para defender a emenda.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Sr. Pre
sidente, Sr.as e Srs. Constituintes, o capítulo que esta
mos votando, "Dos Direitos e Garantias Individuais", cer-
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tamente é um dos mais importantes do moderno consti
tucionalismo e da futura Constituição. Sugerimos direi
tos e garantias ãndívíduaís, como declaração formal do
Estado, com a Revolução Francesa. E, numa feliz obser
vação, o filósofo político tcheco Kantorowiky: diz que ai
nasceu a moderna democracia. Porque na vigência do
Antigo Regime, no absolutismo, a sociedade estava como
que presa ao corpo politico do rei, não havia diferen
ciação entre seu corpo físico e seu corpo politdco. A so
ciedade e o Estado viviam como que presos. Tanto que
até hoje a expressão "vontade do Prínci;pe" continua a
informar a orientação do nosso Dírelbo Administrativo.

É importante, conseqüentemente, que ai! Constitui
ções democráticas façam, efetivamente, essa separação
reconhecendo ao cidadão e ao indivíduo direitos e garan
tias, e estabelecendo, já no diploma constitucional, os
limites mínimos de atuação do Estado, limites dos quais
o Estado não pode passar,

Mas, para que esses direitos e essas garantias cons
titucionalmente declarados tenha eficácia, há necessi
dade de que a Constdtuição não seja pura e símplesmente
um dtploma retórico; há necessidade de que os direitos
e as garantias declarados pela Oonstítuíçâo tenham efi
cácia imediata.

E minha emenda visa efetivamente a recuperar o
§ 1.0 do art. 21 do Projeto de Constituição, que, por sua
vez, repete o art. 10 do Projeto elaborado pela Comissão
MOnsD Aranos.

Diz o § 1.0 do art. 31 do Projeto de Constituição:

"As normas que definem esses direitos, li
berdades e prerrogativas têm eficácia imediata."

E diz, mais, o § 2.°, instrumentando a eficácia desse
direito:

"Na falta de leãs, decretos, atos complemen
tares necessário à aplicação dessas normas, o juiz
ou o Tribunal competente para o julgamento exi
girá a lacuna, à luz dos princípios fundamentais
da Constituição e das Declarações Internacio
nais de Direito de que o País seja signatário..."

Perpetuaremos ou abandonaremos esse vício do Di
reato Constitucional.

Sabemos que a Constituição de 1946 assegurava ao
trabalhador participação nos lucros das empresas, bem
como o seguro-desemprego. M8!S>, por falta de norma, de
um dispositivo constitucional que tornasse esses direitos
auto-aplicáveis, os trabalhadores deste País não tiveram
seu reconhecimento efetivo e concreto.

Estamos elaborando uma CDnstituiçã<> e que certa
mente será das mais democrátdcas e das mais avança
das. Estabeleceremos normas e garantias para os tra
balhadores. Estabeleceremos para DS cidadãos normas e
gazantías de direito à saúde, à educação, à Previdência
SOcial, à manutenção do valor real dos pecúlios e das
aposentadorias. Criaremos, a nível de Direito Constitu
cional, o seguro-desemprego e a garantia de um salário
mínimo que supra as necessidades básicas do trabalha
dor. Mas, se não tivermos um díspositívo que torne auto
aplicáveis as normas constitucionais e, ao mesmo tempo,
se não reconhecermos ao Poder Judiciário o poder do
controle e de aplíeabílídade dessas normas, esses textos
certamente entrarão na história da vida real de brasí
leíros como mais uma fábula, mais uma declaração de
direitos e sem ,efIcácia (PaIm,as.)

Durante o pronunciamento do Sr. Vilson Sou
za, o Sr. Brandão Monteiro, Segundo-Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vi
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas PassarInho) - Há ora
dores inscritos.

Para se manifestar a favor, concedo a palavra à
nobre Constituinte Oristina T.avares.

A SRA CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, Sras. e srs. Constituintes, quantas vezes cada
um de nós, em situações diversas, seja em debates pü
blicos, seja em entrevistas, é abordado pelo povo deste
país, que nos pergunta mais ou menos o óbvio: de que
adianta fazer uma Constituição, se essa Constituição não
y,ai ser obedecida? De que adianta fazer leis, se as leis
no Brasil não são postas em :prática?

Confesso, Srs. Constituintes, que muitas vezes fico em
dó:ficuldade para responder, tal é o senso de realismo e
de desespero daqueles que nos formulam essas pergun
tas.

Essa lacuna tem sido discutida e várías propostas no
sentido de suprimi-la, foram apresentadas ao Projeto de
Constituição. Chegamos nós, agora, na Oomíssão de Sis
tematízação, e temos a responsabílíõada final de apre
sentar um texto ao plenárto da Assembléia Nacional oons
tdtuinte, oportunidade de sanar essa deficiência histó
rica e cultura que afeta a sociedade brasileira.

O texto destacado pelo nobre Constituinte Vilson SOu
za resgata o Projeto de Constituição. peço a atenção dos
Srs. Constituintes para a leitura dos §§ 1.0 e 2.° do art. 31,
que têm a seguínte redação:

"§ 1.0 As normas. que definem esses ddreitos,
liberdades e prerrogativas têm eficácia imediata.

§ 2.0 Na falta de leis, decretos ou atos com
plementares necessários à apücação dessas nor
mas, o juiz ou o Tribunal competente para o jul.
gamento suprírá a lacuna, à luz dos princípios
fundamentais da Constituição e das Declarações
Internacionais de Direitos de que o País seja sig
natário... "

A mim me parece extremamente lúcido e oportuno o
destaque do ilustre Constituinte Vilson Souza, e não nos
podemos omitir de apreciá-lo.

Era o que tinha a dizer a esta Comissão de Sistema
tização. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Não há
mais oradores ãnserttos,

Concedo a palavra ao nobre Relator, Constituinte
Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente, Sras e Srs. Constituintes, a emenda do nobre Cons
tituinte Vilson Souza, 'Conforme patrocínio feito por
S. Ex.a. e pela eminente Constituinte Cristina Tavares,
compõe-se de dois parágrafos. Quanto ao primeiro, Sr.
Presidente, o Relator está de pleno acordo com ele na
parte em que diz que as normas que definem esses direi
tos, liberdades e prerrogativas têm eficácia imediata.
Quanto ao segundo, Sr. Presidente, este Relator se repor
ta ao art. 122, §§ 2.0 e 3.°, que tratam da matéria. Desse
modo, não correríamos risco de transferir para o tribunal
a competência de legislar, que é do Poder Legislativo.

Portanto, peço ao eminente Constituinte Vilson Sou
za, com quem me ponho de acordo quanto ao § 1.0, se
concordar com o Relator, que retire o § 2.°, porque esse e
o § 3.0 do art. 122, tratam da matéria. Isso, apenas a
título de colaboração.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Aceito a
ponderação do ilustre Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente, o eminente Constituinte Wilson Souza aceitou a
sugestão do Relator. Acolhemos, portanto, o § 1.° É uma
vitória de todos nós, Sr. Presidente. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREmA LIMA 
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão de
ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - com a
palavra para uma questão de ordem, o nobre Constituinte
Egídio Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, pela importância da matéria, gostaria que
V. Ex.a determinasse a leitura do texto que vai ser vo
tado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço o
auxílio do Relator para esse esclarecimento.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, o texto que será votado e que se refere ao § 55 é o
seguinte:

"As normas que definem esses direitos" 
quer dizer, os direitos constantes do Capitulo re
ferente a Liberdades e Prerrogativas - "têm efi
cácia imediata."

Só isso, Sr. Presidente.
O § 2.°, que está consubstanciado, mais adiante, no

art. 122, §§ 2.° e 3.°, trata da matéria no 2.° substitutivo.
O Presidente está de acordo? Estando de acordo, podemos
passar à votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pela
ordem, tem a palavra o Constituinte Oscar Corrêa.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR:ÊJA - Sr. Presi
dente, não gostaria de ficar contra a maioria do Plenário
novamente, mas tenho a impressão de que já há uma de
cisão de V. Ex.a e da Mesa que não permite haver proce
dimento como este que está sendo adotado pelo ilustre
Relator Bernardo Cabral. Indago de V. Ex.a se nossa
praxe não tem sido no sentido de não aceitar destaques
parciais às emendas apresentadas, quando da discussão e
votação da matéria?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A ques
tão de ordem de V. Ex.a é procedente. Aqui temos deci
dido que só podemos alterar qualquer tipo de acordo des
sa natureza antes da leitura da matéria em votação. De
maneira que V. Ex.a me constrange a ter que tomar a
decisão em favor daquela que tem sido a norma e, con
seqüentemente, considerar o destaque do Constituinte
Vilson Souza, incluindo os §§ 2.0 e 3.°

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊlA - O cons
trangimento é de todos nós.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Há uma so
lução para a matéria. Ia sugerir isso a V. Ex.a, Sr. Presi
dente.

Quando for colocada em votação, aprovaremos o § 1.0
e rejeitaremos o § 2.°, para que não haja incoerência. A
votação seria feita por partes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Pe
la ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, data venía, parece-me que a interpretação da
da por V. Ex.a às normas que foram acordadas, inclusive,
entre as Lideranças, não é exatamente nos termos for
mulados por V. Ex.a V. Ex.a não imaginou que através do
contraditório, no aspecto da defesa e da contrariedade,
eventualmente poder-se-ia elucidar a matéria. O que tem
sido estabelecido, inclusive dentro da visão das Lideran
ças, é que não pode haver alteração, nas matérias a se
rem apreciadas, uma vez iniciado o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É pre
cisamente a hipótese, Sr. Constituinte. O processo de
votação inicia-se quando se declara em votação a maté
ria e não quando se tomam os votos. De maneira que a
observação de V. Ex.a não tem sentido.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Sr. Pre
sidente, na formulação do destaque não consta o § 3.°,
do art. 3l.A votação limitar-se-ia aos §§ 1.0 e 2.°, nada
tendo a ver com o § 3.° e com o caput.

O SR. PRESIDIENTE (Jarbas Passarinho) - Assumi a
Presidência em plena votação da matéria. Por isso, tive
que socorrer-me várias vezes do nobre Relator. V. Ex.a
pede aprovação para o § 1.0 e parte do § 2.0, do art. 31. A
questão está em não se poder desdobrar isso. Temos de
votar a proposição na íntegra, uma vez que V. Ex.a não
retirou parte do § 2.° antes de a matéria ser colocada em
votação. conseqüentemente, não posso aceder a esse pro
cedimento.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
a parte do § 2.° é nula.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sr.
Constituinte, a matéria já está decidida.

Coloco em votação o destaque, como solicitação: § 1.0
e parte do § 2.°, do art. 31, do Projeto de Constituição.

Em votação.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.

Presidente, quer-me parecer que o caso representa um
fato novo, porque o pedido de destaque foi formulado
para dois parágrafos diferentes, em face do parecer do
Relator, favorável ao primeiro e contrário ao segundo,
porque o autor retirou o segundo. Então, não se trata de
mudar a emenda ou o destaque. Esse é um direito que o
autor da emenda ou do destaque tem.

Faço, portanto, um apelo a V. Ex.a para que encare o
problema assim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Lasti
mo, mas a matéria já está vencida. Percebo que a maioria
o deseja. Realmente, gostaria que assim fosse feito, mas
o problema. é a abertura de um precedente. Até aqui,
temos oonsíderado que todo e qualquer arranjo combi
nação e acerto devem ser feitos antes de a matéria ser
colocada em votação, o que ocorre quando a mesma é
enunciada e não quando se tomam os votos.

Prossigamos na votação, por obséquio.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM, os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Artur da
Távola, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Lyra, Francisco Pinto,
Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, Nelton Friedrich, Paulo
Ramos, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Bígmarínga
Seixas, Virgildásio de Senna, Antonio Mariz, João Agripi
no, José Costa, .Tosé Tavares, Octávio Elísio, Rose de Frei
tas, Ulduríeo Pinto, Vilson Souza, Brandão Monteiro, Bo
cayuva Cunha, Luiz Salomão, Luiz Inácio Lula da Silva,
Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Aldo Arantes
Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguinte~
Senhores Constituintes: Aluízio Campos, Bernardo Cabral,
Carlos Sant'Anna, Cid Carvalho, Fernando Gasparian, João
Calmon, José Freire, José Richa, José Ulisses de Oliveira,
Manoel Moreira, Nelson Carneiro, Nilson Gibson Pimenta
da Veiga, Rodrigues Palma, Wilson Martins, Délio' Braz, Is
rael Pinheiro, Roberto Brant, Alceni Guerra, Aloysio Cha
ves, Arnaldo Prieto, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Fran
cisco Benjamim, Francisco Dornelles, José Jorge, José Lins
José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Paulo Pi~
mentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira Mo
zarildo Cavalcanti, Paes Landim, Ricardo Izar, An'tônio
Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas
Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Francisco
Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua e José Maria
Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 35 Oonstituín-
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tes; votaram NÃO 47 Constituintes. Total: 82 votos.
O Destaque foi rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL 
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem V.
Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - sr
PDesidente, a questão de ordem é para encaminhar à Mesa
requerimento, nos termos do art. 12 do Regimento Interno
da Comissão de Sistematização.

Ainda há pouco dirigi-me à Secretaria da Comissão
de sistematização para solicitar cópia das notas taquigrá
ficas de um parecer da relatoria, bem como o mapa de
determinada votação. Lá, para minha surpresa, fui infor
mado de que não havia autorização para entrega dessas
Informações - das cópias taquígrátícas e do mapa de
votação. Felizmente, ainda há pouco fui esclarecido pela
Secretaria que este problema já estava sendo sanado. De
qualquer maneira, como já havia recolhido as assinaturas
das lideranças, passo o requerimento à Mesa para que
delibere.

Destaque n.O 003860/87 - Emenda n.o ES
27361-2, do Sr. Gastone Righi, "que acrescenta ar

tigo ao Título 11, do Substitutivo n.O 1 (art. 5.°,
§ 55, do Substitutivo n.O 2)". (87.a votação)

O SR. CONSII'ITUINTE GASTONE RIGm - Permita
me, Sr. Presidente.

Tenho um Destaque de n.? 3.860, referente à Emenda
n.? 27.361, que por equivoco foi classificado como pedido
de preferência de destaque onde coubesse neste artigo.
Ocorre que se trata, mais apropriadamente, de destaque
para o § 55 do art. 5.Q e se refere exatamente à mesma
matéria que acabamos de votar. Tem o condão de, na
verdade, escoimar das emendas que votamos as expressões
que todos manifestaram e querem acolher. .

As Iíderanças concordam com isso e eu, em questão
de ordem, solicitaria a V. Ex.a a reclassificação como
emenda ao § 55.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vou de
ferir a solicitação de V. Ex.a Mas há uma explicação a dar
em favor da assessoria.

No que se refere ao destaque anterior de V. Ex.a, real
mente era muito mais adequado onde couber (mas, com
as restrições feitas em relação à eliminação de parte subs
tancial do destaque, cabe votar agora.

Em votação o Destaque n,o 3.860, de autoria do Cons
tituinte Ga.stone Righi. A Emenda n.o 2.7361-2 se aplica
ao § 55 e está alterada por S. Ex.a, com base no que a
Mesa tem recebído, antes do início da votação. O que se
irá definir diz respeito apenas às expressões "As normas
definidoras dos direitos e das garantias rundamentaís
têm aplicação imediata".

É praticamente o que, há pouco, o relator havia con
cordado em receber do Constituinte Vilson SOuza. Reto
ma-se, pois, a matéria de maneira ordenada e correta.

Tem a palavra o Constituinte Gastone Righi, para
defender.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGm - Sr. pre
sidente, Srs. Constituintes, apenas vou reiterar o que se
contém na emenda.

A discussão que fizemos em torno da última emenda
recusada envolvia determinadas definições que o plenário
procurou repudiar. No entanto, o Plenário manifestou,
através da concordância tácita de todos, O acatamento ao
principio de que os direitos e garantias fundamentais que
estamos votando passem a ter aplicação imediata.

Minha emenda diz apenas que "As normas definidoras
dos direitos e das garantias fundamentais têm aplicação
imediata".

O povo está a esperar desta Constituinte um diploma
que não fique na dependência de leis complementares ou
ordínárías que se eternizem. Deseja que, pelo menos, no
que diz respeito aos direitos e as garantias fundamentais,
tenha aplicação imediata, independentemente de poster
gações, adiamentos ou postulações.

Assim sendo, Sr. Presidente, sugeri ao relator, cuj a
atenção peço, que, quando da redação final, adote e acople
minha emenda na redação final no § 55.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Estou de pleno
acordo com a emenda do Constituinte Gastone Righi, que
recupera a situação anterior que havíamos perdido com
a emenda Vilson SOuza.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Releio a
emenda, para que os srs. CO'l.1Stituintes tenham uma idéia
certa do que vão votar. É apenas a inclusão desta ex
pressão: "As normas definidoras dos direitos e garantias
fundamentais têm aplicação imediata".

Isso se acoplá ao § 55 do 2.° Substitutivo.
Em votação.
O SR. CONSTI'l'UINTE NELSON CARNEIRO - Sr.

Presidente, pela ordem.
Para que não haja contradição neste texto, vários des

ses direitos e garantias dependem de lei. votamos isso.
Como vamos dizer que entra em aplicação imediata se
dependem de leis? Há uma contradição entre os vários
textos que aprovamos e este final.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Lastimo
que V. Ex.a não se tenha inscrito para falar contra a
emenda ou levantar questão de ordem. Estamos em pleno
processo de votação e vamos permanecer nele.

Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Artur da
Távola, Bernardo Cabral, Oarlos Mosconi, Oarlos Sant'
Anna, Celso Dourado, Cid Carvalho, Cristina Tavares,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Gasparian, Fernando
Henrique Cardoso, Francisco Pinto, Ibsen Pinheiro, José
Freire, José Richa, José Serra, José Ulísses de Oliveira,
Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson Jobim, Nelton Frie
drich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga,
Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Sig
maringa Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins,
Aécio Neves, Chagas Rodrigues, Délio Braz, Euclides
Scalco, Israel Pinheiro, João Agripino, José Tavares, Mar
cos Lima, Octávio Elísio, Roberto Brant, Rose de Freitas,
Uldurico Pinto, Vilson Souza, Afonso Arinos, Alceni Guer
ra, Arnaldo Prieto, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Fran
cisco Benjamim, José Jorge, José Thomaz Nonô, Mário
Assad, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Enoc Vieira, João
Menezes, José Lourenço, Mozarildo Cavalcanti, Paes Lan
dim, Ricardo Izar, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Poz
za, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgí
lio Távora, Brandão Monteiro, Bocayuva Cunha, Luiz Sa
lomão, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilácqua,
Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo
Oliveira, José Maria Eymael, Aldo Arantes, Roberto Freire
e Jamil Haddad. Votaram NAo os seguintes Senhores Cons
tituintes: Aluízio Campos, João Calmon, Nelson Carneiro,
Renato Vianna, Aloysio Chaves, Francisco Dornelles, José
Lins, Luís Eduardo, Oscar Corrêa e Sandra Cavalcanti.

O SR. PRES,IDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 81 ocnstttuín
tes; votaram NÃO 10 Constituintes. Total: 91 votos. O
Destaque foi aprovado.
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Há sobre a mesa requerimento de autoria do nobre
Constituinte José Maria Eymael, com apoio dos Líderes
de partidos, com o seguinte teor:

"Os Constituintes abaixo assinados, membros
da Comissão de Sistematização, vêm requerer a
V. Ex.a o que segue.

Imediata autorização para que a Secretaria
da Comissão de Sistematização forneça aos srs,
Constituintes, sempre que solicitados, na medida
que dispuser, os seguintes elementos:

- cópias taquigráficas dos pareceres do Re·
lator, das manifestações contra e a favor e demais
manifestações em plenário, na Comissão de Síste
matízação;

- cópias dos mapas de votação sobre qual
quer destaque já apreciado.

Sala das Sessões, 5 de outubro de 1987."
Trata·se de requerimento previsto no art. 12, § 1.0, do

Regimento. Vou submetê-lo a votação simbólica. (Pausa)
Aprovado.

Esclareço ao nobre Constituinte José Maria Eymael que
a Taquigrafia, em regra, só libera a matéria depois da re
visão, e a solicitação de V. Ex.a é para liberação imediata.
De maneira que, aprovada a liberação, como requerida,
ficariam os autores, naturalmente, cientes de que o texto
fica na dependência de uma revisão posterior, mas a Se·
cretaria vai atender o pedido.

Passamos a votar o bloco - não em bloco - das
emendas que tiveram classificação "onde couber".

Há requerimentos de preferência. Os três primeiros,
na ordem cronológica, são de autoria do Constituinte Cunha
Bueno, que os retirou.

Destaque n.? 001391/87 - Emenda n.o ES
22200-7, do Sr. Nelson Carneiro, "que acrescenta
§ 58 ao art. 6.° do Substitutivo n.? 1 (art. 5.°, do
Substitutivo n,v 2)". (88.a votação)

Assim, o primeiro a ser considerado é o do Consti
tuinte Nelson Carneiro, que requer preferência para o
Destaque ri.? 001391, Emenda n.o 22200, item 7.

'É bom prestarmos atenção, porque a velocidade com
que a Secretaria está trabalhando não enseja oportunidade
de entregá-Ios previamente.

A emenda tem o seguinte teor:
"A propriedade rural de até vinte e cinco hecta

res, desde que trabalhada por uma famíUa, não
pode ser objeto de penhora :para pagamento de
quaisquer débitos."

Primeiro, votaremos o requerimento, que é restrito
e não tem encaminhamento. Em votação. (Pausa) Apro
vada a preferência.

Concedo a palavra ao autor do destaque, Constituinte
Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, indago aos que lutam
pela reforma agrária quanto custa ao Estado e à sociedade
implantar e manter, no interior, uma família; quanto custa
retirá-la da cidade e levá-la para o interior; qual o destino
da família do trabalhador que, perdendo sua terra, fica
no sertão, no interior, se não emigra necessariamente para
as favelas das Capitais.

O texto assemelha-se ao caso do bem de família que
os cidadãos das cidades possuem e que lhes garante a esta
bilidade: não pode ser penhorado enquanto existirem ma
rido, mulher e filhos, até a maioridade dos filhos. A gran
de argüição contra esse dispositivo - e já imagino que
seja feito - é que ele impede o crédito. Mas o crédito não
é dispositivo constitucional; ele é dado pelos bancos. A lei
ordinária pode assegura-lo, ainda que não se penhore a
terra, o bem, o patrimônio.

Os chineses costumam dizer, a respeito do seu pedaço
de terra: "Esta terra é minha". Portanto, a terra de 25
hectares, trabalhada por uma só família, não pode ser
penhorada. Sob pena de estarmos mentindo em relação
a uma reforma agrária, porque, ao invés de mantermos no
campo os que ali residem, estamos retirando aqueles que
ali nasceram, trabalham e ali esperam morrer. E quando
essa terra é penhorada, quem é que a adquire na hasta
pública? O vizinho. E assim se formam os latifúndios.

Faço um apelo a esta comissão: se o Governo quiser,
haverá ou não o crédito. 'É uma disposição de lei ordinária.
Não se pode deixar de assegurar a terra a quem ali nasceu,
ali vive e dali não precisa ser retirado, porque o mais di
fícil é levar o homem da cidade para o interior. Se ele
vive e trabalha no interior, deve-se assegurar-lhe meios de
saldar suas dívidas não com a terra, mas com os bens
que ela produz. Não quero um calote dos agricultores ou
dos lavradores. Eles têm lavouras e outros bens que podem
responder pelas dívidas. E o Governo pode assegurar a
essas famílias que continuem morando nas suas terras,
porque, se de lá eles saírem, nunca mais voltarão.

Essa emenda representa a reedição de um velho debate
que venho travando há 40 anos, tendo mesmo apresentado
projeto, em 1947, tratando do assunto. Luto, porque vejo
- eu, que conheço o interior - que o homem que é reti
rado do seu pedaço de terra por força de uma ação judicial
não permanece naquele lugar; sai envergonhado. E para
onde? Para encher as favelas de todo o Brasil.

Os partidários da reforma agrária têm agora a opor
tunidade de dar o primeiro passo; não para levar novos
trabalhadores para o campo, mas para impedir que os que
lá estão o abandonem. Nos Estados Unidos, no ano de
19B7, 32 bilhões de dólares foram destinados ao crédito
agrícola; na Europa, 27 bilhões tiveram a mesma destina
ção. No Brasil, ao invés, no mês de setembro, 20 bilhões
de dólares foram retirados do crédito agrícola.

De modo que faço um apelo aos que querem a reforma
agrária, aos que conhecem o interior, que sabem do sacri
fício daqueles que lá vivem, para que não deixam que eles
percam o pequeno pedaço de terra que possuem. O recurso
aparecerá, porque o Governo poderá penhorar outros bens:
a lavoura, a produção. Só não se deve penhorar a terra.

Aliás, isto não é muito diferente do que acontece com
os que vivem nas cidades, que têm o bem de família que,
não podendo ser penhorado, garante a estabilidade da pro
priedade familiar durante a vida dos cônjuges e dos filhos.

'É, no nosso caso, a garantia de que o trabalhador não
será despejado, não perderá sua terra. li: uma luta em favor
dos que querem, realmente, a reforma agrária, que não
vai ser feita com os homens retirados das cidades, mas
com aqueles que nascem, vivem e morrem no campo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há orado
res inscritos. Para encaminhar a votação, contra a pro
posta, concedo a palavra ao nobre Constituinte Ricardo
Fiúza.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIÚZA - Sr. Pre
sidente, Sr.as e Srs. Constituintes, tenho pelo exeelentíssí
mo Sr. Constituinte Nelson Carneiro o maior respeito e
grande estima. Mas S. Ex.a, nesta hora, na sua proposta,
é levado muito mais pelo sentimento, pela emocionalidade,
do que pelo mínimo senso de realismo. Propor que o agri
cultor fique impossibilitado, em qualquer negócio que de
seje fazer, de dar em garantia sua terra significa condená-lo
a não produzir.

Sabemos, Sr. Presidente, que o pequeno produtor rural
é aquele que mais depende de crédito. Sabemos que ele
precisa do financiamento para o investimento, para o
custeio, para a colheita; de outro modo, não tem condições
de sobreviver.

Sem analisar os aspectos técnicos e jurídicos, do pon
to da vista prático - perdoe-me S. Ex.a - a proposta
do nobre Constituinte é um verdadeiro desastre, sígní-
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fica acabar definitivamente com o pequeno produtor ru
ral, Se vigorasse a tese de S. Ex. a, O motorista de táxi
não poderia ter o seu carro financiado; o pescador não
podaria ter a sua canoa financiada; a costureira não
poderia ter sua máquina financiada.

Enfim, a intenção de S. Ex.a é a melhor possível,
mas, na verdade, se aprovarmos sua proposta, o pequena
produtor rural não poderá sobreviver.

Além do mais, fixar-se o tamanho da terra em 25
hectares é não conhecer a realidade brasileira. As vezes,
um agricultor que tem dois hectares na periferia de uma
cidade e produz, por exemplo, hortígranleíros consegue
sobreviver; e quem mora em Serrote, no sertão da Paraí
ba, ou em outro Lugar do sertão de Pernambuco, tem 150
hectares e cria dez ou vinte cabras não pode sobreviver.

Então, não só do ponto de vista técnico, mas tam
bém do ponto de vista de um realismo elementar, a pro
posta de S. Ex.a é absolutamente inconsistente. É tra
balhar contra o produtor o aprovarmos a proposta do
eminente Constituinte Nelson Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Nelton Friedrich, para
encaminhar a votação, ravoravelmente a proposta.

o SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente Sras. e Srs. Constituintes, a proposta do ilus
tre Constituinte Nelson Carneiro significa uma resposta
que a Assembléia Nacional Constituinte poderá dar a Ulpa
situação crítica existente há muito tempo em nosso País:
a perda da propriedade dos nossos pequenos produtores em
razão de débitos, de dívidas executadas judicialmente.

081' Presidente trago o testemunho do que, numa radio
grafia 'que pudésE~mos fazer da realidade creditícia e do
pequeno produtor de todo o Brasil, se passou e se passa no
Estado do Paraná. Na década de 70, em apenas dez anos,
105 mil pequenos propriedades rurais desapareceram na
quele Estado em razão, evidentemente, de um modelo agrí
cola implantado pelos governos de então, em razão de pro
blemas ligados ao crédito agrícola. E grande parte dessas
propriedades desapareceu exatamente em virtude de uma
frustração de comercialização, ou de safra. ~evando o pe
queno agricultor a desfazer-se de sua propríedade e bus
car em outros lugraes o sonho de melhoria de sua con
dição de vida.

Há o caso típico de Curitiba, onde nessa mesma década
mais d'a seiscentas mil pessoas engrossaram as periferias
da cidade, gerando maior crescimento demográríeo já
existente na área metropolitana da capital paranaense.

Por isso, Sr. Presidente, se instituirmos na Constituição
a impossibilidade de penhora de áreas de até 25 hectares,
estaremos definindo um princípio social importante para
o pequeno produtor, para o agricultor deste País.

É preciso também compreender que o crédito rural
tem um caráter social e, sendo assim, podemos encontrar
fórmulas alternativas para evitar a perda dessa pequena
propriedade por parte do homem do campo. E a fórmula
adequada que existe, além das mudanças estruturais, de
um novo modelo agrícola é, por exemplo, o seguro do cré
dito agrícola. Neste momento, muitos podem estar per
guntando se os bancos financiariam os pequenos produ
tores com base nesse princípio constitucional, com base
nessa definição. É evidente que, se analisarmos a questão
apenas pela ótica do banqueiro, não; mas, se a analisarmos
sob a ótica social deste País, poderemos encontrar meca
nismos que também oferecerão garantias aos pequenos
produtores e ao banqueiro e, portanto, ao financiador. É
o caso típico do seguro de crédito rural.

Além disso, existem outros mecanismos pelos quais a
safra do produtor é que garantirá esse seu empréstimo,
Mas insisto nesta saída, para dirimir as dúvidas daqueles
que possam imaginar que os bancos, caso essa proposta
seja vitoriosa, estariam desmotivados a financiar a peque-

na propriedade: através dessa disposição constitucional,
estaríamos implantando - tenho certeza - o seguro ao
crédito rural e, portanto, as apólices de seguros, as ins
tituições financeiras, os bancos particulares e oficiais esta
riam garantidos, preservando, assim, a pequena proprie
dade. O que não é possível, Si'. Presidente, é continuar
multiplicando a concentração da propriedade neste País; o
que não é possível é continuar a ocorrer o que aconteceu
no Estado do Paraná, onde, em apenas uma década, 150
mil pequenas propriedades desapareceram. Por um ato de
justiça, por um ato de necessidade, havendo a possibili
dade de penhorar a safra do agricultor, podendo existir
um mecanismo de seguro de crédito, evidentemente encon
traremos a solução adequada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra, para encaminhar a votação, contra a proposta, o
Constituinte José Lourenço.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, parece-me que uns, por des
conhecimento profundo do assunto, e outros, por uma vi
são política comprometida, pretendem desorganizar o sis
tema de produção do País.

Todos sabem que as terras irrigadas são áreas relati
vamente pequenas - a não ser uma ou outra exceção 
mas de grande produtividade, em função mesmo da irriga
ção e do crédito rotativo que a seus proprietários é dado
pelas instituições creditícias, especialmente o Banco do
Brasil. Crédito esse que é rotativo e permanente, já que
a produção é normalmente de hortifrutigranjeiros. Com
essa proposta, porém, o que se pretende é tirar milhares
ou centenas de milhares de propriedades do sistema pro
d~tiy~ do País e, através da falta de crédito, aumentar a
miseria no campo.

Não será com nossa concordância, nem com nosso
silêncio que isso irá ocorrer. Entendemos que alguns, com
uma visão política que não é a nossa, sabem que, sem
dúvida alguma, desorganizando a produção, trazendo mais
miséria para a cidade, poderão atingir mais rapidamente
seus objetivos políticos. Entretanto, não iremos conceder
lhes nosso voto, nem nosso apoio, muito menos nosso
silêncio. A propríadade produtiva tem que continuar em
produção. O pequeno produtor tem que continuar inte
grado ao sistema produtivo do País. Não aceitamos que
ele seja posto de lado, não aceitamos que ele seja margi
nalização, não aceitamos que, de produtor e exportador,
inclusive, de hortifrutigranj eíros, passa o Brasil, de um
momento para outro, a importador de produtos básicos
para as necessidades alimentares do País.

Por isso, concito meu partido e todos quantos defen
dem, como nós, a liberdade de iniciativa, a liberdade de
produzir, a liberdade de o pequeno proprietário ter as
mesmas condíções asseguradas ao grande proprietário, a
liberdade que deve ter a Nação de escolher o seu caminho,
o seu destino político e econômico, a votarem "não" a
esta proposta, que considero impatriótica.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o nobre Relator, Constituinte Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, o Senador Nelson Carneiro sabe da pro
funda estima que lhe dedico, direi melhor, da admiração
que tenho por S. Ex.a Por esta razão, ouvi, atento, o
eminente Senador, que, no começo da defesa do seu desta
que, declarava que o texto se assemelha àquele que cuida
do bem de família. Evidentemente, S. Ex.a, brilhante ju
rista que é, está sustentando de forma oblíqua o seu des
taque. Por isso, falou "assemelha-se" para, logo a seguir,
declarar que tal bem, por assemelhar-se ao bem de famí
lia, não poderia ser objeto de penhora.

A contrario sensu - e aqui está o corolário jurídico 
S. Ex.a. está impedindo que esse bem possa ser dado em
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garantia. Conseqüentemente, cria o problema da limita
ção do crédito rural.

Se em termos sociais é válida, justa, oportuna e boa a
sua idéia, na prática S. Ex.a a inviabiliza. E, querendo
transformar uma medida que, se estivéssemos agora no
campo da Reforma Agrária, seria toda ela aprovada, cabe
dizer que S. Ex.a não tem razão. Esse bem não pode ser
considerado um bem de familia e, como tal, dentro daque
la rigidez da impenhorabilidade.

Daí, Sr. Presidente, muito a contragosto, como disse
de início, voto contra o destaque de S. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção. Os Srs. Constituintes que aprovam a emenda, votam
SIM; os que acompanham o Relator votam NAO.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail F'eitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel Aluízio
Campos, Artur da Távola, Carlos Mosconi, Celso Dourado
Cristina Tavares, Fernando Gasparian, F1ernando Lyra:.
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Fogaça, José Freire,
José Paulo Bisol, José Richa, Manoel Moreira, Mário Lima,
Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho,
Paulo Ramos, Renato Vianna, Sigmaringa Seixas, Wilson
Martins, Antonio Mariz, João Natal, José Costa, José
Tavares, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Rose de Frei
tas, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza, Alceni
Guerra, José Jorge, José Thomaz Nonô, Sandra Caval
canti, Antônio Carlos Konder Reis, Brandão Monteiro
Bocayuva Cunha, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Joaquim
Bevilácqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda
Sampaio, Aldo Arantes, Roberto Freire e Jamil Haddad. Vo
taram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Bernar
do Cabral, Carlos Sant'Anna, Egídio Ferreira Lima, João
Calmon, José Serra, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Pimenta
da Veiga, Raimundo Bezerra, VirgiLdásio de Senna, Délio
Braz, Euclides Scalco, Marcos Lima, Roberto Brant, Afonso
Arinos, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Ar
naldo Prieto, Carlos Chiarelli, E~aldo Tinoco. Francisco
Benjamim, Francisco Dornelles, José Lins, Luís Eduardo,
Mário Assad. Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Ricardo
Fiúza, Enoc Vieira, João Menezes, José Lourenço, Mozaril
do Cavalcanti, Ricardo Izar, Gerson Peres, Jarbas Pas
sarinho, Virgilio Távora, Gastone Righi, Adolfo Oliveira e
José Marial Eymael.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n.O 1.391, o Sr. Jarbas Passarinho, Ter
ceiro-Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Afonso Arinos,
Presidente.

o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 50 Constituintes;
votaram NAO 39 Constituintes. Total 89 votos. O Destaque
foi aprovado.

Há requerimento de preferência da lavra do nobre
Constituinte Nelson Carneiro para o Destaque n.? 1.389/87,
relativamente à Emenda ES-22.203-1 com alteração de
redação. Coloco em votação, preliminarmente, o requeri
mento de pr-eferência.

03 Srs. Constituintes que estão de acordo com a prefe
rência queiram permanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovado o requerimento.

Destaque n.o 1.389/87 - Emenda n.o ES
22.203-1, do Sr. Nelson Carneiro, que "adita pa
rágrafo ao art. 6.° do Substitutivo n.o 1 (art. 5.0
do Substitutivo n.O 2)".

Passo à votação do destaque da Emenda n.O 22.203-1,
com as seguintes alterações: exclusão das palavras "do
cidadão" e a parte in fine "ou da manifestação prévia do
Poder Judiciário no registro público". Essas as partes des
tacadas para a supressão. Em conseqüência, a redação a
ser votada fica da seguinte maneira:

"Ninguém ficará sem registro de filiação pe
rante notário público. Os nomes do pai e da mãe
serão consignados, independentemente do estado
civil dos pais."

Esta é a matéria em votação.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro,

autor do destaque.
O SR.. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.

Presidente, srs. Constituintes, ainda sob a emoção do re
sultado da última votação, venho defender a aprovação do
seguinte texto, já lido pe-lo ilustre Presidente Jarbas Pas
sarinho:

"Ninguém ficará sem registro de filiação pe
rante o notário público. Os nomes do pai e da
mãe serão consignados, índependentemente do
estado civil dos pais."

Sr. Presidente, por coincidência, revendo ontem vários
papéis antigos, para rasgar muitos deles, encontrei a carta
de um cidadão que me foi enviada pelo Sr. Mauro Santay
ana, Secretário Executivo da Comissão Provisória de Es
tudos OOnstitucionais. É uma carta do dia 12 de revereíro
de 1986, dirigida ao Presidente José Sarn,ey por um ci
dadão comum, que dizia:

"Venho por meio desta externar a, minha
preocupação e V. Ex.a tem condição bastante para
dar um basta no complexo de inferioridade de
meus jovens, que hoje têm escrito na própria cer
tidão de nascimento 'filho doe pai ignorado'."

Isto é uma ignomínia, sr, Presidente. No ano de 1966,
o então Deputado Oscar Correia, hoje Ministro, apresen
tava à Câmara dos Deputados um projeto inspirado na le
gislação italiana, que assim dispunha:

"O registro de nascimento no qual haja sido
omitido o nome do pai ou da mãe de sangue, ou
de ambos, poderá ser completado, a requerimento
do interessado ou seu representante legal, medi
ante a inscrição do nome, mesmo que fictício."

Sr. Presidente, todas as legislações do mundo já as
seguram ao filho o direito de ter o registro de seus pais.
É a maior, a mais grave das discriminações, maior do
que a do sexo, a do estado 'civil, a da raça, a de sangue, é
a pecha, a ignomínia do indivíduo entrar na escola primá
ria, na escola secundária, no banco, na faculdade e ter no
seu diploma o registro de pai desconhecido. Esta é a. mai9r
discriminação, Sr. Presidente, pois, sem falar na Iegtslação
dos países escandinavos, Ou na recente legislação portu
guesa, o texto da Lei n.o 45, do ano de 1936, vigorante na
Colômbia, diz o seguinte:

"O funcionário do Oartórío Civil que redigir a
certidão de nascimento de um filho natural inda
gará o nome, o apelido, a identidade e a residên
cia do pai e da mãe e escreverá como tais os que o
declarante indique com a expressão de alguns fa
tos probatórios e prometa não faltar com a verda
de. A inscrição do nome do pai se fará em livro es
pecial destinado a esse efeito e da certídão se ex
pedirão cópias a pessoas indicadas no art. 4.°,
inciso II, e para as autoridades judiciais e policiais
que solicitem."

Sr. Presidente, luto no sentido de que a lei ordinária
complete o dispositivo que vamos votar. Este dispositivo
assegura a todos que nascerem no Brasil o direito de se
livrarem da ignomínia, da pecha de ser filho sem pai.
Todas as discriminações não valem nada. Seja preto,
branco, rico, pobre, solteiro, desquitado ou viúvo, ele tem
sempre, onde apareça, a chaga de ter de dízer que é filho
ilegítimo. Muitos filhos ilegítimos têm registro, mas lá não
consta o nome do pai, apenas o da mãe. A lei regulamen
tará o dispositivo, a lei criará, como acontece na Escan-
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dinávia, em Portugal ou na Colômbia, os meios para que
isso se torne realidade. mas o princípio deve figurar na
Constituição.

Esta é a maior discriminação, e falo em nome dos
discriminados dos que não têm nome, dos que passam por
santos, porque não têm sobrenome, dos que se envergo
nham de terem nascido nessas condíções e portarem
sempre o atestado da sua ignomínia.

Sr, Presidente, espero que a Assembléia Nacional
Constituinte, neste ano de 1987, seja sensível ao clamor
daqueles que até hoje exibem este estigma e sofrem, este
opróbrio. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao Sr. Oonstituinte Oswaldo Lima Filho.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, Sras e Srs. Constituintes, o nobre Consti
tuinte Nelson Carneiro sem favor algum tem sido o cam
peão de grandes causas liberais em matéria de Direito de
Família. A aprovação do div6rcio se deve, sem dúvida, a
seu obstinado trabalho. O reconhecimento dos filhos de
qualquer condição também constituiu uma vit6ria e um
progresso na legislação do Direito de Família, que se deve
ao trabalho pertinaz do eminente jurista carioca ou, diria
mesmo, baiano.

Mas, agora, entendo que o objetivo da emenda do no
bre Constituinte pelo Estado do Rio de Janeiro chega a
uma demasia e a um risco que a Constituinte não pode
instituir como Direito. Diz a emenda, como aditivo ao
art. 6.0:

"Ninguém ficará sem registro de filiação pe
rante notário público. Os nomes do pai e da mãe
serão consignados independentemente do estado
civil dos pais."

S. Ex.a excluiu a expressão "cidadão", como também
"ou da manifestação prévia do Poder Judiciário no registro
público".

Vejam V. Ex.as, Sr. as e Srs. Constituintes, a insegu
rança total que se pode criar no Direito de Família com
a adoção da emenda do nobre Constituinte Nelson Car
neiro. Apesar dos altos e nobres prop6sitos, qualquer pes
soa, em qualquer parte do País, pode .com esse dispositivo
comparecer a cartório e declarar-se filho de fulano ou de
sicrano, sem qualquer prova prévia.

Ora, Sr. Presidente, na minha vida profissional, como
advogado, já algumas vezes fui chamado a anular falsos
registros de nascimento. Recordo um caso em que um co
merciante de posses, solteiro, morto, no Município de Pau
d'Alho, no meu Estado, teve um filho registrado em uma
longínqua comarca do Estado de Pernambuco, num lon
gínquo distrito.

Ocorre que os promotores públicos são obrigados a
encerrar, mensalmente, o livro de registros de nascimento.
Quando Promotor Público, exigi o cumprimento estrito
dessa norma legal, mas os oficiais de registro sempre me
disseram que eu tinha sido o primeiro pçromotor a fazer
cumprir tal exigência. Então, em todo o País existem livros
de registro civil em aberto para registro de filhos, os quais
se darão como herdeiros de fortunas ou de interesses de
pessoas que ignoram inteiramente essa paternidade, que
não é legítima e será inteiramente fraudada.

O dispositivo, portanto, apesar das boas intenções,
abre margem a ilimitadas fraudes no Direito de Família.
Ninguém é mais favorável ao direito de reconhecimento
da paternidade ilegitima e natural do que eu. Durante mi
nha vida profissional patrocinei dezenas de casos de in
vestigação de paternidade de pessoas humíldes, filhas na
turais de pessoas importantes na sociedade. Mas isso exige
comprovação e notificação à pessoa a quem se atribui a
paternidade. Imaginem V. Ex.as a situação de alguém que,
residindo, por exemplo, no Amazonas, tenha registrado como

seu filho um indivíduo no Rio Grande do Sul; ou um cida
dão que, residindo em Mato Grosso, tenha registrado como
sendo seu filho alguém no Rio de Janeiro. Teremos, assim,
a completa desordem, a fraude instaurada no Direito de
Família como direito absoluto. Por isso, apesar dos nobres
objetivos e das intenções, eu diria que de boas intenções
o inferno está cheio. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra, para manifestar-se favoravelmente, ao nobre Cons
tituinte Leite Chaves.

O SR. CONSTITUINTE LEITE CHAVES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, dentre todos os projetos que
tenho visto, nos últimos dias, em discussão nesta Casa,
este é o de maior alcance. Tem ele a alta finalidade jurí
dica reclamada pelos Tribunais há muito tempo: apenas
transfere para o pai o õnus de negar a paternidade quando,
pela lei atual, o filho é quem tem obrigação de provar a
filiação, e são filhos de mãe solteiras e pobres.

O projeto é jurídico, não tem absolutamente os aspec
tos nefastos a que se referiu o ilustre Constituinte que me
antecedeu. Muitos estão confundindo esse dispositivo com
a garantia do direito à herança do filho adulterino e natural.
Aquele já tem a paternidade reconhecida. A questão do re
gistro insere-se nos direitos individuais que a Constituinte,
maravilhosamente, está proclamando. li: necessário, impli
citamente, para que haja o registro, que o pai também
concorde, porque, na situação atual, se o pai é casado ou
separado, o filho não pode ser reconhecído, Entretanto,
implicitamente, estabelece-se a necessidade da presença do
pai em cart6rio. A mãe, atualmente, não pode declarar um
filho unilateralmente e não poderá fazê-lo mesmo depois
da aprovação dessa emenda.

Qual o seu alcance social e jurídico? Os pais, ainda
que casados com pessoas díterentes, separados mas não
desquitados, não podem reconhecer o filho em cartõrío.
O reconhecimento s6 poderá ocorrer se houver morte, dis
solução da sociedade conjugal, do casamento.

O projeto do nobre Constituinte Nelson Carneiro é de
grande alcance e muito justo. Todos aqui têm conhecimento
de que S. Ex.a foi o autor da Lei n.o 883, que reconheceu
os adulterinos. Esses, mesmo que não houvesse impedi
mento, não podiam ser reconhecidos. Então, o projeto tem
esse alcance e finalidade. Ao invés de a mãe solteira, iludida,
pobre e carente, com um filho nos braços, ser obrigada a
andar atrás de advogado e de provas, ao invés de ser ela
a ter o terrível ônus do reconhecimento do filho - que O
pai solteiro, o pai banqueiro, o pai latifundiário, sempre
nega -, o pai é que terá ônus de negar a paternidade.
Assim asseguraríamos ao filho o direito ao pai e a mãe
estaria livre da humilhação de ficar, de porta em porta,
procurando legitimidade para o filho. E sabe-se que rara
mente a mãe alega falsamente a paternidade, e o pai rico
facilmente pode negá-la se tiver o ônus, porque o exame
de sangue de hoje é quase perfeito na origem e na asse
guração da paternidade.

Srs. Constituintes, este é um grande instante e qual
quer dúvida será esclarecida pela lei ordinária. Com a apro
vação do dispositivo, a Constituição poderá dizer que,
depois do habeas data, do mandado de injunção, estaremos
assegurando ao Direito Individual sua mais elevada gran
deza e respeito. E, agora, as mães de família pobres, as
desconhecidas, as marginalizadas.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Egídio Ferreira Lima, para
se manifestar contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, srs, Constituintes, seguramente, a fortuna
não me está acompanhando nesta tarde. Já há pouco fui
obrigado a votar contra uma emenda do Constituinte Nel
son Carneiro, informada pelo melhor propósito: proteger
a propriedade rural de até 24 hectares. Mas, ao fazê-lo,
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tornando-a impenhorável, tiramos a versatilidade do pro
prietário e atingimos a própria plenitude da propriedade.
Esqueceu-se o Constituinte Nelson Carneiro de que vivemos
numa economia de mercado, num regime capitalista, e com
este projeto de Constituição não vamos modificar esse re
gime, nem queremos fazê-lo. Estas palavras servem como
declaração de voto.

O Constituinte Nelson Carneiro - figura admirável,
por quem temos profunda simpatia - já prestou inesti
máveis serviços ao aperfeiçoamento do Direito e à evolu
ção social do País. Agora S. Ex.a quer proteger o recém
nascido, assegurando-lhe o registro público e a paternidade.
Entretanto, S. Ex.a o faz de maneira a abrir um leque
altamente desagregador e, por isso mesmo perigoso. Se a
emenda de S. Ex.a ainda tivesse deixado o disciplinamento
do comando constitucional para a lei ordinária, teríamos
condições de acolher sua sugestão. Ademais, acredito que
os Constituintes votarão contra a emenda com absoluta
tranqüilidade, evitando que se estabeleça a anarquia na
família e no relacionamento entre os homens, porque o
texto do projeto que estamos votando, no seu art. 257, § 5.°,
diz o seguinte:

"Os filhos, independentemente da condição de
nascimento, inclusive os adotivos, têm iguais di
reitos e qualificações."

A partir desse dispositivo, o legislador ordinário po
derá disciplinar de maneira precisa o registro dos filhos,
com a consignação dos nomes dos pais, qualquer que seja
a situação deles quanto ao casamento. Acredito que houve
um equívoco - e S. Ex.a comete muito poucos equívocos
na vida - de parte do Senador Nelson Carneiro. Aliás, o
texto que acabei de ler teve origem na Comissão de Edu
cação e Família, da qual foi Relator o Constituinte Artur
da Távola, certamente inspirado pelo Senador Nelson Car
neiro, que, naquela Comissão, com a eficiência que lhe é
característica, teve oportunidade de discutir o assunto com
todos os seus membros e com o próprio Relator.

Acho que precisamos ter cuidado. A lei deve ser sem
pre clara, precisa, não ambígua, e, mais do que qualquer
lei, assim deve ser a norma constitucional. Pronuncio-me
contra a emenda do Senador Nelson Carneiro. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Pela
ordem, Sr. Presidente. Cumpro o dever de interpretar um
pensamento que encontro generalizado na Casa. Os nobres
colegas entendem que outra oportunidade poderá surgir
quando se discutir o art. 267, § 5.°, que diz:

"Os filhos, independentemente da condição de
nascimento, inclusive os adotivos, têm iguais di
reitos e qualificações."

Tenho uma emenda mais ampla para este texto. Para
evitar que se prolongue o debate e, principalmente, em
atenção ao ritmo que devemos dar aos nossos trabalhos
retiro a emenda. (Palmas) ,

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O nobre
Senador Nelson Carneiro retira a emenda.

Em votação o Destaque n.O 2.591, requerido pelo no
bre Constituinte Nilson Gibson, referente à Emenda n.o
IP-3.508.

Este destaque está prejudicado pelo § 37.
Em votação o Destaque n.O 3.423, também requerido

pelo Constituinte Nilson Gibson.
S. Ex.a retira o pedido de destaque.
Em votação a Destaque n.O 7 071, requerido pelo Cons

tituinte Nelson Jobim.
S. Ex.a retira o destaque.
Em votação o Destaque n.o 3.049, requerido pelo no

bre Constituinte Francisco Rollemberg.
S. Ex.a retira o destaque.

Em votação o Destaque n.o 6.744, 'requerido pela Sr.a
Constituinte Rose de Freitas, referente à Emenda n.O 33.737
de autoria da mesma Constituinte. '

A SR.a CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, procuramos expressar, nessa emenda, o pensa
mento da categoria que representamos nesta Casa, mas,
em vista de entendimento com a Fenaj, achamos por bem
retirar a emenda, sem entretanto prejudicá-la.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Retirada a
emenda da nobre Constituinte.

Destaque n.? 004.208/87, do Sr. Euclides Scalco,
"que adita ao art. 5.° do Substitutivo n,? 2, a alí
nea g do inciso VI, do art. 17, do projeto de
Oonstítuíção", (89.a votação)

Em votação o Destaque n.O 4.208, requerido pelo nobre
Constituinte Euclides Scalco, referente ao texto da letra g
do inciso VI do art. 17 do projeto.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Po
deria V. Ex.a ler o texto da emenda, por obséquio?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Art. 17, inciso
VI, letra g:

"Não haverá documento sigiloso a respeito de
fatos econômicos, políticos, sociais, históricos e

científicos, passados vinte anos de sua produção."
Tem a palavra o Constituinte Pimenta da Veiga para

encaminhar a votação.
A informação que consta do documento é a seguinte:

"Requeiro destaque para a votação em separado da letra g
do inciso VI do art. 17 do projeto, para incluí-la no art. 5.°
do 2.° Substitutivo".

O SR. CONSTITUINTE JOSli: LINS - Qual o número
da emenda, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não é emen
da, mas destaque de dispositivo do projeto.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Posso
talvez facilitar.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vou reler o
requerimento. Não se trata de emenda. S. Ex.a requer o
destaque do inciso VI do art. 17 do próprio projeto. O
Destaque é o de n.O 4.208. O assessor informa que está
relacionado.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Preisdente, Srs. Constituintes, trata-se de um destaque do
Constituinte Euclides Scalco que propõe a recuperação de
uma parte do projeto de Constituição, não aproveitada
neste substitutivo e que procura determinar um prazo
máximo para que qualquer documento no País esteja aco
bertado pelo manto do sigilo. A motivação deste destaque
é, primeiro, corrigir distorções que existem em nosso País.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Qual
é a letra do projeto?

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - li: a
detra g do inciso VI, salvo engano.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Letra g do
inciso VI do art. 17.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Diante
de apelos do PI'.mário, farei novamente a leitura, já feita
pelo Presidente da Mesa.

"Não haverá documentos sigilosos a respeito
de fatos econômicos, políticos, sociais, históricos e
científicos, passados 20 anos de sua produção."

O que se sabe é que, no Brasil, a regra é que havendo
dúvida quanto à importância dos documentos, eÍes sejam
declarados permanentemente sigilosos. Dizem que até os
documentos da Guerra do Paraguai ainda são sIgilosos no
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Brasil. Os documentos relativos à operação militar de 31
de março de 1964, que no Brasil são taxados de sigilosos e
secretos, podem ser adquiridos ao custo de 50 cents a
cópia na Biblioteca Lyndon Johnson.

Para que o Brasil não continue adotando sigilo em
documentos que j á são públicos e para que não fique so
negando preciosas informações aos nossos historiadores e,
conseqüentemente, ao nosso povo, é precio que haja um
prazo máximo para o sigilo de qualquer documento.

De outra parte, sabemos que uma das razões da im
probidade administrativa está no sentimento da autoridade
pública de que os seus atos não serão levados ao conheci
mento de seus contemporâneos. É exatamente por isso que
desejamos que todos os atos cometidos sejam conhecidos
dentro do período de vida provável da autoridade pública.
Para que isto aconteça, nenhum documento poderá ser
vedado à publicação nem poderá ser mantido sigiloso por
mais de 20 anos. Na velocidade da vida moderna com a
facilidade de comunicação que há hoje no mundo '20 anos
é um longo tempo, duas décadas são mais do que sufi
cientes para que todos os documentos possam ser conhe
cidos.

É este o propósito que se tem: recuperar esta dis
posição que veio sendo adotada em vários documentos,
mas que, lamentavelmente, no último substitutivo foi su
primida pelo ~ Relator. O objetivo, portanto, é recuperar
este texto, fixando um prazo que será muito importante
para a probidade administrativa e para o conhecimento
dos atos cometidos pelas autoridades, possibilitando que
sejam consagradas ou cobradas pela opinião pública.
(Palmas.) .

O SR. OONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem,

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - V. Ex.a tem
a palavra.

O SR. OONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
gostaría de solicitar uma informação. Este destaque está
no grupo de "onde couber do art. 5.0" Por que não foi
incluído na relação fornecida pela Mesa?

O SR.' PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Está numa
relação à parte, que se refere especifica e exclusivamente
às preferências, distribuída posteriormente, mas na oca
sião oportuna.

O SR. CONSTITUINTE JOSli: LINS - Também não
está na relação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra à Constituinte Cristina Tavares.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, a história brasileira
oficial contém um número enorme de fatos que precisam
ser reescritos com base em documentos, que ainda hoje
são considerados sigilosos. O que é estranho, Srs. Consti
tuintes, é que historiadores estrangeiros ao chegarem ao
Brasil - lembra o Deputado Salomão - têm acesso a
documentos que a história brasileira não registra. Muitas
vezes, conhecemos parte da nossa história somente atra
vés dos chamados brasilianistas.

A emenda pretende acrescentar o item I ao parágrafo
31 do art. 5.°, que teria a seguinte redação:

"Não haverá documentos sigilosos a respeito
de fatos econômicos, políticos, sociais, históricos e
científicos, por mais de vinte anos a contar de
sua produção."

O objetivo desta emenda é permitir que a história do
Brasil seja discutida, comentada e analisada por quem
a viveu. Veja-se alguns absurdos: a Segunda Guerra mun
dial ainda é secreta no Brasil porque os documentos refe-

rentes à Força Expedicionária Brasileira continuam res
guardados pelo manto do sigilo. Todo o período de escra
vidão persiste sendo assunto secreto. E também a Guerra
de Canudos. Veja-se que o escritor Vargas Llosa, quando
fez a pesquisa para produzir seu monumental "Guerra
do Fim do Mundo", teve que recorrer a bibliotecas norte
americanas para pesquisar documentos brasileiros. Estu
dar hitória do Brasil exige, hoje, uma viagem aos Eõta
dos Unidos.

. O término do sigilo infinito dos documentos produ
zídos pelo Governo brasileiro concederá oportunidade a
todos que participaram de momentos importantes da his
tória deste País para que possam ver a sua ação discutida,
em prazo relativamente pequeno. E mais: a adoção desta
emenda vai constituir um incentivo ao estudo da História
do Brasil, prática que nos últimos anos vem sendo desen
volvida, mais e mais, por estrangeiros, porque eles têm
acesro aos documentos em suas bibliotecas. Abrir a do
cumentação nacional, após vinte anos de sua produção
significará democratizar a ação do Governo que se sen~
tir~ :n::ais fis~a1iz.~o. Além disto, todos aqu'eles que, por
curíosídade cíentítíca ou preocupação histórica, desejam
saber o que se passou, de fato, no Brasil tendo acesso
aos documentos de governo.

Peço o voto dos 8rs. Constituintes em favor da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Ricardo Fiúza.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Sr. Pre
sidente, a nossa posição é contrária. Pergunto, para melhor
e-clarecimento da Casa, pois' não dá para entender a re
dação claramente, se se trata de documento público ou
privado. Como está posto, são considerados todos os do
cumentos, até mesmo de família. De tudo devemos saber,
porque, com o habeas data, qualquer pessoa chega ao seio
de qualquer família e invade sua privacidade para ver até
as cartas de vinte anos passados.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o Relator, Constituinte Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo'Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, com muita dificuldade ponho-me con
tra_o e~i~ente .C~:>nstituinte Pimenta da Veiga. Mas uma
ra~ao prática, lógica levou este Relator a não incluir esta
alínea. li: exatamente a dificuldade que têm os Constituin
tes em saber que tipo de documento. Foi citado, ínelusíve,
d.oc~me~to da. Guerra do Paraguai, que para muitos bra
síleíros e considerado luminoso.

Explico ao eminente Constituinte Pimenta da Veiga 
e o faço com a admiração que lhe tributo - que o art.
54, inciso IX, "Das Atribuições do Congresso Nacional",
está assim redigido:

"Cabe ao Congresso Nacional .
•••••••••••••••••••• 0 •••••••••••• o ••••••••••• o"· ••

IX - Critérios para classificação de documen
tos e íntormaçôes oficiais sigilosos e prazos para
sua desclassificação."

É muito mais abrangente. Não cria problemas e resolve
todo o nosso assunto. (Palmas) Esta a razão que me levou
a não incluir esta alínea.

Eu perguntaria ao eminente Constituinte Pimenta da
Veiga se, em aceitando o esclarecimento do seu estimado
amigo, acharia melhor desistir do destaque.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Ape
sar do esclarecimento do ilustre Relator, o que se deseja
é a fixação de um prazo máximo para os documentos
declarados sigilosos. De acordo com sua explicação, será
uma ação futura. Pretendíamos que isso acontecesse hoje,
através da Constituição. Portanto, mantemos o destaque.

O 8R. PRESIDENTE (Afonso Arlnos) - Em votação.
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(Procede~se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Aluizio Campos, Artur da Távola, Cris
tina Tavares, Egidio Ferreira Lima, Fernando Gasparian,
Fernando Henrique Oardo;o, Fernando Lyra, Francisco Pin
to, Haroldo Sabóia, José Paulo Bisol, José Serra, José Ulis
ses de Olíveía, Manoel Moreira, Nelson Carneiro, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Osvaldo Lima Filho, Paulo Ra
mos, Pimenta da Veiga, Bigmarínga Seixas, Virgildásio de
Senna, Chagas Rodrigues, João Natal, José Costa, José
Tavares, Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Octávio Elísio,
Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Vicente Bago, Vilson Sou
za, Brandão Monteiro, José Maurício, Bocayuva Cunha,
Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Aldo
Arantes, Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram NãO
os seguintes Senhores Constituintes: Bernardo Cabral, Car
los Sant'Anna, Celso Dourado, João Calmon, José Freire,
José Geraldo, Jos~ Richa, Nilson Gibson, Prisco Viana,
Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Wilson Martins, Dé
lio Braz, Israel Pinheiro, Marcos Lima, Afonso Arinos, Al
ceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame,
Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia,
Edme Tavares, Eraldo Tinoco, José Jorge, José Lins, José
Thomaz Nonõ, Luis Eduardo, Marcondes Gadelha, Mário
Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ri
cardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, João Menezes, Jonas Pi
nheiro, José Lourenço, Ricardo Izar, Antônio Carlos Konder
Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Virgí
lio Távora, Bonifácio de Andrada, Francisco Rossi, Joa
quim Bevilacqua, Adolfo Oliveira e Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Manso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 41 Constituintes;
votaram NAO 49 Constituintes. Total: 90 votos. O Des
taque foi rejeitado.

O Presidente pede· licença aos Srs. Constituintes para
juntar uma pequena observação a respeito deste assunto.
Para o Itamarati é muito importante que não sejam acessí
veis ao público determinados documentos, mesmo passados
vinte anos. Eu, por exemplo, fui Ministro da Justiça, há
mais de 20 anos. Tenho um arquivo particular, em minha
casa, e um outro, que é oficial do Itamarati, que não posso
publicar, comunicar nem difundir. Então, se este disposi
tivo fosse rejeitado seria criada uma situação delicada para
a política externa brasileira. Era s6 esta observação que
eu queria fazer. Muito obrigado.

Destaque n.O 1.104/87, do Sr. Vilson Souza,
"que adita o § 13 do art. 6.0 do Substitutivo n.o 1,
(art. 5.° do Substitutivo n.O 2)". (90.a votação)

Em votação o Destaque n.o 1.104, requerido pelo Cons
tituinte Vilson Souza, referente ao texto do substitutivo:
art. 6.0, § 13. É o restabelecimento do parágrafo que vai
ser lido. O texto é o seguinte:

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Sr. Pre
sidente, qual é o número do destaque?

O SR. PRESIDENTE (Manso Arinos) - O número
do Destaque é 1.104, requerido pelo nobre Constituinte
Vilson Souza, referente ao texto do 1.0 Substitutivo, art.
6.0, § 13.

O texto é o seguinte:
"Art. 6.0, § 13. Ninguém será identificado cri

minalmente antes da condenação definitiva."
É esse o texto. O nobre Constituinte Vilson Souza,

autor do texto, tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Sr. Pre

sidente, Bras. e Srs. Constituintes, a Identífteaçáo criminal
é feita na fase do inquérito policial. Esta é uma fase mera
mente investigatória, que pressupõe a apuração da autoria
do delito através da observação dos indícios e das provas,
para a formulação da culpa e, conseqüentemente, o ofe
recimento a denúncia na ação criminal. A identificação é
um procedimento que acaba por se converter em cons
trangimento indevido à pesosa do indiciado.

Todos sabemos que o inquérito policial tem início com
a representação da parte ofendida e é feito para levar ao
conhecimento da autoridade policial fatos que possam de
terminar a autoria de um ato delituoso. Mas, também, te
mos conhecimento de que a identificação datiloscópica e
fotográfica causa um constrangimento indevido ao indi
ciado no procedimento de inquérito polícíal. Conseqüente
mente, o destaque visa a restabelecer o § 13 do art. 6.0 do
1.0 Substitutivo do Relator, que diz:

"Ninguém será identificado criminalmente an
tes da condenação definitiva."

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Há outros
oradores inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Jutahy Júnior,
para argumentar ~ favor.

O SR. CONSTITUINTE JUTAHY JúNIOR - Sr. Pre
sidente Srs. Constituintes, a Assembléia Nacional Consti
tuinte tem-se caracterizado, ao longo das suas votações,
pela defesa do cidadão contra qualquer abuso do Estado.
Neste aspecto, sentimos um significativo avanço na defesa
dos direitos e garantias individuais. Tínhamos, no 1.0 Subs
titutivo apresentado pelo nobre Constituinte Bernardo Ca
bral, em seu § 13, o seguinte dispositivo:

"Ninguém será identificado criminalmente an
tes da condenação definitiva."

Estranhamos a ausência deste dispositivo no 2.0 Subs
titutivo. Achamos que tal ausência representa a m~ute.l1
ção de uma possibilidade muito. cruel, cont~ o ?I?ad~v
comum de se ir a uma delegacía receber a ídentífícação
criminál muito antes de uma condenação definitiva. Os
abusos cometidos e a marca indelével contra aquele cida
dão não têm justificativa.

Já existe a identificação civil através da carteira de
ídentídade, do título de eleitor e de tantos outros documen
tos. Como exigir, então, esta identificação antes da culpa
definitiva? Também levantamos o seguinte argumento: ti
possível fazer até o exame datiloscópico nos cidadãos que
não tenham carteira de identidade, mas, neste outro sen
tido, a identificação criminal é um abuso.

Gostaria ainda de registrar que tanto o Constituinte
Vilson Souz~ como o ilustre Constituinte Jamil Haddad
apresentaram dest..aque neste sentido. Havi3;, incl~ive, pro
jeto em tramitaçao no Senado Federal nnpedindo est~
abuso contra o cidadão. Por isso, peço aos nobres Oonstí
tuintes que votem favorável ante reintegração no texto
do 2.0 Substitutivo desta definição, porque acredito que é
mais uma garantia para o cidadão contra o abuso do
Estado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arínos) - Tem a pa
lavra o nobre Constituinte José Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
com o objetivo de ganharmos tempo, pergunto a V..Ex.a.
se a matéria não está prejudicada, considerando que Já se
aprovou o § 17 do art. 5.°

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Sr. Consti
tuinte José Lnis, o § 17 do art. 5.0 diz:

"Ninguém será considerado culpado até o trân
sito em julgado da sentença penal condenatória."

Ao passo que o texto do artigo de que estamos tratando
- § 13 - diz: "Ninguém será identificado ... n Em um há
referência à culpabílídade; em outro, limita-se à identifi
cação. Não há identidade de matérias.

Para falar contrariamente ao proposto, tem a palavra
o nobre Constituinte José Thomaz Nonô.

O SR. CONSTITUINTE JOSlf: THOMAZ NONô - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a emenda apresentada ine
quivocamente, tem o espírito de defesa dos direitos huma-
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nos. Ao pretender, com a reinserção do § 13 do 1.0 Subs
titutivo, reafirmar a tese de que "ninguém será identifica
do criminalmente antes da condenação definitiva", temos
certeza de que o objetivo do proponente foi o de afastar
os abusos com a utilização da identificação criminal. A eli
minação dos abusos, estretanto, não é suficiente por si s6
para justificar a supressão da identificação criminal ne
cessária em todos os processos. Por isso, o nobre Consti
tuinte Vilson Souza apresentou esta emenda.

Casos há, entretanto, em que é necessário ainda que
se identifique criminalmente o acusado antes da condena
ção definitiva, motivo pelo qual nos pronunciamos contra
o acolhimento da emenda. Dou um exemplo prático, de
promotor que fui e sou - apenas temporariamente estou
afastado do exercício das funções. Na hip6tese de que
corram concomitantemente vários inquéritos policiais em
distritos diferentes, tendo o mesmo delinqüente como réu,
é evidente que é necessária a feitura de identificação, sob
pena de não se poder observar com clareza que é o mesmo
ente, o mesmo agente, o autor em distintos processos cor
rendo por distintos distritos. Daí por que oferecemos a
Emenda n.o 21.917-1, que contempla a hip6tese da identi
ficação criminal não apenas posterior à condenação, como
propõe - e a ele nos associamos - o nobre Constituinte
Vilson Souza, mas também outra:

"A identificação criminal, antes do transito em
julgado da sentença condenatória, somente pode
rá ser utilizada para fins de instrução das inves
tigações."

Com esta redação que propomos atingimos o dúplice
ojetivo das emendas. De um lado, também coibimos os
excessos, os abusos que, tenho certeza, inspiraram o autor
do substitutivo para tentar suprimir a identificação crímí
nal mas ao mesmo tempo, ressalvamos a hipótese factí
vel: viáv~l, já existente, da; plu~a;lidaje d~ i?quéritos que
exigem coercitivamente a ldentiflCaçao crímínal pa;ra. que
se averigue ser o mesmo autor aquele agente nos distintos
'processos. P,edimos, pois, a reteição da emenda ofe!ecida,
porque, 'SégUndo a interpretaçao da M.es~, o aco~en~o
da emenda proposta pelo nobre Con~tltum~e prejudícaría
a nossa que entendo mais correta e Irmanada no mesmo
espírito' de defesa dos direitos humanos.

Sugiro ao nobre Relator que acolha as duas regras,
que acolha a regra da identificação crim~n~l posterior 
vamos assim dizer - à sentença eondenatória, mas, acolha
esse princípio na fase -do inquérito policial com a restri
ção que garante o direito humano na forma que, modesta
mente, oferecemos na Emenda n.> 21.917. (Muito bem!
Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afons') Arinos) - Para encami
nhar contrariamente, também, tem a palavra o nobre
Constituinte Egídio Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente e Srs. Constituintes, se não estou enganado,
a proposta contém uma impropriedade ou encerra um
equívoco. Já aprovamos o princípio de que ninguém é con
siderado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal em processo legal. Nã? há. !der:tificação c.riminal
antes da condenação: ha uma Identlfl?apaO para ~fe~to.pr?
cessual, identificação essa que é benéfica ao próprio 111dl
cíado, ao próprio acusado.

É importante que a Justiça que vai julgar o processo
ou a ação penal saiba nitidamente e de maneira incon
fundível quem é esse indiciado, até para que se compa
rem esses dados com possíveis outros responsáveis pelo
delito que n5.0 aquele que e.tá erroneamente sendo indi
cado.

O que ocorre normalmente. é abuso da polícia, J?as
este dispositivo e outras garantias constantes do projeto
que estamos votando e da própria legíslaçâo ordínáría ~á
existente são bastantes para que se evite com remédio
proces.ual próprio, o abuso. Não vejo como equivocada-

mente venha a se falar no texto constitucional em iden
tificação criminal antes da existência do criminoso, porque
ele não foi condenado e não há sentença com trânsito em
julgado. Esses abusos são reparados de imediato depois
da absolvição, quando a ação é julgada procedente, porque
o juiz é obrigado a oficiar à polícia dando o resultado
da ma decisão.

A identidade criminal e o registro criminal, para efeito
de,3statística e ~té da segurança da sociedade, são feitos
apos a condenação, tanto que quando se requer a extinção
da pena, quando se requer a recuperação, que é o ins
tituto de Direito penal, pede-se ao juiz que oficie para
que o registro criminal e a identidade criminal sejam abo
lidos. Não há identificação criminal antes da sentença
condenatória; portanto, [Ou contra a emenda.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
os ar~~ntos aduzidos pelo eminente Constituinte Egídio
Ferreíra Lima colocaram o assunto nos seus devidos ter
mos. S. Ex.a lembra, inclusive, que há uma decisão do
Supremo Tribunal Federal nessa circunstância.

Devo e_ clarecer que a posição do Relator teve respaldo
t~nd? em vista o problema do traficante de drogas, que
rícaría completamente livre de qualquer registro em der
redor dele.

Por isso, o Relator mantém a posição e, acompanhan
do os argumentos dos Constituintes Thomaz Nonô e Egídio
Ferreira Lima, vota contra a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Sr. Relator
veta contra a emenda.

Em votação. Passa-se à chamada.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

gaíl Feitosa, Ademir Andrade, Carlos Mosconi, Critina Ta
vares, Fernando Gasparian, Fernando Henrique cardoso,
Francico Pinto, Haroldo Sabóia, José Freire, José Paulo
Bisol, José Ulísses de Oliveira, Nelson Jobim, Nelton Frie
drich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Vei
ga, Raimundo Bezerra, Sigmaringa Seixas, Wilson Martins,
Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Euclides Scalco, Israel
Pinheiro, João Natal, José Tavares, Miro Teixeira, octá
vío Elísio, Roberto Brant, Rose de Freitas, Uldurico Pinto,
Vicente Bogo, Vilwn Souza, Darcy Pozza, Jarbas Passari
nho, José Luiz Maia, Bonifácio de Andrada, Brandão Mon
teiro, José Maurício, Bocayuva Cunha, Francisco Rossi,
Joaquim Bevilácqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plinio
Arruda Sampaio, Siqueira Campos, Aldo Arantes, Roberto
Freire, Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguintes Senhores
Constituitnes: Aluízio Campos, Artur da Távola, Bernardo
Cabral, Carlos Sanb'Anna, Egídio F,erreira Lima João Cal
mon, José Geraldo, Jo~é Ignácio Ferreira, José Richa, Ma
noel Moreira, Nilson Gibson, Prisco Viana, Rodrigues Pal
ma, José Costa, Afonso Arinos, Aloysio Chaves, Antonio
carlos Mendes Thames, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli,
Cristóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, José
Jorge, Jo::é Lins, José Santana de Vasconcellos, José Tho
maz Nonõ, Luís Eduardo, Marcondes Gadelha, Mário Assad,
Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo
Fiúza, Sandra Cavalcanti, João Menezes, Jonas Pinheiro,
José Lourenço, Ricardo Izar, Antônio Carlos Konder R<"ls,
Virgílio Távora, oastone Righi e Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 47 Constituintes; vo
taram NÃO 42 Constituintes. Total: 89 votos. O Destaque
foi aprovado.

Em conseqüência, ficam prejudicados os Destaques
n.vs 2.803, 4.956 e 5.855.

Em votacão o Destaque n.o 4.018, requerido pelo nobre
Constituinte Joaquim Haickel.

S. Ex.a não está presente. Prejudicado.
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Em votação o Destaque n.o 4018, requerido pelo nobre
Constituinte José Jorge, referente à Emenda n.o 22.742/4.

O autor retira seu destaque.
Destaque n.? 0666-87, do Sr. Brandão Montei

ro, "que adita ao art. 5.° do Substitutivo n.O 2 as
alíneas "a", "b" e "e" do Inciso VII do art. 17 do
Projeto de Constituição".

Em votação o Destaque na 666, requerido pelo nobre
Constituinte Brandão Monteiro, referente ao texto do pro
jeto da Comissão, art. 17, inciso V, letra b, mantém só a
alínea e.

Tem a palavra o nobre requerente.
O SR. CONSTITUINTE BRANDaO MONTEIRO - Sr.

Presidente, Bras. e Srs. Constituintes, pretende o meu des
taque resgatar a alínea e do íncío VII do art. 17 do Projeto
de Constituição do Relator Bernardo Cabral. Tem a se
guinte redação:

"Nos serviços públicos e atividades essenciais
executados diretamente pelo Estado ou adminis
trados sob o regime de permi:são ou concessão,
haverá obrigatoriamente uma comissão da qual
participarão representantes do órgão permitente
ou concedente da empresa permissionária ou con
cessionária de seus empregados e dos usuários,
para ef·eito de fi~,~alização e planejamento, na for
ma da lei."

Sr. Presidante, consideramos de essencial importância,
já que estamos fazendo a futura Constituição, que se res
gate a participação popular sob a administração do Estado.

Sr. PreIdente, falamos muito em democracia e a qe
fendemos, e vejo muitos Constituintes aludirem à neces
sidade de democratização do Estado. Penso que a .partí
cipação popular junto àqueles órgãos em que o Estado tem
a obrigação e a responsabilidade de permitir ou conceder
(J serviço 'público é básico e fundamental.

, Resgato' aqui uma experiência que tive, quando Secre
tário de Transporte do Estado do Rio de Janeiro. Todos
sabemos ~ só para particularizar esta questão - dos pro·
fundos problemas que envolvem 'o serviço público, o ser
viço concedido e o serviço permitido. Naquela oportuni
dade, durante dois anos, à frente da Secretaria dos Trans
portes, foi de fundamental importância aos rervíços de
transportes do Rio de Janeiro uma proposta que pusemos
em prática, ou seja, a criação de conselhos com a parti
cipação dos usuários e dos trabalhadores - máxime quan
do se discuta o planejamento do sistema de transportes e
a grave questão que ainda hoje angustia o povo brasileiro,
que diz respeito às tarifas do serviço público.

El muito comum que os tecnocratas, ao assumirem
a dírecão de órgãos do Estado, valendo-se da necessidade
de reforma das tarifas públicas, ajam sem a mínima sensi
bilidade no que concerne à participação do povo, que, afi
nal, é quem sustenta os serviços públicos, não só pagando
os como diretamente colaborando com eles. Achamos que
é de fundamental importância para ampliação do proces
so democrático brasileiro a participação dos usuários, dos
trabalhadores em conselhos que possam físcallzar as enti
dades públicas, participando da discussão, do planejamento
e da solução dos problemas, basicamente dos problemas
de tarifa.

Por ísso entendo que resgatar o texto do projeto é
básico para consagração da participação popular.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas)
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - se. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a

a palavra.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA -Sr.

Presidente, tenho certeza de que esta mesma emenda foi

votada e derrotada quando ainda trabalhávamos no Sena
do Federal. Exatamente a mesma emenda, sem tirar nem
pôr.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vou conceder
a palavra ao nobre Constituinte Gerson Peres, enquanto
examinamos isso.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - li: igual.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa está

ciente da informação prestada pelo nobre Constituinte
Adolfo Oliveira. Apenas para precisá-la, dou a palavra ao
Constituinte Gerson Peres, que já a havia solicitado para
manifestar-se contrariamente. Enquanto isso a Secretaria
vai verificar se a informação é absolutament~ procedente.
Sou obrigado a verificar.

Com a palavra o nobre Constituinte Gerson Peres.

. O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sídente, apenas para lembrar - não ia ocupar o tempo _
que esta emenda já foi apreciada quando a discutimos no
Sepado ~ec;IeraL De forma que ela é reduntante e inócua.
~os a reieítamos. El matéria vencida, El bom lembrar isso
a ~esa. Não quero dizer mais nada, apenas isto. Ela já foi
releítada,

9. SR. CONST!TUINTE BRANDãO MONTEIRO - Sr.
Presidente, gostaria de ouvir a secretaria a Mesa enfim
porque não faltei a nenhuma das sessões'da oomi~são d~
Sistematização. Obviamente que retirei algumas emendas
po~que tinha consciência de que estavam prejudicadas:
Afírma o nobre COnstituinte Adolfo Oliveira com apoio
do Constituinte Gerson Peres, que ele já foi 'votado. En
tretanto, gostaria que à Mesa definisse se ele está prejudi-
cada por votação anterior. . .

.0 SR. CONSTITUINTE ADOLFÓ 'OLIVEIRA - SI'
presidente, pela ordem. . . . .

Acredito que o nobre COnstituinte Brandão Monteiro
concordará - e sem dúvida estaremos de acordo - em
que seja feita. transferêneía da votação dessa emenda
para 199o após a Mesa ter esclarecidó se se trata do mes
mo texto que já foi rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE BRANDãO MONTEIRO - Sem
dúvida, a proposição de V. Ex.a é inteligente ·e ajuda os
trabal?-os. Mas gostaria de me informar, através da S,e
cretana.

O·SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa adia
a votação até que possa ser dada a V. Ex.a uma informa
ção precisa.

Em votação o Destaque n.v 7.879, requerido pelo Cons
tituinte Nelton Friedrich, referente ao texto do Projeto,
art. 17, somente a letra "d" do inciso VII. Não está pre
sente o nobre constituinte Nelton Friedrich. Declaro pre
judicado o destaque.

Destaque n.o 000057/87 - Emenda n,? ES
24.833-2, do Sr. Cunha Bueno, "que acrescenta
artigo ao Título TI, Capítulo I do Substitutivo n.?
2 (91.a votação)

Em votação o Destaque n.? 57, requerido pelo nobre
Constituinte Cunha Bueno, referente à Emenda n. O 24.833,
de autoria do nobre Constituinte requerente:

"Inclua-se, onde couber, no capítulo I do Tí
tulo II: Ao cidadão maior de 16 (dezesseis) anos
é atribuída a responsabilidade penal."

Segue-se justificativa.
Tem a palavra o nobre Constituinte para encaminhar.
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Presi-

dente, 81'S, Ocnstttuínte, dentro de alguns dias deveremos
também votar na Comissão de Sistematizacão o direito
de o cidadão maior de dezesseís anos ser eleitor. Existe
um movimento generalizado no País a fim de se dar a
maioridade aos dezesseis anos, seja através da Carteira de



1116 Quarta·feira 27 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

Ha~ilitaç~, do dir~ito de V?to e de tantas outras prerro
g.atn~as hoje em dia ofereeídas somente aos maiores de
dezoíto anos.

Ao propormos seja atribuída responsabilidade penal
ao cidadão .maior de deze.s:s:eis.anos, temos por escopo re
forçar no Jovem a eonseiencia de sua responsabílídad>
face ao direitos e deveres per.ante a sociedade da qual é
partícipe.

Acreditamos que assim estaremos contribuindo para
reduzi~ o elevado Indíce de 'delinqüência juvenil, muitas
vezes impune sob a alegação da condição de mínorídade
estabelecida pelo atual Código Penal. Este Capítulo não
pode omitir a atribuição de responsabilidade penal, posto
que a matéria é pertinente a quase todos os dispositivos.

Temos observado, Sr. Presidente, que em se tratando
dos menores, quantas e quantas vezes, sob a alegação
"sou menor", crimes são cometidos, uma, duas, repetidas
vezes, em prejuízo da sociedade trabalhadora e organiza
da. Portanto, a emenda que fizemos é para que também
seja atribuída ao cidadão menor de 16 anos a responsabi
lidade penal.

O SR. CONSTITUINTE JOS'.!!: LINS - Não estamos
sabendo qual a emenda que estamos votando.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) -lJl o destaque
n.O 0057, requerido pelo nobre Constituinte Cunha Bueno
Tem a palavra o nobre Constituinte Nelson Aguiar.

O SR. CONSTITUINTE NELSON AGUIAR - Sr. Pre
sidente, nobres membros da Comissão de Sistematização,
solicitei a palavra para falar contra esta emenda. GOSta
ria de fazer um apelo, do fundo do meu coração, no sen
tido de que V. Ex.as olhassem com carinho o problema e
recusassem essa proposta.

Vou lembrar mais uma vez que fui presidente da Fun
dação Nacional do Bem-Estar do Menor. Aquela época,
informei ao Dr. Oampos Neto, juiz recém-falecido, que a
Funabem estava em condições de acolher e manter a guar
da dos assassinos de Mônica, na época. Meu pedido foi
recusado, porque os assassinos tiveram direito a ficar
numa prisão onde havia geladeira e todo o conforto. Ao
sair da Funabem, deixei presos dezessete mil menores
cujo único crime foi o de esta Nação tê-los abandonado
por aí afora.

Lembro-me de que, quando era Ministro da Justiça o
ilustre constituinte Fernando Lyra, os Srs. Secretários de
Segurança de todo o Pais realizaram um encontro em Bra
sília, oportunidade em que a propuseram a redução da
idade penal de dezoito para dezesseis anos, iporque essa
forma _ acreditavam - iriam resolver o problema do
menor abandonado: apanhá-los e enviá-los para trás das
grades. (Palmas.)

srs, constituintes, a aprovação desta proposta seria o
maior absurdo, pois estaríamos, a despeito de combater o
crime cometendo um crime contra a infância deste País,
violentada pela fome, pela miséria e pelo abandono. (Mui
to bem.) Vou fazer um apelo de pai a V. EX,as não co
metam esse erro, porque isso nOS levaria a construir pri
sões e penitenciárias Vara confinar os filhos dessa Repú
blica, a quem estamos negando o direito à escola, ao
alimento, à saúde, ao amparo, ao amor e à felicidade. Esta
é uma proposta fascistas de quem não tem compromissos
com esta Nação.

Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - !Para enca
minhar, também em sentido contrário, concedo a palavra
ao nobre Constituinte Aécio Neves.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO NEVES - Sr. Presi
dente, Srs. Oonstituinte, não posso realmente entender que
contribuição o ilustre Constituinte Cunha Bueno quer dar
a este país, a este novo Brasil que pretendemos construir
após a promulgação da nova Constituição, trazendo os

jovens (te 16. a~os. à responsabilidade penal. Se queremos
realmente dímínuír o índice de erímínalídade devemos
combater, . de imediato, as causas dessa violên'eia e não
p~lmr os Jovens de 16 anos, fazendo-os participar desse
sistema pe?itenciá~io viciado que combatemos e sobre o
qual díseutímos hoje com profundidade. Os jovens de 16
a;uos tên: partícípado e buscado dar mostras de sua vívên
cia na di~ussao dos grandes temas nacionais. Não quere
m~s cadela para os jove?s..Queremos, educação, saúde, que
a [uventude tenha o direíto de votar, para que não seja
chamada indefinidamente de o futuro deste País. Os jo
vens são o presente e deverão exercer o seu direito à cida
dania. A constituição deverá assegurar que 25% das verbas
estaduais e municipais e 18% do Orçamento da União se
jam destinados à educação. E deverá garantir um sistema
unificado de saúde para que os jovens tenham as mínimas
condições de educar e possam civilizada e ativamente par
ticipar da vida nacional.

Portanto, se. Presidente, Srs. COnstituintes, da manei
ra mais veemente possível colocamo-nos contrários a este
absurdo proposto pelo Sr. COnstituinte Cunha Bueno. O
jovem de 16 anos jamais deverá ser punido. Ele deverá
sim, ter condições de contribuir efetivamente para uni
pais justo e solidário. Neste momento, ao mesmo tempo
em que me coloco contrário a esta proposta, reafirmo o
seu desejo de lutar, juntamente com os demais COnsti
tuintes, para que a juventude possa contribuir para a
grandeza deste Pais. Vamos aprovar o direito ao voto
para os maiores de 16 anos e rechaçar, de forma veemen
te a extensão da responsabilidade penal a este mesmo
jovem.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não há mais

oradores inscritos.
A Presidência, devido ao adiantado da hora, vai colocar

o destaque em votação e depois encerrar a sessão. Mas,
antes de fazê-Io, a Presidência pede a atenção dos nobres
Constituintes para um documento que vai ler, de S. Ex.a,
o Sr. Presidente mysses Guimarães, Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte. S. Ex.a adverte que este do
cumento não será colocado em discussão, pois destina-se
apenas ao conhecimento dos ilustres membros da Comissão
de Sistematização. O documento será publicado no Diário
da Constituinte e, provavelmente, na imprensa nacional.
Peço a atenção dos nobres companheiros. Terminada a
votação, vou ler o documento e encerrar a sessão.

Em votação o destaque.
(Procede-se à votação)

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem. A
emenda já foi derrotada e, para adiantar os trabalhos,
solícito a V. Ex.a a retirada da mesma, se possível.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Eu me incli
naria a atender a solicitação de V. Ex.a pessoalmente. Mas
segundo informação da assessoria técnica, há precedentes
de solicitações idênticas terem sido negadas. Assim, não
posso infringir um precedente.

Continua a chamada.
(Prossegue a votação)

Votou SIM o Se~hor Constituinte: Francisco Rossi.
V~taram Nlio ,os seguíntes Senhores Constituintes: Abigail
FeItosa, AdemIr Andrade, Aluízio Campos, Artur da Tá
v?la, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna
CId Carvalho, ~gídio Ferreira Lima, Fernando Gasparian:
F~rnando Henríque Cardoso, Fernando Lyra Francisco
r:mto, Ha:roldo S?bóia, João Calmon, José Freire', José Igná
CIO FerreIra, Jose Paulo Bisol, José Richa José Serra José
Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Nel;on Carneird Nel
s<?n Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo 'Lima
FIlho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana Rai
~un?-<? Bezerra, Rodr~gues Palma, Sigmaringa Seixas: Vir
gtldáslo de Senna, WIlson Martins, Aécio Neves, Antonio
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M~riz, Chagas Rodrigues, Euclides Scalco, Israel Pinheiro,
Joao Natal, José Tavares, Marcos Lima Miro TeixeIra
Octávio Elísio, Rose de Freitas, Ulduricb Pinto, Vicent~
B.ogo, Vilson Souza, Afonso Arinos, Aloysio Chaves, Anto·
mocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli
Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, José Jorge, José Lins;
José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís
Eduardo, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Oscar Corrêa,
Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra
Cavalcanti, Enoc Vieira. Jonas Pinheiro, Paes Landim, Ri
cardo Izar, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jar
bas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio TBávora, José
Maurício, Uuiz Salomão, Gastone Righi, Joaquim Bevilác
qua ,Luiz Inácio Lula da Silva. Plínio Arruda Sampaio,
Antônio Oliveira, Siqueira Campos, Aldo Arantes e Rober
to Freire.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votou SIM 1 Constituinte; votaram
NÃO 87 Constituintes. Total: 88 votos. O Destaque foi re
jeitado.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, se V. Ex.a permitir, gostaria que se fizesse
registro de uma sugestão ao nobre Relator Bernardo Ca
bral, a qual tem a ver com a votação verificada no curso
desta sessão.

Aprovamos emenda que introduz no texto do projeto
a proibição da identificação criminal. Creio que o autor da
emenda e o Plenário que votou pela sua aprovação estavam
querendo proibir a identificação criminal antes do trânsito
em julgado da condenação. Gostaria de sugerir ao relator
- e o faço publicamente para que conste dos Anais - que,
ao redigir a emenda, dissesse que a identificação, para efei
to processual, somente será lançada no registro criminal
após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Com
esta redação, ou outra mais aperfeiçoada neste sentido,
creio que se atende ao Plenário e ao alcance da medida,
sem que se cometa um grave erro técnico.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Quero
pedir a atenção do Plenário para um esclarecimento. Afir
mei que já havia sido votado anteriormente um destaque
nos mesmos termos daquele que chegou a ser submetido
à Casa, por iniciativa do ilustre Constituinte Brandão Mon
teiro. Temos aqui a tercetra lista de votação, do dia 27
de setembro do Destaque n.O 7.878, de iniciativa do Cons
tituinte Nelton Friedrich. Falaram a favor o autor do des
taque, Nelton Friedrich, e o .ilustre Constituinte Luiz Sa
lomão; manifestou-se contra o Constituinte Gerson Peres.
O destaque refere-se ao art. 17, item VII, letras a a e, p~r
ticipação direta do projeto da Comissão de Sistematizaçao.
O resultado da votação do destaque foi: sim, 32; não, 60.
O destaque foi rejeitado. O destaque de agora refere-se ao
art. 17, item VII, alínea a, b e e. l!J exatamente o mesmo,
conforme não me traiu a lembrança.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Considera-se
prejudicado o destaque do Constituinte Brandão Monteiro,
em razão da explicação fornecida pelo relator.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, V. Ex.a deve lembrar que a Comissão de Siste
matização, há mais de três meses, votou o Projeto de
Decisão n.? 4, que veda, sob qualquer fórmula, a eonver
são da divida externa, no todo ou em parte, em capital
de risco no território nacional.

O projeto de decisão foi aprovado na Comissão de Sis
tematização e já está há mais de três meses aguardando

o seu encaminhamento ao Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte para a devida votação, conforme determina o
Regimento Interno desta Assembléia. Gostaria de saber de
V. Ex.a se o Presidente ou a Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte tem poderes para encaminhar o projeto de
decisão à Câmara dos Deputados sem que o mesmo tenha
sido apreciado pelo Plenário desta Assembléia.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A questão
de ordem de V. Ex.a será examinada em seu conteúdo
e as providências serão tomadas junto ao Presidente d~
Assembléia Nacional Constituinte, a mesma autoridade da
Câmara dos Deputados.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SE. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra
v. Ex.a

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Ainda não tive
oportunidade de me manifestar sobre o requerimento do
nobre Constituinte Egídio Ferreira Lima. S. Ex.a sugeriu
que este relator, por ocasião da redação final, insira o
seguinte:

"A identificação, para efeito criminal, só será
lançada no registro criminal após o trânsito em
j111~l'ldo "

É evidente que isso seria um precedente da maior se·
ríedade, com o qual o relator não pode aquiescer, lamen
tavelmente. Mas o t"xto aprovado diz:

"Ninguém será identificado criminalmente ano
tes da condenação definitiva."

O que pressupõe que, após o trânsito em julgado, aquele
que 'cometeu o crime será julgado, lançado no rol dos
culpados e, automaticamente, à identificação criminal. Por
isso a posição do reIator é essa.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, pela ordem.

Quando da apreciação da emenda de autoria do ilustre
Líder Brandão Monteiro, que praticamente ficou suspensa
até. a manifestação do ilustre Sub-relator, que confirmou
que em decisão anterior essa matéria estaria prejudicada,
eu mesmo fiquei na expectativa porque pretendia até de
fender a proposta do Constituinte Brandão Monteiro e meu
Destaque n.O 7.979, que é exatamente uma letra diferente
daquelas apresentadas. Como a matéria era similar, fiquei
aguardando essa decisão. já que, na minha opinião, a pro
posta do Constituinte Brandão Monteiro era muito melhor.
Mas fui prejudicado, porque o assunto ficou suspenso, e
minha emenda seguiria a do Constituinte Brandão Mon
teiro.

Sr. Presidente, requeiro a V. Ex.a que me permita de
fender esta solicitação - é apenas de uma letra - en
quanto a proposta recuperada pelo Constituinte Brandão
Monteiro é de três letras.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Estou infor
~ado de que a proposta de V. Ex.a não foi apreciada em
VIrtude de sua ausência em plenário. Conseqüentemente
ficou prejudicada. V. Ex.a foi chamado, mas estava au~
sente. Daí por que se decidiu que estava prejudicada.

Farei agora a leitura do documento a que há pouco me
referi, pedindo a atenção dos nobres Constituintes, decla
rando que vou encerrar a sessão logo após, porque não há
matéria em discussão que possa ser resolvida hoje.

O S~. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, a!ltes que V..Ex.a encerre a sessão, como
acabou. de anunciar, levanto, a guisa de questão de ordem,
a seguinte observação: em uma das sessões passadas a
Mesa, a requerimento do nobre Constituinte Francisco Dor.
nelles, adotou a pr~ti.c~ de consultar o Plenário sobre 0.3
destaques antes de InICIar a votação. Essa prática pareceu
abr~viar nossos tra?a!hos - anseio geral. Indago por que
~otIVO a Mesa desístíu de continuar a adotar esse prece
dimento.
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o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Presidente
está sendo informado de que a praxe aqui seguida é a de
consulta ao Plenário para que se manifeste simbolicamente
sobre a aceitação do destaque. Se a solução for incerta
ou duvidosa, procede-se à votação nominal. 11: o que acabo
de ouvir do assistente técnico da Mesa.

Vou ler a decisão a que me referi:

"Brasilia, 5 de outubro de 1987.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar ao eminente

Presidente decisão da Mesa da Assembléia Nacío
nal Constituinte, em sua reunião de hoje, a respeí
to da dilatação de prazo para a conclusão dos tra
balhos da Comissão de Sistematização.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce·
lência os meus protestos de consideração e apreço.
- Constituinte Ulysses Guimarães, Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte."

A íntegra da comunicação é a seguinte:
"A Mesa da Comissão de Sistematização, atra

vés de seu Presidente, Senador Afonso Arinos e de
seu Vice·Presidente, Deputado Brandão Monteiro,
em exposição oral reportaram-se a Requerimento
aprovado no respectivo Plenário, solicitando o se
guite ao Presidente da Assembléia Nacional oons
tituinte: "permitir a prorrogação até 30 dias, a par
tir do dia 8 de outubro" do prazo para conclusao
dos trabalhos da Comissão.

O Presidente e a Mesa da Assembléia Naciol;1al
Constituinte com fundamento nos arts. 3.°, inCISO
I 5 ° incis~ XVI do Regimento Interno, face à
s~li~itação, tomar~m as seguintes resoluções:

Prazos
1. Dia 28·10 (4.a·feir a) - Términ;> do prazo

da Comissão, inclusive com a aprovaçao da Reda·
ção final;

2. Dia 29-10 (5.a-feira) -Impressão do avulso;

3. Dia 30·10 (6.a·feira) - Distribuição dos avul
sos;

4. Dias 31-10 (sábado) e 1.°·11 (domingo) 
Apresentação de destaques;

5. Dias 2-11 (2.a·feira), 3·11 (3.a·feira) e 4·11
(4.a·feira) - Classificação dos destaques para a
votação em Plenário da Assembléia Nacional cons
tituinte;

6. Dia 5·11 (S.a·feira) - Início da votação em
Plenário,

Observações
O prazo é computado em dias, não em sessões.

Não será interrompido, inclusive aos sábados, do
mingos e feriados. Num mesmo dia podem ser rea
lizadas várias sessões ou haver sucessivas prorro
gações de uma mesma sessão.

Para possibilitar a decisão sobre os 330 arti
gos restantes do Substitutivo, faz-se necessário a
média de votação mínima de 17 artigos por dia.

A Presidência formula empenhado apelo aos
autores de destaques no sentido de que com os
respectivos Líderes façam a revisão dos mesmos,
a fim de desistirem ou retírá-Ios, como índíspen
sávél colaboração para que se ultime a elaboração
da Constituição conforme a expectativa da Nação.

A dilação de prazos ora concedida é o reconhe
cimento do esforço e da qualidade do trabalho
que vem ~endo desenvolvido pell3;.Comis~ão de sís
tematizaçao. A Mesa da Assembléia NaclOnal Cons·
tituinte está convicta de que interpreta a conscíên-

cía de que estão possuídos seus dignos íntegran
tes de que a dedicação plena e o emprego contí
nuo de todas as suas energias devem ser mobiliza
dos para que a Nação tenha, sem delongas impero
doáveis, as definições essenciais para a normalída
de de sua vida institucional, econômica e social,
com a promulgação da Oonstítuíçâo,

Está convicta, outrossim, de que o tempo ora
deferido à Comissão de Sistematização será re
cuperado com votação mais breve no Plenário da
Assembléia Nacional Constituinte."

v - SUSPENSÃO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Presidên
cia vai suspender os trabalhos, convocando os Senhores
Constituintes para a continuação da presente reunião, ama
nhã, 6-1::-87, às 14:00 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 6 DE OUTUBRO DE 1987
Presidência dos srs.: Brandão Monteiro, Segqmdo-Vice

Presidente; .Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presidente;
Afonso Arinos, Presidente e Fernando Henrique Cardoso,
Quarto-Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Havendo

número regimental, declaro reaberta a reunião.
11 - EXPEDIENTE

Ofício do Sr. Constituinte .José Maria Eymael:
"Excelentíssimo Senhor
Senador Afonso Arinos
Dígnlssímo Presidente da
iComissão de Sistematização

. Senhor Presidente:
Requeiro, na forma regimental, a reclassificaç~o do

Destaque n.O 7.718/87, de minha autoria, que por incor
reção de datilografia refere-se ao § 4,° do art. 9.° do se
gundo Substitutivo e não ao art. 8.°, que aliás não tem
parágrafo.

Sala de Reuniões, 6 de outubro de 1987. - Constitu
inte José Maria Eymael."
IH - COl\1UNICAÇõES

Da -Mesa da Comissão de Sistematização:
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa

comunica ao Plenário da Comissão, consubstanciada na
reunião que hoje fez realizar pela manhã, quando todos
os Srs. membros da Comissão tomaram conhecimento da
decisão da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte,
ontem lida pelo Presidente Afonso Arinos, de que ho.~ve
por bem fixar um cronograma para as nossas reumoes
futuras a partir de hoje.

Assim teremos de segundas às quintas-feiras, reu
niões de 14:30 às 2Ó:30 horas; às sextas-feiras, de 9:00 às
,13:00 horas e de 15:00 às 20:00 horas e aos sábados de
9:00 às 13:00 horas, podendo as reuniões serem pror
rogadas.

Esta foi a solução definida pela Mesa da Comissão
de Sistematização.

Nós iremos distribuir ao Plenário, para ficar mais
bem fixado, o cronograma das nossas r-euniões.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, congratule-me com essa decisão da Mesa da Co
missão de Sistematização. Aqui se está fazendo um tra
balho sério, criterioso e não apenas um faz-de-conta.

Ao registrar este aplauso à Mesa da Comissão de
Sistematização, está implícito um protesto em relação à
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decisão da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, que
está encarando o trabalho desta comissão de uma ma
neira inteiramente inadequada. Quem está acompanhan
do os nossos trabalhos verifica que não pudemos ter um
prazo para votação de um projeto, desde que as emendas
e os destaques apresentados têm que ser respeitados, a
não ser que o próprio Constituinte desista deles. Eviden
temente, não se pode fazer uma apreciação superficial
das matérias, nem há como votá-las de uma forma mais
rápida do que está acontecendo.

Deveria a Mesa da Constituinte, antes de tentar colo
car essa "camisa-de-força", ter agido dentro das suas
próprias competências e colocado o painel eletrônico em
'Condições de funcionamento desde o início dos trabalhos
desta Comissão. Desde que a Mesa da Assembléia Nacio
nal Constituinte não tomou tal providência, não tem a
menor condição de ditar normas, aconselhamentos ou
formas de procedimento desta Comissão. Desde já, acre
dito que devemos fixar uma posição ínarredável desta
Comissão, que é aquela de o nosso trabalho prosseguir
até o último instante, quando for votado o último artigo,
o último dispositivo das Disposições Transitórias. Só assim
poderemos aceitar o encerramento dos nossos trabalhos
e não podemos, de forma alguma, acatar uma reprimenda
que está contida neste documento encaminhado pelo
Ex.mo Sr. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Eraldo Tinoco, a Mesa, ao tomar essa decisão
antes anunciada. buscou exprimir o sentimento do Ple
nário da Comissão de Sistematização. (Palmas) Agrade
cemos as referências feitas por V. Ex.a e aproveitamos
a oportunidade para informar aos Srs. membros da Co
missão que, praticamente, a partir de terça-feira, esta
remos em condições de proceder à votação através do
painel' eletrônico: Obviamente, deveremos fazer, também,
antes, uma reunião de' uma hora, digamos, de treinamento,
para que não tenhamos dificuldades nas votações. Pro
vavelmente, a partir da próxíma terça-feira, as votações
deverão ser eletrônicas, o que, por certo, facilitará em
muito o nosso trabalho. Muito obrigado.

IV - ORDEM DO DIA

VOTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

TÍTULO II (continuação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o Destaque n.? 58, requerido pelo Constituinte Cunha
Bueno, referente à Emenda n.o 27030. S. Ex.a se encontra
presente? (Pausa) Está prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.o 205, requerido pela Cons
tituinte Moema São Thiago, referente à Emenda n,o 32961.
S. Ex.a se encontra presente? (Pausa) Ausente. Prejudi
cado o destaque.

Em votação 'O Destaque n.O 2017, requerido pelo Cons
tituinte Eduardo Jorge, referente à Emenda n.o 20042,
do próprio autor do destaque. (Pausa) Retirado.

Em votação 'o Destaque n.o 2128, requerido pelo Cons
tituinte João Paulo, referente à Emenda n.o 2964S, do
próprio autor. (Pausa) Na ausência de S. Ex.a, fica pre
judicado o destaque.

Novamente, um destaque da Constituinte Moema Bâo
'I'hago, de n. O 2Õ't, referente à Emenda n.O 32967, tam
bém prejudicado pela ausência de S. Ex.a

Destaque n.o 4669·87, requerido pela Constituinte
Lúcia Braga, referente à Emenda n.o 26167-3. (Pausa)
Ausente. Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.O 6062, reçuerído pela
Constituinte Anna. Maria Rattes, referente à Emel'J.da
n.O 31023-2. (Pausa) Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.? 250, requerido pelo Cons~

tituinte Lysâneas Maciel, referente à Emenda n.o 34048.
(Pausa) Prejudicado.

Em votação ° Destaque n.o 1132, requerido pelo Cons
tituinte Vivaldo Barbosa, referente à Emenda n.O 7209,
do próprio autor. (Pausa) Ausente. P~ejudicado.

Em votação o Destaque n.o 7129, requerido pelo Cons
tituinte Maluly Neto, referente à Emenda n.O 7984. (Pausa)
Ausente. Prejudicado.

Em votação o Destaque n.? 516, requerido pelo Cons
tituinte José Genoíno, referente a Emenda n.> 6645, do
próprio autor. (Pausa) O próprio autor o retira.

Com todas as dificuldades que existem no plenário,
com apenas dois microfones, seria sobretudo de valia que
os Srs. Constituintes utilizassem os microfones em suas
questões de ordem.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr. Pre
sidente, pela ordem. (AssentilnJento da Presidência)
A relação que V. Ex.a está lendo não confere com aquela
que foi distribuída pela Secretaria da Comissão aos Cons
tituintes. Deste modo, está extremamente difícil de acom
panhar o andamento dos trabalhos que V. Ex.a está enca
minhando.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Luiz Salomão, segundo uma rápida visão da lista
gem distribuida, não existem diferenças na ordem seguida.
Alguns destaques são iguais; por isso, a Mesa, quando
os organiza, não vê diferenciação neste aspecto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, pela ordem!

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Pois não,
tem V. Ex.a a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE·JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, qual é a razão pela qual a Mesa não pode se·
guir esta relação que nos foi distribuída?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte José Maria Eymael, há emendas que são correlatas,
e uma prejudica a outra. Evidentemente, quando se faz a
seleção, em face do que V. Ex.a recebeu, tem-se que obe
decer este critério.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, pediríamos a V. Ex.a que quando fosse anun
ciada uma emenda que não constasse nesta relação, que
fizesse esta referência, porque senão não temos condição
de acompanhar o andamento dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
anota a sugestão de V. Ex.a

Destaque n.o 518-87 - Emenda n.O lP-6662-0,
do Sr. José Genoíno, "que adita alínea ao inciso XV
do art. 12 ao Projeto de Constituição (art. 5.° do
Substitutivo D.O 2)".

Em votação o Destaque n,? 518, do eminente Constituín
te José Genoino, referente à Emenda n.O 6.662.

Antes de conceder a palavra ao Constituinte José Ge
noíno, farei uso da palavra para um -rãpído esclarecimento
da Mesa. Como os Srs. Constituintes viram e receberam, a
Mesa da Comissão de Sistematização estabeleceu o seu or
ganograma. E, desde logo, deveríamos ínformã-los de que,
na segunda-feira, feriado, haverá votação a partir das 14
horas, não ocorrendo, entretanto, sessão no domingo. S6
para esclarecer, porque alguns Srs. Constituintes precisam
programar suas viagens.

Com a palavra o Sr. Constituinte José Genoíno.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presí

dente, Srs. Constituintes:
Rapidamente para dar conhecimento à Comissão de

Sistematização do teor da emenda, que diz exatamente o
seguinte: '
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"Não haverá, além do disposto nessa Consti
tuição, legislação especial para crime político."

Qual o sentido dessa emenda, Sr. Presidente? Em pri
meiro lugar, o texto constitucional expressa, qualifica, re
presenta a ordem constitucional, abarcando os vários as
pectos da organização política, da organização econômica
e social. Ele é a pr6pria Constituição, que é o documento
básico, essencial e chave para referenciar a conceituação
de crime polítíco.

Portanto, o que não está previsto, o que não está dís
posto nesta Constituição não pode aparecer na legislação
ordinária, criando a figura do crime político, porque temos
uma tradição na hist6ria constitucional brasileira que vem
da década de 1930, quando surgiu a Lei de Segurança Na
cional, que através de legislação ordinária especial se ínstí
tuiu uma codificação e qualificação do crime político com
uma gravidade, profundidade e abrangência tamanha que
o pr6prio texto constitucional não se constituia na peça
fundamental, enquanto referência para se qualificar e jul
gar os crimes políticos.

É claro que há determinado tipo de crime previsto na
Constituição, como crimes de responsabilidade, como as
garantias individuais e coletivas, como as garantias do
Estado e os casos previstos em relação aos mecanismos
de defesa do Estado, muitos deles, inclusive, com o voto
discordante deste Constituinte que está qualificado no texto
constitucional.

Por último, Sr. Presidente, esta emenda objetiva criar
um obstáculo - e vamos' ser claro na informação - para
que, amanhã, não tenhamos um novo tipo de lei de segu
rança nacional, como existe hoje, como existia no passado,
que, certamente, colidirá com o texto constitucional no que
diz respeito às liberdades individuais e às garantias dos dí
reitos. Por isso, o objetivo da nossa emenda é criar um
remédio eficaz que possa impedir, amanhã, o surgimento
de uma lei especial, uma lei ordinária que qualifique o
crime político.

No nosso entender, a conceituação, as determinações
as especificações do crime político devem estar abarcadas
no texto constitucional em todos os seus itens e artigos.
Por isso, apelo pela aprovação da Emenda n.O 6.662, do
Destaque n.? 518. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Para en·
caminhar contrariamente, tem a palavra o Sr. Constituinte
Aluízio Campos.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, Srs. membros da Comíssão, eu não vou própria
mente encaminhar contra, eu vim mais pedir um eselare
cimento ao nobre Constituinte José Genoíno para que
S. Ex.a informe se o propósito constante da su~ emenda é
o de somente permitir a caracterização de crime político
através de lei complementar. Eu gostaria de ter este escla
recimento do autor do destaque. Se impedindo que a capi
tulação do crime possa constar de lei comum, S. Ex.a dese
ja que somente possa sê-lo através de lei complementar?

O SR. CONSTITUINTE JOSllJ GENOíNO - Nobre Cons·
tituinte Aluízio Campos, para dar o esclarecimento, o texto
é claro: legislação ordinária especial, é isso ...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti·
tuínte José Genoíno, V. Ex.a sabe que não há aparte em
encaminhamento.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Não!
Mas eu pedi um esclarecimento ao nobre Constituinte José
Genoíno.

Entendo, Sr. Presidente, que neste caso não tenho nada
a opor à emenda do eminente Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Egídio Ferreira Lima, que encamí
nhará contra.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a Constituição não defi-

ne nem tipifica os crimes. Ela faz enunciados e por vezes
se encontram disposições perfeitamente pertinentes, que o
descumprimento do que está contido naquele comando se
constitui crime de responsabilidade e até mesmo pode sigo
nificar uma infração penal. Se o nobre Constituinte José
Genoíno tivesse dito que a legislação ordinária somente
poderia definir como crime e tipificá-los como políticos
aqueles referidos e enunciados pela Constituição, não se
teria tecnicamente o que dizer quanto à emenda, ficaria s6
o exame do mérito. Como punir alguns crimes que são
políticos, como o terrorismo que muitas vezes assume clara
e nítida característica de crime político sem que a legisla
ção, sem que a lei ordinária especial qualifique e determine
apenas no seu máximo, no seu mínimo, a pena principal e
as penas acessórias.

Acho que elaborar a Constituição é também um dever
e uma obrigação técnica. Não podemos pôr na Constitui·
ção enunciados que não têm nenhuma precisão técnica e
por isso não terão nenhum alcance e nem poderão ser apli·
cados. Por isso, manifesto-me contrário à Emenda do Cons
tituinte José Genoíno. Ela, sob o ponto de vista penal, é
uma aberração.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Como o
Constituinte Aluízio Campos inscrevera-se para encami
nhar contra e, imediatamente, após os esclarecimentos
informou que nada tinha a ver contra a emenda do Cons
tituinte José Genoíno, passo a palavra ao nobre Consti
tuinte José Maria Eymael, que encaminhará contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSllJ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, é para comunícar à Mesa que estou retirando
o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirado
o destaque do nobre COnstituinte José Genoíno. (Palmas)

Destaque n.O 549/87 - Emenda n.O lP-06627-1,
do Sr. José Genoíno, "que adita alínea ao art. 12,
inciso vm, do projeto de Constitulção (art. 5.°
do Substitutivo n.O 2)".

Ainda o destaque do Constituinte José Genoíno, de
n.O 549, referente à Emenda n.? 6.627, do próprio autor.

Com a palavra o nobre Constituinte José Genoíno.
O SR. CONSTITUINTE JOSllJ GENOíNO - Sr. Pre

sidente, o teor da emenda é o seguinte:
"O Estado não poderá operar serviços ou ar

quivos de informações sobre convicções políticas,
sindicais ou religiosas das pessoas."

Qual o objetivo dessa emenda, Sr. Presidente? Se a
Constituição garante a liberdade de opinião, se a Cons
tituição garante a liberdade religiosa, se a Constituição
garante a liberdade sindical, pela experiência brasileira,
convém que essas liberdades, que estão já aprovadas e
garantidas, com exceção da liberdade sindical, que ainda
vamos discutir, devemos criar um dispositivo que difi
culte, que impeça o Estado ter serviços de informações
especiais, arquivos sobre essas convicções políticas.

Não estamos longe do tempo em que muitos políticos
_ inclusive os que hoje estão no poder - tiveram suas
fichas motivadas por convíeções políticas. Preciso bem
as expressões "convicções políticas", "convicções religio
sas" e "atividades sindicais". É algo preciso. Não estou
com essa emenda criando um obstáculo intransponível;
pelo contrário, estou dando oportunidade para que o Esta
do tenha outros mecanismos de informações necessários
e- imprescindíveis dentro da ordem dos que defendem o
Poder que está aí, para sua segurança em relação à ques
tão de segredo de Estado, à questão militar e a assuntos
de guerra.

O que estamos colocando nesta emenda é que con
vicções políticas não podem ter registro, convicções reli
giosas não podem ter registro, atividades sindicais não
podem ter registro, se queremos ser conseqüentes com a
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aprovação anterior das liberdades de convicção política,
de crença e sindical, que vamos votar no art. 6.°

Portanto, apelo a esta Comissão para aprovar essa
emenda, que é precisa. Não estou - para deixar bem
claro, para que não haja dúvida em relação ao conteúdo
da emenda - proibindo ao Estado ter qualquer serviço
de informações ou serviço secreto. Estou limitando: "não
pode ter serviço secreto sobre convicções políticas, religio
sas e sindicais". Isto quer dizer que serviço secreto em
relação àquilo que muitas vezes é defendido aqui 'Como
uma necessidade de Estado, e, repito, segredos de Estado,
a questão militar, a questão da guerra não estão vedados
nessa emenda. O que essa emenda procura vedar é ficha
de convicção política e religiosa.

Por isso, Sr. Presidente, apelo para a aprovação da
Emenda n.O 6.627, do Destaque n.> 549.

El1a o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte Aluízio Campos para encami
nhar a votação. S. Ex.a se pronunciará contra.

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, srs. Constituintes:

Num regime democrático e numa Constituição em
que estamos incluindo instrumentos de garantia consti
tucional destinados exatamente a assegurar a todo cida
dão o acesso às informações do Estado, o que a Consti
tuição deve dispor, como já acontece em disposições ante
ríores, é exatamente o contrário: é possibilitar a todos
os que exercem atividades políticas, religiosas ou sindicais
total transparência para quem quiser obter informações
a respeita dessas atividades.

De maneira que acho que o dispositivo de transfor
mar em sigilo de Estado a atividade política, religiosa
ou sindical é um absurdo numa constítuíção democrática,
que deve assegurar exatamente Q contrário. Não tem
nenhum sentido essa disposição restritiva de acesso, quan
do acabamos de aprovar quase que por unanimidade aqui,
no Plenário desta Comissão, os instrumentos de mandado
de injunção, da lei do habeas data, da lei de inconstitu
cionalidade. Então, não há, absolutamente, razão para se
pretender proteger alguém numa atividade que deve ser
inteiramente a descoberto. A atividade política não pode
ser oculta, a atividade religiosa também, e muito menos
as atividades relacionadas com os direitos sociais dos tra
balhadores.

Assim, Sr. Presidente, por esse motivo devemos recusar
a emenda do nobre Constituinte José Genoíno que há
pouco retirou o seu destaque.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação.

Concedo a palavra à Relataria.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. presidente,
Srs. membros da Comissão de Sistematização, a emenda
do nobre Constituinte José Genoíno reza:

"O Estado não poderá operar serviços ou
arquivos de informações sobre as convicções polí
ticas, sindicais ou religiosas das pessoas."

Tecnicamente, esta emenda deixa dúvidas, porque usa
uma expressão - a nosso ver - inédita e um tanto ou
quanto incompreensível, proíbe o Estado operar informa
ções sobre convicções sindicais. O que seriam, propria
mente, "convicções sindicais"? Por outro lado, como fica
ria a Justiça Eleitoral que precisa registrar a filiação
partidária dos cidadãos e precisa operar com estas infor
mações?

É de se perguntar também como ficaria o Exército
brasileiro, como ficaria a circunscrição do serviço militar.
Os integrantes do grupo religioso denominado Testemu
nhas de Jeová declaram seu desejo de não prestar ser
viço militar e precisam registrar, arquivar e fazer o Esta
do operar informações a respeito do seu credo religioso.

Por outro lado, esta emenda proíbe o Estado de deter
informações.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro. Fazendo soar
a campainha.)

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Ao proibir o Estado
de deter informações, a meu ver, a emenda enfraquece
o Estado democrático. Não quero ser tão pessimista quan
to o nobre Constituinte José Genoíno, que imagina e
supõe a eternização de um Estado autoritário. Como desejo
construir com esta Constituição um Estado democrático,
quero provê-lo de meios e instrumentos de defesa.

Para acautelar os problemas levantados pelo Consti
tuinte José Genoíno, temos o § 31, que dá ao cidadão o
direito de receber ínformações; e o § 48 do art. 5.0 , que,
através do habeas data, permite que 'cada cidadão tenha
acesso às informações que sobre ele são registradas em
órgãos públicos, em órgãos do Estado. Por outro lado, essa
emenda impede sim o Estado de manter o Serviço Secreto
de Informações, que é também o seu instrumento de
defesa contra a sedição, contra interesses internacionais
ou externos, que possam tentar a violação do Estado
nacional. Portanto, por todas essas razões nós nos mani
festamos na relatoria contrários à emenda do Constituinte
José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Retiro,
Sr. Presidente! (Palmas)

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Muito obrigado
a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, Q nobre Constituinte José Genoíno retirou o
destaque.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Cons
tituinte José Genoíno retirou-o e a Mesa pede escusas
porque independente de dirigir os trabalhos, ainda en
frenta' alguns problemas que, volta e meia, vêm a Mesa
e nós temos que a eles nos referir.

Em votação o Destaque n.o 554, requerido pelo Cons
tituinte José Genoíno, referente à Emenda n.O 6.657.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Retiro o
destaque, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Destaque
retirado.

Em votação o Destaque n.? 602, requerido pelo Cons
tituinte Brandão Monteiro que o retira também.

Idêntico o Destaque por mim requerido, n,v 608, rete
rente à Emenda n.? 32.392, a consenso do meu partido
para a retirada do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Destaque
n,v 4.939. requerido pelo Constituinte Costa Ferreira, refe
rente à Emenda n,o 23.274. O Constituinte Costa Ferreira
está presente? (Pausa)

Prejudicado pela ausência.

Em votação o Destaque n.? 809, requerido pelo Cons
tituinte Domingos Leonelli, referente à Emenda n.o 23.845.
O Constituinte Domingos Leonelli está presente? (Pausa)

Prejudicado pela ausência.
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Destaque n.a 1.276/87 - Emenda .
n.a ES-34592-A, do Sr. Vivaldo Barbosa, "que
acrescenta artigo ao Título m, Capítulo I, do
Substitutivo n.? 1 (Título II, Capítulo I - Subs
titutivo n.a 2)". (92.a votação)

Em votação o Destaque n.o 1.27.6, requerido pelo Cons
tituinte Vivaldo Barbosa, referente à Emenda n.? 34.592,
de autoria do mesmo requerente.

Constituinte Vivaldo Barbosa mantém o destaque?
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Man

tenho.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a

palavra o Constituinte Vivaldo Barbosa.
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA 

Sr. Presidente, Srs. membros desta Comissão, muitas das
teses e das idéias levantadas durante toda a discussão
da Assembléia Nacional Constituinte convergiam para um
ponto crucial: o que fazer diante da violação da Consti
tuição, que fazer diante de uma atitude política golpista
contra o texto constitucional? Muitas nações não tiveram
o receio de inscrever em seu texto constitucional o que
ocorreria ou o que deveria ocorrer numa circunstância
como esta, porque a experiência histórica indica sempre
que os golpes, por mais terríveis que sejam, que as ati
tudes autoritárias, anticonstitucionais, por mais dramá
ticas que mancham a história de uma nação, são pas
sageiras e é preciso prever o fim dessa passagem autori
tária golpista. Hoje, muitas Constituiçõ€s inscrevem no
seu texto algo que, muitas vezes, muitos consideram lírico,
irrealista mas que expressa, pelo menos, a angústia de
uma nação, que é determinar punições a todos aqueles
que rasgam as constituições, a todos aqueles que violam
o texto constitucional.

Nós aqui, deveremos ter a audácia de não parecer
lírico. ter a coragem de não parecer irrealista, mas,
desde já, de afrontar àqueles que, costumeiramente, ras
gam as Constituições, denigrem os princípios constitu
cionais, pregam o desrespeito e o desamor às Constitui
ções. Com essas preocupações, Sr. Presidente, é que fiz
escrever emenda semelhante a muitos textos de muitas
Constituições pelo mundo afora, que diz o seguinte:

"Esta Constituição não perderá sua vigência
se deixar de ser observada por ato de força ou
por ato derrogada total ou parcialmente por qual
quer outro meio nela previsto. Em tal eventuali
dade, todo o cidadão, investido ou não de auto
ridade terá o dever de colaborar no restabeleci
mento da sua efetiva vigência.

Parágrafo único. Tão logo restabelecida a
vigência desta Constituição, na hipótese prevista
neste artigo, serão julgados pelos poderes nela
previstos todos os que colaboraram para sua der
rogação ou com qualquer governo que se tenha
estabelecido contra os seus termos."

Não podemos, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, com
receio de parecer lírico ou irrealista, deixar de, desde
já condenar preventivamente a todos aqueles que vierem
a 'atentar contra a Constituição. Será um ato de sobe
rania desta Constituição, será um ato de grandeza desta
Constituição, de uma vez e desde já, proscrever, para um
julgamento negro da História, todos aqueles que atenta
rem contra os ideais constitucionais que a Nação brasi
leira hoje cultiva com esperança e com ardor.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito beml)
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a

palavra o Constituinte Egídio Ferreira Lima, para enca
minhar contra.

O SR. CO~STITUINTE EGíDIO. FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente,' Srs. Constituintes, o direito de reagir à
tirania, o direito de se opor à usurpação é universal.

A própria Igr·eja Católica na Encíclica Populorum Pro
gressío estabelece o direito de reação às tiranias, só que
o Constituinte Vivaldo Barbosa não está levando para o
texto constitucional, não está querendo incluir entre as
garantias individuais um enunciado Com esse alcance,
uma garantia individual. S. Ex.a está levando para o texto
constitucional uma tese que tem preocupado muito a
mente dos analistas e dos estudiosos. Quero saber, quero
indagar se o golpe, a revolução, a insurreição derroga
a ordem constitucional preexistente a ela e como o cida
dão poderá reagir contra ela; se essa nova ordem esta
belecida pela revolução merece respeito, acatamento, ou
se o cidadão tem direito de contestá-la e de se insurgir
contra ela.

A Constituição não é o lugar pr6prio para que nela se
ponham teses. A Constituição requer enunciados nítidos,
claros, comandos precisos e que possam ter efetiva aplica
ção.

Pronuncio-me contra a proposta e contra a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte Oswaldo Lima Filho, que enca
minhará a favor.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO - Sr
Presidente, Srs. Constituintes, a emenda de autoria do no
bre Constituinte Vivaldo Barbosa parece-me ser uma da
quelas que defende proposição indispensável na Constitui
ção, de tal modo que custa a entender como o Relator não
a incluiu no texto do projeto ora em discussão. De nada
valeria o nosso trabalho no sentido de dotar a Nação bra
sileira de um texto que regulasse pelos tempos afora o
direito, as garantias constitucionais, a função do Estado,
os institutos da propriedade, a valorização do trabalho se,
de logo, não assentássemos e não jurássemos a nossa de
dicação à causa da Constituição. :É1 por isso que não en
tendo - e só por isso subi à tribuna - como um jurista
do porte do meu amigo, parente, e companheiro Egídio
Ferreira Lima, voltado sempre ao culto do Direito desde
a mocidade, se tenha pronunciado contra a Emenda Vival
do Barbosa. Entendo, Srs. Constituintes, que é um dever
liminar dos Constituintes incluir no texto constitucional a
obrigação de todo cidadão defender como puder, pelas
armas, pela palavra, a Constituição votada, legitimamente,
em nome do povo brasileiro; e a inclusão deste texto, e
mais, a punição dos que conspiraram contra a Constitui
ção no momento em que ela puder voltar a vigorar, pare
ce-rne salvo melhor juízo que eu não sei de onde teria
nascido, talvez da descrença no direito, da descrença nas
constituições. Assim, parece-me que não pode deixar de
figurar no texto constitucional só porque se levantou uma
voz contra a Emenda Vivaldo Barbosa. Entendi necessário
trazer a V. Ex.a o modesto, o despretensioso, mas sincero
apoio de quem já viu neste País as constituições serem re
petidamente golpeadas pela força, e os que assim agem, os
que assim praticam, os que assim entendem, depois virem
a se gloriar, virem a reclamar a homenagem do País com?
estão fazendo agora os generais que golpearam a Oonstí
tuição de 64 e que hoje vivem a reclamar apoio da opinião
nacional.

Por isso, não tem 136 o meu voto, mas o meu aplauso
a emenda do nobre Constituinte Vivaldo Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Oonstituinte Gastone Righi para encaminhar
contra.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, esta é a famosa emenda "Urutu"
para defender a futura Constituição de golpe de Estado. Só
que estamos falando contra e a favor, mas, na realidade,
estamos falando sobre aquilo que imaginamos, porque a
emenda não diz coisa alguma. A emenda, que é assinada
pelo digno Constituinte Vivaldo Barbosa, com toda certe
za, não foi redigida por S. Ex.a , que é um homem inteli-
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gente e culto. Vou lê-la e V. Ex.as irão ver que não enten
derão nada, porque ela não diz nada:

"Esta Constituição não perderá sua vigência
se deixar de ser observada por ato de força ou por
ato derrogada total Ou parcialmente por qualquer
outro meio nela previsto."

Isso não quer dizer nada.
"Em tal eventualidade, todo o cidadão, investi

do ou não de autoridade terá o dever de colaborar
no restabelecimento da sua efetiva vigência."

Ora ela perde vigência e não perde vigência dependen
do se for por ato derrogada, total ou parcialmente por
qualquer outro meio nela previsto. Que aberração! :Él um
negócio absurdo, de má sintaxe, de má redação, de má
interpretação, de má exposição. E depois:

"Tão logo restabelecida a vigência desta Cons
tituição" ...

Ora não perde vigência, depois restabelece.
"Na hipótese prevista neste artigo, serão julga

dos pelos poderes nela previstos todos os que co
laboraram para sua derrogação" ...

Quer dizer, não se revoga, depois se revoga e depois
se derroga.

a . .. ou com qualquer governo que tenha-se esta
belecido contra os seus termos."

Isto é uma aberração, é uma brincadeira. Uma Constí
tuição se defende pelo espírito de unidade de seu povo,
da consciência cívica, patriótica e política da própria Na
ção; não por expressões que se contenham em sua Carta
Magna. Este dispositivo seguramente não será aprovado,
mas se o fosse seria aprovado para ter dois momentos:
um da sua aprovação aqui, e o outro da sua derrogação,
quando alguma força tomasse o poder e o derrogaria fatal
mente. Então, existiria para nunca ter eficária, nunca pro
duzir efeitos. porque o primeiro seria ao ser aprovado, e
o segundo seria ao ser derrogado se houvesse golpe, por
que se houve algum golpe, as forças que detêm o poder
derrogarão e estabelecerão, elas sim, a normalidade cons
titucional. Portanto, somos pela rejeição desta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Relator, que se manírestará sobre a emenda.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, Srs.
membros da Comissão de Sistematização.

Na sua emenda, o Deputado Vivaldo Barbosa diz que
esta Constituição não perderá sua vigência se deixar de ser
observada por ato de força ou se for derrogada totalmen
te. :Él óbvio que se a Constituição for derrogada por ato de
força ela deixa de ter vigência. Evidente que não é possí
vel decretar a proibição de um golpe. Respeitamos leva
mos em consideração o sentimento que move o Constituin.
te Vivaldo Barbosa, mas a sua emenda é ineficaz' realis
ticamente ineficaz, além de conter o erro de mais' do que
ínstítucíonalízar, constitucionalizar o golpe de estado, dar
abrigo ao golpe de estado dentro da Constituição. Na ver
dade, esta emenda antígolpe parece-nos inspirada por um
profundo sentimento democrático do Constituinte Vival
do Barbosa. Mas, 'a sensação que nos dá é de que contra
um canhão ele ergue uma caneta, contra a truculência ele
brande um princípio, contra a espada ele ergue um livro.
Compreende-se o sentimento de ódio contra os golpes mi
litares do Constituinte Vivaldo Barbosa, O repúdio à tru
culência institucional que tem marcado a história do Brasil.
Mas não será por decreto que se impedirá a sedição e o
golpismo que marcam a história do nosso País. Para im
pedir O golpísmo, as rupturas institucionais violentas e a
destruição das instituições democráticas, infelizmente, é
preciso muito mais que uma emenda. Por isso, a Relatoría
se manifesta contrariamente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação.

A Mesa solicita a colaboração do Plenário, para que
a votação siga com facilidade.

(Frocede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Haroldo Sabóia, Oswaldo Lima Filho,
Paulo Ramos, Antonio Mariz, Nelson W,edekin, Vi0ente B:J
go, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz
Inácio Lula da Silva, José Genoino e Haroldo Lima. Vota
ram NÃO os seguintes Senhores Constítuínbes: Abigail Flei
tosa, Aluizio Campos, Artur da Távola, Carlos Mosconi,
Carlos Sant'Anna, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima,
Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Ibsen Pi
nheiro, João Calmon, José Fogaça, José Freire, José Paulo
Bisol, José Richa, José Serra, José Ulísses de Oliveira,
Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Pimenta da Veiga,
Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Sigma
rínga Seixas, Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna, Wil
son Martins, Aécio Neves, Délio Braz, Euclides Scalco, José
Carlos Grecco, José Tavares, Marcos Lima, Miro Teixeira,
Octávio Elísio, Roberto Brant, Vilson Souza, Alceni Guer
ra, Aloysío Chaves, Antoníocarlos Mendes. Thame, Arnaldo
Prieto, Carlos Chiarelli, Edme Tvares, Eraldo Tinoco,
Francisco Benjamim, Francisco Dornelles, Inocêncio Olí
veíra, José Lins, José Thomaz Noná, Luís Eduardo, Mário
Assad Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Sano
dra Cavalcanti, João Menezes, Jonas Pinheiro, Mozarildo
Cavalcanti, Paes Landim, Ricardo Izar, Antônio Carlos
KOnder Reis sarcv Pozza Gerson Peres, José Luiz Maia,
Virgílio Táv~ra, Adylson Motta, Francisco Rossi, Gasto~e
Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oliveira, Roberto Frel
re, Jamil Haddad '8 Antônio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 13 Constituintes;
votaram NÃO 77 Constituintes. Total: 90 votos. O Des
taque foi rejeitado.

Destaque n.o 1.364/87 - Emenda .
n.O ES-34575-3, do Sr. Vivaldo Barbosa, "que
acrescenta artigo ao Título I, Capítulo n, do
Substitutivo n,? 1 (Título n, capítulo I - Subs
titutivo n,o 2)". (93.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o Destaque n.o 1.304, requerido pelo Constituinte
Vivaldo Barbosa, referente à Emenda n.? 34.575.

Sr. Constituinte Vivaldo Barbosa, V. Ex.a mantém o
destaque? (Pausa)

Com a palavra o 81'. Constituinte Vivaldo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA 
Sr. Presidente 81'S. Constituintes, a emenda que trago
agora à eonsíderação dos Srs. Con.stituintes assegura como
um díreíto- fundamental da pessoa humana o direito à
moradia. Não é apenas uma preocupação de muitos Cons
tituintes que na Comissão própria, a Subcomissão da
Questão Urbana e Transporte, procuraram inserir dispo
sitivos semelhantes, mas também esta disposição foi obje
to de três emendas populares.

A primeira, patrocinada pela Mitra Arquíeplscopal do
Rio de Janeiro, Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro
e Imperial Irmandade Nossa Senhora da Glória do Outei
ro. do Rio de Janeiro, 'Com 30.240 assinaturas.

A segunda emenda popular, tratando de assegurar o
mesmo direito à moradia, foi patrocinada pela Federação
Nacional dos Engenheiros, Federação Nacional dos Arquí
tetos e pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, e contou
com 131.000 assinaturas.

A terceira emenda popular, patrocinada pela Confe
deração Nacional das Associações de moradores - Oonam,
pela Federação das Associações de Moradores de Belo
Horiz'Ünte e pela Federação das Associações de Moradores
do Estado de Santa Catarina, teve 30.398 assinaturas.
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o que se vê e o que se comprova, Srs. Constituintes,
é que há um clamor popular, um clamor nacional para
se assegurar - dentre a lista de direitos fundamentais
da pessoa humana, dentre os direitos humanos fundamen
tais - o direito à moradia, por uma simples razão: é que
a moradia é a expressão do lar e o lar é a expressão da
familia. Não podemos imaginar que a sociedade brasileira,
que se organiza na base da família, não tenha o direito
assegurado à família, o mínimo, que é ter o lar onde
erguer o seu teto e onde se plantar.

O que se visa agora, ao erigir o díreíto de moradia
como direito humano fundamental, como direito da fa
mília brasileira é que a família brasileira possa se plantar
em um pé de chão, ali erguer um teto e ter esse díreito
reconhecido, assegurado pela Constituição brasileira. Sa
bemos as profundas repercussões que essa medída terá.
Sabemos quantas favelas, quantas ocupações de terras
deixarão de ser despejadas, assegurando-se essa medida.
Sabemos quantos lares serão salvos, deixarão de ser des
troçados por processos de despejo ao assegurarmos na
Constituição essa medida. Já prevendo isto, tenho, tam
bém, uma emenda para lugar adequado, lugar próprio,
que é a questão urbana, instituindo como dever da União,
quando os despejos tiverem por objeto famílias de rendas
baixas, famílias pobres, assegurar indenização a propríe
tári?~ legítimos ql;le tenham a intenção de despejar as
famílías, de destruir os lares e de derrocar o díreito cons
titucional à moradia.

Pretendo, e todos aqueles que subscreveram as emen
das populares pretendem, que o direito de moradia é uma
condição básica da continuidade da família. E, acima de
tudo, é um direito que vai sobrepor-se aos díreitos inde
nizatórios que os proprietários legítimos tenham. Para
esses direitos indenizatórios, que não queremos denegar
aqui, nós estamos prevendo um mecanismo próprio, no
capítulo próprio, que a União se responsabilizará por essas
indenizações, quando se tratar de despejo de família
carente.

Muito obrigado, Sr. Presidente, e conto com a com
preensão dos Srs. Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
oradores inscritos para encaminhamento.

Em votação.
O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER

REIS - Peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Rela
tor deseja se pronunciar sobre a emenda.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, em
nome do Sr. Relator-Geral, devo emitir aqui o seu ponto
de vista sobre a emenda submetida à Comissão de Sis
tematização, pelo nobre Sr. Constituinte Vivaldo Barbosa.

Reza a emenda, para ser incluída como parágrafo
do art. 35, entre os direitos e garantias indíviduais:

"A República assegura a todos o direito, para
si e para a sua família, a uma moradia digna,
adequada e inviolável, que lhes preserve a inti
midade pessoal e famíliar."

De pronto, cabe o registro de que o propósito da
emenda é o mais elevado, as intenções do nobre Consti
tuinte são as mais altas e dignas da maior consideração.

Cabe ainda observar que esta emenda, sem dúvida
nenhuma, traduz um reclamo, um anseio, uma aspiração
de toda a população brasileira, anseio, aspiração e recla
mo traduzidos não só na iniciativa do nobre representante
pelo Estado do Rio, mas também através de emendas
populares e proposições de outros Brs. Constituintes.

Ocorre, porém, Sr. Presidente, sras, e srs, Constituin
tes, que a emenda enuncia um princípio em termos abso-

lutos, e a Assembléia Nacional Constituinte há de ter
em mente a necessidade, a imperiosa necessidade de
conhecer as dímensões da aplicabilidade de todo e qual
quer princípio, por mais generoso que seja, dentro da
realidade brasileira.

É cômodo, é generoso, eu diria mesmo que é sedutor
incluir princípios, em caráter absoluto, na Constituição
sem levar em consideração a possibilidade real de sua
aplicabilidade.

Foi em razão desse cuidado, dessa prudência que o
Sr. Relator, ao encarar o problema da habitação em nosso
País, problema dos mais graves cuja solução é das mais
urgentes, inclinou-se, não pela adoção de princípios abso
lutos cuja aplicabilidade é discutível, e incluiu no texto
da Constituição regras substantivas capazes de equacionar
e dar racional solução à questão. O problema é antigo.
Todos nós estamos lembrados das iniciativas da Fundação
da Casa Popular, do Banco Nacional da Habitação, do
esforço realizado pelos institutos de aposentadoria e pen
sões, das iniciativas dos Governos estaduais e dos Gover
nos municipais.

Mas é indispensável, para resolver esse problema, que
o poder público tenha os instrumentos 'Capazes para essa
solução. Em razão dessa colocação realista, sincera e
corajosa do Sr. Relator é que S. Ex.a preferiu ao invés
de inscrever um princípio absoluto no texto do projeto
ora em exame, contemplar o problema com regras subs
tantivas que, uma vez inscritas no texto constitucional
darão condições para que o problema seja devidamen~
equacionado e satisfatoriamente resolvido.

Assim, já no art. 20, que cuida da competência da
União, no item 19, o projeto prevê uma regra voltada
para a instituição do Sistema Nacional de Desenvolvimento
Urbano, incluindo habitação, saneamento básico e trans
portes urbanos, entre outros. Mais adíante, no art, 22,
volta o Relator a se preocupar com a questão. Diz o art. 22
item IX: "Compete à União, aos Estados, Distrito Federai
e ~unicípios, implantar programas de construção de mo
r:;tdIa~, b~m como promover a melhoria das condições ha
bItaCIOnaIS e saneamento da população ... "

Mais adiante, no art. 36, item VIII, novamente o Sr.
Relator encara o problema, quando no dísposítívo sobre
a competência dos municípios, escreve no item VIII,
" ...Promover, no que couber, o adequado ordenamento
territorial mediante planejamento e controle do uso, par
celamento e ocupação do solo urbano".

Finalmente, Sr. Presidente, para concluir, no art. 200,
que cuida efetivamente da reforma urbana, outras regras
completam aquelas que acabei de citar.

Em resumo, Sr. Presidente: o Sr. Relator-Geral não
é contra a intenção ou o propósito da emenda defendída
pelo nobre Constituinte Vivaldo Barbosa. Entendo, con
tudo, que, para resolver o problema, o projeto já con
templa normas sub, tantivas capazes de dar ao Estado os
instrumentos eficazes para a solução racional da grave
questão.

Ê o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo

tação. O Constituinte Vivaldo Barbosa mantém a emenda?
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sim.

O SR PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Vai-b8
preceder à votação.

(Proced~se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Carlos Mosconi, Celro
Dourado, Cristina Tavares, Francisco Pinto, Haroldo
Sabóia, José Paulo Bisol, Nelson Carneiro, Nelton Frie
drich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Theodoro Men
des, Antonio Mariz, José Carlos Grecco, Michel Temer,
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Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza,
José Jorge, Brandão Monteiro, José Maurício, LYi:âneas
Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi, José Genoíno, Ha
roldo Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram NÃO
os seguintes senhores Constituintes: Aluízio Campos, Ar
tur da Távola, Carlos Sant'Anna, Cid Carvalho, Egídio Fer
reira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian,
J08.0 Calmon, José Fogaça, José Freire, Jo:é Serra, José
Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima, Nilson
Gibson, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma,
Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Albano Franco, Dé
lio Braz, Israel Pinheiro, José Tavares, Márcio Braga, Mar
cos Lima, Miro Teixeira, Rose de Freitas, Afon:o Arinos,
Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoníocarlos Mendes
Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Edme Tavares,
Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Francisco Dornelles,
Inocêncio Oliveira, José Lins, José Thomaz Nonô, Lui;:;'
Eduardo, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel,
Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Jonas Pinheiro, José
Lourenço, Mozarildo Cavalcanti, Ricardo Izar, Antônio Car
los Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, José Luiz
Maia, Virgílio Távora, Adylson Motta, Joaquim Bevílacqua,
Adolfo Oliveira, José Maria Eymael e Antonio Farias.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n.o 1.304, o Sr. Brandão Monteiro, Se
gundo-Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Jarbas Passarinho,
Terceiro-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Me a
vai proclamar o resultado: votaram SIM 30 Constituintes;
votaram NÃO 61 Constituintes. Total: 91 votos. O Destaque
foi rejeitado.

E~ ;rotação o Destaque n.O 1.386, requerido pelo Sr.
Constitumte Nelson Carneiro, referente à Emenda n,?

22.396, de sua autoria.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, V. Ex.a está se referindo ao Destaque n.o 1.386?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sim. 1.386.
O ~R. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO _

Sr. Presidente, entendendo que esta disposição pode figu
rar numa lei ordinária, retiro o destaque. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está reti
rado o destaque.

Destaque n.O 1413/87, do Sr. Nelson Carneiro
- Emenda n.O lP·20 751·7, dos Srs. Miro Teixeira
e Nelson Carneiro, "que adita artigo ao Capítulo I,
Título 11 do Projeto de Constituição (art. 5.° do
Substitutivo n.O 2)".

Em votação o Destaque n. o 1.413, requerido pelo Cons
tituinte Nelson Carneiro, referente à Emenda de n.o 20.751,
de autoria do Constituinte Miro Teixeira, excluída a ex
pressão "brasileiro".

Tem a palavra o Constituinte Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
Sr. Presidente, 81'S. Constituintes, há pouco o nobre Cons
tituinte sub-relator, ao manifestar a sua posição ao des
taque oferecido pelo Constituinte Vívaldo Barbosa, decla
rou que o fazia porque não era uma disposição absoluta,
que pod-eria encontrar solução no curso do projeto. Mas
esta, Srs. Constituintes, é uma disposição absoluta, que
resulta do apoio que lhe foi dado pela Associação de Pais
e Mestres da Escola Municipal de Educação Especial Marly
Buissa Chiedde. pelo Lions Club de São Bernardo do Cam
po e pela Associação Lar Menino de Jesus. É uma emenda
redigida, em caráter absoluto, que diz:

"É assegurado a todo brasileiro portador de
excepcionalidade o direito de atendimento médico

e clínico, voltado à sua habilitação e/ou reabili
tação, e ao seu desenvolvimento e integração
sociais."

É uma disposição absoluta, exatamente como susten
tava o nobre Constituinte Antônio Carlos Konder Reis, em
nome da relatoría,

A outra, ao impugnar a emenda sugerida pelo Cons
tituinte Vivaldo Barbosa, acentuava S. Ex.a que não tinha
o caráter de absoluto.

Esta é a regra absoluta, outras disposições que possam
figurar na Constituição não vão modificar essa regra
absoluta. Todo excepcional no Brasil terá direito a essa
assistência, faz parte dos Direitos e Garantias Individuais.

Por isso, Sr. Presidente, acredito que tão justa é esta
emenda, partida daquelas associações qu-e têm o encargo
e a responsabilidade de cuidar dos excepcionais do Brasil.
Tenho certeza de que a Assembléia Nacional Constituinte
ser~ sensível a esta reivindicação, que traduz uma aspí
raçao de todos que sentem o drama, que têm em seu lar
ou nas suas relações, o espectro, o drama da excepcio~
nalidade.

Devemos incluir, portanto, esse dispositivo como um
direito e garantia fundamental da pessoa humana.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente certo de
que não haverá quem assoma à tribuna .para' contestar
tese tão clara, tão justa e tão humana.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra para encaminhar contra, o Constituinte Gerson
Peres.

. O SR. CON8TITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sídente, Srs. Constituintes:

~om todo o respeito que tributo a essa figura ímpar
que e o Senador Nelson Carneiro, parece-me que vamos
acabar f~z~ndo uma Constituição que vai ter o tamanho
de um código.

Vejam bem que a tese que S. Ex.a defende é verda
dei;a, mas Já está aqui, na Constituição, no Capítulo da
Saude, escrito. E vou ler para V. Ex.as verem que vamos
perder tempo em votar duas vezes a mesma coisa. Ou
colocamos no começo ou colocamos no Capítulo da Saúde:

"Art. 225. A saúde é direito de todos."

S. Ex.a quer que retire a palavra "brasileiro". Aqui
não tem a palavra "brasileiro". Aqui diz:

"Art. 225. A saúde é direito de todos e dever
do Estado, assegurado mediante políticas eeonô
mic~s -e sociais que visem à eliminação ou redução
do rISCO de doenças, e de outros agravos e o acesso
universal e ígualítárío às ações e serviços de pro
moçao, proteção e recuperação da saúde."

Ora, 5'~. Presidente ,6 demais colegas, está havendo aí
uma esp~cIe.de. e~ces~o; um excesso de zelo pelos direitos
e. gara~tIas Indívíduaís, como se a Constituição não fosse
um to. o de normas que garantem os direitos do indiví
duo e do Estado. Colocar demais não prejudica mas me
parece que é somente aumentar as páginas de papel e
legarmos aos nossos netos, aos que vão nos ver amanhã
que estávamos demais preocupados em dizer a mes11l~
coisa na mesma Constituição. O professor historiador
há pouco eu dízía isto a eminentes constituci.analis-tas _
Oswaldo Viana dizia que o Legislador brasíleíro muitas
vezes, se trai com a ilusão gráfica 'e esta é mais ~a ilu
são gráfica que o Constituinte Nelson Carneiro quer colo
cal' na Constituição. Se já está eseríto aqui, neste capítulo
que diz Da. Saúde: a saúde é um dir-eito de todos, e é um
dever do Estado dar a todos. Vamos ter que repetir isto
em outro capítulo: "11': dever do Estado dar saúde a to
dos". Estou sendo redundante; estou chovendo no malha-
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do e dizendo a mesma coisa em dUM partes da Constitui
ção.

Ou dizemos isto lá, no começo, ou então colocamos D
que o Constituinte Nelson Carneiro quer, no lugar do art.
225.

Encaminho contra esta emenda não com o desejo de
destruir a idéia, o pensamento e a vontade do ilustre
autor da 'emenda, mas encaminho tão-somente para mos
trar aos colegas que estamos sendo redundantes, estamos
dizendo a mesma coisa no mesmo capítulo ou em capí
tulos diferentes.

Portanto, Sr. presidente e prezados eolegas, vamos re
fletir e fazer uma oonstítuícâo mais concisa, mais sinté
tica, só colocando, realmente, quando outros títulos e ca
pítulos não disserem a mesma coisa.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a

palavra, para encaminhar a favor, o Constituinte Robson
Marinho.

O SR. CONSTITUINTE ROBSON MARINHO - Sr.
Presidente, Bras. e srs. Constituintes, "a saúde é um
direito de todos e um dever do Estado", argumenta o
Constituinte Gerson Peres, encaminhando contra esta
emenda.

Ocorre que o cidadão deficiente já nasce com sua saú
de comprometída, debilitada e, portanto, merece e deve
ter um tratamento especial, por nós, na Constituição. Ne
gar o direito de atendimento médico, de recuperação e
de reabílítaçâo aos deficientes fisicos, no Capítulo das
Garantias Individuais, será negar-lhes a ;própria cidada
nia.

EnteneLo que não existe matéria que tenha maior
apelo para todos nós do que esta, fruto de uma emenda
popular, que assegura o direito de atendimento a todo
excepcional, a todo deficiente fisioo,com relação à sua
saúde, no seu processo de reabilitação.

Portanto, compareço a esta tribuna no sentido de
conclamar M Sras. oonstítuíntes que são mães, os sra.
Oünstituintes que são pais, que são chefes de família, para
que venham emprestar o seu apoio e o Seu voto a esta
emenda popular, ao destaque apresentado pelo oonstí
tuínte Nelson Carneiro, para que seja assegurado o aten
dimento à saúde, à reabilitação e à integração dos defi
cientes físic-os -e dos excepcionais na nossa Constituição
desde já, no Capítulo das Garantias Individuais.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas [Passarinho) - Tem a
palavra, para encaminhar contrariamente, o Con,tituinte
Egídio Ferreira Lima.

O .sR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente e SIs. oonstrtuíntes, o capítulo referente às
Garantias Individuais deve, tanto quanto possível, ter um
caráter universal, Por isto mesmo, outros títulos e capí
tulos da ocnsütuícão preocupam-se em contemplar algu
mas situações particulares, que, embora graves e abran
gendo um' grande número de pessoas, são questões par
ticulares.

A questão do defícíente já se encontra suficientemen
te contemplada pela COnstituição. Primeiro, quando a
Constituição, 'em seu art. 3.°, inciso IH, proíbe, condena
toda e qualquer discriminação. OOm isto alcança o detí
ciente. Depois, quando, especificamente, no art. 231, em
seu inciso II, reporta-se à habilitação e à reabilitação das
pessoas portadoras de deficiência e promoção de sua in
tegração à vida comunitária.

Reiterar declarações de direito em favor do deficiente,
qualquer que seja a sua limitação, é terminar por esta
belecer discriminação. Reportar-se excessivamente, exu
berantemente, desnecessariamente à questão, ao problema

grave da deficiência, é tornar o deficiente um singular,
um diferente dentro da sociedade.

A oonstítuíção já garante o direito pleno à vida; e a
vida plena requer a habilitação daqueles que a fortuna,
a sorte, os obstáculos 'e o caminho lhe deram ou lhe mar
caram com a deficiência. E, especificamente, no Título
Da Ordem Social, o deficiente está objetiva e 'eficiente
mente contemplado. Não vejo como arrolar como garan
tia individual do deficiente a sua deficiência, a necessi
dade de reabílítação. Significa mais um sinete Ido que um
direito, uma discriminação do que uma garantia. Por isto,
lamento ter de votar contra a emenda Nelson Carneiro.
A melhor maneira de tratar o deficiente é como se defi
ciente ele não fosse. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Sr. Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Srs. Membros da
Comissão de Sistematização:

A emenda do Constituinte Nelson Carneiro foi aca
tada e aproveitada no Substitutivo n.? 2. A posição da
relataria é contrária a esta emenda por uma única, sim
ples e meridiana razão: se a relataria fosse favor.ável_ a
esta emenda, estaria reconhecendo 'que a relatoría nao
teria incluída no texto constitucional essa postulação tão
justa e tão necessária. Mas é justamente porque 'ela já
está no texto. E o art. 231 diz:

"A assistência social será prestada índepen
dentemente de contribuição à seguridade social."

Em 'relaeão à habílltação e reabilitaçã:o de pessoas
portadoras eLe deficiência e promoção de sua integ:a~o à
vida comunitária, o Relatório Bernardo Cabral VaI ainda
mais adiante, dizendo no inciso V, do art. 231:

"Gaxantia do beneficio mensal de um salário
mínimo a toda pessoa portadora de deficiência,
que comprove não possuir meios de prover a sua
própria manutenção."

Não só c-ontempla, como aprofundá e avança mais 110
sentido de contemplar os direitos e garantias dos deficien
tes físicos.

Por outro lado, é preciso que nos reportemos ao art.
22, inciso lI, que diz:

"É competência comum da União, dos Estados,
do Distrito Felc1eral e dos Municípios: cuidar da
saúde e assistência pública, bem como da proteção
e garantia das pessoas portadoras de deficiência."

O Relatório Bernardo Cabral não faz apenas uma
declaração genérica, inespecífica e inócua de um princípio.
Ele confere, especificamente, ao Estado, como seu dever,
a proteção, a assistência médica, a reabilitação, a habili
tação, a integração à vida comunitária e um salário
mínimo por mês a qualquer pessoa portadora de deficiên
cia física.

Faço um apelo, pelo amor de Deus, ao Senador Nelson
Carneiro! Que S. Ex.a retire o seu pedido de destaque,
porque não seria, sequer, digno, da nossa parte; repre
sentantes aqui do Relator Bernardo Cabral, nos dispusés
semos a aceitar uma emenda que recusa em si só, que nós
já não tenhamos colocado esses princípios, essas lutas e
ess-es avanços no texto constítucíonal, Aqui, já se en
contra; seria até indigno acrescentar alguma coisa que,
na verdade, já está no texto constitucional. Seria o mesmo
que dizer que o Relator Bernardo Cabral esqueceu, pos
tergou, questões tão fundamentais aos direitos humanos
como esta.

Na verdade, a emenda popular da Associação de Pais
e Mestres da Escola Municipal de Educação Especial Marly
BUÍS;Sa Chíedde, do Lyons Club de São Bernardo do



Janeiro de 1988 DIÃRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta·feira 27 1127

Campo e da Associação Lar Menino de Jesus, está no texto
em letras garrafais e inescusáveis.

Portanto, este é o apelo que faço ao Sr. Constituinte
Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, esta é o tipo de emenda que não podemos
votar SIM, porque já está contemplado este Destaque. Mas
também não podemos votar NÃO pelo alto efeito político
negativo que isso traria. Desta forma, resta-nos, neste
caso, falo como médico, como profissional de saúde, fazer
um apelo ao ilustre Constituinte Nelson Carneiro que re
tire o Destaque, para que mais tarde, ao ser contemplado
no próprio texto, o assunto esteja definitivamente resol
vido. (Muito bem! Palmas)

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, duas emendas populares tive a honra de subes
crever: uma é esta, juntamente com o nobre Constituinte
Miro Teixeira; outra, aquela que assegura a todo excep
cional carente o direito a receber um salário mínimo. Aqui
prestou depoimento comovente a mãe de um deficiente
mental e, certamente, inspirou o Relator a incluir no seu
texto este dispositivo, na certeza de que esta Assembléia
apoiará este dispositivo já incluído no texto do Projeto
Bernardo Cabral. Acho que não prejudicarei a nobre causa
que todos patrocinamos, sem exceção nesta Casa, em favor
dos excepcionais, retirando a Emenda. É o que faço, Sr.
Presidente. (Palmas. Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirado
o destaque, passamos à votação do Destaque n.O 1.817,
requerido pelo Constituinte Luiz Salomão, referente à
Emenda n.o 24.259.

S. Ex.a não está presente. Fica, portanto, prejudicado.
Destaque n.o 2019-87 _ Emenda n.o lP-200tl4-0,

do Sr. Eduardo Jorge, "que acrescenta alínea "f" ao
item IV do art. 12 do Substitutivo n.O 1 (art. 5.°, do
Substitutivo n.O 2)". (94.a votação)

Votação do Destaque n.o 2019, requerido pelo Cons
tituinte Eduardo Jorge, referente à Emenda n.o 20044, de
sua autoria. Há um adendo ao requerimento do Consti
tituinte Eduardo Jorge. S. Ex.a requer que seja descon
siderada na votação do destaque a expressão "visando a
preservar sua vida".

V. Ex.a tem a palavra, para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes e demais pre
sentes, este tema da minha emenda é um tema muita
delicado porque, ao mesmo tempo, é um tema que aborda
problemas privados, familiares, até questões públicas mais
gerais, chegando, às vezes, ao campo da politica.

A emenda pret-ende seja incorporado como direito das
pessoas no Brasil, o direito de concordância ou recusa,
quando doente, da sua internação.

Esse princípio, Sr. presidente, aplica-se a casos de
vários tipos, é verdade. Há doentes que às vezes são inter
nados compulsoriamente, porque estão em coma, porque
é uma doença contagiosa. Mas, na maioria dos casos, numa
porcentagem quase absoluta dos casos, esse tipo de inter
nação diz respeito ao problema da saúde mental, da doença
mental.

E esta questão, Sr. Presidente, rege-se por um decreto
de 1934, que é o Decreto n.O 24.559. Decreto, digo, de 1934,
da época em que a eugenia era uma ideologia muito cor-

rente no campo da saúde pública e esse decreto é um
decreto altamente autoritário.

Para que V. Ex.as tenham uma noção, vou ler alguns
dos artigos desse Decreto de 1934. No seu art. lO, o de
creto fala o seguinte:

"Indivíduos que perturbem a ordem ou ofen
dam a moral pública serão recolhidos em estabe
lecimentos psiquiátricos para observação e trata
mento."

Vejam bem! Existe um outro artigo, para dar um outro
exemplo, que é o art. 11, Item B, que fala quem pode
determinar a internação de uma pessoa, seja ela quem for.
Existe um rol de pess-oas que paliem fazer isto: o cônjuge,
o pai, o filho, parente até o 4.° grau e, na sua falta, o
curador, tutor, diretor de hospital civil, diretor de hos
pital militar, diretor ou presidente de qualquer sociedade
de assistência social leiga ou religiosa, chefe de dispen
sário psiquiátrico, ou ainda, vejam bem, qualquer inte
ressado que se manifeste dizendo que determinada pessoa
deva ser internada, e para isto, diz um outro artigo, que
basta que essa pessoa seja maior de idade e que tenha tido
contado com esse futuro internado, nos últimos sete dias.
Ou seja, Sr. Presidente, é uma lei altamente autoritária,
que tem trazido conseqüências danosas, nefastas, para os
pacientes aqui no Brasil. E esta questão, reconheço, é uma
questão muito polêmica, mas ela se associa, se insere no
contexto de grande 'evolução da área da Psicologia e Psi
quiatria.

Naquela época a Psiquiatria era praticamente baseada
numa concepção orgânica; hoje, mais e mais, avançam a
Psicologia e a Psiquiatria para detectarem como fontes,
como causas dos distúrbios, dos desequilíbrios, tensões
sociais, e tensões familiares. Esta é a moderna orientação
da Psicologia e da Psiquiatria. E, hoje, a tendência quase
que universal é que se substitua o tratamento por inter
nação com o tratamento ambulatorial, não mais tirando a
pessoa da sociedade. Por quê? Porque, na verdade, quando
você interna um paciente está condenando-o, em quase
100% de casos, a uma cronificação, que será absoluta e
definitiva. Ê uma verdadeira pena perpétua, que na maioria
dos casos, acompanha aquele indivíduo até o resto de sua
vida, mostrando, então, os avanços da Psiquiatria, e da
Psicologia, que esse método da internação, principalmente
da internação compulsória, não cura ninguém, pelo con
trário, condena inapelavelmente aqueles que a sofrem.

Sr. Presidente, para concluir gostaria de fazer apenas
duas observações. Uma primeira observação é levando em
conta por que fiz aquela supressão, Fiz a supressão, por
que, evidentemente, na minha emenda está prevista a
necessidade e a possibilidade de internações, como exceção,
para preservar a vida e em determinados casos, principal
mente em doenças contagiosas, poder haver internação
compulsória. Mas, nesses casos, a pessoa internada com
pulsoriamente teria direito, pela minha emenda, a um pe
rito que acompanhasse e julgasse o seu caso.

A segunda observação é que esse tipo de orientação
mais moderna, desde 1959, já está sendo adotada na Ingla
terra e, mais tarde, outros países, como a Itália, se segui
ram na adoção desse tipo de direito para a pessoa humana.

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra a Sra. Constituinte Cristina Tavares, para enca
minhar a favor.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - De
sisto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - S. Ex.a
desiste de falar.

Tem a palavra o Sr. Relator.
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o SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - O eminente
Constituinte Eduardo Jorge traz um assunto que deve ser
objeto, seguramente, de legislação ordinária. S. Ex.8 mes
mo demonstrou, através da lembrança de que decretos-leis
de 1934 regem o assunto, e não é possível modificarmos
decreto-lei no texto da Constituição.

Quanto à amplitude da matéria ela não se restringe
ao caso de problemas mentais. A redação da ~menda é
muito mais ampla e iria causar grande perplexidade em
todos os hospitais brasileiros, quando se verificasse o
internamento de um paciente sem que ele pudesse mani
festar sua vontade de ser cuidado naquele nosocômto,

Por todas estas razões, acreditamos que o ilustre
Constituinte Eduardo Jorge sensibilizou a Casa para o
exame da matéria em legislação ordinária, mas não no
texto constitucional, razão por que dirigimos um apelo a
S. Ex.a para que retirasse o seu pedido de destaque.
(Muito beml)

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE - Sr. Re
lator, não retiro porque, inclusive, na ressalva a que
V. Ex.a se refere está prevista essa possibilidade de emen
da. Então acho que, por ser um caso abrangente, que
pode afetar qualquer pessoa da população, deve estar
mantido nos direitos individuais.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vai-se
proceder à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM, os seguintes Senhores Constituintes:
Carlos Mosconi, Cristina Tavares, Haroldo Sabóia, Manoel
Moreira, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Severo Gomes,
Sigmaringa Seixas, Theodoro Mendes, Antonio Mariz,
Chagas Rodrigues, João Natal, Michel Temer, Miro Tei
xeira, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Vi
cente Bogo, Vilson Souza, Brandão Monteiro, José Maurí
cio, Lysâneas Maciel, Luiz Inácio Lula da Silva, José
Genoíno, Haroldo Lima e Jamil Haddad. Votaram NÃO
os seguintes senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ade
mir Andrade, Artur da Távola, Carlos Sant'Anna, Cid
Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coe
lho, Francisco Pinto, João Calmon, José Fogaça, José
Geraldo, José Paulo Bisol, José Richa, Mário Lima, Nel
son Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Oswaldo Lima
Filho, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra,
Rodrigues Palma, Virgildásio de Senna, Wilson Martins,
Aécio Neves, Délio Braz, Euclides Scalco, Israel Pinheiro,
José Tavares, Roberto Brant, Afonso Arinos, Alceni Guer
ra, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Chris
tóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco
Benjamim, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins. Luís
Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho,
Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Antô
nio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jar
bas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Enoc Viei
ra José Lourenço, Mozarildo Cavalcanti, Paes Landim,
Ricardo Izar, Francisco Rossi, Gastone: Righi, Adolfo Oli
veira e José Maria Eymael.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n.O 2.019/87, o Sr. Jarbas Passarinho,
Terceiro-Vice-Presidente, deixa a cadeira da Pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Afonso Arinos,
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM, 26 Constituintes;
votaram NAO, 64 Constituintes. Total: 90 votos. O Desta
que foi rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação o
Destaque n.o 2.020, requerido pelo nobre Constituinte
Eduardo Jorge, referente à Emenda n.O 20.045, de autoria
do autor.

Retirado o destaque.

Em votação o Destaque n.? 2.048, requerido pelo no
bre Constituinte Virgílio Guimarães, referente à Emenda
n.O 12.716, de autoria do mesmo nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARES - Re
tiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O autor re
tira o destaque.

Em votação o Destaque n.? 2.063, requerido pelo nobre
Constituinte Virgílio Guimarães, referente à Emenda n.?
12.697, de autoria do nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE VIRGÍLIO GUIMARAES 
Retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O autor re
tira o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o Destaque n.o 2.067, requerido pelo nobre Constituinte
Virgílio Guimarães, referente à Emenda n.o 12.698, de
autoria do mesmo Sr. Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE Virgílio Guimarães - Retiro o
destaque, Sr. Presidente.

Destaque n.o 2.093/87 - Emenda n.o 1p·12.715-7,
do Sr. Virgílio Guimarães, "que inclui artigo no
Título lI, Capítulo I {art. 5.°)".

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o Destaque n,v 2.093, requerido pelo Sr. Constituinte Vir
gílio Guimarães, referente à Emenda n.o '12.715, de auto
ria do mesmo nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE VIRGÍLIO GUIMARAES 
Este destaque, vou mantê-lo, Sr. Presidente, e [ustíüeo.

Retirei, anteriormente, vários destaques, inclusive um,
em que pese ser matéria constitucional, que dizia que aos
processos de desapropriação de bens ou de estatização de
empresas não seriam pagas indenizações e, neste caso,
seria colocado um ponto final na exploração dos traba
lhadores. Retirei este destaque por não contar com apoio
algum, apesar de considerar justo que não se paguem
indenizações em vários casos de desapropriações que po
dem ser feitas.

Esta emenda trata de um assunto que a muitos poderá
parecer um tanto estranho, apresentada uma emenda ou
uma proposta dessas em termos constitucionais, ou pode
ria parecer que fosse algo de caráter infraconstitucional.

No entanto, mantenho esta proposta, exatamente por
ser um ponto muito importante e de caráter estritamente
constitucional e que não terá nenhuma possibilidade de
passar em legislação ordinária. Trata-se de uma emenda
referente a problemas aparentemente pequenos para uma
Constituição, como é o problema de acidentes de trânsito
no Brasil. Eu coloco, como um dos pontos para a solução,
que a propriedade dos veículos, seja ônibus, caminhão,
automóveis, qualquer um deles, deve estar subordinada
ao cumprimento de uma função social, sob pena da perda
sumária da sua propriedade. Ora, não é possível isso ser
contemplado em nenhuma legislação ordinária, que pode
contemplar outros aspectos do problema do trânsito, como
o Código Nacional do Trânsito, por exemplo, que deve ser
abordado na época oportuna.

Creio que não é apenas o rigor das leis, o rigor das
penas que vai resolver o problema no Brasil, que é um
problema sério. A quantidade de mortes havida no Brasil
por acidentes é enorme, os prejuízos materiais, os muti
lados, as grandes perdas por parte do sistema de saúde,
tudo isso é intenso. No entanto, é preciso atacar esse
problema de múltiplas formas, através de programas que
podem ser resolvidos pelo próprio Departamento de Estra
das de Rodagem, com cuidado especial na manutenção,
ou nas indústrias automotivas, que produzem veículos com
mais de 2 mil itens de segurança, a menos do que aqueles
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que são exportados, com um rigor maior na punição do
motorista etc.

E eu queria chamar a atenção para o fato de que
mais de 2/3 dos acidentes ocorridos no Brasil são de veí
culos que se encontram a trabalho, sendo mais de 60%
caminhões, conduzidos por pessoas submetidas a condi
ções de trabalho as mais desumanas. Recentemente, em
Belo Horizonte, por exemplo, ocorreu um acident-e que
traumatízou o Estado, quando morreu toda uma equãpe
de cínegratístas que vinha em alta velocidade porque fazia
cobertura jornalística numa cidade distante, em São João
Del Rei, e queria chegar rapidamente a Belo Horizonte
para colocar o notíc.árío no ar. Estando o motorista em
alta velocidade para cumprir horário, bateu num cami
nhão que vinha na contramão, com um motorista exte
nuado por vários dias de trabalho, o que é comum, os
motoristas, inclusive, tornam medicamentos ,para perma
necerem acordados, perdendo a lucidez e provocando um
acidente. Neste caso, acho que deve haver punição com
a perda da propriedade.

Toda !propriedade, diga-se de passagem, deveria estar
subordinada à sua função social. Toda a propriedade está
sujeita ao confisco, por interesse social, e, neste caso, que
atinge a famílias de diferentes classes sociais, inclusive
àquelas da alta burguesia que estão explorando os tra
balhadores colocando veículos, sem conddcões de traoalho
e de segurança, nas estradas, deveria haver punição com
a perda sumária da propriedade em definitivo ou, diga
mos, por 6 meses, pelo tempo que a lei determinasse.

Esse adicional nas penalidades levaria a que, de fato,
se pensasse duas ou três vezes antes de se cometer Os
desatinos, em termos de segurança e, especialmente, de
condições de trabalho, como tem sido praticado, hoje em
dia, tudo para preservar o lucro das empresas, para pre
servar o lucro dos transportes de carga que colocam em
rãsco os que trafegam em sentido oposto, como também
de ônibus, ocasionando acidentes da mais alta gravidade.

Assim, a minha emenda vem no sentido- de preservar
a segurança e a ecologia do País. O veículo que não cum
prir a sua função social está sujeito à perda sumária e
sem indenização da sua propriedade. Chega de insegu
rança! Chega de destruição do medo ambiente, e chega
de sacralização da propriedade privada. A propriedade,
no Brasil, de uma vez por todas, deve se subordinar ao
ser humano, deve se subordinar, acima de tudo, à vida.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra, para se manifestar em contrário, o nobre Consti
tuinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRI'ITO - Sr.
Presidente, 81'S. Constitudntes, creio que somos todos so
lidários com a preocupação do nobre Constituinte Vir
gílio Guimarães, em relação aos crimes que repetidamen
te têm sido cometidos no País, e de forma crescente, a
partir de infrações de trânsito.

Creio, realmente, que somos todos solidários em re
lação às preocupações que S. Ex.a mandfesta, no sentido
de que se possa encontrar formas de se coibir esses abu
sos. No entanto, data venia de S. Ex.a, parece-nos que os
mecanismos encontrados, a partir dessa proposta, nem
Calhem no texto Constitucional, nem são, alguns, sequer
discutíveis em relação a uma solução do problema.

Lembro, por exemplo, que a emenda do nobre Cons
tituinte está propondo, em seu § 3.°, que autoridades de
qualquer nível, funcionários públicos ou qualquer grupo
de cidadãos idôneos, devidamente testemunhados, pode
rão, em quaisquer momentos ou circunstâncias, interditar,
sumariamente, o uso de qualquer veículo que não estej a
cumprindo sua função social e, essencialmente, colocando
em risco a segurança humana.

Por outro lado, apresenta 8. Ex.a, o nobre Constitu
inte Virgílio Guimarães, uma proposta de que a função

social será cumprida quando o veículo, sdmultaneamen
te é:

a) racionalmente utilizado como parte inte
grante do sistema nacional de transportes;

b) preserva o meio ambiente;
c) é dirigido por condutor que, por sua habí

litação e seu estado físico ou mental, não colo
que em risco sua própria segurança.

Por isso, Sr. Presidente, solidário com a preocupação
do nobre Deputado Virgílio Guimarães, e apesar disso,
encamínho pela rejeição desta proposta, por entender que
ela, na ocasião oportuna, quando da elaboração de legis
lação complementar, poderá ser melhor ddscutida, melhor
encaminhada e, seguramente, melhor resolvida.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala

vra o Sr. Constituinte José Tavares, para se manifestar
contrariamente à proposição.

O SR. CONSTITULNTE VIRGÍLIO GUIiMARÃES
Sr. Presidente, pala ordem. (Assentimento do Sr. Presi
dente)

Eu tinha sustentado a emenda por entender que ela
tinha um caráter estritamente constitucional, não poderia
caber no seu todo na legislação ordinária. No entanto, ou
vindo argumentações em sentido contrário, e para ganhar
tempo, eu retiro a emenda. {Palmas}

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arínos) - O autor retira
a emenda.

Em votação o Destaque n.o 2094, requerido pelo nobre
Constituinte Virgílio Guimarães, referente à Emenda n.?
12717, de autoria do mesmo nobre Constituinte.

O SR. OONSTITUINTE VffiGíLIO GUIMARÃES 
Como esta emenda cabe na legislação ordinária, então,
de pronto, já retiro também o destaque. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Retira S. Ex.a
o destaque.

Em votação o Destaque n.o 2180, requerido pelo nobre
Constituinte João Paúlo, referente à Emenda n.o 19283,
de autoria do mesmo nobre Constituinte. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.
Em votação o Destaque n.? 2240, requerido pela no

bre Constituinte Irma Passoni, referente à Emenda n.O
27063, de autoria da mesma nobre Constituinte. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado
Em votação o Destaque n.o 2614, requerido pelo no

bre Constituinte Roberto Jefferson, referente à Emenda
n.> 29302, de autoria do mesmo nobre Constituinte.
(Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 2709, requerido pelo no
bre Constituinte Nelton Friedrich, referente à Emenda
n.O 29302, de autoria do mesmo nobre Constituinte. {Pausa}

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.
Em votação o Destaque n.O 2726, requerido pelo mes

mo nobre COnstituinte Nelton Friedrich, !para a Emenda
n,v 29525: (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Preludícado.
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Em votação o Destaque n.o 2809, requerido pelo no
bre Constituinte Farabulini Júnior, referente à Emenda
n.O 28378. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 3112, requerido pelo no
bre Constituinte José Genoíno, referente à Emenda n.o
12709, de autoria do nobre Constituinte Virgílio Guima
rães.

Tem a palavra o nobre Constituinte José Genoíno.
(Pausa)

S. Ex.a desiste da palavra. Está retirado.

Em votação o Destaque n.o 3141, requerido pelo no
bre Constituinte José Maurício, referente à Emenda n.O
24520, de autoria do mesmo nobre Constituinte, a quem
dou a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MAURíCIO - Sr. Pre
sidente, não obstante o nosso convencimento de que a
matéria é pertinente, atendendo a ameIas redterados dos
Companheiros, resolvo retirar o nosso destaque.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - S. Ex.a Re
tira o destaque.

Em votação o Destaque n.? 3349, requerido pelo no
bre Constituinte Maguito Vilela, referente à Emenda n.O
16376, de. autoría do mesmo nobre ()onstitl;1.inte. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.

Em votação o Destaque n,o 3689, requerido pelo no
bre Constituinte Arnaldo Faria de Sá, referente à Emen
da n.O 2826, de autoria, do mesmo nobre Constituinte.
(Pausa) -

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 3862, requerido pelo no
bre Constituinte Gas.tone Righi, referente à Emenda n,o
26101, de autoria do mesmo nobre Constituinte, a quem
dou a palavra.

O SR. CONSTITUINTE 'GASTONE RIGHI - Já foi
aprovado; já votamos e aprovamos.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) Desiste
S. Ex.a, está retirado.

Em votação o Destaque n.o 3938, requerido pelo Cons
tituinte Iram Saraiva, referente à Emenda n.? 28427, de
autoria do nobre Constituinte. (Pausa)

~ão está presente.
Prejudicado.

Em votação o Destaque n,O 3946, requerido pelo Cons
tituinte Iram Saraiva, referente à Emenda n.O 28308.
(Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.

Destaque n,? 4146-87 - Emenda n.o ES
28909-8, do Sr. Humberto Lucena, "que adita pa
rágrafo ao Título 11, Capo I (artigo 5.°, do Subs
titutivo n.O 2)".

Em votação o Destaque n.o 4146, requerido pelo no
bre Constituinte Huanberto Lucena, ilustre Presddente do
senado Federal, e referente à Emenda n.o 28909-8 com
a ressalva da expressão "Código Penal Militar", a quem
concedo a palavra, com as minhas homenagens pessoais.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Sr.
Presidente, Senhores e Senhoras Constituintes, a Emenda
n,v 28909-8 tem o seguinteteor:

"No Título II, Capítulo I, acrescente-se, onde
couber, o seguinte parágrafo, remunerando-se os
demais:

§ Os crimes contra a segurança nacional
serão tipificados no Códdgo Pena1."

Como Líder do PMDB no Senado li1ederal, ao tempo
do regime militar, coordenei um grupo de trabalho do
meu Partido que tinha por objetivo primordial examinar,
dentro do contexto do nosso projeto de restauração do
Estado de direito democrático, a revogação da Lei de Se
gurança Nacional, tida e havida como uma das leis de
caráter excepcional, que não poderiam como não podem
perdurar, num processo de democratização.

Diante dísso, e depois de muito debate interno no
grupo de trabalho, concluímos por esta sugestão que vim
de transformar numa sugestão de norma constitucional
e, posteriormente, em emenda ao Substitutivo do Relator,
conforme entendi a respeito, recebendo de sua parte de
monstrações de simpatia à alteração que propus.

Por conseguinte, coloco à reflexão dos Srs. Membros
da Comissão de Sistematização a necessidade de apro
vação dessa emenda, cujo texto repito, para que todos.
dela tomem melhor conhecimento.

"Inclua-se no Titulo TI, Capítulo I,' onde cou
ber, o seguinte parágraro, remunerando-se os
demais: '

• ã : Os crimes contra' a segurança nacional
, : serão tipificados no Código Penal.">

Era.o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afo'nso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Nelson Jobim, para se mani
festar contrariamente à proposição.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. ·Pre
sidente, Srs. Constituinte, a emenda do Constituinte
Humberto Lucena pretende que os crimes contra a Se
gurança .Nacional sejam tipificados no aMigo Penal.

Ora, Sr. Presidente e Srs. COnstituintes, não cabe,
em primeiro lugar, no Capítulo dos Direitos Individuais
a fix:ação e a definiçâo da Ioeaüzação de crimes que não
foram defdnidos.

A elaboração da norma relativa à existência ou não
de crimes contra a segurança nacional deverão ,ser obje
tos ou não de uma lei especial, e lá na lei especial, defi
nir-se-á também a eventual competência ou lecal.

Aqui determinaria esta norma a ope-ração substan
cial do Código ,Penal, para efeito de se introduzár -no
Código Penal crime que não se t1pificou: ou seja, não
cabe na Constituição determinar o local da definição de
crimes que ela mesma não define, e além do mais esta
belecer regras definítãvas de local e tOlpogr.afia.

Não é o local, não é o 'momento e não é a oportu
nidade que a norma constitucional comece a estabelecer
locais e topografias para üícítos. Por outro lado, e é fun
damental que se tivesse embutido nesse texto a tentativa
indireta de atribuir a competêneía dos crimes contra a
Segurança Nacional, para a Ju.stãça comum, porque os
crimes tipificados no Código Penal serão da competência
da Justiça comum, que fosse dito expressamente. Mas isto,
evidentemente, não é objeto da emenda. -

Encaminho pela rejeição, pela localização da emenda
e pelo seu próprio conteúdo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala

vra o nobre Constituinte Haroldo Lima.
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o SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - 81'. Pre
sidente e Srs. Constituintes.

A emenda do nobre Constituinte Humberto Lucena
fere uma questão de importância. Por um lado, levanta
uma preocupação positiva de S. Ex.a de que os chamados
crimes de segurança nacional sejam tipificados no Código
Penal, ou seja, retira da chamada Lei de Segurança Na
cional, da Doutrina de Segurança Nacional, a apreciação
dos supostos crimes de segurança nacional. Nesse sentido,
parece-me que a sua preocupação, a sua intenção básica é

. positiva e deve ser louvada.

Contudo, julgo que ela incorpora um perigo grave,
para o qual deveremos estar atentos. Na medida em que
introduz no texto da Constituição a expressão "crime de
segurança nacional", ele constitucionaliza uma categoria
absolutamente contraditória, equívoca e discutível. Os
tais crimes de segurança nacional são conseqüência di
reta, imediata e lamentável da Doutrina de Segurança
Nacional. Não se define isso de forma precisa, explícita,
mas se incorpora à categoria, que é a representação jurí
dica mais mal acabada da fatídica Doutrina de Seguran
ça Nacional, de tão triste memória. Esta Constituicão não
deveria, en passant, incorporá-la no seu texto·funda
mental.

Julgo, então, que seja por essa questão básica, levan
tada pelo nobre Constituinte Nelson Jobim, seja por este
aspecto que estou agora levantando, deveríamos nos ma
nifestar 'Contrários a essa emenda do Constituinte Hum
berto Lucena, e seria o mais apreciável, o mais desejável,
se o nobre constituinte, à luz dessas considerações aqui
expendídas, pudesse retirar a 'sua emenda.

Penso que a sua preocupação fundamental, positiva,
que sublinhei no início, voltará à cena, voltará à discussão
no momento seguinte, quando nós tivermos oportunidade
de discutir a questão de civis serem julgados por tribu
nais militares. Nesse momento, nós voltaremos a discutir
o assunto que penso ser, nesta hora, inoportuno.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) ~ Concedo a
palavra ao nobre Relator José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
Srs. Membros da Comissão de Sistematização:

Não há dú~ida nenhuma de que aintenção do nobre
Senador, Constituinte Humbert9 Lucena, Presidente do
Senado Federal, é uma intenção democrática: S. Ex.a, na
verdade, .pretende eliminar, varrer, excluir das institui
ções brasileiras a famigerada Lei de Segurança Nacional,
tipificando os crimes contra.a Segurança Nacional, ou no
Código Penal, OU no Código Penal Militar .. ' .

. No entanto, segundo a palavra do Relator Bernardo
Cabral, embora reconhecendo a validade do conteúdo da
emenda, levanta a objeção técnica de que esta matéria
não deve figurar neste Título e neste Capítulo dos Direitos
e Garantias Individuais, mas, sim, é matéria-para ser tra
tada no título que trata Da Segurança. Daí por que, mui
to mais por uma objeção técnica do que propriamente de
conteúdo, a Relatoria se manifesta contrariamente.

O SR. PRESIDENTE rAfonso Arinos) - O Relator
opinou contrariamente.

O nobre Constituinte retira a emenda.

Em votação o Destaque n.? 4304, requerido pelo nobre
Constituinte Ivo Lech, referente à Emenda n.O 21502, de
autoria do mesmo nobre Constituinte. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.

Em votação o Destaque n,v 4588, requerido pelo Cons
tituinte Lavoisier Maia, referente à Emenda n.o 2586~-8,

de autoria do mesmo nobre Constituinte. (Pausa) . :

8. Ex.a não está presente.
Prejudicado.

Em votação o Destaque n.? 4708, requerido pelo nobre
Constituinte Euclides Scalco, referente à Emenda n.?
33984, de autoria do nobre Constituinte Antonio Mariz,
para que "o § 1.0 do art. 34 da emenda seja incluído como
parágrafo do art. 5.° do Substitutivo n.o 2".

Este é o teor da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Adiada a de

cisão, enquanto se esclarece um problema administra
tivo.

Em votação o Destaque lU.o 4836, requerido pelo nobre
Constituinte Costa Ferreira, referente à Emenda n.?
23266. (Pausa)

S Ex.a não está presente.
Prejudicado.

Destaque n.o 4959-87 - Emenda n,? ES
21474-8, do Sr. Jamil Haddad, "que adita pará
grafo ao art. 6.° do Substitutivo n.o 1 (art. 5.° do
Substitutivo n.O 2)".

Em votação o Destaque n.o 4959, requerído pelo nobre
Constituinte Jamil Haddad, referente à Emenda n.?
21474, de autoria do mesmo nobre Constituinte.

Com a palavra o C.onstituinte Jamil Haddad.
O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr.. Pre

sidente, Srs.- Constituintes:.

Solicitei destaque para que fosse incluído neste artigo
u]Il parágrafo com a seguinte redação:

"O aborto é direito da mulher, cumprindo ao
. Estado, através de hospitais públicos, assegurar a

assistência à' mãe pobre:" . . .

Sr. preside~te, é um farisaís~o muit~;:'próp~io, da
queles que são contra o aborto, declarar que o aborto deve
ser considerado ilegal. Vemos na prática que aqueles bem
aquinhoados fazem o aborto em' clínicas .especíãlízadas e
em hospitais como se estivessem realizando pequenas ci
rurgias, e as mulheres pobres procuram eurandeíras, abor
teiras ~ morrem cerca de trezentas mil mulheres, por ano,
em razao de aborto malfeito.

Mas, SI. Presidente, tendo em vísta- a discussão que
se realizou há poucos dias sobre este tema, e tendo em
vista o posicionamento radicalmente oposto defendido por
determinados grupos de Parlamentares,. no sentido de que
até o estupro e 'o aborto legal,' em termos de condiciona
mento médico, fossem -retirados do Código Penal, retira
mos a nossa emenda, o nosso destaque, para, posterior
mente, numa legislação ordinária, regularmos esse as-
sunto. .

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Retirado o
destaque. .

O'SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votacão o
Destaque n.? 5619, requerido pelo Constituinte .José Igná
cio Fer·reiTa, referente à Emenda n.> 19503, de autoria
do mesmo. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.

Prejudicado.
Em votação o Destaque n,> 5668, requerido pelo mes

111::J Constituinte José Ignácio Ferreira, referente à Emenda
ri.? 19934. (Pausa)

8. Ex.a não está presente.
Prej udícado,



1132 Quarta·feira 27 DIÁRIO DA ASSEMBL,ªIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

Em votação o Destaque n.O 5.734, requerido pelo no
bre Constituinte Carlos Alberto Caó. (Pausa) S. Ex.a não
está presente. Prejudicado.

Destaque n.O 5.814 - Emenda n.o lP-15.116-3,
do Sr. Carlos Cardinal, "que adita artigo ao Tí
tulo U, Capo I, d Projeto de Constituição (art. 5.°
do Substitutivo n.O 2)".

Em votação o Destaque n.> 5.814, requerido pelo no
bre Constituinte Carlos Cardinal, referente à Emenda
n.O 15.116, de autoria do mesmo.

Concedo a palavra ao nobre COnstituinte Carlos Car
dinal.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CARDINAL - Sr.
Presidente, Bras. e Srs. Constituintes:

O destaque tem por objetivo deixar que lei fixe um
percentual nas administrações, tanto federal, como es
taduais e municipais de um número permanente e cativo.
para que os portadores de deficiência tenham um lugar
assegurado nessas administrações.

Trata-se de uma medida adotada nos países modernos,
em todo o mundo. E não tem, absolutamente - gostaria
de chamar a atencão das Bras. e dos Srs. Constituintes 
nenhum caráter assístenctalísta: tampouco a medida se
tornaria onerosa aos cofres públicos mas parte de uma
realidade, já que hoje não podemos absolutamente igno
rar que no Brasil existem milhares e milhares de defi
cientes e os poderes públicos, se adotassem essa providên
cia, corno não asststencíalísta. como não onerosa a seus
próprios cofres, estariam, naturalmente, garantindo um
percentual definitivo e cativo para as pessoas portadoras
de deficiência.

Naturalmente que esse percentual - e até posso
adiantar que na Inglaterra, por exemplo, é de 3% - de
veria ser fixado em lei e estaríamos indo ao encontro 
quero e pretendo fazer essa afirmação aqui - de uma
necessidade que nós, na COnstituinte, deveríamos antever
para os dias de amanhã deste Brasil.

Portanto, peço a aprovação das Sras. e Srs. COnsti
tuintes para este destaque que diz respeito aos deficientes
físicos. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não há ora
dores inscritos.

O Relator tem a palavra.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - A legislação ame

ricana consagra e adota esta medida de garantir um mer
cado de trabalho definido e cativo, não só para defíeíen
tes físicos mas para os cidadãos negros e para as mu
lheres. po~tanto, do ponto de vista social, é justíssima a
demanda e a proposta do nobre COnstituinte Car1{)s Car
dinal.

Apenas, apelaríamos ao Constituinte para que apre
sentasse o mesmo destaque no capítulo referente aos Ser
vídoress Públicos, uma vez que a relatoria entende que
isto não é um principio mas, meramente, uma norma com
a qual concordamos. E não se tratando de um princípio
deverá ser incorporada ao Capítulo dos Servidores Públi
cos, no qual a relatoría se dispõe ao acolhimento dessa
postulação. (Muito bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - li: um velho
companheiro da Constituinte de 1946, José Maria Oríspím,
que estava aqui, veio visitar-me e eu estava conversando
com ele. Peço perdão pela ausência involuntária dos de
bates.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, a
relataria pede a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Relator José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Como as Instrucões
que recebemos da assessoria da Mesa são de que téeníea
e regimentalmente, não é possível que este desta'que seja
reapresentado, a relatoría se dispõe, portanto, como me
lhor redação, transferir esta norma para o capítulo onde
ela; melhor couber. Por isso. propõe que ela seja votada
evídentemente, neste momento, ficando a relataria com a
liberdade de transferi-la para outro Capítulo.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Af<lnso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre COnstituinte Egídio Ferreira Lima, para
uma questão de ordem,

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Na emenda, o autor se reporta ao art. 17, e não ao art. 5.0
ou 6.° do Substitutivo n.o 1.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - É o art. 17 do 1.0
Substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Então não é a matéria que está sendo discutida.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Mas ela foi classi
ficada pela Mesa como correta.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
A Mesa corrige, e ela será votada na oportunidade pró
pria - foi um equívoco.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - SI'.
Presidente, parece-me que a proposta do Relator é muito
bem intencionada, mas S. Ex.a. não tem, segundo decisões,
anteriores, poderes para esta decisão. Como houve um
engano da Mesa, e a Mesa trouxe esta proposta que vísí
velmente está tendo a aprovação do plenário, para o art
5.0, a sugestão perfeita é de que leve esta proposta para
o Capítulo próprio que é o do Serviço IPúblico. Aí ficará
tudo resolvido e votaremos a proposta quando estivermos
examinando o Capítulo do serviço Público.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa reco
nhece que houve um equívoco quanto à clasalfíeaçâo do
assunto, que será remetido oportunamente, ao Capítulo
adequado.

Em votação o Destaque n,v 5.860, requerido pelo Cons
tituinte Augusto Carvalho e referente à Emenda n.9 34.540,
de autoria do mesmo nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO OARVALHO
Retiro o destaque.

Destaque n.o 6.321.87 - Emenda n.O ES
21.313-0, do Sr. lorge Hage, "que adita inciso ao
art. 19 do Substitutivo n.O 1 (art. 5.° do Sub,stitu.
tivo n,? 2)".

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
O Destaque n.o 6.221, requerido pelo nobre Constituinte
Jorge Hage, e referente à Emenda n.O 21.313, de autoria
do mesmo nobre Oonstituinte, a quem concedo a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presi
dente, esclarecendo que o destaque que está posto em vo
tação não é o que se encontra nas planilhas distribuídas
inicialmente, ou seja, não é o Destaque n,v 6.223/i7, refe
rente à Emenda. n.~ 1P-19.447, porque este eu requeri à
Mesa a transterêneta para o Oapítulo próprio - já fui
atendido - que é o Capítulo VII do Título III. O que está
!'l~ .votação é um outro destaque que não estava aqui,
íníctalmente, Somente para evitar dúvidas no plenário. li:
o Destaque n.? 6.221, referente à inclusão da ação civil
pública entre os instrumentos de defesa da cidadania.
_ Tendo em vista a' modificacão da estrutura da

matéria no novo substitutivo, abro mão deste destaque
Palmas)
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o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Apoiado. O
autor desiste do destaque.

Destaque n.O 006536-87 - Emenda n.O ES
29883-6, do Sr. Lysâneas Maciel, "que acrescenta
artigo ao Título 11, do Capítulo I, do Substitutivo
n,v 1 (art. 5.0, do Substitutivo n.o 2)" (95.a vo
tação).

Em votação o Destaque n.? 6536, requerido pelo no
bre Constituinte Lysâneas Maciel, referente à Emenda
n.o 29883, de autoria do mesmo nobre Constituinte.

Com a palavra o Constituinte Lysâneas Maciel.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, srs. Constituintes. Na condição de advogado
de várias associações de bairros, de locais pobres no nO~SQ

Estado, e num País em que há 40 milhões de pessoas em
estado de miséria absoluta verificamos que muitos desses
serviços foram cortados de pessoas desempregadas, que
não tinham realmente condições de pagar. O único acrés
cimo que fízemos para atender a essa justa reivindicação
foi que haveria necessidade de comprovar aquelas dificul
dades, para se beneficiar dessa situação excepcional, por
que senão os serviços públicos também poderiam entrar
em colapso.

Sr. Presidente, atendeu-se ao pedido, mas exigiu-se
que houvesse uma comprovação. Assim como se presta
assístêncía jurídica gratuita nos casos comprovados de
dificuldades financeiras absolutas, assim também nos ser
viços essenciais tenho a impressão de que a exigência de
comprovação do estado, de necessidade é absolutamente
necessária. Daí a emenda corrigindo uma situação anterior
que era genérica, atendendo a muitos pedidos de várias
asssocíações num País em que - repito - 40 milhões de
pessoas vivem' em estado de miséria absoluta. Por isso,
mantenho o destaque com essa garantia, para que esses
serviços não entrem em colapso. Que haja necessidade
de comprovar este estado doe miséria e de dificuldades.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - possivelmen
te há oradores que desejam se inscrever. (Pausa)

Tem a palavra o nobre Constituinte Pimenta da Veiga,
para se manifestar contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, apenas para chamar a atenção do Plenário.
Não obstante os melhores propósitos do eminente Cons
tituinte Lysâneas Maciel, quando apresentou essa propos
ta, cujo objetivo pode ser contemplado até em determi
nadas e específicas situações pela lei ordinária, não vejo
como constar de uma Constituição dispositivo corno este,
que libera o pagamento dos serviços de água, .esgoto. e
energia elétrica para aqueles que demonstrem incapaci
dade d,e pagamento. Trata-se de um o~jetivo. l~uvável,
mas que levaria, evidentemente, os serVIços. públicos 8;0
caos, na medida em que passaria a ser um direito constí
tucional. Portanto, compreendendo a nobreza, a grandeza
do objetivo e considerando que ele possa ser contemplado
em lei ordinária, lamentavelmente, temos que opinar con
trariamente a respeito dessa proposta.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a
palavra o nobre Constituinte. o!0aquim Bevílacqua, para
encaminhar a favor da proposiçao.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁCQUA 
Sr. Presidente, embora entenda que a emenda não está
situada ónde deveria estar, porque deveria estar nas limi
tações da competência de cobrança de tributos por parte
do Estado, onde apresentei emenda neste sentido que não
foi acolhida pelo nobre Relator, apesar de entender - re
pito - que ela não está situada onde deveria estar, sou
inteiramente favorável. Já que estamos assegurando na
Constituição os direitos fundamentais da pessoa humana,
entendo como direito fundamental da pessoa humana o
direito à água e à energia elétrica.

Por esta razão, voto favoravelmente à emenda do
Constituinte Lysâneas Maciel, que foi também por mim
apresentada num outro capítulo do projeto de Constitui
ção e, infelizmente, não acolhido pelo nobre Relator.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para encaminhar contra.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a
palavra o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr. Pre
sidente, apesar das nobres intenções do eminente Cons
tituinte Lysâneas Maciel, achamos que essa matéria é de
lei ordinária.

Hoje, no Brasil, em diversos municípios e Estados,
existem leis municipais e leis estaduais contemplando as
pessoas carentes. Em São Paulo mesmo existe uma lei
municipal que contempla o carente e o idoso para não
pagarem os transportes públicos.

Não vejo razão de colocar esta matéria numa Cons
tituição.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, na
verdade, esta é uma emenda de cons íderável teor social
e é profundamente respeitável o objetivo que move o Sr.
Constituinte Lysâneas Maciel.

No entanto, isto não pode ser caracterizado como um
princípio; estamos num terreno da Constituição que é o
terreno dos grandes e basilares princípios que regem a vida
nacional.

Ora, isto aqui é, muito mais uma decisão administra
tiva municipal, é um ato administrativo, é uma portaria.
Portanto não pode ser elevado à condição e ao nível de
uma regra constitucional, de uma norma superior.

Por outro lado, este Parlamentar tem uma larga vivên
cia dos problemas comunitários. A luta da organização
popular não é privilégio só de alguns, muitos dedicaram
a sua vida também a esse propósito e a minha longa ex
periência junto à luta popular na' organização do povo
nos bairros, nas associações comunitárias tem me com
;provado. Reporto-me a exemplo de uma cidade como
Porto Alegre que, com 1 milhão e 100 mil habitantes, tem
400 mil favelados vivendo em aglomerados de baixíssima
renda, em condições subumanas de habitação e de sobre
vivência. O que tenho visto e registrado, e este é o conhe
cimento real dos fatos, é que o grande problema dos mo
radores dessas áreas marginais não é pagar a conta de luz,
não é pagar a conta de água; a grande luta dramática
dessas populações margínaís é de instalar a água, de ins
talar a luz, porque 40% apenas da população de Porto
Alegre têm acesso à luz, à água, ao esgoto e aos equipa
mentos de infra-estrutura urbana.

Portanto, sem que haja qualquer restrição ao objetivo,
à intenção social que move o Constituinte Lysâneas Ma
ciel, não podemos abrigar, acolher esta proposta, por se
tratar muito mais de um ato administrativo de uma deci
são municipal do que propriamente de umá norma supe
rior constitucional.

É contrário, inevitavelmente, o parecer da relataria.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Relator

manifestou-se contrariamente.
Em votação.

Os Srs. Constituintes que concordarem com a sugestão
do nobre Constituinte Lysâneas Maciel queiram responder
SIM, os que não aceitarem responderão NAo.

Vai-se fazer a chamada.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Cristina Tavares, Fer-



1134 Quarta-feira 27 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

nando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Freire,
José Paulo Bisol, Mário Lima, Nelton Friedrich, Oswaldo
Lima Filho, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Chagas Ro
drigues, José Carlos Grecco, Michel Temer, Nelson Wede
kin, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Darcy
Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia,
José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Joaquim
Bevilacqua, Bocayuva Cunha, José Genoíno, Haroldo Lima,
Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguintes
senhores Constituintes: Artur da Távola, Bernardo Cabral,
Carlos Mosconi, Oarlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cid
Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Ibsen Pinheiro, João Cal
mon, José Fogaça, José Geraldo, José Ignácio Ferreira,
José Richa, Nilson Gibson, Pimenta da Veiga, Prisco
Viana, Rodrigues Palma, Theodoro Mendes, Wilson Mar
tins, Albano Franco, Délio Braz, Israel Pinheiro, José Ta
vares, Ziza Valadares, Aronro Arinos, Alceni Guerra,
Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Christó
vam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco
Benjamim, Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira, José
Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos, José Tho
maz Naná, Luis Eduardo, Marcondes Gadelha, Mário Assad,
Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiuza, Sandra
Cavalcanti, Virgílio Távora, José Lourenço, Ricardo Izar
e Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 33 Constituintes;
votaram NÃO 50 Constituintes. Total: 83 votos. O Des
taque foi rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Peço
a palavra ;pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - V. Ex.a tem
a palavra.

O sa. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, não se trata propriamente de questão de oro
dem, apenas de comunicar a esta comissão que se en
contra presente entre nós o Constituinte de 194ü, da Ban
cada Comunista do PCB, José Maria Crispim.

Acredtito ser uma honra para todos nós a presença
do nobre Constituinte ainda militante partidário. (Pal
mas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tenho o
prazer de manírestar minha solidariedade e de dizer que
fomos companheiros na COnstituinte de 1946, quando tive
ocasião de falar protestando contra a cassação dos man
datos dos Deputados comunistas.

'Él o que eu desejava comunicar a V. Ex.as (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o Destaque n.o 6.600, requerido pela COnstituinte Maria
de Lourdes Abadia, referente à Emenda n.O 30.516. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.

Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 7.031, requerido pelo Cons
tituinte Miro Teixeira, referente à Emenda n.o 20.708.
(Pausa)

S. Ex.a não está presente,

Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 7.066, requerido pelo no
bre Constituinte Nelson Jobdm, referente à Emenda n.o
20.705, de autoria do Sr. José Rocha Sobrinho e outros.
Emenda popular. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.

Prejudicado.

Votação do Destaque n.o 7.249, requerido pelo nobre
Constituinte Mendes Botelho, referente à Emenda n.o
30.022, de autoria do mesmo Constituinte. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
PJ.1ejudicado.

- Votação do Destaque n.o 7.340, requerido pelo no
bre Constituinte Luiz Viana, referente à Emenda n.o
22.914. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.

Em votação o Destaque n.? 7.452, requerido pelo no
bre Constdtuinte José Freire, referente à Emenda po
pular n.o 20.771, de Josefa da Silva Marinho e outros.
(Pausa.)

S. Ex.a retira o destaque.
Em votação o Destaque n.o 7.632, requerido pelo Cons

tituinte Paulo Macarini, referente à Emenda n.o 9.645,
de sua autoria. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.
Em votação outro Destaque, apresentado pelo mes

mo Constituinte, com n.o 7.663-, referente à Emenda n.o
8.812.

Não estando S. Ex.a presente, está preíudícado o des
taque.

Destaque n,v 007784-87 Emenda n. O

lP-19769-4, do Sr. Sérgio Brito, "que acrescenta
artigo ao Título U, Capítulo I, do Substitutivo
n,v 1 (artigo 5.°, Substitutivo n.o 2)". (96.a votação)

Em votação o Destaque n.o 7.784, requerido pelo cons
titUJinte Sérgio Brito, referente à Emenda n.o 19.769, de
sua autoria.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Sérgio Brito.

O SR. CONSTITUINTE Sl!lRGIO BRITO - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, o Destaque se refere a todo con
denado, de qualquer nível, que estiver há menos de dois
anos domiciliado na cidade onde cometeu o delito, será
removido para o seu Estado de origem, para cumprir a
pena, após decisão condenatória.

Esta proposta irá gerar um sensível esvaziamento nos
presídios dos grandes centros e dará ao preso melhor
condição de recuperação, Vale acentuar o ocorrido na
Capital bandeirante com a rebelião no ;presídio daquela
megalópole, onde dezenas de detentos morreram devido
a excessiva aglomeração na casa de detenção e peniten
ciária no Estado, onde o preso não passa por uma tera
pia ocupacional e convívio dos familiares.

Ê da eompetêneãa da União, através do Ministério da
Justiça o controle, construção e manutenção de todos
os presídios brasileiros, devendo os mesmos serem trans
formados em cidades penitenciárias providas de índús
trdas e escolas, nunca superior a 400 detentos cada uma.
Para os Estados de maior densidade, sua regionalização,
fora dos centros urbanos, estimula os institutos agríco
las.

Durante o pronunciamento do Sr. Sérgio Bri
to o Sr. Monso Arinos, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Fernando
Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Tem a palavra o nobre Constituinte José Tavares,

para falar contra.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVAíRES - Sr. Pre

sidente, em que pese a boa intenção do ilustre oonstí-
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tuinte Sérgio Brito, quero me manifestar contra, e vou di
zer porquê.

A emenda do Constituinte Sérgio Brito diz:
"Todo condenado, de qualquer nível, que es

tiver, há menos de dois anos domiciliado na ci
dade onde cometeu o delito, será removido para
o seu Estado de origem, para cumprír a pena,
após decisão condenatória."

Diz S. Ex.a que se aprovada a sua emenda, ela vliria
em muitos contribuir para a solução de graves problemas
penitenciários no Brasil.

Permito-me discordar. Nã'Ü é através desse expedien
te que resolveremos graves problemas penitenciários no
Brasil, primeiro porque o número de presidiários que esta
ria enquadrado dentro do espírito da emenda não é tão
expressivo; segundo, que isso não é assunto - com todo
o respeito ao nobre Colega - para a Constituição. Seria,
no máximo, de admitir-se um assunto dessa natureza na
legislação penal específica, no Código Penal.

Portanto, quero manifestar-me contrário a esta
emenda, por não ser, segundo o meu entendimento, as
sunto de Constituição e muito menos razão de solução
para os problemas graves do sistema penitenciário bra
sileiro.

Concluindo, Sr. Presidente, o meu encaminhamento
é no sentido de rejeitarmos esta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Constituinte Joaquim Bevilacqua, para
encaminhar a -favor.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA 
Sr. Presidente, Srs. constituintes:

A emenda do nobre Constituinte Sérgio Brito está de
acordo com os princípios, inclusive, da recuperação dos
detentos. Sabemos das dificuldades que têm os familia
res dos presos para os contatos quando eles estão presos
em distâncias muito longas e a emenda do Constituinte
Sérgio Brito faz a ressalva: quando um transeunte, um
passageiro, de passagem por determinada cidade, comete
um crime, é justo que ele, condenado, seja remetido para
a sua terra de origem, até porque isso vai evitar que pisto
leiros profissionais, que assaltantes sem moradia fixa an
dem pelo Brasil afora, cometendo delitos com dificil re
cuperação, reincidindo na maior parte das vezes, uma vez
que não terão a condição de convivência, de proximidade
com seus familiares.

Entendemos que é da maior utilidade, é preciosa a
emenda do Constituinte Sérgio Brito, e vem colaborar em
muito 'Com o intuito da sociedade de recuperar o detento;
mas, ao mesmo tempo, de possibilitar que ele fique detido
na proximidade do seu lar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Constituinte J<lsé Paulo Bísol, para enca
minhar contra a emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ PAULO BISOL - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

Subo a esta tribuna para fazer uma súplica ao Consti
tuinte Sérgio Brito no sentido de que retire a sua emenda,
que é caracteristicamente uma normação da lei das exe
cuções criminais. Não é nem do Código Penal. Está abai
xo na categorízação das leis, abaixo até da Lei Processual
Penal. É lei das execuções criminais.

Além disso, o texto contém um defeito de autoritaris
mo, porque coloca o verbo "será". Nem sempre o preso
está interessado em ser transferido de um presídio para
outro e esta lei está obrigando a transferência. Em ter
ceiro lugar, um detalhe muito importante: alguns presí
dios têm condições para a execução da pena tal como está
previsto no Código Penal: regime fechado, regime semi-

aberto, regime aberto ... Presídios do interior, normal
mente, não dispõem das 'Condições índíspensáveís- para o
cumprimento do tipo de regime que está pressuposto na
condenação. Então, nós vamos na Constituição inserir um
texto de outra categoria legislativa, e, além disso, colocar
uma compulsoriedade que prejudica o preso; em terceiro
lugar, vamos inverter todos os valores.

Faço esta súplica no sentido de que o Constituinte
Sérgio Brito retire sua emenda, que poderá ser muito bem
considerada legislativamente a posteriori. Além disso,
aceitando a sugestão do nobre Relator, esse texto envolve
uma verdadeira pena de acréscimo, uma pena em adendo,
o banimento. Está feita a súplica.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Eu encarece
ria ao eminente Constituinte Sérgio Brito que atendesse
a solicitação do eminente Constituinte José Paulo Bisol,
ao qual acoplo 'Ü meu pedido também, para que retire a
sua emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Consulto o Constituinte se S. Ex.a retira a emenda.
(Pausa)

O SR. CONSTITUINTE SÉRGIO BRITO - Sr Presi-
dente, não retiro. .

_ O SR. PRESI~ENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Nao havendo a retirada, faremos a votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Theodoro Mendes, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Fran
cisco Benjamim, Luís Eduardo, Paulo Pimentel, João Me
nezes, Jonas Pinheiro, Mozarildo Cavalcanti, Ricardo Izar,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevílaequa, José
Maria Eymael. Votaram NÃO os seguintes Senhores Cons
tituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Cam
pos, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna,
Celso Dourado, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Henrique Cardoso, Francisco
Pinto, Haroldo Sabóia, João Calmon, José Fogaça, José
Freire, José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bi
sol, José Richa, José Serra, Mário Lima, Nelson Jobim,
Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Raimund~
Bezerra, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Sigmaringa Sei
xas, Virgíldásio de Senna, Wilson Martins Chagas Rodri
gues, Décio Braz, Euclides Scalco, Israel' Pinheiro, José
Carlos Grecco, José Tavares, Márcio Braga Michel Temer
Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Octávio Elísio Ulduricó
Pinto, Vilson Souza, Alceni Guerra, Arnaldo Pri~to Carlos
gues, Délio Braz, Euclides Scalco, Israel Pinhei~o José
Jorge, José Lins, José Th<lmaz Nonô, Osvaldo Coelho Ri
cardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Simão sessím Darcy
Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho José Luiz Maia
Virgílio Távora, Adylson Motta, Brandão Monteiro José
Maurício, José Genoíno, Haroldo Lima Roberto Freire
Jamil Haddad, Antonio Farias.' ,

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 14 Cons
tituintes; votaram NÃO 73 constituintes. Total: 87 votos.
O Destaque foi rejeitado.

Passamos à votação do Destaque n,v 8108 do Consti-
tuinte Osvaldo Coelho, referente à Emenda n.o 2987/}.

Pergunto se o Constituinte está presente. (Pausa)
Estando presente, V. Ex.a mantém o destaque?
O SR. CONSTITUINTE OSVALDO COELHO - Retiro

o destaque, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _

Tendo o Constituinte Osvaldo Ooelho retirado o destaque
passa-se à outra matéria. '

Está terminada a votação do art. 5.0 (Palmas)
V. Ex.as bem merecem as palmas que bateram a si

mesmos.
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Iríamos passar agora ao Capítulo II sobre os Direitos
Sociais. Entretanto ...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ] FOGAÇA - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte José
Fogaça.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ] FOGAÇA - Sr. Pre
sidente, ontem à tarde, realizou-se aqui uma profícua,
proveitosa reunião da Comissão de Sistematização. Este
Parlamentar, por ser membro do Senado Federal e porque
lá estava em andamento uma sessão ordinária, teve que
fazer uma opção dramática. Porém, movido por motivos
de alta relevância, de Interesse do meu Estado, fui obri
gado a permanecer na sessão ordinária do Senado, sendo
obrigado, portanto, a estar ausente dessa sessão.

Peço a V. Ex.a, em meu nome e em nome do Consti
tuinte José Paulo Bisol, que ficou na mesma contingência,
que encaminhe à Presidência da Comissão de Sistemati
zação e também à Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte uma forma de administrar esse conflito, por
que nós, Parlamentares, não possuímos o dom da ubiqüi
dade. Não é possível estar em dois lugares ao mesmo
tempo. Conseqüentemente, é preciso administrar melhor a
convivência entre as sessões ordinárias do Senado e as
sessões da Oomírsão de Sistematização.

Faço este registro apenas para efeito de que alguma
iniciativa neste sentido seja tomada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem inteira razão. Eu próprio estive na mesma
circunstância e, não tendo também o dom da ubiqüidade,
tive de me desdobrar, como V. Ex.a, para votar lá e aqui.

Encaminharei à Mesa da Comissão de Sistematização
e da Assembléia Nacional Constituinte a questão levantada
por V. Ex.a e pedirei que, efetivamente, não se realizem
sessões simultâneas, porque embaraça o voto dos Cons
tituintes.

Srs. Constituintes, passaríamos à apresentação do
Capítulo II, que diz respeito aos Direitos Sociais.

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

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra V. Ex.a, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Eu
queria fazer uma consulta para o bom andamento dos
trabalhos. Há algumas emendas que est.ão sendo desloca~as
para os lugares próprios. Louve-se até um esforço m1;1lto
grande dos funcionários e também da Mesa nesse. sentído,
Mas Sr. Presidente, estou preocupado, porque a eriaçao do
Tribunal de Garantias Constitucionais, que é objeto da
preocupação de vários Constitu~ntes, no .m~u mod~s~o e~
tender devia se inserir na questão dos DIreItos IndIVIduaIS
e Coletivos, para ser votada i~ediatamente, agora, ainda
que com novo Titulo, porque nao se trata, como se pensa,
de ~m órgão do Poder Judiciário. Trata-se .de um Tribunal
Social e não um Tribunal Comum de JustIça, pertencente
ao poder Judiciário. Parece-me que houve esse deslocamen
to para aquele texto da Constituição, im~licando numa
deformação inconsciente da proposta do T!Ibunal de Ga
rantias Constitucionais. É] um Tribunal socíaí, com carac
terísticas diferentes, inusitadas, e que deve ser tratado
nos Direitos Individuais e Coletivos, e deve ser votado
imediatamente segundo o meu modesto entender. Essa é
uma questão 'de ordenamento, aliás, mais do que uma
questão de ordem, que submeto à apreciação da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Fernal1;do Henrique Cardoso? z:
Pois não! Eu queria informar a V. Ex.a que a decisão

tomada, até agora, no sentido da criação, das propostas,
das emendas e dos destaques, sobre o Tribunal Consti
tucional, não está localizada no Capítulo, nem no Título
relativo ao Poder Judiciário, senão que foi tomada a
decisão - que obviamente pode ser revista - de que
seria um título adicional a ser votado assim que termi
narmos a votação do Capitulo lI, do presente Título que
estamos votando.

Ao terminarmos a votação dos direitos sociais, nacio
nalidade e Direitos Políticos e Partidos Políticos, entra,
então, o Tribunal Constitucional; ou seja, esta semana
mesmo, se tivermos sorte, votaremos o destaque do Tri
bunal Constitucional.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - A
minha questão de ordem à Mesa: parece-me mais ade
quada, data venía, que isso seja inserido, precísamente,
nos Direitos e Garantias Individuais, a ser votado ime
diatamente, e não após os Direitos Sociais.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Mas a emenda, está precisamente localizada no Título lI.
dos Direitos e Liberdades Fundamentais; entraria como
Capítulo VI deste Título.

Tem razão. Está acolhida a questão de ordem de
V. Ex.a Apenas, por uma questão de ordenamento dos
trabalhos, entrará no Capítulo VI deste Título.

v - SUSPENSÃO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- Srs. Constituintes, tendo havido um acordo de lide
ranças no sentido de que a votação relativa aos Direitos
Sociais se iniciasse amanhã, para que houvesse mais tempo
para acordos ao redor desta matéria relevante, a Presidên
cia vai suspender os trabalhos, convocando os Senhores
Constituintes para a continuação da presente reunião,
amanhã, 7-10-87, às 14:30 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 7 DE OUTUBRO DE 1987

Presidência dos Srs.: Brandão Monteiro, Segundo-Vi
ce-Presidente; Aluízio Campos, Primeiro-Vice-Presidente;
Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presidente; Afonso Ari
nos, Presidente; Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice
Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIliO

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.

II - ORDEM DO DIA

VOTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇãO
TíTULO II (continuação)

~O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o Destaque n. O 5.245, requerido pelo Constituinte
Victor Faccioni, referente à Emenda n,v 34.508, do mesmo
autor, objetivando a transferência do Capítulo II para o
título da Ordem Social.

Não estando presente o autor, fica prejudicado o
destaque.

Em votação o Destaque n.v 2.129, requerido pelo Cons
tituinte João Paulo, referente à Emenda n.o 29.647, do
mesmo autor, substitutiva do capítulo.

Não estando presente o autor, fica prejudicado o
destaque.
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Em votação o Destaque n.O 5421, requerido pelo Cons
tituinte osé Egreja, referente à Emenda n.o 32177.

Não estando presente o autor, fica prejudicado, o
destaque.

Em votação o Destaque n.o 6788, requerido pelo
Constituinte Carlos Sant'Anna, referente à Emenda n.?
30724, de autoria do Constituinte Enoc Vteira.

Foi retirado o destaque.
No mesmo sentido, transterêneía dos arts. 7.°, 8.°, 9.°

e 10 para o Título VIII.

Destaque n.O 1461, requerido pelo Constituinte Arnal
do Prieto.

Foi retirado o destaque.
Tendo sido votado o Capítulo, passaremos à votação

do art. 6.°
Destaque n.O 003792-87 -, do Sr. Luiz Inácio

Lula da Silva, "que substitui o art. 6.° do Substi
tutivo n,v 2 pelo artigo 13 do Projeto de Consti
tuição". (97.a votação)

Em votação o Destaque n,v 3792, requerido pelo Cons
tituinte Luiz Inácio Lula da Silva, referente ao texto do
art. 6.°: substitui o artigo do Substitutivo pelo art. 13 do
Projeto de Constituição.

Com a palavra o Sr. Constituinte Luiz Inácio Lula
da Silva, para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA SIL
VA - Sr. Presidente, srs. Constituintes, nesses oito meses
de funcionamento da Constdtuinte alguns temas ganharam
maior repercussão e outros tornaram-se mais polêmicos
para o conjunto da sociedade. Um deles, que desde o início
vem causando grande polêmica e em função do qual al
guns setores da imprensa, por interesse eminentemente
econômico, têm feito verdadeira guerra, é o que diz res
peito à estaoílídade no emprego,

Minha emenda vdsa a trazer à apreciação de V. Ex.as
o art. 13 do Projeto Zero, que trata da questão da esta
bilidade, para que seja aprovado por esta Constituinte.

Alguns empresários têm feito verdadeira guerra fria
contra o Projeto Zero desde a sua aprovação na Comissão
da Ordem Social, dizendo que, com a aprovação do seu
art. 13, levaríamos as empresas brasileiras à falência, por
que ninguém iria querer ínvestãr mais no Pais, dando a
idéia de que seria o emprego vttalíeío e nunca mais o
empresário poderia mandar algum trabalhador embora.

Além disso, já não bastasse um amplo setor da im
prensa fazer uma verdadeira guerra arrumaram dois diri
gentes sínddcaís para guerrearem contra aquela emenda
que prevê, com a maior seriedade, a questão da garantia
no emprego.

Ora, é importante lembrar aos Constituintes que
aquela emenda não proíbe. dispensar o empregado, mes
mo que ele cometa falta grave, quando o contrato é feito
a termo, ou por motivo de ordem econômica, quando a
empresa está em crise. Além desses três fatores, qual
seria o outro que levaria o empresário a querer dispensar
o empregado, se não a da prática da rotativddade da mão
de-obra, reduzindo sempre que possível a folha de sa
lários?

Entendemos que o Projeto Zero seria a garantia mí
níma que os trabalhadores brasileiros precisariam nesta
Constituinte, porque até agora, nas discussões dos prin
cípios gerais, está tudo muito bom. Não estão em con
fldto as diferenças entre capítal e trabalho, mas, pura e
simplesmente, a nossa visão de mais ou menos liberdade
e de direitos humanos. Mas, a partir do momento em
que se entra na ordem social, deparamos com o que se
denomina, em linguagem popular, "pão, pão; queijo,
queijo". Él saber quem está do lado da classe trabalhadora

brasileira e quem está contra ela. Que outro direito teria
essa classe nesta oonstãtuíção se não tivesse a garantia
do emprego? Que outro direito teria o trabalhador nesta
Constituição se não lhe fosse permitido, com o resgate
do Projeto Zero, a redução da jornada de trabalho para
40 horas semanais? O Projeto Zero não trata apenas da
questão da estaoíltdade, mas. do salário mínimo, da re
dução da jornada de trabalho e de outras questões per
tinentes aos direitos do trabalhador. Tenho acompanha
do o problema atenciosamente pelos jornais, conversado
muito com os Srs. Constituintes a respeito e senti que há
uma deslavada mentira na relação trabalho e capital ocor
rida no País.

Gostaria que a Mesa me desse mais tempo, a fim de
que os Srs. Constituintes pudessem comprovar alguns
números que justificam a aprovação de minha emenda.

Em 1985 a taxa média de rotatividade no emprego
foi de 33,9%, ou sela, um terço do conjunto da classe
trabalhadora foi obrigada a trocar de emprego. No setor
prdvado, a rotatividade é superíor à média nacional: na
construção civil, por exemplo, 96%; no comércio 48%.
Essa rotativida:de só se explica pela prática maquíavélíca
que alguns empresários adotaram ao longo dos últimos
20 anos, para tentar fazer com que o traoalhador, toda
vez que ganhasse um salário maior, fosse dispensado e
em seu lugar fosse contratado outro com salário menor.

Se não bastasse isso, há, adnda, esses números para
os quais gostaria que V. Ex.as atentassem: trabalhadores
dispensados sem justa causa, por iniciativa do emprega
dor - 63%; com justa causa - 3,9%; trabalhadores de
sempregados. por sua iniciativa, sem justa causa - 21%;
com justa causa - 20%.

Há aqui dados muito mais sérios. Depois encaminha
reá à Mesa o documento para ser publicado nos Anais do
Congresso Nacional. Trata-se de dadas oficiais do Minis
tério do Trabalho, que estampam a taxa anual de rota
tividade no mercado de trabalho, abrangendo o País in
teiro: indústria de transformação - 37,19%; construção
civil - 96%; comércio - 48%; serviços - 35%; admí
nãstração pública - 2,48%; agricultura e silvicultura 
44%; outras atividades - 45%.

O dado mais grave e que alguns empresários tentam
justificar em «íetesa das empresas pequenas - gostaria
que V. Ex.as prestassem atenção - é a rotatividade da
mão-de-obra em virtude do tamanho e da categoria da fá
brica, que é a seguinte: de um a quatro trabalhadores 
73%; 5 a 9 - 63%; de 10 a 19 - 59%; de 20 a 49 - 55%;
de 100 a 249 - 51%; de 250 a 499 - 44%; de 500 a 900
37%, e acima de 1000 - 17%.

Acho que, se a Oonstdtuínte não aprovar esta emenda,
o povo será frustrado em uma de suas esperanças, na
medida em que toda a classe trabalhadora brasileira, há
mais de meio século, luta por cinco pontos fundamentais:
estabilidade e autonomia sindicais, direito à greve, estabi
lidade no emprego, redução da jornada de trabalho e re
forma agrária.

Deixo à consdderação da Casa cópia deste documento
;porque é importante que, hoje, dia 7 de outubro de 1987'
fique registrado o comportamento dos Constituintes aó
votarem a coisa mais importante para a classe trabalha
dora.

Durante o pronunciamento do Sr. Luiz Iná
cio Lula da Silva, o Sr. Brandão Monteiro, Segun
do- Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Aluízio Campos, Pri
meiro-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não há
oradores inscritos para falar contra.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Brandão
Monteiro para defender a emenda.
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o SR. CONSTITUINTE BRANDãO MONTEIRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, como segundo subscritor
da emenda do nobre Constituinte Luiz Inácio Lula da
Silva, assomo à tribuna para defender a emenda.

Penso que o Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva já
colocou as questões de ordem técnica, que são aquelas que
víabílízam a emenda. Acho que o meu papel, aqui, é tra
tar do aspecto político.

No momento em que iniciamos a votação dos direi
tos dos trabalhadores uma coisa precisa ficar clara para
a Nação: quem são aqueles que estão a favor dos traba
lhadores e quem são aqueles que, embora, dizendo que
estão ao lado dos trabalhadores, estão formalmente con
tra essa classe? Reporto-me a uma passagem bíblica do
Eclesiastes, capítulo 3.°, que diz com muita clareza:

"Há tempo de nascer e tempo de morrer; tem
po de plantar e tempo de arrancar o que Se plan
tou. Tempo de buscar e tempo de deitar fora;
tempo de estar calado e tempo de falar. Há tem
po de clareza e tempo de escuridão."

A emenda do Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva
busca exatamente ressurgir o texto do projeto e vejo que
muitas dessas questões foram colocadas à época da cam
panha eleitoral, nas conversações, aqui, no Parlamento
e na Constituinte, mas, na verdade, muitas das pessoas
que prometem aos empresários que não haverá estabilida
de dizem aos trabalhadores que haverá uma estabilidade
possível.

Trago, para a consideração daqueles que por acaso
nos queiram ouvir depoimento de um dos mais importan
tes homens do capitalismo moderno, Akio Morita, que pu
blicou o livro Made in Japan, onde aborda com clareza
meridiana a questão da estabilidade. Diz ele, às páginas
166/167:

"Logo descobri também que, nos países oci
dentais, as empresas dispensam empregados as
sim que começa uma recessão. Isso foi outro cho
que para mim, porque no Japão jamais fazemos
isso, a não ser que tenhamos atingido o fundo do
poço. Na esteira do embargo do petróleo, o Japão
sofreu muito devido à sua dependência de outros
países para conseguir o petróleo. Entre 1973 e
1974 tivemos uma inflação de mais de 25% ao
ano e algumas empresas já não podiam simples
mente funcionar mais, e por isso mandaram seu
pessoal para casa. Era impossível, porém, ter toda
essa gente descansando quando as companhias
estavam em dificuldades, e assim muitos empre
gados começaram a voltar ao trabalho, fazendo
faxina, cuidando dos jardins, enfim, executando
qualquer tipo de tarefa."

A decisão saiu dos próprios empregados.

"Claro que nem sempre foi assim no apão,
Na época Meiji, por exemplo, quando os zaibatsu
eram os dirigentes econômicos do país, qualquer
tentativa de sindicalização era considerada coisa
radical pior que isso, comunista, e portanto ile
gal. A1Í.tes da Segunda Guerra Mundia~, não. h:::
via no Japão uma verdadeira democracía, MmeI
ros trabalhadores de usinas, operários, todos eram
exPloradOS, e essa hístórta de trabalhar a vida
toda numa empresa so valia para um lado - o
dos patrões, que podiam demitir qualquer um no
ato ou seia os trabalhadores deviam permane
eer leais ao espirito de "servir apenas a um amo."

"Depois da guerra, quaJ?-do f~ram ~riadas no
vas leis trabalhistas mais liberaís, muitos empre
sários temeram que o novo sistema levasse a in
dústria japonesa à ruína. Assim, embora este
novo sistema de não poder mandar gente embora

lhes parecesse perigoso, os empresários japoneses
atravessaram um período difícil, na tentativa de
reverter as coisas em seu benefício. Começaram
promovendo o conceito familiar nas empresas e,
ao melhorar uma coisa que consideravam ruím,
acabaram criando outra coisa nova e duradoura."

Este depoimento é de um dos mais importantes ho
mens do capitalismo mundial, e demonstra ser intrinseca
mente ligado o trabalho à vida do trabalhador.

Sr. Presidente, no Brasil procura dizer-se que a esta
bilidade levaria as empresas à ruína o que não é verdade.

Ao concluir, deixo registrado que chegou a hora de as
coisas ficarem claras. Aqueles que sempre utilizaram o
trabalhador como massa de manobra dirá "não" ao subs
titutivo do Constituinte Luiz InáCio Lula da Silva, e aque
les que assumem os compromissos que não passam só pela
campanha, tenho certeza, dirão "sim" ao substíttuívo do
bravo Constituinte Lider do PT.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Para enca
minhamento contra o destaque, dou a palavra ao Consti
tuinte Ricardo Izar.

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

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE BRANDãO MONTEIRO - Sr.
Presidente, é comum nos trabalhos da Câmara dos Depu
tados, do Senado Federal e do Congresso Nacional que,
quando há encaminhamento, fale um a favor e outro con
tra. Temos observado - não direi que é uma manobra 
que depoís que se encerraram as inscrições daqueles que en
camínham 8: favor, pessoas se apresentam, seguidamente,
para encaminhar contra. A minha questão de ordem é
no se~tido de que a Mesa, antes de esgotar o prazo de
encamínhamento das emendas, procure inteirar-se se há
algum Constituinte para encaminhar contra, a fim de
que se mantenha o nível democrático dos encaminha
mentos.

O SR. PRESIDE~'"TE (Aluizio Campos) - A Mesa as
sim procedeu, mas ocorre que as inscriões foram feitas
depois de terem falado dois Constituintes. Defiro a ques
tão de ordem de V. Ex.a , para que os debates sejam inter
calados.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Lamento
não poder permitir-lhe a palavra, porque V. Ex.a se ins
creveu tardiamente.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Em votação
o destaque.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Já começa
mos o processo de votação e não pode mais ser admitida
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - V. Ex.a já
me havia concedido a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Depois de
dar a palavra a V. Ex.a, o Constituinte Brandão Monteiro
levantou questão de ordem sobre o processo de votação,
dizendo que a Mesa vem adotando o critério dos encami
nhamentos intercalados, um a favor e outro contra. En
tão, como V. Ex.a não se inscreveu em tempo, não posso
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mais dar a palavra a oradores para falar contra o desta
que. (Palmas) A decisão está tomada.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr. Presi
dente, nas sessões anteriores isso já aconteceu, e V. Ex.a
já me concedeu a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Se aconte-
ceu foi um equívoco da Mesa, que não mais se repetirá.

Em votação.
Concedo a palavra ao eminente Relator.
O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre

sidente, peço a palavra para uma questão de ordem sobre
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Está com
a palavra o eminente Relator, Constituinte Bernardo
Cabral.

O SR. OONSérITUINTE ERALDO TINOCO - V. Ex.a
havia concedido a palavra 00 nobre Constituinte Ricardo
Izar e, além disso, há um aspecto que precisa ser levado
em consideração. Se a praxe é um falar a favor e outro
contra, novamente um a favor e outro contra, natural
mente que a Mesa acertaria se impedisse que dois ora
dores se pronunciassem seguidamente contrários à maté
ria. Mas quanto a um orador falar depois, V. Exa não
está agindo corretamente. Permita-me pedir a reconsi
deração da decisão de V. Ex.a, porque um 01'0001' falar
contrariamente é um direito, pois o processo é alternado,
Prejudicaria o primeiro orador que falasse contrariamen
te à matéria, mas o segundo não podería ser prejudicado.
Permita-me lembrar este aspecto a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Está com a
palavra o Relator, a quem consulto se está de acordo com
a interpretação do nobre constituinte.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Estou de
acordo com a interpretação dada pelo eminente Consti
tuinte Eraldo Tinoco.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Diante da
concordância do Relator, como o Regimento estabelece que
dois oradores falem a favor e dois contra - e a interca
lação tem sido a praxe adotada pela Mesa, embora não
conste expressamente no Regimento da COmissão - con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Ricardo Izar.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, pela ordem. Para que conste que se trata de uma
liberalidade da presidência. É bom que conste que a Pre
sidência fez ver à comissão que não havia orador ínscríto
para encaminhar contrariamente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa
apela aos Srs. :M:embros da Comissão no sentido de que
se inscrevam quando quiserem falar contra, para não
ocorrer a repetição deste fato.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem,
inclusive para auxiliar nossos trabalhos. Penso que, con
forme praxe nesta Casa, a Mesa deve assumir posição de
forma que no momento em que disser que não há orado
res inscritos para encaminhar contra estará encerrada a
inscrição. Isso facilita os nossos trabalhos e garante a
democracia.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio campos) - Esta Presi
dência não repetirá maís o equívoco.

Tem a palavra o nobre Cons.tituinte Ricardo Izar.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Sr. Presi
dente, pela ordem. V. Ex.a está cometendo uma violência.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Já está com
a palavra o Constituinte Ricardo Izar.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Isso não
impede a violência que V. Ex.a está cometendo.

O SR PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Não posso
mais conceder a palavra para questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - V. Ex.a
está embaralhando os trabalhos, e isso não pode aconte
cer. V. Ex.a já permitiu que dois falassem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio campos) - Com a pa
lavra o nobre oonstttuínte Ricardo Izar, para se maní
testar contra, como desejava.

O SR. CONSII'ITUINTE RIOARDO IZAR - Sr. presi
dente, sras. e Srs. Constituintes, depois deste tumulto, gos
taria de fazer alguns esclarecimentos sobre o debate de
hoje. Existe uma tática usada por um grupo político desta
Casa de jogar o trabalhador contra grande parte dos
Constituintes. Todos nós estamos interessados em trazer
alguma coisa de positivo para o trabalhador, no sentido
de ganho e conquista para todos.

O nobre Oonstituinte Luiz Inácio Lula da Silva acabou
de dizer da tribuna que apenas um grupo está interessa
do no desenvolvimento das carreiras diversas dos traba
lhadores e que a estabilidade é ponto alto, a principal
conquista do trabalhador.

No meu modo de ver e no de muitos dos Srs. Consti
tuintes, existem outras fórmulas de conquistas. Por exem
plo depois de algum tempo de trabalhe - 6 meses ou
um.' ano - o trabalhador poderá ser indenizado progres
sivamente. Esta é uma conquista, e muito dos Srs. Consti
tuintes não a querem.

Gostaria de alertar os Senhores, a estabilidade é um
engodo, é uma utopia. E tenho certeza absoluta de .qu.e,
se aprovarmos a estabilidade ou, pelo menos, se a maioria
votar a favor dela - sem o meu voto - daqui a seis me
Soes ou um ano o próprio trabalhador pedirá a retiFa.da
da estabilidade. Esta é a realidade. As pequenas e médias
empresas não agüentarão.

Precisamos dar melhores condições de vida ao tra
balhador. A estabilidade é uma mentira.

Gostaria de trazer aqui o meu testemunho. Sou vítima
da estabilidade, e a minha família também o é.

Há alguns anos - em 1922 - tínhamos uma carto
nagem em São Paulo, que havia sido de meu avô, de quem
meu pai herdou. Num determinado instante, tínhamos 120
funcionários. Alertaram meu pai no sentido de que de
veria demitir esses funcionários antes que completassem
10 anos de trabalho. Meu pai achou que não, pois eram
amigos e' não criariam problemas. Daí, não mexeu em
ninguém. Posteriormente, chegamos a ter 60% de operários
estáveis na cartonagem. Sabe o que aconteceu, 81'S. Consti·
tuintes? A produção diminuiu, e não pudemos competir
mais no mercado. Precisamos vender simplesmente a car
tonagem para outra firma, com a condição de indenizar boa
parte 'dos trabalhadores. Vendemos as propriedades que tí
nhamos e pagamos os operários. Essa cartonagem, em São
Paulo, que chegou a ter 180funcionários, hoje possui apenas
22. A realidade é Uma só. O operário depois da estabilidade
fica apático, não produz. E a estabilidade, repito, é uma
utopia. Precisamos melhorar a situação dos operários, após
algum tempo de serviço, melhorar as suas condições de
vida, dar-lhes outros benefícios, mas nunca a estabilidade.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o nobre Relator, Constituinte Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - 81'. Presidente,
81'S. Constituintes, é preciso que se ressalte nesta tarde
que nós, Constituintes, não estamos narrando a história,
mas fazendo a pr6pria história. Quando o chamado Projeto
zero foi trazido ao seio da Comissão de Sistematização -
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ora constante da defesa do Constituinte Luiz Inãcio Lula
da Silva -, o art. 13 registrava "garantia do direito ao
trabalho mediante relação de emprego estável", e assina
lava, na alínea c, "os prazos definidos em contratos de
experiência não superiores a 90 dias". Isto foi alardeado
no País inteiro como a quebra do empresariado. E alguns
líderes sindicais diziam que isto era uma verdadeira utopia
ina~cançável, porque se obstruíam os canais entre emp:re~
sãrío e empregado. Todo o País, a uma s6 voz dizia que
estávamos entrando no terreno resvalante da demagogia.
Portanto, não se deveria dar guarida ao que aqui se en
contrava.

Veio o Substitutivo n.o 1, e tive o cuidado de me reunir
com as lideranças sindicais e empresariais, tendo sido
convocado ao nosso gabinete o Sr. Ministro do Trabalho,
Almir Pazzianotto, que deu a redação ao que ficou conven
cionado chamar Substitutivo n.O 1, assim devidamente
alinhado:

"Art. 7.° Além de outros, são direitos dos tra
balhadores: contrato de trabalho protegido contra
despedida imotivada sem justa causa, nos termos
da lei."

Quando isso foi registrado, dizia-se que era forma oblí
qua de se tirar a estabilidade do trabalhador, porque essa
remessa, para os termos da lei, em nada avançava.

E ouvi, de nomes dos mais respeitáveis do PMDB, que
ao longo de vinte anos o PMDB havia, no caminho social,
reclamado contra a ditadura mas que não se avançava nesse
campo exatamente porque o Relator Bernardo Cabral a
tanto não tinha chegado.

Ouvi daquela tribuna, quando se defendiam emendas
populares, que esta forma, já no Substitutivo n.o 2; não
atendia aos trabalhadores. Como estamos fazendo a Histó
ria, como não estamos mais no século XVIII, quando o
indivíduo, ameaçado, rebelava-se contra o Estado absoluto,
como não estamos chegando ao século XX, - a sociedade
caminha para o século XXI e jã se encontra ameaçada 
sente-se que deve haver uma rebelião contra esse Estado
chamado imprevidente e que o indivíduo há de ter um
míníno de existência digna.

O que procurou o Relator? Numa manhã, na sede da
Ordem dos Advogados do Brasil, reuniu-se com dois líde
res sindicais que se encontram aqui presentes e cujos
nomes declino - o ilustre Constituinte Luiz Inácio Lula
da Silva e o líder Jair Meneguelli, de um lado, pelos tra
balhadores, e de outro, pelos empresários, o eminente
Constituinte Albano Franco e o representante da FIESP,
Dr. Altfeld. Ao longo de duas horas o Relator ouviu, com
tal paciência que parecia que não podia dela se afastar,
o que pretendiam as duas correntes. Logo a seguir, depois
de ter ouvido também o meu partido, procurei o Partido
da Frente Liberal para conversarmos - e aqui se encontra
presente o eminente Constituinte Carlos Chiarelli - e a
redação do Substitutivo n.O 2 foi feita rigorosamente den
tro do que parecia ser o rumo natural desejado pelos líde
res. (Palmas.)

Conseqüentemente, devo chamar a atenção da Nação
para o que aqui se passa. Não posso emprestar meu nome
para brincadeiras. Aquela altura, quando se rejeitou aquele
item do Projeto zero, foi em função do que dizia um
dispositivo do Substitutivo n.O 2, o qual leio para os emi
nentes Constituintes:

"Art. 6.° Além de outros, são direitos dos tra
balhadores:

I - Garantia de emprego protegido contra
despedida imotivada, assim entendida a que não
se fundar em: ... "

A época procurei ouvir o Ministro Almir Pazzianotto
_ e S. Ex. não se encontrava em Brasília, mas no interior
do Estado de São Paulo, realizando uma conferência - a fim
de ouvi-lo como ex-advogado trabalhista titular da Pasta
do Trabalho. E hoje S. Ex.a faz censura dizendo que isso

é uma armadilha para os empresários e empregados. Não
sei o que S. Ex.a quer dizer com isso.

Para marcar m~a.posição nesta hora, quero dizer
que defendo o substítutívo n.o 2, com a responsabilidade
que me cabe. (Palmas.) Mas vejam V. Ex.as que no século
XX o sentido social do Direito não é mais uma doutrina
não é uma escola jurídica, mas a própria vida. '

Portanto, tenho de me colocar contrário à Emenda
Lula por essas razões, chamando a atenção para o fato
de que, se ela for aprovada, estará rejeitada, inclusive
esse Item do !3ubstit·utivo n.o ,2. Assim, a posição pessoal
do Relator, deíxando cada um a vontade a fim de que vote
como deseje, é pela aprovação do Substitutivo n.o 2.
(Palmas.)

O SR PRESIDENTE (Aluizío oampos) - Solicito ao
nobre Constituinte José Fogaça que proceda à chamada.

(Procede-se à votacáo)
. V?tar~'ffi SIM os. seguintes Se~hores Constituintes:

A~lgall F,eItosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Artur da
Tay~la, Carl~s Mo~coni, Celso Dourado, Cristina Tavares,
EgldlO FerreIra LIma, Fernando Lyra Haroldo Sabóia
Ibsen P~nheiro, João Herrmann Neto, José Fogaça José
Paulo BLSO~, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson Ca~l1oeiro.
Nelson JobIm, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho Paulo
Ramoo, Pimenta da V·eiga, Raimundo Bezerra Theodoro
Mend.es, Virgildásio de S.:,enna, Octávio Elísio, Vicente Ba
go, VIlson Souza, Brandão Monteiro José Maurício Lysâ
neas Macie!, Franc:isco ROSEi, Gast~ne Righi, Luiz' Inácio
Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio Haroldo Lima
Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram NAO os seguinte~
Senhores Constituintes: Alfredo Campos, Aluizio Campos,
Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Cid Carvalho Fer
nando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian. Fer;lando
Henrique Cardoso, José Richa, José Serra José Ulisses de
Oliveira, Milton Reis, Prisco Viana, Renat~ Vianna, Rodri
gues Palma, Severo Gomes, Wilson Martins, Albano Fran
co, Délio Braz José Tavay.es Tavares, Marcos Lima, Alceni
Guerra, Aloysio Chaves, Antôntocanos Mendes Thame,
Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia.
Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Fran
cisco Dornelles, Inocêncio Oliveira, José Jorge José Lins
José Santana de Vasconcellos, José Thomaz' Nonô, Luis
Eduardo, Mário Assad, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel,
Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Antonio Carlos Konder
Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jar,bas Passarinho, José
L13iz Maia, Virgílio Távora, Jonas Pinheiro, José Lourenço,
RIcardo Izar, Itamar Franco, José Maria Eymael e Antonio
Farias.

DEOLARAÇãO DE VOTO
"Declaração de voto NÃO à emenda do Deputado Luiz

Inácio da Silva (destaque 003792/87), que substitui o in
ciso I.do. artigo 6'.0 di:! Substitutivo do Relator (Segundo)
pelo mClSO I do artígo 13 do Projeto da Constituição
(P-I) de 9-7-87.

Os motivos que orientaram meu voto são os seguintes:
1. Nos term~s eI?- que está redigido, o inciso I, arti

go 13 ~o P-l, lmpli~~, de fato, na instituição para o
setor pnvado da estabílídade praticamente absoluta (após
90 dias de contrato de experiência) em termos parecidos
ao que ocorre no sistema prevalecente para o funciona
lis.m~ público. ~tatutário. COJ?sidero que tal díspnslüvo
cn~na uma rígtdez na economia que, rapidamente provo
cana sua rejeíção, mediante práticas de inform~lizacão
das relações de emprego e a penalízação dos setores menos
qualificados da força de trabalho. AÍém disso seria óbvia
a maior vulnerabilidade relativa das empresas de menor
tamanho, pcder de mercado, capacidade de inovação tec
nológica e capacidade financeira.

2. Creio, por outro lado, que é fundamental aumentar
a estabilidade no emprego, mediante a íníbícâo da rota
tividade como instrumento para reduzir os salários, meca-
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nísmo esse que foi exacerbado pela instituição do sistema
do FGTS. Penso, também, que não cabe abominar a uti
lização do instrumento da indenização, embora não de
vendo ser o único, na proteção do emprego.

S. O melhor dispositivo para figurar na Constituição
é o contido no Substitutivo do Relator, que estabelece ser
direito dos trabalhadores, além de outros, "Contrato de
Trabalho protegido contra despedida imotivada ou sem
justa causa, nos termos da lei". A lei poderá dar conta da
flexíhílídade, detalhamento e maior temporariedade ne
cessários ao tratamento legal adequado da questão da esta
bilidade, especialmente num Pais cuja estrutura econômi
co-social e cujo mercado de trabalho são tão heterogêneos
e tão sujeitos à mudanças no tempo.

4. Para melhor compreensão dos meus pontos de
vista anexo cópia do documento que preparei para o
PMDB e que foi publicado na imprensa domingo último.
- Constituinte José Serra - 7-10-87".

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n.O 3792-87, o Sr. Aluízio Campos, Pri
meiro-Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presi
dência que é ocupada pelo Sr. Brandão Monteiro
Segundo-Vice-Presidoente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM, 38 Constituintes;
votaram NÃO, 54 'Constituintes. Total: 92 votos. O Desta
que foi rejeitado. Declaração de voto, do Constituinte José
Serra.

Em votação o Des.taque n.o 2748, requerido pelo Cons
tituinte José costa. O Constituinte José Costa está pre
sente? (Pausa) Ausente. Está prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n,o 3230, requerido pelo Cons
tituinte 1i1ernando Cunha, referente à Emenda n,o 28347.
Está presente o Constituinte Fernando Cunha? (pausa)
Ausente. Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.o 7132, requerido pelo Cons
tituinte Roberto Balestra, referente à Emenda n.o 8034,
de autoria do Constituinte Maluly Neto. Está presente o
Constituinte Roberto Balestra? (Pausa) Ausente. Está
prejudicado o destaque.

No mesmo sentido a Emenda n.O 7146, também re
querída pelo Constituinte Roberto Balestra, fica prejudi
cada.

Destaque n.O 000125/87, do Sr. Paulo Paim 
Emenda n,v ES-34287-8, do Sr. Augusto Carvalho,
"que modifica o "caput" do artigo 7.°, do Substi
tutivo 1 ("caput" do artigo 6.° do Substitutivo 2)".
(48.a votação)

O SR. PRESID'ENTE (Brandão Monteiro) - passemos
à votação do caput do art. 6.° Em votação o Destaque n.?
125, requerido pelo Oonstituinte Paulo Paim, referente à
Emenda n.o 34287, deautorda do Constituinte Augusto
Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pr'e
sídente, um esclarecimento; está sendo votado agora so
mente o eaput?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tenho a
impressão, Constituinte José Genoíno, de que foi exata
mente o que a Mesa disse: "Em votação o caput do
art. 6,<;'"

Com a palavra o Constituinte Paulo Paim.

Solicito, desde logo, àqueles que queiram encaminhar
a ravor ou contra, que se inscrevam para evitar problemas
futuros.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sídente, peço a palavra apenas para colaborar com V. Ex.a

Existe um problema nesse esclarecimento. Exigir-se que
haja um posicionamento prévio é, na verdade, frustrar-se
o debate do Parlamento, o que é muito importante. Ouvin
do o esclarecimento pode acender-se entre nós a necessi
dade de uma resposta, Peço a V. Ex.a que mantenha esse
espírito democrático.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Gastone Righi, V. Ex.a talvez não tenha entendido
o que a Mesa colocou. Depois que o Constituinte encami
nhar a emenda, deverão inscrever-se a favor ou contra,
como é usual e comum na Casa.

COm a palavra o Constituinte Paulo Paim.
O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - sr. Presidente,

8ras. e Srs. Constituintes, prímeíro gostaria de esclarecer
que esta proposta não é específica deste debate ou do seu
autor. São dela signatários mais de cem Parlamentares,
dos mais variados partidos. Ela também é fruto de uma
emenda popular trazida por um dos organízadores do
DIAP, tendo cerca de um milhão de assinaturas. A pro
posta visa a que soe garanta no caput deste artigo os mes
mos direitos dos trabalhadores urbanos para os trabalha
dores rurais. E~Iicam{)s o porquê da .nossa preocupação.
Fizemos a mesma defesa na Comissão dos Direitos dos
Trabalhadores e foi aprovada por unanimidade. Procede
mos da mesma forma junto à Comissão Temática da
Ordem Social e ela teve, também, aprovação por unani
midade.

Lembramos aos srs. Constituintes que a atual Consti
tuição também fala dos direitos dos trabalhadores,' Só que
os companheiros rurais não têm direito à apresentadoria
como os trabalhadores urbanos. Os companheiros rurais
não têm direito ao abono familiar. Lembro, ainda, que
a mulher camponesa não tem direito à aposentadoria, en
quanto a mulher trabalhadora tem esse direito.

Entendemos que, neste momento, a oomíssão de Sis
tematização estará pagando um resgate histórico aos tra
balhadores rurais se assegurar, neste caput, que os direi
tos dos camponeses serão iguais aos dos trabalhadores
urbanos.

Gostaria doe contar com a apreciação favorável do
Relator Bernardo Cabral à minha introdução. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Pimenta da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - ne
sísto, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
mais oradores inscritos para encaminhamento contrário.
Ainda há um orador inscrito para encaminhamento a fa
vor, o nobre Constituinte Augusto Carvalho. Tem a palavra
o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO - Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, a emenda por n6s
apresentada, expressa o consenso do movimento sindical
brasileiro, a unidade a que chegaram os trabalhadores reu
nidos na Central Única dos Trabalhadores e na CGT a uní
dade dos companheiros trabalhadores do campo e da cida
de, que desejam assegurar no Texto da Constituição o
direito elementar para os trabalhadores do campo. Apesar
de o texto Constitucional em vigor neste País dizer que
todos são iguais perante a lei, os trabalhadores do campo
têm sido discriminados de forma criminosa, não tendo sido
sequer contemplados do ponto de vista da igualdade com
os trabalhadores da cidade no que tange à aposentadoria.

Neste sentido, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, faze
mos um apelo à sensibilidade, à consciência de cada Cons
tituinte a fim de que atentem para a gravidade dessa de.
cisã~. Não se pretende a aprovação de uma proposta irreal,
utõpíca, O que se pretende é um mínimo de justiça para
a massa de trabalhadores esmagada pelo latifúndio, pelas
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condições mais terríveis de trabalho e de salário. Fazemos
este apelo para que a igualdade que se proclama no texto
Constitucional seja definitivamente praticada naquilo que
interessa concretamente à classe trabalhadora do campo
e da cidade. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Relator Bernardo Cabral, peço a V. Ex.a que aguarde a
leitura do texto do destaque. Em seguida concederei a pa
lavra a V. Ex.a

Em votação o destaque que tem a seguinte redação:
"São direitos sociais dos trabalhadores urba

nos e rurais, além de outros que visem à melhoria
de sua condição social ... "

Tem a palavra o nobre Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
o eminente Constituinte Paulo Paim já havia conversado
comigo sobre a Emenda Augusto Carvalho. Disse a S. Ex.a
que não tinha como deixar de acolhê-la.

De modo que o "Relator opina favoravelmente pela sua
aprovação. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção a emenda.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes: Abi
gial Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir Ga
briel, Aluízio Campos, Artur da Távola, Bernardo Cabral,
Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cid Car
valho, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique
Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sab6ia,
Ibsen Pinheiro, João Calmon, João Herrmann Neto, José
Fogaça, José Paulo Bisol, José Richa, José Serra, José Ulís
ses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima, Milton Reis,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, oswaí
do Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco
Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Pal
ma, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Theodoro Mendes,
Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Albano Franco, José
Tavares, Marcos Lima, Octávio Elísio, Alceni Guerra, Aloy
sio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto,
Carlos Chiarelli, Christ6vam Chiaradia, Edme Tavares, Eral
do Tinoco, Francisco Benjamim, Francisco Dornelles, Ino
cêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Santana de
Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Mário Assad, Paulo Pimen
tel, Sandr,a Cavalcanti, Antônio Carlos Konder Reis Darcy
Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia,
Virgílio Távora, João Menezes, ronas Pinheiro, José LDu
renço, Paes Landim, Ricardo Izar, Brandão Monteiro, José
Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Ar
ruda Sampaio, Afif Domingos, José Maria Eymael, Haroldo
Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad e Antonio Farias. Vo
tou NÃO o Senhor Constituinte: Ricardo Fiúza.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 92 Constituintes;
votou NAO 1 Constituinte. Total: 93 votos. O Destaque foI
aprovado.

Com a aprovação da emenda, estão prejudicados os
Destaque n.vs 1411, de autoria do Constituinte Nelson
Carneiro' 4274 do Constituinte Nelton Friedrich; 1573, do
ConstituhJ.te Paulo Paim, do Constituinte Eduardo
Jorge; 2954, do Constituinte Israel Pinh~ir~; 5139, do
Cons.titudnte Ricardo Izar; 5396, do oonstrtuínte Carlos
Chiarelli; 5890, do Constituinte Augusto Carvalho; 8139,
do Constituinte Aécio Neves; 8266, do Constf.tuinte Alysson
Paulinelli.

Passa-se ao item I do art. 6.°

Em votação o Destaque n.o 8112, requerido pelo oons
tituinte Osvaldo Coelho, referente à Emenda n.o 29864.
O destaque visa à supressão do inciso I.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte Jarbas
Passarínho.

O SR. CONSTITUINTE JARBAS PASSARINHO - Sr.
Presidente, seria extremamente importante que a Mesa in
formasse ao Plenário a conseqüência da aprovação de uma
emenda supressiva. Votamos o título. O 2.° Substitutivo
foi mantido. Conseqüentemente, a prioridade do 1.0 Subs
titutivo, no caso da derrubada do 2.° Substitutivo não pro
cede, já que este último foi mantido. Qualquer emenda
supressíva, nesse instante, se aprovada, derrubará, dentro
dos limites daquilo que ela expressa, todo o restante da
matéria em pauta.

Era esse o esclarecimento que queria prestar para
bem conduzir a votação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a
tem integral razão.

Em votação.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a

palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, o caput está aprovado. Não vou discutir. O Des
taque n.O 1411, por mim subscrito, de uma Emenda Po
pular, inclui outros dispositivos. Esse destaque foi preser
vado. Pretendo apenas que dessa emenda substitutiva, que
tem vários dispositivos, fossem destacados três. O primeiro
- o caput -, V. Ex.a declarou prejudicado; as outras duas
partes serão votadas oportunamente. Tratam do mesmo
art. 6.°, mas não dizem respeito ao caput. Quando forem
votados os incisos referentes a esses pontos destacados,
esses destaques deverão prevalecer para serem examinados
pelo Plenário. Pedi destaque para três pontos.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em re
lação ao caput, V. Ex.a não tem dúvidas.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, o que pretendo é que prevaleça o destaque
quando os outros pontos forem apreciados.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Pois não.
No momento oportuno.

Em votação.

Não há oradores inscritos para encaminhar contra nem
a favor.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra, para uma questão de ordem,
quanto ao processo de votação, para esclarecer definitiva
mente o que já entendi: se aprovado o destaque supressivo,
não s6 a questão relativa ao inciso I desaparece como
ficam prejudicados todos os outros destaques referentes
a esse inciso.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Exata
mente. Se aprovada a emenda supressiva, cairá o inciso
e todas as emendas a ele referentes.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, peço a palavra para um questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Constituinte Plinio Arruda Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, o Plenário aprovou uma redação di
zendo ...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Gostaria
de solicitar a colaboração dos Srs. Constituintes, porque
estamos sem condições de ouvir as questões de ordem.
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Se queremos celeridade, não basta que a Mesa atue
no sentido desta; é fundamental que o Plenário colabore.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, entendo que V. Ex.a está-se dirigindo ao
Plenário, porque a minha serenidade aqui é olímpica.

Queria apenas fazer uma pergunta a V. Ex.a, que acaba
de considerar prejudicada uma emenda que reza:

"São direitos sociais dos trabalhadores urba
nos e rurais, dos servidores públicos federais, es
taduais e do Distrito Federal, dos Territórios e dos
Municípios, além de outros... "

A aprovação de um texto cujo caput diz que "são di
reitos sociais dos trabalhadores urbanos e rurais" preju
dica o exame de uma emenda que contém, além dos traba
lhadores urbanos e rurais, outras categorias de trabalha
dores?

Se o entendimento for o de que não prejudica, essas
emendas precisam ser votadas. Essa é a indagação que
faço, porque, a rigor, ela tem alguma coisa a mais. Des
tacou-se tudo e aprovou-se uma parte do texto do Subs
titutivo, mas, quanto à outra, ainda não houve pronuncia
mento do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Plínio Arruda Sampaio, vamos examinar a propo
sição, mas a Impressão primeira que temos é que a emenda
era aditiva.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Era aditiva.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Qual é
a emenda?

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Trata-se do Destaque n.o 2.105, de autoria do Consti
tuinte João Paulo. Diz ele respeito à Emenda n.O ES-29. 750.
Ela era aditiva.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Aluízio Campos, vou conceder-lhe a palavra após
responder a questão de ordem do Constituinte Plínio Ar
ruda Sampaio.

Lamentavelmente, Constituinte Plínio Arruda S:ampaio,
a emenda era substitutiva e não aditiva. Conseqüentemen
te, a primeira emenda substitutiva aprovada prejudicou a
emenda de V. Ex.a,. salvo melhor juízo.

concedo a palavra ao Constituinte Aluízio Campos.
O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Pela re

lação distribuída aos Constituintes, o art. 6.0, inicialmente,
começa com duas emendas supressivas. Uma é de minha
autoria e outra do Constituinte Alysson Paulinelli. O Regi
mento Interno da Constituinte diz que, votado o título ou
capítulo, votar-se-ão em seguida os destaques a ele conce
didos. Desse modo, os destaques sobre o texto precedem
à votação dos destaques de emenda. Peço então a V. Ex.a
que conceda prioridade para votação das emendas supressí
vas, a fim de que depois possam ser votadas as outras
emendas.

O SR. PRES'IDENTE (Brandão Monteiro) - Oonsti
tuinte Aluízio Campos, com a experiência que V. Ex.a possui
como Parlamentar e membro da Mesa, desde logo pode
verificar que a sua emenda suprime uma palavra e a outra
suprime todo o texto. É muito mais ampla; conseqüente
mente, ela tem preferência.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, levantei uma questão in generi: pedi a V. Ex.a
para pôr em votação os destaques supressivos antes do
Substitutivo. Não solicitei que fosse colocado em votação
o. meu destaque antes do. destaque do Constituinte Alys-
son Paulinelli. -

O ·SR. PRESIDENTE" (Brandão Monteiro) - Consti·
tulnte Aluízio Campos, é exatamente isso o que está sendo
feito: são as emendas supressivas. "

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
Para uma questão de ordem, Sr. Presidente. Eu não

quero insistir nem ser impertinente, mas, pela interpreta
ção que V. Ex.a está dando, aceita uma emenda substitu
tiva, todas as outras estão prejudicadas, ainda que elas
contenham matéria sobre a qual não houve pronunciamento
do Plenário.

Então pergunto a V. Ex.a, para não criar um impasse
na votação, se essa emenda não poderia ser considerada,
na parte em que não foi derrotada, aditiva, e ser apreciada
posteriormente, porque, caso contrário, estaremos tirando
do Plenário a possibilidade de se pronunciar sobre se quer
ou não que se estendam aos trabalhadores do Estado OS
direitos e garantias dos demais trabalhadores, e isso não
foi submetido ao Plenário, por impossibilidade. O Plená
rio não pôde manifestar-se sobre isso. Se for considerada
como uma emenda aditiva, para posterior consideração, eu
acataria e aceitaria a decisão de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Plínio Arruda Sampaio, V. Ex.a requereu uma
emenda substitutiva. Não poderíamos agora transrormé-la
em aditiva, porque, se assim fosse, já a teríamos colocado
em votação.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- V. Ex.a me perdoe - e não quero dialogar com V. Ex.e.
- mas então teria que colocá-la. Quero que V. Ex.a me
responda a seguinte pergunta: o Plenário foi consultado e
rejeitou a possibilidade de que um funcionário público
tenha os mesmos direitos e garantias dados aos trabalha
dores urbano e rural? Ele não teve essa oportunidade, e
a Mesa estaria, neste caso, impedindo o Plenário de fazer
uma votação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Lamento
dizer a V. Ex.a que, na verdade, o Plenário conhece todas
as emendas, e, portanto, não seria necessário que fízés
semos antes, aqui, uma admoestação a respeito da inclu
são ou não dos funcionários públicos.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARiRUDA SAMPAIO
_ Ele poderia conhecer e estar esperando, sem embargo
de aprovar uma emenda que já colocasse o que consídera
fundamental, que é o urbano e o rural.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com todo
o respeito a V. Ex.a, a matéria já está decidida. Na verda
de, não poderíamos aqui examinar o mérito do que o Ple
nário estaria pensando. Entendo que a resposta do Ple
nário foi a votação da emenda substitutiva.

Em votação o Destaque n.? 8.112.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO COELHO - Sr.
presidente, sou o autor do destaque em votação e requeiro
a V. Ex.a sua retirada."

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Consti
tuinte Osvaldo Coelho retifica o destaque.

Destaque n.o 8.280/8'7, do Sr. Alysson Pauli
nelli, "que suprime o art. 6.° do Substitutivo n.O 2".

Em votação o Destaque n,? 8.280, requerido pelo Cons
tituinte Alysson Paulinelli, pretendendo suprimir o item I.
emenda supressiva. Com a palavra S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAULINELLI - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a medida que proponho
pauta-se em observação feita na atual redação do item I
do art. 6.Q, que não estaria atendendo às 50lícitaçóes de
empresários ou trabalhadores, Noto que, como está redi
gida, teremos dificuldade de chegar a um texto finallou
vável por todos. Assim, julguei oportuno submeter à Casa
destaque supressívo para que haja oportunidade de novos
entendimentos e conversações e cheguemos a um texto
viável, passível ide aprovação. :Ê: minha defesa.

O' SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte José serra para encaminhar contra.

Solicito aos 81'S. Constituintes que estiverem de acordo
com a emenda do Constituinte Alysson Paulinelli que se
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manifestem até o final da exposição do Constituinte José
Serra.

O SiR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, para um esclarecimento. O destaque do Constituinte
Alys~on Paulinelli suprime todo o texto Ou parte dele?

O SR. PRES'IDENTE (Brandão Monteiro) - Suprime
o inciso r.

Com a palavra o Constituinte José Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, queria manifestar-me contra a exclusão
do tratamento dos aspectos de garantia do emprego em
nossa Constituição, apresentada pelo Constituinte Alysson
Paulinelli.

Aproveito a oportunidade para tecer alguns esclareci
mentos a respeito da 'Posição que temos assumido. O meu
entendimento é no sentido de que deveríamos aproveítar,
no Plenário desta Comissão de Sistematização, o texto
que trata da garantia do emprego, contido no Substitutivo
n.o 1, que diz:

Art. 7.0 "Além de outros, são direitos dos
trabalhadores:

I - contrato de trabalho protegido contra
despedida imotivada ou sem justa causa, nos ter
mos da lei. .. "

Portanto, encaminho contrariamente ao Destaque do
Constituinte Alysson Paulinelli, porque prejudicaria a
aprovação, que será submetida neste Plenário, do destaque
do Constituinte Antonio Mariz, que pedirá a aprovação do
texto do Substitutivo n.? L

Queria dizer também que o problema da estabilidade
de emprego, no Brasil, é muito sério, envolve Os interesses
da classe trabalhadora, e um dos seus aspectos fundamen
tais foi inaugurado a partir da política trabalhista. de
meados dos anos 60, pelo regime autorítórío, que pratica
mente eliminou para as empresas o custo de despedir um
trabalhador. Por quê? Porque o Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço passou a ser um pagamento compulsório
obrigatório, portanto, para o empresário despedir ou man
ter um trabalhador o custo era praticamente o mesmo;
com o tempo, reduzíu-ss ao aviso prévio e pequena multa
sobre o Fundo de Garantia. Precisamos mudar esSa reali
dade e impedir que o aumento da rotatividade selvagem,
que prevalece em nossa economia, seja utilizado como
instrumento para a redução de salários. É importante que
isto fique muito claro.

Por outro lado, acredito também que não temos con
dições de dar aos trabalhadores do setor privado um tra
tamento semelhante ao que prevalece junto aos funcioná
rios d~ Governo, na sua situação de estatutários. e tívés
semos feito isso conduziríamos nossa economia à desor
ganização e, provavelmente, atingiríamos objetivos con
trários àqueles perseguidos. Por quê? Porque temos uma
economia heterogênea, desigual. com empresas com gran
de poder de mercado, capacidade financeira e de progresso
tecnológico coexistindo junto a uma grande massa de em
presas que não têm as mesmas condições financeiras para
suportar esta estabilidade total desejada. Então, acredito
que a solução esteja no meio caminho, alternativo, que
realmente iniba a utilização do instrumento da rotativi
dade e que permita aos determinados sindicatos realizar
conquistas nesse processo, que lhes assegure avanços na
estabilidade, que eorresponda à sua força de organização
e de mobilização. E estamos fazendo isso na medida em
que ampliamos os direitos de greve e a capacidade de
atuação dos sindicatos na defesa dos seus afiliados.

Encerrando, Sr. Presidente, o Substitutivo n.o 1 per
mite, através de sua formulação geral, que tratemos o
problema através de uma lei flexível e muito mais capa-

citada a tratar detalhadamente o problema nas condições
de desigualdade que prevalecem no Pais além de ter uma
duração muito menor no tempo.

Portanto, voltar ao texto do Substitutivo n.O 1 repre
sentaria uma conquista para todos nós. Ele não garante a
auto-aplicabilidade da estabilidade, mas, de toda maneira,
representará um avanço. Então, reafírmo aqui que esse
texto permitirá que, através da lei, demos um tratamento
adequado ao problema, que é muito sério, especialmente
num País tão desigual como o nosso.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Constituin
te Alysson Paulinelli, formulo um apelo a V. Ex.a no sen
tido de que retire seu pedido de destaque.

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAULINELLI - Sr.
Relator. vendo que há possibilidade de um acordo com
relação ao texto, sinto-me feliz em retirá-lo. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirado
o destaque do eminente Constituinte Alysson Paulinelli.

A Mesa, mais uma vez, solicita aos srs, Constituintes
que se sentem. Vamos votar agora um requerimento de
preferência, mas será difícil votá-lo se não houver colabo
ração do Plenário. Sei que tudo isso é decorrente da pró-
pria discussão. .

Sobre a mesa requerimento de preferência:
Requerimento de preferência do Sr. Pimenta

da Veiga para votação do Destaque n.O 7073-87,
do Sr. Antonio Mariz, "que substitui o inciso I do
art. 6.0 do Subsrtitutivo n.O2 pelo inciso I do art. 7.0
do Substitutivo n.o 1". (99.a votação)

"Nos termos regimentais, requeiro preferência, quando
da votação do Título II, para a votação dos destaques rela
cionados ao quadro anexo."

Refere-se ao Destaque n.o 7.073, requerido pelo Cons
tituinte Antonio Mariz.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Se V.
Ex.a pelo menos deixar que eu leia o destaque e o reque-
rimento, a Mesa agradece. .

A matéria refere-se à votação do Destaque n.o 7.073,
requerido pelo Constituinte Antonio Mariz, sobre o texto
do inciso I do art. 7.° do 1.0 Substitutivo, para substituir
o inciso I do art. 6.°

Com a palavra o Constituinte José Genoino que, pela
ordem, foi o primeiro a requerer a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, para um pedido de esclarecimento e de informação
à Mesa. Esta preferência foi solicitada quando se abriu a
discussão do Título II ou foi feita após o início da votação
do Título II?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Ilustre
Constituinte José Genoíno, a Mesa tem em mãos o reque
rimento de preferência, a data e a rubrica de entrega.
Portanto, foi requerido tempestivamente.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!i GENOíNO - Então, o
requerimento de preferência não pode ser aceito.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tempes
tivamente, isto é, dentro do tempo.

O SR. CONSTITUINTE JOSl1': GENOíNO - Sr. Pre
sidente, há uma situação estranha. Este requerimento de
preferência deveria ter sido votado no momento certo da
abertura do artigo, não pode ser colocado no meio da vo
tação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a
está equivocado. Há preferência regimental para todos os
destaques supressivos. Agora,. é o destaque substitutivo.
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Evidentemente, V. Ex.a , que é um dos maiores conhecedo
res do Regimento, há de concordar com a Mesa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Todas as
emendas supressivas já foram apreciadas?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sim. A do
Constituinte Aluízio Campos destaca somente uma expres
são - "garantia de".

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Não.
Alínea c.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a
colocou sobre a mesa requerimento que diz: "Suprima-se
na alínea c, item I: "garantia de".

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, pela ordem. Nós, na Mesa, adotamos o critério de
votar prioritariamente os destaques supressivos do texto,
e s6 depois os substitutivos de qualquer matéria. Ainda há
pouco, reclamei a V. Ex.a a respeito, e fui atendido em
parte. V. Ex.a me informou que havia duas emendas su
pressivas. Uma do Deputado Alysson Paulinelli, que desistiu
do seu pedido, de supressão total do item I do texto, e a
minha, que suprime parcialmente expressões nesse item.
Evidentemente, minha emenda tem preferência, porque é
supressiva.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Aluizio Campos, a par da grande experiência
de V. Ex.a, muito maior do que a de quem preside os tra
balhos neste momento, penso que o entendimento que
sempré adotamos foi de que emenda supressíva é aquela
que se refere ao texto total. V. Ex.a requer seja extirpada
uma expressão.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Não.
O Regimento é claro. Diz que as emendas supressivas po
dem ser de todo o dispositivo ou de parte dele. O RegI
mento é expresso, tanto o da Câmara dos Deputados como
o da Comissão de Sistematização. Nem V. Ex.a, eu ou o
Constituinte Jarbas Passarinho, nenhum de nós pode co
locar em votação emenda substitutiva ou destaque substi
tutivo antes do supressívo. Este foi o critério que adotamos
para ser cumprido de modo uniforme.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Aluizio Campos, a questão está resolvida. Evi
dentemente que supressiva é aquela preposição que se refe
re a todo um dispositivo. V. Ex.a insiste numa colocação
que para a Mesa não está correta.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Não,
absolutamente. V. Ex.a não mostra nenhuma palavra no
Regi1llJento que impeça a supressão parcial. (Palmas) V.
Ex.a não pode cometer essa violência.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não é
violência, nobre Constituinte. A Mesa explicou a V. Ex.a
as razões de sua decisão.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - A Pre
sidência da Assembléia Nacional Constituinte é que deverá
decidir a questão. Não há recurso aqui. O Constituinte
Aluizio Campos devia saber disso.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, que se submeta ao Plenário minha proposta de se
votar prioritariamente as emendas e os destaques supres
sivos.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - A Mesa
irá decidir.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Aluizio Campos, V. Ex.a acaba de levantar
uma questão de ordem. A Mesa resolveu a questão de
ordem. Se V. Ex.a entender que a Mesa incorreu em erro,
V. Ex.a requeira, nos termos regimentais, ao Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte, que se pronuncie a
respeito.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação a preferência ...

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, não levantei questão de ordem, apresentei a V.
Ex.a uma reclamação, e, como V. Ex.a não a atendeu, estou
requerendo que submeta ao Plenário a decisão se devemos
ou não votar, prioritariamente, os destaques supressívos,

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Está
indeferido.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o nobre Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, pedi a palavra pela ordem porque não procede
a insistência do nobre Constituinte Aluízio Campos. Se
for, por exemplo, agora aprovado o destaque do nobre
Constituinte Antonio Mariz, toda a redação fica.rá subs
tituída, e até a supressão de "garantia de" perderá o senti
do em virtude dessa substituição.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - É evidente.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Por

conseguinte, só quando ficar definitivamente demonstrado,
pelas votações sucessivas, - se ficar -, que a redação que
vai prevalecer é a do 2.0 Substitutivo, aí é que os destaques
de emendas supressivas prevalecem, obviamente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Carlos Sant'Anna, a Mesa entende que não
há questão de ordem a ser resolvida e agradece a colabo
ração de V. Ex.a

Em votação a preferência requerida pelo nobre Cons
tituinte Pimenta da Veiga.

Os Srs. Constituintes que estiverem favoráveis à pre
ferência permaneçam como se encontram. (Pausa) Apro
vada.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, peço verificação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Proce
der-se-á à verificação requerida.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes Al
mir Gabriel, Artur da Távola, Carlos Sant'Anna, Celso Dou
rado, Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernando Be
zerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique Car
doso, Ibsen Pinheiro, José Richa, José Serra, José Ulisses
de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima, Milton Reis, Nel
son Carneiro, Nelson Jobim, Oswaldo Lima Filho, Pimenta
da Veiga, Prisco Viana, Renato Vianna, Rodrigues Palma,
Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna, - Wilson Mar·
tíns, Marcos Lima, Edme Tavares, José Jorge, José Lins,
José Thomaz Nonô, Mário Assad, Jarbas Passarinho, Joa
quim Bevilacqua e Haroldo Líma. Votaram NÃO os seguin
tes Senhores Constituintes: Abigail Faitosa, Ademir An
drade, Aluízio Campos, Bernardo Cabral, CarlOS Mosconi,
Cristina Tavares, Fernando Lyra, Francisco pinto, Haroldo
Sab6ia, João Herrmann Neto, José Fogaça, José Ignácio
Ferreira, José Paulo Bisol, Nelton Friedrich, Paulo Ramos,
Raimundo Bezerra, Sigmaringa Seixas, Octávio Elísio, Afon
so Arinos, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto,
Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Fran·
cisco Dornelles, Inocêncio Oliveira, Luis Eduardo, Osvaldo
coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti,
Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres,
José Luiz Maia, Virgílio Távora, Brandão Monteiro, José
Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Roberto
Freire, Jamil Haddad e Antonio Farias.
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o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 35 Constituintes;
votaram NÃO 47 Constituintes. Total: 82 votos. O requeri
mento foi rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, a votação da preferência, com todo respeito à
Mesa, foi um equivoco, uma vez que o inciso 2.7 da oonso
lidação das Regras Regdmentais determina que 3.B partes
destacadas do 2.0 Substitutivo, as partes destacadas do 1.0
Substitutivo e as partes destacadas do projeto serão vota
das antes das emendas substitutivas. Como não há nenhum
destaque, a não ser o do Constituinte Antonio Mariz, este
terá precedência em relação a todas as emendas substitu
tivas. E, como não havia nenhum destaque de substitutivo,
não havia razão alguma para ser votada a preferência, uma
vez que ele tem precedência regimental, em face do in
ciso 2.7.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Peço
a palavra, Sr. Presidente, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Vivaldo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, a preferência que se invoca como natural ao 1.0
Substitutivo, como quer o Constituinte Nelson Jobim, é
tão-somente na hipótese de ser derrotado o texto do 2.°
Substitutivo. Passa-se, natural e prioritariamente, ao 1.0
Substitutivo. Na hipótese de se rejeitar a emenda supres
siva votam-se as emendas substitutivas na hora da vota
ção 'dos destaques cujos pedidos foram encaminhados na
ordem natural, junto à comissão de Sistematização.

Não há segunda preferência. Há apenas a primeira pre
ferência para o 2.0 Substitutivo. Caso o texto deste substi
tutivo, quando da votação, não seja aprovado, em seguida
se obedecerá à ordem supressiva e modificativa. Como já
foi votada a supressiva, não aprovada e, no caso concreto,
até retirada, a ordem natural agora é de se votarem os
destaques pelo número e pela ordem em que entraram na
Comissão de Sistematização. Não há razão. Aliás, se hou
vesse razão, teria feito o pedido de retirada antes da
votação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai decidir a questão de ordem levantada pelo ilustre
Constituinte Nelson Jobim.

Na verdade, segundo o que prescreve o item 2.7 das
normas complementares, "votado o titulo ou capitulo, vo
tar-se-ão, em seguida, as partes destacadas do 2.° Substi
tutivo, do 1.0 Substitutivo e do projeto".

Não há sobre a mesa nenhum destaque para o 2.0 Subs
titutivo. Evidentemente, todos nós que estamos à frente
dos trabalhos, de alguma forma, com as dificuldades que
se estabelecem inclusive na mesa, com o acesso de várias
pessoas ao plenário, às vezes cometemos equívocos, Mas
penso que o equivoco está superado, porque não foi votada
favoravelmente a preferência. Entretanto, não há emenda
destacada do 2.° Substitutivo. Em conseqüência, passare
mos à votação do 1.0 Substitutivo. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, meu destaque que se refere ao texto do item I do
art. 6.0 do 2.0 Substitutivo. V. Ex.a está equivocado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Aluizio Campos, penso que já respondemos a esta
questão. O seu destaque refere-se a urna palavra!

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Não imo
porta, poderia dizer respeito até a uma vírgula; mas reíe
re-se ao texto do 2.° Sllbstitutivo-,

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti·
tuinte Aluizio Campos, com todo o respeito e carinho que
tenho por V. Ex.a, esta matéria já foi resolvida pela Mesa.

O SR. CONSTITUINTE ALUízIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, estou dando a informação de que há destaque para
o 2.0 Substitutivo. Aliás, o meu pretende a supressão de
vários itens do art. 6.0, e não apenas do item I - o item
IH, o item VI e outros.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Aluizio Campos, V. Ex.a requer a supressão de urna
palavra do 2.0 Substitutivo!

Com a palavra o Constituinte José Genoino.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre

sidente. temos uma prática que já está consolidada nesta
Comissão de Sistematização. Se foi pedida preferência para
o Substitutivo n.o 1 e esta foi negada, o que existe agora
é a ordem do destaque: portanto, o Substitutivo n.O 2. Na
medida em que a preferência caiu, o Substitutivo n.O1 está
prejudicado. Assim, o que existe é o Substitutivo n.o 2, a
ordem dos destaques a ele apresentados.

Sr. Presidente, faço esta questão de ordem à vontade
porque antes de iniciar a votação já havia colocado tam:
bém em forma de questão de ordem, que esse pedido de
preferência estava irregular, tinha uma implicação, porque
existe uma ordem, uma preferência regimental: o dois, o
um e o zero. Na medida em que foi pedida a preferência
para o primeiro, e esta foi negada, caiu o Substitutivo n.O 1.
O que temos agora é o Substitutivo n.o 2. Esta é a lógica
e a clareza regimentais. Portanto, o Substitutivo n.O 1 não
pode ser mais colocado em votação.

Sr. Presidente, recorro da decisão da Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Bradão Monteiro) - Consti

tuinte José Genoíno, a questão de ordem de V. Ex.a já
foi resolvida anteriormente. A Mesa já decidiu e fez até
a confissão de equívocos. É a decisão da Mesa. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - li: sobre
o mesmo assunto?

o SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
É sobre o entendimento que tive com a Mesa, anteriormen
te. V. Ex.a tem que permitir.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Se for
sobre o mesmo assunto não vou permitir.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Estive com V. Ex.a e o Dr. Paulo Affonso, e ambos me dis
seram que, se a preferência para a Emenda n.O 1 não fosse
obtida, seria imediatamente votada a Emenda Gastone
Righi. Esta foi a palavra que V. Ex.a e o Dr. Paulo Affonso
me deram. Não entendo como V. Ex.a pode mudar sua
posição depois de ter-me feito esta afirmação, ao lado do
Dr. Paulo Affonso.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti·
tuinte Francisco Dornelles, V. Ex.a deve ter conversado
com o Dr. Paulo Affonso. Eu estava aqui, integrando a
Mesa, e publicamente nos penitenciamos de que incorre
mos ~m equivoco, a não ser que V. Ex.as não possam en
tender que o nosso trabalho é extremamente exaustivo e
cometemos equivocos. Dizemos isso claramente, com a
maior sinceridade e honestidade. A matéria está vencida.

Destaque n.? 7.073/87, do Sr. Antonio Mariz,
"que substitui o inciso I do art. 6.° do Substitutivo
n.? 2 pelo inciso I do art. 7.0 do Substitutivo n.o
I". (100.a votação)

Em votação.
Para encaminhá-la, com a palavra o Constituinte An

tonio Mariz.
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o SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, a emenda que vamos votar pro
põe substituir o texto do inciso I do Substitutivo n.o 2
pelo do inciso I do Substitutivo n.O 1, redigido nos se
guintes termos:

"Art. 7.0 Além de outros, são direitos dos tra
balhadores": (Isso é comum aos dois textos.)

"Inciso I - contrato de trabalho protegido con
tra despedida imotivada ou sem justa causa, nos
termos da lei."

Este é o texto que estamos propondo em lugar do texto
do Substitutivo n.O 2, que no geral é semelhante a este,
mas acrescenta desde logo no texto constitucional os casos
excepcionais da estabilidade, enquanto o Substitutivo n.O 1
remete essas exceções à legislação ordinária.

Por que propomos tal substituição? Na verdade, defen
dendo, como defendemos, a estabilidade no emprego, en
tendemos ser esta a melhor proposta do ponto de vista
de viabilidade nesta Comissão. l!: este o ponto central da
nossa defesa da emenda. Além dela, há duas outras subs
titutivas: uma, apresentada pelo Constituinte Paulo Paim,
que traduz proposta do Departamento Intersindical da As
sessoria Parlamentar - o DIAP; e outra, dos empresários
do Rio Grande do Sul, destacada pelo Constituinte Darcy
Pozza.

O que receamos ao defender esta é que a polarização
entre as propostas citadas - uma, estabelecendo de forma
absoluta a estabilidade, e a outra, negando-a - leve a que
o texto constitucional simplesmente não contemple a esta
bilidade ou, ao contrário, possa vedá-la, se aprovada a
proposta do Constituinte Darcy Pozza. O risco que correm
os trabalhadores é de, em jogo de tudo ou nada, ser nada
o resultado, como parece indicar a votação do destaque do
Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva. Esta é a colocação
que fazemos.

A proposta de utilizar o texto do Substitutivo n.o 1
significa afirmar desde logo o princípio da estabilidade,
deixando que as questões da exceção sejam tratadas na
legislação ordinária.

Não há unanimidade em torno da proposta do DIAP,
nem mesmo em torno do texto do Substitutivo n.o 2, pois
em relação à primeira há quem pretenda suprimir a exce
ção das empresas que têm apenas dez empregados. Muitos
desejam suprimir esta exceção, enquanto que do texto do
Substitutivo n.O 2 muitos querem suprimir a exceção do
avanço tecnológico. Então, não havendo unanimidade em
torno das exceções, deixemos a lei ordinária estabelecer
quais são as exceções referentes à estabilidade, mas que
se fixe desde já o princípio da estabilidade no texto cons
titucional.

A estabilidade é fundamental à justiça social do País,
à construção de uma sociedade solidária e justa, como
dissemos no preâmbulo e nos princípios fundamentais que
informam a Constituição que ora votamos. O argumento
de que as empresas não suportariam a estabilidade e
muitas delas fechariam suas portas ou iriam à falência
é um argumento improcedente, do mesmo jaez do utili
zado por aqueles que alegavam na campanha abolicionista
que o Pais quebraria se a escravatura desaparecesse. Com
esse tipo de argumento, condenou-se o Brasil a ser a última
das nações ocidentais a abolir a escravidão. Esse argu
mento não procede; é inteiramente infundado.

l!: preciso que haja estabilidade para que se reduz~ a
disparidade salarial neste País. l!: pela rotatividade da mao
de-obra que se assegura e se mantém essa injustiça, esse
abuso, esse absurdo de que a distância entre os menores
e os maiores salários alcance mais de cem vezes. l!: preciso
extinguir essa rotatividade geradora da insegurança e ins
tabilidade no emprego, pela absoluta falta de leis e de dís
positivos constitucionais que assegurem a tranqüilidade, a

segurança, a certeza do trabalho e do emprego ao tra
balhador.

Queremos a estabilidade. Entendemos que, neste ins
tante, a forma de evitar o risco de vê-Ia banida da Cons
tituição, e até proibida, nos termos dessa emenda destacada,
dos empresários do Rio Grande do Sul, é aprovando este
texto.

Sr. Presidente e Srs. Constituintes, defendemos essa
emenda, a fim de que imediatamente fique o princípio
consagrado, deixando à legislação ordinária a determina
ção, numa discussão aprofundada, das exceções admissí
veis, dentro da visão global de que, acima de tudo, deve
prevalecer a justiça social, em defesa do direito dos traba
lhadores. Muito obrigado.

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

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem V.
Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GóES - Sr. Presidente,
não obstante não ser membro desta Comissão, venho acom
panhando com o maior interesse os seus trabalhos, por duas
razões fundamentais: a primeira, porque este é o meu
dever; e a segunda, porque sabemos que daqui sairá o
texto quase final da nova Constituição.

Sr. Presidente, há, no entanto, uma apreensão que, na
medida em que venha a se confirmar, é da mais alta gra
vidade. Chegou ao meu conhecimento, através de inúmeras
fontes legitimas e fidedignas, que existe um movimento or
questrado, do qual participam o Governo, de um lado,
grupos políticos que antagonízam o Governo, de outro, e
a grande maioria, servindo como massa de manobra, para
que os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte se
prolonguem indefinidamente. De um lado haveria o pro
pósito do Governo em estabelecer, como matéria de fato,
acima da vontade da Assembléia Nacional Constituinte, a
prorrogação automática do mandato do Presidente da Re
pública pelo menos para o quinto ano. De outro, grupos
políticos que defendem ostensivamente a duração do man
dato presidencial de quatro anos. Sabemos que essa dispu
ta, coincidindo com as eleições municipais, sería prejudi
cial aos seus mandatos e, por receio de assumir, perante
a opinião pública, o mandato de quatro anos para o Pre
sidente da República, preferem que isto ocorra como im
posição do decurso de tempo. O Governo estaria interes
sado nisso para que, em seguida, tivéssemos a prorrogação
do mandato dos prefeitos. Desta forma, acima da vontade
do povo brasileiro, passaríamos a ter um mandato de
sete anos.

Sr. Presidente, concluindo, quero dizer que esta Assem
bléia não pode sequer cogitar da possibilidade de se pror
rogar mais uma vez a duração dos trabalhos da Comissão
de Sistematização. E mais concretamente ainda, embora o
Regimento preveja, além do autor do destaque, a possibi
lidade de alguém encaminhar a votação, um a favor, dois
contra e mais o Relator, espero que no início de cada uma
das votações seja reiterado pedido no sentido de que os
oradores se restrinjam ao encaminhamento da votação
naqueles casos em que o pronunciamento se fizer absoluta
mente indispensável pelo relevo da matéria e pelo seu
significado. Muito obrigado.

Durante o pronunciamento do Sr. Joaci Góes,
o Sr. Brandão Monteiro, Segundo-Vice-Presidente,
deixa a cadeíra da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Jar1;las Passarinho, 'I1erceiro-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Gostaria
de salientar aos meus companheiros que há um problema
que devemos deoídír de vez. Por exemplo, no momento,
recebi uma questão de ordem do nobre Constituinte Joaci
Góes. S. Ex.a não é membro da Comissão de Sistematização.
Estamos em processo de votação. Aos Constituintes é fa
cultado a participação nós trabalhos, mas não no momento



1148 Quarta·feira 27 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

da votação. Então, pediria, em primeiro lugar, que isso fos
se respeitado, para não prejudicar os trabalhos; inclusive
a questão de ordem de S. Ex.a nada tem a ver com a vo
tação. Esse assunto já foi discutido, inicialmente por um
pedido da Constituinte Cristina Tavares. Já foram dadas
explicações. Temos a informação de que provavelmente
ainda nesta semana funcionará ° painel eletrônico.

Quanto ao resto são especulações e não posso respon
der por elas, Acho que ninguém responderia a S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
p-eço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É sobre
o processo de votação?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
a consulta é em função de dúvida que está surgindo no
plenário. Soe acaso for aprovada o S-I, ainda poder-emas
votar emendas aditivas ao item I, ou ao S-2?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Posso
examinar a questão com mais vagar, mas dou-lhe de saí
da uma impressão preliminar. Se tenho um texto substi
tutivo integral, este substitui o anterior, 'e o anterior caiu,
no meu entender. Só posso receber, a partir dai, emendas
que se refiram ao texto que foi aprovado. Esta é a minha
interpr-etação preliminar. oonsultareí a assessoria -a depois
responderei a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Se V. Ex.a me
permite, no caso do it-em I, o texto comporta três alíneas.
Então os acréscimos poderiam ser em termos de alíneas,
porqu~ o texto do S-1 substitui o eaput apenas do item I.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vou ana
lisar exatamente o texto da emenda substitutiva do Cons
tituinte Antonio Mariz. Se ela for integral, a mdnha res
posta já está dada. Se for pardal, conversarei com V. Ex.a

Concedo a palavra ao Constituinte Francisco Dornel
les para falar contra.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, srs, Constituintes, a principal meta de
qualquer política econômica no Brasil deve ser a maior
geração de empregos. A principal ~eta de q,ualquer polí
tica social no Brasil deve ser a maior geraçao de empre
gos. A grande preocupação da sociedade t>rasileira, no
momento, outra não é senão a maior geraçao de empre
gos.

O art. 7.° do 1.0 Substitutivo, no seu inciso I, e o art.
6.0, inciso I, do 2.0 Substitutivo são os artigos do d~sem
prego. E antes de eles provocarem a desor~anizaçao da
economia brasileira, vão criar ~ma grave erzse social no
Brasil, promovendo uma despedida em massa dos traba
lhadores brasileiros.

O item I do art. 7.° do 1.0 Substitutivo diz: "Contrato
de trabalho protegido contra a despedida imotivada ou
sem justa causa, nos termos da lei".

A lei, no caso, só poderá trazer maior ou menor abran
gência ao conceito de despedida imotivada ou sem justa
causa. E, hoj e, em decorrência de outros princípios cons
titucionais, ela não terá essa profundidade de modificar
o caput, como estão dizendo algumas pessoas que defen
dem a emenda. Vemos nos colocar no caso do pequeno pro
prietário agrícola, com quatro ou cinco empregados, na
situação da pequena empresa, das santas casas de míserí
eórdía, dos hospitais, da médi~ '8 pequena empresas. Se
essa emenda for aprovada, no Interregno entre sua apro
vação e votação da lei, vamos gerar um clima de insegu
rança cuja conseqüência será a despedida em massa dos
assal~riados neste Pais.

Sr. Presidente, 81'S. Constituintes, entendo que a Cons
tituição tem de trazer um grande avanço no campo so
cial. Temos de estab-elecer melhores garantias na relação
empregador-empregado, e esta só será obtida por meio

de me-canismo que venha a reduzir essas despedidas sem
justa causa ou ímotívadas, através de índeníaação pro
gressiva, que está incluída em várias emendas apresen
tadas nesta Casa, como é o caso da emenda do Consti
tuinte Gastone Righi, da emenda popular do Rio Grande
do Sul -e a do Constituinte Luís Roberto Ponte.

Por esse motivo, como a grande preocupação da so
ciedade deve ser a geração de empregos e a nossa deve
ser a justiça social, a relação empregador-empregado, pe
ço a V. Ex.as que votem contra a emenda proposta, que
restabelece o art. 7.0 do 1.0 Substitutivo, a fim de que
possamos votar, em seguida, a emenda que, através de
uma indenização progressiva, defende OS Interesses do
trabalhador sem provocar a desorganização da economia
do País. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra, para encaminhar favoravelmente, ao Consti
tuinte Pimenta da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, tenho o atrevimento de pe
dir a V. Ex.as que me dêem alguns minutos de atenção,
pois desejo comentar algumas idéias sobre um dos pontos
fundamentais da nova Constituição brasileira. Não há
dúvida de que estamos aqui, neste momento, decidindo
sobr ~ um dos assuntos mais polêmicos, mais difíceis e
mais controvertidos de todo o texto constitucional, e gos
taria de chamar a atencão de V. Ex.as para o fato de que,
durante esse longo -e penoso trabalho que estamos desen
volvendo da elaboração da nova Constituição brasileira,
muitas vezes temos decidido pela emoção e sem a indis
pensável consciência do que estamos votando. Por isso
tenho o atrevimento de insistir que preciso de alguns mo
mentos da atenção deste Plenário.

A matéria que está sendo votada agora é a última
oportunidade para uma votação de entendimento. Até hoje
temos trabalhado com todo o empenho junto aos setores
representativos desta Comissão para que as votações se
dêem através da entendimento. Não se pode fazer uma
Constituição contra um setor da sociedade brasileira e
que atenda apenas a uma parte dessa sociedade, porque
ela não será legitima e, assim, não será acatada.

Quero ressaltar que em votações anteriores já come
temos equívocos, talvez por desatenção ou porque não nos
detivemos no devido exame da matéria. O que está em
votação é o inciso I do art. 7.0 do 1.0 Substitutivo, que diz,
textualmente: "Além de outros, são direitas dos trabalha
dores: I - contrato de trabalho protegido contra demis
são ímotívada ou sem justa causa, nos termos da lei".
Protegido nos termos da lei - essa é uma proposta de
entendímento, pois não permitirá que um assunto dessa
importância que interessa tanto aos trabalhadores como
às classes p~odutoras, fique estático e imutável.

Dada sua gravidade, essa matéria deve acompanhar
a evolução da sociedade e da economia. Aprovando o dis
positivo em votação, estaremos dando ao Parlamento or
dinário e ao Brasil a oportunidade de avançar nesta ma
téria, sem coloca-la estática e imutável.

Quero também lembrar que, se não aprovarmos esta
matéria, não teremos outra oportunidade de entendimen
to porque restará apenas a emenda popular do Rio Gran
de do Sul, desigual, favorecendo os produtores e empre
sários e desprotegendo os trabalhadores. Se aprovada,
certamente provocará grande revolta nos meios trabalhis
tas brasileiros.

Mas haverá também outra emenda, a do COnstituinte
Augusto Carvalho, que diz o seguinte: "proteção ao con
trato de trabalho pela proibição da demissão imotivada".
É esta a diferença fundamental. A emenda que estamos
votando protege contra a demissão, nos termos da lei,
e a que nos restará decreta a proibição no texto consti
tucional. Por isso, neste momento transmito um apelo
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a V. Ex.as: vamos continuar votando pelo entendimento;
vamos fazer uma Constituição legítima para que possa
ser acatada.

Não foi 'Correto o encaminhamento de votação feito
pelo Constituinte Francisco Dornelles. A emenda que se
vai votar não está consagrando o princípio de estabili
dade, mas apenas enunciando o princípio constitucional
que a lei deve proibir. Por isso, gostaria de saber se não
há diferença entre as palavras proteção e proibição. Não
vamos permitir que passe esta oportunidade, porque, se
isto acontecer, só nos restará uma decisão radical: contra
ou a favor dos empregados; contra ou a favor dos em
presários.

Portanto, vamos votar o dispositivo do 1.0 Substitutivo,
que é o melhor que se pode fazer neste momento, reme
tendo à lei as evoluções que a sociedade e a economia
permitirem. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra, para falar contra, ao Constituinte Luiz Salomão.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr. Pre
sidente, Srs. e Sras. Constituintes, o meu encaminhamento
contrário a esta emenda diverge completamente dos argu
mentos e das razões aqui apresentados pelo nobre Cons
tituinte Fran'Cisco Dornelles. S. Ex.a invocou a organização
da economia, para rejeitar o substitutivo agora proposto.
Invocamos a organização da Nação, mediante relações
sociais de produção mais justas e equilibradas, que estão
garantidas de forma mais conveniente no 2.° Substitutivo
do nobre Relator Bernardo Cabral, que, com muita ênfase
e emoção, demonstrou, na evolução que relatou das diver
sas redações, que o 2.° Substitutivo cristaliza exatamente
aquilo que invocou o nobre Constituinte Pimenta da Veiga:
o entendimento das correntes de opinião na Constituinte.
Foi esse entendimento que levou o Constituinte Bernardo
Cabral a especificar os princípios que a lei deverá seguir
para assegurar a garantia contra a dispensa imotivada.
Foi por isso que o Constituinte Bernardo Cabral avançou,
ao clarear quais são as ressalvas a serem feitas, quando
houver a dispensa, que são exatamente os casos de con
tratos a termo, que Iívram todas as atividades de caráter
sazonal e aquelas que demandam o emprego de mão-de
obra mais ou menos irregularmente. S. Ex.a especificou
também a falta grave, o que é da nossa tradição, e a
justa causa, nas razões por ele desdobradas. E, em todos
os casos. nas três ressalvas, remeteu para a lei adequada
à especificação das mesmas, contra a dispensa ímotívada,

Dessa maneira, o Substitutivo n.o 2 contém toda a
flexibilidade necessária e aqui invocada pelos Constituin
tes que encaminharam a votação favoravelmente ao
Substitutivo n o 1, porque também remete à lei, mas o faz
de uma forma comprometida: ele o faz com a orientação
imanente às forças que compõem a constituinte, porque
estabelece quais são os princípios que a lei deverá seguir,
e não deixa, perigosamente, para o legislador ordinário
estabelecer a regulamentação do princípio contra a dis
pensa ímotívada, como o fizeram os Constituintes de 1946
em relação, por exemplo, ao seguro-desemprego, que, con
sagrado na Constituição de 1946, só veio a ser regulamen
tado quarenta anos depois, no bojo da crise econômica
que deflagrou o Plano Cruzado n,o 1. Da mesma forma
que a Constituição de 46 assegurava a partíeípação dos
empregados .nos lucros das empresas, essa balela, esse
engodo que está há 42 anos na Constituição e que jamais
foi regulamentado.

Sr. Presidente, srs. Constituintes, os argumentos aqui
invocados para" rejeitar a garantia contra a demissão imo
tívada, conforme estabelecido no Substitutivo n.? 2, são
absolutamente insubsistentes. O Relator propõe exclusi
vamente impedir a verdadeira demissão ímotívada, aquela
que é fruto do arbítrio do patrão contra o empregado e
aquela que é conhecida como rotatividade, promovida tão
somente .para rebaixar o salário, quando o patrão se vale

da existência de um exército industrial de reserva para
manter o salário do trabalhador brasileiro nos níveis mais
baixos de todas as nações civilizadas.

É por isso que a preservação do Substitutivo n.? 2,
do Relator Bernardo Cabral, que representa o entendimen
to das forças políticas reais, que antecedeu às pressões
aqui exercidas pela FIESP e por outras poderosas federa
ções de patrões, visa a manter uma relação entre patrões
e empregados ao nível exigido pela democracia, contra
a injustiça do patrão de mau humor que demite o empre
gado ou a empregada ao seu talante, ao seu arbítrio.

Os outros argumentos, de que vamos implantar a
indisciplina e acabar com a hierarquia na empresa, já
foram respondidos em outra ocasião, mas não há nenhu
ma dúvida de que a ética e a disciplina dos empregados
é sempre superior à do patrão: é ele quem necessita do
trabalho para ordenar sua mente e sua própria vida.
Temos o exemplo do Japão, onde a produtividade aumen
tou substantivamente, onde se observam QS mais elevados
níveis de produtividade de todo o mundo, o que existe
exatamente pela solidariedade, pelo compromisso e pela
associação de interesses entre o empregado e a empresa.

É por isto, Sr. Presidente, que essa bandeira tradi
cional de luta dos trabalhadores tem agora, neste mo
mento, a oportunidade de ser desrraldada no nível mais
elevado, exatamente pelo PMDB, que é o principal partido
da chamada Nova República e que tem agora ocasião
de resgatar um dos mais sérios compromissos de nós
todos, que combatemos o regime anterior, com a classe
trabalhadora,

Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas)

O SR. PRES1DENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Oabral) - Sr. Presidente
Srs. Constituintes, o que se nota neste Plenário - e quer~
fugir do lado emocional, porque isto não é matéria para
ser discutida dentro desta linha - é a falta do consenso.
Dizia-:se !Já alguma~ semanas, e volto a insistir, que o
SubStItutIVO n.o 1 nao trazia a garantia de emprego para
o trabalhador. Fiz ver aos interessados, de um lado os
trabalhadores e de outro os empresários, que estava na
hora <de se ajustarem os interesses em jogo a fim de que
não caíssem naquele caminho que poderia conduzir ao
que hoje aqui se nota: a colocação do empregado contra
o empregador. A verdade é que o Substitutivo n.O 2 não
fala em estabilidade. Em estabilidade falava a Constitui
ção de 46 e que, apesar de estarmos dela distanciados
41 anos, estamos atrasados em relação a ela, porque o
inciso XII do art. 153 daquela Constituição dizia expres
samente:

"Estabilidade na empresa ou na exploração
rural e indenização ao trabalhador despedido, nos
casos e nas condições que a lei estatuir."

Quando avançamos para o Substitutivo n.O 2 o meu
partido e parte do PFL - e invoco o testemunhd do Se
nador Carlos Chiarelli - levaram-me a esta composição
que se encontra no texto n.o 2. Não posso retroceder seria
sobretudo falso comigo mesmo, quando nada inco~rente
se agora, por um ajuste que me parece temporário, tivess~
de regredir ao Substitutivo n.> 1. Nem isto ficaria bem,
porque se acaba perdendo a credibilidade de quem escreve
um texto que outra preocupação não teve senão a de
d<:f~ni-Io com todas as certezas de que há exemplos, por
varias vezes, desde o Inciso I - "Contrato a termo nas
condições de prazo da lei; falta grave assim conceituada
em lei; justa causa; seguro-desemprego "e lá no final, no
inciso XVII, está mais do que claro: "aviso prévio e di
reito à indenização, nos ~ermos da lei".

Não é este o caminho da censura ao Substitutivo n. O 2
suficiente para fa,zer com que nova- argumentação lev~
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o Relator a mais uma vez, deixar em aberto o voto dos
demais companheiros, e retroceder no tempo e no espaço.
Quero ser coerente comigo mesmo, e torno a repetir, reno
vo o que disse aos interessados, quando fiz ver que, se
não chegássemos ao consenso, manteria este texto. E nada
mais estou fazendo do que isso.

Sou, portanto, obrigado, a contragosto, a votar contra
o Substitutivo n,v 1, para ficar coerente, ainda que sozi
nho, com o Substitutivo n.O 2. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço en
carecidamente a atenção dos Srs. Constituintes, pois darei
uma decisão que terá grande influência sobre a votação.
É o resultado da questão de ordem levantada pelo Cons
tituinte José Lins.

Se apreendi corretamente a questão de ordem pergun
tou V. Ex.a se as emendas aditivas sobreviveriam no caso
de uma aprovação da emenda que estamos votando no
momento.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Está correto,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Então,
é uma emenda a quê? É uma emenda aditiva exatamente
ao texto do Substitutivo n.O 2. As emendas aditivas apre
sentadas ao texto do Substitutivo n.o 2, estarão, como
as emendas substitutivas diferentes e todas as emendas
modificativas, prejudicadas. Então, a votação "sim", no
meu entender, significa automaticamente o prejuízo de
todas as demais emendas requeridas ao Substitutivo n.O 2,
porque se trocou uma redação por outra, e não posso
aditar à nova redação aquilo que era aditamento à reda
ção anterior. É esta a minha colocação.

O SR. CONSTiTUINTE JOSÉ LINS - Estamos fa
lando sobre o item I, que no original tem três alíneas.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não é
emenda ao item lI, é ao item I.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, peço a palavra somente para complementar a
decisão de V. Ex.a As substitutivas feitas ao Substitutivo
n.O 1 do Relator Bernardo Cabral serão apreciadas?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sim, se
rão apreciadas, dependendo do seu texto.

O SR. JCONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Não é a
substitutiva daquele item I do Substitutivo n.O 1?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Se já dei
preferência a um substitutivo, não posso analisar um se
gundo ou um terceiro.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Mas é
emenda substitutiva a esse Substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Emenda
substitutiva ao Substitutivo que foi aprovado?

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Na even
tualidade, aprovamos o n.o 1.

Tenho emenda substitutiva ao item r. Será ela votada?
O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Normal

mente, está prejudicada, Constituinte Gastone Righi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Mas por
que, se ela não. teve oportunídade çle .:;ler votada? .

O SR. PRESIDENTE, (Jarbas Passarinho) - Porque
houve, de qualquer maneira; uma preferência dada a uma
substitutiva. .

O sa. CONSTÍTUINTE GASTONE~RIGHI --:-'-~Mas ~
preciso existir o Substitutivo -n.o 1 para haver um subs
titutivo a ele.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Oomo?

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - É pre
ciso que haja um texto para que possa haver uma emenda
substitutiva. Na hora em que o Substitutivo n.> 1 for vo
tado, existe o texto e o pedido de substitutição.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr. Pre
sidente, com todo o respeito à decisão de V. Ex.a, permi
ta-me aduzir um outro argumento, porque me parece que
a decisão merece ser examinada. As emendas aditivas
foram feitas ao Substitutivo n.> 1. De modo que não
estarão prejudicadas. Não houve emenda aditiva ao n.o 2.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem ra
zão. Acho que a colocação de V. Ex.a é correta, porque
não houve tempo aberto para emendas ao Substitutivo
n.O 2. Conseqüentemente, as aditivas podem ser ao 1 ou
ao projeto. Então, elas continuariam válidas.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pela ordem, para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mas há
duas questões de ordem, a segunda levantada pelo Consti
tuinte Gastone Righi. A primeira, em relação a V. Ex.a,
é: "as aditivas serão respeitadas".

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
baseio-me em que o Substitutivo que ora vai ser votado
é ao inciso I e não às alíneas que ele apresenta. Então,
algumas emendas referentes às alíneas poderiam ser vo
tadas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a

se refere a que substitutivo?
O SR. ,CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Ao Substitu

tivo n.? 1, que vai ser votado agora.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A pro

posta?
O SR. CONSTITUINTE JOSJ!; LINS - J!;.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A pro

posta não tem alíneas e diz apenas o seguinte, além do
que já consta do caput: "são direitos dos trabalhadores:
contratos de trabalho protegidos contra a despedida imo
tivada ou sem justa causa, nos termos da lei". Não há
alíneas.

O BR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
esse texto é substitutivo ao n.o 2. Esse substitui o nP 2,
ao item I do 2, e não às alíneas do item I do 2. Claro,
Sr. Presidente. A emenda ,é parcial, não é substitutiva.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, pela ordem. Peço a V. Ex.a que nos escla
reça a respeito. Se aprovada a emenda do Constituinte
Antonio Mariz, ficariam prejudicados os substitutivos ao
item I e suas alineas?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O que
propõe o Constituinte Antonio Mariz? Propõe que o ín
ciso I, do art. 7.°, do 1.0 Substitutivo substitua o inciso I
do art. 6.° Apenas o inciso r. Todos os outros incisos pre
valeeerâo,

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para um esclarecimento.

'0 SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.à a palavra.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - É evidente
que as emendas substítutívas, na hipótese de aprovação
desse destaque, ficam prejudicadas. Parece-me também
évídente que as eventuais emendas, aditivas, no que não
forem compatíveís com o texto aprovado, não estão apro-
vadas. li: isso? . '

~ -'O SR.. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)'- Já-havia
dito ao assessor para considerar esse ponto de vista-, res-
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tando apenas a quem estivesse sentado à Mesa interpre
tar subjetivamente as questões, mas apenas as que 8[0
compatíve's e incompatíveis. Assim, a questão está diri
mida.

Com a palavra o nobre Constituinte Gastone Righi.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre

sidente, estou insistindo na questão para esclarecê-la de
finitivamente. Minha emenda é no sentido da substituição
do item L Portanto, será ela votada seguramente no caso
de negarmos aprovação ao S-1? Quer dizer, se votarmos
não agora, em seguida votaremos a minha emenda subs
titutiva?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Um Cons
tituinte experiente como V. Ex.a me faz essa pergunta, ra
zão pela qual pretendi perdermos algum tempo a fím de
sabermos como votar e quais as conseqüências do voto.
Se a proposta apresentada for negada, estaremos dentro
do Substitutivo n.O 2, e continuaremos o trabalho com to
das as emendas relativas ao Substitutivo n,o 2. Se ela for
aprovada, prejudicará todas as congêneres na natureza,
quer dizer, todas as substitutivas. As aditivas, se forem
compatíveis, serão atendidas.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, passemos à votação. Não percamos tempo com o
óbvio.

O SR. CONSTITUINTE JOSlÍJ FOGAÇA - Sr. Presi
dente, a relataria pede a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÊl FOGAÇA - lÍJ entendi
mento da relatoria que, caso seja aprovado o Substitutivo
n.? 1, estará suprimido todo o texto do item I do art. 6.0 ,

incluindo suas alíneas. É evidente que as emendas que
tratem das alíneas cairão, juntamente com o texto. Isto
é óbvio no entendimento da relatoria.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Devida
mente esclarecidos, vamos passar à votação.

Os Srs. Constituintes que disserem sim estarão votando
a favor da substitutiva do nobre Constituinte Antonio Ma
riz, que substitui o texto do inciso I, com as alíneas do
Substitutivo n.O 2. Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:

Almir Gabriel, Artur da Távola, Carlos Mosconi, Carlos
Sant'Anna, Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Ibsen Pinheiro,
João Calmon, José Richa, José Serra, José Ulisses de Oli
veira, Manoel Moreira, Mário Lima, Milton Reis, Nelson
Jobim, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Pimenta da
Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vianna,
Rodrigues Palma, Severo Gomes, Theodoro Mendes, Virgil
dásio de Senna, Wilson Martins, Marcos Lima, Aloysio
Chaves Antoniocarlos Mendes Thame, José Jorge, José
Thoma~ Nonô, Mário Assad, Joaquim Bevilacqua. Votaram
NÃO os seguintes senhores Constituintes: Abigail Feitosa,
Ademir Andrade, Aluízio Campos, Bernardo Cabral, Celso
Dourado Cristina Tavares, Fernando Lyra, Francisco Pinto,
Haroldo' Sabóia, João Herrmann Neto, José Fogaça, José
Geraldo José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, Nelson
Carneir~ Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Sigmaringa Sei
xas Alb~no Franco, Octávio Elísio, Afonso Arinos, Alceni
Gu~rra, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Edme Tavares,
Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Francisco Dornelles,
Inocêncio Oliveira, José Lins, José Santana de Vasconcellos,
Luís Eduardo, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, ~icardo
Fiúza Sandra Cavalcanti, Antônio Carlos Konder ReIS, Dar
cy Pózza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia,
Virgílio Távora, Jonas Pinheiro, José Lourenço, Ricardo
Izar Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel,
Fra~cisco Rossi, Gastone Righi, Luiz Inácio Lula da Silva,
Plínio Arruda Sampaio, Siqueira Campos, Afif Dornín-

gos, Haroldo Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad e An
tonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM, 35 Constituintes;
votaram NÃO, 58 Constituintes. Total: 93 votos. O Destaque
foi rejeitado.

O Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presiden
te deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Afonso Arinos, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Presidente
pede, por favor, a atenção do Plenário para que tome
conhecimento do documento que pas.a a ler:

"Em nome do Parlamento Latino-Americano,
organização fundada e sustentada para impulsio
nar a integração de nossa América, expressamos a
V. Ex.a e, por seu intermédio, aos membros da Co
missão sob sua Presidência, a nossa profunda sa
tisfação ante o resultado obtido pela Assembléia
Nacional Constituinte brasileira, em seu art. 5.0 ,

mediante o qual o seu País se define categorica
mente a favor da integração latino-americana.

A consagração deste princípio, tão transcenden
te para o nosso futuro continental, por um País
da importância do Brasil, constitui um fato histó
rico de primeira magnitude que nos é muito agra
dável reconhecer.

Com os melhores votos para o êxito dos tra
balhos da Constituinte brasileira e com o reconhe
cimento da alta qualidade intelectual, política e
moral, saúdo-lhes muito antenciosamente:

Andrés Towsend Ezcurra
Secretário-Geral do Parlamento Latino-Ameri·

cano."
Era esta a comunicação que gostaria de fazer a V. Ex.as
Muito obrigado. (Palmas)

Há dois requerimentos de preferência para a votação
da Emenda n.o 25.795-1, um do Sr. Constituinte Gastone
Righi, que é o autor desta emenda, e outro da Sra. Constí
tuinte Sandra Cavalcanti.

Vamos votar simultaneamente os dois requerimentos.
Em votação os dois requerimentos.

Reitero: solicitam eles preferência para a mesma
Emenda n.? 25.795-1.

Ela é de autoria do Sr. Constituinte Gastone Righi,
ao qual se junta requerimento semelhante, de preferência,
da ilustre Constituinte Sandra Cavalcanti.

A votação é simbólica.
Os Srs. Constituintes que estão de acordo mantenham

se como se encontram. (Pausa) Aprovada.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Peço a ve

rificação de votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vai-se pro
ceder à chamada.

(Procede-se à votação)
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre

sidente, quero retificar o meu voto. Estava eu conversando
e na hora da chamada imaginei que já tivéssemos passa
do a outro item. Portanto, peço a retificação do meu voto,
desde que nenhum outro voto foi depois consignado. Pos
so retificá-lo, pois não houve ainda a proclamação do re
sultado. Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE JOSlÍJ FOGAÇA - Consulto o
Sr. Presidente se é possível essa retificação de voto.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - lÍJ possível,
porque o requerimento é de S. Ex.a mesmo. lÍJ evidente, pois
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S. Ex.a estava fora do recinto, a justificativa para a reti
ficação do seu voto.

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

Infelizmente, quero divergir da Mesa. É reiterada a de
cisão de que não é possível a correção do voto proferido.
Já tivemos vários casos neste sentido. É evidente que a
intenção do Constituinte Gastone Righi era outra, mas
não se pode admitir a revisão de voto.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Agradeço
imensamente a colaboração ao meu nobre patrício, mas
quero raber se é reiterado tal pedido de quem é autor do
requerimento, se existe outro caso semelhante. Se não
existe outro caso, não há antecedente, não há precedente.

(Prossegue a votação)

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, o que está sendo votado?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Está sendo
votado o requerimento dos Constituintes Gastone Righi e
Sandra Cavalcanti.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, para uma questão de ordem.

Quarenta e sete Srs. Constituintes já rejeitaram o pedi
do de preferência. Portanto, ele está prejudicado. Não se
trata de matéria constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Considerando
rejeitado o requerimento anterior, transmito ao Plenário
o seguinte requerimento: "Requeiro preferência para a
votação do Destaque n. 5.090/87, de minha autoria 
Emenda B20.726/6. Darcy Pozza".

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
Estamos votando a preferência para a Emenda Popular do
Rio Grande do Sul? Esta é a pergunta que faço.

O SE. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o Destaque n.o 5 090, requerido pelo Constituinte Darcy
Pozza ref'erente à Emenda n.O 20.726. Trata-se de uma
Emenda Popular. V. Ex.a quer que eu a leia?

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
É o destaque à Emenda Popular que vai s-er votado?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Preferência
para a Em€nda 'Popular.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Sr. Presí
dente, para uma questão de ordem.

O SE. PRESID·ENTE (Afonso Arinos) - T.;m a pala
vra o nobre oonstrtuínte Darcy Pozza.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Como autor
do destaque à Emenda Popular, requeiro à Mesa a su
pressão da alínea "d", Não se trata da retirada da emen
da.

O SR. PRE:8IDENTE (Afonso Arinos) - É a retirada
do destaque?

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
S. EX,a mantém o destaque à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - S. Ex.a man
teve o destaque à emenda. Então, está mantida a emenda
e todos os seus parágrafos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, o Destaque n.o 5.090 foi retirado?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não foi re
tirado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, o Destaque n.o 5.090 foi apresentado com este mes
mo número irregularmente, e já existe decisão da Mesa
nesse sentido. O Destaque n,o 5.090 foi apres-entado quan
do nós discutimos o eaput do art. 6.0 Esse destaque foi
prejudicado no eaput do art. 6.0 El" reaparece agora no
ínetso 1. O Destaque n.o 5.090 trata do caput e dos incisos.
Já há deliberação da Mesa no sentido de que não se pode
dividir a emenda e não se pode remeter o mesmo desta
que para partes distintas do Substitutivo.

Sr. Presidente, o Constituinte José Richa apresentou
o mesmo requerimento da destaque para várias emendas.
A Mesa deliberou ccntrarlamente ao pedido de destaque
do Constituinte José Richa. S. Ex.a retirou o destaque e
as respectivas emendas. Portanto, o D€staq,ue n.O 5.090,
do nobre Constituinte Darcy Pozza, está prejudicado, por
que ele não pode ser apreciado no inciso I. Ele está ap!e
sentado irregularmente. Esse destaque e sua respectíva
emenda estão prejudicados com base na decisão da Mesa,
(Palmas)

O SR. CONSTITUINTE DARGY POZZA - Sr. Presi
dente, meu pedido de destaque está da acordo com o Re
gimento. Está destacado para o inciso I do art. 6.0 , con
forme esclarecimento do seeretárío da Mesa.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr. Presi
dente, peço a palavra pala ordem, para um esclareeímento.

O eaput desse destaque é idêntico àquele que foi apro
vado. Não e.<;tá prejudicado. Os incisos não estão preju
dicados.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Acaba de ser
apresentado à Mesa outro documento, que é o próprio r-a
querímento de destaque, que diz:

"Requeiro destaque para a votação em separado da
emenda ... "

A seguir, acrescenta:
"Substitutivo, art. 6.0 , incisa I".

Foi pedido destaque para o inciso L Vai ser votado
o inciso I, de acordo com o requerimento que aqui está.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAItM - Sr. Presi
dente, pela ordem. É sobre a emenda do Constituinte Dar
cy Pozza. Tenho aqui um documento, que entregarei à
Mesa em seguida, que comprova que a chamada emenda
popular do Rio Grande do Sul foi feita de forma total
mente irregular. O próprio Presidente da Fiergs, da tribu
na desta Casa, quando fez a defesa da emenda popular,
reconheceu que as 32.000 assinaturas ali consignadas fo
ram conseguidas da seguinte forma, segundo as próprias
palavras do Sr. Mandem:

"A declaração corresponde à realidade, e o
Sr. Constituinta Paulo Paim, que me conhece há
muito tempo, sabe que faço da verdade uma tô
nica dos meus pronunciamentos. Em 32.000 assi
naturas, tivemos efetivamente uma folha assina
da por empregados forçados a fazê-lo por um em
presário."

Encaminho à Mesa a minha questão de ordem, pe
dindo a impugnação da Emanda Pozza.

Documento a que se refere o Sr. Constituinte
Paulo Paim:

Brasília, 7 de outubro de 1987
Ex.mo Sr.
Senador Afonso Arinos
DD. Presidente da Comissão de Sistematização

ANC
Senhor Presidente:
Solicito a V. Ex.a uma questão de ordem.
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Senhor Presidente, a minha questão de ordem diz
respeito ao Destaque n.o 5.090/87, referente à Emenda
n.O 1P-2Ü726-6, de autoria do Senhor Constituinte Darcy
Pozza.

Em primeiro lugar, Senhor Presidente, é preciso dizer
que a emenda destacada pelo Constituinte Darcy Pozza
é uma emenda popular encabeçada pelo Senhor Edgar
Luiz Zaoka e que foi patrocinada pela Federação das In
dústrias do Rio Grande do Sul (Fíergs) , tratando sobre
matéria relativa à estabilidade no emprego.

Pois bem, Senhor Presidente. A questão de ordem que
queremos levantar pretende impugnar a emenda em ques
tão e conseqüentemente retirá-la da aprecíação desta Co
missão de Sistematização, pelos seguintes motivos:

,1.0) A Emenda n.O 1P-20726-6 constitui-se numa
afronta a esta Comissão e à Assembléia Nacional Cons
tituinte. E digo isto porque a emenda está viciada na
sua legitimidade, tornando-a, portanto, expúria.

Essa "emenda popular" chegou a esta Assembléia Na
cional Constituinte trazendo consigo um mal que lhe é
intrínseco, qual seja o vício de vontade de seus signatários.

2.°) Dispõe o art. 24, na sua última parte, do Regi
mento Interno da ANC, o seguinte:

"Art. 24. . .. por, no mínimo, 3 (três) enti
dades associativas, legalmente constituídas, que
se responsabilizarão pela idoneidade das assina
turas, obedecidas as seguintes condições:"

Assim, genhor Presidente, as entidades associativas
são as responsáveis pelas assinaturas coletadas e pela
idoneidade das mesmas.

Idoneidade, segundo o mestre Aurélio Buarque de
Holanda, é aptidão, capacidade. Isso sígníríea que se OUve
vício na vontade dos signatários a emenda referida não
pode ser passível de aprecíação nesta Comíssâo,

3.°) Mas, Senhor Presidente, é preciso ainda buscar
'Os anais da Comissão de Sistematização, mais precisa
mente os do dia 27 de agosto de 1987 e verificar a res
posta dada pelo Senhor Luiz Carlos Mandelli, Presidente
da Fiergs, a uma interpelação feita por este Constituinte
a respeito da ilegitimidade da emenda. Eis a resposta do
Senhor Mandelli, quando indagado sobre a questão das
ameaças a trabalhadores para assinarem a emenda:

"A declaração corresponde à realidade e o
Constituinte Paulo Paim, que me conhece bem
há muito tempo, sabe que faço da verdade uma
tônica de meus pronunciamentos. Em 32 mil assi
naturas, tivemos efetivamente uma folha assinada
por empregados forçados a fazê-lo por um em
presário."

Diante do exposto, requeiro a V. Ex.a que, nos termos
do art. 4.°, inciso XI, defira o meu pedido de impugna
ção da Emenda n.o lP-20726-6 que consta do Destaque
n.? 5.090/37, de autoria do Constituinte Darcy Pozza, e
da mesma forma a retire de votação.

Atenciosamente. - Gonstituinte Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Srs. Consti
tuintes, este documento não pode ser tomado em consi
deração, porque não mais se trata de examinar a emenda
popular em si. Isso já foi feito no tempo próprio. Não
há encaminhamento de votação, por isso não podemos
agora voltar a condenar uma emenda popular que foi
aprovada e examinada em tempo próprio. Essa reclama
ção deveria ter sido formulada por ocasião do exame da
proposição, e não agora.

Passemos à votação do requerimento de preferência.

O nobre Constituinte Paulo Paim deixa o documento
na 'Mesa para registro.

Em votação a preferência para a emenda popular
do Rio Grande do Sul.

(Procede-se à votação)
(Suspende-se a votação com o quadragésimo

sétimo voto NÃO)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A preferên
cia foi rejeitada.

Destaque n,? 122/87 - Emenda n,? ES-32.978-2,
do Sr. Paulo Paim, "que substitui o art. 7.0 , inciso
I, do Substitutivo n,v 1 (art. 6.°, inciso I, do Subs
titutivo n.O 2)".

Em votação o Destaque n.? 122, requerido pelo nobre
Constituinte Paulo Paim, referente à Emenda n.O 32.978,
de autoria do Constituinte Paulo Paim. Há uma obser
vação requerendo a votação do destaque, com exclusão
da alínea c.

com a palavra o nobre Constituinte Paulo Paim.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre

sidente, trata-se de preferência?
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Nâo, de des

taque.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Desta
que? Ag-ora não são as emendas substitutivas? Se não
há preferência, elas devem entrar na ordem dos pedidos
de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O assistente
parlamentar diz que está na ordem,

Tem a palavra o nobre Constituinte Paulo Paim.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, é importante deixar bem claro,
já na abertura de minha defesa da garantia do emprego,
que a emenda que passo a defender não leva apenas meu
nome, mas também o de mais de cem parlamentares, o
da central única dos Trabalhadores, o da Central Geral
dos Trabalhadores e do conjunto das confederações de
trabalhadores deste País.

É uma emenda que foi articulada a nível nacional
pelo DIAP - Departamento Intersindical de Assessoria
Parlamentar. Recebi ontem, e tenho em mãos documen
to da União Nacional de Vereadores, representando 47 mil
Vereadores de todos os partidos deste País, apoiando a
emenda popular do DIAP.

Gostaria também de dizer aos 81'S. Constituintes que
neste momento o conjunto <ias trabalhadores brasileiros,
em cada casa, em cada fábrica e em cada rua está com
a atencão voltada para o Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte. Tenho certeza de que os trabalhadores não
estão discutindo o presidencialismo, o parlamentarismo
ou a divisão de estados. Estão discutindo, sim, se terão ou
não a garantia no emprego. Estão discutindo se este Con
gresso Constituinte terá a mesma ousadia que tiveram
os Deputados Federais na gestão passada, em 1986, quan
do aprovaram o Projeto n.o 1 do DIAP, do então Líder
Pimenta da Veíga, que vedava a demissão imotivada, que
é, neste momento, a proposta do DIAP.

Em nosso entendimento, o conjunto da classe traba
lhadora espera muito da Assembléia Nacional Constituin
te. Temos quase certeza disso. Aprovada essa redação, que,
tenho certeza, não é o que dizem ser quanto à plena
estabilidade, abriremos as portas para o contrato a termo,
para a demissão imotivada, para o contrato de experiên
cia, e até mesmo para o argumento dos fatos econômicos.
Entendemos fundamental que a Nação brasileira fique
sabendo, amanhã de manhã, que os Constituintes de 1987
honraram o compromisso que têm com o conjunto dos
trabalhadores e que não votarão, em hipótese alguma,
a emenda dos empresários do' Rio Grande do Sul, que



1154 Quarta·feira 27 OIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

deixa claro o que, na verdade - chego ·a dizer - é um
absurdo. Querem colocar no caput, que diz respeito ao
direito dos trabalhadores, o direito dos empresários. É o
que diz a emenda dos empresários do Rio Grande do Sul.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, neste mo
mento entendo que não é o discurso longo que sensibili
zará V. Ex.as Gostaria, portanto, de passar a defesa dessa
proposta também ao Relator da Subcomissão dos Direitos
dos Trabalhadores e Servidores Públicos, que a aprovou
por unanimidade, e integrante da Comissão da Ordem
Social, que também aprovou por unanimidade a proposta
que chega a esta Casa com um milhão de assinaturas.
Convido para complementar a defesa o companheiro Má
rio Lima, do PMDB. Além disso, gostaria de lembrar as
palavras do nobre Senador Ronan Tito, do P:MDB, tam
bém integrante da Comissão da Ordem Bocíal e que na
quela oportunidade dizia que é o momento de os Cons
tituintes de 1987 serem generosos e aprovarem a esta
bilidade no emprego, e as do Senador Teotônio Vilela
Filho, do P:MDB, d-e que nunca se posicionaria contra os
trabalhadores e aqui votaria por esta proposta, como o
faria, por certo, seu velho pai, o inesquecível Teotônio
Vilela.

Relembro, ainda, para concluir, outro Constituinte do
P:MDB, Antônio Kirster, do Rio Grande do Sul, que na
Comissão da Ordem Social afirmou ser uma questão de
honra para os Constituintes de 1987 aprovarem a esta
bilidade no emprego.

Muito obrigado, Srs. Constituintes. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala

vra, para sustentar a emenda do Constituinte Paulo Paim,
o nobre Constituinte Mário Lima, indicado pelo pr6prio
autor, que acaba de deixar a tribuna.

A Mesa informa que não houve inscrição de Consti
tuintes que quisessem combater a emenda.

Com a palavra o nobre Constituinte Mário Lima.
O SR. CONSTITUINTE MARIO LIMA - Sr. Presiden

te, Srs. Constituintes, essa emenda, que teve como signatá
rio o ilustre Constituinte Paulo Paim, representa o pensa
mento de milhões de trabalhadores deste País, pois foi o
resultado do trabalho da Subcomissão dos Direitos dos
Trabalhadores e Servidores Públicos. Contribuíram para
sua formulação todas as centrais sindicais, todas as Con
federações de Trabalhadores e os Parlamentares dos parti
dos ligados ao movimento operário.

Quando votamos a favor da emenda do nobre Consti
tuinte Antonio Mariz, achávamos que ainda poderíamos
sair para uma posição intermediária. Lamentavelmente, a
Assembléia Nacional Constituinte não entendeu assim. Ago
raestá na hora de os parlamentares que se diziam interes
sados em acabar com a exploração do trabalhador neste
País - o trabalhador está sendo usado como material des
cartável pelo empresariado, que o usa e no outro dia o joga
fora - mostrarem seriedade e provarem que realmente
estão precupados, votando nesta emenda. Se não o fizerem,
constataremos que o voto anterior não foi sincero, e sim
para induzir a maioria desta Casa a um erro.

Nesta Casa não há ninguém inocente. Não se chega
a Deputado Federal Constituinte porque se é bobo ou in
cauto. Aqui só há pesos as que entendem das coisas. E o
desfecho será de confronto, o que não deveria caber nesta
questão. Haverá vencidos e vencedores. Nós, que queremos
harmonizar as coisas neste País, teremos dificuldades para
atuar, pois haverá lugar para as minorias radicais, que
sempre tumultuaram a vida desta Nação.

Ilustres Constituintes, vamos votar a favor dessa emen
da. Primeiro, para permanecermos fiéis ao pensamento da
Comissão da qual fomos Relatores, e, segundo, porque den
tre as duas que restam, essa é a que melhor atende ao
interesse do trabalhador. Não sou daqueles que buscam a

solução perfeita, ideal. Em determinados instantes temos
de aceitar a solução que menos prejudique o trabalhador.
Tenho certeza de que do que resta a ser votado esta é a
proposição que melhor atende ao interesse do assalariado
brasileiro.

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de chamar a aten
ção dos nobres Constituintes para o fato de que a emenda
do nobre Constituinte Antonio Mariz, democraticamente
votada e rejeitada, abriu caminho para a vitória desta
emenda. Entendo como incoerência alguém ter votado
contra a emenda do nobre Constituinte Antonio Mariz e
também votar contra esta. Para haver coerência, este Ple
nário tem, agora, de votar e aprovar essa emenda, se é
que realmente existe entre n6s a preocupação de livrar o
trabalhador da situação em que se encontra, servindo de
material descartável, consumido e jogado fora, eis que a
rotatividade serve ao lucro fácil e penaliza os trabalhado
res. Particularmente os da construção civil, setor em que
100% deles perdem seus empregos anualmente, e os do
comércio, em que cerca de 50% vivem a mesma situação.

O Constituinte Luiz Salomão lembra um aspecto inte
ressante. Votando dessa forma, expurgamos aquele maldi
to artigo que criava dois tipos de trabalhadores - os das
empresas com até dez empregados, que seriam trabalha
dores de segunda categoria, e os das empresas com mais
de dez empregados, que seriam os de primeira categoria.
A emenda já está expurgada desse grave defeito. Não ha
verá duas categorias de trabalhadores. Haverá apenas uma,
protegida, preparada e em condição de produzir mais para
o bem deste País.

Durante o pronunciamento do Sr. Mário Lima,
o Sr. Afonso Arinos, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Jarbas Passa
rinho, Terceiro-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para fa
lar contra, concedo a palavra ao Constituinte Ricardo Fiúza.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIÚZA - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, é preciso que se tenha a cora
gem de não falar aqui em monopólio de defesa do traba
lhador.

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

O SR. PRESIDENTE lJarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, consultei a Mesa, sob a égide do Presidente
Afonso Arinos, sobre se havia alguém inscrito. Fui infor
mado que não havia e que ninguém mais poderia encami
nhar contra. V. Ex.a, na verdade, não estava na presidên
cia dos trabalhos, mas a Mesa, o Relator e todos aqui são
testemunhas do fato.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Dei a pa
lavra ao nobre Constituinte por uma razão muito simples.
Considerei que estamos em pleno contradit6rio. Não houve
encerramento em prejuízo de ninguém. Parece-me estranho
que Parlamentares tão devotados às liberdades tentem cas
sar a palavra no momento oportuno em que a cedo. (PaI.
mas)

Não se trata de receio de argumentação. Apenas quero
dirigir-me especificamente ao Constituinte Brandão Mon
teiro, pois S. Ex.a estava na Presidência da Casa no mo
mento em que foi feita a sugestão.

Era V. Ex.a que presidia? Foi V. Ex.a que manteve
esta decisão.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, permita-me uma explicação.

Não há, aqui, o objetivo de cassar a palavra de nin
guém. V. Ex.a me conhece e sabe que sempre fui um cas
sado; jamais serei um "cassador", Acontece que o Regi-
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mento e as normas precisam ser preservadas. Levantei uma
questão de ordem - quem presidia a sessão era o Consti
tuinte Aluízio Campos - sobre a praxe parlamentar para
encaminhamento que é de um a favor e outro contra. Isto
porque temos observados que só depois de falarem os
Constituintes que encaminham a favor é que há inscrição
para encaminhar contra. Foi, então, decidido pela Mesa 
não sob minha presidência, mas do Constituinte Aluízio
Campos - que até o encaminhamento da segunda propos
ta, a favor ou contra, não era mais permitido fazer-se ins
crição.

Não quero cassar a palavra do Constituinte Ricardo
Fiúza, por quem tenho muito respeito. Trata-se de decisão
da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Agradeço
a V. Ex.a o esclarecimento. Peço-lhe apenas o favor de aten
tar para esta declaração enfática, que faço. Isto não é ma
téria regimental. O Regimento não diz isso em nenhuma
passagem do seu texto. Apenas V. Ex.a se referiu à praxe.
É uma decisão tomada por um Presidente, que é da mesma
Mesa, e tenho que respeitá-la.

Infelizmente, Constituinte Ricardo Fiúza, tenho que
cassar a palavra de V. Ex.R (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIúZA - Sr. Presi
dente, eu me submeto à decisão da Mesa, lamentando não
poder argumentar em contrário. É a democracia da es
querda brasileira!

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Dou a
palavra, pela ordem, ao Constituinte Cid Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE CID CARVALHO - Sr. Pre
sidente, indiscutivelmente, hoje estamos votando matéria
que define muitos problemas deste País. Quero dizer a
V. Ex.R que a decisão que será aqui tomada talvez não
corresponda à expressão da vontade real da maioria desta
Comissão, porque tivemos uma preliminar do 1.0 Substi
tutivo, e setores de um e outro lados derrubaram essa
emenda. Com isso, todos os que representam o centro de
decisões ficaram impedidos de votar coerentemente.

Há, ainda, a Emenda Max Rosenmann, que prevê o
contrato protegido contra despedida imotivada, nos termos
da lei.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Perdão,
Constituinte Cid Carvalho, V. Ex.a não está levantando
uma questão de ordem, está encaminhando a votação. Aca
bei de cassar a palavra de um Constituinte por esse mo
tivo. Peço que V. Ex.a conclua sua questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE CID CARVALHO - Quero sa
bel', para orientação da minha votação e da de diversos
setores, se esse destaque ainda está prevalecendo.

Esta é a minha questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A emenda

foi colocada em votação pelo nobre Presidente Afonso Ari
nos. Quando aqui cheguei, a matéria já estava em votação.

O SR. CONSTITUINTE CID CARVALHO - Essa ma
tériaainda prevalece?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Se V. Ex.a
tem declaração de voto, poderá fazê-lo na hora oportuna.

O SR. CONSTITUINTE CID CARVALHO - V. Ex.R

não entendeu. O que estou querendo saber, a titulo de ín
formação, é se essa matéria ainda será objeto de votação,
porque, se assim for, vou orientar-me nesse ou naquele
sentido.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A que
matéria V. Ex.R se refere?

O SR. CONSTITUINTE CID CARVALHO - A Emenda
Max Rosenmann. Quero saber se está ou não prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está mano
tida.

Srs. Constituintes, assim não é possível dirigir os tra
balhos. Estamos em processo de votação do Destaque n.?
122, do Constituinte Paulo Paim. Estamos fazendo o con
traditório. Vou dar a palavra ao Relator e prosseguir a
votação. (Palmas)

Tem a palavra o nobre Relator.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,

Srs. Constituintes, a Casa sabe a atenção que dedico aos
nobres Constituintes Paulo Paim e Mário Lima - não só
atenção, mas amizade a Mário Lima, ao longo dos quase
trinta anos, cassados que fomos, juntos.

Não posso, porém, Sr. Presidente, aceitar a argumen
tação, até porque, em termos de linguagem jurídica, o
2.° Substitutivo preenche os requisitos nos quais a emenda
do Constituinte Augusto Carvalho, a quem rendo minhas
homenagens, não chega a tocar.

Não gostaria de encaminhar a votação contrariamen
te, ou de fazer aqui uma argumentação. Gostaria, isto
sim, de fazer um apelo ao eminente Constituinte Paulo
Paim e aos ilustres Líderes que aqui se encontram no
sentido de retirarem a emenda. É o pedido que faz o
Relator.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Nobre Cons
tituinte, Relator Bernardo Cabral, gostaria de ouvir sua
posição, que para nós é muito importante. Entendemos
que entre as emendas apresentadas, a do Relator Ber
nardo Cabral, após a do DIAP, é a que mais preenche
os interesses da classe trabalhadora. Neste sentido, gos
taria de saber se o Relator ficará conosco na defesa desta
proposta, a do 2.° Substitutivo, de sua autoria, nas pró
ximas votações.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Vou sustentar
o Substitutivo n.o 2. É a minha proposta. Peço que retire...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Permita
me o Sr. Relator.

Não aceito esse diálogo. O Relator está dando o rela
tório. Em seguida, V. Ex.a, nobre Constituinte Paulo Paim,
compreenderá o seu ponto de vista. Por favor, não o
aparteie.

Concedo a palavra ao Relator.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,

indaguei, primeiro, antes de concluir meu voto, se o Cons
tituinte Paulo Paim retiraria seu destaque. Estava S. Ex.a
respondendo à minha indagação, mas não ouvi o final.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Neste sen
tido, Sr. Relator, retiramos nossa emenda em beneficio
do Substitutivo n.o 2, de sua autoria.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
nada mais há a aduzir, já que a emenda foi retirada.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o Destaque n.o 1.567, requerido pelo Constituinte
Paulo Paim, referente à Emenda n.O22.696, de sua autoria.

Quanto à emenda, S. Ex.a pede apenas que se des
considerem as alíneas c e d, conforme requerido pelo
Relator.

Em votação o destaque. (Pausa) O destaque foi
retirado.

Em votação o destaque do Constituinte Augusto Car
valho. (Pausa) O destaque foi retirado.

Em votação o Destaque n,> 2.152, requerido pelo Oons
tituinte João Paulo, referente à Emenda n.O 12.104, de sua
autoria. (Pausa) O destaque foi retirado.
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Em votação o Destaque n.? 2.220, do mesmo autor,
referente à Emenda n.? 3.470 (Pausa) O destaque foi
retirado.

Em votação o Destaque n. O 3.785, requerido pelo Cons
tituinte José Dutra, referente à Emenda n.O 29.701. S Ex.a
está presente? (Pausa) Ausente. Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.o 3.865, requerido pelo Cons
tituinte Gastone Righi, referente à Emenda n.o 25.795, de
sua autoria. S. Ex.a está presente? (Pauaa.) Ausente. Pre
[udícado o destaque.

Em votação o Destaque n.o 4.548, requerido pelo Cons
tituinte Francisco Dornelles, referente à Emenda n.O 34.378,
de sua autoria. S. Ex.a está presente. Tem a palavra o
nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI (Fora do
mícrofone.) - Sr. Presidente, estava ali fora terminando
o meu lanche. Como o meu destaque está prejudicado,
se votamos a preferência?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Se V. Ex.a
quer dirigir-se a mim, por favor, fale ao microfone, que
o ouvirei com o r-espeito que nos é devido mutuamente.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, temos tentado, sem fundamento em nenhum dis
positivo regimental, acelerar nossos trabalhos consíderan
do c-oisas do seguinte porte: não estando presente o autor,
ou não tendo ele deixado recomendação escrita ou dele
gado competêncía a, terceiros, consideramos prejudicado
o destaque. Aqui, no entanto, há um destaque da maior
relevância, para o qual pedi preferência, que foi votada.
Evidentemente, não se trata de destaque abandonado ou
prejudicado. Chegou sua vez, na ordem. Então, quando
V. Ex.a o anunciou, eu estava ali, acabando doe fazer um
lanche. V. Ex.a há de entender que, quando me fiz pre
sente - e anunciei-me ao Dr. Paulo Affonso - ainda
não tinha sido sequer superado o anúncio de V. Ex.a

Portanto, insisto em que não houve desistência e que
o destaque se mantém, pois até a preferência dele foi
votada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A pre
ferência foi votada favoravelmente?

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Não. Foi
votada contra e ela entrou na ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre
Gonstituinte Gastorie Righi, em que pese ao alto respeito
que tenho por V. Ex.a, gostaria de dizer que anunciei
duas vezes seu nome. Por duas vezes perguntei se V. Ex.a
estava presente. V. Ex.a estava ocupado com o lanche,
e eu não sou culpado por isso. (Palmas) De maneira
que a matéria está vencida.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGID - Mas estou
dizendo a V. Ex.a que aqui estou presente. Reitero que
não há amparo regimental para V. Ex.a excluir meu des
taque. Há um acordo que fizemos aqui, através do qual
evitaríamos prejuízo, a tal ponto que a própria Liderança
pode ressalvar isso. A última matéria anunciada por
V. Ex.a foi a minha emenda. O Constituinte Francisco
Dornelles, em meu beneficio, retirou seu pedido de des
taque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
V. Ex.a que conclua.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - O Cons
tituinte Francisco Dornelles retirou seu pedido de desta
que, o que equivale a dizer que nenhuma outra matéria
foi anunciada, nem está em pauta. Portanto, ainda é
oportuno que eu peça a V. Ex.a que assim o considere.
Não há razão para deixar de votar meu destaque.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
V. Ex.a que conclua. Depois de ter anunciado a votação

do destaque de V. Ex.a e perguntado se V. Ex.a estava
pres-ente, houve, inclusive, matéria prejudicada, a do
Constituinte José Dutra. E agora já havia sido anunciada
a votação do Destaque n. o 4.548, do Constituinte Fran
cisco Dornelles. Lastimo, mas peço a V. Ex.a que não
insista. Está com a palavra o Constituinte Francisco
Dornelles.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, retiro o destaque.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, quero recorrer de sua decisão ao Plenário. Não
há dispositivo regimental que permita a V. Ex.a retirar
meu destaque. Não autorizei isto; procedi regimentalmen
te, votei a pr-eferência, é direito meu ver meu destaque
votado. V. Ex.a não tem, em qualquer ponto do Regi
mento, autoridade para fazer isso.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Aceito
o recurso e, de ofício, recorro à Presidência da Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte, que decidirá em tempo
oportuno. Se aquele órgão decidir a favor, a matéria vol
tará a ser considerada.

Em v-otação o Destaque n,v 122, requerido pelo Cons
tituinte Augusto Carvalho, referente à Emenda n.o 32978.

Está presente o Constituinte Augusto Carvalho? (Pausa)
S. Ex.a retira o destaque.

Em votação o Destaque n.? 4.264, requerido pelo Cons
tituinte Nelton Friedrich, referente à Emenda n.? 32978
de autoria do Oonstítmínte Augusto Carvalho. (Pausa)'
Retirado o destaque.

Em votação o Destaque n. o 5.090, requerido pelo Cons
tituinte Darcy Pozza. referente à Emenda n.> 20726, de
sua autoria.

Tem a palavra o Constituinte Darcy Pozza.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Permi

ta-me, Sr. Presidente. V. Ex.a está colocando em votação
o Destaque n.? 5.090, do Constituinte Darcy Pozza. SoU
cit-o a V. Ex.a que coloque em votação o de n,? 3.866 de
minha autoria e anterior ao de S. Ex.a '

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mas.
Sr. Constituinte, é a mesma matéria sobre a qual já decidi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Trata-se
de outro destaque, que V. Ex.a não anunciou.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O desta
que pedido pelo Constituinte Darcy Pozza foi objeto de
requerimento de preferência, que foi negado. Assim, ele
voltou para a ordem natural. Estou seguindo a ordem que
a Assessoria me fornece.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Neste
caso, Sr. Presidente, quero esclarecer a V. Ex.a que pela
ordem inicial, tanto o meu destaque quanto o do éonsti
tuinte Darcy Pozza perderam. Tenho, entretanto, o Des
taque n.O 3.866, que não foi anunciado por V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Foi anun
ciado apenas o de n.O 3.865, não o 3.866.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre
Constituinte, esse destaque a que V. Ex.a se refere é novo?

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a

diz que era anterior ao do nobre Constituinte Darcy Pozza?
Consulto a Mesa. (Pausa) Acho que S. Ex.a tem razão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
peço a palavra, apenas para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A sessão
está interrompida, porque estou pedindo à Secretaria que
me entregue .0 teor do destaque que, parece-me, por equí
voco, já havia sido considerado prejudicado.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
peço a palavra, para um esclarecimento. Há circulando en
tre nós uma relação de destaques. A impressão que tenho
é a de que a ordem pela qual a Mesa coloca em votação
esses destaques não é a mesma constante desta relação.
Daí a confusão que pode estar acontecendo. Peço a V. Ex.a

que me esclareça a este respeito.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - No início

da sessão, já houve uma outra reclamação no mesmo sen
tido. V. Exa. tem razão.

O Constituinte Gastone Righi, quando da '- ua segunda
intervenção, tem razão. S. Ex.a tinha dois destaques dife
rentes: o primeiro, prejudicado; o segundo, equivocada
mente, também dado por prejudicado. Portanto, concedo
lhe a palavra. (Palmas)

Destaque n.o 03866/87 - Emenda n.? ES
25795-1, do Sr. Gastone RigW, que modifica o
Ineíso I, do art. 7.°, do Substitutivo 1" (art. 6.°,
inciso I, do Substitutivo). (lOl.a votação)

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, há mais de vinte anos, no auge
do período ditatorial em que vivia este País, elegi-me Depu
tado Federal. Inspirado e até embasado na opinião de um
dos mais ilustres advogados de minha terra, pai de um
Constituinte que compõe este Plenário, o Dr, Dante Leo
nelli, apresentei projeto de lei em que fixávamos a estabi
lidade a partir de um ano de tempo de serviço. Dávamos
lhe um tratamento correspondente à cobertura financeira
e à indenização que deveria ter. Decorridos vinte anos, em
1967, apresentei aquele projeto, repeti-o em 1983, insisti ao
longo desses últimos cinco anos e, embalde, não consegui
êxito.

Chegamos a este momento da Constituinte. Todos fa
lam em estabilidade. Mas luto por ela há vinte e um anos,
neste Congresso e fora dele. E' o que será esta estabilida
de? Será um instrumento revolucionário para agitação das
massas? Será uma questão ideológica apenas, impermeá
vel à reivindicação e à ansiedade efetiva da classe traba
lhadora? Não, não é. O que o trabalhador persegue e pre
cisa é de uma garantia mínima que o proteja contra a
vontade despótica, eventual, de seu empregador, ou contra
o interesse - quem rabe? - passageiro, da empresa.

Assim como o empresário defende a propriedade e a
própria empresa, o trabalhador precisa defender seu pa
trimônio, seu tempo de serviço. Mas de nada adianta dizer,
teoricamente, que o trabalhador tem estabilidade, quando
se sabe que esta existe apenas de maneira formal, já que
o empregador pode colocar a empresa no vermelho e decla
rá-la inviável economicamente, despedindo o trabalhador.
Ele pode esvaziar a empresa, dilapidar seu patrimônio, dei
xando o empregado a ver navios; pode desmobilizar a
forma de funcionamento empresarial, criar empresa de
mão-de-obra e dela apenas se servir - empresas de mão
de-obra, vazias no seu patrimônio. Pode o empregador fa
lir, ir à concordata, e lá se foi o tempo de serviço do: tra
balhador; pode morrer, e lá se foi a tutela desse patrimô
nio que o trabalhador tem e que é sua própria vida.

Por isso não acredito nessas formas ilusórias de se
estampar a estabilidade, porque ela tem de corresponder
a uma indenização efetiva em dinheiro. Daí minha emenda
propugnar por um pIus, por uma conquista, porque, caso
contrário, é possível até obter-se manchete de jornal, mas
estaremos ilaqueando a boa fé dos trabalhadores brasilei
ros. Ou saímos hoje daqui com uma conquista concreta
para o trabalhador, ou, então, tudo não passou de fanta
sia. Se depender de lei ordinária, se depender de determi
nadas conceituações ou de o empregado pendurar-se na
Justiça do Trabalho, não teremos propiciado, nesta noite,
nenhuma conquista ao trabalhador.

Se a lei quisesse, o trabalhador já teria hoje a estabi
lidade. Por que vamos fazer um dispositivo constitucional
que dirá que a lei dará assim que o Tribunal interpretar

se houve condições econômicas ou não? Não. Eu quero
um plus, uma conquista real e efetiva. O trabalhador tem,
hoje, apenas o aviso prévio e 10% do Fundo de Garantia.
Quero dar-lhe mais, quase dobrar seu benefício, dar-lhe
mais um mês de salário por ano de serviço prestado ou
fração. Isso é dar-lhe o patrimônio, é dar consistência :10
seu direito, é dar-lhe poder reivindicatório, capacidade e
possibilidade de resistir. Não é por aí que se resolve a
questão do desemprego. Nós só a resolveremos por meio
do seguro-desemprego, do desenvolvimento nacional.

Portanto, fico com minha emenda, esperando que os
Senhores se apercebam de como é importante essa pro
posta não só para o trabalhador, mas também para o de
senvolvimento da economia brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Dentro
da praxe estabelecida e ainda há pouco lembrada pelo
Constituinte Brandão Monteiro, não há Constituintes para
falar a favor da emenda. Há dois Constituintes contra:
José Genoíno e Pimenta da Veiga.

Concedo a palavra ao Constituinte José Genoíno.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi

dente, Sras e Srs. Membros da Comissão de Sistematização,
o nobre Constituinte Gastone Righi, com seu destaque, co
mete um equívoco de natureza jurídica e política.

Em primeiro lugar, S. Ex.a faz confusão entre o insti
tuto da estabilidade e o da indenização, que, na verdade,
são duas coisas distintas.

O instituto da estabilidade é a garantia no emprego,
é a consagração do direito básico dos trabalhadores bra
sileiros ao emprego. Esta é a questão chave. O instituto da
indenização é exatamente o contrário. É aquele que consa
gra mecanismos que, ao final das contas, permite contra
riar o instituto maior da estabilidade, ou seja, a regula
mentação da dispensa.

Neste sentido, chamo a atenção, mais uma vez, do
nobre Constituinte Gastone Righi. Sua emenda está aquém
do 1.0 Substitutivo, está quilômetros atrás do 2.° Substi
tutivo, porque, de fato, o que S. Ex.a pretende é ínstí
tucionalizar a rotatividade da mão-de-obra. Ela não breca,
não impede, não obstaculiza, mas cria mecanismos para
que tal rotatividade se dê em determinadas condições. É
simplesmente isso.

Um outro erro grave da emenda é que ela ínstítucíona
liza a dispensa, a rotatividade - exatamente um problema
social e político sério.

Vamos deixar claro: esta Constituinte está hoje diante
de um problema crucial. Até agora discutimos direitos in
dividuais e garantias políticas. Conseguimos avanços-signi
ficativos. O que estamos querendo discutir, hoje, é a ques
tão das relações de trabalho e de propriedade. Estamos
colocando o dedo numa das feridas cruciais deste País, pois
semprea classe operária e os trabalhadores brasileiros fo
ram tratados pela classe dominante, pela burguesia, como
seres humanos de segunda categoria, como animais para
trabalhar, como simples vendedores de sua força de traba
lho. Na hora em que se criam mecanismos para proteger
a dignidade do trabalhador, para valorizar sua condição
de ser humano, abre-se um cântico contra isso, como se
fôssemos acabar com o capitalismo brasileiro!

Chamo a atenção dos ilustres representantes do capi
talismo, dos ilustres representantes da propríedade: isso
não é socialismo, ilustres representantes da burguesia
brasileira; isso não acaba 'Com a propriedade, queridos e
ilustres representantes da burguesia brasileira; isso não
coloca em risco o "sacrossanto" - entre aspas - direito
da propriedade. Permitam-me dizer o seguinte: a esta
bilidade coloca, isso sim, uma garantia que nunca existiu
neste País, para que os operários e os trabalhadores bra
sileiros sejam respeitados no direito de vender sua força
de trabalho. Isso não é socialismo, porque socialismo é
quando os operários e trabalhadores não possam mais
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vender sua força de trabalho. O que estamos querendo
é que eles vendam essa força de trabalho com dignida
de, como gente, como seres humanos, como sujeitos e não
como objetos, manipulados e empurrados pelo patrão na
hora que este quer e bem entende.

Por isso, não vamos aceitar a Emenda Righi; vamos
ficar com o 2.° Substitutivo, porque ele garante esses
direitos elementares para os trabalhadores brasileiros.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - concedo
a palavra ao Constituinte Pimenta da Veiga. (Pausa)
Ausente.

Concedo a palavra ao Relator, Constituinte José
Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
Srs. membros da Comissão de Sistematização, a emenda
substitutiva do nobre constituinte Gastone Righi diz:

"É direito dos trabalhadores a estabilidade no
emprego, após 12 meses, através da garantia de
indenização de um mês de salário por ano de
serviço prestado ou fração, além do Fundo de
Garantia e aviso prévio, na forma da lei, no caso
de despedida sem justa causa."

O que estamos vendo aqui é uma confusão, ou uma
associação indevida, entre o conceito de estabilidade e o
de indenização. Mas é preciso dizer, antes de mais nada,
que tanto a estabilidade quanto a indenização são direitos
fundamentais do trabalhador. O importante é que o Rela
tório Cabral consagra o direito à estabilidade e também
o direito à indenização. O que o Relatório Cabral não faz
- e é o que faz a Emenda Gastone Righi - é associar
uma coisa com a outra. De modo que a indenização anula
a estabilidade. No Relatório Cabral, ou 2.° Substitutivo,
a estabilidade é garantida no inciso I do art. 6.°;

". " são direitos dos trabalhadores:
I - garantia de emprego, protegido contra

a despedida imotivada ... "
Trata-se de algo que está lá assegurado aos traba

lhadores.

No inciso XVII, sem prejuízo da estabilidade e sem
vínculo com ela, está também este direito fundamental,
a indenização, nos termos da lei.

Portanto, aquilo que pretende o Constituinte Gastone
Righi, que é garantir a indenização e a estabilidade, já
está assegurado no relatório do Constituinte Bernardo
Cabral, que apenas não vincula uma coisa à outra, de
modo que a indenização acabe anulando o princípio da
estabilidade.

O trabalhador tem direito à indenização e à estabili
dade. Por isso, 'Coerente com sua posição reiterada neste
Plenário, que se tem expressado através de insistentes
apelos no sentido de que outros pedidos de destaque sejam
retirados, o Relator fica com o 2.° Substitutivo, por enten
der que é o que mais atende aos interesses da classe
trabalhadora e aos interesses nacionais. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se
à votação.

Proceder-se-á à chamada dos Srs. Constituintes.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes;
Theodoro Mendes, Albano Franco, Marcos Lima, Arnaldo
Prieto, Francisco Dornelles, .José Lins, Luís Eduardo, Os
valdo Coelho, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Darcy
Pozza, Jarbas Passarinho, Virgílio Távora, .José Lourenço,
Ricardo Izar, Gastone Righi, Afif Domingos e José Maria
Eymael. Votaram NAO os seguintes Senhores Constituin
tes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluí-

zio Campos, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos
Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cid Carvalho,
Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Lyra, Francisco
Pínto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, .João
Herrmann Neto, José Fogaça, José Geraldo, José Ignácio
Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa, José Serra, José
Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima, Milton
Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco
Viana, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Severo Gomes,
Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins,
Délio Braz, José Tavares, oetávío Elísio, Alceni Guerra,
Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Carlos
Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo
Tinoco, Francisco Benjamim, Inocêncio Oliveira, .José Jor
ge, José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô,

Mário Assad, Paulo Pimentel, Antônio Carlos Konder Reis,
Gerson Peres, José Luiz Maia, Jonas Pinheiro, Brandão
Monteiro, José Mauricio, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi,
Joaquim Bevilacqua, plínio Arruda Sampaio, José Genoí
no, Haroldo Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad e Anto
nio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM ·18 Constituintes;
votaram NÃO 75 Constituintes. 'rotal 93 votos. O Destaque
foi rejeitado.

Destaque n.? 5.090/87, do Sr. Darcy Pozza 
Emenda n.O lP-20726-6, do Sr. Edegar Luiz Zabka,
"que acrescenta artigo ao Título lI, Capítulo TI,
do Substitutivo n.? 1 (Título 11, Capítulo 11, do
Substiuttivo 0.° 2)". (102.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o Destaque n.> 5.090, requerido pelo Constituinte
Darcy Poüzza, referente à Emenda n.o 20726, de sua auto
ria. Há uma observação no destaque: "somente o item lI".

Tem a palavra o Constituinte Darcy Pozza.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Constituintes, a Emenda Popular
n.? 20726 foi subscrita por mais de trinta e cinco mil
eleitores, entre os quais centenas de milhares de traba
lhadores. Esta emenda pretende substituir o item I do
art. 6.°, dando-lhe a seguinte redação:

"I - garantia da relação de emprego, salvo:

a) contrato a termo;
b) ocorrência de falta grave;

c) prazos definidos em contratos de experiên
cia, atendidas as peculiaridades do trabalho a ser
executado;

d) superveniência de fato econômico intrans
ponível, técnico ou de infortúnio da empresa;

e) pagamento de indenização progressiva e
proporcional ao tempo de serviço, na forma da lei."

Srs. Constituintes, a proposta constitui um meio termo
entre as diversas propostas apresentadas a esta Consti
tuinte, entre a do Relator e as que querem e desejam
simplesmente manter a situação jurídica atual com o
lívre direito de despedir por parte do empregador.

A Constituição não deve, no nosso entendimento, ser
elaborada com objetivos casuísticos, mas, sim, visando
um longo prazo. Deve atender a uma pauta de reivin
dicações viáveis, por mais bem intencionadas que possam
ser as demais propostas. Deve considerar que o maior
benefício social será alcançado à medida que propiciar
a criação e manutenção de postos de trabalho. Deve defi
nir os princípios pelos quais os empregadores e empre
gados, pelo processo de negociação, encontrarão os cami
nhos para o crescimento do mercado, uníea forma viável
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.e possível de se obter um real aumento do nível de vida
dos cidadãos. Concessões, benefícios e avanços devem ser
introduzidos 'Com o devida respaldo de uma correspon
dente elevação do nível de produtividade, e devem ser
oportunos, gradativos, regionais, setoriais, viáveis. E esta
'Otimização só é possível com um processo de ampla ne
gociação.

A emenda ora proposta decorre do fato de que nossa
história já provou inviável qualquer sistema que, aparen
tando proteger ou garantir o trabalho, acabe por criar
uma rigidez de mercado que prejudique e afronte a pró
pria liberdade de trabalha. Todos nós buscamos a segu
rança e a estabilidade geral, mas só as alcançaremos se
'Obtivermos uma contrapartida de garantia dos negócios
estáveis. Esta é atualmente uma equação muito difícil,
senão impossível.

Alguns imaginam o Brasil a partir de meia-dúzia de
grandes empresas estatais, multínacíonaís e até nacionais,
mas se esquecem de que a economia brasileira também
está condicionada a quase 90% de pequenas e médias
empresas, que não podem deixar de sobreviver e crescer.
As eventuais instabilidades da economia fatalmente 'Com
prometerão a produtividade, a eficiência e a compe
titividade.

Srs. Constituintes, ao empregador cabe a responsa
bilidade do pagamento de indenização proporcional ao
tempo de serviço, como medida capaz de compensar o
trabalhador pelo período de sua presença na empresa
sem inviabilizá-Ia.

A segurança ao trabalhador, segundo essa emenda,
será dada mediante o pagamento de uma indenização
pecuniária, cujo valor será fixado pela lei, que tenha
caráter de cláusula penal ao contrato de trabalho. Quem
despedir e não provar a motivação, ou quem despedir
simplesmente sem nada alegar, deverá sofrer penalidade
desestímuladora. Além desse benetícío, o trabalhador teria,
entre outros, o aviso prévio, o 13.° salário, férias propor
cionais, além da indenização do FGTS e o seguro-de
semprego.

Esta, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, é a
justificativa ao nosso pedido de destaque à emenda popu
lar, que, acredito, 'Coloca seriedade e justiça na busca do
equilíbrio que deve existir entre os dois principais fatores
de produção - o capital e o trabalho.

Entendemos que esta é a única forma, e a mais equi
librada, de atender aos interesses sociais em jogo.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra, para encaminhar contra, o Constituinte Luiz
Salomão.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMãO (Revisado
pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes,
o nobre Relator, Bernardo Cabral, posicionou estrategica
mente a questão do direito à garantia do emprego, ao lem
brar que estamos fazendo uma Constituição para o século
XXI e que não podemos regredir em relação ao século
passado, quando os trabalhadores iam para os seus locais
de trabalho, vendiam a sua força de trabalho e eram ex
plorãdos sem qualquer tipo de proteção.

A emenda apresentada pelo nobre Constituinte Darcy
Pozza apresenta duas diferenças essenciais em relação ao
texto do 2.° Substitutivo. A primeira reintroduz o contrato
de experiência previsto no projeto original da Comissão
de Sistematização, e que o Relator esclareceu muito bem
que está embutido no contrato a termo. A segunda inova
ção da proposta Darcy Pozza apresentada como emenda
popular, é a de que se possa também prever a indenização
progressiva e proporcional ao tempo de serviço do traba
lhador dispensado.

Ora, Sras. e Srs. Constituintes, essa formulação do
item e da proposta desmascara, deixa claro que esta não
é uma emenda popular no sentido de ter sido firmada pelos
trabalhadores. É uma emenda patronal e não dos patrões
que têm responsabilidade e consciência do seu papel so
cial, mas daqueles que querem praticar a rotatividade, da
queles que têm poder econômico para indenizar os traba
lhadores que querem dispensar, daqueles que querem va
ler-se do mecanismo da rotatividade para baixar seus
custos, sua folha de salários.

É por isso, Sras e Srs. Constituintes, que essa não é
uma emenda de caráter realmente popular, ainda que tenha
preenchido o quorum de 30 mil assinaturas.

De fato, o que essa emenda pretende é consagrar a
possibilidade de patrões que não têm consciência social
de demitirem seus empregados quando o mercado lhes for
desfavorável. É a emenda dos patrões adoradores do be
zerro de ouro, que colocam seus lucros acima das necessi
dades de segurança e de tranqüilidade do trabalhador bra
sileiro. A emenda dita popular, com esse dispositivo da in
denização progressiva, na verdade anula a estabilidade,
porque não está contemplando apenas aqueles casos pre
vistos no Relat6rio Bernardo Cabral, que dá ao patrão,
que tem poder econômico, a possibilidade de demitir seus
empregados sempre que sua função de custo o recomendar.

Quero contraditar o depoimento feito antes pelo nobre
Constituinte Ricardo Izar, que se disse vítima da estabili
dade em função da experiência empresarial negativa de
seu pai e de sua pr6pria família. Caso se aplicasse o que
essa emenda propõe, se ele tivesse a possibilidade de inde
nizar, progressiva e proporcionalmente ao tempo de servi
ço, em massa, os seus 120 trabalhadores, levaria a empresa
à falência, porque aqueles que tivessem muito tempo de
trabalho representariam um passivo trabalhista insustentá
vel para qualquer empresa.

Esta emenda prejudica exatamente os trabalhadores
que têm pouco tempo de casa, aqueles que são vítimas da
rotatividade. Nenhuma empresa demitirá um trabalhador
de dez, vinte anos de casa, no qual investiu recursos im
portantes para seu treinamento e adaptação à empresa;
demitirá exatamente aqueles que têm, um, dois anos de
casa e cuja indenização não representará, para a empresa,
uma penalidade pela progressividade e proporcionalidade
do tempo de serviço.

Sras. e Srs. Constituintes, dirijo-me particularmente
aos Constituintes da bancada do PMDB que em seu pro
grama defendem, de maneira radical, a estabilidade, para
que não apoiem a emenda apresentada pelo nobre Consti
tuinte Darcy Pozza, porque representa exatamente a nega
ção do princípio fundamental que queremos inscrever na
nossa Carta Magna para constituir, neste País, uma relação
mais equilibrada entre o capital e o trabalho, ao nível das
nações civilizadas, o que é essencial para que o Brasil entre
no século XXI com seu povo em situação digna. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra, para encaminhar favoravelmente, ao nobre Cons
tituinte Fernando Gasparian.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN- Sr.
Presidente, srs, Constituintes, volto hoje a esta tribuna cor
rendo o risco de novamente ser mal interpretado em meus
prop6sitos. Há dias estive aqui defendendo a não exigência
do diploma, de uma forma geral, para o exercício do tra
balho de qualquer pessoa que para isso se julgue habilitada.
Entenderam que eu tinha ficado contra a exigência do di
ploma para o exercício da profissão de jornalista, quando
a emenda que defendi nem falava nisso.

No caso específico estou preocupado, cama também o
está o ilustre Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, com
o problema da rotatividade. E por este motivo votei, como
meus companheiros de partido, o PMDB em grande maio
ria, pela aprovação da redação do art. 6.°, com os dizeres
do art. 7.° do Substitutivo n.o 1, do Relator Bernardo Cabral.
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Infelizmente, Constituintes, tanto a direita como a es
querda do meu partido, juntos, derrotaram aquele disposi
tivo que, no meu entender, daria solução não ao problema
da estabilidade individual, mas ajudaria - e muito - a
combater a rotatividade, que é um grande mal não s6 para
os trabalhadores mas para a economia do Pais.

E os dados que tenho são piores do que os que apre
sentou aqui o Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva. Na
verdade, nos primeiros sete meses deste ano, o número de
dispensas com relação ao número de trabalhadores foi de
27%. A rotatividade está chegando a níveis absurdos. E
o Substitutivo n.O 1, do Relator Bernardo Cabral, remetia
à lei ordinária a ordenação do assunto para que ela pu
desse regulamentar a dispensa não de uma pessoa, mas de
um grande número delas.

Poder-se-ia propor - e eu admitiria isto - que se
penalizasse fortemente a empresa que tivesse um alto indi
ce de rotatividade anual de mão-de-obra. E, Sr. Presiden
te, não tendo sido aprovado aquele projeto, sou favorável a
este, proposto pelos pequenos e médios proprietários, em
presários do Rio Grande do Sul. Esta emenda popular pa
rece-me a que mais se aproxima daquela, e impede, desta
forma, um pretenso avanço. Represen~a, na verdade, um
retrocesso, porque, no meu entendimento, isso não trará
benefício para os trabalhadores brasileiros.

Julgo, Sr. Presidente, que, na verdade, os trabalhado
res das multínacíonaís, das grandes empresas, não estarão
protegidos com a redação atual do art. 6.0, eis que, inclu
sive, permite o avanço tecnol6gico, a robotização, por exem
plo, e a dispensa sem indenização de trabalhadores. tnclu
sive, permite também o contrato a termo, que pode ser de
dois anos, da mesma forma que as multinacionais e as
grandes empresas, antes de 64, dispensavam quando o em
pregado chegava a oito, nove anos, não permitindo que
ninguém ficasse estável. Irão eles, agora, claro, com ônus,
fazer contrato deste tipo para os poucos empregos que
oferecem?

Acho que a pequena e média empresas estarão ameaça
das, se não aprovarmos o 2.0 Substitutivo, da forma como
está redigido seu art. 6.° Por isso, Sr. Presidente, vou votar
favoravelmente à emenda popular dos pequenos e médios
empresários do Rio Grande do Sul.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - T'cm a
palavra para encaminhar contra o COnstituinte Nelton
Friedrich.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, venho a esta tri
buna, especialmente, para fazer um chamamento a nós,
peemedebístas, que fomos buscar os votos para que aqui
pudéssemos estar como operários de uma grande constru
ção na nova ordem política, econômica e social, em nosso
Pais. O MDB de ontem e o PMDB de hoje obtiveram a
maioria dos votos e, portanto, aqui tem a maioria dos
Constituintes. E, se formos buscar os votos dos eleitores
da legenda do PMDB, é preciso lembrar que temos com
promissos claros com o catecismo do PMDB. por isso, nes
te momento, dada a importância deste assunto, qual seja,
o resgate da dívida que temos com Os trabalhadores deste
PaÍS, gostaria de reportar-me aos prtncípíos básicos do
programa do PMDB.

Da plano, na primeiro item, há a afirmação de que
o compromisso fundamental do Partido é com a demo
cracia, não como tátíca provisória, mas como princípio
primordial e ínarredãvel. A inspiração central do progra
ma do Partido é esta: lutar pela democratização da vida
brasileira nos planos político, social e econômico, mos
trando, evidentemente, a necessidade de não ficarmos na
democracia formal, mas avançarmos na democracia polí
tica e aprofundarmos a democracia social e econômica.

Ainda é este mesmo programa, meus prezados Cons
tituintes peemedebístas que, nos principias básicos, item

n,v 7, dlz, com clareza, que "o PMDB considera que o tra
balho e o fundamento da riqueza coletiva. Os interesses
do trabalho sobrepõem-se aos do capital e impõem justiça
na repartição da renda e da riqueza".

Mas não é só isso, ilustre Relator desta Constituinte.
O mesmo programa do PMDB, quando fala do partido
expressa, tácita e írreíutavelmente a importância dà
questão econômica. '

Finalmente, o partido defende, também como instru
mento de prestação 'da remuneração dos t;abalhadores e
melhoria de suas condições de trabalho a promoção da
estabilidade no emprego. '

Este é um programa, e nós, peemedebístas nos elege
mos por este partido, com base em seu programa. E é
exatamente na sua exposíção clara sobre o ;papel do PMDB
que, quanto à economia, o programa não deixa dúvidas
com relação ao compromisso fundamental com a estabí
Iídade do trabalhador. Como se isso não bastasse em to
dos os demais documentos do partido há a profissão de fé
na estabilidade, uma esperança de mudança. E o que é
mais interessante, Sr. Presidente, é que o meu partido,
em agosto e setembro do ano passado fez um congresso
nacional para preparar os trabalhos da Assembléia Na
cional Constituinte, sob a ótica partidária. E, a propósito
a publicação da Fundação Pedraso Horta, pág. 77, nó
Capítulo "Dos Direitos dos Trabalhadores", diz que dev-a
apoiar-se a criação de mecanismos legais e econômicas
que assegurem a estabílídade no emprego, impedindo de
missões ímotívadas.

Este é o programa do meu Partido; este é o nosso
catecismo.

Venho, pois. fazer este chamamento aos companheiros
desta legenda, mas também a todos os COnstituintes de
todos os partidos, porque é preciso que nos reportemos
ao que está acontecendo hoje no mundo inteiro, quando
vemos que em todos os países modernos existem fórmulas
de limitação de poder do empregador, quando este pre
tende efetuar demissões ímotívadas. Basta citar o exem
plo do Japão, campeão de produtividade mundial e ter
ceira potência econômica mundial, onde existe um. sistema
de emprego vitalício, muito mais rígido e eficaz, mais do
que a garantia de emprego que Se pretende recuperar no
Brasil.

O que dizer, Sr. Presidente, da Organização Interna
cional do Trabalho, que em. 1982 adotou uma medida no
sentido de que se, deve garantir a estabilidade do traba
lhador. Essa recomendação percorre o mundo inteiro. A
ONU, através da OIT, desde 1982, vem recomendando a
adoção da estabilidade dos trabalhadores. O que dizer, Sr.
Presidente, da Constituição alemã, que desde 1951, ainda
sobre os escombros da Segunda Guerra Mundia~, apre
senta. como um dos seus fundamentos, a estabílídade do
trabalhador?

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que na Itália, na In
glaterra e, desde 1976, no Japão, estão proíbídas as demis
sões sem justa causa, por motivo político-ideológico. E
podería citar aqui dezenas e dezenas de países da Europa
Ocidental, da Europa Oriental, da áfrica, da ÁSia, das
Américas, e tantos outros. Poderia até citar uma :publica
ção recente, onde se delineia um dos segredos da vitória
do Japão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
V. Ex.a que conclua, antes de percorrer todo o mapa
mundi.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - A
contrapartida para um dos sucessos do Japão - e espero
que antes de percorrer o mapa-mundí possamos ilustrar
a sensíbílídade não só do trabalhador, mas também do
empregador que aqui está e de todos os Constituintes 
está exatamente na estabilidade, porque os próprios tra-
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balhadores japoneses gostam de lembrar que a companhia
'Cuida dos seus assalariados do berço ao túmulo.

Por isso, Sr. Presidente, venho pedir que fiquemos não
com a proposta dos empregadores, embora nada tenha
contra eles, mas com a do Relator Bernardo Cabral, que
joga quase todos os critérios para a lei. Com isso, estare
mos aprovando uma medida menos ruim, porém, mais
condíaents com os nossos interesses, para que possamos
ter neste País o orgulho de dizer que estamos ficando
também com trabalho e não só o capital.

E minha última palavra é do pensador Henry Fi,el
díng: "Nada pode ser 'exigido daqueles a quem nada se
dá."

Vamos oferecer ao trabalhador a estabilidade, por
pequena que seja. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Constituinte Antônio Carlos Konder Reis, co
mo Relator.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, falo em nome
do Sr. Relator-Geral.

Minha palavra seria dispensável. Estamos a discutir
o tema há cerca de quatro horas, e a Oomíssão de Siste
matização já tem todos os elementos de informação e de
convicção para decidir. Falo, contudo, para dar o teste
munho do respeito do Sr. Relator-Geral ;por todas as pro
postas aqui apresentadas. O Relator-Geral sabe, pela sua
experiência na vida pública, 'e, acima de tudo, pela sim
plicidade de seu coração, que todos aqueles que aqui vie
ram defender proposta, no que toca à definição da estabi
lidade do texto da Constituição, o fizeram com o mais
alto espírito público e no propósito reto de acertar.

Feito este registro, Sr. Presidente, cumpre-me, em
nome do Sr. Relator, dizer que recolhemos do debate a
seguinte conclusão.

O Plenário da Comissão divide-se em algumas ten
dências. A 'Primeira, defendida com brilho e vigor pelo
nobre Líder Pimenta da Veiga, buscou deixar para a le
gislação ordinária a solução da grave questão da defínlção
do instituto da estabilidade. Trata-se de proposta dígna
de respeito, mas que infelizmente não a~enderia aos an
seios, clamores ,e desejos. do povo brasíleíro.

A segunda é o de estabelecer, na Constituição, nor
mas rígídas, no que toca à estabílídade, De caráter abso
luto tais normas encerrariam a questão no âmbito do
texto constitucional. Esta é uma proposta de grande risco,
porque o texto constitucional não pode englobar, não pode
esgotar a questão. Ele há de estabelecer os balísamentos,
há de dar as diretrizes, há de fixar as salvaguardas e,
acima de tudo, há de aclarar o direito à sstabíüdade.

A terceira tendência é aquela que busca equiparar o
instituto da estabilidade à indenização. E o ponto de vista
do Relator sobre essa tendência foi surícíentemente ex
pasto e defendido pelo nobre Constituinte José Fogaça,
quando S. Ex.a ,falou em defesa do substitutivo, na opor
tunidade da votação da emenda anterior. O Relator man
tém os termos do 2.0 Substitutivo e pede à Comissão que
esse dispositivo não seja examinado isoladamente. E1e tem
de ser considerado juntamente .com o item m do art. 6.9,
que mantém o Fundo de Garantia. Tem de ser julgado
tendo em vista o item XVII, que reza: "Aviso prévio e
direito de indenização nos termos da lei." Não pode des
considerar o inciso XXIII, que consigna participação nas
vantagens advindas da modernização, tecnologia e auto
mação. -

Se o projeto estabelece a salvaguarda de garantir
essas vantagens na automação ou no avanço da tecnolo
gia, data venía, o argumento, forte, do nobre Sr. Opns'.i
tuinte Fernando Gasparian não procede, porque há rere-

rêncía no item I, De modo algum vai impedir que o avan
ço tecnológico e a automação prejudiquem o trabalhador,
uma vez que a salvaguarda está consignada no item
XXIII.

F'inalll1ente, o dispositivo constante no item I do
projeto há de considerar também o § 4.° do mesmo artigo,
que ressalva a posição das pequenas empresas até dez em
pregados. É o equilíbrio que caracteriza o dispositivo ins
crito no Subsl;itutivo do Sr. Relator. Estabelece tal dis
posítívo os princípios, os balizamentos, as diretrizes, e
apela para a lei ordinária, quando necessário. Assim, diz
a letra a do inciso que estou defendendo: "Contrato a
termo nas condições e prazos da lei." A letra b diz:
"Falta grave assim conceituada em lei." E a letra c:
"Justa causa fundada em fato econômico intransponível,
tecnológico Ou infortúnio na empresa, de acordo com erí
térios estabelecidos na legislação do trabalho."

Se a Comissão decidir tendo em vista o todo do art.
6.° do Projeto, há certamente que confirmá-lo, e, sem em
bargo das razões aqui apresentadas na defesa de outras
emendas, especialmente desta que vamos votar, defendida
brilhantemente pelo nobre Constituinte Darcy Pozza, há
de concluir que o Sr. Relator encontrou um meio termo,
o ente de razão que tornará possível a adoção, no Br-asil,
do instituto da estabilidade, sem prejuízo da índenízação
e sem o risco de que a empresa se sinta desamparada,
quando ocorrer a transgressão disciplin-ar conceitua~a em
lei ou fato econômico que se constitua em ímperatívo de
dispensa de colaboradores por quaisquer empresas brasi
leiras.

Sr. Presidente, concluo a defesa do Substitutiv:o. nos
termos em que o coloquei -e, portanto, minha J?alllfesta
ção é contrária à emenda do nobre Sr. Constltumte Darcy
Pozza.

- Aproveito para recordar um fato muito pessoal, mas
que pesa profundamente na minha consciência.

Em Santa catarina, uma organização voltada para a
atividade econômica - e faço a ressalva de que não se
trata de uma organização catarínense -, há' tempos, de
mitiu exemplar funcionário com vinte e seis anos de ser
viço. Ele foi à direção da organização, a que serviu pra
ticamente durante toda sua vida útil, e perguntou: "Fui
demitido por alguma falta grave? A empresa atravessa
dificuldades insuperáveis? Qual o motivo de minha dis
pensa?" E a resposta foi: "O senhor sempre foi eficiente,
nunca praticou falta grav-e e a empresa não atravessa
nenhuma dificuldade. O fato é que o mercado de trabalho
vai permitir que a empresa contrate outro runçíonãrío
para fazer o mesmo trabalho por um ordenado bem maís
baixo."

Por isso, a estabilidade se impõe, nos termos contidos
no Substitutivo do Relator, ainda que seja para evitar
uma injustiça dentro do universo de 140 milhões de bra
sileiros. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em
votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Carlos Sant'Anna, Fernando Gasparian, João Calmon, José
Freire, José Geraldo,. Milton Reis, Prisco Viana, Albano
Franco, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco,
Francisco Benjamim, Francisco Dornelles, José Lins, Luis
Eduardo, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza,
Sandra Cavalcanti, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas
Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Jonas Pi
nheiro, José Lourenço, Ricardo Izar, Afif Domingos e
Antonio Farias. Votaram N.ãO os seguintes Senhores Cons
tituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel,
Aluízio Campos, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos
Mosconi, Celso' Dourado, Cid Carvalho, Cristina Tavares,
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Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando
Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Ha
roldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Herrmann Neto, José
Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa,
José Serra, José Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário
Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Nilson Gibson, Ozwaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta
da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues
Palma, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Theodoro Men
des, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Alceni Guerra,
Antoniocarlos Mendes Thame, Carlos Chiarelli, Christ6vam
Chiaradia, Edme Tavares, Inocêncio Oliveira, José Jorge,
José Santana de Vasconcellos, Jo:::é Thomaz Nonô, Mário
Assad, Antônio Carlos Konder Reis, Brandão Monteiro,
José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Joaquim
Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plinio Arruda
Sampaio, Ottomar Pinto, José Maria Eymael, Haroldo
Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad.

DECLARAÇAO DE VOTO

"Declaração do voto "não" à Emenda n.O 20.726 do
Deputado Darcy Pozza (Destaque n,v 5.090/87) que subs
titui o inciso I do art. 6.° do Segundo Substitutivo do
Relator.

Os motivos que orientaram meu voto são os seguintes:
1. Para explícitar meu ponto de vist~ sobre o tema

remeto à declaração de voto que diz respeito ao Destaque
n.o 3.792/87. Creio que a lei é o melhor ca~~o para fixar
o tratamento a ser dado à questão da estabílídade,

2. Meu voto não significa que considero adequada a
forma de tratamento dada ao Substitutivo II: (a) cada
despedida implicará num processo, que poderá durar anos,
em prejuízo do trabalhador; as ressalvas para justificar
demisões envolvem conceitos muito complexos que gera
riam intermináveis discussões de interpretação; dependendo
de interpretações pode vir a criar-se no setor prrvado um
sistema semelhante ao dos estatutários g?vernament~is,
com a conseqüência que apontamos na anterior declaraçao.

3. Aliás, o próprio Substitutivo II reco~~ce esse
risco ao procurar retirar do rístema de estabIlidade as
empresas de até 10 empregados (parágrafo 4.° do art. 6.°),
excluindo, portanto, perto de 40 por ce~to os trabl'~lJ:a9-0res
urbanos e induzindo à prática ~enerahzada da diVISa? de
empresas, informação das relaçoes de emprego nessa area,
etc.

4. Reservo-me, portanto, o direito de defender pontos
de vista alternativos que abram caminho para uma pro
teção maior no emprego, em etapas posteriores do pro
cesso constituinte. - José Serra."

DECLARAÇAO DE VOTO

Votamos contra a Emenda n.v IP-20. 726-6, uma -yez
que embora todos os nossos apelos, foi a mesma mantida
em 'sua integra, permanecendo a letra d, que no posso
entendimento, é extremamente perverso com rehl;.ça~ ao
trabalho, permitida toda a forma de desvios e víolêncías.

Somos contrários à estabilidade irrestrita, mas não
podemos nos afastar dos princípios d~ [ustíça e dos pre
supostos de um socialismo fraterno distl'lpUldo; e sohda;
rio. - Brasília, 7 de outubro de 1987. - Jose Mana Eymael.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n,o 5.090, o Sr. Jarbas Passarinho, Te:
ceiro-Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência que é ocupada pelo Sr. Fernando Hennque
Cardo~o, (Quarto-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 29 Cons
tituintes; votaram NAO 64 Constituintes. Total: 93 votos.

O De::taque foi rejeitado. Declaração de voto dos Senho
res Constituintes José Maria Eymael e José Serra.

Destaque n.O 5.140-87 - Emenda n.O ES
23.626-1, do Sr. Ricardo Izar, "que modifica o art.
7.° "eaput" e inciso I do Substiutivo n.o 1 (art. 6.°
inciso I do Substituivo n,v 2."

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos à votação do Destaque n.O 5.140, do Constituinte
Ricardo Izar, a quem concedo a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Permita
me, Sr. Presidente. Gostaria de saber qual é o teor da
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Lerei a emenda:

"Dê-se ao inciso I do art. 7.° a seguinte reda
ção:

"Inciso I - Garantia do direito do trabalho
mediante relação de emprego."

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, tenho aqui a Consolidação das Regras Regimentais,
que, em seu item 2.12, quanto à prejudicialidade, diz o
seguinte:

"2.12 - Consideram-se prejudicadas...
b) A emenda de matéria idêntica à de outra

ja aprovada."
Além do mais, Sr. Presidente, subsidiariamente pode

ser usado o Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
que diz claramente, em seu art. 200:

"Considera-se prejudicada a emenda de maté
ria idêntica à de outra já rejeitada."

Há um comunicado da Comissão de Sistematização,
feito quando do estabelecimento do calendário da votação,
que é claro quanto à prejudicialidade das emendas que
versem sobre matérias semelhantes. Portanto, tal emenda,
por todos esses argumentos, regimentalmente deve ser con
siderada prejudicada, pois foi votado o inciso, nos termos
expostos por V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Concedo a palavra ao Constituinte Gerson Peres, para
contestar.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, quando iniciamos os traoalhos
da Comissão de Sistematização, no Senado, levantei essa
questão de ordem, sobre a prejudicialidade das emendas e
fui vencido. Trata-se, portanto, de matéria vencida.

O Constituinte José Genoino reitera os mesmos ar
gumentos para defender matéria que já foi contraditada
pela Mesa. Está nas atas. A emenda de autoria do oon
tituinte Ricardo Izar nada tem de identidade. É aditiva.
Ficou suspensa, apta a se integrar-se no jogo das vota
ções posteriores, após aquelas que, em votação preliminar,
forem adotadas pelo plenário.

O que o oonstãtuínte José Genoino quer é subverter
a ordem, ganhar tempo, terminar o jogo. Mas este ainda
não acabou, e V. Ex.a tem de cumprir o Regimento e as
decisões anteriores, mantendo a emenda apresentada
pelo Constituinte Ricardo Izar em votação, para que este
plenário se manifeste, a exemplo do que fez em oportu
nidades semelhantes.

Era o que tinha a ddzer.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

- Ocorre que nenhuma emenda foi aprovada. Foram re
jeitadas. Não houve substituição do texto. Portanto, cabe
a votação.

Concedo a palavra ao Constituinte Vivaldo Baroosa,
que a está solicitando.
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o SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, nas primeiras decisões que
tomou acerca dessa matéria esta comissão rejeitou uma
emenda substitutiva que visava restabelecer o 1.0 Subs
titutivo, que dizia, em seu art. 7.°, inciso I:

"São direitos dos trabalhadores: contrato de
trabalho protegido contra despedida imotivada
ou sem justa causa, nos termos da lei."

A essência dessa emenda era garantir o contrato de
tra:balho protegido pela Constituição. Agora, esta, apre
sentada pelo ilustre Constituinte Ricardo Izar, tem a
mesma essência, a mesma substância, ao dizer que a Cons
tituição garante o direito aos trabalhadores mediante re
lação de emprego. A natureza da matéria é a mesma, a
substância é a mesma, tem o mesmo alcance, o mesmo
objetivo, o mesmo resultado. Tendo sido rejeitada, a outra,
necessariamente, está prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrdque oardosoi
- Darei a palavra ao Constituinte Lúcio Alcântara para
contestar. Antes, porém, concedo a palavra ao nobre Cons
tituinte José Lourenço.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!l LOURENÇO - Sr. Pre
sidente, evidentemente a matéria não foi aprovada, foi
rejeitada, como V. Ex.a muito bem qualídíeou. Se foi re
jeitada, há uma nova matéria em votação e, sem dúvida
alguma, tem de ser apreciada por este plenário.

Entendi perfeitamente a decisão. Conta V. Ex.a com
nosso apoío, e não poderia ser de outra forma, pois V. Ex.a
decidiu baseado no Regimento e no bom senso.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique ,Cardoso) 
Estatui a Consolidação das Regras Regimentais: "Conside
ra-se prejudicada a emenda de matéria idêntica à de outra
já aprovada. Não houve aprovação de matéria; portanto,
não posso recusar. l!l mais fácil, para irmos a favor do
tempo, prosseguir logo com a votação do que levantar
questões.

Concedo a palavra ao Constituinte Ricardo Izar.
O SR. CONSTITUINTE RWARDO IZAR - Sr. Pre

sidente, Srs. Constituintes, gostaria, íníeíalmente, de ler
a justificativa da minha emenda e posteriormente co
mentá-la.

"O emprego estável revela-se inócuo, por
quanto a estabilidade no emprego não resiste às
,grandes crises econômicas, por um lado, e, por
outro, quando o País vive a plenitude do equíl!
brio econômico essa garantia é suplantada pela
lei da oferta e da procura.

Longe de garantir o empregado, a estabili
dade trará graves prejuízos ao País como um todo.

As micro, pequenas e médias empresas, res
ponsáveis por inúmeras admissões, ficarão inibi
das de se instalarem e crescerem, dnstituindo-se o
processo de abertura e fecha:mento de empresas.

!Novos investimentos serão desestimulados,
principalmente em pólos industriais, onde são em
/pregados um sem-número de obreiros oriundos do
meio rural, em benefício das atividades industriais
em estágio crescente de avanço teenolôgâco.

A implantação da estabilidade, que por certo
atingiria desde logo os contratos de trabalho em
curso, criaria dificuldades para a implementação
de evoluções tecnológicas, uma vez que nem toda
a mão-de-obra existente poderá ser considerada
apta para o novo perfil profissional exiglido.

A estabilidade tornará o processo de admís
principalmente em pólos industriais, onde são em
presas adotarão critérios rígidos para a avaliação
do potencial do trabalhador antes da contratação
definitiva.

Uma pequena rotatividade é saudável e ne
cessária ao aprimoramento do ambiente profis
sional. Deve-se avaliar a melhor alternativa do
ponto de vista social: ;possibilitar à empresa a
eliminação de excessos, inconvenientes ao anda
mento de suas atividades, ou a garantia de em
pregos a qualquer preço, com riscos de compro
meter a viabilidade do empreendimento.

O sistema da estabilidade sempre foi facil
mente contornado e, na verdade, mesmo à época
em que ele vigorava, o empregado dificilmente
atingia o decênio legal. O empregado era preju
dicado pela estabilidade, poda limitava as suas
aspirações de progresso à segurança no emprego
e, assim, conformava-se com a situação iPOr ve
zes medíocre no quadro da empresa, em vez de se
lançar ao mercado de trabalho, onde poderia
conquistar maiores salários e cargos de mais alta
importância hierárquica."

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Comunico a V. Ex.a que o seu tempo está esgotado.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Concluo,
Sr. Presidente.

Tradicdonalmente, a estabilidade contribui para gerar
desinteresse e apatia, ocasionando diminuição da produti
vidade. Uma grande conquista para o trabalhador, na
realidade, dentro desta Assembléia Nacional Constituinte,
seriam novas conquistas, como a da indenização propor
cãonal.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra o Constituinte Edmilson Valentim, para
encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes da Comissão de Siste
matização, acabamos de ter uma votação decisiva e elu
cidativa para esta Comissão, para a imprensa e todas as
pessoas que vieram acompanhar a votação. Como ope
rário, trabalhador, fiquei feliz em ver a Comissão de Sis
tematização. majoritariamente, pelo seu Plenário, rejeitar
uma proposta da classe empresarial que visava a atingir,
a pretexto de força representativa popular, a estabilidade
no emprego, direito que vamos conquistar nesta Comissão.

Sem qualquer dúvida, a posição assumida pela Co
missão de Sistematização é significativa e terá conse
qüências práticas nas próximas votações.

Com relação à emenda do Constituinte Ricardo Izar,
nossa posição é contrária. Por que, Sr. Presidente, Srs.
Constituintes? Primeiro, porque essa emenda não usa
sobre matéria pertinente ao debate que aqui se trava
sobre garantia de emprego. Nada tem a ver com garantia
do direito ao trabalho mediante relação de emprego. Ela
não versa sobre isso. E a matéria em discussão é a ga
rantia do emprego, a defesa do emprego do trabalhador.
Por conseguinte, essa emenda é mais do que genérica, não
se atém ao fato em discussão, escamoteia a questão prín
eípal de discussão.

Neste sentido, posícíonamo-nos contrariamente à
emenda e pedimos à Comissão de Sistematização que
também se posicione desta maneira, referendando a
garantia do emprego, a estabilidade - direito legítimo dos
trabalhadores -, a fim de que se possa acabar de uma vez
por todas com a rotatividade e com a escravidão mercan
tilizada neste País. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pergunto ao Constituinte Ricardo Izar se mantém o
destaque, posto que ultrapassamos o horário. (Pausa)

Pela ordem, tem a palavra o Constituinte Plínio
Arruda Sampaio.
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o SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, tenho uma questão de ordem que gos
taria fosse elueídada por V. Ex.a antes da retirada do
destaque, o que estou saben-do que vai acontecer, e que
envolve também ° parecer do Relator.

Essa emenda está classificada como modificativa.
Suponhamos, por hipótese, que seja aprovada. O que
modificará? Diz o seu texto:

"1 - Garantia de direito ao trabalhador, me
diante relação de emprego."
Suponhamos que seja aprovada. Como é que o ilus

tre Relator vai alterar o texto do art. 6.°, que diz:

"I - Garantia de emprego, protegido contra
despedida ímotívada, assim entendida a que não
se fundar em a, b, c e d."

No entendimento da Mesa e do Relator, aprovadas
as emendas, estão prejudicados todos os itens ou uma
partie? Neste caso, como seria a redação?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Na verdade, é uma emenda substitutiva, e estariam
todos os itens prejudicados.

Reitero, porém, a pergunta ao COnstituinte Ricardo
Izar, sobre se S. Ex.a vai manter o destaque, porque já
passamos o tempo em cinco minutos. (Protestos.)

A Mesa vai suspender os trabalhos, porque votamos
quase toda a matéria, e o Regimento faculta à Mesa
suspender a sessão meia hora antes. Haverá, ainda, o
pronunciamento do Sr. Presídente da República à Nação,
às 8h30min.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - permita
me, Sr. 'Presidente. Antes de suspender -a sessão, é preciso
que seja resolvida a questão da Emenda Ricardo Izar, já
que não se pode suspender a sessão com um processo de
votação em curso.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Evidentemente, o nobre Constituinte Ricardo Izar vai
manter a emenda?

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Mante
nho o pedido de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Se está mantido, prossegue a votação.

Em discussão.

Tem a palavra o nobre Constituinte Afif Domingos,
para encaminhar a favor.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, indago de V. Ex.a qual a resposta à
minha questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Minha resposta a V. Ex.a é que ela é substitutiva e
prejudica todas as letras.

O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, ao analisarmos a
emenda do ilustre Constituinte Ricardo Izar, que estabe
lece que, em termos de garantia de emprego, é garantida
a relação de trabalho, aparentemente as pessoas inda
gam se isto não é o óbvio, no sentido de que a garantia
da emprego está diretamente ligada - é lógico - a um
contrato de trabalho.

li: muito importante que tomemos contato com a
realidade brasileira, porque somente 47% dos trabalhado
res do Brasil têm contrato de trabalho, sendo que 53%
da população economicamente ativa está na marglnalí
dade, na informalidade. Esta é o Brasil real que o Brasil

legal, o Brasil da "Corte" e das leis teima em desco
nhecer.

Gostaria que os Srs. Constituintes, neste instante,
dessem atenção à estatística da Pesquisa Nacional de
Amostra Domiciliar do IBGE, de 1985.

Total da população economicamente ativa - 53 mi
lhões e 2{)0 mil pessoas. Deste total, 64% são trabalhado
res empregados, perfazendo um total de 34 milhões e
260 mil, dos quais, 15 milhões e 60 mil não têm registro.
Portanto, 43% não têm registro em carteira de traba
lho, são empregados informais 12 milhões e 76, totali
zando 22,7%, são autônomos, trabalham por conta pró
pria. Deste total, 8 milhões de autônomos não têm vín
culo com a própria Prevídêncía, mantendo-se marginais
no processo. E há outra população economicamente ativa
- 9,4% - totalízando 5 milhões de pessoas, ocupadas sem
remuneração, ou seja, trocam sua sobrevivência por casa
ou comida, talvez.

Meus senhores, a conclusão a que chegamos é de
que, dos 53 milhões e 200 mil pessoas da população eco
nomicamente ativa, 28 milhões trabalham na informa
lidade, ou seja, 53% da força de trabalho.

O alerta que faço aos Srs. Constituintes é que, ao se
tentar consagrar no texto aquilo que se considera uma
proposta avançada, devemos lembrar-nos de que não
estamos na Inglaterra, na França ou na Suíça, e que o
padrão das empresas estatais, das multínaoíonaís e das
empresas de São Bernardo do Campo, de Diadema ou
do ABa paulista está muito longe de ser a média da
realidade brasileira, em termos de emprego.

Sr. Presidente, fazemos este alerta para mostrar que
o Brasil real está muito distante do Brasil legal. Há um
fosso muito grande entre o Estado e a Nação. li; preciso
que haja uma reflexão a respeito daquilo que está sendo
votado e, principalmente, da emenda do Constituinte
Ricardo Izar, que aparentemente versa sobre o óbvio. Não
o óbvio para a realidade, mas para a "Corte" brasíleíra,
que legisla fora da realidade do Brasil de todos os días,
(Palmas.)

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Peço a pa
lavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- Dou a palavra ao nobre Relator, Constituinte Bernardo
Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, parece que há um consenso neste Plenário, ao qual,
inclusive, admiro, no sentido de que, para não vermos pre
judicada a emenda do nosso companheiro Ricardo Izar,
com uma negativa, S. Ex.a. a retire.

0- SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Retiro a
emenda, com prazer.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Muito
obrigado.

nr - SUSPENSãO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Presidência vai suspender os trabalhos, convocando
os Senhores Constituintes para a continuação da presen
te reunião, amanhã, às 14,30 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 8 DE OUTUBRO DE 1987

Presidência dos Srs.: Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente; Afonso Arinos, Presidente; Jarbas Passarinho,
Terceiro-Vice-Presidente- e Fernando Henrique Cardoso,
Quarto-Vice-Presidente.
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I - REABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião, -para pros
seguirmos a votação do Substitutivo n.? 2.

11 - EXPEDIENTE

Requerimento
Requeremos, nos termos do art. 12, parágrafo único,

do Regimento Interno da Comissão de Sistematização,
seja ouvido o Plenário da Comissão acerca da prejudicia
lidade do Destaque n.O 6.416/87, de autoria do Consti
tuinte Max Rosenmann, relativo à Emenda n.> ES-27.273-0,
do mesmo Constituinte.

Sala das Sessões, 8 de outubro de 1987. - José
Genoíno - Roberto Freire - Haroldo Lima.

UI - COMUNICAÇõES

Do Sr. Relator, Constituinte Bernardo Cabral:

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o eminente Relator Bernardo Cabral, que deseja fazer
uma comunicação aos companheiros Constituintes.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente, Srs. constituintes, entendo que esta Comissão não
pode e nem deve omitir-se de um registro que é merecido,
Sr. Presidente. Nesta Casa, afora os Srs. Deputados e Se
nadores que a enriquecem, há outras pessoas que também
lhe emprestam o brilho. Quando aqui cheguei há mais de
vinte anos e depois daqui saí com uma cassação e suspen
são dos direitos políticos por 10 anos, houve um amigo que
ficou e a nossa amizade foi muito forte a ponto de resistir
ao tempo, à distância e ao silêncio. Este amigo hoje ani
versaria, Sr. Presidente. Refiro-me ao Dr. Paulo Affonso,
Secretário-Geral. (Palmas. Pausa)

O que ia pedir já se concretizou. Era o registro que
eu queria fazer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa da
Comissão se associa à manifestação de aplausos esperando
expressar o pensamento comum de todos seus membros.
(Palmas)

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem!

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra pela ordem, o Constituinte Paulo Ramos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, tive a oportunidade de assistir ontem ao pronun
ciamento de Sua Excelência o 'Senhor Presidente da Re
pública e tenho a impressão de que muitos Constituintes
fizeram o mesmo.

Numa parte do pronunciamento, Sua Excelência diz
taxativamente que pretende promover a conversão da dí
vida externa em capital de risco em território nacional.
Conforme é do conhecimento de V. Ex.a e de todos os
membros da Comissão de Sistematização, no dia 11 de
junho passado esta Comissão aprovou o Projeto de Deci
são n.? 4, que veda a conversão da dívida externa, sob
qualquer fórmula, no todo ou em parte, de capital de risco
em território nacional; até a presente data, o Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte ainda não o enca
minhou para o Plenário da Assembléia Nacional Consti
tuinte, conforme determina o Regimento Interno desta
Assembléia para apreciação do Plenário e para votação
final.

A minha questão de ordem destina-se, primeiro, a
manifestar uma preocupação, visto que, a partir do mo
mento em que uma decisão desta Comissão de Sistemati
zação não é cumprida conforme determina o Regimento
Interno, somos forçados a admitir aqui que todas as de-

mais decisões aqui tomadas podem, ao critério, ao talante
do Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, tam
bém, deixar de ser cumpridas, o que é um grave risco
e um grave precedente. E a minha questão de ordem con
siste, então, em perguntar a V. Ex.a se esta Comissão de
Sistematização deve ou não ser respeitada, e quando, afi
nal de contas, o Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte remeterá o projeto à apreciação do Plenário; e
ainda, se pode o Presidente da República tomar a iniciati
va de divulgar que promoverá conversões, sem o pronun
ciamento definitivo desta Assembléia Nacional Consti
tuinte?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não fez
V. Ex.a qualquer questão de ordem; fez apenas uma inda
gação à Mesa da Comissão de Sistematização, que, eviden
temente, não se poderá manifestar sobre o objeto da sua
reclamação.

Sabe V. Ex.a que logo que a decisão foi adotada, a
respeito da divida externa, foi imediatamente encaminha
da ao Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, e
a matéria se encontra sob a jurisdição de S. Ex.a

O SR. CONSTIT'"lJINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem!

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o Sr. Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, a questão de ordem levantada na Comissão
de Sistematização foi de minha autoria. O que se questio
nou, então, e que está ainda pendente de decisão do Pre
sidente, é se a Comissão de Sistematização decidia sobre
projeto de decisão; projeto de decisão que envolve maté
ria constitucional e que precisa de quorum de 47 votos,
por ser matéria constitucional, mas a mesma só havia
obtido, aqui, nesta Casa, na Comissão de Sistematização,
42 votos. A Mesa, inadvertidamente, havia considerado a
matéria aprovada; matéria que havia sido aprovada no
sábado, quando os projetos de decisão, de acordo com o
Regimento Interno da Oomíssão de Sistematização, não
podem ser discutidos. E há mais uma outra circunstân
cia: o próprio projeto de decisão, em sua natureza e em
sua essência, exige quorum qualificado; quorum qualifi
cado de apresentação de 1/3 de assinaturas; quorum qua
lificado para aprovação no Plenário da Assembléia Nacio
nal Constituinte, e, portanto, também, quorum qualificado
para aprovação na Comissão de Sistematização, por ser
projeto de decisão e por envolver questão ligada a maté
ria constitucional. Várias vezes esta questão tem sido sus
citada. e eu não tenho feito um contraditório. Mas sou
obrigado a fazê-lo neste momento, porque, na verdade,
envolve uma temática da mais alta importância e sobre a
qual não se pode, evidentemente, permitir confusão a res
peito da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A inconfor
midade de V. Ex.a será registrada, mas a matéria já saiu
da jurisdição desta Comissão.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, eu me sinto no dever de prestar um rápido escla
recimento, na medida em que o Constituinte Carlos
San'Anna encontra-se totalmente desíntormado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Eu infor
maria a V. Ex.a que a matéria não se encontra mais sob
a jurisdição da Comissão, e gostaria de contar com a sua
colaboração, porque tudo isto que V. Ex.a, como Consti
tuinte, está levantando aqui, poderá fazê-lo no Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - É que a
minha preocupação, Sr. Presidente, é procedente, na me
dida em que está sendo desrespeitada uma decisão da
Comissão de Sistematização que, aliás, quando aprovou o
projeto de decisão tinha a honra de ser presidida por
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V. Ex.a Hoje não cabe a indagação feita pelo ilustre Cons
tituinte Deputado Carlos Sant'Anna, porque ele incorre na
desinformação e insiste numa argumentação que já se
encontra devidamente superada, pela própria interpre
tação da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte.

De qualquer maneira a minha questão de ordem é
pertinente e cabe à Presidência da Comissão de Sistema
tização dar uma resposta, porque invoco: em que dispo
sitivo do Regimento Interno se baseia o Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte para se recusar a enca
minhar ao Plenário da Constituinte matéria de tal rele
vância, já aprovada pela Comissão de Sistematização?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A questão
de ordem de V. Ex.a já foi decidida, no sentido de que a
matéria escapa à jurisdição da Comissão de Sistematiza
ção, por se encontrar sob apreciação da Assembléia Na
cional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra V. Ex.a , pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, ontem à noite, na Presidência desta Comissão,
o Constituinte Fernando Henrique Cardoso suspendeu a
reunião antes de seu horário de ténnino.

Com isso, Sr. Presidente, infringiu as atribuições do
Presidente desta Comissão, que, pelo nosso Regimento, a
respeito das nossas reuniões são:

"I - convocá-Ias e prorrogá-Ias;

lU - suspendê-las ou levantá-las, quando a
ordem dos trabalhos e as normas desta resolução
estiverem sendo desrespeitadas;"

A eleição do Constituinte Fernando Henrique Cardo
so, juntamente com a do COnstituinte Jarbas Passarinho,
para serem Vice-Presidentes, ajudando o trabalho desta
Comissão, foi exatamente no sentido de se procurar 'Cola
borar com a direção dos trabalhos, para se respeitar o Re
gimento, para se cumprirem as normas e as regras, em fa
ce, inclusive, de muitas dificuldades regimentais que esta
vam sendo levantadas até então.

Acontece que o Constituinte Fernando Henrique Oar
doso, ao presidir a reunião, ontem, feriu frontalmente o
Regimento, quando a obrigação de presidir aquela reunião
impunha-lhe prosseguir nas votações previstas na Ordem
do Dia. S. Ex.a suspendeu a reunião, ferindo o Regimento
sem nenhum dos motivos previstos e admitidos pelo Regi
mento. Isto é um precedente perigoso e uma perigosa vio
lação do Regimento. Queria, Sr. Presidente, que nesta
questão de ordem, V. Ex.a, restabelecendo a dignidade e
a precedência do Regimento, afirmasse a ilegalidade da
suspensão da reunião de ontem, para que não mais se
repita um fato desastroso como esse.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Para con
traditar, tem a palavra o nobre Relator Constituinte Ber
nardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, e só o faço 'em homenagem ao eminente Constituinte
Vivaldo Barbosa. O presidente em exercício da Comissão,
Constituinte Fernando Henrique oardoso, quando suspen
deu os trabalhos o fez mais do que respaldado em qual
quer outra circunstância maior, porque teve o aplauso, o
reconhecimento e a confirmação do Plenário da Comissão.
Naquele instante, Sr. Presidente, em que S. Ex.a. anun
ciou que seria suspensa a reunião, nenhum Sr. Consti
tuinte se insurgiu contra isso. Então, é em defesa da ati-

tude do COnstituinte Fernando Henrique Cardoso que me
contraponho à reclamação e acho, Sr. Presidente, que
V. Ex.a deve indeferi-la, porque não tem o menor res
paldo, umà vez que aquela decisão contou com o apoio da
Oomíssão ,

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Muito obri
gado a V. Ex.a Realmente, ontem o Constituinte Fernan
do Henrique Cardoso encontrava-se na Presidência desta
Comissão, quando já haviam ocupado à tribuna o autor
do destaque e o outro para contraditar. Dever-se-ia ter
efetuado a votação e já eram, aproximadamente, 20 ho
ras e 15 minutos, quando o autor do destaque resolveu
retirá-lo. Não haVlia mais tempo de votar a outra maté
ria e S. Ex.a tomou a decisão de encerrar antecipada
mente a reunião com o propósito de proporcionar a todos
os Constituintes ouvirem o pronunciamento, que não pode
deixar de ser importante para todos os políticos brasi
leiros, de Sua Excelência o Presidente da República. En
tão, a Presddêneía da Comissão não pode, naturalmente,
discordar, nem censurar, nem assumir nenhuma posição
contrária à manifestada ontem pelo Presidente, Constitu
inte Fernando Henrique Cardoso.

O SR. CONSTITUINTE BRANDAO MONTEIRO
Sr. Presidente, sem querer destoar da Mesa, porque dela
faço parte, penso que precisamos ser cautelosos, e eu
chamaria a atenção do Relator Bernardo Cabral: quan
do o Presidente Ulysses Guimarães enviou a resposta da
solicitação de adiamento do prazo dos trabalhos da Sis
tematdzação, houve quase que um frenesi na Comissão
de Sistematização, em que S. Ex.a estabeleeía um prazo
definitivo de mais 20 dias, sugerindo trabalhos às sextas,
sâbados, domingos e feriados. O que a Mesa decidiu foi
que os tracalhos da Comissão seriam de 14 horas; e 30
minutos às 20 horas e 30 minutos, prorrogáveis. Estamos
anteeãpando os trabalhos da Comissão de Sistematização,
encerrando antes do prazo, ao invés de prorogá-Io, o que
já está plenamente claro, pois, hoje, estamos ainda no
inciso I do art. 6.<> Faço esta colocação para amanhã,
quando o Presidente Ulysses Guimarães entender de en
viar o projeto para o plenário, todos tenhamos consci
ência de que os problemas estão sendo criados por nós
mesmos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio camposj - A Presi
dência convoca a colaboração de V. Ex.a para prorrogar
mos outras reuniões futuras, a fim de compensar os 15
minutos que foram perdidos com a decisão do Presddente
Fernando Henrique Cardoso.

IV - ORDEM no DIA
VOTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇaO

TíTULO Ir (Continuação)
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em vota

ção o Destaque n.o 5.852 do Constituinte Jutahy Júnior
ferente à Emenda n.O 208.293.

S. Ex.a não está presente?
O destaque fica prejudicado.
Destaque n,v 6.128, do nobre Constituinte Antônio

Carlos Konder Reis, referente à Emenda n.o 31.261 do pró
prio autor.

O SR. ANTONIO CARLOS KONDER REIS - Retiro
a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Retirada
a emenda.

Destaque n,v 6.416/87 - Emenda n,? ES
27.273-0, do Sr. Max Rosenmann, "que modifica
o art. 7.°, inciso I, do Substitutivo 1 (art. 6.°,
inciso I, do Substitutivo 2.) (los.a votação)"

< Em votação o Destaque n,v 6.416, requerido pelo Cons
tituinte Max Rosenmann, referente à Emenda n.O 27.273,
de sua autoria.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Pela or
dem, Sr. Presidente, se no art. 83 do Regimento Interno
da Assembléia Nacional Contituinte, que diz exatamente
o seguinte:

"Art. 83. Na resolução de casos omissos nes
te Regimento, a Presidência poderá valer-se,
subsidiariamente, do estabelecido nos Regimen
tos da Câmara dos Deputados ou do Senado Fe
deral."

A Consolidação das Normas Regimentais, Sr. Presi
dente, no seu item 2.12, sobre "Prejudiciallidade de Emen
das", diz exatamente o seguinte:

"2.12. Consideram-se prejudicadas (OD-art.
200) .

b) A emenda de matéria idêntica à de outra
já aprovada."

Não especifica, Sr. Presidente, as matérias rejeita
das.

Ohamo a atenção de V. Ex.a para o Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, no seu art. 200, inciso V
que diz exatamente o segudnte:

"Art. 200. Consideram-se prejudicados: ....
V - a emenda de matéria idêntica à de ou

tra já aprovada ou rejeitada, será considerada
prejudicada."

li: o que diz o Regimento Interno da Câmara dos
Deputados no seu art. 200, inciso V.

O Regimento Interno do Senado Federal, no artigo
sobre prejudicialidade, quando trata do art. 369, alínea b:

"Art. 369. O Presidente, de ofício ou medi
ante consulta de qualquer Senador, declarará
matéria dependente de deliberação do Senado:

b) em virtude de prejulgamento pelo plená
rio em outra deliberação."

Ontem, Sr. Presidente, houve um proiulgamento do
plenário em relação ao Substitutivo 1. E o que diz o Subs
titutivo 1, Sr. Presidente?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL 
Para contestar a questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, eu ainda continuo formulando a questão de or
dem, no tempo regimental.

O Substitutivo 1 diz exatamente o seguinte:
"Contrato de trabalho protegido contra des

pedida imotivada ou sem justa causa, nos ter
mos da lei."

E o nobre Constituinte Max Rosenmann confessa, na
justificativa, que retirou a expressão "ou sem justa causa"
porque essa expressão está ínserída no conceito ~e 9is
pensa imotivada. Portanto, a emenda do nobre oonstítuínte
Max Rosenmann é apenas uma emenda de redação ao Subs
titutivo 1, e a Comissão de Sistematização ontem deliberou
contrária ao Substitutivo 1.

A Emenda Max Rosenmann está prejudicada, Sr. Pre
sidente, não se pode votar a mesma emenda várias vezes.
Para terminar a minha questão de ordem, Sr. Presidente, o
que está em jogo perante a Presidência da Comissão de
Sistematização é uma questão política crucial: se a Comis
são de Sistematização quer voltar atrás numa decisão já
tomada soberanamente pelo Plenário, não pode permitir
um jogo político, não pode permitir, Sr. Presidente, um
golpe político de colocar em votação uma emenda que já
foi rejeitada em todos os seus termos pela Comissão de
Sistematização. A Emenda Rosenmann é igual ao Substi
tutivo 1...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) Peço a
V. Ex.a para encerrar a questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSli: GENOÍNO .,. e a
minha questão de ordem, Sr. Presidente, é que a Mesa
considere a Emenda Rosenmann prejudicada, sob pena de
se estar processando um golpe político na Comissão de
Sistematização para ee refazer uma votação que foi con
cluída, claramente, ontem, quando derrotamos o Substi
tutivo 1, Sr. Presidente. Essa é a questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Tem a pa
lavra o Sr. Constituinte José Maria Eymael, para con
traditar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - O
ilustre Constituinte José Genoíno levanta, em sua questão
de ordem, uma preliminar. A preliminar levantada pelo
ilustre Constituinte estabelece a igualdade das normas
constitucíonaís propostas.

Todavia, Sr. Presidente, a leitura, mesmo grosseira,
mesmo superficial, das duas emendas, revela uma diferen
ciação profunda. No caput do Substitutivo 1 está estabe
lecido "contrato de trabalho protegido contra dispensa
imotivada, ou sem justa causa, nos termos da lei."

A proposta do ilustre Constituinte Max Rosenmann su
prime a expressão "sem justa causa"; levanta o ilustre
Constituinte José Genoíno, em ma defesa, a argumentação
expendida pelo propositor da emenda, ao dizer que preten
dia tirar o "justa causa" por imaginar que este vocábulo,
esta expressão, já está contida dentro da definição geral.

Sr. Presidente, uma norma elementar, primária, de
interpretação jurídica contemplada em todos os tratados,
estabelece o seguinte: toda norma jurídica deve ser inter
pretada em função daquilo que ela expresra, daquilo que
ela permite deduzir, sendo totalmente irrelevante a inten
ção do legislador. Portanto, Sr. Presidente, é irrelevante
o que o Constituinte Max Rosenmann escreveu na sua
justificativa, é totalmente irrelevante. O que é relevante
é aquilo que a norma jurídica expressa, e as normas jurí
dicas cotejadas são totalmente diferentes.

E um outro detalhe, Sr. Presidente, que é fundamental:
em todo o arcabouço jurídico, em toda a hermenêutica
jurídica, existe um outro pressuposto de que não existem
palavras inúteis, toda palavra dentro da lei tem sentido,
e a palavra "justa causa" necessariamente - seria encarada
pela doutrina, como tendo uma função própria. Assim
sendo, Sr. Presidente é evidente, que as normas não se
conformam entre si. São normas totalmente diferentes e
que permitem interpretações completamente diversas.

Portanto, Sr. Presidente, baseado na mais elementar
técnica interpretativa, que estabelece que a norma vale por
aquilo que expressa, e não em função do legislador, e
baseado na comparação das normas que são totalmente
diversas, solicitamos à Mesa que indefira a questão de
ordem.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa não
admite mais questão de ordem sobre a matéria. Já falou
um orador pedindo a prejudicialidade e outro falou con
testando a questão. Não permito mais questão de ordem
sobre a matéria.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMãO - li: outra
questão, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Estamos
votando a emenda do Constituinte Max Rosenmann. A
questão de ordem foi levantada sobre a votação desta
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emenda e a Mesa vai decidir, não admitindo mais oradores
sobre a mesma matéria.

A Mesa pondera aos ilustres companheiros o seguinte:
o texto do Substitutivo 1 não é absolutamente idêntico
ao da emenda destacada pelo Constituinte Max Rosenmann.
Há uma diferença: S. Ex.a pede a exclusão da expressão
"sem justa causa", que consta do texto do Substitutivo.
Além disso, ambas as emendas foram apresentadas sobre
o primeiro Substitutivo pela razão óbvia de que não houve
emendamento do segundo Substitutivo. Não houve, por
tanto, oportunidade a que nenhum Constituinte se valesse,
senão, das emendas anteriores. Os textos do projeto inicial
do primeiro Substitutivo e do segundo, são diferentes acer
ca da mesma matéria. No projeto inicial o que se defendia
era a garantia de acesso ao contrato de trabalho e, no
segundo Substitutivo, se inserir a expressão contrato de
trabalho protegido contra a despedida imotivada, ou seja,
sem justa causa nos termos da lei.

Então, embora na sua justificação o autor do destaque
tenha salientado que a expressão justa causa encontra-se
contida na despedida imotivada, essa opinião pessoal dele
pode não ser validada por outros que pensem de maneira
diferente. Eu mesmo cheguei a fazer indagações sobre essas
coisas e encontrei respostas positivas dos mais entendidos
em legislação trabalhista. Por essa razão e mantendo a
tradição de democratização de resolver pelo voto matéria
desta natureza, a Presidência vai submeter à votação a
emenda do Constituinte Max Rosenmann.

. O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sídente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

tTumulto generalizado)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio campos) - A Presidên
cia ainda vai fazer uma comunicação. Peco ao nobre
Constituinte Roberto Freire que tenha paciência da ouvir
a comunicação da Presidência. O nobre Constituinte
Pimenta da Veiga fez uma sugestão à Mesa de que, dada
a importância da matéria, suspendêssemos a reunião por
15 minutos para negociar-se uma solução para o proble
ma do item I. Então, a Mesa vai suspender a reunião, a
fim de possibilitar-se às Lideranças a negociação.

Está suspensa a reunião.

(Suspensa às 15 horas e 10 minutos, a reunião
é reaberta às 16 horas e 48 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Está reaber
ta a reunião que esta Presidência tomou a iniciativa de
suspender, para possibilitar entendimentos entre as Lide
ranças a respeito da matéria que tem sido, até agora,
talvez, a mais polêrníca dos nossos debates.

Por iniciativa minha, também reunimos a Mesa da
comissão de Sistematização, e em face do disposto nas
normas consolidadas, resultantes de entendimentos entre
a Presidência da Assembléia Nacional Oonstitunite e
todas as lideranças partidárias, o texto, que todos reco
nhecemos não ser muito feliz, dispõe taxativamente que a
emenda é idêntica a outra já aprovada. Então, essa reda
ção estabelece dois requisitos: o requisito da identidade
e o da prévia aprovação.

Em face dessa disposição regimental que prevalece
sobre os regimentos subsidiários, que são os da Câmara
e do Senado, porque foi a decisão das normas de proces
samento dos trabalhos da Oonstituinte e da Oomissão de
sistematização, a Mesa mantém a decisão já comunicada
a V. Ex.as .

Vamos passar à votação da matéria.

Sobre a mesa, requerimento do nobre Oonstituinte
José Genoíno, pedindo que o Plenário seja ouvido a
respeito dessa prejudicialidade.

Mas, como sabe S. Ex.a, e ele próprio tem defendido
da tribuna, as questões de ordem decididas pela Presidên
cia só são passíveis de recursos para a Presidência da
Assembléia Nacional Oonstituinte. Aceito recurso interpos
to por qualquer dos Constituintes que queiram recorrer
da decisão da Mesa para apreciação do Presidente Ulysses
Guimarães.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, não é recurso da decisão da Mesa, é um reque
rimento para que o Plenário...

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Estou ex
plicando a V. Ex.a que não há requerimento sobre questão
de ordem," há recurso para a Presidência da Constituin
te. É exatamente isto que estou explicando.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Sr. Pre
sídente, peço a palavra para explicação de ordem pessoal.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Gostaria
que V. Ex.a deixasse a sua questão de ordem para depois
da votação da emenda.

O autor da proposta, Deputado Max Rosenmann, in
dicou para defender a sua emenda o nobre Constituinte
Oid Carvalho, a quem passo a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CID CARVALHO - Sr. Pre
sidente, estive ontem, na reunião da Direção do meu
Partido, quando todo o Colégio de Lideres firmava posi
ção no sentido de que matéria dessa importância deveria
ser colocada no seu momento adequado para a instância
da lei e que a Constituição deveria firmar o princípio
contra a demissão imotivada.

Por essa razão, Sr. Presidente, o meu Partido se fixou
naquilo que foi denunciado "Cabral I", o meu Partido, o
partido que fundei, pelo qual fui cassado e que se chama
PMDB. (Palmas.) O que não aceito é ser patrulhado.

Quero dizer, aqui, que meu Partido tem de assumir
a sua responsabilidade. Quero dizer, aqui, que sou um
homem pobre do Nordeste, e não quero praticar, Sr. Pre
sidente, nenhuma posição irresponsável que, no dia
seguinte, gere a dispensa de milhares de trabalhadores
do Maranhão. Estou aqui assumindo a responsabilidade,
não tenho empresa alguma, sou um homem pobre e não
estou pensando nos empresários, estou exatamente
preocupado com a sorte dos trabalhadores; sei que é
muito fácil chegar para as arquibancadas, ...

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - É dema
gogia! É demagogia!

(Tumulto no plenário)

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Há um
orador na tribuna, peça aos Srs. Constituintes que tomem
seus lugares e ouçam o companheiro.

O SR. CONSTITUINTE CID CARVALHO - ... sei
que é muito fácil tomar medidas levianas e de platéia,
talvez o mais difícil seja cumprir a responsabilidade de
cada um. Estamos aqui, na Contstuinte, para cumprir
essa responsabilidade.

Sr. Presidente, aqui está um projeto idêntico àquele
com o qual o meu Partido se comprometeu, estou aqui
coerente com ele e com a minha consciência, daí estar
encaminhando o projeto que é o equivalente do "Cabral I",
dentro do sentimento de maturidade e de responsabi
lidade.

Obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a

palavra o Sr. Constituinte Carlos Chiarelli, para falar
contra a emenda
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o SR. CONSTITUINTE OARLOS CHIARELLI - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, não venho aqui falar por
delegaçâo do meu Partido, venho aqud falar por delega
ção da minha consciência. (Muito bem! Palmas)

Venho aqui manifestar, como sempre fiz, meu caro
colega Ricardo Izar, como sempre fiz, uma posição pes
soal, clara, firme e solidária com o programa do meu
Partido, onde consta, nas suas diretrizes, a necessidade
fundamental de uma política que vdse a garantir o em
prego. E é por isso que não falo muito diretamente aos
companheiros partidários; vamos fazer do programa do
Partido não letra morta e arquivo, vamos fazer fato vivo
e concreto, na hora que temos de fazer uma nova Cons
tituição para este Pais. Esta é a nossa responsabilidade
perante a História.

Fico aturdido com certos argumentos, Sr. Presidente,
quando se dJiz que aqui se está votando um texto da al!
torta do ilustre Relator, Deputado Bernardo Cabral, cura
dignidade e postura se mostraram permanentes na ela
boração do projeto. E neste particular se destacou sobre
maneira.

Foi dito - e se disse tantas vezes - que se estabelece,
aqui, com esse artigo, o instituto da estabilidade. Ledo
engano. Não é verdade. O conceito de estabíjídade tradi
cional, histórica e juridicamente consagrado, é aquele que
veda qualquer possibilidade de demissão, salvo na hipó
tese da falta grave e devidamente comprovada perante o
Poder Judiciário. Esse é o conceito de estrubilidade. É dsso
que está consagrado pelos tribunais, é isso que está em
qualquer obra de Direito do Trabalho, é isso que diz, in
clusive a Convenção 158, da organização Internacional
do Tr~balho, que foi apenas a consolidação de resoluções
e recomendações do mesmo órgão.

E mads, Sr. Presidente: nem um, nem dois represen
tantes internacionais aprovaram esse documento; com
130 votos a favor, contra apenas 7 que, em 1982, trans
formaram essa garantia num dispositivo do Direito In
ternacional do Trabalho.

É bom lembrar, Srs. e Sr.as Constituintes, que se fala,
por outro lado, da inviabilidade da convivência com a
estabilddade, que não é o que consta do prol eto - diga
se de passagem. O que nele consta é a garantia do em
prego. O que nele consta, srs, Constituintes, é a alimen
tação do .direito patronal de despedir, é a redução do
jus gestionis. É esse o fato que consta, completamente
diferente do instituto básico da estabilidade. O que nele
consta é a tentativa do equilíbrio entre os dados funda
mentaãs da constituição da empresa, figura ttpica da so
ciedade eapítalísta, da economia de mercado que a de
fende, da livre iniciativa, na qual acredito.

A garantia de emprego é um ponto de equílíbrío fun
damental, porque a empresa é produto da associação do
eaplta! e do trabalho, e não deve ser o resultado da pre
valência e da imposição de um sobre outro. Esta é a
razão fundamental do príncípío básico que aqui se está
defendendo, a fórmula equilibrada, moderada e modera
dora, encontrada pelo ilustre Relator Bernardo Cabral, a
quem rendo outra vez as minhas homenagens.

É bom reeapltular um pouco a história trabalhista
deste País, Sr. Presidente - permita-me um comentário
-: a estabilidade existiu neste Pais de 1943 a 1967. E por
acaso foi este País à falência naquele período? E por
acaso, naquela época, as empresas cresceram ou não cres
ceram? A economia se desenvolveu ou não? (Palmas)

É bom lembrar: antes de 1943, ela já fora ãntrodu
zida para os bancários, através de norma que a capitu
lava com a garantia da estabilidade aos dois anos de
trabalho. Esse é o fato ínarredável e histórico. Por que
esse temor, esse pavor quase maníqueísta do bem e do
mal? Por que esse voto emocional de alguns que não le
ram e não gostaram do Relatório de Bernardo Cabral?
É isto que, realmente, me leva à necessidade de fazer

uma conclamação aos companheiros: examinem, verifi
quem, distinguem entre as coisas. Dá o dispositivo do Re
lator, ao contrário da norma da emenda, emenda que
nos deixa absolutamente descobertos. Ademais; o fato
lamentável de que votamos outra vez sobre algo que já
foi repudiado por esta Casa, algo que já foi rejeitado por
este plenário. Estamos cometendo, Sr. Presidente ...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Encareço
a V. Ex.a concluir, porque o seu tempo está esgotado.

O SR. CONSTITUINTE OARLOS OHIARELLI - Eu
o farei em tempo, V. Ex.a há de saber; não usei até agora
o direito da tribuna. Venho aqui, Sr. Preslidente, porque
tenho o dever indeclinável de falar e quero exprímír esse
sentimento. Permita-me concluir o raciocínio, permíta
me trazer essas informações, permita-me lembrar aos
companheiros que rejeitamos o gênero e agora queremos
votar a espécie. Este é o fato concreto da decdsão de on
tem e da proposta de hoje, por isso inaceitável, por isso
inadmissível; ademais, o mérito da proposta, que nos. dei
xa na perspectiva do torvelinho e do turbilhão das de
cisões que venham a ser tomadas, ao calor das tendências
na jurisprudência que se fará no período íntermedtârâo,
enquanto não tivermos a lei.

Como será que regularemos a situação do emprego, en
quanto tivermos apenas esse dispositivo constitucional?
Será a jurisprudência oscilante? Será de um lado, quem
saoe, a estabilidade absoluta de antes? Será, de outro lado,
a despedida patrdmonializada e injusta e.a vedação à con
tinuidade do emprego, oscilando de Junta para Junta,
de Tribunal para Tribunal? Esta é a realidade.

E é por isso, companheiros, meus caros c?mpanheiros
de Partido, que lhes peço, nesta hora, meditar, porque,
se quisermos a paz social, se quisermos ajudar para que
haja alternativas concretas de equilíbrio ;?-~ re~ações de
trabalho muito maâs acobertados e tranqüílos rícaremos,
se adota~mos a proposta do Relator, e rejeitarmos hoje,
como rejeitamos ontem, num ato de coerência e ,?oa pos
tura, a emenda que hoje se nos apresenta. (MuIto bem.
Palmas)

O SR PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Para en
caminhar'a favor, tem a palavra o Sr. constituinte Ger
son Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Para en
caminhar, Sr. Presidente, prezados colegas Constituintes:

Estou bem à vontade para falar aos Srs., tenho 32 anos
de atividade numa empresa privada. A adotar o principio
que um grupo aqui deseja adotar no País, eu estaria ga
rantindo a minha própria estabilidade absoluta. Mas,
ocorre que não me cabe pensar em mim, mas pensar no
meu País pensar nos centros que fazem o desenvolvimento
deste Paí~: os trabalhadores e os empresários. Não existem
empregados sem empresas e a estabilidade absoluta é o
instituto decadente dentro do Século XX. Vejam bem que
não somos contra a estabilidade. A emenda que desejamos
votar nada mais é do que a que está escrita no íncíeo I
do art. 6.0 do Cabral II, que os Srs. pretendem e desejam
aprovar. Vou lê-lo, diz o Relator:

"A garantia de emprego, protegido contra des
pedida ímotívada."

Diz a emenda que defendo:
"Contrato de trabalho protegido contra des

pedida imotivada nos termos da 1e1."

Tanto um quanto outro instituem, na Constituição, o
princípio geral da estabilidade, já consagrado no art. 157
da Constituição de 1937 e no art. 165 das Constituições de
1946 e 1967. Trata-se de matéria complexa em Direito.

Minha modesta opinião funda-se na evolução desse
instituto, a nível constitucional, e de sua evolução em
países e organismos internacionais.
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As Cartas de 1941 e de 1934 foram omissas, não ins
tituindo a estabildade. As de 1937, 1946 e 1967 reconhe
ceram a estabilidade no emprego, garantida em lei. A de
1937 registra-a, em seu art. 37, e estas, nos casos em que
a lei estatuiu. O art. 157, inciso XII, nos termos da lei
e o art. 165, inciso XIII, também nos termos da lei. Esta
é a tradição constitucional brasileira.

Não há dúvida de que o FGTS enfraqueceu a estabili
dade, uma vez que o texto constitucional permaneceu
querendo-a como instrumento de permanência, juridica-

mente garantida, como nos ensina Masaryk.

O problema é complexo, justamente porque a estabi
lidade pode ser, segundo as legislações, de diversos modos:
absoluta, relativa própria e relativa imprópria. Podendo,
inclusive, como ocorre entre nós, ser excluída de deter
minadas classes de trabalhadores.

Perguntaria aos que vão votar a estabilidade absoluta:
terão estabilidade absoluta os trabalhadores que exerce
rem cargos de confiança nas empresas? Terão estabili
dade absoluta os profissionais liberais? Terão estabilidade
absoluta as domésticas, as cozinheiras, as lavadeiras? Te
rão estabilidade absoluta os artistas? Terão estabilidade
absoluta os eventuais e os contratados por tempo deter
minado?

Vejam que a Constituição, pelo que está escrito no
Substitutivo II do Relator Bernardo Cabral, estabelece,
de início, uma discriminação contra a própria estabilidade.
Daí por que a emenda de Max Rosenmann, remetendo
para a lei ordinária o estudo das situações. sobre a esta
bilidade ser mais consentânea com a tradição constitucio
nal brasileira. É na lei que vamos dizer quais os tipos, as
classes de trabalhadores que terão direito à estabilidade
absoluta. l!: na lei que vamos assentar o princípio da esta
bilidade relativa própria. É na lei que vamos estabelecer
o princípio da estabilidade relativa e própria. (O Sr. Pre
sidente faz soar a campainha)

Sr. Presidente, pretendo receber da Mera a mesm~
condescendência que foi tributada ao Líder do PFL, há
poucos instantes, para, justamente no final, conte~tá-Io.

S. Ex.a não está dentro do programa do seu Partido..0
programa do seu Partido não deseja o caos para este PaIS.
A estabilidade é um engodo, é uma mentira e uma farsa!
Apenas vamos legislar na Constituição para estabelecer
um conchavo interno entre empregados e empregadores.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O tempo
de V. Ex.a está esgotado. Queira concluir.

a SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Vou ter
minar, Sr. Presidente. Vamos assistir a espetáculos os
mais degradantes e precisamos ter coragem e falo com a
autoridade moral de quem está perdendo a sua estabili
dade em nome dos interesses superiores do meu País, em
nome da segurança de milhares de trabalhadores. A insta
bilidade é, sim, a estabilfdade do fim da garantia do tra
balho dos empregados nas empresas públicas e privadas.
Votemos pelo princípio geral que garante o emprego con
tra a demissão imotivada e tenhamos a coragem, em Con
gresso Nacional, de regulamentar a matéria para as situa
ções que são díverras e complexas.

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

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra para encaminhamento contra, a Sra. Deputada Cons
tituinte Cristina Tavares.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, com mais autoridade do que eu para falar so
bre o programa do PMDB, passo a palavra, e peço o enca
minhamento, ao Líder do PMDB na Constituinte, Deputado
Constituinte Euclides Scalco. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a
palavra o Sr. Deputado Constítuínte Euclides Scalco, para
pronunciar-se contra, como último orador.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

O Programa do PMDB não aborda esses assuntos. A
posição da Liderança do PMDB, que substitui o Senador
Mário Covas, sempre foi muito nítida em todas as ques
tões. Este problema que estamos discutindo hoje é um
dos três mais sérios, mais profundos que esta Assembléia
discutirá. E, sabendo disto, o meu companheiro e ex-Líder
na Câmara dos Deputados, Pimenta da Veiga, que na Câ
mara dos Deputados apresentou projeto de lei, passou de
Norte a Sul discutindo a questão.

S. Ex.a, que me assessora nesta Liderança, dizia: "É
preciso, Scalco, encontrar uma saída, um acordo, porque
isto é impasse". Há 15 dias no exercício da liderança, não
fiz outra coisa a não ser conversar com todos, com inte
grantes de todos os Partidos de maneira franca e aberta,
dizendo a uns o mesmo que dizia a outros, para que não
houvesse dúvidas. A posição do PMDB foi a de defender
o Inciso n.O I do Substitutivo I do Constituinte Bernardo
Cabral, porque entendemos que aquele atende melhor aos
intereses desta Nação. E é por isso que ontem, desta tri
buna, os Constituintes Antonio Mariz e Pimenta da Veiga
encaminharam em favor da aprovação do Substitutivo I.
Fiz apelos, reuniões de toda forma e de toda sorte, com
os Partidos da esquerda, do centro, da díreita, com em
presários e com trabalhadores, dizendo que a posição sen
sata é a de aprovarmos o Subditutivo I, para que a lei,
com mais vagar, com maís profundidade pudesse definir,
já que, inserindo na Constituição o princípio da dispensa
imotivada já seria um caminho para o trabalhador. E ao
empresário não havia o temor, porque a norma não é
auto-aplicável. E a lei, e nós com a responsabilidade que
temos, teríamos condições de ir lá na lei dü:cutir? Falei
com todos, a todos disse o mesmo, tratei da mesma forma,
com a maior lealdade e este Plenário ontem votou contra.
O PMDB cumpriu a sua função, defendeu a posição ren
sata. De um lado e de outro jogaram no confronto e - aí
está - ficamos com a emenda do Rio Grande do Sul, e
com o Substitutivo n.

Companheiros, essa foi a trajetória do PMDB, o PMDB
votou dividido, e esta Liderança sempre teve posições
muito claras. Estou exercendo a liderança de um Partido
dividido, mas esta não é uma liderança de grupo, porque,
na díscutsão conversei com todos os grupos que pertencem
ao meu Partido. Lá na Liderança reúnem-se companhei
ros de todos os grupos em que foi dividido o meu Partido,
de uma maneira uniforme, cavalheíra e sempre muito
aberta e muito franca.

A liderança do PMDB vem aqui, neste momento, traçar
esse pérfil e dizer que, por uma questão de ordem ética,
de ordem política, de ordem moral não pode, embora
ontem tenha votado pelo Substitutivo I, votar hoje com a
Emenda Max Rosenmann. E também, hoje pela manhã,
quando o meu Partido reuniu-se lá na Liderança e tomou
essa decisão, fui ao Gabinete do Constituinte Carlos Sant'
Anna que ontem, com a franqueza que lhe é caracteristica,
votou com a posição da Liderança. S. Ex.a , Líder do Go
verno disse-me: voto com a posição da Liderança. E hoje
pela manhã, antes de falar com qualquer um outro, fui ao
seu Gabinete dizer que a decisão da liderança do PMDB
era para encaminhar contra, votar contra a Emenda do
Constituinte Max Rosenmann que é do meu Estado. (O
Sr. Presidente faz soar a campainha)

Companheiros, esta é a nossa posição. E eu dizia na
abertura da discussão, no Senado, que o PMDB deve hon
rar o seu programa e deve honrar as decisões da Conven
ção. Resguardei, também, o fato de que na Assembléia
Nacional Constituinte nós, Constituintes, somos soberanos
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e livres para votar. A posição da Liderança é de enca
minhar pela rejeição da emenda destaque do Constituinte
Max Rosenmann, mas ressalva a liberdade de consciência
de cada um. E encaminho à Mesa, Sr. Presidente, a seguinte
declaração de voto. (Palmas) "A decisão da Mesa, colo
cando em votação a emenda PS 27.273/0, contraria as
normas regimentais e a praxe parlamentar, tudo porque a
deliberação de Plenário clara e inequívoca de rejeição do
Destaque n.> 7.072/87 é abrangente de todas as proposições
de conteúdo idêntico. Entendemos que tal deliberação do
Plenário não pode, por via oblíqua, ser revista, na medida
em que sejam a ela submetidas, sucessivamente, matérias
iguais e, por isso mesmo vencidas.

Independentemente do mérito da Emenda 27.273, a
Liderança do PMDB na Assembléia Nacional Constituinte
entende que não pode conviver com práticas estranhas ao
procedimento regimental. Meu voto, portanto, significa a
rejeição do expediente adotado, até pelo perígozo pre
cedente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O eminente
Relator deseja usar da palavra.

Com a palavra o Sr. Constituinte Bernardo Cabral.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente

e Srs. Constituintes, ouvi que a proposta inserida no Subs
titutivo II contém uma irresponsabilidade. O que anotei
é que ela foi chamada de proposição irresponsável que
causaria demíssâo em massa, e que esta Casa não poderia
deter-se em medida leviana e de platéia.

Também fui fundador do MDB; por ele fui cassado
e tive dez anos de direitos políticos suspensos. (Palmas)

Em nenhum instante, ao longo da minha vida - e ela
está aí numa trajetória assinalada - tive medo de afir
mar uma liderança, porque nenhuma liderança se afirma
pela omissão. O PMD!B não pode omitir-se neste instante,
quando nada - repito mais uma vez - porque, quando o
Substitutivo I foi dado a lume, dizia-se que ele não pres
tava, porque era retrógrado; que ele não avançara na
linha programática do que na Convenção havia sido de
cidido.

No instante em que ele avança, como se fosse um
muro e se impusesse a um rio que se avança, não se opõem
barreiras, mas dá-se-lhe curso, reclama-se de que o País
irá à matroca por causa de uma garantia de emprego.
Não há como confundir - disse-o bem o Constituinte
Carlos Chiarelli - estabilidade com garantia de emprego.

O que este dispositivo consagra, Sr. Presidente, não
é o contrato de trabalho que ai se fala, agora, na emenda
que se vota, mas na garantia do emprego - e ele empurra
para a lei. Não é verdade que o Substitutivo está refluín
do, retirando da aprecíação legal. Basta que se leiam os
incisos a seguir.

É preciso dizer que os homens não valem pelos privi
légios de fortuna ou pelo poder que conseguem eventual
mente empalmar. Os' homens valem por aquilo que reali
zam em favor da coletividade. Esta Assembléia Nacional
Constituinte estará com os seus dias marcados, se fugir
ao ínstante histórico que atravessamos. Há que se tomar
posição, Sr. Presidente. Os anais vão registrar, daqui a
20 anos, quais os que foram coerentes, e quero sê-lo como
fui a minha vida inteira.

Não estou, aqui, tratando de um assunto de forma
emocional Quero me portar coerente com o substitutivo
que redigi. E não o fiz sozinho, foram tantos os que aju
daram! Alguns começam a ficar no caminho, outros de
sertam, outros fogem, outros se acocoram.

Não quero participar disso, Sr. Presidente.
Devo dizer que vou votar com o meu Substitutivo II,

quando mais não seja, para não ter vergonha de olhar a
minha cara frente ao espelho. (Muito bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Em face da
declaração de voto do nobre Líder do PMDB, Deputado
Euclides Scalco, a Mesa sente-se no dever de informar
que a sua decisão foi exatamente fundada nas normas re
gimentais consolidadas, que foram aprovadas com a cola
boração de S. Ex.a Mas, a Mesa também informa que,
por não considerar que essas normas estejam atendendo
satísfatoríamente aos anseios da Comissão, ela irá en
tender-se com o presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte e com a sua Mesa, a respeito dessa e de outras
normas que mereçam ser reformuladas.

Em votação a matéria.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Carlos Sant'Anna, Cid Carvalho, Fernando Bezerra Coe
lho, Fernando Gasparian, José Geraldo, José Ulísses de
Oliveira, Milton Reis, Prisco Viana, Raimundo Bezerra,
Rodrigues Palma, Albano Franco, Marcos Lima Aloysio
Chaves, Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Francisco
Benjamim, Inocêncio Oliveira, José Lins, José Santana de
Vasconcellos, Luís Eduardo, Osvaldo Coelho, Paulo Pimen
tel, Ricardo Fiúza, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Pas
sarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, João Menezes,
Jonas Pinheiro, José Lourenço, Ricardo Izar, José Maria
Eymael e Antonio Farias. Votaram NÃO os seguintes
Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andra
de, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aluízio Campos, Ar
tur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Celso
Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fer
nando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto,
Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, João
Herrmann Neto, José Fogaça, José Ignácio Ferreira, José
Paulo Bisol, José Richa, José Serra, Manoel Moreira, Mário
Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Re
nato Vianna, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Vírgíldá
sio de Senna, Wilson Martins, Octávio Elisio, Afonso Ari
nos, Alceni Guerra, Antonio Carlos Mendes Thame, Arnal
do Prieto, Carlos Chiarelli, José Jorge, José Thomaz Nonô,
Mário Assad, Sandra Cavalcanti, Antônio Carlos Konder
Reis, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquím Bevilacqua, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Afif Domin
gos, Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad.

DECLARAÇãO DE VOTO

"O momento é de assumir posições nítidas e transpa
rentes. Quem não tem princípios não chega ao fim. A
falta de príncípios está desmoralizando o estado brasileiro
e a classe política.

Neste momento histórico em que está em jogo o fu
turo do Brasil devemos claramente optar por um modelo
eficiente e definido, voltado para a realidade do problema
social.

A estabilidade no emprego foi a bandeira do populís
mo contemporâneo que nos levou, [unto com o plano cru
zado, ao maior estelionato eleitoral da história do Brasil
de cujos custos a Nação ainda não se deu conta. Agora,
na hora das definições, querem impingir na Constituição
uma indefinição que permita, no transformismo de suas
posições, provar a uns que não existe estabilidade e a ou
tros que as promessas de campanha foram atendidas.

O retorno ao projeto Cabral I, ou forma assemelhada,
se presta à tese transformista. O próprio DIAP reconhe
ce que a introdução do princípio da indenização substi
tui a proteção contra a despedida imotivada por uma pro
teção econômica e que isto não interessa, pois querem a
reintegração e não a indenização.

Os transformistas não querem estabelecer a indeni
zação na Constituição. Preferem remetê-la à lei como
forma de protelar a decisão.
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Ora, se são os mesmos parlamentares que definirão a
lei, por que não definir agora suas posições?

Esta falsidade ideológica é um esbulho à boa fé da
sociedade brasileira. Chega de mentir para a Nação com
a conivência de alguns setores da elite brasileira.

Chegou a hora da verdade.

Se for chamado a votar, declaro o meu voto assumin
do responsabilidade para a história:

Votarei na Emenda ES 22.229-5.
"I - Contrato de trabalho protegido, median

te indenização, contra despedida ímotívada ou
sem justa causa, nos termos da lei."

Espero que os companheiros que têm compromissos
com a realidade brasileira deixem marcadas para a his
tória suas posições claras e obj etívas,

Brasília, 8 de outubro de 1987. - Deputado Afif
Domingos. "

DECLARAÇãO DE VOTO

-"A decisão da Mesa, colocando em votação a Emenda
ES-27.273-D, contrária às normas regimentais e praxe
parlamentar, tudo porque a deliberação do Plenário, clara
e inequívoca, de rejeição do destaque n.o 7.073/87, é
abrangente de todas as proposições de conteúdo idêntico.
Entendemos que tal deliberação do plenário não pode,
por via oblíqua, ser revista, na medida em que seí am a
ele submetidas, sucessivamente, matérias iguais, e, por
isso mesmo vencidas.

Independentemente do mérito da Emenda n,v ES
27.273-D, a Liderança do PMDB na Assembléia Nacional
Constituinte entende que não pode conviver com práti
cas estranhas ao proeedimneto regimental.

O voto, portanto, significa a rejeição de expediente
adotado, até pelo perigoso precedente. - Deputado Eucli
des Scalco."

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 34 Constituin
tes; votaram NAO 59 Constituintes. Total: 93 votos. O
Destaque foi rejeitado. Declaração de voto dos Senhores
Constituinte Afif Domingos e Euclides Scalco.

Peço ao Sr. Constituinte Afonso Arinos que assuma
a Presidência dos trabalhos. (Pausa)

Destaque n.o 6.569/87, do Sr. Afif Domingos 
Emenda n.O ES·34.378·5, do Sr. Francisco Dornelles,
"que modifica o inciso I, do art. 7.°, do Substitutivo
n.O 1 (art. 6. do Substitutivo n, 2)". (104.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Votação do
Destaque n.o 6.569, requerido pelo nobre Constituinte
Afif Domingos, referente à Emenda n.o 34.378, de autoria
do mesmo Constituinte, a quem concedo a palavra para
encaminhar a favor.

O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

Pedimos o destaque desta emenda para firmar uma
posição de coerência naquilo que temos defendido, pois
apoiamos todo e qualquer destaque que observe o prin
cípio da indenização, a fim de que torne um vínculo do
trabalho díssolúvel e não, indissolúvel, como consta hoje
do Projeto Cabral II, e que a sua remissão ao Projeto
Cabral I não significa o esclarecimento da situação.

Na declaração de voto que fizemos pela negativa da
remissão ao Cabral I, em torno do processo de indeniza
ção, colocamos a seguinte posição - e faço questão de co
locá-la também no encaminhamento desta emenda para
a qual pedi destaque.

O momento é de assumir posições nítidas e transpa
rentes, quem não tem princípios não chega ao fim. A
falta de princípios está desmoralizando o Estado brasi
leiro e, em conseqüência, a própria classe política.

Neste momento histórico, em que está em jogo o fu
turo do Brasil, devemos claramente optar por um modelo
eficiente e definido, voltado para a realidade do problema
social.

A estabilidade no emprego foi a bandeira do populís
mo contemporâneo que nos levou, junto com o Plano
Oruzado, ao maior estelionato eleitoral da História do
Brasil, de cuíos custos a Nação ainda não se deu conta.

Agora, na hora das definições, querem impingir na
Constituição uma indefinição que permita, no transtormís
mo de suas posições, provar a uns que não existe a estabi
lidade e a outros que as promessas de campanhas foram
atendidas.

O retorno ao Projeto Cabral I ou forma similar, se
presta à tese transtormísta: o próprio DIAP reconhece
que a introdução do princípio da indenização substitui a
proteção contra a despedida ímotãvada por uma proteção
econômica, e isso não interessa, pois querem a remtegra
cão e não a indenização.

Os transformístas não querem estabelecer a indeni
zação, na própria Constituição, preferem remetê-la à lei,
como forma de protelar a decisão.

Ora, se são os mesmos parlamentares quem definem
a lei, por que não definir agora as suas posições? Esta
falsidade ídeológíca é um esbulho à boa-fé da sociedade
brasileira. Chega de mentir para a Nação, com a conivên
cia de alguns setores da elite brasileira.

Chegou a hora da verdade. Não só apóio esta emenda
que destaca o princípio da índenízação, como apoiarei e
votarei a favor de todas as outras emendas que regulem
o princípio da indenização como forma de garantia real,
O resto é demagogia de palanque, e espero que, hoje,
aqueles que detêm a maioria do processo nesta Constitui
ção assumam a sua posição, pois, infelizmente, o esteliona
to eleitoral está falando muito claro na história da so
ciedade brasileira. E não sabemos ainda quanto nos
custou todo este esbulho.

Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Para se ma

nifestar contrariamente, concedo a palavra ao nobre
Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sr. Pre
sidente, Sras. e 81'S. Constituintes:

Em primeiro lugar, é uma honra encaminhar, aqui,
emenda contra a liderança que o marketing político con
figurou no País como coisa nova. E o quê de novo a lide
rança do ilustre Constituinte Afif Domingos, apresentado
ao País como algo novo, tenta restabelecer? O algo novo,
apresentado como defensor da livre iniciativa, pode ser
resumido numa colocação tão velha quanto velha é a ex
ploração dos trabalhadores, que é a livre iniciativa para
o capital acumular e a livre iniciativa para que os traba
lhadores vendam a SUa força de trabalho. Mas nem a
livre íníeíatíva, nos termos do capitalismo moderno, o
nobre Constituinte Afif Domingos consagra na sua emen
da. O que, na verdade, o ilustre Constituinte, que é uma
liderança promissora dos capitalistas brasileiros, consagra
é a rotatividade premiada com a indenização, apresen
tada como algo novo. Não é a garantia no emprego, não
é a estabilidade no emprego, não é nem, nobre Consti
tuinte Afif Domingos, a relação transparente entre aque
les que vendem a sua força de trabalho e aqueles que
a compram, como muito bem representa V. Ex.a Não é
essa relação estável que V. Ex.a está defendendo, não é
essa relação democrática, não é essa relação transparen-
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te, porque o que V. Ex.a pretende na sua emenda, e preste
atenção, é proteção especial ao contrário da trabalho,
gravando-se pecuníaríamente a demissão sem justa causa
após um ano de serviço. Na verdade, ela não apresenta
nada de novo. A única coisa que ela consagra no texto
constitucional é um grava risco para os trabalhadores bra
sileiros, que é a consagração da rotatividade, é a ínstítu
eíonalízação da demissão e essa indenização não pode se
apresentada como algo novo, porque é como se nós
estivéssemos aqui, querendo, esperando ou defendando
uma migalha, uma miséria, para que os miseráyeis con
tinuem sendo miseráveis e baixando a cabeça diante dos
poderosos.

O algo novo que .estamos querendo nesta q~nstituinj;e
é exatamente a estabílídade no emprego; estabilidade, nao
para acabar com os ilustres representantes do empresa
riado, não para acabar com os empresários, não para
acabar com as empresas, porque, isso, os trabalhadores so
quebrarão com essa relação quando eles forem os proprie
tários da sua produção. E é isso, Deputado Afif Domin
gos, que estamos defendendo. Estamos defendendo algo
moderno no capitalismo contemporâneo, e eu esperava que
V. Ex.a, como empresário moderno, tido como modern?,
viesse aqui defender e não defender uma emenda constí
tucional que restabelece os termos do trabalhismo an
tiquado, daquele populísmo superado pelos tempos das
relaeões democráticas e transparentes que devem regular
a contradição entre o capital e trabalho.

Por isso, nobre Constituinte Afif Domingos, essa
emenda deve ser rejeitada, porque representa um risco,
um sacrifício para os trabalhadores brasileiros, e nega, é
radicalmente contra aquilo que está sendo deliberado,
sistematicamente, por esta Comissão, ou seja, a garantia
da estabilidade, nos termos do Substitutivo n.o 2. Por isso,
vamos rejeitar a Emenda Afif Domingos.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constitudnte Roberto Freire, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, desejaria formular um apelo, o qual, se ado
tado pela Mesa, talvez fosse CaJIJaz de acelerar nosso tra
balho.

Acredito que ficou evidente que a maioria desta Co
missão por sucessivas votações, quer manter, pelo menos
por agbra, o texto do Substitutivo n.? 2. Isso seria impor
tante, pelo menos nesse inciso I do art. 6.°

Poderia ser feito o apelo àqueles que têm emend~
substítutãvas que modificam em parte, mas que no oble
tívo são idênticas, a fim de que retirem esses destaques.

É evidente que a maioria da Comissão pronunciou
se pelo Substitutivo n.o 2. Ganharíamos t~mpo .se os autg
res de destaques os retirassem, porque. e ObVIO que_nao
temos condições de mudar, dada a reiterada votação a
favor do Substitutivo n.O 2.

Farda este apelo e, se a Mesa adotasse este critério,
evidentemente, ganharíamos tempo.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos.) - Não se trata,
propriamente, de uma questão de ordem, trata-se de um
apelo do nobre Constituinte no sentido de que aqueles
que solicitaram pedidos de destaque, antecipadamente de
clarem a sua desistência quanto a esses destaques. Foi
o que me pareceu. Mas a Mesa não tem poderes regi
mentais, senão para transmitir o apelo do nobre Cons
tituinte, a fdm de que aqueles que consíderassem útil para
o andamento mais rápido dos nossos trabalhos a retirada
dos seus destaques que o façam, seja através de uma ma
nifestação imediata, seja através de encaminhamento de
requerimento de desistência imediatamente, ou logo após,

se for possivel. Pergunto ao assessor parlamentar como
isso pode ser possível. (Pausa)

O Assessor declara que a qualquer momento podem
ser retirados os destaques. De maneira que aqueles. que
estiverem de acordo com a sugestão do nobre Oonstdtuín
te, podem chegar até a mesa e fazer a retirada dos seus
destaques.

Para encaminhar contrariamente, tem a palavra o
Sr. Constituinte José Maria Eymael.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, srs. Constituintes:

Ocupo a tribuna, neste momento, por um dever de
coerência. A democracia cristã. aiprDvou ontem a sua par
ticipação no processo para que fosse adotado o item I do
Substitutivo n.? 1 do Relator Bernardo Cabral.

Hoj e, votamos novamente uma emenda que repro
duzãa o mesmo texto. E o que está atrás desta conduta,
Sr. Presidente? - Está a visão que a democracia cristã
tem do tipo de sociedade que nós precisamos construir
- uma sociedade, Sr. Presidente, que não será justa nem
construída com eqüidade, imaginando-se que a tranqüi
lidade do trabalhador possa ser adquirida única e exclu
sívamente através da indenização.

O que queremos, Sr. Presidente - e é isto que está
escrito no Substitutivo n,v 1 do Projeto Bernardo Cabral 
é um elenco de leis, um elenco de normas que resgate o
traoalhador brasileiro e afaste a ameaça da intranqüi
lidade, que a mera indenização não resgata.

Não podemos, portanto, Sr. Presidente, aprovar esta
emenda, porque traz no seu bojo a idéia de que a mera
e simples indenização possa ser o mstrumento da cons
trução da sociedade solidária e justa que todos nós que
remos construir.

Não abdicamos ainda, Sr. Presidente, da idéia de que,
eventualmente, poderemos evoluir para uma legislação
a nível constitucional mais abrangente, como nos parecia
a emenda do Constitudnte Max Rosenmann. Mas não po
demos aceitar esse tipo de colocação, através da qual
imagina-se que o preço do trabalho, que a dedicação ao
trabalho possa ser resgatada e amparada tão-somente
através da indenização.

Não é esta a visão de uma sociedade solidária que
nós possuímos. Desta forma, Sr. presidente, fica o nosso
encaminhamento contrário, para que a emenda seja re
jeitada.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não há mais
oradores mserítos.

Vamos proceder à votação.
(Procede-se à chamada)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Albano Franco, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José
Lins, Luís Eduardo, Ricardo Fiúza, José Lourenço, Ricar
do Izar e Afif Domingos. Votaram NÃO os seguintes Se
nhores Constituintes: Abigail Fedtosa, Ademir Andrade,
Almir Gabriel, Aluízio campos, Artur da Távola, Bernar
do Cabral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dou
rado, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Li
ma, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Fran
cisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinhedro, João Cal
mon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José Ignácio Fer
reira, José Paulo Bisol, José Richa, José Serra, Manoel
Moreira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nel
ton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo
Ramos, Pdmenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato
Vianna, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Sigmarina Sei
xas, Vir,gildásio de Senna, Wilson Martins, Ohagas Rodri
gues, Israel Pinheiro, José Tavares., Miro Teixeira, Octávio
Elísio, Rose de Freitas, Vdcente Bogo, Vilson Souza, Afonso
Arinos, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto,
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Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Francisco Benja
mim, José Jorge, José Thomaz Nonô, Mário Assad, Osvaldo
Coelho, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Antônio Car
los Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas pas
sarinho, José Luiz Maia, Vlirgílio Távora, Jonas Pinheiro,
José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Brandão MonteIro, José
Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Ros.si, Gastone Righi,
Joaquim Bevílacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plinio
Arruda Sampaio, José Maria Eymael, Haroldo Lima, Rober
to Freire, Jamil Haddad e Antonio Farias.

DECLARAÇãO DE VOTO
"Senhor Presidente,
Dirijo-me a V. Ex.a, nos termos regimentais, para

apresentar declaração de voto, relativa ao destaque re
querido para o art. 7.0, do Substitutivo n.O 1, do Relator
Bernardo Cabral pelas razões que passo a expor.

Apesar do esforço das lideranças para um acordo onde
houvesse consenso na compatíoíüzação do texto de parte
do Substitutivo n.O 1 com outras emendas, e, especialmen
te, a do IConstituinte José Maria Eymael, não foi possível
obter êxito nesses entendimentos.

Assim, na expectativa de poder votar "sim" à pre
ferência requerida para a emenda popular do Rio Grande
do Sul apresentada ao Substitutivo n.? 2, julguel por bem
votar "não" àquele destaque requerido para o Substitutivo
n.o 1.

Sala da Comissão de Sistematdzação, 8 de outubro de
1987. - Constituinte Albano Franco."

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 9 Constituintes; vo-
taram NÃO 83 Constituintes. Total: 92 votos. O Destaque
foi rejeitado. Declaração de voto do Senhor Constituinte
Albano Franco.

Destaque n. 7.481/87 - Emenda n.O ES·33.454-9,
do Sr. Luís Roberto Ponte, "que modifica a redação
do inciso I do art. 1.0do Substitutivo n.o 1 (art. 6.°,
inciso I do Substitutivo n.O 2)".

Votação do Destaque n.o 7.481, requerido pelo nobre
Constituinte Roberto Ponte, referente à Emenda n.o
33.454, de autoria do mesmo Constituinte, com ressalva
da letra d e expressões da letra e.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Luís Roberto Ponte.

O SR. CONSTITUINTE LUÍS ROBERTO PONTE 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes:

O tempo é curto, o orador não é tribuno e a matéria
defendida, apesar de ao meu juízo ser da maior impor
tância para a liberdade e a erradicação da miséria, é im
popular; a derrota, portanto é certa. Ainda assim, sinto
me na obrigação de vir aqui defender uma emenda, a
partir, inclusive, do que ouvi na defesa de uma emenda
pelo Líder Pimenta da Veiga, quando S. Ex.a dizia que
aquele era o último momento de aprovarmos uma posição
que não levasse nem ao prejuízo dos trabalhadores, e nem
à paralisação do País.

Não quero preíulgar, nem diminuir, nem menosprezar,
nem condenar, por qualquer forma, o voto de qualquer
dos meus colegas. Participei de várias reuniões de Lide
ranças dos Partidos, na busca de um consenso que mais ou
menos se fixara na recuperação do Substitutivo n.v 1. Con
fesso que hoje estou sendo considerado radical, que não
trabalhei para que o Substitutivo n.o 1 fosse viabilizado.
Ao contrário, tenho absoluta convicção de que uma emen
da que já configurasse no texto constitucional a possibi
lidade de ressarcir, por qualquer forma que sej a, a despe
dida imotivada seria, na verdade, aquilo que convém ao
trabalhador.

O grande equívoco que se comete é que quando se
analisa a tragédia da demissão, exatamente quando a
demissão é causada por um empresário sem sensibilidade
- como aqui, com grande brilhantismo, foi colocado pelo
Constituinte Antônio Carlos Konder Reis -, não se leva em
conta se o grande desejo daquele que é demitido, é ficar
na empresa.

Há opções muito melhores para o trabalhador, e uma
delas é exatamente ele não sair sem o amparo de uma
indenização que lhe permita atravessar o caminho até
encontrar outro emprego, principalmente quando o Esta
do lhe garanta o seguro-desemprego, para ele viver com
decência, libertando-se do mau patrão.

Este é o equívoco que se está cometendo. Tenho esta
convicção - acreditem se desejarem -, não por causa das
empresas - é bom que se diga que os empresários não
precisam das suas empresas para viverem muito bem -,
mas, precisamente, porque temos aqui como meta princi
pal no nosso trabalho exatamente achar os caminhos pa
ra erradicar a pobreza absoluta. Isso só será feito com o
aumento da produção. Esse aumento só será conseguido
quando tivermos as empresas podendo agir de conformi
dade com aquilo a que elas se propõem, que é exatamente
a dignidade de servir ao povo.

Sei que aqui não tem trânsito esse tipo de raciocínio,
mas se escolhemos o regime da livre iniciativa temos que
achar uma maneira de viabilizar as empresas. Posso dar
lhes testemunho com absoluta convicção. Não vou fazer
discursos de tragédias, dizendo que o desemprego vai cam
pear. " O tempo dirá se assim vai se passar ou não.

Vou ler a emenda. Gostaria de alertar aos Consti
tuintes que verifiquem modificação substantiva naquilo
que continha a emenda popular do Rio Grande do Sul.
A emenda, que não foi distribuída corretamente, diz o se
guinte:

"Garantia da relação de emprego, salvo:
a) contrato a termos;
b) ocorrência de falta grave;
c) prazos definidos em contratos de experiên

cias, atendidas as peculiaridades do trabalho a ser
executado ... "

Finalmente, este é o ponto de controvérsia:
"e) pagamento de indenização progressiva na

forma da lei."

Essa progressividade - e chamo a atenção para este
ponto - pode remeter a qualquer tipo de análise pela lei.
Ela pode ser tanto maior quanto mais tempo tem o tra
balhador ; ela pode ser tanto maior quanto mais rotativi
dade tem a empresa que está demitindo; ela pode ser
tanto maior quanto maior tenha sido o número de demis
sões do último mês.

Em suma, a legislação está sem pelas, para que possa
verdadeiramente conferir ao trabalhador até uma inde
nização que represente o total do que ele vai receber tra
balhando pelo resto dos seus dias. Portanto, para ele, sem
qualquer dúvida, será melhor do que se manter num vín
culo empregatício, que já não é mais desejado. Não inte
ressam quais as causas. Já não existe mais nem a índís
solubilídade do vínculo matrimonial, porque não se tem
que demonstrar a origem da falta do desejo de perpetua
ção desse vínculo para rompê-lo. Muito mais seqüelas
traz uma dissolução de vínculo matrimonial do que a dis
solução de vínculo empregatício. O que não se pode é
jogar o trabalhador à penúria. Na minha visão, isto está
absolutamente contemplado nesta emenda. E tenho cer
teza de que, se fizéssemos um escrutínio secreto, explican
do convenientemente a cada trabalhador brasileiro o que
estaria sendo votado, não tenho dúvida de que, tranqüi
lament-e, mais de 80% dos trabalhadores haveriam de
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escolher esse dispositivo, em vez do dispositivo do Substi
tutivo n.O 2, que será aprovado, se este não for. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Para se ma
nifestar contrariamente, tem a palavra o nobre Consti
tuinte Brandão Monteiro.

O SR. CONSTITUINTE LUíS ROBERTO PONTE 
Sr. Presidente, tendo em vista 'O apelo das Lideranças do
meu Partido, retiro a preferência. Obrigado. (Palmasl)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação o
Destaque n.? 8.265, requerido pelo nobre Constituinte
Alyssan Paulinelli. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.
Está prejudicado.
Em votação o Destaque n.O 4.534, requerido pelo nobre

Oonstituinte José Egreja, referente à Emenda n.v 31.088,
de autoria do mesmo Constituinte. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.
Está prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 4.000, requerido pelo no
bre Oonstituinte Aluizio Campos. Concedo a palavra a
S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr.
Presidente, srs. Constituintes, está mais do que demons
trado que, para chegarmos a uma votação de consenso
em torno do problema da estabilidade, tem que ser edifi
cada a base do Substitutivo n. O 2.

A minha emenda supressiva a respeito do item I é
apenas parcial e visa a dar uma redação mais simples à
alínea c, do inciso IH, ampliando apenas os casos de de
missão por justa 'Causa nos casos determinados na legisla
ção trabalhista.

O que pode dificultar o entendimento, erltre os que
desejam proteger o trabalhador de uma forma, e outros
de uma forma mais gradualísta, é exatamente a restríção
a r-espeito do problema da justa causa, que se encontra
inserida no texto do projeto.. É preciso que se garanta ao
empresário, pelo menos, o direito de desfazer, dissolver a
sua empresa, sem que isso possa, em si mesmo, constituir,
por exemplo, um fato econômico intransponível, ou uma
das outras causas mencionadas na alínea c. De maneira
que o que eu proponho é simplesmente a mesma redação
do texto até' a alínea c.

Vou passar a ler como ficaria a redação da alínea c,
como resultado da emenda. O texto do substitutivo diz
que são direitos dos trabalhadores a garantia de emprego.
Acho que a expressão "garantia de emprego" pode dar lu
gar a dúvidas de interpretação e é melhor apenas dizer
"emprego protegido contra despedida ímotívada, assim
entendida, há que se fundar em - aí, permanecem as
alíneas a e b; mas a alínea c ficaria com a seguinte re
dação:

"Justa 'Causa, de acordo com os critérios es
tabelecidos na legislação do trabalho."

Somente isso. Nós retiraríamos do texto a referência
aos casos de fato econômico intransponível, ou tecnológi
co, ou infortúnio da empresa, porque podem acontecer
outras razões de justa causa que possibilitem, sem ferir
o direito do empregado, como a que eu já citei da disso
lução da empresa. Então, na verdade, o espírito do texto
é o de criar uma presunção juris tantum em favor da es
tabilidade. Desde o momento em que se constitui a rela
ção de emprego, estabelece-se a presunção de que o em
pregado não pode ser demitido, merece a proteção a não
ser nos casos de dispensa involuntária. Mas. a letra c
restringe demasídamente os casos de justa causa, de ma
neira que, fora das 3 hipóteses mencionadas, não pode-

riam ser admitidas outras hipóteses. O objetivo funda
mental da emenda reside, portanto, na ampliação dos
'Casos de justa causa, exatamente, para possibilitar uma
despedida que não seja injusta, que seja motivada por
fatores econômicos e sociais e que não prejudiquem o
trabalhador.

De maneira que, mantido o espírito do texto do Rela
tor, nós também atenderemos a certos interesses da eco
nomia empresarial, dando uma extensão maior ao motivo
da justa causa. Por isso é que eu não retirei a proposta
de fazer o destaque dessa parcela da alínea c, do item
1.0 do Regimento..

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Para enca
minhar em sentido contrário, tem a palavra o Sr. Consti
tuinte Edmílson Valentim.

O SR. OONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Eu
gostaria que os nobres companheiros pensassem com cer
ta isenção de espírito na proposta, mas se a maioria se
inclina a não apoiar a proposição, eu a retiro com muito
prazer.

O SR. PRESID'ENTE (Afonso Arinos) - Votação do
Destaque n.o 5.739, requerido pelo nobre Constituinte
Oarlos Alberto Oaó, referente à Emenda n.O 30.966, de
autoria do mesmo Sr. Oonstituinte.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAó 
Sr. Presidente, nós retiramos o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O nobre
Oonstituinte retira o destaque. Peço ao nobre Constituin
te Jarbas Passarinho que assuma a Presidência dos tra
balhos. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Votação
do Destaque n.o 4.555, requerido pelo Constituinte Fran
cisco Dornelles, referente à Emend\l n.O 28.742, de autoria
do Sr. Oonstituinte Rubem Medina.

O Sr. Oonstituinte Francisco- Dornelles está ausente.
Prejudicado o destaque.
Em votação o Destaque n.? 7.770, requerido pelo

Sr. Constituinte Mansueto de Lavor, referente à Emenda
n,o 26.972.

O Sr. Constituinte Mansueto de Lavor está ausente
e indicou a Sra. Constituinte Cristina Tavares, para
defender a sua emenda.' .

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -' Preju-
dicado. .-

Em votação o destaque requerido pelo nobre Cons
tituinte José Tinoco, referente à Emenda n.o 8.036.

- -
S. Ex.a retira o d-estaque.
Em votação o Destaque n,v 1-.228, requerido pelo nobre

Oonstrtuínte Vivaldo Barbosa, referente à Emenda ti.o
9.934, de sua autoria.

O SR. OONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA Sr.
Presidente, já está atendido, no Substitutivo do Relator,
o propósito dessa minha emenda. De maneira que eu
r-etiro o destaque. . " -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirado
o destaque.

Destaque n,v 4000-87, do Sr. Aluízío Campos,
"que suprime o art. 6.°, inciso I, do Substitutivo
n.O 2".

Em votação o Destaque n.o 4.000, requerídó pelo nobre
Oonstítuínta Aluízio Campos, que altera a alínea c do
item I, nos seguintes termos: "fundada em fato econômi
co, intransponível, tecnológico ou infortúnio da empresa".
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o SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, na verdade, quero pedir desculpas ao Plenário
porque o destaque sobre o item I do art. 6.0 tinha duas
supressões de uma das quais desisti para atender ao apelo
do Plenário, mas a outra é realmente mais importante.

Sabemos que, como eu dizia há pouco, o instituto da
estabilidade é realmente o que se deseja proteger no texto
do Projeto Bernardo Cabral, o texto do segundo substi
-tutivo estabelecendo que o emprego é protegido contra a
despedida imotivada.

Então, cito as três hipóteses: contrato a termo, falta
grave e justa causa, nas quais esta proteção eventualmen
te pode não incidir, porque a justa causa deve ser fundada
exclusivamente em três hipóteses, que são a do fato eco
nômico intransponível, teenolégíco ou infortúnio da
empresa, de acordo com os critérios estabelecidos na le~
gíslação do trabalho.

Assim, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, não se deve
deixar cia pensar em uma das coisas mais importantes,
para a proteção do interesse do trabalhador, que é o
acesso ao emprego, a garantia do emprego, a segurança
econômica que amplia as possibilidades do emprego.

A minha emenda supressíva, à que me referi antes
por equívoco, tende apenas, e repito. a ampliar a possibi
lidade de serem examinadas pela lei outras hipóteses de
justa causa, que não ssjam apenas as indicadas no texto
da Constituição que, na verdade, transferiu para o corpo
do projeto matérias que sempre foram, por sua natureza,
tratadas em legislação ordinária. Mas nada impede que
os Constituintes, agora, com a evolução dos Direitos So
ciais transformem em matérias constitucionais aquelas
que eram apenas consideradas em legislação ordinária.

O que desejo submeter - e para isso chamo a atenção
dos Srs. Constituintes - é exatamente deixar mais ampla
e mais sintética a disposição constante da alínea c, que
ficará assim redigida:

"Justa causa. de acordo com os critérios esta
belecidos na legislação do trabalho."

Aí, comporta não apenas o fato econômico intranspo
nível, tecnológico ou infortúnio da empresa, mas outras
ocorrências que possam constituir justa causa, e que a
Constituição não deve limitar, porque isto se poderá
transformar em situação desvantajosa, para o próprio tra
balhador, com o estabelecimento de providências dos em
pregadores tendentes a diminuir o acesso ao emprego. O
texto do projeto primitivo tinha, até, uma redação mais
compatível com os interesses do trabalhador, porque ga
rantia o acesso ao emprego e, depois. regulava o problema
da estabilidade.

Na verdade, todos nós desejamos ampliar os direitos
sociais, proteger os trabalhadores contra a despedida imo
tivada, mas a Constituição não pode reduzir a justa causa
apenas a três hipóteses. Deve permítír que a matéria de
justa causa seja livremente apreciada pela Justiça do
Trabalho e definida na lei ordinária, podendo até, à me
dida em que os trabalhadores tiverem mais influência na
vida política do País, estabelecer casos mais amplos de
manutenção da estabilidade.

Por essa razão é que mantenho o texto do destaque,
suprimindo a expressão "fundada em fato econômico in
transponível, tecnológico ou infortúnio", deixando "justa
causa, de acordo com os critérios estabelecidos na legisla
ção do trabalho".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tam a
palavra. para encaminhar contra, a nobre Constituinte
Cristina Tavares,

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Sr. Presidente, 81'S. e Sras. Constituintes:

A intenção do Constituinte Aluízio Campos não pode
ser colocada em dúvida. S. Ex.a tem uma militância par
tidária a quem prestamos permanente homenagem.

Contudo, a emenda que S. Ex.a, neste momento, submete
a esta Assembléia Nacional Constituinte, acaba com a es
tabilidade que reiteradamente esta Comissão votou.

Se a justa causa de demissão é remetida à lei, melhor
fora que não nos tivéssemos submetido, nesses últimos
dois dias, a tanta polêmica e a tantas discussões.

De forma que solicito a V. Ex.a, Constituinte Aluízio
Campos formulo um apelo a V. Ex.a Já enalteci os méri
tos de homem público, que toda Campina Grande conhe
ce, mas a emenda que V. Ex.a, neste momento, oferece à
apreciação da Casa acaba com a estabilidade que nós
todos votamos. Ampliar a justa causa, enviá-la à lei or
dinária é, na prática, estabelecer a quebra daquela estabi
lidade que votamos.

Desta forma, apelo a V. Ex.a, em nome do bom senso,
em nome do que todos nós votamos nas últimas 48 horas,
que retire a 'emenda agora apresentada.

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS - Infe
lizmente. não posso atender o apelo da Constituinte
Cristina Tavares, porque existem outros companheiros que
deseí am votar com a minha emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, pediria a V. Ex.a que consultasse, realmente, se há esse
número enorme, senão eu reiteraria, ao eminente Cons
tituinte Aluízio Campos, a r-etirada da sua emenda;
dependendo da consulta ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
atenção do Plenário.

Não há oradores inscritos para defender a emenda.
Vou atender a sugestão do Relator, na mesma base

em que aqui já se fez, sob a Presidência do Constituinte
Fernando Henrique Cardoso, e pergunto se há quem se
disponha a apoiar o destaque de autoria do Constituinte
Aluízio Campos. Se tiver, por favor, levante o braço.
(Pausa)

Apenas um braço levantado.
Constituinte Aluízio Campos, pergunto a V. Ex,a. se,

diante da evidência, retira o seu destaque?
O SR. CONSTITUINTE JOSll: LINS - Quero justificar

o meu voto, Sr. presidente. Acho que a emenda é sensata
e atende perfeitamente os objetivos que estão aqui. Mesmo
porque outras razões poderão acorrer a um texto mais
bem formulado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Lastimo,
mas o autor do destaque é o Constituinte Aluízio Campos.
Está retirado. (Muito bem! Palmas.)

Em votação o Destaque n.o 1. 741, requerido pela Cons
tituinte Cristina Tavares, referente ao texto da letra "c",
supressívo ,

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Re
tiro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarínho) - Retira o
destaque. Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 8.157, requerido pelo Cons
tituinte Haroldo Sabóia, referente ao texto da letra c, su
pressívo também. Encontra-se S. Ex.a. presente? O Consti
tuinte Haroldo Sabóia está ausente. Prejudicado o des
taque.

Destaque n.O 000810/87, do Sr. Haroldo Lima,
"qus substitui a alínea "c" do artigo 6.° do Subs
titutivo n,? 2 pela alínea "d", inciso I, do artigo 13
do projeto de Constituição. (105.a votação>.

Em votação o Destaque n,v 810, requerido pelo Consti
tuinte Haroldo Lima, referente ao texto da letra c: "Subs
tituir pela letra d, inciso I, art. 13 do projeto.
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Está presente o Constituinte Haroldo Lima?
S. Ex.a indicou o COnstituinte Aldo Arantes para de

fender a sua proposição.

O SiR. CONSTITli'INTE ALDO ARANTES - Sr. Presi
dente, SISo Constituintes:

Este destaque tem por objetivo suprimir a letra "c",
que diz o seguinte:

"Justa causa fundada em fato econômico in
transponível, tecnológico ou infortúnio na em
presa, de acordo com critérios estabelecidos na
legislação do trabalho."

E recolocar a redação do Cabral-zero, diz o seguinte:

"Superveniência de fato econômico intrans
ponível, tecnológico ou infortúnio da empresa, su
jeito à aprovação judicial, sob pena de reintegra
ção e indenização a critério do empregado."

Na nossa opinião, Srs. Constituintes, sobre esta ques
tão que estamos discutindo aqui, da estabilidade, é um
problema da mais alta relevância, da mais alta importân
cia. Como já foi dito aqui, hoje, em debates bastante
acessos é uma questão que tem sido fruto de avanços do
Direito Internacional, através de normas da Organização
Internacional do Trabalho. E hoje, aqui, conseguimos um
avanço significativo. ao reafirmar a decisão tomada ontem
contra à redação dada ao Cabral-I, que, na verdade, era
uma redação que não resolvia o problema, nem estabele
cia, de fato, o critério da estabilidade, jogando a questão
para a legislação ordinária. Queremos, aqui avançar um
pouco mais, porque a redação dada pelo Cabral-rI, ao
definir a questão tecnológica, introduz um elemento ambí
guo que pode ser um fato de negação da estabilidade.

Por isso mesmo, nós defendemos a redação de Cabral
zero que tem a redação que eu já aqui coloquei, inclusive
submetendo a decisão à comprovação judicial, sob pena
inclusive de reintegração ou indenização a critério do em
pregado. Esta, a proposta que temos a apresentar, pedindo
o apoio dos integrante desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte Aluízio Campos, para falar
contra,

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO 'CAMPOS - Sr. Pre
sidente, atendendo à tendência de votarmos o texto do
Relator Bernardo Cabral retirei destaque, por solicitação
de votação simbólica do Plenário. Agora, é a hora de
apelar para o Constituinte Aldo Arantes, autor do destaque,
para fazer a mesma coisa, com o propósito de colaborar,
porque a proposta de S. Ex.a, para restabelecer o texto
do projeto primitivo vai criar, além das restrições já conti
das para o exercício da justa causa a outra, de precisar o
empregador comprovar judicialmente porque, tendo justa
causa, precisou demitir o empregado estabelecendo outras
obrigações que podem até causar, para o empregado, pre
juízos eventuais, dado o temor de ampliar a possibilidade
de emprego em empresas que estão se desenvolvendo em
áreas de maior progresso econômico do País. Por essa
razão, apelaria - do mesmo modo que apelaram para mim
para que o Constituinte Aldo Arantes também desistisse
do seu destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não há
oradores inscritos para defender a propositura.

Tem a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR BERN.AJRDO CABRAL - Sr. Presi
dente, apenas para esclarecer ao Constituinte Aldo Aran
tes que a preocupação de S. Ex.a quanto ao problema tecno
lógico não deve existir - e explico o porquê. Este substi
tutivo tem sido lido com muita pressa. Lido com um certo

vagar e interpretação, chegamos à conclusão de que a
dúvida procedente - se não houvesse um outro registro 
do Constituinte Aldo Arantes, deve ser espancada agora.
E é espancada no inciso XXIII, quando diz que é um di
reito do empregado a participação nas vantagens advin
das da modernização tecnológica e da automação. Veja
que basta a simples modernização, que já é um direito do
trabalhador, para que esse desemprego não assista.

Assim, na esteira do que acaba de lhe pedir o Consti
tuinte Aluízio Campos, também encareço ao eminente
Constituinte Aldo Arantes que retire a sua emenda, da
mesma maneira como o Constituinte Aluízio Campos o fez.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - oomo
não h~ ,?radores inscrit?s, pergunto ao autor do destaque,
Constítuinte Haroldo Lima, se S. Ex.a retira o destaque
ou não?

O Constituinte Haroldo Lima não está presente?
(Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estou
perguntando ao autor do Destaque. Ainda há pouco disse
ao Constituinte José Lins que não podia manter um desta
que de autor diferente. Então, perguntei ao Constituinte
Haroldo Lima.

Está prejudicado.

. .Em vo~aç~o o Destaque n.o 5.725, requerido pela oons
títuínte Orístína Tavares, referente à letra c ...

(Intervenção fora do microfone)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Seria
bom que, nesta oportunidade, os Srs. Constituintes não
prejudicassem a Mesa e o autor. Chamei duas vezes o
autor do destaque, que era o Constituinte Haroldo Lima.
Dali disseram que ele retirava O destaque.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi
dente, ele não está aqui e me autorizou a defender por
escrito - e eu disse que não retirava.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não ouvi
V. Ex.a dizer que não retirava. Junto de V. Ex.a houve
vários Constituintes que disseram que V. Ex.a tinha reti
rado. Por isso que anunciei.

O S/R. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Não! Abso
lutamente!

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Se V. Ex.a
não retirou permanece a matéria.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Cristina
Tavares, José Paulo Bisol, Mário Lima, Nelton Friedrich,
Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Antonio Mariz, Miro
Teixeira, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Uldurico Pinto,
Vicente Bogo, Vilson Souza, Brandão Monteiro, José
Maurício, Lysâneas Maciel, Luís Inácio Lula da Silva,
Plínio de Arruda Sampaio, Roberto Freire, Jamil Haddad
e Aldo Arantes. Votaram NÃO os seguintes Senhores Cons
tituintes: Aluízio Campos, Artur da Távola, Bernardo
Oabral, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Henrique Car
doso, Ibsen Pinheiro, João Calmon, João Herrmann Neto,
José Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Richa, José Serra,
Manoel Moreira, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Pimenta da Veiga, Raimundo
Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Severo Gomes,
Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Albano Franco,
Israel Pinheiro, José Carlos Grecco, José Tavares, Marcos
Lima, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Ar
naldo Prieto, Carlos Chiarelli, Edme Tavares, Eraldo Tino-
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co, Inocêncio Oliveira, José Lins, José Santana de Vascon
cellos, José Thomaz Nonõ, Luís Eduardo, Paulo Pimentel,
Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Antônio Carlos Konder
Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José
Luiz Maia, Virgílio Távora, Jonas Pinheiro, José Lourenço,
José Tinoco, Paes Landim, Ricardo Izar, Francisco Rossi,
Gastone iRighi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oliveira e An
tonio Farias. Votou ABSTENÇÃO o Senhor Constituinte
José Maria Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 24 Constituintes;
votaram NÃO 61 Constituintes; absteve-se de votar 1
Constituinte. T{)tal: 86 votos. O Destaque foi rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, pela ordem. Peço que conste, inclusive para que a
Mesa analise, que essa votação foi uma evidente penda de
tempo, porque esta emenda havia sido rejeitada, ontem,
quando apresentada pelo Constituinte Luiz Inácio Lula
da Silva. Estava prejudicada. Portanto, quero que conste
ísso, até para que a Mesa revejà a sua posição anterior de
não entender que estão prejudicadas as emendas que sejam
idênticas à matéria já rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tenho o
maior apreço e atenção ao que V. Ex.a está dizendo, mas
há um reparo a fazer.

Naturalmente, acompanhamos, aqui, o trabalho da
assessoria que nos dá a matéria. Quando a matéria é abso
lutamente idêntica e foi rejeitada, ainda estamos presos
ao documento básico que, infelizmente, foi feito pelos
Líderes, inclusive pelo Líder Euclides Scalco, documento
esse denominado depois "Consolidação de Normas", assina
do pelo Presidente Ulysses Guimarães. Contrariamente ao
que diz o Regimento Interno da Câmara, a Consolidação
diz muito cristalinamente: "Considera-se prejudicada a
emenda de matéria idêntica à de outra já aprovada". Não
coloca rejeitada. Conseqüentemente, a Mesa tem que cum
prir o que está aqui. Concordo plenamente com a posição
do Constituinte Roberto Freire, considerando uma perda
de tempo, uma inutilidade estarmos votando matérias
prejudicadas que deviam ser naturalmente prejudicadas,
quer aprovadas, quer rejeitadas. Mas temos que cumprir
pelo menos o que até agora é a norma, e a Mesa tem que
ter subordinação a ela.

O SIR. PRESIDENTE ALDO ARANTES - Sr. Presiden
te, peço a palavra, pela ordem.

.-0 SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Gostaria
de dizer o seguinte: o meu Partido, o Partido Comunista
do Brasil, apresentou pouquíssimos destaques, e dos Ides
taques que apresentamos, inúmeros foram retirados. Con
sideramos que este era um destaque importante e tínhamos
- e temos - o direito de levá-lo a voto.

Os Companheiros que entendiam que não deveriam
votá-lo, que votassem contra.

Então, parece-me muito estranho que um Companheiro
venha, aqui - exatamente nós, que temos poucos desta
ques, que temos falado pouco da tribuna - que venha,
agora, argumentar que estamos, aqui, dificultando os tra
balhos.

Não posso aceitar; em nome da Liderança do meu Par
tido repudio essas manifestações. A nossa atitude tem
sido de colaboração para com os trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITU'INTE ADEMIR :ANDRADE - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.'" a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDiRADE - Sr.
Presidente, gostaria de ponderar, a V. Ex.a. e à Mesa da
Comissão de Sistematização, que eu também. embora não
sendo Líder, participei das discussões. :Il': uma ponderação
que acredito importante para os nossos trabalhos.

Também participei da discussão que levou a esse do
cumento das normas dos nossos trabalhos. O que houve,
naquela ocasião, foi um entendimento de não se conside
rar, porque havia uma preocupação, inclusive do Consti
tuinte Carlos ~ant'Anna, no sentido de que quando S. Ex.a
quisesse aprovar uma emenda substitutiva ao texto inte
gral, como ficaria, se antes deveríamos aprovar o texto do
Substitutivo n.o 2, Foi devido a isso que se convencionou
que, para se chegar a essa emenda, teríamos que rejeitar o
Substitutivo n.O 1, rejeitar o de n.s 2 e rejeitar o zero, para
vir a uma emenda supressíva total.

Não posso, Sr. Presidente, conceber racionalmente o
que aconteceu aqui hoje neste Plenário. Foi uma coisa
que todos nós, conscientemente, temos que admitir que
foi um erro grave; seria um absurdo estarmos votando
quatro, cinco, seis, sete vezes consecutivamente uma ma
téria idêntica.

Sr. Presidente, gostaria de ponderar a V. Ex.a e a
toda a Mesa da Assembléia Nacional Constituinte que
refizesse essa interpretação porque, quando discutimos esse
problema, não era isso que queríamos dizer, e a Mesa
precisa ter a compreensão deste fato para não nos deixar
incorrer num erro grave como o que ocorreu na reunião
desta tarde.

Era isso que gostaria de ponderar a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A pon
deracão de V. Ex.a cai no vazio porque a matéria já foi
definida e reafirmada, mas não totalmente, porque a
Mesa, hoje reunida. decidiu levar ao Presidente Ulysses
Guimarães a necessidade de modificação do texto.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, por ter sido
citado nominalmente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Sr. Presidente, foi resolvendo uma questão de ordem escri
ta que encaminhei à Presidência da Oomissão de Siste
matízacão sobre a importância da consolidação de normas
para a" votação em tese, antes que cada causa fosse aqui
debatida, que o Presidente Ulysses reuniu as Lideranças.
A reunião das Lideranças feita com todos os partidos
presentes deu como resultado a Consolidação das Regras
Regimentais que aí está. Num dos itens que foram deba
tidos, que foram analisados - em tese - sem que cada
caso fosse julgado, para evitar problemas como os de
hoje, o que se entendeu foi que, quando a emenda fosse
aprovada, estariam prejudicadas todas as demais, mas
que, em sendo rejeitada, não haveria a prejudicialidade.
Esta f.oi a decisão tomada e assim foi escrito, porque
assim, na tese, foi estabelecido. Se hoje estão existindo
questões que estão causando polêmicas, essas polêmicas,
na hora em que não havia questões identificadas e dís
eutídas, as Lideranças por unanimidade, concordaram que
a emenda rejeitada não gerava prejudicialidade das
demais.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consti
tuinte Carlos Sant'Anna, peço a atenção de V. Ex.a : em
aditamento ao que acabei de dar como resposta ao Cons
tituinte Ademir Andrade, quero lembrar a V. Ex.a que
talvez tivesse sido oportuno, nesta ocasião da reunião,
prestar atenção ao que se diz aqui:

"Consideram-se prejudicados... (Câmara dos
Deputados - art. 200)."
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Então, dá a impressão de que o art. 200 foi o artigo
que comandou a decisão. O art. 200 da Câmara dos Depu
tados diz:

"Consideram-se prejudicados..
Item V - a emenda de matéria idêntica à

de outra já aprovada ou rejeitada."
Então, parece-se que esse é o lógico.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA

Com, permissão da Presidência, e suscitando a lembrança
do n0880 companheiro Paulo Affonso, a expressão rejeitada
estava inclusive escrita na Consolidação e os Líderes 'Con
cordaram que era importante cortar, porque não se pode
ria, aqui, na rejeição, considerar a prejudicialidade, tanto
que, escrita, ela foi cortada.

Estou só lembrando para demonstrar que essa ques
tão, na tese, foi analisada e a opção das Lideranças foi
não dar a prejudicialidade na reieíção.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Mas
não nos casos idênticos, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Veja
V. Ex.a que a Mesa não tinha outra alternativa. Agora,
a Mesa vai propor ao presidente da Constituinte a modi
ficação da redação.

Destaque n.o 5725-87, da Sra. Cristiua Tava
res, "que suprime a expressão "tecnológico!' do
art. 6.°, inciso r, alínea "c.", do Substitutivo n.O
2)". (166.a votação)

Em votação o Destaque n.o 5.725, requerido pela Cons
tituinte Cristina Tavares, referente à supressão da palavra
"tecnológico", da letra c do art. 6.°

Concedo a palavra à nobre Constituinte Cristina Ta
vares.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
Sr. Presidente e srs, Constítuíntes:

Gostaria de chamar a atenção deste Plenário, de ter
a atencão do Líder do meu partido e do Relator para o
item c; quando se define justa causa. A justa causa está
aqui definida como: "fundada em fato econômico intrans
ponível, tecnológico ou em infortúnio na empresa, de
acordo com crítéríos estabelecidos na legislação do tra
balho".

No item XXIII, aos trabalhadores é concedida a par
ticipação nas vantagens advindas da modernização tecno
lógica e da automação.

Ora Srs. Constituintés, há uma clara contradição
entre a' intenção do Relator, a intenção da sociedade
em que haja um benefíci.~ dos trabalhadores _com a s~a
partícípação na automação e na modernízação tecnolo
gíca e a sua punição como justa causa em face do aumen
to tecnológico.

Queria lembrar aos Srs. Constituintes que estamos
nos aproximando, com muita rapidez, de extraordinário
desenvolvimento tecnológíco onde a automação das fábri
cas, a automação das empresas é inevitável e indesejável.

Nós próprios, aqui, na nossa sociedade, estamos assis
tindo à enorme velocidade com que o sistema bancário
vem sendo automatizado, e seria lastimável que fosse
considerada como justa causa para o desemprego a mo
dernização tecnológica.

Chamo novamente a atenção dos srs. Senadores Vir
gílio Távora, Severo Gomes e Carlos Chiarelli, como de
todos aqueles que nos ajudaram a formar, nesta Casa,
uma equipe suprapartídáría através da qual aprovamos
não apenas a Lei da Informática, mas a lei da moderni
zação da economia brasileira.

A V. Ex.as, Srs. Senadores, responsáveis pelo avanço
tecnológico, pela modernização, pela proteção do mercado,

pelo incentivo, pelos recursos que estão sendo dados, a
nós cabe decidir, também, este fato que me- parece abso
lutamente necessário: que o trabalhador não seja dispen
sado, que não seja considerado justa causa a dispensa
em face da modernização tecnológica.

Estaremos cometendo um grave equívoco, na medida
em que estimularemos a modernização da máquina pro
dutiva, porque estaremos punindo o trabalhador justa
mente por esta razão.

Por isso, peço aos Brs. Relatores, peço aos Srs. Sena
dores e Deputados que fizeram e que batalham nesta Oasa
pela modernização da tecnologia e avanço da economia
brasileira, que- nos ajudem a retirar a palavra "tecnoló
gico", o conceito de avanço tecnológico, como razão de
despedida por justa causa.

Era a solíeitação que tinha a fazer a V. Ex.as

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
falar contra o destaque, tem a palavra o nobre Consti
tuinte Virgildásio de Senna.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

TemQs vários e diversos motivos para sermos contrá
rios à alínea c do inciso I do art. 6.° deste projeto de
Constituição. Nenhum poderá fundamentar-se em contra
dição. Do ponto de vista da matéria, tal como foi colo
cado no inciso XVIII e na alínea e deste anteprojeto.
O que se propõe é que, no avanço tecnológico oriundo de
melhorias de produtividade, venham os trabalhadores a
participar desses avanços, com as vantagens decorrentes
dessa minoria que nada tem a ver o dispositivo 18 com
aquele referenciado na alínea c do inciso I do § 6.°

A matéria é completamente diferente, versa sobre
princípios discordantes, e não me parece procedente a
invocação que poderá ser feita, estou seguro, por outros
motivos. Motivos de natureza econômica, que se venha
a criar, conforme a lei, condições para absorção da mão
de-obra oriunda da melhoria tecnológica introduzida no
processo produtivo.

Estarei inteiramente de acordo que, na formulação
desta lei, o princípio assecuratório de um espaço neces
sário à absorção da mão-de-obra decorrente da melhoria
tecnológica seja introduzido.

Todavia, nenhuma economia pode sobreviver na me
dida em que os avanço}, teenológícos são impedidos de
ter curso, em virtude de uma rigidez de mão-de-obra
que impede totalmente o avanço desse processo. É o caso,
Srs. Constituintes, por exemplo, e aqui ninguém se lem
bra da agricultura em que um simples trator sobre pneus
substitui a mão-de-obra de quarenta e duas pessoas em
uma operação na fazenda. E como é que iríamos resolver
o processo de produção agrícola no Brasil, sem introduzir
tecnologia avançada?

A lei precisa criar os dispositivos necessários para,
em um determinado tempo, absorver esta mão-de-obra e
impedir que ela seja jogada na sarjeta ou no exército
de reserva para ter a sua força de trabalho aviltada.

Por outro lado, andou corretamente o nobre Relator
a separar as duas matérias permitindo que as fábricas,
a agricultura, o processo produtivo se modernize e que
os trabalhadores tenham lucro, tenham participação nos
resultados, oriundos, evidentemente, desse avanço tecno
lógico.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, para falar a favor, o Constituinte Roberto Freire.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sídente, Srs. Constituintes:

Serei breve. Inclusive o Sr. Relator, no inciso 2ª desse
próprio capítulo escreveu como um direito dos trabalha-
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dores o seguinte: "participação nas vantagens advindas
da modernização tecnológica e da automação". No pró
prio capítulo, mais adiante, diz que a modernização tec
nológica deve vir para beneficiar o trabalhador e não po
de, ao se dizer isso, se colocar os avanços tecnológicos co
mo justificativas para demissão do emprego.

Ao se manter os avanços tecnológicos como justifi
cativa para a demissão, estamos criando junto aos tra
balhadores exatamente o sentido de se posíeíonarem con
tra avanços tecnológicos, atomização ou robotízação, ou
seja, colocando os trabalhadores contrários à moderniza
ção da economia tecnológica brasileira.

:m importante retirar esta questão exatamente por isso.
Avanço tecnológico não pode ser causador de demissão,
mesmo que, em algumas empresas, isto venha a ocorrer,
que caiba ao poder público garantír exatamente a par
ticipação e a garantia de emprego, para que esses avanços
'Sejam adotados, admitidos e incentivados por toda a
socíedade, e não apenas por uma parcela desta.

:m fundamental que se retire o "tecnológico", porque
isto significa, na prática, colocar a classe operária em
contradição com os avanços da modernização tecnológica.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao oonstítuínte José Fogaça, que falará como
R€lator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
Srs. membros da Comissão de Sistematização, o Consti
tuinte Virgildásio de Senna colocou a posição da relato
ria. Na verdade, o Substitutivo II não pune os trabalha
dores em relação aos avanços tecnológicos, mas lhes
propicia a efetiva participação nesses avanços.

Pelo Relatórío Cabral lI, a simples modernização não
acarreta desemprego. :m preciso caracterizar que o fato
tecnológico pode, inclusive, ser alheio à vontade do em
presário e acabaria por ser uma atitude obscurantista,
contrária ao progresso e causadora de desestímulo ao in
vestimento, à pesquisa, no setor estatal e no setor privado
e impedir que o fato tecnológico possa gerar um tipo de
situação que altere os planos e os projetos de uma empresa.

Portanto, a posição da relatoria é pela manutenção
do texto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Artur da
Távola, Cristina Tavares, Fernando Bezerra Coelho, Fer
nando Henrique Cardoso, Fernando LYra, Francisco Pinto,
Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Herrmann Neto, José
Paulo Bisol, José Ulisses de Oliveira, Mário Lima, Nelton
Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Raimundo Bezer
ra, Sigmaringa Seixas, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues,
Israel Pinheiro, José Tavares, Miro Teixeira, Octávio Elí
sio, Rose de Freitas, Vicente Bogo, Vilson Souza, Virgílio
Távora, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Ma
ciel, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio,
Adolfo Oliveira, Roberto Freire, Jamil Haddad e Aldo
Arantes. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituin
tes: Aluízio Campos, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna,
Celso Dourado, Egídio F-erreira Lima, João Calmon, José
Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Richa, José Serra,
Milton Reis. Nelson Carneiro, Pimenta da Veiga, Prisco
Viana, Rodrigues Palma, Virgildásio de Senna, Wilson
Martins, Albano Franco, Délio Braz, Marcos Lima, Aíeen!
Guerra, Aloysio Chaves, Antoníocarlos Mendes Thame,
Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Edme Tavares, Eraldo
Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Lins, José Thomaz Nonô,
Luís Eduardo, Mário Assad, Osvaldo Coelho, Paulo Pi
mentel, Sandra Cavalcanti, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz

Maia, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Paes Landim, Ricardo
Izar, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua,
José Maria Eymael e Antonio Farias.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n. o 5725/87, o Sr. Jarbas Passarinho,
Terceiro-Vice-Presidente, deixa a cadeira da Pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Fernando Hen
rique Cardoso, Quarto-Vice-President·e.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 39 Cons
tituintes; votaram NÃO 49 Constituintes. Total 88 votos.
O Destaque foi rejeitado.

Está aprovado o inciso 1.0, com seus itens a, b e c.

Passamos, portanto, à votação do inciso 2.0

Há um destaque do Constituinte Paulo Pimentel. Per
gunto aS. Ex.a se o mantém. (Pausa)

S. Ex.a retirou o destaque.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Há
um Destaque de n,? 1229, acerca da alínea c. Não sei
que decisão a Mesa tomou, se o desconsiderou ou se o
considerou prejudicado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vamos verificar, nobre Constituinte. (Pausa)

F{)i considerado igual ao Destaque n. O 810, que foi
rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Mas,
Sr. Presidente, exatamente eu queria comentar essa deci
são, porque pelo visto o destaque foi rejeitado; e tendo
sido rejeitado, pela decisão anterior da Mesa - que tanto
lamento - não pode prejudicar qualquer outra emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Nobre Constituinte, a informação que a Mesa me presta
é de que o destaque tem a mesma redação.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Não
é a mesma redação, mas jamais, se tivesse a mesma reda
ção, poderia prejudicar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não, não, Ex.a

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Por
que exatamente a decisão da Mesa determinou a votação
de uma emenda de mesma redação, com as m-esmas
palavras.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não, perdão, Ex.a, mas a decisão da Mesa é que houve
discrepância quanto a considerar-se da mesma redação,
e fomos votos minoritários dos que achavam que era da
mesma redação, no caso do destaque do Constituinte Max
Rosenmann.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Quero
saudar, então, essa mudança de orientação da Mesa. Para
o caso da emenda anterior, considerou que uma emenda
rejeitada jamais poderia modificar qualquer outra emen
da, em sentido contrário. Se a Mesa está mudando a
decísão, confesso que saúdo essa decisão porque clamei
por outra semelhante no caso anterior.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a me permite, mas não posso mudar decisão alguma
porque existe uma norma. Concordo que essa decisão está
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tornando a votação morosa e acho que devemos até revê
la, mas não posso mudar a decisão. Se V. Ex.a tiver razão,
eu não mudo de decisão. A razão pela qual a Mesa me
informa de que não submeteu à votação não é por isso,
mas porque a redação é a mesma.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Eu
pediria a V. Ex.a que lesse os dois dispositivos para con
ferir se têm a mesma redação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem inteira razão. Procederei à leitura para veri
ficar ss é a mesma. (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA 
Sr. Presidente, antes de V. Ex.a fazer a leitura, e inde
pendente da mesma, eu queria dizer que também não
concordo com a decisão da Mesa. Acho a decisão abso
lutamente equivocada, mas o Constituinte Vivaldo Bar
bosa tem inteira e ampla razão, porque a decisão adotada
e anunciada pela Mesa é de que as emendas rejeitadas
não prejudicam as outras, em qualquer hipótese. Portanto,
pouco importa se os textos são iguais ou não. :m uma
decisão absurda, mas deve ser mantida para que a Mesa
tenha coerência!

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
De qualquer maneira, a questão está resolvida, porque
segundo a minha opinião as emendas não têm reda
ção igual.

Vou submeter a votos. Mas, primeiro, pergunto se
V. Ex.a mantém o destaque?

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Para
um esclarecimento, antes de ferir a questão, para enten
der a posição da Mesa. A Mesa considera que se a reda
ção for idêntica ela está prejudicada?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A idéia é essa. No caso da emenda anterior, a Mesa con
siderou que não eram idênticas as propostas.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Mes
mo usando as mesmas palavras, a emenda anterior foi
vencida?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Houve um debate a respeito da matéria e uma clara
discrepância. E a Mesa, com a solidariedade de todos os
seus membros, considerou que não eram idênticas.

V. Ex.a mantém o destaque?
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA 

Sr. Presidente e Sr. Relator, considero que a alínea c
merece debates e até um aperfeiçoamento de redação.
Daí a minha proposta. Mas, em face da decisão tão dra
mática e as tensões vividas pelo Plenário hoje, eu não
quero submeter os meus colegas a uma decisão a respeito
da estabilidade. Reservo-me o direito, retirando o desta
que, de debater essa questão em plenário, oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Agradeço a compreensão de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte Paulo
Ramos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Eu queria
aproveitar a oportunidade para sugerir que a Mesa reexa
minasse essas questões, para que o bom senso prevaleça
nesta Casa. Senão, infelizmente, vamos ter dificuldades
de conduzir os trabalhos da Assembléia Nacional Cons
tituinte. :m óbvio que a Mesa, em relação a uma situação
anterior, que causou grande tumulto nesta Casa, agiu
equivocadamente. Estamos aqui com o objetivo de con
cluir os trabalhos e não podemos permitir que uma decí-

são equivocada numa matéria grave prevaleça. :m preciso
que prevaleça o bom senso e não uma decisão equivo
cada anterior.

Era esta a minha questão de ordem e a minha suges
tão, para que a Mesa rerormule, não hoje, mas que se
reuna e reformule para que possamos concluir os tra
balhos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não, nobre Constituinte. Como sabe V. Ex.a, ape
sar da famosa frase de Descartes, "o bom senso não está
muito bem dístríbuído no mundo", e tal ponto que todos
juntos não tivemos o bom senso suficiente e escrevemos
aqui uma norma que obriga a Mesa a tomar deedsões que
são Ilógícas. Tem V. Ex.a razão, vamos tentar mudar, só
que essa decisão não foi da Mesa, foi das Lideranças e a
Mesa não quer se sobrepor a elas. No momento oportuno,
as Lideranças hão de se reunir e nós vamos. modificar essa
decisão. Enquanto ela não for modificada eu cumpro o
Regimento.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não. Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, ontem, quando do Destaque n.O 1411, de 1987,
relativo à Emenda n.v IP-220953-5, uma emenda popular,
pedi destaque dessa emenda para três tópicos apenas:
um diz;a respeito ao caput, que foi rejeitado porque pre
valeceu outra tese. Mas logo ficou ressaltado desta tri
buna, sendo presidente, no momento, o nobre Constitu
inte Brandão Monteiro, que quando chegasse o exame
dos dois outros tópicos destacados, eles seriam objeto de
exame.

Um desses tópicos se refere ao n.o 2. Quero ressalvar
porque, neste momento, eu vou retirar essa emenda, mas
o tereedro tópico, que é "onde couber oportunamente",
eu quero ter o direito de defender e ver votado.

No momento, eu o retiro porque compreendo que a
redação dada pelo projeto oferecido pelo nobre Relator
Bernardo Cabral tem a melhor redação do que aquela
sugerida pela emenda popular.

Queria apenas deixar essa ressalva, para, no momen
to oportuno, defender o terceiro destaque constante da
quela emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Agradeço a V. Ex.a Está feito o registro, o destaque
será, oportunamente, trazido à consideração do plenário.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra, pela ordem, o Constituinte Adolfo Olí
vedra.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

Quero, em poucas palavras, explicar o porquê da mt
n.ha ausência aos trabalahos de ontem e também, par
eíalmente, aos trabalhos de hoje. Chamado a cumprir um
dever, penosíssimo, fui surpreendido ontem pela manhã,
aqui em Brasília, com a notícia da morte súbita de um
grande companheiro, de um grande amigo, um verda
deiro irmão, aquele que coordenou toda a mdnha cam
panha eleitoral, aquele que se tornou coordenador vito
rioso de uma campanha pobre, aquele que representava
os nossos ideais na minha cidade, no meu Município de
Petrópolis. Ao receber a notícia, imediatamente me dirigi
ao aeroporto e fui a PetrópoIds velar o corpo do meu
amigo. Hoje, pela manhã, ajudei a sepultâ-lo.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, emocionou-me ver
a quantidade de pessoas que compareceram ao seu sepul-
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tamento, E ele que sempre foi ligado e preocupado em
defender os pequeninos e os humildes, estes não lhe fal
taram, estavam lá! Eu pouca coisa pude fazer, além de
viver uma emoção muito profunda, além de jogar algu
mas rosas no seu ataúde, além de trazer, na última ho
menagem que pude prestar a ele, o seu nome para que
fíque constando, embora com modéstia, com humildade,
dos Anaãs desta Assembléia Constituinte, desta Oomíssâo
de Sistematização.

Eu ajudei a sepultar, com o povo da minha cidade,
o meu amigo, o meu companheiro, o meu irmão Ricardo
oteüo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Está em discussão o destaque supressívo do Consti
tuinte Aluízio Campos, relativo ao inciso In do art. 6.°

Concedo a palavra ao Constitudnte Aluízio Campos.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAIv.lPOS - Sr.
Presidente, pode parecer uma coragem inusitada se pro
por pura e simplesmente que não conste da Constituição
o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mas o que
tem sido o Fundo de Garantia ao longo da sua expe
riência? Foi instituído em 1966, como alternativa para
compensar o fim da estabilidade, e, nos termos da Con
solidação das Leis do Trrubalho, consistia basicamente no
pagamento em dobro, por despedida imotivada, àqueles
que tossem jogados na rua pelos empregadores, mas foi
utilizado basicamente como principal instrumento da po
lítica nacional de habitação. Essa política conduziu à ex
tinção do próprio Banco Nacional da Habitação, porque a
utilização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço só
serviu para encarecer os investimentos dos empregados,
através dos agentes financeiros, que atuaram, dentro de
um sistema perverso, contra os interesses dos próprios
trabalhadores.

Na legislatura anterior, na Câmara dos Deputados,
defendi sempre e fiz várias proposições ao Governo, no
sentido de fundir o Fundo de Garantia com o PIS/PASEP
num Fundo de Investimento dos TraJbalhadol'es, garan
tido por um seguro-desemprego, que permitisse que eles,
trabalhadores, ;pudessem participar da sua gestão e uti
lizar esse fundo para aplicações de maior interesse, que
procurassem consolidar a sua parca situação econômica.
A única coisa que assegura ao trabalhador que utãlíza o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é o seguro de
vida, através do qual, só consegue pagar o empréstimo
levantado no banco que só conseguia no Banco Nacio
nal da Habitação, depois de morto. Só pela morte, a fa
mília levava vantagens. Fora daí, o endividamento era
cada vez mais crescente, mais. continuado e mais preju
dicial aos interesses dos trabalhadores que tiveram de
abandonar suas casas, de adotar procedimentos ilícitos,
para vender as chaves das casas obtidas através de inscri
ção. A meu ver, estabelecer no texto constitucional, o Fun
do de Garantia por Tempo de Serviço é uma medida que
se pode tornar negativa, porque deve ficar livre a lei, o
legislador 01' dinárão, para transformá-lo numa utilização
muito mais eficaz em favor dos interesses daquel-e que
contribui para esse Fundo.

Brs, Constituintes, a proposta que sempre fiz e não a
converti em projeto de Lei, porque a matéria era de ini
ciativa do Presidente da :Rerpúbldca, era no sentido de
juntar os dois Fundos: o PIS/PASEP e o FGTS, consti
tuindo um Fundo de Investimento do Trabalhador que
lhe possibilitasse uma ajuda financeira mais 'eficaz, para
o desenvolvimento e a proteção dos seus interesses.

Por isso, que, corajosamente, proponho, pura e sim
plesmente, que se elimine do texto da Constituição o Fun
do de Garantia por Tempo de Serviço, que pode se tornar
num grande obstáculo contrário aos interesses do ;prórprio
trabalhador.

o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Não há oradores inscritos. Tendo em vista a coragem
na proposta de V. Ex.a, pergunto se V. Ex.a a mantém.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Man·
tenho-a.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Mantida a proposta, corajosamente, passamos à vo
tação. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou fazer uma "Consulta simbólica à Casa, voto simbólico:
alguém mantém a proposta?

Só o 'autor pode retirar. (Pausa)

O Constituinte Aluízio Campos, com a compreensão
habitual e agradecendo a solidariedade corajosa, com a
qual foi honrado pelo Constituinte Senador Jarbas Pas
sarinho, retira o destaque.

Em votação o Destaque n.o 5156, do Constituinte
Santinho Furtado. (Pausa)

Não estando presente o autor, fica prejudicado o des
taque.

Quero prestar uma informação ao Plenário: havia
uma sessão conjunta do Congresso Nacional, convocada
para hoje, às 20 horas e 35 minutos. Como há uma possi
bilidade de que se ultrapasse as 20:30 horas, está cance
lada a sessão do Congresso Nacional.

Em votação o Destaque n.? 6.795, do Constituinte
Carlos Sant'Anna. (Pausa)

S. Ex.a retirou o destaque.

Passamos, portanto, ao inciso IV. Há um destaque su-
pressivo do Constituinte José Dutra, de n.e 6366. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.

Está prejudicado o destaque.

Sobre a mesa, requerimento de preferência do Sr.
Constituinte Nelton Friedrich. Trata-se da Emenda
n.> 29565/9.

Em 'votação o pedido de preferência.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, retiro o pedido de preferência.

Destaque n.? 130-87 - Emenda n. O ES-34313-1,
do Sr. Paulo Paim, "que modifica. o art. 7.0, inciso
IV do Substitutivo n.o 1 (art. 6.°, IV do Substitu
tivo n.O 2)".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação o Destaque n,o 130, substitutivo do Consti
tuinte Paulo Paim.

Está presente o Sr. Constituinte Paulo Paim? (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Sim, Sr.
Presídente, estou presente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Paulo Paim.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, o que nos traz mais uma vez à
tribuna é o desejo de defender uma emenda popular que
conta com o aval da CGT, da Oentral Única, do DIAP e
de mais de 100 parlamentares que a assinam e ainda da
Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores, que também
a aprovou por unanimidade, como também da Comissão
da Ordem Social.
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A nossa proposta, simplesmente, em relação ao texto
do Relator, é no sentido de que a questão do salário míni
mo seja fixada em lei e explicamos qual é a nossa inten
ção, com esse objetivo: é passar a responsabilidade da
definição do salário mínimo para o Congresso Nacional e
não mais para o Executivo, como tem feito hoíe, infeliz
mente, que, por decreto-lei, destina e define o destino de
42% dos trabalhadores que rec-ebem até um salário mí
nimo.

Consultei o Relator Bernardo Cabral da importância
desta proposta popular e enfatizava ainda ao nobre Rela
tor que, se nós todos defendemos, tanto aqueles que de
fendem o parlamentarismo ou o presidencialismo, um
Congresso forte, eu entendo que, nesse momento, é hora
dos Constituintes assumirem a responsabilidade de um
novo salário mínimo a partir da nova Constituição.

Essa emenda, srs. Constituintes, não está em meu
nome. E digo mais; eu gostaria que 'Constasse na Casa que
essa emenda é de mais de uma centena de parlamenta
res, é da COmissão dos Trabalhadores e que, se aqui apro
vada, não conste o nome deste Deputado, ou mesmo do
companheiro Küster do PMDB, com quem ainda há pouco
conversei. Mas que ela saia em nome de todos os Cons
tituintes de 87.

Muito obrigado. (Palmas)
O SR. CONSTITIDNTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.

Presidente peço a palavra para contestar.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Chagas Ro
drigues.

O SR. CONSTITIDNTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

Quero louvar o intuito do autor da emenda. Mas, em
última análise, a 'emenda prejudica. Atualmente, nada
impede que o Congresso, através de lei fixe salário míni
mo, reajuste salário mínimo ou aumente o salário mínimo,
ou seja, atribua um poder aquisitivo maior.

Pode acontecer, Sr. Presidente, que amanhã o Exe
cutivo, através de lei delegada - porque nós somos con
tra o decreto-lei - pode ser que, amanhã, o Congresso
fique impedido de permitir que o salário mínimo seja
reajustado.

De qualquer modo, Sr. Presidente, extinto o decreto
lei, que é uma instituição que não se compatibiliza com
o regime democrático, nada impede que nós, a qualquer
momento, através de lei, .ríxemos os novos níveis de salá
rio mínimo. Eu temo que, amanhã, uma maioria conser
vadora possa criar difi'Culdades para um simples reajuste
do salário mínimo. Por isso, Sr. Presidente, sou contra a
emenda. Acho que é desnecessária, pois, atualmente nós
já podemos, através de lei, fixar o salário mínimo e por
lei podemos retirar uma delegação de simples reajuste.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra o Constituinte Paulo Ramos, para enca
minhar a favor.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, Sras e Srs. Constftuintes, embora tenha o dever
de expressar o mais profundo respeito ao Ex.mo Sr. Se
nador Chagas Rodrigues, vejo-me no dever de manifestar,
também, a minha total contrariedade, a minha total di
vergência à formulação.

A emenda ora defendida, conforme muito bem sus
tentou o Cünstituinte Paulo Paim, recebeu o apoio das
centrais sindicais e de mais de 100 Constituintes. É uma
emenda, portanto, que vem legitimada pela própria von
tade popular.

Por outro lado, ao longo dos últimos anos, o Poder
Legislativo foi colocado à margem das decisões que mais
interessavam à classe trabalhadora. A Assembléia Nacio-

nal Constituinte tem, portanto, o dever não só de presti
giar as reivindicações da própria classe trabalhadora, mas,
acima de tudo, de fazer prevalecer, de impor o prestígio
ao Poder Legislativo. O Poder Legislativo há de recon
quistar não só as suas prerrogativas, mas também de as
sumir as responsabilidades legislativas, e não há nada
mais sígnírícatívo para o trabalhador brasileiro do que a
fixação do seu salário mínimo.

É preciso que o Poder Legislativo tenha e assuma a
responsabilidade com o trabalhador brasileiro de fixar,
pelo menos, o teto mínimo, através do qual o trabalhador
há de superar as suas necessidades básicas. Não podemos
abrir mão de tal responsabilidade porque, ao fazê-lo, esta
remos deixando de assumir um compromisso que é ínarre
dável e que há de caber ao Poder Legislativo.

Peço, pois, a todos aqueles que estão atentos ao meu
pronunciamento, que apóiem esta emenda, porque ela é,
acima de tudo, uma reivindicação daqueles que, com o
seu voto, nos colocaram aqui para elaborar a Nova Cons
tituição.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Tem a palavra o nobre Constituinte Nelson carneiro, que
eneamínhará contra.

o SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

Louvo a intenção dos que querem atribuir à lei o
encargo de fixar o salário mínimo. Mas nós sabemos que,
a não ser que se mude o texto constitucional, a iniciativa
de toda lei que aumente despesa, e nós quando falamos
em salário mínimo não nos referimos apenas ao traba
lhador que tem um patrão, falamos também naqueles tra
balhadores que integram as autarquias, as sociedades de
economia mista, e que são fixados através de uma lei de
iniciativa do Poder Exe'Cutivo.

De modo que esse texto tem duas virtudes: a pri
meira é que antecipa os reajustes quando diz: "com rea
justes periódicos de modo a preservar seu poder aquisi
tivo", portanto, já estipula uma regra que deve ser obser
v~da por diante. E, mais ainda, tem uma outra disposi
çao que vale ressaltar; vedada sua vinculação para qual
quer fim". De modo que não há nenhuma vantagem em
se deixar para a lei a fixação do salário mínimo.

Aqui estão os parâmetros dentro dos quais o poder
p~blico, .seja no presidencialismo, o Presidente da Repú
blíca, seja no parlamentarismo, ° gabinete, terá que agir.

Assim, Sr. Presidente, acredito que defendo, neste
momento, mais os interesses dos trabalhadores do que
aqueles que pugnam pela aprovação da emenda. E por
isso, quero dirigir um apelo aos defensores dessa em~nda
para que a retirem porque, ao contrário de servir ao tra~
balhador, ela está, se vitoriosa, prejudicando a esses mes-
mos interesses. ,

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Fernando HenrIqua Cardoso)

- Tem a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
nante Constituintes, quero formular um apelo ao emi
nente Oonstítuínts Paulo Paim. Veja que as manifestações
inequívocas dos SenadoJ:1as Chagas Rodrigues e Nelson
Carneiro levam a que eu formule a V. Ex.a um pedido
para retirar o seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Nobre Rela
tor Bernardo Cabral, ouvindo as suas ponderações mes
mo não concordando com as argumentações daquel~ que
se posicionaram contra, mas consultando os que assina
ram a emenda popular, nós entendemos que, para agilizar
os trabalhos, neste momento, e pela postura do Relator
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durante toda a discussão dos trabalhos da Assembléia Na
cional Constituinte, nós retiramos a emenda.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Obrigado a
V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Fernando HenriqUe Cardoso)
- Retirada a emenda, passamos ao Destaque seguinte,
o de n. O 1230, do Deputado Vivaldo Barbosa. É uma
emenda substitutiva.

Com a palavra o nobre Constituinte Vivaldo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, 81's. Constituintes, consulto ao Presidente e
ao Relator se a minha emenda pode ser eonsíderada
apenas como aditivo de sua parte final, na parte em que
cria o crime de responsabilidade pelo abuso de autorí
dada na fixacão do salário mínimo contra os critérios
legais e constitucionais.

O SR. PRESIDENTE (Fernando HenriqUe Cardoso)
- Não há base regimental para acolher esta sugestão,
porque V. Ex.a não fez qualquer modificação no texto aqui
presente.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA ~ Mas
há diversos precedentes em que muitas emendas foram
aproveitadas apenas na parte em que elas acrescem o con
teúdo do dispositivo que se procura emendar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando HenriqUe Oardoso)
_ Não houve precedente. Os precedentes a que V. Ex.a
se refere dizem respeito a outra matéria. Quando alguém,
por antecipação, vem à Mesa e o Presidente lê a emenda
modificada, é que é então acolhida.

Não há modificação proposta.
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Des

culpa-me V. Ex.a, mas não entendi o motivo da decisão
final.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não existe qualquer precedente. Não fez V. Ex.a qualquer
pedido de alteração. Tenho sobre a Mesa, está em votação,
a emenda tal qual ela está. Não tenho como atender à
demanda de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sim;
mas ao encaminhar a emenda estou solicitando que ela
seja' considerada apenas na sua parte final, como adítíva
ao texto do Substitutivo Ir.

O SR. PRESIDENTE (Fernando HenriqUe Cardoso)
.:....- Não tenho base regímental para fazê-lo. Repito a
V. Ex.a, não posso, não há precedente nesta matéria.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Não
aconteceu uma só vez,' Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Fernando HenriqUe Oardoso)
_ Lamento, mas peço 'a V. Ex.a que não insista, porque
é decisão da Mesa. Não tenho base regimental e não
acolho o pedido.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Para
entender a posição da Mesa, Sr. Presidente, V. Ex.a está
dizendo que não foi feito requerimento por escrito?

O SR. PRESIDENTE (Fernando nenrique Cardoso)
_ Está V. Ex.a recordado de que, num momento difícil,
aqui, quando se pe~sava que não houvesse nada por escrl
to díssemos que nao podíamos acolher a emenda, e nao
o fizemos' o único caso que houve é que havia por escrito
e o auto~ mostrou que havia por escrito, e por isso foi
acolhída a emenda.

Não posso acolher. Eu posso até simpatizar, como de
fato ocorre com a sugestão de V. Ex.a, mas não tenho
base regimental para ela.

O SR CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Mas,
para um 'esclarecimento: requerimentos de consideração

de maneira diferente da emenda, têm que ser por escri
to? É este o entendimento da Mesa?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Claro que é. Antecipadamente e por escrito. Aí sim.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - E
antecipadamente até que ponto?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Antes de eu anunciar que o destaque está em dis

cussão. Aí sim. V. Ex.a pode consultar o Presidente e o
Líder do seu Partido, o nobre Constituinte Brandão Mon
teiro, que verá que estou adotando a posição que é a
mesma de todos nós.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA 
Diante desta impossibilidade eu retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Agradeço a sua compreensão.

Fica prejudicado o destaque.
Destaque n.o 1582, do Constituinte Paulo Paim. É

o mesmo e está retirado.
Está presente a Constituinte Irma Passoni?
Não estando presente está prejudicado o Destaque

n.? 2251.

Destaque n. o 2321, de Luiz Gushiken. Está presente
o Constituinte?

O Deputado Luiz Gushiken retira o destaque.
O nobre Constituinte Nelton Friedrich. Destaque n.o

2671. É o mesmo?
O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRIeH

- Sr. Presidente, nós votaremos este assunto no Ple
nário, numa aditiva para decompor necessidades básícas.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
Agradeço a V. Ex.a
Fica prejudicado.
Novamente o Deputado Nelton Friedrich. Destaque

n.o 2673, do nobre Constituinte Nelton Fri-adrich. É uma
emenda substitutiva.

V. Ex.a retira? É igual? Se V. Ex.a quiser, pode retirar.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH 
Retiro.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- Retirado. Obrigado.

Outro destaque, do operoso e nobre oonstítuínte Nel
ton Friedrich, de n.o 2714.

V. Ex.a mantém o destaque?

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRIeH 
Retiro.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oairdoso)
- V. Ex.a está, hoje, dando um exemplo admirável.

Destaque n.o 3,598, do Constituinte Francisco Küster.
S. Ex.a está presente? (Pausa)

Não estando presente, o destaque está prejudicado.

Destaque n.o 4282, do Constituinte Nelton Friedrich.
V. Ex.a tem todo o direito de mantê-lo, se assim o

desejar, mas pergunto: mantém?
O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRIeH 

- Retiro.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oarr-dooo)

- Retirado. Excelente.
Destaque n.o 4606, do Constituinte Renato Vianna,

S. Ex.a está presente? (Pausa)
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S. Ex.a não está presente. O destaque está prejudicado.
Destaque n.o 4635-87 - Emenda n.o ES

21292-3, do Sr. Chagas Rodrigues, que "modifica
o art. 7.°, Inciso IV, do Substitutivo n.O 1 (art. 6.°,
inciso IV, do Substitutivo n.o 2)".

Destaque n.o 4635, do Constituinte Chagas Rodrigues.
S. Ex.a está presente? (Pausa)

V. Ex.a assoma à tribuna para defender o destaque,
ou faz um gesto de grandeza? Aliás, o outro também seria,
faria com grande competência a defesa do destaque.

Tem a palavra o Constituinte Chagas Rodrigues para
defender o seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. ConstitUintes:

Inicialmente, peço tolerâneía porque é o primeiro des
taque que trago à apreciação de V. Ex.as

Trata-se, Sr. Presidente, de assunto relacionado a sa
lário mínímo, Quero louvar o nobre Relator pelo fato de
ter inserido essa matéria na nova Oonstítuíção que esta
mos elaborando, e vejo que do Substitutivo I para o Subs
titutivo II, houve uma alteração, tornando o texto mais ex
tenso e abrangente.

A minha emenda, naturalmente, sobre o texto do
Substitutivo I se prende a doãs fatos. Data venía, observa
se que a redação atual, ao tratar do salário mínimo, diz
que "o salário mínimo, nacionalmente unificado, capaz de
satisfazer as necessidades básicas".

Sr. Presidente e nobres Constituintes, vejo nisso um
retrocesso. A Carta constitucional vdgente estabelece o
salário mínímo para atender necessidades normais dos
trabalhadores e de sua ramíüa, E como consta da justi
ficação da minha emenda, a COnstituição de 46 também
falava em salário mínímo para atender necessidades nor
maãs, Entendo que necessidades básicas constituem algo
inferior a necessidades normais. Entendo que este adje
tivo, necessidades básicas, constitui num retrocesso que
nos leva a antes da Constituição de 46.

E há outra observação. A atual redação não Ip·ermite
salário mínimo que melhore a situação do trabalhador,
assegurando-lhe um poder aquisitivo melhor. Sabemos
que o salário míndmo, no Brasil, nem sempre foi reajus
tado, para atender à linguagem de advogados e econo
mistas, para atender à depreciação e à desvaloriZação da
moeda, ou apenas para permitir o mesmo poder aquisi
tivo. No Governo Juscelino Kubitschek foi quando o sa
lário mínimo atingiu o nível mais alto, permítãndo um
poder aquisitivo muito maior.

Ora, a redação atual diz:

"salário mínimo nacionalmente unificado, ca
paz de satisfazer as suas necessidades básicas"
- que nós já condenamos - "e as de sua família,
com reajustes periódicos, de modo a preservar o
seu poder aquisitivo, vedada a sua vinculação".

Ora, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, não basta
reajuste periódico de modo a preservar o poder aquisitivo.
O poder aquisitdvo do salário mínimo pode melhorar se as
condições econômícass do País assim o permitirem. De
modo que essas duas restrições me parecem injustas, e
data venía, peço permissão ao nobre Relator para fazer
essas considerações, de modo que a minha emenda va
lorize o salário mínimo e atenda aquela adjetivação, aque
le termo de necessidades normais da oonstãtuíção de 46.

Finalmente, não uso mais a expressão salário mínimo
que já está, de certo modo, desmoralizada. Uso a nova
terminologia já constante de lei e de jurisprudência, que
é o piso nacional de salários.

Portanto, a emenda é favorável aos trabalhadores e,
por dsso, votarei com ela pedindo o apoio de V. Ex.as (Mui~
to bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Com a palavra o Constituinte José Serra, para enca
minhar contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presi
dente e 81'S. Constituintes, não obstante estar de acordo
com as intenções do nobre Constituinte Chagas Rodrigues,
realmente, queria manifestar-me em desacordo com a sua
emenda, por vários motivos: em primeiro lugar, a emenda
do Senador Constituinte exclui um dispositivo que o Relator
incluiu na Constituição que me parece extremamente im
portante, que é a vedação da vinculação do. salário mí
nimo a outras variáveis dentro da economia. Essa é uma
questão que me parece rundamental, porque um dos mato
res obstáculos que se coloca, sistematicamente, ao au
mento do poder aquisitivo do salário mínimo, é a sua
vinculação a outras coisas que termdnam, a cada mo
mento em que se discute o readuste do mínimo, colocando
um obstáculo político e aumentando muito a resistência,
para que o salário mínimo receba aumentos substanciais.
Creio, portanto, que é fundamental manter essa idéia
da proíoíção constitucional da vdneulação do salário mí
nimo a outras varíáveís dentro da economia. E a emenda
do Senador termina excluindo essa vinculação.

Em segundo lugar, com relação à questão dos rea
justes, a colocação do Relator no texto diz que o salário
mínimo terá reajustes periódicos, de modo a preservar o
seu poder aquisitivo, mas não ddz que o salário mínimo
não será aumentado. A idéia de reajuste não é a mesma
idéia de aumento; reajuste visa a reposição do poder aquí
sitivo. Não há nada contraditório, em absoluto, com au
mentos reais de salário mínimo. O problema do nível do
salário mínimo e do seu aumento está relacionado com
O montante necessário para satisfazer as necessidades
básicas e as da família do trabalhador. E refere-se, real
mente, às necessidades básicas; não às necessidades nor
mais. O salário mínimo é realmente o que é, ou que
deveria ser um salário mínimo, [lorque sabemos que está
muito abaixo do mínimo realmente.

Então, não vejo em que a mudança para neeessí
dades normais represente um avanço, Representa, sim,
a introdução de um outro conceito que não o salário mí
nimo. Não vejo que o fato de dizer que existirão rea
justes para preservar o poder aquisitivo seja até um re
trocesso, porque impediria aumentos reais. Em aosoluto,
a idéia de reajuste é a ídéãa de reposição de poder aqui
sitivo e não de aumento de salário mínimo, que faz parte
da política econômico-social do País.

Em terceiro lugar, ínsísto que, aprovada a emenda
do Cons<tituinte Chagas Rodrigues, perderíamos um dis
positivo dmportante para o aumento real do salário mí
nimo, que é a proibição da sua vinculação.

Acho que o texto do Relator inclui conquistas dentro
da definição do mínimo e acho que não podemos perdê
las através dessa emenda.

Essas são as razões pelas quais me manifestaria con
tra a proposta do nobre Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Não há oradores ínscrãtos para a defesa ou para en
caminhar contra. Pergunto a V. Ex.as se me permite o
Constituinte Chagas Rodrigues, se há disposição de sus
tentar a emenda? (Pausa)

Estou fazendo consulta, por sugestão do próprio Cons
tituinte que pediu destaque. Pergunto se, na Casa existem
Constituintes com disposição de sustentar a emenda de
destaque do Constituinte Chagas Rodrigues.
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o SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES
Retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Não existindo, agradeço a V. Ex.a a compreensão que, aliás,
era esperada, dado o seu comportamento sempre exemplar.

Destaque n.o 413 do Constituinte Luiz Inácio Lula da
Silva. (Pausa.) O nobre Constituinte retira o seu destaque.

Destaque n.O 6792/87, do Sr. Carlos Sant'Anna
- Emenda n.O ES-36255-8, do Sr. Francisco Ama
ral "que modifica o art. 7.° incisos IV e Vil do
Substitutivo n.o 1 (art. 6.° incisos IV e VI do
Substitutivo n.O 2)". (107.a votação)

Destaque n.? 6792, do Constituinte Carlos Sant'Anna,
que já está na tribuna mostrando disposição de defesa do
seu destaque.

Com a palavra o nobre Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'AN~A :- Sr.
Presidente e Srs. Constituintes, o texto do substrtutívo TI,
do eminente Relator Bernardo Cabral consta no inciso IV:
"Salário mínímo nacionalmente unificado, capaz de satis
fazer as suas necersídades básicas e de sua família, co~
reajustes periódicos de mo,9-0 a preservar seu 'po~er aqui
sitivo, vetada sua vinculaçao para qualquer fim.

Valho-me da emenda do ilustre Constituinte Francisco
Amaral para propor o seguinte: ao invés de "salário mÍI~i
mo nacionalmente unificado", substituísse a ex:press~o
para "piso nacional de salárío unificado". Então, a redaçao
do íncíso IV ficaria da seguinte forma:

"Piso nacional de salário unificado capaz de satisfazer,
etc ... ", e tudo o mais como o Relator propõe.

Peço aos Srs. Constituintes que atentem para a impor
tância talvez da mudança da designação. É que toda a
eéono~:lia o pagamento de salários das diversas categorias
profissio~ais está ligado ao salário mínimo. O Relator, já
atento a essa questão, com muita propriedade - e por
ísso mesmo ainda há pouco eu estava preocupado que u~~
outra emenda substitutiva pudesse ser vítoríosa - ja
colocou a expressão "vedada a sua vinc~~ção para.qual
quer fim". Porém, parece-me que o objetivo de evitar a
vínculação será melhor alca~çado se nos C?~VenCl.ot;larmos,

através da nova Constituiçao, que o salárío mmimo do
trabalhador deixa de se chamar salário mínimo e passa a
se chamar piso nacional de salário.

Quero ínclusíve, dizer que nos últimos decretos ;el~
tivo ao s~lário minimo que têm siÇ;'to ~s::dos, o. proprto
Governo já vem usando a expressao pISO nacional de
salário", para exatamente tentar evitar essa vincula.ção co~
o restante da economia. Pe:rmitam-me que lhes refira aqtn,
que além dos salários profissionais, salários normativos,
vencimentos e vantagens, soldos, ~emuneração regional ~os
servidores civis e mílitares da Uniao e d~s .E~tados, do D~S
trito Federal, dos territórios, dos mumcipios, autarquías
etc. a toda uma vinculação a esta expr!Jssao salário m~
nimo. Ainda agora, na Constituinte, dIver~as cat~goraIs
funcionais estão lutando para manter essa vmculaçao c.o~
o salário mínimo. De modo que lamento que a mate!la
te~ha entrado numa hora como esta, já _de fi~ ~e s~s~.ao,
mas a idéia básica é substituir a expressao salárío mínimo
pela idéia de vinculação -que tr~z a .todas ~s diversas .c!!'t.e
gorías funcionais, pela expressao pISO nacional de salárío,
Por isso mantive a meu destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Car,dos?) 
Dou a palavra ao Constituinte José Serra para encammhar
contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - O Presidente
interpretou que eu desejava encaminhar éontra. EU. estava
pensando em pedir, mas ...

o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Mas V. Ex.a me permite, está registrado contra. Eu não
tenho os dons do Dr. Ulysses Guimarães.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Quero dizer
que pela interpretação da leitura da emenda do Consti
tuinte Francisco Amaral se não me equivoco, cujo destaque
foi feito pelo Constituinte Carlos Sant'Anna, verifico que
num aspecto essencial a proposta está atendida pela reda
ção do atual substitutivo, que é a questão da vinculação
do salário mínimo, da proibição. Isso está atendido e, a
meu ver, numa redação mais simples, sem traduzir na
expressão conceitos como expressão monetária e vários ou
tros aspectos que, a meu ver, não são muito próprios de
um texto constitucional.

Vejo, inclusive, que a redação está mais complicada
na proposta apresentada. Por outro lado, a mudança da
nome "Piso Nacional de Salários" com relação a salário
mínimo, penso que envolve, também, um problema con
ceitual. Qual é o problema conceitual? É que salário mí
nimo, em princípio, é um salário que é determinado fora
do mercado - quer dizer - é um salário que deveria ser
assim; determinado segundo certas necessidades de sobre
vivência mínima de uma família. E pela proposta apre
sentada, perde-se es:e conceito. Poderia alguém argumen
tar que isso nunca foi cumprido na Constituição; nós
sabemos que o salário mínimo, hoje, não é capaz de aten
der as necesidades mínimas de uma família por uma se
mana. Mas eu me pergunto se é o caso de excluir da
Oonstítuíção? E tratar agora apenas de um conceito eco
nômico com relação à remuneração - chamemos assim 
do fator trabalho; quer dizer o piso de salários será esse,
isso e aquilo. Então, esse também me parece um passo que,
se for dado, terá que ser dado com consciência; nós esta
mos excluindo a definição de um salário mínimo de sobre
vivência na Constituição.

Enfim, essas são as razões pelas quais eu preferiria que
fosse mantida a redação dada pelo Relator. Não tenho
muitas objeções de fundo, especialmente no que se refere
à questão da vinculação, mas trata-se de uma objeção
relativa ao problema conceitual porque há uma mudança
aqui de enfoque e há, também, o problema da terminologia.
Efetivamente, o Governo definiu, para efeito de escapar
do problema da vinculação no mínimo, um piso nacional
de salário. Agora, na medida em que houver uma proibição
Constitucional a essa vinculação, passará a ser proibida a
vinculação à idéia do próprio salário mínimo. Eu mesmo,
numa oportunidade, conversei a esse respeito com o Mi
nistro da Fazenda acerca da questão da mudança do nome.
E S. Ex.a concordou que, na medida que isto fique na
Constituição a idéia que era da proibição da vinculação a
esse salário mínimo ganhará muito -mais força.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Sr. Constituinte Carlos
Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, preciso esclarecer para que não haja dúvida,
inclusive pelas palavras do ilustre Constituinte José Serra
que, no meu destaque da emenda do Constituinte Fran
cisco Amaral, só destaquei a expressão "piso nacional de
salário".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
É verdade.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - De
modo que tudo mais fica tal como está no "Cabral ll".
Então o que estaria sendo votado, se eu tivesse o consenso
dos Srs. Constituintes, seria a redação seguinte." Piso na
cional de salário unificado, capaz de satisfazer as suas
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necessidades básicas e a de sua família com reajustes
periódicos, de modo a preservar seu poder aquisitivo ve
dada a sua vinculação para qualquer fim." Portanto seria
apenas substituir a expressão "salário mínimo nacional
mente unificado" por piso nacional de salário unificado e
mantido todo o resto da redação do Relator Bernardo
Cabral.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a esclareceu com propriedade. O destaque que tenho
aqui nas minhas mãos correspondente exatamente ao que
disse V. Ex.a

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, em que pese a brilhante argumentação do eficiente
Líder Carlos Sant'Anna, o Constituinte José Serra colocou
com propriedade. O nome salário mínimo já está consa
grado.

Por esta razão, o Relator vota contra a emenda e pela
manutenção do inciso IV, tal como se encontra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Farei uma consulta, se me permite o nobre Constituinte
Carlos sant'Anna. Quais são os Constituintes dispostos a
sustentar o destaque de S. Ex.a?

Nobre Constituinte Carlos Sant'Anna, 'existe um gru
po de Constituintes e V. Ex.a avaliará da 'Conveniência ou
não da votação.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Gos
taria que fosse votado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Em votação.

(Procede-se à votação)

Vota:mm SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Fernando Bezerra Coe
lho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso,
Francisco Pinto, João Calmon, Milton Reis, Nilson Gibson,
Rodrigues Palma, Israel Pinheiro, Marcos Lima, Miro Tei
xeira, Eraldo Tdnoco, Inocêncio Oliveira, Luis EduaTdo,
Osvaldo ooelho, Ricardo Fiúza, Hugo Napoleão, Joã;o Me
nezes e Jonas Pinheiro. Votaram NAO os segumtes Se
nhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade,
Artur da Távola, Bernardo Cabral, Celso Dourado, Cristi
na Tavares, Egídio Ferreira Lima, Haroldo sabóia, José
Ignácio Ferreira, José- Paulo Bisol, José Richa, José Serra,
José Ulisses de Olíveíra, Manoal Moreira, Mário Lima, Nel
son Carneiro, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo
Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Sigmarin
ga Seixas. Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Albano
Franco, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Nelson Wede
kin, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Vi
cente Bago, Vilson Souza, Alceni Guerra, Arnaldo Prieto,
Carlos Chiarelli, Mário Assad, Paulo Pimentel, Sandra Ca
valcanti, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, José
Luiz Maia, José Tinoco, José Maurício, Lysâneas Maciel,
Francisco ROISSi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula
da Sdlva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, otto
mar Pinto, José Maria Eymael, Roberto Freire, Jamil
Haddad e Aldo Arantes.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 21 Cons
tituintes; votaram NAo 55 constituintes-o Total: 76 votos.
O Destaque foi rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) ,
Para o inciso IV temos ainda dois destaques. Pergunto
se os autores os mantêm. Um é do Constituinte Luís Ro
berto Ponte. V. Ex.a vai manter o destaque?

O SR. CONSTITUINTE LUÍS ROBERTO PONTE 
Vou manter, Sr. Presidente.

Há uma série de pedidos para que se retire o desta
que, mas acho que pelo menos deve-se ouvir a argumen
tação. Entendo que é uma coisa favorável aos trabalha-
dores. '

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) ..,.
O Constituinte Vivaldo Barbosa já me comunicou que re
tira o destaque que está sobre a mesa. Então, o último
destaque sobre o inciso IV é do Constituinte Luís Roberto
Ponte, que tem todo o direito de ser escutado com aten
ção e respeito da Casa.

Tem a palavra ° Constituinte Luís Roberto Ponte.

O SR. CONSTITUINTE LUÍS ROBERTO PONTE 
Sr. Presidente, embora a sua decisão não seja irrecorrível,
cogitaria de que talvez, até por uma necessidade de todos
irem embora, haja um empenho para insistir no pedido de
desistência para que todos fôssemos para casa. Não seria
mais prudente se deixássemos para amanhã? Acho que é
um assunto importante para o trabalhador.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vejo que os ânimos estão muito fortes na Casa. Vamos
continuar.

Com a palavra para encaminhar favoravelmente, o
Constituinte Luís Roberto Ponte.

A reunião está prorrogada, de ofício, até o fim da
votação. Houve uma suspensão por algum tempo, e vamos
então descontá-lo.

O SR. CONSTITUINTE LUíS ROBERTO PONTE - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, trata-se de uma emenda
supressíva do item IV do art. 6.°, que retira as duas pala
vras "nacionalmente unificado", visando não engessar na
Constituição o salário mínimo, em todo o Brasil, um País
continente, que tem necessidades completamente diferen
tes, que tem custos de vida diferentes. Que fique impos
sibilitado de diferenciar até numa contradição ao próprio
texto, quando o texto diz que o salário mínimo deve aten
der às condições básicas, mínimas de cada trabalhador.
Elas são diferentes em São Paulo e são diferentes no in
terior do Nordeste.

O que se passa hoje? Nós temos um salário mínimo
iníquo, por causa disto, porque a Nação, na contra-mão,
unificou, e só pode unificar pelo que pode 'pagar as regiões
mais pobres. Isto é que vai predominar na determinação
do salário mínimo nacional. Porque não adianta você co
locar para o interior de um Estado nordestino o nível de
salário que não possa ser pago por aquela comunidade.

O resultado é que cidades desenvolvidas como São
Paulo e outras, que têm um custo de vida maior, que exi
gem valores mais elevados para atender às condições bá
sicas mínimas, vão estar não com um salário mínimo efe
tivo, mas pagando salário acima do mínimo, e achatando
o salário mínimo em todo o Brasil.

Isto eu acho extremamente negativo para o traba
lhador brasileiro. Não temos nenhuma restrição, em ter
mos empresariais, porque o mercado vai elevar os salários,
mas certamente não é anseio da classe trabalhadora da
quela cidade, que tem um custo mais elevado, engessar
na Constituição. Poderemos até discutir na legislação a
cada momento, até sob circunstâncias muito mais lúcidas
numa apreciação mais elevada. '

C~mo tem predominado, aqui, a tese de que aquilo
que nao deva ser registrado na Constituição não fique é
que eu sugiro que sejam retiradas essas palavras em bene
fício superior, salvo o melhor juízo do trabalhador brasi
leiro, sobretudo das cidades mais adiantadas. É isso que
eu quero que fique aqui configurado.
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É um texto que se contradiz por si próprio, que me
perdoem a insistência, porque não será mais o mínimo
necessário para atender às necessidades básicas.

Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Consulto à Casa quais são os Constituintes que mantêm
a disposição de sustentar o destaque do nobre Constituin
te Luís Roberto Ponte.

Pergunto a V. Ex.a, nobre Constituinte, se mantém o
destaque ou o retira?

O SR. CONSTITUINTE LUíS ROBERTO PONTE
Sr. Presidente, Sr. Relator, atendendo ao pedido das li
deranças sindicais que têm assento nesta Constituinte,
porque eu entendo que isto visava exatamente a atender
aos interesses dos trabalhadores, e como a voz mais nítida
dos trabalhadores são eles, eu retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Srs. Constituintes, o Constituinte Vivaldo Barbosa já reti
rou anteriormente o destaque.

Está aprovado o inciso n,o IV.

Amanhã, portanto, passaremos à votação do inciso
n.o V.

v - SUSPENSÃO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Presidência vai suspender os trabalhos, convocando os
Senhores Constituintes para a continuação da presente
reunião, amanhã, 9 de outubro de 1987, às 9:00 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 9 DE OUTUBRO DE 1987 (1)

Presidência dos sra: Brandão Monteiro, Segundo
Vice-Presidente; Fernando Henrique Cardoso, Quarto
Vice-Presidente.

I - REABERTURA D~ REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião, para vo
tação do art. 6.° inciso V.

11 - EXPEDIENTE

OFíCIOS

Ofícios do Sr. Líder do PFL:

OFíCIO n.O 262/87 - PFL

Brasília, 8 de outubro de 1987

Ao Excelentíssimo Senhor

Deputado Ulysses Guimarães

DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

Senhor Presidente:

Comunico a Voss·a Excelência, para os devidos fins,
que o Deputado Oscar Corrêa deixa de integrar, a partir
desta data, a Comissão de Sistematização.

Em substituição ao nome desse Parlamentar, passo a
integrar a referida Comissão, como Membro Efetivo.

Outrossim, indico o nome do Deputado Gilson Ma
chado para Membro Suplente da Comissão.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de consideração e apreço. - Deputado
José Lourenço, Líder do PFL.

OFíCIO N.O 265/87 - PFL
Brasília, 8 de outubro de 1987

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Oonstítuínte

Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins,

que o Senador Marcondes Gadelha deixa de Integrar, a
partir desta data, a Comissão de Sistematização.

Em substituição ao seu nome, passa a integrar a refe
rida Comissão, como Membro Efetivo, o Senador João
Menezes.

Outrossim, indico o nome do senador Edison Lobão
para Membro Supl.mte da Comissão.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
eelêncía protestos de consideração e apreço. - Deputado
José Lourenço, Líder do PFL.
Ofício do Sr. Líder do PCB:

Brasília, 9 de outubro de 1987
Exm.o Sr.
Deputado Ulysses Guimwrães
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
Nesta

Exm.o Deputado Ulysses Guimarães:
Comunico a V. Ex.a que durante os dias 9, 10 e 11

deste mês, por motivo de força maior e em resguardo do
voto partidário na Comissão de Sistematização, indico em
substítuíçâo ao Deputado Fernando santana, como su
plente da referida Comissão, o Deputado Augusto Car
valho.

Atenciosamente. - Deputado Roberto Freire, Líder
do PCB.

m - ORD'EM DO DIA

VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTITUIÇãO
TíTULO II (continuação)

Destaque n.o 0127/87, do Sr. Paulo Paim
Emenda n.O ES-34310-6, dos Srs. Augustl} Carva
lho e outros, "que modifica. o art. 7.°, inciso V
do Substitutivo n.O 1 (art. 6.0, inciso V do Substi
tutivo n.O 2)". (los.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o Destaque n.O 127, requerido pelo Constituinte
Paulo Paim, referente à Emenda n,o 34310, de autoria
do Constituinte Augusto Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Sr. Presiden
te, srs, Constituintes, ,entendo que essa questão, oriunda
de emenda popular, e fundamental para a classe tra
balhadora.

Pretendo Indicar para defesa da matéria os compa
nheiros Augusto Carvalho e Luiz, Inácio Lula da Silva.

Faço um apelo ao Relator, no sentido de que dê à
classe trabalhadora o mesmo tratamento que dispensou
aos juízes.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, gostaria de levantar uma questão de
ordem, mas, como já se iniciou o processo de votação, eu
a apresentarei logo após.
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o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Constituinte Augusto Oaevalho.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO - Sr.
Presidente, srs, Oonstítuíntes, Sr. Relator, o espírito da
emenda é exatamente assegurar ao trabalhador a pere
nidade daquilo que está estabelecido na legislação no
que tange ao direito adquirido. Não se pode admitir a
possibilidade de que ddreítos que já tenham sido conquis
tados pela classe trabalhadora venham, por força de uma
abertura para que haja redução salarial, na prática a
ser derrogados,

Entendemos que a irredutibilidade de salário deve
ser assegurada ao trabalhador, e ponto final. Não se pode
admitir que haj a essa brecha, que na verdade não é uma
brecha e sim um arrombamento, por onde pode prosperar
qualquer tivo de manobra em assembléias sindicais, em
tentatdvas de o patronato fazer segmentos dos assalariados
e do movimento sindical brasileiro aceitarem acordos que
venham a violentar -díreltos consagrados em convenções
coletivas anteriores.

A nossa proposta é no sentido de que o direito adqui
rido venha a ser protegido de qualquer tipo de manobra,
parta de onde partir. Por ãsso, propomos seja suprimida
a expressão: "em lei, em dissídio coletivo ou em acordo
coletivo".

Entendemos que o direito deve ser assegurado tal
como ele existe. Direito adquirido não se reduz. Se se
pretende argumentar trazendo à baila a questão do "ma
rajás", sabemos que há uma série de mecanismos que
podem ser postos em prática para coibir esses abusos dos
chamados "marajás" brasileiros. Não se trata, portanto,
da questão ora em foco. Aqui se pretende é assegurar aos
trabalhadores a manutenção de benefícios alcançados
através das lutas salariais e das convenções coletivas,
direitos adquiridos que vão sendo conquistados ao longo
das sucessivas campanhas salariais.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Egídio Ferreira Lima, para enea
mdnhar contra.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, com o texto do 2.° Subs
titutivo o trabaíhador alcança uma grande conquista, que
é a irredutibilidade dos seus vencimentos, da sua remu
neração.

Pretende a emenda que o texto se limite a este enun
ciado. Ora a regra deve ser em benefício mesmo de quem
a norma constitucional pretende alcançar e proteger. Que
não se façam especiüeações que, na ânterpretação, na lei
ordinária, na negociação livre, muitas vezes terminam tí
rando, danificando o alcance da norma. Irredutíveís de
vem ser a remuneração e os vencimentos, salvo nas ex
ceções determinadas na lei, salvo em convenção decor
rente de acordo coletivo. Es8es dois flancos devem ser
deixados abertos vara proteção do próprio trabalhador,
que muttas vezes. tem necessidade de outras estipulações,
ampara-se e protege-se por outras regras determinadas
em lei ou no acordo coletivo. A lei nunca poderá limitar
essa irredutibilidade para prejudicar o trabalhador, desde
que o príncípío constitucional apõe como fundamento
magno de proteção do trabalhador. O que a lei venha a
se tornar um entrave à própria evolução das conquistas
do trabalhador.

Acho que toda leitura tem verso e anverso, e ler sím
plrstamente e querer, na ânsia de dar mais díreítos, esta
belecer restrições ou limitação, Impedindo a liberdade
do trabalhador, é enfraquecer a conquista do trabalhador,
até a luta de classe para aqueles que tanto a defendem
e a apontam como um rundamento inequívoco e presente
em toda luta do povo por novas conquistas. Acho que a
emenda, em lugar de proteger, ldmita e estratínca o di
reito do trabalhador.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Deputado Luiz Inácio Lula da Silva, para en
caminhamento a favor.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA SILVA
- Antes de entrar na defesa da emenda do companheiro
Paulo Paim, é preciso explicar 'que o destaque não é dele;
é um destaque coletivo, que tem a assinatura de mais
de 100 Deputados desta Casa, e é uma emenda que conta
com o apoio dos sindicaldstas que estão na Comissão de
Sistematização.

Em segundo lugar; queria aqui - por que não dizer
- fazer uma denúncia do que vi hoje de manhã na tele
visão, no programa "Bom-Dia Brasil", da TV Globo. Só
existe uma explícaçâo para a;quela entrevista de Luiz
Antônio Medeiros, Presãdente do Sindicato dos Metalúr
gicos de São Paulo: parece-me que a entrevista é um
sinal de que a "Globo" não está contente com o que está
acontecendo aqui, porque os Constituintes não se estão
curvando às pretensões dos donos dos meíos de comuni
cação de massa. E na entrevista tenta-se jogar por terra
os sacrifícios que cada um de nós fez para avançar um
milímetro naquilo que era possível. A ímpressão que se
teve foi que o cidadão que criticou o que até agora foi
aprovado sequer tinha lido o preâmbulo do que fizemos
aqui, tendo sido levado a, como marionete do sistema
de comunicação deste País, falar mal de um trabalho que
não está acompanhando.

Quero fazar este protesto, porque acho que pessoas
que dele não estão participando, que não estão acompa
nhando os nossos trabalhos, quando tiverem que fazer
críticas, precisam fazê-las com .a maior responsabilidade
possível. Dizer que o texto que aprovamos ontem nesta
Plenário não vale nada para o trabalhador, na verdade
é querer ser dono da classe trabalhadora, quando todos
sabemos que o texto aprovado aqui ontem, se não é o
ideal, é melhor do que aquele que se apresentava no dia
anterior. Quero deixar registrado esse protesto em defesa
do trabalho que realizamos até agora nesta Constituinte.

Em terceiro lugar, quero enaltecer o espírito do Sr.
Relator quando discute a questão da redução de salário
e coloca em seu Substitutivo "salvo o disposto em lei, em
convenção ou acordo coletivo de trabalho".

Ouvi atentamante as palavras do companheiro Egídio
Ferreira Lima. Acho que S. Ex.a cometeu apenas um pe
queno engano em sua fala. Se quisermos aprovar um
texto constitucional baseado no que acontece hoje e não
naquilo que gostaríamos que acontecesse, chegaremos à
conclusão de que, em primeiro lugar, temos ainda um
grande número de trabalhadores ínorganízados neste País,
que, sequer, participam da vida sindical. Em segundo
lugar, temos ainda um grande número de sindicatos to
talmente atrasados, despreparados para fazer determina
dos acordos coletivos. Temos, também, espalhados por
este Brasil afora, um sem-número de empresários esper
tos que, às vezes, induzem os trabalhadores dentro da
fábrica, até sem consultar o sindicato, a aceitaram os
acordos coeltivos, tentando reduzir Os salários dos tra
balhadores. O ano de 1981 foi muito rico nisso: o ano de
1987 está sendo ríeo na tentativa de as empresas indu
zirem os trabalhadores a aceitarem a reducão de salário
como forma de se manterem no emprego. '

Por isso estamos aqui defendendo a emenda do
Constituinte Paulo Paim, porque entendemos que a lei
tem de ser definitiva. Precisamos acabar com qualquer
possíbilítíada de se reduzir o salário neste País, porque
reduzi-lo mais do que a politica econômica do Governo
está fazendo é levar a classe trabalhadora a um sacrífí
elo sem precedentes na história do Brasil.

Portanto, pediria aos 8rs. Constituintes que apro
vassem a emenda do nobre Cosntituinte Paulo Paim,
única capaz da garantir a manutenção do já baixo padrão
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de vida da classe trabalhadora, a fim de não redu
zi-lo mais.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte José Serra, que encamí
nhará contra o destaque.

O SR. CONSTITUINTE JOS:ÉJ SERRA - Sr. Presiden
te, Sras. e srs, Constituintets, gostaria apenas de eomple
mentar as observações do Constituinte Egídio Ferreira
Lima a respeito dessa questão.

Acreditamos que efetivamente podem ocorrer na eco
nomia determinadas situações - quedas de venda, con
tração econômica, alterações no funcionamento de uma
empresa ou algum setor - que levem os sindicatos e os
próprios trabalhadores a se interessarem por acordos
transitórios para garantir o nível de emprego, com a di
minuição da remuneração em determinadas situações.
Esta é uma situação indesejável, mas possível. Creio que
no texto constitucional já se produz um avanço quando
se fixa a irredutibilidade da remuneração ou do vencimen
to. Aqui soe estabelecem duas exceções: "salvo o dísposítí
vo em lei, em convenção ou sem acordo coletivo".

A posição do PMDB, no caso - acredito que posso
falar em nome do meu partido e em nome do Constituin
te Egídio F1erreira Lima, que me anteced-eu - era no
sentido de que mantivéssemos a exceção no que se refere
à "convencáo ou ao acordo coletivo" e aceitássemos a
supressão 'do "salvo disposto em lei". Isso porqu-e tais
sítuacões serão localizadas e relacionadas com setores
singulares para determinados momentos. E não vejo
como o legislador ou o Poder Executivo, a nível nacional,
poderá determinar essa redutibilidade em certas circuns
tâncias. Ela deve ficar a critério do acordo coletivo e,
portanto. de uma posição sindical. Inclusive, no caso, es
taremos dando um grau de liberdad-e para os sindicatos
fazerem isso.

Perguntaria portanto. ao Relator Bernardo Cabral se
S. Ex.a acolheria a nova redação do texto do inciso V,
que passaria a ser: "irredutibilidade de remuneração ou
vencimento, salvo o disposto em convenção ou em acordo
coletivo"; suprimiríamos a expressão "em lei", que não
cabe no caso. seria, inclusive, inaplicável, porque essas
situacões de irredutibilidade estão sempre relacionadas
com certas circunstâncias peculiares ao processo econô
mico e a determinados setores.

Nesse sentido, não sei se isso é regimental, e faria um
apelo ao Constituinte Paulo Paim para que S. Ex.a per
mitisse que figurasse a exceção "salvo o disposto em con-
venção ou acordo coletivo". .

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, o eminente Constituinte José Serra
argúi sobre a circunstância de poder o Relator concordar
com a sugestão. Dentro da Emenda Paulo Paim, absolu
tamente não posso, a não ser que S. Ex.a retire a emenda.
Se S. Ex.a levá-la à votação, a Relatoria colocar-se-á con
tra, porque há uma emenda do Constituinte Luiz Inácio
Lula da Silva que atende a 'essa reivindicação é poderemos
ficar com a emenda do último Constituinte citado. Por
tanto, depende de V. Ex.a , Constituinte Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
indaga ao Constituinte Paulo paim se mantém a emenda.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, essa é uma 'emenda popular, encaminhada a esta
Casa pelas centrais sindicais e pelo DIAP, e visa principal
mente a proibir a redução do salário da classe trabalha
dora em todo e qualquer momento em que a empresa
aponte para uma solução desse tipo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Paulo Paim, V. Ex.a já encaminhou a favor.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Por isso,
peço a V. Ex.a que proceda à votação.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presíden
te, pela ordem. Apenas para definir a posíção da Relato
rra, que vota contra, à vista das círcunstâneías já decla
radas anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr
Presidente, peço a palavra para uma questão de orde~
sobre o processo de votação, pedindo escusas à Mesa. Há
uma certa dúvida entre alguns Constituintes consultados
sobre o texto final que está sendo votado. Peco a V. Ex.a
que nos .!nforme sobre a matéria; mesmo a 'essa altura
da votaçao.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Dê-se ao
incÍ80_V do art. 7.0 do Projeto de Constituição a seguinte
redaçao:

"Irredutibilidade de salários ou vencimentos."
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Carlos Mosconi, Cristina
Tavares, Haroldo Sabóia, José Paulo Bisol, Mário Lima
Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Antonio Mariz, João Agri~
pino, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vil
son Souza, Darcy Pozza, Brandão Monteiro, José Maurício
Lysâneas Maciel, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda:
Sampaio, Roberto Freire, Jamil Haddad e Aldo Aran
teso Votaram NAo os seguintes Senhores Constituintes:
Artur da Távola, Bernardo Cabral, Egídio Ferreira Lima,
Fernando Gasparian, João Calmon, João Herrmann Neto
José Serra, José Ul.i.sses de Oliveira, Nelson Carneiro, Nel~
son Jobim, Nilson Gibson, Pim-enta da Veiga, Prisco Via
na, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Virgildásio de Sen
na, Albano Franco, Euclides Scalco, Israel Pinheiro Vi
cente Bogo, Antonio Carlos Mendes Thalll'e, Arnaldo Prie
to, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira José
Lins, José Thomaz Nonõ, Luís Eduardo, Mário Ássad,
Paulo Pímnetel, Sandra Cavalcanti, Antônio Carlos Konder
Reis, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Jonas Pinheiro
José Tinoco, Paes Landim, Ricardo Izar, Joaquim Bevi~
Iacqua, Adolfo Oliveira e Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 24 Constituintes;
votaram NAO 41 Constituintes. Total: 65 votos. O Desta
que foi prejudicado por falta de quorum qualificado.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, V. Ex.a tem-se conduzido nos trabalhos da
Presidência de maneira muito expedita e precisa e, como
estímulo e homenagem a isto, já que todos os membros
da Comissão de Sistematização receberam as instruções
para uso do sistema de votação eletrônica, quero pedir
a V. Ex.a que faça, solenemente, um apelo a cada membro
da Oomíssão para que leia, detalhadamente, as instruções.
A experiência que temos na Câmara é de que há a neces
sidade de um período de adequação para que os Parla
mentares votem bem.

Solicito aos nobres colegas Constituintes que aprovei
tem o final de semana e leiam as instruções para termos
um tempo mais curto de adequação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
agradece a V. Ex.a as referências feitas à nossa pessoa bem
como a colaboração, nobre Constituinte Egídio Ferreira
Lima que está preocupado com o processo de votação ele
trônica. V. Ex.a é um parlamentar que já conta com alguma
experiência e sabe das dificuldades iniciais que todos nós
enfrentamos.
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Aproveito a oportunidade para transmitir da Mesa o
apelo feito aqui pelo nobre Constituinte Egídio Ferreira
Lima.

Gostaria que o Plenário tomasse conhecimento de um
problema que devemos ter a coragem de enfrentar: o Re
gimento, com as normas consolidadas - e esse assunto
tem sido extremamente polêmico, já o verificamos ontem,
quando a sessão, inclusive, foi suspensa - diz, com muita
clareza:

2.12 - Consideram-se prejudicadas (CD 
art. 200):

b) A emenda de matéria idêntica à de outra
já aprovada

Temos sobre a mesa cinco destaques absoluta e lite
ralmente idênticos ao que acabou de ser votado e rejeitado.
Evidentemente, temos que nos ater ao Regimento, de forma
a não abrir precedentes que possam criar dificuldades.
Afinal, a norma é a garantia das minorias, penso eu.

Gortarfa de consultar o Plenário, especialmente os
autores dos destaques, Constituintes Paulo Paim, Francisco
Küster, Nelton Frledrieh e Augusto Carvalho. Consultaria
V. Ex.as se desejam manter os seus destaques ou, atendendo
à própria tendência do Plenário, apelo para que retirem os
destaques. (Pausa)

A Mesa agradece -a V. Ex.as a retirada dos destaques.

Em votação o Destaque n.O 1231, requerido pelo
Constituinte Vivaldo Barbosa, referente à Emenda n.v
9931.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Retiro
o destaque, Sr. Presidente.

Destaque n.O 7552/87 - Emenda n,? ES
22378-0, do Sr. Darcy Pozza, "que modifica o art.
"/.0, inciso V, do Substitutivo n,> 1 {art. 6.0, inciso
V do Substitutivo n.o 2)".

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirado
o destaque, passamos à votação do Destaque n.o 7552 re
querido pelo Constituinte Darcy Pozza, referente à Emen
da Substitutiva n,o 22378. O Constituinte Darcy Pozza
mantém o destaque?

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Mas a mi
nha emenda não é idêntica, nem semelhante aos destaques
que foram retirados.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Darcy Pozza, estou perguntando a V. Ex a se mantém
o destaque. Não estou fazendo um apelo para que o retire,
aliá" esse não é meu comportamento.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Antes gos
taria de justificar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Darcy Pozza.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, o texto do Relator, no
inciso V, diz: "irredutibilidade de remuneração ou venci
mento, salvo disposto em lei ou convenção". Nossa emenda
pretende modificar para: "irredutibilidade de salário", por
que entendemos que a manutenção da expressão "ou ven
cimento" pode possibilitar interpretações errôneas. E, se a
proposta for mantida, os chamados "marajás" certamente
irão invocá-la perante ° Judiciário, para manter seus pri
vilégios, tornando-os irredutíveis.

Esta é minha proposta, e queria submetê-la à apre
ciação, se houver suficiente disposição do Plenário para
sua votação.

o 8R. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Constituinte Antônio Britto, que encami
nhará contra.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, eu me permitiria
chamar a atenção do ilustre Constituinte Darcy Pozza,
que manifesta a elogiável preocupação de não permitir
que o texto constitucional abra a posslbtlídade da pre
servação de privilégios Indevidos, alguns dos quais obtidos
rigorosamnete contra a lei e contra a ética. O Relator
Bernardo Cabral teve esse cuidado ao estabelecer no seu
Substitutivo, na parte relativa às Disposições Transitó
rias, exatamente esse mecanismo, que impedirá a pre
servação de direitos adquiridos em relação a esses casos,
como pretende o Constituinte Darcy Pozza, através da
supressão da palavra "vencimentos".

Por outro lado, gostaria de lembrar V. Ex.a de que
a supressão da palavra "vencimentos" criará dificuldades
de outra ordem em relação a toda generalidade de traba
lhadores e massa salarial, criando, portanto, um obstá
culo para resolver um problema, que, na minha opinião,
já está resolvido. Por isso, faço o apelo ao nobre Consti
tuinte Darcy pozza, para que considere estas observações.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
oradores inscritos para encaminhar a favor ou contra.

Concedo, portanto, a palavra ao nobre Relator Ber
nardo Oabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, quero fazer um apelo ao Constituinte Darcy Pozza, no
sentido de que retire a sua emenda, porque a sua inqui-e
tação, que é válida, está perfeitamente abrangida no
Substitutivo n.O 2. Peço a V. Ex.a que me acompanhe.

O Capítulo VII da administração pública, § 6.°, do
art. 43, prevê:

"A lei fixará a relação de valores entre a
maior e menor remuneração da administração
pública, direta ou indireta, observados, como limi
tes máximos e no âmbito dos respectivos poderes,
os valores percebidos como remuneração, em es
pécíe, a qualquer título, por membros do con
gresso Nacional. Ministros do Supremo Tribunal
Federal e Ministros de Estado e seus corres
pondentes nos Estados e Municípios."

Esse se compõe com o § 13:

"Os acréscimos pecuníáríos percebidos por
servidor público não serão computados nem
acumulados, para fins de concessão de acréscimos
ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fun
damento."

Com isso, Constituinte Darcy Pozza, 'quis o Substitú
tívo eliminar aquele problema da "cascata". Portanto, Os
"marajás", no art. 33 das Disposições Transitórias, são
eliminados. De modo que a preocupação de V. Ex.a está
atendida.

Pediria, 'então, a V. Ex.a que retírasse a emenda a
fim de que pudéssemos ganhar tempo. '

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - A minha
intenção, Sr. Presidente, era não deixar nenhuma brecha
que pudesse possibilitar a intocabilidade dos salários dos
"marajás",

Diante das explíeaçôes de V. Ex.a, para facilitar os
trabalhos da Comissão eu retiro a proposta.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Obrigado a
V. Ex.a (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Constitu
inte .Darcy Pozza, a Mesa agradece a V. Ex.a a retirada.
Aliás, 'devo-lhe uma explicação, assim como' ao Plenário.
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Quando este humilde Constituinte está presidindo,
normalmente perguntamos se o Constituinte quer manter
o destaque. Não se trata, de forma alguma, de uma insi
nuação para S. Ex.a retirá-lo, porque nós, parlamentar-as,
é que sabemos da importância e responsabilidade do nosso
trabalho.

ríz, Israel Pinheiro, João Agripino, Nelson Wedekin Octá
v~o Elísio, Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Vicent~ Bogo,
VIlson Souza, Alceni Guerra, Antoniocarlos M.endes Tha
me, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Edme Tavares, Eral
do Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Thomaz
Nonô, Luís Eduardo, Mário Assad, Paulo Pimentel San
dra Cavalcanti Antônio Carlos Konder Reis, Daorcy'pozza,
Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora Jonas
Pinheiro, José Tinoco, Paes Landim, Rieardo Izar' Bran
dão Monteiro, José Mauricio, Lysâneas Maciel Francisco
Rossi, Joaquim Bevílaequa, Luiz Ignácio Lulà da Silva
Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Roberto Frei~
re e Aldo Arantes.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 66 Constituintes.
Total: 66 votos. O Destaque foi aprovado.
. .A próxima é a Emenda n.O 5976, de autoria do Cons

trtuínte Darcy Pozza. (Pausa) S. Ex.a. retira a emenda.
Passamos à votação do Inciso VI, do art. 6.°

Emenda n.o 8053, requerida pelo Constituinte João
Paulo. (Pausa) S. Ex.a retira o destaque.

Em votação o Destaque n.o 6792, requerido pelo Cons
tituinte Carlos Sant'Anna, referente à Emenda n,v 30255.
S. Ex.a está ausente; o destaque está prejudicado.

Destaque n,v 6867/87, do Sr. Fernando Hen
rique Cardoso, "que adita a expressão "além da
remuneração variável, quando esta ocorrer" cons
tante do art. 7.0 inciso VI do Substitutivo n.O 1,
ao art. 6.° inciso VI do Substitutivo n.O 2." (llo.a
votação) -

Em votação o Destaque n.? 6867, requerido pelo
Constituinte Fernando Henrique Cardoso, que está ausen
te. S. Ex.a teria credenciado o Constituinte José Serra a
fazer a defesa da sua emenda. Solicito a todos os Consti
tuintes, especialmente ao colega José Serra, que, quando
ocorrer-um fato como este, tragam pelo menos o documen
to escrito e completo, pois aqui há uma assinatura, num
papel branco, do Constituinte Fernando Henrique Car
doso. A rigor, a Mesa não irá aceitá-lo, pois não faz re
ferência ao dispositivo e ao destaque em votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presi
dente, na verdade, reconheço, tratou-se de uma atitude
um pouco apressada. O nobre Constituinte F1ernando
Henrique Cardoso deixou, junto à direção do PMDB, essa
folha com a assinatura para que o destaque fosse encami
nhado, e foi transmítído a mim, indiretamente, o pedido
para que o defendesse.

Peço a V. Ex,a compreensão no sentido de permitir,
não obstante a falha que aponta, a defesa do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
colega, o Constituinte Fernando Henrique Cardoso é, in
clusive, membro da Mesa. Quero dizer a V. Ex.a. que a mi
nha experiência muito pequena como advogado ...
S. Ex.a acabou de chegar, o que soluciona o problema,
mas quero dizer a V. Ex.a que não posso aceitar um
documento em que não existe referência ao destaque nem
ao nome de V. E..x.a Era como se eu pudesse dar segui
mento a um documento em branco.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presi
dente, V. Ex.a sabe que a autorização foi dada para que
eu a preenchesse com os dados do momento. Todavia, a
chegada do Constituinte Fernando Henrique Cardoso so
luciona o problema.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Perfeito.

A cada momento temos novas experiências. Espero
que não volte a ocorrer situação como essa, porque penso
que a Mesa deve agir dessa forma.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Car
los Mosconi, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fer
nando Bezerra Coelho, Haroldo Sabóia, João Calmon, João
Herrmann Neto, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol,
José Serra Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim,
Nelton Fri~drich Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pimenta
dá Veiga, Rena~ Vianna, Rodrigues Palma, Sigm.aringa
Seixas, Virgildásio de Senna, Albano Franco, Antomo Ma-

o SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, gostaria apenas de dar ciência aos nobres Cons
tituintes de que, nos entendimentos que mantivemos com
o nobre Relator Bilrnardo Cabral, chegamos - com a
participação do Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva
_ à compreensão de que a fórmula proposta pelo nobre
representante do PT estabelece exatamente o equilíbrio,
a flexibilidade que permite a realização de convenções
coletivas e acordos sobre a matéria e a manutenção do
princípio de irredutibilidade.

Acreditamos que a manutenção da expressão "nos ~er
mos da lei" poderia trazer futuramente alguns prejuízos
aos trabalhadores. Se deixarmos como está no texto pro
posto pelo nobre constituinte Luiz Inácio Lula da Silva
será estabelecida a flexibilidade e condicionada a parti
cipação dos trabalhadores por íntermédío das negociações
e convenções. Parece-nos ser esta a formula que busca
vamos desde o primeiro momento: uma fórmula equili
brada que permite a manutenção da participação geral,
sem a inflexibilidade que oportunamente, poderia voltar
se até contra os trabalhadores.

Por isso eneaminhamos a favor da aprovação do des
taque, nos termos sugeridos pelo constituinte Luiz Inácio
Lula da Silva.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te tendo em vista as explicações dos Constituintes Luiz
IY{ácio Lula da Silva e Antônio Britto, o Relator encarece
aos Srs. Constituintes que aprovem a emenda. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Passa-se
à votação.

Destaque n.o 414/87, do Sr. Luiz Inácio Lula
da Silva, "que suprime a expressão "em lei" do
art. 6.°, inciso V, do Substitutivo n.O 2)". (109.a
votação)

Em votação o Destaque n.? 414, requerido pelo Cons
tituinte Luiz Inácio Lula da Silva, referente ao inciso V
do art. 6.0 , para suprimir a expressão "em lei".

Com a palavra o Constituinte Luiz Inácio Lula da
Silva.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULADA SILVA
- Sr. Presidente, gostaríamos de fazer um apelo aos
Srs. Constituintes no sentido de que suprimissem a
expressão "em lei", deixando para os sindicatos a raspou
sabilidade de fazerem os acordos que julgarem convenien
tes. Achamos mais prudente deixar o assunto nas mãos
das convenções dos sindicatos do que na lei. com a
supressão da palavra "lei" já conquistaremos um avanço
eonsíderável na Constituição.

O SR PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Antônio Britto, para encaminhar
a favor.
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Em votação o Destaque n.? 6867, requerido pelo Cons
tituinte Fernando Henrique Cardoso, para incluir a ex
pressão "além da remuneração variável, quando esta ocor
rer", constante do inciso VI do art. 7.0 do 1.0 Substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Sr. Presidente, ao chegar, ouvi V. Ex.a mencio
nar o meu nome. Suponho que o tenha feito com relação
a-o destaque de minha autoria, e cujo encaminhamento
autorizei o Constituinte José Serra a efetuar.

Simplesmente, estou pedindo volte-se à redação an
terior que garante a existência, pelo menos, do salário fi
xo e, depois, o variável. Na forma atual não está explíeí
ta essa garantia.

Peço a V. E,x.a, Sr. Presidente, que ponha em votação
o destaque, pois me parece de toda justiça que se faça es
sa correção, em homenagem ao Relator, e que se volte
ao texto inicial do Oonstítuínte Bernardo Cabral.

Peço ao Constituinte José Serra que faça a defesa do
destaque.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Está
inscrito para encaminhar a favor o Constituinte Nelton
Friedrich, mas antes concedo a palavra ao Constituinte
José Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÊl SERRA - Sr. Presi
dente, apenas para explicitar: no atual Substitutivo, o
inciso VI do art. 6.0 diz:

"garantia de salário fixo, nunca inferior ao
mínimo, ainda que a remuneração seja variável."

.AI proposta do Senador Fernando Henrique Cardoso e,
inclusive, Ido Deputado Carlos Sant'Anna, que não estava
presente - por isso seu destaque foi prejudicado - é que
voltásS6'L11,OS à redação do 1.0 Substitutivo, que diz:

"Garantia de salário fixo, nunca inferior ao
salário minimo, além da remuneração variável,
quando esta ocorrer."

Qual é a diferença entre uma situação e a outra?

Na situação do 2.0 Substitutivo, digamos, um empre
gado de comércio, ou garçon de' uni restaurante, tem uma
remuneração variável, mas terá que trabalhar, através de
um esforço de produtividade, para chegar ao piso de. um
salário mínimo, e só a partir daí é que ele ganhara de
acordo com sua produtividade, seja em venda, seja de
atendimento. O 1.0 Substitutivo garante o mínimo como
piso e remuneração variável a partir desse piso.

Creio que do ponto de vista financeiro para as empre
sas comerciais trata-se de uma questão insignificante; do
ponto de vista do trabalhador e do ponto de vista da efi
ciência da própria empresa, o 1.0 Substitutivo é mais
adequado. Por quê? O trabalhador terá estímulo imedia
to para ter maior produtividade, porque ganhará imedia
tamente, em função dessa produtividade, enquanto que no
outro caso poderia até, em tese, haver uma acoencdação
sabendo que, mesmo não tendo essa produtívídade, rece
berá de toda maneira um salário mínimo. Então, acredito
que compatibilizamos dois casos numa reivindicação mui
to antiga dos comerciários, no sentido de que possam ter
um piso mínimo e ganhar uma remuneração variável.
O· efeito financeiro, insisto, é pequeno, porque inclusive a
E.'.npresa pode ajustar quais seriam as margens de remu
neração variável a serem fixadas.

São estas as razões pelas quais creio que é de todo
c-onveniente que voltemos à redação do 1.0 Substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
oradores inscritos para encaminhar contra. O C(Jnstituinte
Bernardo Cabral deseja pronunciar-se sobre o destaque?

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Nada a opor,
Sr. Presidente. A relatoria deixa em aberto a votação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo-
tação. .

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Car
los Mosconi, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fer
nando Bezerra Coelho, Fernando Henrique Cardoso, Ha
roldo Sabóia, João Calmon, João Herrmann Neto, José
Ignácio Ferreira. José Paulo Bisol, José Serra, Mário Li
ma, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nil
son Gibson, Pau10 Ramos, Pimenta da Veiga, !Renato Vian
na, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de
Senna, Albano Franco, Antonio Mariz, Euclides Scalco,
Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Uldurico
Pinto, Vicente Bago, Vilson Souza, Alceni Guerra, Anto
níocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, lEdme Tavares,
Eraldo Tinoco Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins,
José Thomaz Nonô, Mário Assad, Paulo Pimentel, Sandra
Cavalcanti, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Jar
bas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Jonas Pi
nheiro, José Tinoco, Paes Landim, Ricardo Izar, Brandão
Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da
Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, José Maria
Eymael, Roberto Freire, Jamil Haddad e Aldo Arantes. Vo
taram NAO os seguintes S'Bnhores Constituintes: Carlos
Chiarelli e Luís Eduardo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 68 Constituintes;
votaram NÃO 2 Constituintes. Total: 70 votos. O Destaque
foi ,aprovado. '
: ,. Ém. votação o Destaque n. O 8373, requerido pelo Cons
títuínte Paes Landim, referente à Emenda n.o 32588.
(Pausa) O Sr. Constituinte Paes Landim retira o destaque.

Passemos à votação do inciso VII do art. 6.°

Destaque n.o 0480/87 - Emenda D.O lP
05547-4, do Sr. Florestan Fernandes, "que modi
fica o art. 13 inciso IX do Substitutivo D.o 1.
(art. 6.° inciso VII do Substitutivo n.O 2)". (lll.a
votação)

Em votação o Destaque D.o 480, requerido pelo Consti
tuinte Florestan Fernandes, referente à Emenda n.O 05547:
"salvo em relação à expressão "ou do valor até". Indica
o autor, para encaminhar a favor, o ilustre Constituinte
Jorge Hage.

Na verdade, o ilustre Constituinte está presente. A
indicação estava sobre a mesa, sem informar se S. Ex.a
abria mão ou se era o segundo a encaminhar. Peço mi
nhas escusas ao ilustre mestre Florestan Fernandes.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES 
Sr. Presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Constituintes, .na
proposta inicial tinha em mente a situação dos idosos. Era
emenda que tentei fazer passar, desde a Subcomissão a que
pertenci, mas infelizmente, ela não foi absorvida. Os cole
gas aqui sugeriram uma mudança no texto que acolhi, de
modo que a redação ficaria: "Décimo terceiro salário com
base na remuneração integral de dezembro de cada ano
ou no valor da aposentadoria".

Creio não ser necessário salientar a importância dessa
emenda, porqueela garante ao aposentado, no texto cons
'titucional, algo equivalente ao que estamos garantindo ao
trabalhador ativo. Esse período da vida do homem moder
no é muito difícl e especialmente os ídosos e acidentados
'que recebem aposentadorías ínfimas necessitam de uma
atenção maior do legislador e da sociedade. A pedido do
meu colega Constituinte Ricardo Izar, a redação do texto
f.icará: "Décimo terceiro salário com base na remuneração
íntegraí de dezembro de cada ano ou no valor da. aposen
tadoria". Então, essaé a proposta que creio ser evidente
por si própria e <dispensar maiore~. comentários..
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Agradeço a V. Ex.fIe a atenção e o apoio que puderem
dar a essa emenda, que estabeleceria uma equivalência en
tre o que se faz ou se propõe com referência ao trabalha
dor ativo, estendendo a medida ao trabalhador inativo.
Muito obrigado. (Palmas)

o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Jorge Hage, que encaminhará a
favor.

o SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, apenas para endossar e sublinhar a
importância da emenda apresentada pelo nobre e ilustre
Constituinte do Partido dos Trabalhadores de São Paulo,
Deputado Florestan Fernandes, de alto alcance. É preciso
deixar claro que, na ma formulação, após a retirada par
cial, o texto manterá - se contarmos para isso, evidente
mente, com a aquiescência desta Casa - a formulação
do Substitutivo Cabral II na sua integra: "décimo terceiro
salário, com base na remuneração integral de dezembro
de cada ano", acrescentando-se a expressão contida numa
parte da emenda do Constituinte Florestan Fernandes: "ou
no valor da apo:entadoria do mesmo mês".

Portanto, não se altera a colocação inicial, integral,
do inciso VII do Relatório Cabral lI, mantendo-se a deno
minação "décimo-terceiro salário", que não é modificada
para "gratificação natalina". Apenas se acrescenta, ao fi
nal, a explicitação da garantia de que os aposentados tam
bém receberão o décimo-terceiro salário no mesmo valor
e no mesmo mês de dezembro, tal qual os trabalhadores
em atividade.

Ao eminente e ilustre Relator Bernardo Cabral, que
já tem dado, ao longo desta discussão de destaques e
emendas, mostras de sua lucidez e grandeza, ao acolher
tudo aquilo que concorre para aperfeiçoar seu magnífico
texto, formulo um apelo no sentido de que também dê sua
palavra de acolhimento a esta emenda.

Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - ooneedo a
palavra ao nobre Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs Membros da Comissão de Constituição, o Constituinte
Jorge Hage acaba de merecer, por via oblíqua, com as
palmas que estrugíram no Plenário, o "de acordo" do Re
lator, de modo que o acompanho. (Palmas)

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Co:r;stituintes:
Abigail Feitosa Ademir Andrade, Artur da Tavola, Ber
nardo Cabral, 'Carlos Mosco~lÍ,. Carlos. Sa~t'Anna, Celso
Dourado, Cristina Tavares, EgIdlO Ferreira LIma, ~7rnam~0
Henrique Cardoso, Francisco Pint~, Ha~ol.do Sab~la, Jo~<?
Calmon João Herrmann Neto, Jose IgnaClo FerreIra, Joré
Paulo Bisol, José Serra, José U)isses de Olivei~a, Manoel
Moreira, Mário Lima, Milton ReIS, Nelson oarneíro, Nelton
Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ra;mos, Pimenta .da V-:iga,
Prisco Viana, Renato Vianna, Rodrigues Palma, SI~marmga
Seixas, Virgildásio de Senna, Albano Franco, Ant?UlO M~i.z,
Euclides Scalco, Israel Pinheiro, Nelwn Wedeki?, Oc~avIo
Elísio, Roberto Brant, Rose de Freitas, UldurIco Pmto,
Vicente Bogo, Vilson Souza, Antoniocarlos Mendes ThAam.e,
Arnaldo Prieto Carlos Chiarelli, Edme Tavares, tnocêncio
Oliveira José 'Jorge, José Lins, José Thomaz Nonõ, Luí:S
Eduardo, Mário Assad, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti,
Antônio Carlos Konder Reis, Darcy pozza, Jarbas Passa
rinho, Virgílio Távora, Jonas _pinheiro,. José T~noco, ~a.es
Landim, Ricardo Izar, Brandao MonteIrO, J?se. MaurIc!o,
Lysâneas Maciel, Francisco Rossi,. Gastox;e RIghI, JoaqUim
Bavila.cqua, Luiz Inácio Lula da. Silva, Plínio Arruda S~
paio, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Roberto FreIre,
Jamil Haddad e Aldo Arantes. V:otou NAO o senhor Cons
tituinte Eraldo Tinoco.

DECLARAÇÃO DE VOTO
"Na oportunidade da votação do inciso VII do art. 6.°

do 2.0 Substitutivo do Relator Bernardo Cabral, votei con
trariamente à Emenda n.O 1P-05547-4 do Constituinte Flo
restan Fernandes, pelas razões seguintes:

1) Tratando o referido artigo 6.° dos direitos dos tra
balhadores em atividade, entendi. não ser o local apro
priado ,do texto constitucional para figurar o direito à
gratificação natalina para os aposentados;

2) O referido inciso VII trata do direito ao décimo
terceiro salário. Tecnicamente o inativo não percebe Salá
rio e sim Proventos, o que justifica a impropriedade de
tratar-se da matéria no mesmo dispositivo;

3) O artigo 230, contido na Seção II (Da Previdência
Social) do Capitulo LI (Da Seguridade Social) do Títu·
lo VIII - Da Ordem Social, trata especificamente do di
reito à aposentadoria, garantindo inclusive condições es
pecífícas relacionadas a esse direito. No meu entender,
nesse artigo deveria ser incluída a matéria referente à
Emenda 1P-05547-4. e não no artigo 6.°, daí o meu voto
contrári.ro; .

4) Além do artigo 230, há o Capítulo VII do mesmo
Título VIII, que trata da Família, da Criança, do Adoles
cente e do Idoso, sendo que ° artigo 260 trata especifica
mente do amparo ao Idoso, onde a matéria poderia ser
incluída, como aliás foi o entendimento da Subcomissão da
família, do Menor e do Idoso, da qual tive a honra de ser
O' Relator, quando pude surgerír e acatar várias propostas
em benefício dos aposentados, como pode ser encontrado
no Parecer e no Anteprojeto daquela Subcomissão. O Re
lator Bernardo Cabral achou que era mais apropriado tra
tar do problema dos aposentados na Seção da Previdência
Social, para ali deslocando vários aspectos ida matéria
aprovada na Subcomissão, o que aceitamos sem dificuldade.

Sala das Sessões, 13 de outubro de 1987- Constituinte
Eraldo Tinoco."

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 75 Constituintes;
votou NAo 1 Constituinte. Total 76 votos. O Destaque
foi aprovado. De.claração de voto, do Sr. Constituinte Eral
do Tinoco.

Em conseqüência, estão prejudicados os Destaques n,?

2779, requerido pelo Constituinte José Maria Eymael, e
n.O 6419, requerido pelo Constituinte Max Rosenmann.

Em votação o inciso VIII do art. 6.°
Nobre Constituinte José Maria Eymael, V. Ex.a. tem

alguma questão de ordem a levantar?
O SR. CONSTITUINTE JOSlÉ MAmA EYMAEL - Sr.

Presidente, acabei de confirmar com a Mesa meu interesse
na manutenção deste destaque, que é da maior relevâncía
porque corrige e completa a redação. E com relação ao ...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte José Maria Eymael, V. Ex.a diz que acaba de confir
mar na Mesa. Perdoe-me, mas não sei em qual das Mesas.

Explico a V. Ex.a que acaba de ser aprovado o seguinte
destaque:

"Gratificação natalina, com base na remune
ração integral de dezembro de cada ano, ou no
valor da aposentadoria do mesmo mês."

A emenda de V. Ex.a é proporcional ao tempo de ser
viço no respectivo ano.

O SR. CONSTITUINTE JOSiÉ MARIA EYMAEL - O
assunto é completamente diverso.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - tm evidente
que, aprovada esta redação, a emenda de V. Ex.a. está
prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE JOS/É MARIA EYMAEL - M1
nha emenda não prejudica esta.
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Sr. Presidente, a Mesa permite que eu esclareça o sen
tido da emenda?

Pela forma como está redigido no Substitutivo n.O 2,
o dispositivo permite a interpretação de que uma pe~St?a
que entre no mês de outubro pode receber o 13.° salárío
integral.

Minha Emenda apenas impede esta possibilidade de
interpretação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte José Maria Eymael, o que pretende a Emenda
aprcvada é a remuneração integral de dezembro de cada
ano.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ M:AfR.IA EYMAEL 
Minha Emenda não conflíta com essa interpretação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Mas é
evidente. V. Ex.a acaba de dar {) exemplo. Se eu <entrar em
outubro, vou receber um salário proporcional - aliás, não
vou fazer cálculo aqui - que pode ser de dois doze avos.
A Emenda aprovada é de que seja "com base na remune
ração integral de dezembro de cada ano".

Nobre Constituinte José Maria Eymael, a questão está
resolvida.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL 
Sr. Presidente, apelo para a urbanidade e ao espírito
democrático de V. Ex.a, permitindo-me explicar o assunto
de uma forma um pouco detalhada, porque a emenda
não conflita com a norma que foi aprovada, que esta
belece que o décimo terceiro salário corresponderá à remu
neração integral do mês de dezembro. Esta e a norma
aprovada. A minha emenda não conflita com este ponto
de vista, apenas o completa. Qual f(li o espírito do pro
jeto? O autor da própria emenda aprovada não estabelece
que uma pessoa que tenha três meses de casa receba a
remuneração integral.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte José Maria Eymael, a Mesa não vai entrar
no espírito da emenda ou no espírito daquilo que querem
os Constituintes. A Mesa só pode decidir em cima do que
está colocado nas emendas.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL 
Exatamente, Sr. Presidente. Não é conflitante.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Antônio Carlos Konder
Reis.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, o nobre
Constituinte José Maria Eymael está incorrendo num
equívoco. A interpretação que S. Ex.a acaba de sugerir,
para aplicação no texto, não se conforma com a redação
do texto. A emenda do nobre Constituinte Florestan Fer
nandes é realmente substitutiva. Diz a emenda aprovada:
"gratificação natalina com base na remuneração integral
de dezembro."

O critério estabelecido na emenda está claro, é "com
base". A emenda não diz que a gratificação natalina seja
de igual valor à remuneração de dezembro. A lei ordi
nária estabelecerá o mecanismo para a fixação do valor,
tendo em vista a redação.

Desse modo ,creio que a emenda aprovada, de fato,
prejudica a proposição do Constituinte José Maria Eymael,
até porque a interpretação de S. Ex.a não se conforma
com o que está escrito no texto. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o inciso VIII ...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL 
Sr. Presidente, apresento recurso à Mesa da Assembléia

Nacional Constituinte, quanto a essa decisão na sessão
que V. Ex.a preside, a qual carece de fundamento.

Documento a que se refere o Sr. Constituinte
José Maria Eymael:

"Excelentíssimo Senhor
Senador Afonso Arinos
Dígníssímo Presidente da
Comissão de Sistematização

Requeiro a Vossa Excelência que coloque a apreciação
à Mesa da Assembléia Nacional constítuínte em grau de
recurso, decisão de Vossa Excelência sobre a preiudíoíaü
dada da Emenda n,v 32449, Destaque n.> 2779/87, depois
da aprovação do destaque anterior de n.O 480/87, de auto
ria do nobre Deputado Florestan Fernandes.

Discordo de tal decisão, pois a emenda de minha
autoria não foi prejudicada, até porque antes de ser subs
titutiva, conforme parecer oral de Vossa Excelência, ela
é aditiva ao texto aprovado, apenas explicitando a norma.

Sala de Reuniões, 9 de outubro de 1987. - Consti
tuinte José Maria Eymael."

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a
pode fazê-lo através do que explicita o Regimento.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO 
Sr. Presidente, V. Ex.a já decídíu. Rendo-me à sua decisão,
mas quero ressaltar que, como advogado e jurista bri
lhante V. Ex.a sabe que as exceções devem ficar expressas,
sob peila de vigorar a regra geral. A interpretação "com
base" é subjetíva, Pode ficar ao arbítrio de cada um dos
intérpretes. A emenda que V. Ex.a não quer colocar em
votação leva à exceção. É preciso disciplinar aquele dis
positivo. Sempre que alguém trabalhar um ano, receberá
um salário integral; mas, se for nomeado em dezembro,
receberá um doze avos e não o salário integral de dezem
bro. O nobre Constituinte Antônio Carlos Konder Reis lem
brou que era "com base", mas V. Ex.a, advogado mili
tante, sabe que é falha a jurisprudência. Para evitar dúvi
das e para que amanhã não surjam numerosas ações na
Justiça do Trabalho, melhor seria que ficasse claro que
quem trabalhou seis meses terá direito a seis doze avos
do mês e não a doze avos. V. Ex.a, que conhece as sutile
zas e as dificuldades da interpretação, poderia permitir
que isso ficasse expresso, porque a regra geral é para
todo mundo: de agora por diante é um mês, igual ao
de dezembro. Quem for nomeado em dezembro terá direito
a dois meses, o de dezembro e o outro. De modo que essa
interpretação é que vai vigorar como regra geral, que fica
sendo a do dispositivo. A outra é exceção. V. Ex.a, que
conhece as variedades da jurisprudência, sabe quantos
processos irão à Justiça do Trabalho para discutir se é
mais, ou menos. V. Ex.a poderia rever a sua decisão e
admitir a votação dessa emenda, que tem um consenso
geral, já que apenas ressalva a exceção e não a regra geral.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL _
Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Lysâneas Maciel, para
contraditar.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL 
Sr. Presidente, na verdade, se for porventura aprovada a
explicitação de que fala o Constituinte José Maria Eymael,
haverá uma contradição, porque a expressão "integral"
vai chocar-se com a expressão "proporcional". E note bem
V. Ex.a como eu habituado à Justiça do Trabalho, aí
poderá residir o perigo maior. A expressão, com base no
que expôs o eminente Constituinte Antôníoearlos Konder
Reis, resolve plenamente. Não está no espírito de nin
guém, mas, se colocarmos as expressões "proporcional"
e "integral" aí, sim, isso dará margem a sucessivas inter
pretações, geralmente contra os interesses dos emprega
dos. Será inclusive contra-senso inserirmos as duas ex
pressões no mesmo dispositivo legal.
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Portanto, não tem razão o eminente Constituinte Nel
son Oarneíro, nem Q relator da emenda, Constituinte José
Maria Eymael. Será um contra-senso aprovarmos as duas
expressões no mesmo dispositivo legal.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A maté
ria está decidida. Na questão de ordem que levantou, o
Oonstituinte Nelson Carneiro solicitava, em última análise,
a revisão da decisão da Mesa, com a qual o Constituinte
José Maria Eymael não se conformou. S. Ex.a conhece
meu espírito democrático. Não vai aqui nenhuma posição
no sentido de pretender cercear o direito de V. Ex.a re
correr, medida adequada quando s-e verifica posiciona
mento de ínsatísfação diante de um decisório. Considera
a Mesa que há contradição evidente entre os textos apro
vados e a emenda de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOS!É LINS - Peço a palavra
pela ordem, Sr. Presidente.
. O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - É sobre a
mesma matéria, Sr. constituinte? Matéria vencida é ma
téria decídída,

O SR. CONSTITUINTE JOS'É LINS - Acato a decisão
de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Passamos
a votação do inciso VIII.

Em votação o Destaque n.O 139, requerido pelo Consti
tuinte Paulo Paim, referente à Emenda n.O 34360, de auto
ria do Constituinte Geraldo Campos, salvo em relação à
expressão "independente".

O SR. CONSTITUINTE JOSDi: MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, apenas uma última colocação. Sem pretender
causar polêmica. solicito a V. Ex.a que, a exemplo do que
ocorreu hoje, a Mesa se reúna posteriormente para decidir
esta questão de ordem. As Lideranças traçaram, em con
junto com a Mesa, a seguinte oríentação: toda questão Ide
ordem que se tornasse polêmica seria decidida posterior
mente pela Mesa em colegiado. Solicito a V. Ex.a que, pos
teriormente, sem tumultuar os trabalhos de agora da Me
sa, se reúna e examine a matéria.

O aR. PtRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Lamento
dizer a V. Ex.a, mais uma vez, que a razão não milita a
seu favor. A Mesa se reúne, sempre que possível e necessá
rio, para interpretar o Regimento, quando houve inter
pretação diversa em relação ao mesmo. Não se trata aqui
de interpretação diversa em relação ao Regimento.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - A
Mesa se reuniu ontem para examinar questão de ordem.

O aR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O pro
blesna está solucionado. Com a palavra o Constituinte
Paulo Paim.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Sr. Presidente,
neste momento estamos retirando nosso destaque desta
emenda em apoio à emenda do Constituinte Inocêncio
Oliveira' do PLF que também atende ao nosso interesse.
(Palmas) ,

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirado
o destaque pelo Constituinte paulo Paim.

Em votação ó Destaque n.o 4278, requerido pelo Cons
tituinte Friedrich, em relação à Emenda n.o 34360 do
Substitutivo.

O SR. OONSTITlJINTE NELTON FlRIEDRICH - Sr.
Presidente, retiramos nosso pedido porque estamos inscri
tos para fazer a defesa da emenda popular que tem a par
ticipação do ilustre Constituinte Inocêncio Oliveira, ido
PFL.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o Destaque n.o 5380, requerido pala Constituinte
Francisco Küster, referente-à Emanda n,v 23656.

Está presente o Constituinte Francisco Küster ou al
guém eredeneíado? (Pausa) Prejudicado.

Em votação o Destaque n.O 3059, requerido pelo Cons
tituinte Albérico Cordeiro, referente à Emenda n.o 29.465.
S. Ex.a está presente? (Pausa) Prejudicado.

Destaque n.? 3572/87 - Emenda n.? ES
22577-4, do Sr. Inocêncio Oliveira, "que modifica
o art. 7.0 inciso VIII do Suh~titutivo n.o 1 (art. 6.°
inciso VllI do Substitutivo n,v 2)". (112.a votação)

Em votação o Destaque n.O 3572, requerido pelo Cons
tituinte Inocêncio Oliveira, referente à Emenda n.o 22577,
de autoria do próprio Constituinte, salvo a expressão "con
forme dispuser a lei."

Com a palavra o Constituinte Inocêncio Oliveira.
O SR. CO~STITUINTE INOCÉNCIO OLIVEIRA - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, os fatos mostram
que o texto do Suhstitutivo do ilustre Relator Bernardo
Oabral, apesar das críticas que foram feitas, é muito bom.
Como ficou demonstrado, o texto do ilustre Relator foi
fruto de excelente trabalho, realizado por S. Ex.a, junta
mente com sua equipe.

No entanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. constituintes,
no inciso VIII, achamos que este texto não faz justiça ao
trabalhador brasileiro. Diz o atual texto: "salário do tra
balho noturno superior ao diurno".

Nossa emenda está assim redigida: "salário do traba
lho noturno nunca menos de cinqüenta por cento superior
ao do diurno ... "

Assim o fizemos porque, num país como o nosso, em que
mais de 70% dos trabalhadores recebem entre um e três
salários mínimos, em que o índice de desemprego é muito
grande, a parte mais fraca da relação empregador-traba
lhador é sempre o trabalhador. A permanecer o atual texto
_ "salárío do trabalho noturno superior ao diurno" - o
empresário poderia dar apenas 1 ou 2%, e assim estaria
atendido o que ai está.

No entanto, Sr. Presidente, Bras. e srs, Constituintes,
não é preciso ser médico para saber que o trabalho noturno
é extremamente penoso e desgastante, provocando dimi
nuição de tempo de vida ao trabalhador. Ora, se u~a pessoa
dorme seis horas à noite no dia seguinte estara comple
tamente recuperada. MaIS' se passa a noite acordada, ainda
que durma as mesmas seis horas durante o dia, sempre
estará mais desgastada.

Assim sendo demonstrando também que o Partido da
Frente Liberal defende o trabalhador, encaminhamos essa
'3menda, que esperamos mereça aprovação dos nobres
{pares.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte José Thomaz Nonô, para
encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONõ 
Sr. Presidente Sras. e Srs. Constituintes, a emenda do
nobre Con.stit~inte Inocêncio Oliveira inequivocamente é
de vasto alcance social. Brilhante companheiro de parti
do, firmando suas posições inclusive pela orientação lú~~da
que tem imprimido na ~iderança do PFL nas reun~o~s
anteriores, apresenta aqui S. Ex.a proposta deveras OrIgI
nal. Propõe fixar o adicional por salário noturno num
patamar nunca inferior ao percentual de 50%. Com isso,
sem dúvida alguma, S. Ex.a sensibilizará profundamente
os seus eleitores do sertão pernambucano, a vasta massa
de trabalhadores deste. Pais, e avançará celeremente em
direcão aos propósitos do PT, introduzindo neste Plenário
.um novo tipo de aliança democrática e progressista.

É de todo elogiável a postura do Constituinte Inocên
'cio Oliveira, diferente, aliás, da assumida ontem. Quere
mos parabenizar S. Ex.a por esse avanço. Entretanto, a
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bem dos instantes de reflexão e de ~om senso :- não
vou ouvir aqui tenho certeza, acusaçoes de reacionano
ou de conserva'dor porque, graças a Deus, uma t~adição
de muitos anos nesta Casa respalda o que vamos dizer -,
auero manifestar minha estranheza técnica quanto a esse
avanço surpreendente do meu companheiro de partido.

O adicional de salário noturno foi inteiramente fixado
na legislação ordinária em 1/~, oU,2.5% d? sal~rio norm~l,
de f<Jrma justa e correta, e e prática ha muito consolí
dada na nossa legislação trabalhista. O Relator Bernardo
Cabral, homem avançado, comprometido com. as caus~s

<ia esquerda deste País, tem procurado traduzir com ef~

cácía os legítimos anseios da massa trabalhadora.bra;Sl
leira e com muita propriedade optou no seu substítutívo
pela' não-fixação desse percentual, deixando a mat~r~a,
como de direito 'Como colocacao correta, para dectsão
pela legislação ordinária. Fixou o que é legal, o que é
correto e o que é justo, ou seja, que o trabalho noturno
tenha constitucionalmente, e sempre, remuneração supe
rior ao diurno.

Nã'Ü se trata de jogar para a platéia, jogamos para
um País. O avanço justo dos trabalhadores, na questão
da estabilidade, foi obtido com meu voto contrário à equi
vocada posição adotada pela Liderança do meu partido.
Daí a jogar-se para satisfazer aos anseios da platéia,
a meu ver equivocados em relacão à nossa realidade tra
balhista, é coisa completamente distinta. A Constituição
que se quer fazer é uma, o País sobre o qual trabalhamos
é outro. Deste avanço "não quero partíeípàr, pois não quero
ser responsável por arroubos que são muito mais demagó
gicos do que propriamente sociais e trabalhistas. (Palmas)

Durante o pronunciamento do Sr. José Tho
maz Nonô, o Sr. Brandão Monteiro, Segundo-Vice
Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso,
QUaxlto-Vice-Pr'es}den1le.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Constituinte Nelton Friedrich, para enca
minhar a favor.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a construção de nova
ordem democrática continuará sendo uma obra incom
pleta enquanto não ocorrer a revisão total das leis que
regulam as relações trabalhistas.

A questão do trabalho noturno, que, nesse momento,
tem uma contribuição muito grande do ilustre Consti
tuinte Inocêncio Oliveira, apresenta uma opção exeqüível
dentro da nossa realidade. E mais do que isso porque não
podemos jogar para a lei ordinária um direito fundamen
tal, que deve ser assegurado de plano num assunto de
extrema relevância. Afinal de contas, ao analisarmos o
conteúdo dessa proposta, que prevê que o salário noturno
será superior ao diurno em pelo menos 50%, nós, que
retiramos uma emenda mais completa, como também o
fez o Constituinte Paulo Paim - aqui há vários parla
mentares com postura semelhante, como o Constituinte
Jamil Haddad, que há mais de um ano vem trabalhando
nesse assunto -, gostaríamos de fazer uma reflexão no
sentido de que, se o trabalho noturno significa um sacri
fício familiar enorme, retirando em grande parte o tra
balhador da convivência com filhos e esposa, representa
também uma quebra extrema do direito ao lazer e se
transforma numa tarefa estafante, atingindo a saúde e
encaminhando o trabalhador para o processo de fadiga.

Hoje, importantes pesquisas, levando em conta os
aspectos biológicos e analisando todos os aspectos da
questão, desde a década de 40, a partir dos Estados Uni
dos, multiplicando-se em estudos na Europa e hoje pra
ticamente atingindo todos os países, inclusive o Brasil,
evidenciam que a fadiga cria graves riscos, e entre esses
alguns imediatos, como, por exemplo, os acidentes de
trabalho.

- Poderia aqui abrir um parêntese para, na radiografia
que se faz da realidade do Brasil, dizer que trazemos uma
chaga a -marca terrível de campeões mundiais em aeí
dente~ de trabalho. E dentro dessa triste e perversa esta
tística, há uma grande contribuição do trabalho noturno.
Nesse aspecto de grandes riscos, que tem um desdobra
mento imediato, que são os acidentes de trabalho, há um
outro comprovado, o do envelhecimento precoce do tra
balhador. De um lado o acidente que se multiplica em
razão do grave risco da fadiga nesse tipo de atividade
- o trabalho noturno; de outro lado, o envelhecimento
precoce do trabalhador.

Por tudo isso, mais uma vez está intrinsecamente
colocada a questão da qualidade de vida e um princípio
fundamental, do qual não podemos arredar o pé: o de
não objetificar o trabalhador. O trabalhador não é má
quina, não 'é objeto descartável, Portanto, não podemos
objetírícar o trabalhador. Em muitos casos, quando há
esse desdobramento em trabalho noturno, vemos este
aspecto da fadiga, evidentemente aumentando o número
de acidentes e presente o envelhecimento precoce. Não
há; necessidade de nos debrucarmos sobre estudos da socio
logia do trabalho ou da chamada psicologia da indústria.
É preciso ficarmos tão-somente, neste instante, com um
ponto fundamental de valorização, sim, do trabalhador,
para que possamos, vitoriosos, definir que o salário notur
no será superior ao diurno em pelo menos 50%.

Fica aqui esta convocação de apoio à proposta do
Constituinte Inocêncio Oliveira, destacando que retiramos
a nossa proposição, por entender que a de S. Ex.a, neste
momento, é mais exeqüível, factível e oportuna. Muito
obrigado.

O SR. - CONSTITUINTE INOCÉNCIO OLIVEIRA _
Sr. Presidente, pela ordem. O meu caro colega José Tho
maz Nonô, quando veio aqui contestar a emenda que apre-
sentei, usou termos pejorativos. -

Quem poderia falar, nesta hora, sobre o tema é este
orador, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, porque sou
homem sério, pequeno empresário, profissional liberal, que
não recebe dinheiro de ninguém para se eleger. O Cons
tituinte José Thomaz Nonô recebe dinheiro dos usineiros
de Alagoas e vive pregando de esquerda neste Plenário.

Então, venho aqui trazer o meu protesto.

Sou um homem sério e voto de acordo com minha
consciência. Não tenho vinculações com grupos econômi
cos e empresariais. E desafio qualquer colega a provar
o contrário.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Deputado, como não houve Questão de Ordem, pergunto
ao Relator se quer fazer uso da palavra. Pedíría ao Consti
tuinte José Thomaz Nonô que não respondesse às palavras
d.? Constituinte Inocêncio Oliveira já que não houve Ques
tao de Ordem, apesar de S. Ex.a ter sido citado nominal
mente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONô -- V.
Ex.a há de me facultar a palavra, Sr. Presidente. Mas
fique tranqüilo, pois não entro nesse nível de diálogo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Não quero entrar no problema do foro íntimo de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONô - Gos
taria apenas de esclarecer à Casa que, em momento algum,
insultei S.-E,x.a o Deputado Inocêncio Oliveira. Disse ape
nas que entendo sua proposição, e contínuo entendendo-a,
como demagógica. É um direito que me assiste. Lamento
profundamente que o nível dos debates dessa Assembléia
Nacional Constituinte seja diminuído com esse tipo de
discussão. A opíníão é colocada quanto a proposta. Acho
que nesse sentido foi a minha colocação .
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a já explicou que é contra a proposta. Agradeço a
V. Ex.a a compreensão.

Passamos, portanto, à votação, Proceda-se à chamada
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Carlos Mosconi, Cristina
Tavares, Fernando Henrique Oardoso, Francisco Pinto,
Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Herrmann Neto, José
Paulo Bisol, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelton Friedrich,
Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Antonio Mariz, João
Agripino, Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Octávio Elísio,
Rose Ide Feitas, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza,
Alceni Guerra, Carlos Chiarelli, Inocêncio Oliveira, Sandra
Cavalcanti, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas
Maciel, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva,
Plínio Arruda sampaío, Robesto Freire, Jamil Haddad e
Aldo Arantes. Votaram NÃO os seguintes Senhores Consti
tuintes: Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Sant'An
na, Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezer
ra Coelho, João Calmon, José Ignácio Ferreira, José Richa,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, pimenta
da Veiga, Renato Vianna, Rodrigues Palmas, Virgildásio de
Senna, Albano Franco, Israel Pinheiro, Manoel Viana,
Marcos Lima, Míchel Temer, Roberto Brant, Edme Tavares,
Eraldo Tinoco, José Jorge, José Lins, José Thomaz Nonô,
Luís Eduardo, Mário Assad, Paulo pimentel, Antonio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Virgílio Távora, Jonas Pinheiro,
Jos'é Tinoco, Paes Landim, Ricardo Izar, Bonifácio de An
drada, Francisco Rossi, Gastone Righi, Adolfo Oliveira,
José Maria Eymael e Antonio Farias.

o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 37 Cons
tituintes; votaram NAO 43 Constituintes. Total 80 votos.
O Destaque foi prejudicado por falta de quorum qualifi
cado.

Vamos passar à votação do DecStaque n.o 4957, do ilus
tre constituinte Jamil Haddad, que é idêntico ao destaque
anteriormente votado. Peço a S. Ex.a que considere isso.

O SR.. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Na reali
dade, meu destaque é idêntico ao que acaba de ser votado,
mas quero declarar que no ano passado apresentei no Sen
nado projeto de lei modificando a CLT, passando de 20 para
50% o adicional do trabalho noturno. Retirei-o este ano,
já que ao final são arquivados, e coloquei-o novamente em
pauta para discussão e votação. O projeto propõe aumento
de 50% para o trabalho noturno. Diante da votação do
destaque anterior não cabe, na realidade, este destaque.
(Palmas) ,

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Agradeço a compreensão de V. Ex.a

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Gostaria de uti
lizar este recurso regimental para endereçar à Mesa um
requerimento verbal no sentido de termos o feriado de
segunda-feira. Recuperaremos esse dia em outras sessões
durante a Semana, se for necessário. Dia 12 de outubro é
feriado nacional. Todas as famílias terão este dia de folga,
assim como as crianças. :Êl um dia em que as famílias po?
derão reunir-se. Todos nós estamos trabalhando em um
regime de horário ininterrupto, o que nos impede, muitas
vezes de visitar nossa família e com ela conviver. Acho que
seria'muito justo se V. Ex.a consultasse o Relator sobre a
conveniência de termos a segunda-feira livre, compensan
do com outras sessões, durante a semana - como disse 
se assim for necessário.

O SR. PRESIDE'NTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não. Encaminharei o requerimento de V. Ex.& à Mesa.
Convidarei o Relator para uma reunião, a fim de decidir-

mos sobre a matéria, porque é da alçada da Mesa, que já
tomou a deliberação, mantendo no calendário a segunda
feira como dia de trabalho. Portanto, preciso consultar
para resolver esta decisão.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI 
Se V. Ex.a achar conveniente reforçar a posição da Mesa na
hora da discussão, bastará pedir que o Plenário se mani
feste de forma simbólica. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa se sente suficientemente forte, mas ficaria, natu
ralmente, muito satisfeita se o Plenário, depois de tomada
a decisão, aprovasse sua decisão. Primeiro decidiremos de
pois comunicaremos ao Plenário.

Art. 6.0 , inciso IX. Em pauta o Destaque n. O 7596,
supressivo, do Constituinte Darcy Pozza, a quem concedo
a palavra, perguntando inicialmente se mantém o destaque.

O SR. CONSTITUINTE DAlROY POZZA - Sr. Presi
dente, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oardoso) _
Obrigado, nobre oonstítuínte. O Destaque n.O 95141, do
Constituinte Ricardo IZar, foi retirado.

O Destaque n.> 2377, do Constituinte Luiz Gushiken,
é substitutivo. Está presente o autor? (Pausa) Ausente.
Retirado o destaque.

Destaque n.O 1183/87 - Emenda n.o lP
09867-O, do Sr. Vivaldo Barbosa, "que modifica o
art. 13, inciso XIII do Projeto de Constituição
(art. 6.0 , inciso IX do Substitutivo n.o 2)". (113.&
votação)

Em votação o Destaque n.o 1183, de autoria do Consti
tuinte Vivaldo Barbosa. Pergunto a V. Ex.a se mantém o

o destaque. (Pausa)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Vivaldo Bar
bosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Toda
vez que o Constituinte Fernando Henrique Cardoso está
presidindo a sessão, tenho a sensação de que S. Ex.a não
o faz com muito gosto, porque está sempre estimulando ou
às vezes até constrangendo os Srs. Constituintes a retirar
os destaques. Ao invés de conceder a palavra na ordem
natural, S. Ex.a pergunta primeiro se o Constituinte man
tém ou retira o destaque. Parece-me que o nobre Consti
tuinte Fernando Henrique Cardoso não gosta de presidir
votações.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, vamos decidir agora
uma das questões centrais do modelo industrial brasileiro.
Não há dúvida alguma de que, se não transformarmos o
modelo industrial do País, não conseguiremos construir
uma economia avançada, moderna, de ponta, capaz de
competir com a economia internacional - temos conseíên
cia disso. A questão central da transformação do modelo
industrial do País é a inserção do trabalhador no centro
e na sorte da sua empresa. Já demos um bom passo nesse
sentido, quando aprovamos a garantia de emprego, mesmo
em condições muitas vezes precárias, como ficou inserido
no texto do Substitutivo.

Agora, quando decidimos sobre a participação nos lu
cros e na gestão da empresa, temos diante de nós, a opor
tunidade de inserir definitivamente o trabalhador no des
tino da sua empresa, fazendo com que seu trabalho depeno
da do sucesso da sua empresa.

Invoco, neste momento, o argumento expendido ontem
com aquele brilho que nós todos aplaudimos, pelo Senador
Carlos Chiarelli, quando S. Ex.a colocou que nosso drama
é produzir o equilíbrio, a integração entre capital e tra
balho, e não um texto legal que produza o antagonismo en
tre capital e trabalho.
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Não há dúvida de que as pr6ximas décadas da econo
mia e da ordem social e política deste País dependem disso,
da inserção do trabalhador na sorte da empresa, ou seja,
a sua participação nos lucros que ele ajuda a construir
com seu trabalho e suor. Ele trabalha na empresa e a
constr6i. É a participação do trabalhador na gestão da
empresa.

Aliás, essa reivindicação não está apenas contida num
texto constitucional antigo, mas em todos os programas
dos partidos. E me vem à mem6ria, neste momento, o
PDS, um dos primeiros partidos que deram a arrancada
para adotar esse princípio. Foi exatamente o programa
do PDS, redigido pelo Presidente Sarney, hoje Presidente
de honra do PMDB, noticiado pelos jornais da época. Na
época, ao redigir o programa do PDS, S. Ex.a lá colocou
a participação nos lucros e na gestão da empresa.

A Constituição de 46 já consagrara esse princípio. E
esse foi um dos pontos mais dramaticamente atacados ao
longo dos últimos 40 anos. Não só o Legislativo, mas os
Constituintes de 1946 consagraram um princípio vazio.
Agora, não podemos repetir este mesmo erro. Temos que
dar concretitude a esse ideal, a este princípio, à trans
formação do modelo industrial deste País. É este o obje
to da emenda.

O texto do Substitutivo, ao repetir, praticamente, a
Constituição de 1946, joga para um futuro incerto e não
sabido a operacionalização da integração do trabalhador
na sorte da sua empresa. Sabemos o que isso significa, ou
seja, o trabalhador ter seus ganhos vinculados aos ganhos
da pr6pria empresa.. Sa:bemos que o seu nível de produ
ção será diferente, assim como o seu nível de integração
e de amor à empresa. Sabemos o que significa o trabalha
dor participar da co-gestão da empresa e o que lhe repre
senta aquela empresa; com que ardor e carinho ele vai
dedicar-se ao mínimo bem da empresa, à sorte e à atívída
de na sua empresa. Todos nos já estamos convencidos dis
so. Não quero aqui reiterar este argumento.

Chamo a atenção desta Comissão e da Assembléia Na
cional Constituinte no sentido de darmos concretitude a
esse princípio, a essa aspiração. Este é o alcance da minha
emenda: estabelecer um percentual mínimo de participa
cão de 1/3 nos lucros e na gestão da empresa. Ela dá
óut~a execução ao princípio. Com isso, estaremos !'lssu
míndo uma atitude transformadora e de grandeza diante
da sociedade, do trabalhador brasileiro e do modelo in
dustrial deste pass que precisa ser transformado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Concedo a palavra, ao Constituinte Antônio Britto, para
encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente Sras. e Srs. Constituintes, a emenda do nobre
Constituinte Vivaldo Barbosa é apresentado, como é hábito
de S. Ex.a com a mais louvável das intenções. Ela me
parece pelo texto oferecido à consideração deste Plenário,
aprese~tar ao menos duas dificuldades para as quais gos
taria de chamar a atenção deste Plenário Em primeiro
lugar, S. Ex.a remontou a 1946, relembrando que disposi
tivo similar a este, tratando da mesma matéria, tornou,
por não ser matéria auto-aplicável e, em conseqüência,
dependendo de legislação complementar ou na inexistência
desta, o dispositivo sem efeito prático:

Chamo a atenção de S. Ex.a e dos nobres Con:tituintes
para o fato de que o Relator Bernardo Cabral, com muita
acuidade, acresceu, ao final do dispositivo apresentado à
consideração da Constituinte, a expressão "ou em negocia
ção coletiva", trazendo para o conjunto dos trabalhadores
o apoio constitucional para, via negociação coletiva, chegar
a este objetivo. Então, não estamos diante de um texto
que repete 1946, mas que avança em relação a 1946, obje
tivamente.

E111 segundo lugar, gostaría de lembrar que o texto do
nobre Relator Bernardo Cabral estabelece uma condição
fundamental para que isso seja igualmente efetivo e
realmente se realize.

Diz o Relalor: "Participação nos lucros desvinculada
da remuneração."

Tal expresâo é suprimida na proposta do nobre Cons
tituinte Vivaldo Barbosa.

Por último, S. Ex.a, o Constituinte Vivaldo Barbosa
diz: "Participação nos lucros e na gestão da empresa onde
trabalha nunca inferior a um terço dos lucros."

Creio, Sr. Presidente Sras e 81'S. Constituintes, que é
hora de se reafirmar algo que tem sido o sentimento médio
desta Casa: é preciso avançarmos, é preciso darmos clareza
ao texto. E nenhum avanço pode . er considerado como tal
se não tiver exatamente a condição da clareza. Quando, em
nome dela, se vai ao detalhe da legislação ordinária, talvez
o avanço não seja exatamente um avanço.

Em nome destes argumentos, encaminho a votação em
favor da manutenção do texto apresentado pelo nobre
Relator Bernardo Cabral, reafirmando convicção de que
este texto é a favor da participação na gestão e não é a
exemplo do que ocorreu em 1946. um texto que seja sim
plesmente a favor, no adjetivo. Ele cria, seja se referindo
à desvinculação da remuneração, seja às negoctaçôec cole
tivas, o caminho concreto pelo qual esse avanço se tornará
realidade a partir da promulgação deste texto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra à Constituinte Cristina Tavares, para
encaminhar a votação a favor.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, Sras e Srs. Constituintes, o Brasil é um País
historicamente dominado pelo capitalismo selvagem. A não
ser que me engane, os Constituintes do lado de cá do
plenário passaram vinte anos acusando o capitalismo sel
vagem que impera no País: concentração de renda, arro
cho salarial, legislação sindical e trabalhista feita para
não ser obedecida.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, a demagogia
imperava ao ponto de a redação do programa da Arena
e do atual PDS, escrita pelo hoje Presidente da República
Jo:-é Ribamar Sarney, consagrar a participação dos tra
balhadores nos lucros das empresas.

O que pretende o representante do PDT do Rio de
Janeiro, nobre Constituinte Vivaldo Barbosa, é que isso
não se torne apenas a expressão de uma vontade dema
gógica, mas a realidade, a participação dos trabalhadores
nos lucros e na co-gestão das empresas. Não venham di
zer que trabalhador não tem competência nem responsa
bilidade para participar dessa co-gestão. Não me digam,
como nos argumentos que ouvi há pouco neste plenário,
que, se, por exemplo, participassem da co-gestão e dos
lucros de uma empresa multinacional, como a Volkswagen,
os trabalhadores iriam trabalhar para que 03 preços subis
sem, a fim de usufruírem os lucros excessivos da empresa,
Acredito, Sr. Presidente, que a classe trabalhadora bra
sileira já amadureceu o suficiente para poder participar
da co-gestão e dos lucros da, empresas e não precisa da
tutela de um parlamento burguês, nem dos supostos ilu
minados que vêm conduzindo a economia brasileira - os
de direita e os de esquerda - cada vez mais concentrando
a pirâmide elitista, que considera o trabalho como o mais
desvalorizado, o mais miserável dos insumos.

Ao pedir a aprovação desta emenda, temos consciên
cia - o Constituinte Vivaldo Barbosa, eu e os que vão
votar - da consagradora derrota que vamos receber, mas
queremos que fique registrada nos Anais da Assembléia
Nacional Constituinte a posição daqueles que, às vésperas
do século XXI - e quantas mil vezes se disse isso, neste ple-
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nário - defendem a participação dos trabalhadores nos
lucros e na gestão das empresas. Daí por que, Sr Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso, tendo V. Ex.a como
uma das figuras mais modernas deste País a presidir a Me
sa, ouso pedir ao Plenário a aprovação da Emenda Vivaldo
Barbosa. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Oon; tituinte José Serra, que encaminhará
contra.

O SR. ,CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Preside~:.

te, S1"s. Constituintes, venho à tribuna, para encaminhar
contra a proposta do Constituinte Vivaldo Barbosa.

Na seqüência dos argumentos colocados pelo meu
companheiro de partido, Constituinte Antônio Britto, vou
chamar a atenção para um ponto. A Emenda Vivaldo
Barbosa excluiu um aspecto do texto do Relator que é
muito importante, que diz "participação nos lucros des
vinculada da remuneração". Trata-se de um aspecto im
portante que se procura fixar na Constituição.

Outro aspecto para o qual queria chamar a atenção
- com todo o respeito que tenho pelo Constituinte Vival
do Barbosa - refere-se à precariedade da redação, tal
como está colocada: "Participação nos lucros e na gestão
da empresa onde trabalha nunca inferior a 1/3 dos lucros,
e cargos de direção", o que nos leva a crer também que
a participação nos lucros e na gestão nunca deverá ser
inferior a 113. Não dá para entender. A precariedade da
redação é bem acentuada.

Pessoalmente, com muita franqueza, tenho dúvidas a
respeito da idéia de participação nos lucros. Por quê?
Porque acho que os sindicatos têm como função defender
aumentos salariais, aumentos na participação do produto
que a empresa gera, independentemente da questão de
lucro stricto sensu, A questão de lucro poderia levar, em
certas circunstâncias, à formação de alianças entre deter
minados sindicatos ou segmentos de trabalhadores e em
presas com a finalidade de deter aumentos de lucros atra
vés de aumentos inflacionários, que contrariam o interes
se público. No entanto, esse já é um conceito consagrado
na Constituição. Agora, chega-se ao requinte de se esta
belecer um percentual dos lucros, independente da con
juntura que a empresa atravesse, do seu tamanho e das
suas condições. Quer dizer, trata-se realmente de um de
talhísmo absurdo de um conceito que, insisto, já é dis
cutível tal como colocado.

.E com relação à questão da gestão, realmente já ins
titui na economia brasileira um sistema de co-gestão 
talvez por amor ao pré-socialismo, que não vai ser alcan
çado numa economia de mercado capitalista como a que
vivemos. A maneira de se realizar essas transformações
não seria através da fixação dessa fração, dessa propor
ção, mesmo se achássemos que esta seria a fórmula de
o progresso social ocorrer no Brasil imediatamente, ama
nhã, a partir desta Constituição. Por esses motivos e por
outros que o tempo não me permite expor, encaminho
contra a proposta do Constituinte Vivaldo Barbosa. (PaI
Jl).a.s)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Indago do Sr. Relator se quer acrescentar alguns esclare
cimentos.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
o eminente Constituinte Antônio Britto havia expressado
o ponto de vista da Relatoria, o que agora é confirmado
pelo Constituinte José Serra. Em verdade, não há que
se dar 1/3 de lucro aos empregados, porque em uma em
presa onde houver três sócios, o empregado vai ter mais
do que o sócio. li: preciso ter cuidado com isso. De modo
que a Relatoria vota contra, com pesar, pela admiração
que sempre tributou ao Oonstltuínte Vivaldo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Haroldo Lima.

O SR. CO~STITUINTE HAROLDO LIMA - Gostaria
de solicitar de V. Ex.a um esclarecimento: A emenda em
votação retira a expressão "desvinculada da remunera
ção"? Estabelece a participação na base de 1/3?

O 8R. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sim, retira. Vou ler a emenda: "Participação nos lucros
e gestão da empresa onde trabalha, nunca inferior a 1/3
dos lucros, e cargos de direção". Espero que V. Ex.a tenha
entendido com clareza a emenda.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Agora
entendi. Muito obrigado. Embora tenha tentado inscre
ver-me, não o consegui e, portanto, não pude falar. A
idéia da participação dos lucros, eu, como comunista, a
esposo inteiramente. Creio que desvinculá-Ia da remune
ração é um grave risco. além do que a idéia de que vamos,
através de uma votação, ganhar 1/3 supõe uma perspec
tiva um tanto idealista: poderíamos estar admitindo a
hipótese, por exemplo, de ganhar para os trabalhadores
a Volkswagen, o que não tem cabimento. A revolução
passaria a ser dispensável.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Agora que já esclareci a questão de ordem de V. Ex,",
peço-lhe que nos devolva a palavra para começarmos a
votação.

(Procede-se à votação)
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA Sr.

Presidente, 17 Srs. Constituintes votaram "sim"; 60 vota
l'am "não"; não houve abstenção.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O destaque do Constituinte Vivaldo Barbosa foi rejeitado.

A Mesa gostaria de submeter agora à votação o des
taque do IConstituinte Raul Ferraz. Sem querer constran
ger ninguém, pergunto se S. Ex.a está presente. Podería
mos fazer esta pergunta pelo menos para verificar as
ausências.

O SR. CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO - Sr. Pre
sidente, há alguns suplentes que não foram chamados.

O 8R. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Secretário, a questão de ordem é no sentido de que
alguns suplentes não foram chamados. Aliás, suplentes
de um determinado partido, o que é mais grave.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - A re
clamação é procedente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Procedendo, continua a chamada nominal. Pedimos es
cusas pelo fato. Como já aconteceu certa feita, encerra
mos a chamada com a votação apenas dos suplentes do
PMDB, omitindo os demais.

(Prossegue a votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Cristina Tavares, José Paulo Bisol, Nilson
Gibson, Paulo Ramos, Miro Teixeira, Rose de Freitas, UI·
duríco Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza, Brandão Montei
ro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Inácio Lula da
Silva, Plínio Arruda Sampaio, Roberto Freire e Jamil
Haddad. Votaram NAO os seguintes senhores Constituin
tes: Abigail Feitosa, Aluízio Campos, Artur da Távola, Ber
nardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso
Dourado, Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Bezerra Coelho, Fernando Henrique Cardoso, Francisco
Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, João
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. Não havendo, vou passar a palavra ao Relator Bernar
do Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
com toda a admiração que tributo ao eminente Constituin
te, sabe S. Ex.a que o texto do Substitutivo está mais com
pleto. Eminente Constituinte Ismael Wanderley, observe
que no texto do Substitutivo existe inclusive a desvincula
ção da remuneração, o que garante mais o empregado.
Se V. Ex.a perceber que, além disso, a emenda de V. Ex.a

suprime a negociação coletiva, há de convir que há um
prejuízo para o trabalhador.

Só me resta, para não ter o constrangimento de vo
tar contra V. Ex.a pela amizade que há entre nós, fazer
o pedido para que retire sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEY -
Em nenhum momento, Sr. Relator, vejo como o meu des
taque pode prejudicar o interesse do trabalhador. Cit~i,

inclusive, levantamento feito pelo Departamento tntersín
dical de Assessoria Parlamentar, que escolheu nosso des
taque como o mais preciso, mais claro e o mais enxuto a
ser inserido no texto constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Mantido o destaque pelo Sr. Constituinte, passa-se à vo
tação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Cristina Tavares, Fran
cisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Paulo Bisol, Mário Lima,
Nelton Friedrich Nilson Gibson, Paulo Ramos, Renato
Vianna, Sigmaringa Seixas, Vírgildásio de Senna, Miro Tei
xeira Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vi
cente' Bogo, Brandão ~onteiro, Jo~é ~auricio, .L~sâneas
Maciel Fl'ancisco ROSSI, Gastone RIghi, Luiz Iríáeío Lula
da Sil~a, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Lima, Rober
to Frilire ,e Jamil Haddad. Votaram NAO os seguintes Se
nhores Constituintes: Aluizio Campos, Artur da Távola,
Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso
Dourado Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Bezerra Coelho Fernando Henrique Cardoso, João Calmon,
José Ignácio F~rreira, José Richa, José ~erra, José Ulí~ses
de Oliveira Manoel Moreira, Nelson Jobím, Oswaldo LIma
Filho Pim~nta da Veiga, Rodrigues Palma, Aécio Neve~,
Alba~o Franco Antonio Mariz, Israel Pinheiro, Marcos LI
ma, Roberto Brant, Vilson Souza, Alceni Guerra, A1?-toni~.
carlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Car1~s ~hIarellIl
Edme Tavares Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, Jose
Jorge José sa~tana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô,
Luís Eduardo, Mário Assad, Paulo Pimentel, Sandr~ ç~
valcanti, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy po~za, VIrgp.I5>
Távora Jonas Pinheiro, José Tinoco, Paes Landim, Bomfa
cio de Andrada, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oliveira e José
Maria Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 28 Cons
tituintes; votaram NÃO 51 Constituintes. Total: 79 votos.
O Destaque foi rejeitado.

Passamos à votação do Destaque n.o 3522, do Cons
tituinte Victor Fontana Estando S. Ex.a ausente, fica pre-
judicado o seu destaque. .

Destaque n,> 4186, do Constituinte Walmor de Luca.
Estando ausente, fica prejudicado o destaque.

Destaque n.o 4495, do Constituinte Victor Fontana.
Estando ausente, fica prejudicado o destaque.

D2staque n. O 4608, do Constituinte Renato Vianna.
Foi retirado o destaque.

Constituinte José Ignácio Ferreira. Foi retirado o des-
taque. .

.Constituinte Darcy Pozza Estando ausente, fica pre
judicado o destaque.

O Constituitne Luis Roberto Ponte retira o destaque.
(Palmas)

Herrmann Neto, José Ignácio Ferreira, José Richa, José
Serra, José Ulisses de Oliveira, Mário Lima, Nelson Car
neiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Fi
lho, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Renato Vianna, Ro
drigues Palma, Blgmarínga Seixas, Virgildásio de Senna,
Albano Franco, Antonio Mariz, Israel Pinheiro, Marcos Li
ma, Michel Temer, Octávio Elísio, Alceni Guerra, Antonio
carlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Ed
me Tavares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Jorge,
José Lins, José Santana de Vasconcellos, José Thomaz No
nô, Luís Eduardo, Mário Assad, Paulo Pimentel, Sandra Ca
valcanti, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Virgílio
Távora, Jonas Pinheiro, José Lourenço, José Tinoco, Paes
Landim, Ricardo Izar, Bonifácio de Andrada, Francisco
Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Olivei
ra, José Maria Eymael e Haroldo Lima.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) -
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 17 Oons
títuíntes: votaram NÃO 67 Constituintes. Total: 84 votos.
Feita a retificação da votação, ampliou-se a diferença a
favor da rejeição. O Destaque foi rejeitado.

Destaque n.O 3243/87 - Emenda n,v ES
24967-3, do Sr. Ismael Wanderley, "que adita in
ciso ao art. 7.° do Substitutivo n.o 1 (art. 6.° inciso
IX do Substitutivo n.O 8)". (1l4.a votação)

Destaque n. o 3243, requerido pelo Constituinte Ismael
Wanderley.

Como faço habitualmente, pergunto a S. Ex.a se deseja
fazer uso da palavra já ou se quer considerar a possibili
dade de renunciar à apresentação do seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEY - Sr.
Presidente, desejo usar da palavra para manter o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Quero esclarecer à Casa que minha pergunta não tem o
objetivo de constranger quem quer que seja, mas o de
evitar delonga muito grande na votação, quando, de ante
mão, sabe-se o resultado. Acho que a Constituição deve
ser votada com brevidade, mas, repito, não quero cons
tranger ninguém.

Concedo a palavra ao Constituinte Ismael Wanderley,
que vou ouvir com a maior atenção e interesse, como sem
pre o fiz.

O SR. CONSTITUINTE ISMAEL WANDERLEY - Sr.
Presidente, Sr. Relator, Srs Constituintes, entendemos que
nosso destaque vem aprimorar o texto constitucional,
quando dizemos: "a participação dos trabalhadores, de for
ma representativa, na gestão, e, direta, nos lucros da em
presa, na forma que dispuser a lei".

Tivemos a felicidade de ver nosso destaque aproveita
do pelo Departamento Intersindical de Assessoria Parla
mental', que o escolheu como o mais preciso e que vem
realmente definir, de forma enxuta, a participação dos
trabalhadores nos lucros e na gestão da empresa. Essa é
uma conquista da Constituição de 1946.

A co-gestão é debatida até no programa do PDS, que,
como sabemos, é um partido conservador.

Chamo a atenção para a importância da redação deste
texto, porque teremos, de maneira indiscutível, inserida
na Constituição, de forma clara, a participação dos tra
balhadores nos lucros da empresa.

Repito, nosso destaque é o seguinte:
"A participação dos trabalhadores, de forma

representativa, na gestão, e, direta nos lucros da
empresa, na forma que dispuser a lei."

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) -

Não havendo mais oradores inscritos, pergunto se há al
guém que deseja fazer encaminhamento a favor ou em
sentido contrário. .
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o Constituinte Luís Eduardo mantém o destaque n.o
8196? (Pausa) S. Ex.a também o retíra,

Terminamos, portanto, a votação do Inciso IX.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, pela ordem. Logo mais, na sessão da tarde,
votaremos um tema extremamente polêmico e da maior
importância, que é a jornada de trabalho Estive olhando
a organização da colocação dos destaques pela Asse-soría
da Mesa, e observei que há destaques que propõem 35
horas semanais; há outros que propõem 40 horas sema
nais, outros 42 horas, outros 44 horas, e finalmente outros
que propõem 48 horas semanais de trabalho. Todavia, a
ordem em que as diversas proposições estão colocadas não
é essa, Sr. Presidente. Apelaria à Asse: soria da Mesa para
que colocasse os destaques na devida ordem, para que
fôssemos votando por partes, até chegarmos à posição
final. Ou num sentido ou no outro, mas que houve.se uma
ordem em algum sentido, para que pudéssemos votar a
questão de maneira organizada e consciente.

Esta a questão de ordem que levanto, sabendo que isso
precisa ser feito antes da ses:ão que se iniciará às 15 horas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O Presidente está limitado ao Regimento, que obriga se
respeite a ordem de entrada do pedido. Não sei quem
presidirá a sessão. Levarei a questão de V. Ex.a ao próximo
Presidente

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Pre idente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra à nobre Constituinte Cristina Tavares.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, as normas consolidadas pelo nobre Constituinte
Nelson Jobim - a quem peço me suceda nesta tribuna 
têm um lógica, tanto que as mais abrangentes devem ser
votadas antes do que as menos abrangentes. Por exemplo:
se é aprovada emenda que estabelece quarenta horas se
manais - é mais abrangente do que a que determina 42
- todas as outras caem. De forma que, diante da lógica
que inspirou as normas consolidadas, estas devem preva
lecer. E esta não pode deixar de rer a ordem adotada no
plenário.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, desejo apenas levar à Mesa um esclarecimento.
V. Ex a disse que são votados os destaques por ordem de
entrada, mas o documento que recebemos - e tenho obser
vado isso em todas as outras votações - não segue essa
ordem. Aqui há exemplos de todos os tipos de emendas.
A da Constituinte Irma Passoni, de n.O 2248, está muito
à frent-e da de n.O 5373. Não estou entendendo a ordem
que a Mesa está adotando.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Se V. Ex a permitir que eu fale, explicarei esse detalhe. Há
ordem dentro de cada bloco. As rupressívas vêm primeiro;
depois, as substitutivas e as modificativas. ~á uma classi
ficação feita na Mesa. De qualquer forma, nao tenho como
resolver uma questão em abstrato. Assim que se proceda
à votação desta matéria já terei informado o Presídente
da sessão das objeções de V. Ex.a Parece-me até que o
argumento da Constituinte Cristina Tavarés é sólido
pela abrangência maior ou menor. Vou transmiti-lo ao
Presidente, dando a minha opinião de que ele tem algum
fundamento. Vamos ver o que é possível fazer!

IV - SUSPENSAO DA REUNIAO
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

A Presidência vai surpender os trabalhos, convocando os
do Senhores Constituintes para a continuação da presente
reunião, hoje, 9-10-87, às 15:00 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 9 DE OUTUBRO DE 1987 (2)

Presidência dos srs.: Jarbas Passarinho, Terc-eiro·
Vice-Presidente; Monso Arinos, Presidente.

I - REABERTURA DA REU,NIAO

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Havendt
número regimental, declaro reaberta a reunião.

II - ORDEM no DIA

VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTITU.l.ÇãO
TíTULO II (contínuação)

Em votação o Destaque n.v 4000, requerido pelo ilustre
Constituinte Aluízio Campos, referente ao texto do Inciso
X. (Pausa) S. Ex.a não está presente. Prejudicado o des
taque.

Destaque n.o 119-87 do Sr. Paulo Paim 
Emenda n,v ES-32974-0, do Sr. Geraldo Campos
"que modifica o art. 7.°, Inciso X do Substitutivo
n.O 1 (art. 6.°, inciso X do Substitutivo n,? 2)".

Em votação o Destaque n.o 119, requerido pelo Cons
tituinte Paulo Paim, referente à Emenda n.O 32974, de
autoria do Sr. Constituinte Geraldo Campos.

Tem a palavra o Sr. ,Constituinte Geraldo Campos.
O SR. CONST.l.TUINTE GERALDO CAMPOS - Sr.

Presidente, Ers. Constituintes, o destaque tem por obje
tivo substituir a redação contida no 2.0 Substitutivo do
Relator Bernardo Cabral pela do Substitutivo zero, ou seja,
a mesma da Comissão Temática, que diz:

" . .. Salário-família aos dependentes dos tra
balhadores que percebem até quatro salários mí
nimos, na base de percentual variável, de 20% a
5% do salário mínimo, a partir do menor ao maior
salário aqui compreendido respectivamente."

A finalidade da proposta é assegurar que o salário
família seja pago apenas aos trabalhadores que percebem
até quatro salários mínimos. Mesmo porque, para os tra
balhadores que ganham acima de quatro salários mínimos,
geralmente a quantia correspondente ao salário-família
não é significativa. Há trabalhadores que percebem deze
nas de milhares de cruzados, mas o salário-família nada
representa em proporção a seu ganho.

Em um país como o nosso, onde é elevado o índice
de mortalidade infantil, é mister assegurar ajuda aos mais
carentes, com o salário-família. Assim, o objetivo da pro
posta é garantir um salário-família correspondente a 20%
do salário mínimo para quem ganha um salário mínimo;
15% por dependente para quem ganha até dois; 10% por
dependente para quem ganha até três e 5% para quem
ganha até quatro salários mínimos. Daí por diante não
se perceberá salário-família.

Entendemos que a adoção desse sistema não acarre
tará nenhum preju'zo para o empresário, pois o salário
continuará, como agora, a ser pago pela Previdência
Social, ficando o empregador responsável apenas pelo seu
adiantamento na ocasião do pagamento mensal. A Previ
dência Social também não seria prejudicada, já que a
elevação do salário-família seria compensada pela dispen
sa de pagamento aos que ganhassem acima de quatro sa
lários mínimos. Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a me
dida, além de não onerar o empregador nem a Previdên
cia, ainda asseguraria ajuda substancial ao trabalhador
menos aquinhoado.

Houve quem pensasse, durante a discussão desse tema
na Comissão' Temática, que isso poderia servir de esti
mulo ao aumento da prole, por parte da camada menos
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aquinhoada dos trabalhadores, o que representaria tam
bém um aumento da população. No entanto, o que se
observa é o inverso. A medida que aumenta o ganho, é
reduzido o número de dependentes. Por isso, acreditamos
que a adoção da emenda nos termos propostos na Comis
são Temática representaria um desestímulo ao aumento
da prole, o que consideramos conveniente ao País. Atual
mente, o salário-família é pago à razão de 5% por depen
dente. Sua elevação para 20%, para quem ganha apenas
um salário mínimo, contribuiria para a redução da carên
cia nos lares mais necessitados.

Acreditamos, pois, Sr. Presidente, que melhor do que
a redação do Relator no seu 2.° Substitutivo é a redação
do Substitutivo "zero", da Comissão Temática que tratou
da ordem social, porquanto representa uma ajuda às ca
madas mais carentes dos trabalhadores.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en

caminhar contra, concedo a palavra ao Constituinte João
Menezes. (Palmas) S. Ex.a não está presente.

Com a palavra o nobre Constituinte Egídio Ferreira
Lima.

O SR. CONSTITU1NTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o texto do projeto asse
gura o salário-família. Querer limita-r o salário-família
de quem ganha até determinado número de salários mí
nimos, querer fixar e estereotipar no texto constitucional
o quantum, a forma, os percentuais do salário-família é
comprometer o seu grande alcance.

Em primeiro lugar, e o que preocupa o autor da
emenda é o fato de ser um reforço para o salário familiar.
Mas o salário-família tem também o alcance de estabe
lecer um controle correto da população, estimulando a
procriação, ou fazendo com que seja reduzid.a. Alguns paí
ses da Europa Ocidental - a Alemanha e um exemplo
típíco - aumentam o salário pelo número de filhos que
a família tem, em virtude da redução de população que
ali está ocorrendo.

Aprovar esta emenda, em última análise, é querer
resolver o problema do salário dos que ganham pouco
por intermédio do salário familiar, comprometendo-o.

Os trabalhadores devem lutar pelo salário justo, não
necessariamente para que este salário seja complementado
com o salário-família, que tem outro alcance.

Manifesto-me contra a emenda..
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a

palavra o Constituinte Paulo Ramos, para encaminhar a
votação a favor da emenda.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, estamos discutindo;
nesta tarde os direitos dos trabalhadores, não os seus
deveres ou ~ncargos, porque estes já são comprovados no
dia-a-dia da nossa história.

Hoje no Brasil, temos, por dados oficiais, 37 milhões
de menóres carentes, sendo 8 milhões abandonados. Já
houve quem dissesse que para cada menor abandonado há
uma família também abandonada. Sabemos que essa famí
lia é a do trabalhador. Precisamos compreender, ao con
trário dos argumentos apresentados pelo Constituinte
Egídio Ferreia Lima, que não podemos estabelecer a mais
remota comparação entre o Brasil e qualquer pais da
Europa. É necessário reconhecer que o Brasil, com a sua
força de trabalho, construiu a oitava economia mundial,
mas os responsáveis pela produção de toda essa riqueza
enfrentam a maior miséria do mundo.

Hoje o Brasil ostenta, diante da comunidade interna
cional, altí.símos índices de pobreza. Não podemos com
preender, nem, acima de tudo, aceitar que o salário-família

seja encarado como um instrumento para incentivar o
descontrole da natalidade. Sabemos que hoje os índices de
natalidade são menores na medida em que se aumenta a
renda familiar. E o salário-família já está arraigado na
consciência do povo brasileiro. Qualquer concessão feita
ao trabalhador em relação ao aumento do valor do salário
família, em nenhum momento poderá ser ví: ta como um
instrumento para o descontrole da natalidade e muito me
nos para desviar o trabalhador da luta por melhores salá
rios.

Todos sabemos que o trabalhador brasileiro, mesmo
quando submetido à mais dura repressão, procura, com
grande sacrifício, encontrar caminhos para se organizar e
para se instrumentalizar na luta por melhores salários.

Hoje toda a classe trabalhadora está com os olhos
voltados para a Assembléia Nacional Constituinte. Não po
demos aceitar que um Constituinte eleito com os votos
dos trabalhadores queira confimar que eles foram incautos,
escolhendo-o para representá-los na elaboração da nova
Carta constitucional.

Subscrita por vários Constituintes, a proposta de auto
ria do Constituinte Geraldo Campos tem um conteúdo
inarredável de [urtíça social, sem que, de alguma forma,
seja gravado o empregador. Precisamos compreender que
a Previdência Social dispõe de recursos e tem possibilidade
de arcar com um ônus que certamente há de contribuir
para a redução do número de famílias carentes, ou de me
nores abandonados.

Hoje, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, é pre
círo reafimar que toda a classe trabalhadora, a esmaga
dora maioria do povo brasileiro, está atenta ao posicio
namento de cada Constituinte, que deve consagrar os direi
tos dos trabalhadores. E este é o capítulo que estamos
discutindo.

Vamos, juntos, apoiar esta emenda, que em momento
algum desfigura -a proposta do nobre 'Relator. Ao contrário,
funciona como um alerta. Espero, portanto, que o Sr. Rela
tor se posicione favoravelmente à proposta, para que pos
samos avançar não só na construção de um modelo de
mocrático, mas também para alcançar-se a justiça social
em nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o nobre Relator, Comtituinte Adolfo Oliveira.

O SR. RELATOR SUBSTITUTO (Adolfo Oliveira) 
Sr. Presidente, nobres colegas, cabe-nos defender o texto
do 2 o Substitutivo, que é amplo e justo para com os tra
balhadores. Temos sérias e fundadas dúvidas quanto à
justeza da emenda de autoria do nobre Constituinte Ge
raldo Campos, embora reconheçamos os propórItos de
S. Ex.a como os mais elevados. Diz a emenda:

"Dê-se ao inciso X a seguinte redação:

X - Salário-familia aos dependentes dos tra
balhadores... "

E aqui nos' deparamos com o primeiro problema, já
que o caput do artigo diz: "Além de outros, são direitos
dos trabalhadores.,." Portanto, não há como repetir. E
prossegue a emenda:

" ... que percebam até quatro salários míni
mos".

Consideramos, Sr. Presidente, a exemplo do que tão
bem sustentou o nobre Constituinte Egídio Ferreira Lima,
não ser humano nem justo proibi-se a percepção do salá
rio-família àqueles que ganhem cinco, seis, dez salários
mínimos, eis que suas carências e problemas são os mes
mos.
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A aplicação, depois, de um percentual variável de 20%,
até o mínimo de 5% do salário mínimo, tampouco é maté
ria constitucional.

Finalmente, diz-se "a partir do menor ao maior salá
rio aqui compreendido ... " I' so também não existe mais,
porque o inciso IV decretou o caráter nacional do salário
mínimo.

Parece-nos muito melhor deixar para a lei a definição
dos critérios e da forma de aplicação do salário-família,
razão pela qual, para não cometermos injustiças e não
excluirmos milhões de trabalhadores do benefício do salá
rio-família, permanecemos com o texto do do Substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - SI' Presiden
te, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pasarínho) - Retirado
o destaque.

Em votação o Destaque n.o 1585, requerido pelo Cons
tituinte Paulo Paim, referente à Emenda n.o 28163.
(Pausa) S. Ex.a retira o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pergunto
ao Constituinte Nelton Friedrich se mantém o destaque.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRmDRICH - Re
tiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirado
o destaque. Passamos ao item XI, que trata da "duração
do trabalho não superior a oito horas diárias". Por ser
supressívo, tem preferência para votação o Destaque
n.o 8154, do Constituinte Haroldo Sabóia, que suprime o
inciso.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO SABóIA - Retiro
o destaque.

Destaque n,? 665/87, do Sr. Brandão Monteiro,
"que sub$titui o art. 6.° inciso XI do Substitutivo
n.o 2 pelo art. 13 inciso XV do Projeto de Cons
tituição". (115.a votação)

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirado
o destaque.

Por ser substitutivo e referente ao Projeto, tem pre
ferência o Destaque n.O 665, de autoria do Constituinte
Brandão Monteiro, que substitui o inciso XI pelo inciso
XV do art. 13 do Projeto. O autor do destaque indicou o
Constituinte Oswaldo Lima Filho para falar a favor.

O SR CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Prer ídente, Sras. e Srs. Constituintes, a emenda de
autoria do Constituinte Brandão Monteiro, em última aná
lise, é, simplesmente, o destaque do art. 13, inciso XV, do
1.0 Substitutivo.

O que S. Ex.a pretende é o que consta da Emenda
n.? 33645. de igual teor, de minha autoria, e repete o Pro
jeto de Constituição anterior.

Diz o inciso XI:

"Duração de trabalho não superior a 40 horas
semanais, e não excedente a oito horas diárias,
com intervalo para repouso e alimentação."

Sr. Presidente, no discurso proferido anteontem pelo
Sr. Presidente da República, está cunhado o lema para o
Brasil de hoje. Dizem os industriais, os grandes comercian
tes e os líderes políticos que o Brasil é a oitava potência
industrial do mundo. Mas, se assim o é, como explicar o
fato - e não quero no momento díscutí-lo - de que no
campo da divida social estamos ao nível dos países mais
atrasados da América Latina, do sudoeste asiático, com os
mais altos índices de mortalidade infantil, da doença de
Hansen, ou de Chagas, ou doenças endêmicas que já estão
afastadas do mundo desenvolvido? Hoje, neste mundo de-

senvolvido a que o Brasil se orgulha de pertencer, não há
uma só nação em que a jornada de trabalho seja ainda de
48 horas semanais. Países da Escandinávia, assim como a
França, a Holanda, a Bélgica, a Itália, a Inglaterra, e até
mesmo países europeus menos desenvolvidos, como Por
tugal e os da área do Mediterrâneo - Espanha e Grécia 
já adotam jornada de trabalho inferior a 40 horas.

Quero salientar, ainda, sem vanglória, que fui o autor
do Projeto n,? 526, de março de 1983, que fixou em 40 ho
ras a jornada semanal de trabalho. Menciono este fato pa
ra destacar que a medida, portanto, em termos de lei or
dinária, já está aprovada, desde novembro de 1985, pela
Câmara dos Deputados, em votação praticamente unânime,
embora ainda hoje durma nas gavetas do Senado Federal.

Esse parece-me o argumento fundamental contra os
que, equivocadamente, afirmam que a matéria não deve
figurar na Constituição. Ora, como não figurar na Consti
tuição, se quando se apresenta a matéria como lei ordínã
ris, ela é engavetada, como ocorreu com o projeto de minha
autoria, já referido, que, mesmo aprovado pela Câmara em
28 de novembro de 1985, continua dormindo nas gavetas do
Senado Federal?

A crise social que vive o Brasil - já o têm dito nume
rosos representantes que assomaram a esta tribuna - é
devida basicamente à má distribuição de renda nacional.
O País tem crescido a níveis de fazer inveja aos Estados
Unidos ou a qualquer outro país desenvolvido, ou seja,
em termos de 7 a 8% do Produto Interno Bruto. No en
tanto, a remuneração dos trabalhadores se reduz de ano
para ano. Nossos industriais, nossos grandes comerciantes
se enriquecem, ostentam um nível de vida igual ao dos
empresários das grandes nações desenvolvidas do Ociden
te. Mas o trabalhador brasileiro é considerado um páría
e, em sua grande maioria, vive de um salário que sequer
é suficiente para a alimentação de sua família.

É preciso salientar que a medida proposta permitiria
aumentar em 16% a força de trabalho no País. É, portan
to, indispensável para o aquecimento do mercado interno
brasileiro, para o nosso desenvolvimento econômico. E na
economia moderna não pode haver desenvolvimento sem
consumidores com suficiente poder aquisitivo. É certo que,
em parte, o alto índice de desemprego no Brasil decorre
da recessão que a divida externa nos impôs. Não obstante,
em todo o mundo civilizado, a medida que os economistas
têm recomendado para se combater o desemprego é a re
dução da jornada de trabalho.

Peço, pois, aos 81'S. Constituintes que meditem sobre
a crise brasileira, que, na verdade, decorre da má distri
buição de renda, do desemprego, e votem pela emenda que
estabelece uma jornada de trabalho que já vigora em todo
o mundo civilizado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte Egídio Ferreira Lima, para en
caminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, esta matéria que estamos
votando agora é de repercussão social e de grande alcance
político. Devemos, por isso mesmo, tratá-la com maturida
de, com senso de responsabilidade, com perspectiva do
amanhã e em defesa da classe trabalhadora.

Talvez fosse desnecessário, mas este orador se sente
no dever de reportar alguns fatos.

Sou um homem que, desde estudante, passando pela
magistratura e pelo magistério, sempre pensou politica
mente e sempre esteve voltado para os interesses dos tra
balhadores e dos mais sofridos. Não apenas pelo discurso,
não para aparecer bem, mas para alcançar o melhor e
dar curso à revolução brasileira. Eu poderia, hoje, inte
grar um dos Tribunais superiores do País ou poderia man
ter uma banca de advocacia e ter fortuna e conforto, mas
corri todos os riscos neste País. Em toda a minha exístên-
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cía, nunca, um minuto sequer, mostrei transigência diante
da verdade, diante dos princípios de justiça, diante do
interesse dos trabalhadores e da sociedade brasileira.

Se, agora, em nome da Liderança do PMDB, que quer
agir com responsabilidade, eu me oponho à emenda, faço-o
na certeza de que ela não é o melhor caminho. Que preten
de o texto? Estabelecer um limite não superior a 48 ho
ras. No entanto, a Liderança se reserva para votar pela
emenda que reduz esse limite para 44 horas. Seguramente,
neste momento da evolução social, política e revolucioná
ria do Brasil, é este o passo que melhor atende às classes
sociais e à luta dos trabalhadores.

Se tenho dito, em alguns momentos, que muito da
matéria que aqui está sendo discutida não deveria ser
inserida no texto constitucional, não é porque pretenda
limitar o direito do trabalhador, mas porque quero deixá
lo livre para que reivindique e lute, para que se emancipe,
para que se organize e possa realmente transformar este
País e o Estado brasileiro em uma democracia. Limitar a
jornada de trabalho a quarenta horas, neste momento, é
estratificar, no texto constitucional, uma solução que não
atende aos trabalhadores brasileiros. Os trabalhadores das
grandes empresas, sobretudo de São Paulo, já trabalham
quarenta ou, no máximo, quarenta e cinco horas semanais.
Os trabalhadores do Nordeste, dos Estados pequenos, das
regiões mais pobres, não seriam alcançados por esse bene
fício; ao contrário, sofreriam a dispensa, a redução da
oportunidade de trabalho, para que as empresas pudes
sem atender ao que se pretende inserir agora. Não se está
dizendo que os trabalhadores vão ter 40 horas por sema
na, mas, sim, que o limite não pode ser superior a este.

Sr. Presidente, temos certeza de que os trabalhadores
brasileiros, dentro de pouco tempo, conquistarão, pela sua
luta, pela sua pressão, as 40 horas semanais. Afirma-se que
outros países já adotam a jornada de 40 horas, mas es
quece-se de que esta foi uma conquista dos trabalhadores.

Não podemos transformar o Brasil em um Estado pa
ternalista, com uma classe trabalhadora inerte, sem capa
cidade de luta, amaciada por soluções oferecidas pela lei,
pelo Estado. No fundo, os que pretendem as 40 horas estão
contendo o processo revolucionário da classe trabalhado
ra brasileira. (Muito heml)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para de
fender seu destaque, tem a palavra o nobre Constituinte
Brandão Monteiro.

O SR. CONSTITUINTE BRANDAO MONTEIRO - Sr.
Presidente, .Srs. Constituintes, todos sabem do profundo
respeito que nutro pelo Constituinte Egidio Ferreira Lima.
E tenho a necessária modéstia para dizer que eu não
teria condições de ser hoje ministro de qualquer Tribu
nal, como as tem S. Ex.a Este modesto Constituinte, que,
feliz ou infelizmente, é mais novo do que o Constituinte
Egídio Ferreira Lima, não enumerará desta tribuna as
lutas e os sofrimentos que enfrentou, por fidelidade ao
povo e aos trabalhadores brasileiros. Não os utilizarei para
argumentar a favor da jornada de 40 horas, já que me
preocupam muito os que, sem dialogar com os trabalha
dores, falam em nome dos trabalhadores, em defesa dos
trabalhadores.

.Os argumentos aqui expendidos pelo ilustre Consti
tuinte que me antecedeu não militam a seu favor. Dizer
que esta não é uma questão constitucional não diz bem
com a tradição constitucional brasileira. De 1934 até hoje,
as Constituições do País têm fixado a jornada de trabalho.
Dizer que vamos produzir uma catástrofe no Brasil com
a redução da jornada de trabalho, é desconhecer a reali
dade dos trabalhadores e do mundo. De fato, há redução
da jornada de trabalho em todos os países, e para todos
os gostos.

Quero relembrar que hoje a Assembléia Nacional
Constituinte discute a redução da jornada de trabalho,

isto é, cem anos depois do grande levante de Chicago,
em 1881, quando os trabalhadores americanos, no dia 1.0
de maio, desfilaram pelas ruas em defesa da jornada de
trabalho que ainda hoje praticamos no Brasil. Em 1919,
a I :Convenção Internacional do Trabalho aprovou a re
dução da jornada de trabalho para 48 horas semanais.
Em 1935, a OIT aprovou a redução dessa jornada para 40
horas semanais. Quanto ao Brasil, a jornada de trabalho
de 8 horas foi conquista dos trabalhador-es brasileiros, nos
idos de 30, com sua inclusão na Carta de 1934.

Não quero estender-me referindo dados sobre a rea
lidade mundial dos trabalhadores nem sobre a realidade
dos trabalhadores do Brasil, mas quero dizer, sobretudo,
que aqueles que sempre procuram utilizar o trabalhador
para escravizá-lo, para, cada vez mais, deixá-lo sem con
dições de subsistência. não se lembram de aspectos suma
mente importantes da economia brasileira, como, por
exemplo, o de que o PIB, em nosso País, cresceu treze
vezes, de 1954 a 1983, e a população cresceu três vezes,
enquanto o salário mínímo real diminuiu, entre 1964 e
1984.

É preciso relembrar que vários países do mundo já
reduziram sua jornada de trabalho. Aqueles que dizem
que a redução da jornada de trabalho seria uma catástrofe
para a economia brasileira estão repetindo, hoje, o Que
diziam os que defendiam a escravatura no Império. ou
seja, que sua abolição desorganizaria a economia brasi
leira. (Palmas)

Lamento que os que ontem falavam e hoje falam em
nome do povo - falavam e apoiavam, por exemplo, a I
Conferência da Classe Trabalhadora, a Conclat, de 1981,
e ali já empunhavam a bandeira de luta pela redução da
jornada de trabalho para quarenta horas - venham à tri
buna agora, sendo maioria nesta Casa, desonrar as tradi
ções de luta do velho MDB e, agora, do PMDB, tentando
conciliar propostas sem nenhum valor para a classe tra
balhadora.

Hoje, a maioria da classe trabalhadora conquistou a
jornada de 44 horas; a maioria dos trabalhadores, por
força de suas lutas, não pela defesa daqueles que preteri
samente a defendem, já conseguiu as 44 horas. É funda
mental, pois, que a Assembléia Nacional Constituinte te
nha consciência de que esta questão é fundamental. Na
verdade, é uma questão básica que a Constituinte terá
que aqui decidir.

Por isso, deixo aqui meu apelo aos Constituintes que
de fato queiram não só resolver o grave problema da
exploração do trabalhador - porque o trabalho está ínü
mamsnte ligado à vida - mas também resolver o pro
blema dos desempregados e dos semi-empregados.

Observem as soluções adotadas em vários países do
mundo. Quando se fala, aqui, em redução da jornada do
trabalho, diz-se, por exemplo, que a Grã-Bretanha a ado
tou por ser um país desenvolvido. Do mesmo modo, citam
se a Alemanha Oriental, hoje com 36 horas, e a França,
com 38 horas. Mas existe redução da jornada de trabalho
- repito - para todos os gostos, como as ocorridas no
Paraguai, na Colômbia, na Argentina e no Equador, que
já reduziram a jornada de trabalho para 40 horas sema
nais.

Esta é uma responsabilidade básica e fundamental da
Assembléia Nacional Constituinte. Ontem diziam que a
dispensa imotivada acabaria com a economia brasileira.
Hoje voltam a bater na mesma tecla, de que a redução
da jornada irá desorganizar a economia brasíleíra, Ouvi
mos V. Ex.as. ontem. Hoje queremos ver o voto de V. Ex.as,
aqui. E os trabalhadores vão anotar esses votos. Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, para encaminhar contra, O Constituinte Alceni
Guerra. (Pausa prolongada)
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Tenho a impressão de que S. Ex.a não está inscrito,
pois reluta em assomar à tribuna.

O SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA - Sr. Pre
sidente, peço desculpas a V. Ex.a, mas o fato é que eu
não sabia que estava inscrito. Assim, estou tentando in
formar-me pelo menos sobre o 'que devo falar. Peço a
V. Ex.a que aguarde alguns instantes. Em seguida, ocupa
rei a tribuna. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Comu
nico a V. Ex.a que a Mesa descontará esses minutos do
tempo a que tem direito.

O SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA - Sr. Pre
sidente, V. Ex.a sabe muito bem, como, de resto, todos os
81's. Constituintes, que o processo de discussão na Comis
são de Sistematização é muito intenso e, por vezes, até os
ânimos se exaltam um pouco, como ocorreu hoje, pela
manhã. 'I'oi ria-sse, pois, necessárío que 'esse estado de espí
rito seja arrefecido pelo diálogo, pela discussão e pelo
entendimento.

Era o que eu fazia, Sr. Presidente, quando fui sur
preendido com a chamada de V. Ex.a para que eu viesse
à tribuna. Confesso que até o presente momento não
consegui inteirar-me do teor da emenda que iria defen
der. Informado, porém, pela Liderença, de que há um
acordo no meu partido - caso raro nestes últimos dias 
no sentido de se lutar pela adoção das 44 horas semanais,
faço a defesa com muito prazer, pois se trata de uma
evolução em direção à produtividade, à maturidade nas
relações capital/trabalho, no País.

Desconheço o número da emenda que estou defen
dendo, Sr. Presidente, mas defendo-a com convicção, por
ser realmente um avanço, repito, para o aperfeiçoamento
do diálogo que deve existir entre a classe empresarial e a
classe trabalhadora em nosso País. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
não estaria defendendo a emenda, mas deveria falar
contra.

Como o Sr. Relator não se pronunciará, passemos à
votação. Chamo a atenção dos Srs. Constituintes - exa
tamente em face das observações feitas pelo nobre Cons
tituinte Alceni Guerra - para o fato de que o destaque
do Constituinte Brandão Monteiro, se aprovado, colocará
a seguinte redação:

" .. , duração de trabalho não superior a qua
renta horas semanais" e não excedente de oito
horas diárias, com intervalo para repouso e ali
mentação."

É o texto do projeto original.
Os ,Constituintes que votarem sim, aprovarão esta

redação.

O Sr. Secretário procederá à chamada.
A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CAPIBERIBE

Sr. Presidente, peço a palavra para uma 'questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a

palavra a nobre Constituinte Raquel Capiberibe.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CAPIBERIBE 
Sr. Presidente, tenho em mãos um documento assinado
por vários Parlamentares do PMDB, que diz o seguinte:

"Nós, militantes e Parlamentares do PMDB,
repelimos a defesa prioritária da jornada de tra
balho de 44 horas semanais. O Brasil, no mundo
civilizado, é o país sobre cujos trabalhadores recai
a maior jornada de trabalho. Defendemos 40 horas
como proposta prioritária, postulação de todos os
trabalhadores, como bandeira do PMDB."

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço, por
favor, à Sr.a Constituinte que decline seu voto. Se quiser
fazer declaração de voto, poderá fazê-lo depois.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CAPIBERIBE 
Pois eu voto com esta proposta. Sou a favor da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se
à votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM Os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Carlos
Mosconi, Cristina Tava:res, Fernando Lyra, Francisco Pinto,
Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto, José Paulo Bisol,
José Ulisses de Oliveira, Mário Lima, Nelson Carneiro,
Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Ro
drigues Palma, Sigmaringa Baixas, Aécio Neves, Antonio
Mariz, João Natal, Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Octávio
Elísio , Rose ds Freitas, Uldurico Pinto, Vicente Bogo,
Vilson Souza, Afonso Arinos, Brandão Monteiro, Lysâneas
Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevi
lacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sam
paio, Bocayuva Cunha, Haroldo Lima, Augusto Carvalho
,e Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguintes Senhores
Constituintes: Alu'zío Campos, Artur da Távola, Bernar
do Cabral, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Egídio Fer
reira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Henri
que Cardoso, João Calmon, José Richa, José Serra, Nelson
Jobim, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Renato Vianna,
Virgildásio de Senna, Albano Franco, Euclides Scalco,
Israel Pinheiro, Marcos Lima, Roberto Brant, Alceni Guer
ra, Antoníocarlos Mendes 'l'hame, Arnaldo Prieto, Carlos
Chiarelli, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Ben
jamim, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José
Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís Eduar
do, Mário Assad, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ricar
do Fiúza, Sandra Cavalcanti, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virg'lio
Távora, Jonas Pinheiro, José Lourenço, Mozarildo Caval
canti, Paes Landim, Ricardo Izar, Bonifácio de Andrada
e Adolfo Oliveira.

DEOLARAÇAO DE VOTO
"A Comissão de Sistematizaçãü perdeu nesta tarde uma

oportunidade histórica de assinar a Lei Áurea dos Tra
balhadores brasileiros, reduzindo a sua jornada de tra
balho para 40 horas semanais.

Por uma coincidência também histórica este fato
ocorreu 100 anos após a Abolição da Escravidão.

Por temor, por insegurança ou mesmo por insensi
bilidade, esta generosa proposta do Deputado Brandão
Monteiro, que simplesmente visa a colocar o Brasil no
rol dos países civilizados, foi derrotada por uma pequena
margem de votos.

A redução da jornada de trabalho para 40 horas e a
proibição da demissão imotivada seriam, inegavelmente,
o marco histórico desta Assembléia Nacional Constituinte,
por regularem as relações entre o trabalho e o capital.

Confiamos em que o Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte tenha sensibilidade para modificar a decisão
da Comissão de Sistematização, nivelando a jornada de
trabalho em vigor no Brasil, àquela estabelecida pela Or
ganização Internacional do Trabalho e já adotada em
todos OS países da América Latina, com exceção do Brasil
e em todos os países industrializados.

Há cem anos atrás, no dia 1.0 de maio de 1886 milha
res de operários saíram às ruas, em Chicago nos 'Estados
Unidos reivindicando a redução da jornada de trabalho
para 8 horas diárias. A sangrenta repressão policial e as
prisões e condenações à morte e a prisão perpétua trans
formaram o massacre ds Chicago no Dia Internacional do
Trabalho.
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A eclosão da l.a Guerra Mundial impediu que esta
reivindicação dos operários fosse consagrada pela legís
lação dos países industrializados.

A primeira Conferência Internacional do Trabalho,
realizada em 1919, assegurou a jornada de 8 horas, mos
trando que o sacrifício dos operários americanos não fora
em vão.

No Brasil, a redução da jornada de trabalho só foi
alcançada com a Revolução de 30. Até então a questão
social era, no dizer do Presidente Washington Luiz, "uma
questão de polícia".

A Constituição de 1934, em seu art. 121, letra c, asse
gurou o princípio constitucional da jornada de trabalho
de 8 horas, princípio este repetido em todas as Constitui
ções brasileiras.

Em 1935, a Organização Internacional do Trabalho,
celebrou uma Convenção fixando a jornada de 40 horas
semanais.

Mais uma vez a guerra, em 39, impediu que essa reso
lução fosse adotada em todos os países do mundo.

Há 50 anos, a jornada de trabalho no Brasil está
congelada em 48 horas. Nesses últimos 50 anos, houve um
notável avanço tecnológico, com o aperfeiçoamento das
máquinas e a introdução da automação nas indústrias.

No entanto, os trabalhadores não participaram das
vantagens advindas dessa revolução tecnológica. A pro
dutividade mais do que triplicou-se nesses 50 anos, o
trabalhador do fim do século XX produz várias vezes mais
do que produzia há 50 anos, e no entanto, a jornada de
trabalho continuou em 48 horas semanais.

Todos os países da América Latina já adotam a
jornada de 40 horas, Paraguai, Colômbia, Equador, Ar
gentina, para citar apenas alguns. Na Grã-Bretanha a
jornada de trabalho já foi reduzida para 37 horas sema
nais e na França está sendo reduzida gradativamente para
35 horas. Isto sem falar na Alemanha Democrática, cuí a
jornada de trabalho é de apenas 36 horas semanais.

O Brasil é hoje a 8.a economia do mundo, no entanto
ostenta a maior jornada semanal de trabalho.

Os principais argumentos usados contra a redução
da jornada de trabalho são os seguintes:

1.0_- A economia brasllslra não suportaria essa redu
ção, pois o País necessita de competir no mercado inter
nacional.

O temor é improcedente. Basta diminuir os impostos
para tornar nossos produtos competitivos, pois o Brasil
paga os menores salários dentre os países industrializados.
Sabe-se ainda que em cada automóvel produzido pelo
Brasil 3/4 de seu preço são decorrentes de impostos que
gravam a sua produção. A redução do custo da produção
industrializada não pode passar pela exploração dos tra
balhadores e sim pela redução dos impostos.

O 2.a argumento é que o Brasil é um Pais de gran
des potencialidades e enormes problemas, portanto, todos
deveriam trabalhar muito para alcançar o progresso,

O argumento também não procede, porque enquanto
alguns trabalham demais, com a pesadíssima jornada de
trabalho, enquanto um grande número de brasileiros per
manece desempregado ou subempregado.

Se todos trabalhassem, todos poderiam trabalhar me
nos. Não chego ao exagero do filósofo Bertrand Russel,
que sustentava a jornada de 4 horas diárias de trabalho
tendo em vista o nível da técnica já alcançado pela hu
manidade. Mas é um absurdo que após 50 anos de gran
des progressos tecnológicos não tenhamos a coragem de
reduzir a jornada de trabalho, abrindo espaço para in
corporação ao mercado dos milhões de desempregados e

subempregados, este exército de reserva que perambula
pelas grandes cidades, a espera de uma oportunídade de
trabalhar.

Estamos entrando na 3.a Revolução Industrial, quando
robôs e máquinas inteligentes começam a substituir o
homem ou a exonerá-lo dos trabalhos pesados. Precisa
mos começar a colocar em prática o dispositivo que já
está consagrado no inciso XXIII do segundo Substitutivo
elo nobre relator, que assegura 9;OS trabalhadores "a par
ticipação nas vantagens advindas da modernização tecno
lógica e da automação". A redução da jornada de traba
lho é, sem nenhum favor, a mais importante e justa par
ticipação dos trabalhadores nos progressos tecnológicos da
humanidade.

Não podemos permitir que a nossa futura oonstítuí
ção, que é feita para o século XXI, consagre est~ absurda,
desumana e injusta jornada de 48 horas, obrigando os
trabalhadores brasíleíros a uma penosíssima jornada de
trabalho, enquanto milhões batem às portas das fábricas
à procura de trabalho.

Temos a satísração de constatar que liberais da estta
tura moral e intelectual do Senador Afonso Arinos tam
bém votaram pela redução da j{)r~ada d~ trabalho., E~pe
ramos que o Plenário da Assembléta Na~lO:t:al constítuínte
retifique o equívoco praticado pela oormssao de SLStema
tização, reduzindo a jornada de trabalho para 40 horas.

Lamentamos que o glorioso PMDB, Partido majoritário
nesta Oas,a, desrespeita o seu progra!?'a ,e su:;s. prom.es~as
eleítoraís e com ;palavras de seu Lider, EgldlO F~!l'elra
Lima contríbua para a derrubada das 40 horas, alínhan
do-se com os setores mais retrógr,ados da sociedade brasí
leira que não admitem qualquer avanço ou reforma social.

Perde a Comissão de Sistematização a oportunidade
única de resgatar a credibilidade da Assembléia Nacional
Constituinte atendendo às reívíndlcações de milhões. ~e
trabalhadores brasileiros, embrutecidos pelas longas Jor
nadas de trabalho.

nes.ejo registrar, também, o n{)8S0 .aplauso aos ~te
grantes do MUT - Movimento d~ U~d:;d.e ProgressLSta
que conseguiram manter a bandeíra históríca ~o MD~ e
do PMDB, votando com os trabalhadores e a Justlça SOCIal.

Sala das Sessões, 9 de outubro de 1987. - Constituinte
Bocayuva Cunha."

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - S.r.
Presidente o resultado é o seguinte: 39 senhores oonstí
tuintes votaram SIM e 51 senhores constituintes votaram
NAO.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarin)1o) - ~em?:o
ao querido e eminente colega que ainda nao r.e~e~l _OfICIO
da Presidência da Oonstituinte sobre a substítulção do
nobre Deputado Roberto Freire.

O SR, CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO
Sr. Presidente, tenho em mãos cópia ?-e d.oclJ!11ento do
Líder do PCB Q<Jnstituinte Roberto Fr'elre. índíeando-me
para substituí-lo em sua ausêncía. Go?t~ria de registrar
a posição do Partido Oomunísta Brasllel1'{), favoravel a
proposta de 44 horas. (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - V. Ex.a
tem toda a razão. Por equívoco do serviço de secretaria
da Comissão, o ofício não me f{)i entregue.

V. Ex.a está chamado. Como vota?

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO
Com a classe trabalhadora: sim. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 40 Oonstítuíntes:
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votaram NÃO 51 Constituintes. Total: 91 votos. O Destaque
foi rejeitado. Declaração de voto, do Senhor Constituinte
Bocayuva Cunha.

Requerimento de Preferência n.o 12 para o
Destaque n.O 3867-87 - Emenda n.o ES-25794-3,
dos Srs. Gastone Righi e José Maria ~aeI, "que
modifica o art. 7.°, inciso XI, do Substitutivo n,? 1
(art. 6.°, inciso XI, do Substitutivo n.O 2)". (1l6.a
votação)

Peço a atenção dos Srs. Constituintes. Há sobre a
mesa requerimento de autoria do nobre oonstãtuínte Gas
tone Righi, nos seguintes termos:

"Requeiro a V. Ex.a preferência para votação
da Emenda n.O 25794 de minha autoria."

Essa emenda diz o seguinte:
"No item XI, a redação seria: ... duração

máxima de trabalho normal, semanal, de 44 horas
e jornada diária não superior a 8 horas."

Nos termos do que dispõe o art. 12 do Regimento. o
requerimento não necessita de encaminhamento para ser
votado. A votacão é simbólica. De maneira que peço aos
srs. Constituintes que estão a favor do requerimento que
levantem o braço - de preferência, o direito.

(Procede-se à votação simbólica)
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Peço veri

ficação de votação, Sr. presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex."

será atendido. Passa-se à chamada nominal, para verifi
cação de votação. Os Constituintes que v~tarem S!M, de
ferem o requerimento; os que votaram NAO, estarão con
tra o requerimento de preferência.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Aluízio Campos, Bernardo Cabral, Prisco Viana, Afo~
so Arinos Arnaldo Prieto, Antonio Carlos Konder ReIS,
Darcy po~za, Jarbas Passarinho, Francisco Rossi, Gas
tone Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oliveira e Ja
mil Haddad. Votaram NÃO os seguíntes senhores Consti
tuintes: Abigail Feitosa, Almir Ga~ri~l, Artur da Táv?l~,
Carlos Mosconi, Celso Durado. orístína Tavares, EgldlO
Ferreira Lima Fernando Bezerra Coelho, Fernando Lyra,
Francisco Pinto Haroldo 8'abóia, João Oalmon, João Her:
rmann Neto, José Paulo Bisol, José Richa, José !=lerra, Jose
Ulísses de Oliveira, Mário Lima, Nelson oametro, Ne~son
Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gt~son, Oswaldo. LIma
Filho, Paulo Ramos, Pimenta da VeIga, Renato- VIanna
Alceni Guerra, Antoniocarlos Mendes Tha1?1e, Edme. T~
vares, Eraldo Tinoco, Francisco Benj amrm, InocenCl~
Oliveira José Jorge, Jcsé santana de Vasconcellos, .rose
Thomaz' Nonô, Luís Eduardo, Mário Assad. Osvaldo Coe:
lho. Paulo Pimentel, Ricardo F'iúza, S~ndra Cayalcan~I,
José Luiz Maia, Virgílio Távora, Brandao MonteIro, LUIZ
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio e Haroldo
Lima.

Durante a chamada nominal da votação da
Preferência n.o 12, o Sr. Jarbas Passarinho, Te~
ceiro-Vice-Presidente, deixa a cadeira ?-a presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Afonso Armos, Pre
sídente,

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 13 COnstituintes; vo
taram NAO 47 Constituinte. Total: 60 votos. Foi rejeitado
o pedido de preferência.

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

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra V. Ex.a

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Presiden
te, gostaria de prestar algumas informações sobre o fun
cionamento do painel eletrônico, encarregado que fui, jun
tamente com os companheiros Cristina Tavares e Virgílio
Távora, de acompanhar as provídêncías que vêm sendo
adotadas para sua utilização, muito importante para a agi
lização de nossos trabalhos.

Mantivemos contato com o Dr. Paulo Affonso, Secretá
rio-Geral da Mesa, com o Presidente Ulysses Guimarães e
com os técnicos da empresa que está implantando o sis
tema. Hoje a situação é a seguinte: a firma prometeu pa
ra a próxima 2.a ou 3.a feira, no máximo, o funcionamen
to do sistema eletrônico de votação. No entanto, depende,
ainda, de uma autorização formal para que possa traba
lhar durante o fim de semana e concluir sua tarefa. POr
tanto, é necessário que hoje o Presidente li'lysses Guima
rães dê à firma essa autorização, a fim de que seja pre
parada essa programação especial, diferente da que ha
via sido elaborada.

Pela manhã, tentei entrar em contato com o Presi
dente Ulysses Guimarães, mas não consegui. Faço, pois,
um apelo a V. Ex.a, Sr. Presidente, para que, em nome da
Comissão, solicite que S. Ex.a autorize, ainda hoje, o refe
rido trabalho, para que na próxima semana o sistema ele
trônico já possa funcionar.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Obrigado a
V. Ex.a

SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Permita
me, Sr. Presidente.

Trata-se de questão de ordem, relacionada com o fun
cionamento do sistema eletrônico de votação.

Hoje à tarde recebemos uma comunicação do Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte, no sentido de
que o sistema eletrônico - se não me falha a memória 
iria começar a funcionar a partir da próxima 2.s -feira.
Mas, nesse expediente, S. Ex.a utilizou uma expressão que
me causou profunda preocupação, ao dizer que seria ga
rantido o sigilo do voto.

Não sei se foi uma impropriedade de S. Ex.a ou in
compreensão de minha parte. Mas eu gostaria de salien
tar que o sigilo do voto é uma arma daqueles que se es
condem. E não foi isto que se decidiu para nossos traba
lhos. Houve longas discussões, aqui, ao elaborar-se o Regi
mento, e ficou decídído que o voto seria a descoberto. E
esta foi uma das grandes conquistas - talvez, a maior 
desta Assembléia, ou sej a, o voto transparente, claro, para
que a História e o tempo nos julguem.

O expediente que recebi do Sr. Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte causou-me enorme preocupa
ção e, desta forma, a questão de ordem que levanto é a
seguinte: houve alguma impropriedade ou, talvez, incom
preensão, neste caso, ou, na verdade, o voto será transpa
rente, apesar do processo eletrônico?

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: JORGE - Sr. Presiden
te, permita-me oferecer uma explicação, para esclarecer
a dúvida do Constituinte Lysâneas Maciel.

Na realidade, todos os votos serão registrados no pai
nel, com o nome do respectivo Constituinte. Portanto, o
voto não será secreto. O sigilo referido no ofício diz res
peito ao código de cada Constituinte, a fim de evitar que
um Constituinte vote por outro. Mas o voto será aberto,
aparecerá no painel, à vista de todos. Ademais, haverá pu
blícação nos Anais. Quer dizer do ponto de vista da trans
parência do voto, o processo é idêntico àquele atualmen
te utilizado. O sigilo, repito, refere-se apenas ao código.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Eu havia exa
tamente manifestado esse receio ao Presidente Ulysses
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Guimarães, ou seja, o da possibiUdade - muito remota,
naturalmente, mas que sempre se deve considerar - de
um Constituinte votar por outro. Explicou-me S. Ex.a, já
naquela ocasião, que o código é que é sigiloso, não o voto.
Este se vincula ao código, que só diz respeito ao Consti
tuinte que tem o direito de votar.

O SR. CONSTITUINTE LY8ANEAS MACIEL - Exce
lência, minha preocupação é a seguinte - li atentamente
as instruções: não quero que o voto apareça e desapareça
de repente, eis que esta é a única arma que o povo terá
para verificar como os Constituintes estão votando.

Desejo que fique clara e inequívoca, por exemplo, a
maneira como vota o emínente Constituinte Israel Pi
nheiro, ou o eminente Constituinte Oswaldo Lima Filho.
Não pode ser assim, isto 'é, no apagar das luzes, no frigir
dos ovos, misturarem-se todos aqueles que têm responsa
bilidade perante seus eleitores, mas que, na hora de votar,
descumprem seus compromissos.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Sr. Pre
sídente, quero explicar ao ilustre Constituinte Lysâneas
Maciel que os votos são registrados no computador. E há,
ainda, uma fita.

O formulário do computador é entregue à Presidência
e publicado nos Anais da Assembléia Nacional Constituin
te. É evidente que tem de ser publlcado . O voto perma
nece no painel o tempo necessário para se fazer a leitura,
mas é registrado automaticamente num formulário que é
entregue à Mesa e publicado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Os votos são
todos impressos.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
81'. Presidente, peço a palavra, para uma brevíssima ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, aqui foi dito que a Liderança do Partido
do Movimento Democrático Brasileiro votaria contra a
redução da jornada para 40 horas. A Liderança que assim
decidiu o fez indevidamente, porque a bancada, por ex
pressiva maioria de 27 contra 20 votos, votou favoravel
mente à redução da jornada de trabalho. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, peço a palavra, para contraditar a questão de
ordem do Constituinte Oswaldo Lima Filho.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra V. Ex.a

a SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, ouvi a questão de ordem com preocupação e,
de certa forma, com desalento. O que se tem procurado,
nesta Comissão, é o entendimento. Não participo da Lide
rança do PMDB, mas me sinto no dever, como integrante
do Partido, de responder à questão de ordem, pois quero
dar meu testemunho pessoal.

a Líder em exercício do PMDB, Constituinte Euclides
sealco, só tem tido uma preocupação: o entendimento. E
S. Ex.a tem buscado esse entendimento em todas as opor
tunidades, a todo momento. E tem igualmente procurado
cumprir os compromissos assumidos.

Lamentavelmente, porém, não é isso que tem obtido
como resposta a seus atos. Estamos vendo, neste momen
to, ser levantada uma questão de ordem para desmorali
zar a palavra do Líder do PMDB.

Aqui venho, no entanto, em socorro de S. Ex.a Muitos
dos que votaram contra a proposta, participaram da reu
nião à qual estive presente (Palmas), e lá decidiram em
sentido contrário.

Portanto, é preciso ficar dito que o Líder agiu con
forme o combinado na reunião. Infelizmente, muitos dos
que dela participaram não honsaram sua palavra. (Pal
mas). O Líder teve que decidir entre duas posições con
flitantes. Alguns Parlamentares desejavam votar a favor
do texto atual, que prevê 48 horas, enquanto outros pre
tendiam a jornada de 40 horas. a Líder, então, decidiu,
equilibradamente, contra sua posição pessoal, manifestar
se a favor da [ornada de 44 horas.

Valho-me da tolerância de V. Ex.a, Sr. Presidente,
para dizer ainda que ou partimos para o entendimento ou
talvez não possamos cumprir nossa tarefa. Em muitas
ocasiões, tem-se decidido sem reflexão, apenas com a
preocupação de ouvir a platéia. (Apupos nas galerias). É
muito mais importante, nesta hora, decidir de acordo com
a própria consciência (Palmas) le com o interesse do País.

Quero repetir que, algumas vezes, aqui, neste plená
rio, decidimos equivocadamente. A propósito, aqui está o
Deputado Paulo Macarini, que teve recusada uma pro
posta sua, notável, pois ampliava o asilo político no Brasil
a todos os que dele necessitassem. No entanto, equivo
cadamente, o Plenário a recusou, lamentando, posterior
mente, o fato.

Recordo, ainda, a decisão do Plenário sobre emenda
do Constituinte Victor Fontana, a qual, potencialmente,
punia dirigentes e empresários corruptos e que, no entan
to, acabou resultando no prejuízo dos dirigentes esporti
vos e prefeitos, que, agora, podem ser presos por atos que
não tenham cometido.

Lembro, finalmente, que, preocupado com a primeira
leitura - sempre a mais fácil, mas nem sempre a mais
correta - este Plenário aprovou emenda propondo a im
penhorabilidade de propriedade de até 25 hectares. Na
verdade, o que se fez, naquele momento, Sr. Presidente,
foi aprovar medida que dificultará o crédito para o peque
no proprietário. (Apupos e palmas) O que se fez - isto,
sim - foi aprovar a impenhorabilidade de casas de campo
de luxo, como as situadas em Petrópolis e Teresópolis;
foi também aprovar a impenhorabilidade dos haras que
circundam São Paulo e Belo Horizonte, para gáudio dos
míüonáríos que deles desfrutam.

Tanto o que estou dizendo é verdade, Sr. Presidente,
que a própria Coritag, ontem, publicou manifesto conde
nando essa votação. O que fizemos, Sr. Presidente, ao
aprovarmos equivocadamente e apressadamente essa
emenda, foi dificultar a vida do pequeno proprietário.
(Palmas) (Não apoiado)

Por isto, 81' . Presidente, quero aqui repelir com
veemência tais atitudes, que não nos conduzirão, tenho
certeza, à 'Conclusão de nossos trabalhos, com a responsa
bilidade que o eleitorado brasileiro espera de nós. (Pal
mas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Presidente
deseja fazer uma declaração, em tom vagaroso e conci
liatório.

O Presidente compreende perfeitamente o que está
ocorrendo. São os resíduos da paixão com que a Assem
bléia Nacional Constituinte - a meu ver, muito digna
mente, com todas as honras dessa situação - defende po
sições contrárias. De maneira que o rescaldo desses en
contros, dessas lutas que emergem aqui, no Plenário, não
representa questões de ordem, é claro, mas esse rescaldo
representa encontros anteriores, que definiram situações
extremamente louváveis num sentido ou noutro, porque
impregnados de sinceridade e devotamento patriótico.
(Pausa prolongada)

O Presidente está demorando de propósito.

Então, eu pediria à Assembléia que concordasse ape
nas com um ponto. Vamos deixar fermentar todos os sen-



1210 Quarta-feira 27 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

tímentos e ressentimentos que se encontram no coração
de muitos Constituintes. Que venham à tona neste deba
te sob pretexto de questões de ordem. Mas, depois disto
- não haverá vítimas nesta confrontação; entre mortos
e feridos todos se salvarão, graças a Deus - o Presidente,
tendo demorado de propósito, para os ânimos se tran
qüilizarem. pede que passemos a considerar a matéria que
está diante de nós, já que, se não tivermos muita aplica
ção e muita diligência, não chegaremos ao final de nos
sos trabalhos. Vamos ver o resultado destas discussões,
desta briga, no noticiário dos fatos diversos - noticiário,
aliás, um pouco especulativamente, escandaloso da im
prensa. Mas precisamos, além da briga, de momentos de
construção e confluência.

O Presidente, então, deixa todos brigarem, mas pede
que, depois, ninguém mais brigue, ficando, assim, o res
tante do tempo para votarmos e decidirmos.

Tem a palavra o Constituinte Brandão Monteiro, para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, em nome do meu partido - a própria prática
regimental nó-lo permite, e nos socorremos dela com base
no Regimento da Câmara - levanto esta questão de
ordem.

Enquanto partido, fomos 'Citados, como outros parti
dos, pelo Constituinte Pimenta da Veiga. E nos sentimos
atingidos. Penso que é nosso dever responder a S. Ex.a

De início, o Constituinte Pimenta da Veiga não foi
fidalgo para com a Assembléia Nacional Constdtuinte, para
com o plenário da Assembléia, nem para com o seu Pre
sidente, já que se revoltou também contra o voto de S. Ex.a
Queremos deixar claro que estamos aqui representando o
povo brasileiro, a partir de compromissos que não são
feitos levianamente. Não nos reunimos até a calada da
noite para defender interesses que não sejam os interes
ses do povo brasãleíro.

Ontem verificou-se aqui uma votação que se referia
à questão de remeter ao 1.0 Substitutivo o problema da
estabilidade, que se pretendia deixar para a lei ordinária.
A vedade é que o Consti,tuinte Pimenta da Veiga, da Li
derança do PMDB, nos procurou - é bom que isto fdque
registrado nos Anais - a mim, aos Constituintes Luiz
Inácio Lula da Silva, Haroldo Lima, Jamil Haddad e inte
grantes do MUP, a fim de fazer um acordo. Ex.a nos disse
que a emenda dos empresários iria passar aqui. O que
S. Ex.a queria, realmente, era deixar o problema da es
tabilidade para o futuro - Deus lhes dará, no futuro,
trabalhadores, a garantia de que não haverá díspensa
imotivada! - fazendo aquilo que sempre fez, ou seja, indo
à praça pública e falando em estabilidade, em jornada
de trabalho de 40 horas semanais, e vindo aqui com a
ameaça dos empresários do Rio Grande do Sul - aquela
não era uma emenda popular, mas uma emenda empre
sarial - para tentar fazer-nos votar em favor do que
eles queriam.

Temos um mandato dgual ao de S. Ex.a Se ele não
tem o respaldo da bancada do PMDB, é porque ela está
acima de eventuais líderes que não se comprometeram
com os interesses do Partido.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Peço
a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, lamento tenhamos chegado a esta situação,
isto é, estarmos discutindo assuntos alheios à votação.
Mas gostaria de contestar o Constituinte Pimenta da Vei
ga, que falou em nome do PMDB e disse que o Partido
tem pautado sua conduta pela coneãlíação.

Não concordamos com esses argumentos. Primeiro,
porque nenhum de nós, do MUP - e nele se encontram
mais de dezesseis Constituintes íntegrantes desta Comis
são - foi convocado para discutir a questão do acordo
sobre a jornada de trabalho. Nenhum de nós foi ouvido
neste sentido. Portanto, S. Ex.a não pode falar em nome
da bancada do PMDB.

Segundo, perdemos às 40 horas por causa de sete votos.
Então, a conciliação que o Constituinte Pimenta da Vedga
deseja não é aquela que interessa à classe trabalhadora,
mas à classe empresarial, aliada a partidos que aqui re
presentam esses interesses,

Faço, portanto, questão de registrar nos Anais da
Comissão de Sistematização que não fomos ouvidos so
bre a questão das 40 horas. Votamos conscientemente
pelas 40 horas, e lamentamos profundamente que o setor
mínorâtárío do PMDB, dentro da Comissão, tenha der
rotado um anseio da classe trabalhadora deste País.

Digo mais: o Constituinte Pimenta da Veiga não pode
criticar os votos de outros Constituintes integrantes des
ta Comissão. Votei de maneira consciente em todas as
questões referidas por S. Ex.a, especialmente no que se
refere à dmpenhorabflídade de pequenas propriedades de
até 25 hectares. A lei ordinária pode proteger seus pro
prietários e obrigar os bancos a emprestar-lhes os re
cursos de que eventualmente necessitem para implemen
tar suas atividades.

Esta, portanto, é a nossa posição. Opomo-nos, assim,
à manifestação do Constituinte Pimenta da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA SIL
VA - Pennita-me, Sr. presidente.

O Partddo dos Trabalhadores não poderia calar-se
diante das aberrações aqui iproferidas, há ipOUCO, pelo
Constituinte Pimenta da Veiga.

Em primeiro lugar, porque líder não é aquele que
ostenta o cargo de líder, mas aquele que lidera. E, se
S. Ex.a não tem capacidade para liderar a bancada do
PMDB, que peça as contas e dê o lugar para outro. As
brigas internas do Partido devem ser travadas dentro do
Partido. Ele não tem o direito de, por causa de dlver
gêneãas na bancada, menosprezar e minimizar o grau de
consciência política dos noventa e três Constituintes in
tegrantes desta Comissão de Sistematização. (Palmas.)
Se S. Ex.a votou sob pressão, se está coagido, é problema
dele. O meu voto, o voto do meu Partido - e, acredito,
o da maioria dos Constituintes aqui presentes foi
consciente, de compromisso. E vamos repeti-lo depois,
na plenária, aqui mesmo, para que todos os 559 Consti
tuintes o ouçam.

Em segundo lugar, é importante dizer, alto e bom
som, que a ofensa feita pelo Constituinte Pimenta da
Veiga, inclusive pretendendo mostrar eventuais erros co
metidos nas votacões, é de ínteíra responsabilidade de
S. Ex.a Cada um de nós; vai arcar com os erros que por
ventura houver cometido. Gostaria apenas de pedir ao
Constituinte Pimenta da V:eiga que seja prudente ao uti
lizar a tribuna. Se quiser ofender um companheiro do
PMDB, que o chame reservadamente e o ofenda; os de
mais, porém, nada têm a ver com a briga dnterna do
PMDB, que poderia ser resolvida politicamente, sem a
grosseria cometida por S. Ex.a e que atingiu toda Co
missão de Sistematização. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDM> - Permita
me, Sr. Presidente.

Todos têm verificado que nós, dos partidos progres
sistas, nos comportamos sempre de maneíra a buscar a
conciliação. Temos tido vários encontros com o Líder do
PMDB, em exercício, Constituinte Euclides Scalco, e a
posição de cada um de nós ficará registrada nos Anais
desta Comissão. O problema levantado pelo Constituinte
Pimenta da Veiga não nos atinge. Votamos todas as ma-
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térdas eonscíentemente e defendendo princípios dos quais
não nos arredamos. Queremos o entendimento, para po
dermos evoluir em termos de conquistas sociais, mas não
aceitamos recriminações nem puxões de orelha de quem
quer que seja, ou de qualquer partido com assento nesta
Assembléia.

Quero, pois, deixar bem clara, neste momento, a po
sição do Partido Socialista Brasileiro. Temos votado de
acordo com nosso programa e com os entendimentos ha
vãdos com os demais partidos progressistas.

A SRA CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Per
mita-me, Sr. Presidente.

Eu gostaria de deixar registrado o pensamento de
uma integrante da Comissão de Sistematização e, antes
de mais nada, de uma vice-líder da Constituinte.

Este País tem sofrido inúmeras fatalidades: elege
mos Tancredo, temos o Sarney; elegemos covas, temos
o Pimenta. Tudo isso tem-nos colocado em situação dlÍ.
fíci! e complicada.

Na qualidade de vice-líder da Constituinte, quero dar
meu testemunho de que não tenho sido ouvida, de nada
tenh-o participado. A não ser no âmbito do 11IUP, já que
sou integrante deste movimento, cujas decisões têm sido
pautadas pela coerência, pela determinação, a partir do
nosso programa e de nossa conduta ideológica e política
nesta Assembléia.

Queremos também o entendimento, o diálogo. Pro
curamos agir, neste plenário, sempre em consonâneía com
nossos companhelros ,e com o nosso Relator, que tem
atuado como verdadeiro líder na Comissão de Sistema
tização, assumindo, sobretudo, em todas as horas, a po
síção e a linha programátíca do PMDB.

Desejo ddzer que não foi um voto equivocado o do
Sr. Constituinte Pimenta da Veiga. S. Ex.a votou, cons
eíentemente, declaradamente, a favor dos proprietários e
dos empresários. Isto tem que ser dito aqui. Quem derrotou
as 40 horas de jornada dos trabalhadores - e que me
custe o cargo de vice-líder, para o qual, aliás, não fui
indicada por eles" mas pelo Senador Mário Covas e por
mais cem companheiros nesta Assembléia - foi a Lide
rança do PMDB, em exercício, na Constituinte. Perde
mos essa votação por apenas sete votos.

Registro, pois, o meu protesto, fazendo coro com os
companheiros de outros partidos. Destaco, mais uma vez,
a posição digna que o Movimento da Unidade Progres
sista tem assumido nesta Comissão. Parabenlizo V. Ex. l

\

Sr. Presidente, por sua conduta política, brilhante, e, aci
ma de tudo, por seu companheirismo.

Elogio, igualmente, a conduta exemplar do ilustre Re
lator, o Constituinte Bernardo Cabral. Muito obrigada.
(Palmas)

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - Peço a
palavra, pela ordem, Sr. Presídente, para, em meu nome
e no do companheiro Jorge Hage, regdstrar nossa posi
ção quanto ao que aqui se discute.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - Sr. Pre
sidente, estivemos presentes, o Constituinte Jorge Hage
e eu, à reunião convocada pelo Líder do BMDB, em exer
cício, Constituinte Euclides Scalco, para a discussão do
que se iria votar hoje à tarde. Fomos duas das quatro
pessoas favoráveis à defesa das 40 horas semanais de
jornada de trabalho. (Palmas) Fomos também favorá
veis, pessoalmente - e dissemos isto lá, por .in~ermédio
do companheiro Jorge Hage -, a que o Constltumte Eu
clides Scalco negociasse aquilo que representava, naquela
oportunidade, a posição da maioria dos vinte parlamen
tares presentes - a favor das 44 horas. Assomo à trí-

buna para dizer a verdade. (Muito bem. Palmas) En
gana-se o Constituinte Ademir Andrade, ao dizer que o
MUP não tem sído convocado a participar. Tem. Mas é
bom que se diga que a posição que assumimos foi cla
ramente em defesa das 40 horas. Esta é a nossa posição
pessoal, e tem sido a posição do MUP. Ao aceitarmos a
negociação proposta pelo Constituinte Euclides Scalco, o
Constituinte Jorge Hage disse que esta era uma posição
pessoal nossa, porque não estávamos autorizados a falar
em nome do MUP.

Nesta questão de ordem quero deixar clara a verda
de. Respeitamos a posíção de todos, mas, queremos que
respeitem nossa posição individual, porque sempre a dei
xamos muito clara em todas as reuniões de que parti
cipamos.

Muito obrigado. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, na condição de Líder do Partido Comunista do
Brasil, não poderíamos ficar ausentes deste debate.

Na verdade, o Constituinte Pimenta da Veiga, em
função de um problema interno de sua bancada, teceu
comentários desairosos a respeito do comportamento dos
integrantes desta Comissão. Não podemos aceitá-los
porque, além de não fazermos esse mesmo juízo, inte
gramos a Comissão. Pensamos que é difícil alguém arros
tar a idéia de que S. Ex.a vota com responsabilidade,
coerência e que os outros votam irresponsavelmente. Na
verdade, a responsabilidade e a coerência, no caso espe
cífico, estão relacionadas ao fato de justamente se ter
votado em função dos interesses da classe operária e dos
trabalhadores de todo o Brasil. Pensamos que todos aque
les que na reunião votaram pelas 40 horas, longe de
terem demonstrado, com seu voto, alguma atitude irres
ponsável, incoerente e precipitada, demonstraram altivez,
coerência, responsabilidade e, mais do que ãsso, a dis
posição de elaborar uma Constituição mais avançada, e
não retrógrada, atrasada, acanhada, mesmo quando se
consideram as disposições constitucionais vigentes, na
América Latina.

Então, rejeitamos as alusões de que outros estão vo
tando com irresponsabilidade. Nossa opinião é de que,
neste caso específico, houve, sem dúvida alguma, um pro
blema interno na bancada do PMDB.

Como bem disse, há pouco, o Constituinte Brandão
Monteiro, fomos procurados pelo Líder, quando se votava
a estabilidade. A Liderança do BMDB realmente nos ex
pôs o ponto de vista de que, se não nos uníssemos para
votar a emenda do Constituinte Antonio Mariz, pode
ríamos perder para a coligação que se armava para votar
a emenda gaúcha, A prática demonstrou que nós, os res
ponsáveis, levantamos a bandeãra da luta pelo 2.° Subs
titutivo, o que, longe de se ter revelado uma atitude in
coerente, precipitada, nos conduziu à vitória. O resultado
da votação registrou que 28 Constituintes do PMDB vo
taram a favor da jornada de quarenta horas e apenas
20 contra. Concluímos, assim, que se 1/3 desses Consti
tuintes que seguiram a Liderança tivessem votado tam
bém a favor das 40 horas" estas terdam sido aprovadas
e agora estaríamos rejubílando-nos com esse grande feito.

Ao concluir, Sr. Presidente, cito a frase daquele que
é o integrante mais idoso da Constituinte de 1987, o Cons
tituinte Afonso Arinos, que, ainda há pouco, quando vo
tou a favor das 40 horas de trabalho, afirmou o seguinte:
"Estou muito velho para votar contra o povo".

Eis, Sr. Presidente, a atitude de responsabílídade que
V. Ex.a assumiu, e que foi também a de todos aqueles
que aqui desejavam sufragar as 40 horas semanaís,
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presi
dente, quero fazer um apelo a V. Ex.a para que reto
memos a normalidade dos nossos trabalhos e passemos
à votação da matéria. Evidentemente, os eminentes Li
deres queriam marcar suas posições pessoais, bem como
a dos seus partidos, e o fizeram.

Pessoalmente, embora seja favorável às 40 horas &e
manaís estou absolutamente solidárdo com o eminente
Constit~linte Euclides Scalco, que não precisa do aval de
qualquer um de nós em abono do seu passado e da sua
vida <pública. O BMDB é um ;partido que tem responsa
bilidade, tem consciência do seu papel, tem um progra
ma, e vai assumi-lo, sem dúvida alguma nos. trabalhos
da Constituinte. Estaremos presentes em todas as votações,
desempenhando um papel à altura dos nossos compromis
sos com o povo brasãleíro. Peço a V. Ex.a -. repito -::
que a normalidade dos trabalhos, passando a votação
do Substitutivo n.? 2. Muito obrigado a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Presidente
acede com grande satisfação à solicitação do nobre Cons
tituinte José Costa e aproveita a oportunidade para ma
nifestar aS. Ex.a sua admiração e solidariedade. Caso
seja necessário, deseja ainda pedir-lhe desculpa~ por um
momento de arrebatamento que teve em relação a um
pedido de S. Ex.a Portanto, é com o pedido de desculpas
que neste momento acedo prazerosamente a sugestão de
V. Ex.a, reconhecendo-o como intérprete de todo o Ple
nário.

Aceite V. Ex.a , publicamente, minhas desculpas pelo
momento de exaltação que tive, o que também é imputá
vel à minha idade.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presi
dente, acho que se trata de um gesto de humildade de
V. Ex.a Quem deve pedir desculpas, porém, publicamente,
sou eu. Quero fazê-lo como V. Ex.a o fez, num gesto de
grandeza. (Palmas)

Requerimento de preferência para votação do
Destaque n. O 7988/87 - Emenda n. O ES-32913-1,
do Sr. Paulo Ramos, "que fixa limite da jornada
de trabalho em 42 horas semanais (art. 6.0 do
Substitutivo n,? 2)".

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Sobre a me
sa requerimento do Constituinte Paulo Ramos ,nos seguin
tes termos:

"Nos termos regimentais e com base no bom
senso" - assim está no original - "solícito a
V. Ex.a preferência para a votação do Destaque
nO 7988, relativo à Emenda n.O 32913/1, posto
que a mesma fixa limite da jornada de trabalho
em 42 horas semanais, estando prejudicadas as
demais, de 40 horas. O objetivo consiste em res
ponder à melhor avaliação do posicionamento dos
membros da Comissão de Sistematização, já que a
proposta outra fixa a jornada de 44 horas."

Este, o requerimento de preferência apresentado por
S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Permita
me, Sr. Presidente. Gostaria fosse ouvido o Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Plenário
está de acordo? (Pausa.) O requerimento é sobre prefe
rência para uma emenda que estabelece o prazo de 42
horas, como mediação entre a proposta de 40 e a de 44
horas. Posso considerá-lo aprovado? (Pausa) (Protestos
no Plenário.) Não.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, repito que gostaria que o Sr. Relator fosse ouvido
a este respeito.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente, a tese do Relator é de que as propostas que solici
tam 40 horas estão prejudicadas. Na relação de emendas,
pelo que estou sendo informado, a do Constituinte Paulo
Ramos está entre as últimas. Então, a preferência não
pode ser deferida, exatamente em virtude da ordem de
classificação.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Paulo Ramos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, meu requerimento tem por fim possibilitar à Co
missão de Sistematização um posicionamento coerente.
Na medida em que a proposta da jornada de trabalho de
40 horas semanais foi rejeitada, manda a lógica - que,
por certo, há de prevalecer nos trabalhos desta Comissão
- seja feita a apreciação da proposta que dispõe sobre
carga horária imediatamente superior, para que cada
Constituinte possa assumir uma posição coerente, confor
me sua própria consciência.

Esta, a razão pela qual solicitei a preferência. Acre
dito ser a melhor forma para conduzir os trabalhos. Em
última instância, caso V. Ex.a não pretenda decidir, com
base nos poderes que tem, na condição de presidente da
Comissão, peço que submeta a questão ao Plenário, já que,
independentemente de se obter ou não concordância, es
tou convencido de que os membros da Comissão votarão,
pelo menos, de acordo com a lógica.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, há um requerimento de preferência?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Sim, acaba
de ser apresentado pelo Constituinte Paulo Ramos.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Quando
foi ele apresentado? Se não o foi a tempo, não pode ser
submetido ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O nobre
Constituinte Nelson Jobim declara que o requerimento
de preferência do Constituinte Paulo Ramos não pode ser
considerado por não ter sido apresentado no momento
oportuno. Em conseqüência, estaria prejudicado. A Mesa
está inclinada a achar que o nobre Constituinte Nelson
Jobim tem razão. O requerimento não foi aprovado, re
gimentalmente; então, não pode ser considerado. Está
prej udicado.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, quero manifestar aqui meu profundo pesar pela
decisão de V. Ex.a Isto porque aqueles que assumem, às
vezes, a posição de representar, como líderes ou vice-lí
deres, o PMDB, não procuram compreender que é preciso
imprimir aos trabalhos desta COmissão um mínimo de
bom senso. Defendem de forma até ridícula, levando-os
até as últimas conseqüêneías, os pontos de vista que dese
jam fazer prevalecer, os acordos feitos sem a participação
de todos.
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Faço questão de esclarecer que, quando os nobres
Constituintes Octávio Elísio e Jorge Hage compareceram,
como integrantes do MUP - Movimento de Unidade Pro
gressista, à reunião convocada pelo Líder, representavam
um grupo maior. E a Liderança, ao fazer a aferição para
verificar a posição da bancada, os considerou individual
mente, quando, na verdade, representavam um grupo
muito maior.

Esta, a razão pela qual a posição da Liderança não
representou a da bancada. É preciso fazer este esclareci
mento, pois o nobre Constituinte Ademir Andrade, ao usar
da palavra, frisou que o MUP não estaria sendo ouvido. O
MUP está sendo convocado pela Liderança para que seja
feita a avaliação da sua posição. Só que, no momento da
votação, o MUP é avaliado pelos dois integrantes presen
tes, não pelo que realmente representa na Comissão de
Sistematização.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para contraditar a questão de
ordem levantada pelo Constituinte Paulo Ramos.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao Constituinte Eraldo Tinoco.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, na realidade, mesmo sem comentar o problema
interno de qualquer partido, não se trata de questão de
bom senso. Trata-se do cumprimento do Regimento In
terno. Por isso, acho que não cabem mais comentários,
já que a Mesa decidiu, de maneira acertada, com base no
Regimento Interno desta Comissão.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - É preciso
ser dito que o Regimento vem sendo desrespeitado várias
vezes.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a

a palavra.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, gostaria de fazer uma indagação, com base no
Regimento, para orientar o voto de diversos parlamen
tares - entre os quais o meu.

Estamos defendendo as 40 horas semanais. Perdemos.
Assunto vencido. Queremos agora votar as 42 horas. Logi
camente, imaginávamos que esta seria a alternativa que a
Mesa colocaria em votação. Derrotados, iríamos para a
aprecição da proposta das 44 horas. Entretanto, a Mesa,
apegando-se a determinações discutíveis, do ponto de vista
regimental, coloca antes a proposta das 44 horas.

Indago, pois, que tipo de comportamento terão aque
les que querem votar pela jornada de 42 horas - e são
vários. Votarão contra as 44 horas e, em seguida, V. Ex.a

colocará em votação a proposta de 42 horas? Como ficará
a questão? Ocorrerá o risco de, votada a proposta de 44
horas, ser prejudicada a de 42 horas?

Esta, a indagação que faço a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Se for apro
vada a questão das quarenta e quatro horas, fica preju
dicada a das quarenta e duas horas. Mas S. Ex.a o Sr.
constituinte Paulo Ramos apresentou requerimento que
foi considerado inaceitável, por não ter sido apresentado
no tempo oportuno.

A Presidência quer apenas acentuar - por achar que
todos estão de acordo - que a expressão "questão de or
dem" adquiriu um sentido completamente novo, inédito
na Iíngüstíca portuguesa e nos hábitos parlamentares.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Permita
me, Sr. Presidente.

Quero dizer-lhe que não posso conformar-me. Espero
que V. Ex.a faça uma reavaliação, no sentido de que, uma
vez votada a proposta sobre a jornada de trabalho de qua
renta e quatro horas, esteja prejudicada a emenda que
propõe quarenta e duas horas. Do eontrárío, estaremos
desrespeitando a emenda que foi apresentada, porque cer
tamente vários Constituintes - inclusive eu - votare
mos favoravelmente à jornada de trabalho de quarenta e
quatro horas, de modo a resguardar a classe trabalhadora
e impedir que ela regrida à escravatura, submetida ao
regime de 48 horas, mas certamente pretendendo reduzir
a jornada, quando proposta de 42 horas for votada. Não
pode V. Ex.a se antecipar, porque, aí, estaremos atrope
lando não só o bom senso, mas também as normas regi
mentais, visto que a vontade da Comissão de Sistematiza
ção não estará aferida, desde que existe emenda pro
pondo a jornada de 42 horas.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Permi
ta-me, Sr. Presidente, uma questão de ordem, exatamente
sobre a votação.

O SR. CONSTiTUINTE JOSÉ PAULO BISOL - Per
mita-me, Sr. Presidente.

A questão é de justiça e liberdade. Se votarmos as 44
horas de jornada de trabalho e a decisão eliminar a pos
sibilidade de votarmos as 42 horas, estaremos restringindo
a liberdade da .Gomissão de Sistematização.

Queremos dar ao povo o máximo de liberdade possí
vel, e o Parlamento tem decisões autoritárias e antíjurí
dicas, Sr. Presidente! O problema é de justiça! Os que
pensam em votar a favor das 42 horas não podem ser
arbitrariamente tolhidos na liberdade de manifestar sua
decisão de consciência! (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Permi
ta-me, Sr. Presidente, levantar uma questão de ordem.
Eu tinha uma emenda destacada e que postula as 44 horas
semanais como jornada normal de trabalho. Veja V. Ex.a

que a mistura entre preferências, destaques e emendas
de vários matizes contraria o ordenamento regimental
para a votação. O fato de optarmos por 40 horas não elide
a preferência por 42, assim como optar-se por 44 horas
não elide as 42 ou 46. São momentos e distâncias diferen
tes. Por motivos diversos, posso querer 46 horas, não 44;
outro pode querer 42 horas, não 44. Não é o fato de eleger
44 horas em determinado momento que elimina as demais
alternativas.

Por outro lado, Sr. Presidente, ao votarem e recusa
rem a minha preferência, no realidade, tornaram preju
dicada outra preferência. A Emenda José Maria Eymael
pleiteia 44 horas, mas estende uma outra obrigatoriedade,
qual seja, a de respeitar acordos '.3 dissídios coletivos
entre trabalhadores e empregadores.

Trata-se, portanto, de uma adição à minha proposta.
Evidentemente, se recusada a Emenda Eymael, minha
proposta poderá vir a ser prejudicada, ao passo que, se
votada a minha em primeiro lugar, a Emenda Eymael
não seria prejudicada. Logo, não se justifíca que a Emen
da' Eymael seja votada antes da minha, como não tem
fundamento que, votada a minha ou a Emenda Eymael,
as demais, que prevêem outros horários, não sejam vota
das.

Era o que queria apresentar como questão de ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
eminentes colegas da Comissão de Sistematização, não é
verdade - e permita-me, eminente Constituinte Gastone
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Righi, discordar da sua argumentação - que, aprovada
uma emenda, isto não prejudicaria outra. Claro que sim.
Sr. Presidente, as pessoas precisam assumir as suas res
ponsabilidades. Quem quiser votar contra as 42 horas de
jornada de trabalho, que o faça, mas não se retire a opor
tunidade de este Plenário manifestar-se sobre o proble
ma. (Palmas)

Sr. Presidente, desejo parodiar Rousseau, numa frase
que até hoje continua viva: pode ser que eu não con
corde com a proposta das 42 horas, mas defenderei o
direito dos meus companheiros de votarem por ela. Na
qualidade de Relator, peço a V. Ex.a, Sr. Presidente, subme
ta a matéria à consideração do Plenário. Se o Plenário 
a começar pelo meu voto contrário - rejeitar a proposta
das 42 horas, que não sejamos, no entanto, coarctados
em manifestar nossa vontade, para que não saiamos daqui
com o título de perdedores ou ganhadores, por meio de
manobras solertes, que não se coadunam com a autoridade
moral que V. Ex.a, Senador Constituinte Afonso Arinos,
encarna nessa Presidência. Para todos nós, V. Ex.a é um
exemplo político e cívico.

Encareço a V. Ex.a que ponha em votação a emenda
das 42 horas de jornada de trabalho. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não tenho
a menor dúvida em aceder à solicitação do ilustre Rela
tor. (Palmas) Ela corresponde a uma decisão prudente
gradativa, que exprimirá uma sucessão de radiografias
do Plenário. Vamos tirar sucessivas radiografias da opi
nião do Plenário para saber, qual é, realmente, o estado
de espírito mais definido do Plenário.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, em momento algum, na ocasião em que se suscitava
a questão de ordem, passou pela cabeça deste Constituin
te evitar fosse aferida alguma manifestação do Plenário.
Absolutamente. Este Constituinte requereu a V. Ex.a a
estrita obediência ao procedimento regimental. Se alguém
quiser, dentro deste quadro, votar nas 42 horas, que
rsjeíte as emendas anteriores. A alteração circunstancial
das regras de precedência, no entanto, cria um privi
légio, que vai resultar em risco, o qual V. Ex.a terá de
assumir nos movimentos posteriores desta Assembléia Na
cional Constituinte. (Palmas.) Que fique bem claro que
em momento .algum, se pretendeu excluir a possibilidade
de ser votada por este Plenário a proposta para as 42
horas. O que se quis foi exatamente a obediência às
regras regimentais. Pois se não obedecermos aos proce
dimentos estabelecídos e aprovados por esta Assembléia
e por esta Comissão, não conseguiremos chegar ao fim,
uma vez que há normas que delimitam toda a nossa ação
e estabelecem nossa conduta interna. A insegurança pas
sará a imperar neste Plenário.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Peço
a palavra, Sr. Presidente, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - SOlicito aos
colegas que não insistam mais no debate.

Vamos passar ao fulcro das decisões. Assumo a res
ponsabilidade por esta decisão. (Palmas), porque ela re
presenta uma forma gradativa e conseqüente para nos
aproximarmos de uma conclusão. A conclusão não pode
vir por uma decisão alternativa. A alternativa mos
trou-se insuficiente para indicar as gradações existen
tes entre as posições. Então, sa a alternativa é demasia
damente contundente, o Presidente nada mais faz senão
aceder não apenas ao desejo dos manifestantes como ao
seu próprio sentimento íntimo, já que a aproximação
com a verdade só se faz gradativamente em muitas ques
tões. Não nos convencemos de chofre; nós nos conven
cemos à medida que os argumentos vão transformando
nossa maneira de pensar. Trata-se, pois, de algo razoá
vel. Não estou desobedecendo a nenhuma lei moral nem

a compromisso político. Estou obedecendo a um sentimen
to de justiça e a um desejo de concordância. Posso estar
errado - confesso, antecipadamente meu erro - mas
eu me arrependeria muito mais de ter acertado sem
incorrer neste erro.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
Permita-me, Sr. Presidente.

Se V. Ex.a consumar o ato, que nos curvaremos,
estará subvertendo completamente dispostivo da Conso
lidação das Regras Regimentais. V. Ex.a poderá fazê-lo,
entretanto, submetendo a votos o requerimento de pre
ferência que considerou intempestivo. É muito menos
drástico submeter a votos o requerimento de preferência,
para Ver se realmente a Assembléia consegue a preferên
cia requerida, do que, ao contrário, subverter a ordem,
ao arrepio do Regimento, das normas consolidadas. Pelo
que entendo, é muito mais consentãneo do que os argu
mentos que V. Ex.a está levantando, submeter ao Ple
nário o pedido de preferência para votação da propos
ta de 42 horas.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não há con
tradição entre o que requer o nobre Líder da Maioria e a
decisão que eu havia tomado. S. Ex.a está querendo que
se vote a preferência para as 42 horas - se não estou
enganado. Essa preferência, contudo, desobedece ao Re
gimento. A concessão das 42 horas, por decisão do Pre
sidente, também desobedece ao Regimento. Mas estou
tomando esta decisão conscientemente. Se, com esse ato,
desmereço a eonfíança da Comissão, resigno à Presidên
cia da Comissão, imediatamente. Se estou praticando
qualquer coisa que seja digna de condenação, com justi
ça, pela Assembléia, neste momento, eu renuncio. Para
mim é muito fácil sair. Não tenho encontrado apoio para
minha proposta, que é sincera, demito-me da Presidência.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - V. Ex.a
tem apoio, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Há quatro
grandes vice-presidentes. Saio daqui satisfeito. É só a
Comissão manifestar qualquer decisão neste sentido, que
o faço imediatamente. (Pausa)

Não há necessidade de fazer isso. (Risos)

Submeto a votação a sugestão do nobre Líder da
Maioria, que é razoável. Chega ao mesmo resultado
através de um processo que S. Ex.a considera regimental.
(Palmas)

Tomemos a proposta do Líder, com a qual chegaremos
ao mesmo fim.

Os que aprovam o requerímsnto do nobre Constituin
te Paulo Ramos, queiram responder "sim".

Vamos para a alternativa da jornada semanal de 42
horas, de acordo com a sugestão do Líder do Governo
na Oâmara, o Constituinte Carlos Sant'Anna. Aceitei a
proposta de S. Ex.a • Se votarmos "sim", estaremos apro
vando a jornada de 42 horas.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Per
mita-me, Sr. Presidente, registrar minha discordância
quanto a este ,cr~tério. Com todo o respeito que devoto
a V. Ex.a, devo dizer que temos um Regimento que deve
ser respeitado, em benefício dos trabalhos desta Comissão
O encaminhamento não está cumprindo o Regimento. .

Registro, pois, meu protesto quanto a este procedi
mento.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Agradeço a
V. Ex.a, mas desde que assumi a Presidência há preci
samente uma hora e meia, o Regimento vem sendo eons
tantem:nte desrespeitado, e V. Ex.a não fez qualquer re
clamação.

Vamos continuar. Que se faça a chamada.
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o SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Em
votação o requerimento de preferência do nobre Consti
tuinte Paulo Ramos para destaque de sua autoria. Os que
aprovam a preferência, respondam SIM; os que lhe forem
contrários, respondam NAO.

(Procede-se à votação)

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, já há 47 votos "não".

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Pelo resul
tado da votação, o requerimento foi rejeitado.

Vamos votar o Destaque n.o 3140, requerido pelo
Constituinte José Maurício, referente à Emenda n,v 24528,
de autoria do requerente.

O Constituinte José Maudcio está presente? (Pausa)

Está retírado o destaque, segundo o Constituinte Bran
dão Monteiro.

A SRA. CONSTITUINTE BETH AZIZE - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. EX.a
a palavra.

A SRA. CONSTITUINTE BETH AZIZE - Sr. Pre
sidente, peço permissão a V. Ex.a para registrar a pre
sença, nas galerias, de um grupo de funcionários do Ban
co do Brasil, que se encontram em Brasília para parti
par do I Oongresso Nacional das Funcionárias do Ban
co do Brasil.

Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonoo Arinos) - O Presidente
da comissão de compras em saudar suas jovens colegas.
Digo "colegas" porque sou funcionário da Consultoria Ju
rídica do Banco do Brasil S.A. Então, às, jovens colegas
aqui presentes o meu desvanecimento com o prazer de
vê-las. (Palmas)

Dando prosseguimento à sessão, concedo à palavra
à Sr.a Constituinte Sandra Cavalcanti.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA OAVALCANTI 
Sr. Presidente, na sessão matutina, levantamos. uma
questão e encaminhamos um requerímento à Mesa. Nós,
Oonstâtuíntes, solicitamos à Mesa Diretora que nos con
ceda o feriado de segunda-feira. Além de ser feriado na
cional, é uma das mais l.ndas restas relígíosas do Pais,
por ser o dia consagrado à padroeira do Brasil. Nós todos,
que vimos num ritmo intenso de trabalho, com sessões
ininterruptas, com reuniões que iniciam pela manhã e se
prolongam pela noite a dentro estamos distantes das
nossas famílias há bastante tempo, necessitados de uma
pequena pausa em nossos trabalhos,

Es.te requerimento foi apresentado hoíe, na parte da
manhã. O Constituinte Fernando Henrique Cardoso, que
presidia a reunião, declarou-nos que consultaria o Rela
tor sobse a possíbdíídade de interrupção dos trabalhos.
Estamos dispostos, até, a duplicar as sessões da semana
que vem para recompor nossa escala de trabalho. Está
vamos aguardando resposta, mesmo porque precisamos
tê-la ainda hoje, a fim de tomarmos as providências ne
cessárias para as viagens que, certamente, faremos de
pois da sessão de amanhã, para gozarmos esse feriado
em companhia de nossas famílias, e darmos também o
direito de descanso aos funcionários, da Casa, aos jor
nalistas, enfâm, a todos que vêm atuando aqui, assesso
rando-nos neste trabalho intenso.

Como a Comissão de Sistematização depende muito
da opinião de V. Ex.a, gostaríamos, Sr. Presidente, de
contar com seu apoio nesse pleito que é de todas as cor
rentes. Trata-se de um pleito sem quaisquer divergências
doutrinárias, nem ideológicas, nem regimentais.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Presidente,
pessoalmente, estaria inclinado a deferi o requerimento,
mas tem ao seu lado o mais severo observador dos tra
balhos da Assembléia Nacional Constituinte, seu Presi
dente, o Deputado Ulysses Guimarães. O pedido real
mente fod feito em termos tão convincentes que acho
que S. Ex.a concordará conosco. Gostaria de ver uma
reação intensivo do plenário. (Palmas) Insito em ado
tar uma manífestação do plenário. Estou de acordo com
a Constituinte Sandra Cavalcanti.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Permita-me,
Sr. Presidente. Minha sugestão seria que V. Ex.a conee
desse o feriado de segunda-feira e marcasse, para a ter
ça-feira, duas, reuniões - como ocorre hoje - ou seja,
uma pela manhã, outra à tarde.

A SRA. CONSTITUINTE BETH AZIZE - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arános) - T,em V. Ex.a
a palavra.

A SRA. CONSTITUINTE BETH AZIZE - Sr. Pr,esi
dente, segunda-feira é o Dia da Criança, e a maior ho
menagem que a Comissão poderia prestar às crianças do
Brasil seria não interromper seus trabalhos, a fim de
que pudéssemos avançar na votação do projeto de Cons
tituição do País, que trata, inclusive, do direito da cri
ança.

Tenho a ãmpressão, Sr. Presidente, de que estou ex
ternando o ponto de vista da maioria dos membros da
Comissão. Parece-ma até dispensável a votação da ma
téria, porque acredito ser este o pensamento da grande
maioria dos membros da Comissão.

O SR. CONSTITUINTE INOCÊ}NClO OLIVEIRA -1

Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a

a palavra.

O SR. CONSTITUINTE INOCÊNCIO OLIVEIRA
Sr. Presidente, sem prejuízo dos trabalhos da Comissão
de Sistematização, PI'OPOnhO que a reunião de segunda
feira seja compensada na próxíma quarta-feíra, reali
zando-se duas, uma de nove às quinze horas e outra de
quinze às vinte horas.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, há dificuldades de toda ordem. As pessoas
fazem suas programações. Há dificuldades, inclusive, de
reserva de passagens de avião. Quem ficou em Brasília,
quem fez questão de ficar na Comissão de Sdstematização,
é porque assumiu a responsabilidade de um trabalho que
deveria ser muito mais ágil do que está sendo.

Apesar de considerar nobre a intenção da Consti
tuinte Sandra Cavalcanti, de homenagens, todos nós, as
crianças, creio que a pretensão não tem cabimento. Te
mos responsabilidade, estamos atrasados perante a Na
ção.

Os trabalhos estão sendo lentos, embora isto não
seja de nossa responsabilidade integral, e não consegui
mos sequer colocar a matéria em votação.

É, pois, absolutamente descabida a pretensão.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Havendo ma

nifestações constantes e parecendo que a maioria da Co
missão se inclina pela não interrupção dos trabalhos, o
Presidente considera que devemos trabalhar na segunda
feira, Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Bra
sil.
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É o sentimento que extraio das manifestações suces
sivas que estou observando. Podemos até votar. Perde
ríamos mais tempo, mas posso colocar a matéria em vo
tação.

O SR. CONSTITUINTE INOCl!:NCIO OLIVEmA 
Vamos, então, votar, Sr. Presidente. E a minha proposta
é a seguinte: na quarta-feira, para compensarmos o fe
riado da próxima segunda-feira, faríamos duas reuniões,
uma das 9 às 13 horas e outra, das 15 às 20 horas, como
estamos fazendo hoje.

O SR. CONSTITUINTE BRANDéA.O MONTEIRO - Sr.
Presidente Afonso Arinos, intervenho só para contribuir
com a Mesa e com a Comissão de Sistematização.

V. Ex.a já teve oportunidade de ler as instruções que
a Mesa da Assembléia Nacional Constituinte encaminhou
a esta Comissão. Recordo-me de que houve quase um pro
testo geral - devo considerar mesmo uma histeria cole
tiva - quando o Presidente Ulysses Guimarães encarecia
a necessidade de terminarmos os nossos trabalhos. Não é
justo que a Mesa da Comissão de Sistematização, depois
de ter-se reunido e feito um calendário, curve-se a cada
dificuldade ou a interesses menores e procure modificar
essa solução.

Ninguém aqui está mais sacrificado do que eu. Há
quase 30 dias não vou ver meus filhos e minha mulher.
Chamo a atenção da Comissão para o fato de que o Pre
sidente Ulysses Guimarães, aqui presente, tem dito de
forma reiterada que, se não completarmos a votação no
prazo, irá encaminhar diretamente ao Plenário o Substi
tutivo, mesmo sem votação, o que prejudicaria muito os
trabalhos, já que nossos problemas seriam multiplicados
por cinco. E, também, ninguém é de ferro para trabalhar
de manhã, de tarde e de noite, sobretudo quando as ses
sões são profundamente desgastantes - e V. Ex.a sabe
disso. Não mudemos, pois, o que foi anteriormente de
finido.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito bem!
Passemos à votação do Destaque n.O 2961, requerido

pelo Constituinte Israel Pinheiro, rerrente à Emenda n,s
33943, de autoria de S. Ex.a (Pausa)

O Sr. Constituinte retira o destaque.
Destaque n.O 2769/87 - Emenda n.O ES

26856-2 (em parte), do Sr. José Maria EiVlUael
"que modifica o art. "1.0, inciso XI do Substitutivo

n.O 1 excetuando-se a expressão "convencionais"
(art. 6.°, inciso XI do Substitutivo n.O 2).

Em votacão o Destaque n.o 2769, requerido pelo nobre
oonstítutnte"José Maria Eymael, referente à Emenda n.o
26856, de sua autoria. supríme a palavra "convencio
nais".

Tem a palavra, para encaminhar favoravelmente a
votação, o nobre Constituinte José Maria Eymael.

O SR. OONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, Sras. e srs, Constituintes, neste momento da
Assembléia Nacional Constituinte estamo-nos debruçando
sobre uma das maiores aspirações de conquistas sociais
que inspiram hoje o nosso povo. No vértice da preocupa
ção com a construção de uma sociedade solidária está o
anseio que anima toda a classe trabalhadora, de uma
conquista real, representada por uma dímínuíção na ~ar
ga semanal de trabalho. Esta preocupaçao, este anseio, e
esta esperança, todos nós trouxemos a esta Assembléia
Nacional Constituinte.

E foi com este espírito que apresentamos a emenda
que ora se debate, levando à consideração dos Srs. Cons
tituintes uma jornada semanal máxima não superior a
44 horas e uma jornada diária não superior a 8 horas.

E mais, Sr. Presidente: assínala-se no corpo da pró
pria norma, em letras evidentes, claras, solares, a possí-

büídade, mais do que a possibilidade, a certeza de repeti
dos avanços, através de acordos e díssídíos entre sindi
catos patronais e síndícatos de trabalhadores.

A carga de 40 horas é o máximo que se estabelece,
mas também abre-se de forma generosa o caminho para
o entendimento, a fim de que, em tempo rápido, acompa
nhando a evolução da sociedade brasileira, consigamos
resultados cada vez melhores. E acredito que, com produ
tividade e com. o empenho de todos, iremos reduzindo es
se tempo, assegurando mais lazer e felicidade à nossa
gente, ao nosso povo.

Com estas observações, Sr. Presidente, encaminho es
ta emenda ao voto dos Srs. Constituintes, certo de que ela
representa para a Nação brasileira um imenso avanço e
uma imensa conquista social. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Para mani
festar-se contrariamente, tem a palavra ° nobre Consti
tuinte Luís Roberto Ponte.

O SR. CONSTITUINTE LUíS ROBERTO PONTE - Sr.
Presidente, Bras. e Srs. Constituintes, quero, preliminar
mente, deixar explicitado que tenho o maior respeito por
todos aqueles que discordem da posição que aqui vou ex
ternar e que estou consciente de que o fazem com a me
lhor das intenções. ,

Sei que a redução da jornada de trabalho vai ser uma
decisão inquestionável da Assembléia Nacional Consti
tuinte. Sinto-me, todavia, na obrigação de deixar regis
trado, em nome dos 40 milhões - no mínimo - de brasí
leíros que nada têm e que sequer sabem que, por esta via,
prorrogaremos mais e mais o tempo em que vão continuar
na miséria, que estamos aqui cometendo um dos maiores
equívocos desta Constituinte.

Todos sabemos que só há uma forma de as pessoas
obterem os bens materiais: produzindo-os. Sem produzi
los não chegaremos a propiciar aos brasileiros pobres a
obtenção dos bens de que necessitam. E todos sabemos _
principalmente os trabalhadores - que só pela via do
trabalho é que se consegue aumentar os bens que a Nação
produz.

Há o equívoco de que os países desenvolvidos traba
lham menos e que os países mais pobres trabalham mais.

Tem-se a impressão de que trabalhar mais significa
pobreza. Mas isso não pode passar pela cabeça de nin
guém que seriamente trate da questão. Todos os países
que tiveram dificuldades, em alguma ocasião, para aten
der às condíções mínimas do seu povo, fizeram exata
mente o contrário. A Alemanha, por exemplo, que hoje
trabalha 36 horas, e o Japão, que continua trabalhando
48 horas, no primeiro momento do pás-guerra aumenta
ram sua jornada para 60 horas, até que o último de seus
cidadãos tivesse o mínimo de dignidade, em termos de
condições materiais, de sobrevivência. .

No entanto, nós, que vivemos um quadro de carência
mais grave do que aquele do pós-guerra, estamos mar
chando na direção contrária, cometendo um dos maiores
equívocos que se possa imaginar. E não se diga que menor
jornada de trabalho aumenta a produtividade. Tenho, a
propósíto, em mãos documentos do PT, distribuído hoje
entre os Constituintes. que, textualmente, afirma o se
guinte:

"Ê importante ressaltar que, para se manter
o mesmo nível de produção, sem alterar a base
tecnológica, seria necessário um acréscimo do nú
mero de empregos na mesma proporção das horas
efetívamente trabalhadas."

E acrescenta dados de que será preciso aumentar a
quantidade de empregos para suprir a redução da jornada
de tr-abalho.



Janeiro de 1988 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta·feira 27 1217

Não se diga também que ísso visa a ocupar os deso
cupados, pois este País, ainda no ano passado, apresen
tava níveis de desemprego inferiores a 2% - certamente
os mais baixos do mundo. Continuamos, no entanto, sem
produzir os bens necessários ao atendimento de nossa
população.

Gostaria de trazer à reflexão de V. Ex.as, mais uma
vez, o fato de que os que pensam que assim se estará
fazendo distribuição de renda, estão cometendo outro equí
voco. Na verdade, dá-se aos trabalhadores com uma das
mãos e se lhes tira mais com a outra. Além de produzir
menos, a empresa, pagando o mesmo salário, naturalmen
te terá o custo ampliado, e o empresário nada estará
dando; ao contrário, repassado ao custo o aumento da
produção, haverá ainda agravante de nesse custo em
butir-se o ônus da máquina que tenha ficado parada, ou
da instalação que tenha sido subutilizada. [portanto, con
trariamente ao que se pensa, essa redução representa
menor salário real - mesmo para os que estão emprega
dos - e, sobretudo, menos bens materiais para os que
nada têm.

Gostaria de deixar registrada esta posícão com abso
luta clareza. Não que eu seja contra a [ornadade 44 horas,
:porque representa menos do que as 40 horas que alguns
irão defender, mas. sim, porque, a rigor. se tivéssemos a
solídarledade que dizemos ter para com os pobres, est':!
seria o momento de ampliarmos a jornada de trabalho,
elevando-a para 50 Ou 52 horas até que o último dos bra
sileiros tivesse o que comer, tivesse onde morar, onde
tratar-se e como educar-se. A .partir daí, sim, seria possí
vel reduzir a jornada de trabalho até o ponto que deseja
mos.

E ainda há outro equívoco, que é o de inserir na
oonstãtuícão uma jornada de trabalho que amanhã haverá
de ser menor - certamente o será - e que agora não
pode sê-lo A menos que venhamos a mudar novamente
a Constituiçoo.

É uma sucessão de equívocos, portanto, e, o que é pior,
com a convicção de que estamos marchando para o bem.

Quel'o deixar registradas estas palavras, para gue não
me acusem, amanhã, de não ter tido a consciência de que
estamos votando uma verdadeira insanidade.

O SiR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Celso Dourado, para se mani
festar contrariamente à emenda. (Pausa) S. Ex.a não está
presente.

Vai falar a favor o nobre Oonstituinte José Serra.
O SiR. CONSTITUINTE JOS® SERRA - Sr. Presi

dente, Srs. Constituintes, a pedido do meu Líder, Euclid,es
Scalco, devo falar a favor da emenda do nobre Consti
tuinte José Maria Eymael, segundo a qual a duração do
trabalho normal será não superior a 44 horas semanais e
não excedente a 8 horas diárias, com intervalo para re
pouso e alimentação, respeitados os acordos e dissídios
coletivos entre sindicatos de trabalhadores j, patronais.

Acreditamos que o texto cuja aprovação propomos
agora representa significativo e concreto avanço na con
dição social' do trabalhador brasileiro. Os dados a respeito
da regíão da Grande São Paulo, que hoje à tarde me
foram enviados - dados de insuspeita fonte de pesquisa,
do Dieese, da Secretaria de Planejamento de São Paulo 
mostram que ª .duração média da jornada de trabalho,
ali," é da ordem de quarenta e seis horas. Portanto, a re
dução para quarenta e quatro horas representará uma
conquista e um significativo avanço para os trabalhado
res dessa região.

. , '

Acontece que a Grande São Paulo tem uma produti
vidade - ou sej a, aquílo que é produzido por trabalhado
res ---, pelo menos quatro vezes superior à média do con-

junto do Pais, o que nos leva a crer que, para o conjunto
do Brasil. o número de horas trabalhadas ;por semana, em
média, é bem superior a quarenta e seis horas.

Portanto, é importante termos em mente que a redu
ção para quarenta e quatro horas representa, inegavel
mente, um avanço, uma conquista.

E este é um ponto importante a ser sublinhado. Mui
tos argumentam que setores importantes da classe tra
balhadora já trabalham 44, 45 ou mesmo menos do que
44 horas. E isto é verdade. c

O texto constitucional não fixa obrígatoríamente um
ganho para esta parcela dos trabalhadores. Mas queria
deixar claro que, pelos dados de que dispomos, as empre
sas de até 50 empregados reúnem cerca de 56% da rorça
de trabalho no Brasil. Apenas na Grande São Paulo as
empresas de até 50 empregados têm, em média, jornada
de 48 horas por semana - este é um dado muito signifi
cativo quer dízer, bem mais da metade da força de tra
balho, na região mais desenvolvida do País, onde a du
ração da jornada de trabalho é a menor, será concreta
mente benefíclada por essa medida. Este é um fator im
portante para nossa reflexão, porque é nas empresas me
nores, nas de menor capacidade de mercado, tecnológica,
financeira - menos competitiva - que será realmente
sentido o efeito da diminuição da jornada de trabalho.
São essas empresas que têm menor capacidade de repas
sar aumentos de custos aos preços.

A diminuição da jornada de trabalho, contudo, signi
fica aumento do custo por hora do trabalhador emprega
do na empresa. Precisamos ter isso claro. Pr·ecisamos ter
claro que estamos aprovando uma medida que implica
isso. portanto, temos que olhar com cuidado a situação
das empresas que empregam provavelmente - eonsíde
rando-se o Brasil como um todo - cerca de dois terços
da força de trabalho.

Uma mudança maâs violenta para baixo, em termos
de horas trabalhadas, poderia trazer efeitos extraordi
nariamente pervertidos sobre essas empresas. Não para
as grandes multinacionais, como as montadoras de au
tomóveis e assim por diante.

É importante também dizer que em absoluto se está
bloqueando o caminho para que os setores mais orga
nizados da classe operária' conquistem uma jornada de
trabalho menor. Ao contrário, essa conquista se fará,
como se fez no passado no mundo inteiro, através da
luta sindical. Estamos fortalcendo, mediante outras me
didas esta Constituição,' a capacidade de luta dos tra
balhadores, possibilitando-lhes maior liberdade sindical,
com o desatrelamento dos sindicatos com relação ao Es
tado e, através de uma emenda do PlVlDB, que o Relator
Bernardo Cabral acolheu, criando um seguro-desemprego
decente neste País. Este é um aspecto fundamental para
fortalecer a luta redvindicatória dos trabalhadores.

Mais, ainda: a emenda que estamos defende,ndo dis
põe que serão respeitados acordos e dissídios coletivos
entre sindicatos de trabalhadores e 'patronais, evideri
temente considerando o limite superior das 44 horas, eli
minando uma ambigüidade que favoreceria as conquis
tas dos sindicatos para a diminuição das horas de tra
oalho. Refiro-me aos síndícatos mais fortes, mais orga
nizados e aos mais ligados às grandes empresas, que têm
eapacãdade financeira, de mercado, de inovação tecnoló
gica para absorver esse processa.

Estas são as razões pelas quais a Liderança do PMDB
optou por essa proposta, que resultou de entendimento
e representa um avanço importante que não podemos
subestimar. As lutas sociais no Brasil, a partir desta oons
títuíção, sairão fortalecidas. E as lutas socíaâssão o.úníeo,
ou, talvez, o principal instrumento para a melhoria das
condíções de vida da classe trabalhadora e para a dimi
nuição das desigualdades sociais em nosso País. (Palmas.)
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o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo oaoral) - Sr. Presidente,
Srs. oonsntuíntes, pediria a atenção de V. Ex.as, sobre
tudo do Constituinte Gastone Righi, uma vez que o Cons
tituinte Chagas Rodrigues encontra-se ausente do ple
nário. O eminente Constituinte José Maria Eymael apre
sentou emenda que merece todos os louvores, mas que
em determinada parte pode ser prejudicial. O Oonsti
tuinte Gastone Righi" submete uma emenda que atende
ao que se quer, no que se refere à chamada duração má
xima de 44 horas por semana do trabalho normal. O emi
nente líder dos empresários, Constituinte Albano Franco
- que, aliás, tem sido vítima de injustiça e está sempre
disposto ao diálogo - está de acordo com as em-endas
sobre as 44 horas. Desta forma, eu indagaria ao Cons
tituinte Gastone Righi sobre a possibilidade de o Oons
tãtuínte José Maria Eymael assinar a sua emenda. Assim,
não haveria necessidade de duas votações.

Faço ao Constituinte José Maria Eymael quase um
apelo, no sentido de que retire sua emenda. Com o Cons
tituinte Gastone Righi, S. Ex.a assinaria a emenda, que
passaria a ter dois autores. Com isso, pouparíamos tra
balho, economizando o tempo de votação.

Ouço V. Ex.a, ConstitUJinte José Maria Eymael, antes
de opinar sobre o mérito da sua proposta.

O SR. CONSTITUINTE JOS:É MARIA EYMAEL
Sr. Presidente, ilustre Relator, nosso propósito, ao colocar
a ressalva da em-enda apres-entada, assegurando que acor
dos e dissídios pudessem baixar esse teto máximo, foi in
teiramente o de estabelecer um instrumento de conquista
e de avanço para os trabalhadores.

No momento em que, através da assessoria de vários
Parlamentares, sinto que essa ressalva pode, eventual
mente, conduzir a um resultado completamente contrál'lio
ao que desejo, não me resta outro caminho, dentro da
coerência, senão o de retirar minha emenda. Se o Cons
tituinte GMtone Righi concorda, sinto-me honrado em
subscreve a sua emenda. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Re
lator, muito me honra a proposta que V. Ex.a formula,
com a qual o ilustre Constituinte José Maria Eymael
concorda. Assim, apenas aguardo que V. Ex.a e o Pre
sidente coloquem em votação a emenda por mim pro
posta e que agora passa a ter, acompanhando minha
modesta assãnatura, as dos Ínclitos Constituintes Ber
nardo Cabral, Relator, e José Maria Eymael.

O SR. RELATOR (Constituinte Bernardo Cabral) 
Sr. Presidente, peço a V. Ex.a que, considerando retirada
a emenda do Constituinte José Maria Eymael, submeta
à votação a de autoria dos nobres Constituintes Gastone
Righi e José Maria Eymael.

Destaque n.O 3867-8 - Emenda n.o ES
25794-3, dos Srs. Gastone Righi e José Maria
Eymael, "que mot1ifica o art. 7.0 inciso XI do
Substitutivo n.O 1 (art. 6.° inciso XI do Suhstl
tutivo n.O 2)". (1l7.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Constituinte Afonso Arinos) 
A Comissão acompanhou as diferentes manifestações:
primeiro, a solicitação do Relator, depois, a concordância
do Constlituinte José Maria Eyimael e, afinal, o assenti
mento do Constituinte Gastone Righi. Portanto, existe
um acordo que está prevalecendo e vai ser votado atra
vés do Destaque n.O 3867, requerido pelo Constituinte
Gastone Righíi, com apoio do Constituinte José Maria
Eymael. A Emenda n,« 25794, de co-autoria dos dois Cons
tituintes citados, passará a ser votada.

Algum orador deseja manifestar-se? (Pausa)
Concedo a palavra ao autor do destaque, Constituin·

te Gastone Righi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Brs. Constituintes, nascida de uma composição
que envolveu o insigne Relator desta Comissão de Siste
matização, bem como as Lideranças do PMDB, no caso o
Constituinte Fernando Henrique Cardoso, que nos acom
panha na assinatura da emenda, apenas desejo e espero
que ela obtenha o quorum constitucional, de 47 votos, para
se ínseulpír como uma das conquistar do trabalhador bra
sileiro na presente IConstituição.

De 48 horas estamos reduzindo a jornada de trabalho
para 44. Se este não é o sonho maior da população traba
lhadora brasileira, pelo menos é um avanço. A diminui
ção de quatro horas semanais irá trazer, para milhões
e milhões de brasileiros, um alivio em sua carga de tra
balho, em seu esforço semanal, em sua jornada de suor,
de desgaste e de sacrifícios. É mais uma das conquistas
sociais na presente Constituição.

Quero dizer que já não é sem tempo que estamos
registrando na legislação o fato. Há cerca de 100 anos o
Brasil reconhece a semana inglesa - semana de cinco
dias e metade do sábado - o que representa aproximada
mente 44 horas semanais. Se admitimos isso em nossos
hábitos e costumes, não o estendemos à legislação, o que
quer dizer que o trabalhador não tem recebido a contra
partida em horas extras, ou seja, não tem podido receber
a recompensa por uma jornada mais dilatada. Para com
pensar esse horário de sábado, ele acaba estendendo sua
jornada diária para além das 8 horas, o que a grande
greve de Chicago conquistou para o mundo civilizado.

Assim sendo, espero que os Srs. Constituintes apro
vem esta emenda como reconhecimento da vontade da
maioria desta Assembléia.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Para mani
festar-se contrariamente, concedo a palavra ao nobre
Constituinte Luis Roberto Ponte.

O SR. CONSTITUINTE LUíS ROBERTO PONTE 
Sr. Presidente, o que eu tinha a dizer, substantivamente,
já foi dito anteriormente. De modo que abro mão do meu
pronunciamento.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Sr. Cons
tituinte Luís Roberto Ponte já havia falado, anterior
mente, sobre outro assunto, mas estava inscrito nova
mente para pronunciar-se sobre este.

Ooncedo a palavra ao nobre Constituinte Oswaldo
Lima Filho, para manifestar-se a favor.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, a emenda ora
apreciada não representa a aspiração do trabalhador. Isto
é evidente, e já foi dito. Em todos os foros sindicais a que
tenho comparecido, no Nordeste, em São Paulo, no Rio,
nos congressos ou nos simpósios realizados aqui, em Brasí
lia, com a presença das grandes lideranças do PMDB, inclu-

sive de lideres do nosso partido, no Senado, na Câmara dos
Deputados, entre os quais o Presidente do partido, houve
o compromisso claro de defender a jornada de trabalho
de 40 horas. Esse compromisso foi sustentado aqui, neste
Plenário, pela maioria da bancada que, por 28 contra 21,
votou favoravelmente à emenda do Sr. Constituinte Bran
dão Monteiro.

Derrotada aquela emenda - portanto, prejudicada,
por ser idêntica a de n.o 33645, de minha autoria - a
jornada de trabalho de 40 horas, cara aspiração dos tra
balhadores, foi rejeitada pela Constituinte com votos ex
pressivos de Constituintes do PMDB, que por isto irão
responder perante a classe trabalhadora. (Palmas) Le
vantaram-se, aqui, ilustres Líderes do PMDB, para com
bater a redução da jornada para 40 horas semanais e para
afirmar que nossa posição, a posição dos que, como nós,
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defendiam a redução, era demagógica. Foi o caso, por
exemplo, do Sr. Constituintes Pimenta da Veiga, ao dizer
que, quando aprovamos aqui a impenhorabilidade das pro
priedades de menos de 25 hectares, estávamos fazendo
demagogia. O que não fazemos é a defesa dos bancos,
que estão levando à fome e à ruína centenas de milhares
de pequenos proprietários rurais no Brasil. Os que vivem
no Paraná e no Rio Grande do Sul vêem todos os dias
pequenos proprietários serem executados, perderem suas
propriedades e sendo, em conseqüência, levados à periferia
das grandes cidades como marginais.

A sociedade brasileira torna-se cada dia mais pro
fundamente injusta e desigual. Premia, concede favores,
subsídios e incentivos. Ninguém desta Casa discute os
incentivos concedidos aos exportadores, os quais podem
ser muito interessantes para o comércio internacional do
Brasil. Somam, contudo, bilhões de cruzados anualmente.
Quando se fala, porém, em defesa> do trabalhador, vem
logo o refrão de que estamos fazendo a demagogia. Este
é o capitalismo selvagem!

Mas para nós, nesta tarde, basta uma glória e uma
vantagem: nós votamos com a nossa consciência. Os vinte
e oito deputados do PMDB que votaram a favor da redu
ção da jornada de trabalho cumpriram antigo compro
misso do nosso partido. Votaram de acordo com este com
promisso, assumido em praça pública, nos comícios elei
torais. Para nós bastariam o julgamento e o apoio do
eminente Presidente da Comissão de Sistematização, Se
nador Afonso Arinos, cuja experiência, valor e patriotis
mo somar-se-ão ao nosso voto neste momento.

Não nos resta outra alternativa senão votar a redução
menor, de 44 horas. Por isso deixo aqui uma declaração
de voto. Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação.
O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO

Permita-me, Sr. Presidente.
Quero pedir um esclarecimento a V. Ex.a , pois sin~o

que vários colegas estão em dificuldade, embora a mate
ria já tenha sido amplamente tratada.

Noto confusão no Plenário: se aprovarmos a emenda
que fixa em 44 horas semanais a jornada de trabalho, em
seguida podemos votar a emenda que preveja 42 horas,
ou esta estará prejudicada?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Se for apro
vada a emenda que fixa em 44 horas semanais a jornada
de trabalho, todas as demais estarão prejudicadas.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAM
PAIO - Então, Sr. Presidente, uma vez aprovada a
emenda que fixa em 44 horas semanais a jornada de tra
balho o Plenário já está sabendo que a emenda sobre as
42 ho~as nem será colocada em votação?

Era o esclarecimento que desejava. Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Pre
sidente, parmlta-rne apenas osclareoer a V. Ex.a e a,9s
Constituintes aqui presentes que a minha argumentação
a favor da proposta do Deputado José Maria Eymael con
tinua no meu entender, sendo válida para a proposta
de emenda do Constituinte Gastone Righi.

Quero sublinhar este ponto, porque me parece extre
mamente importante, no sentido de que minha argumen
tação foi em torno da proposta de entendimento, que se
prolongou da emenda do Constituinte José Maria Eymael
para a do Constituinte Gastone Righi.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pr-a
sidente pela ordem. Acredito que a Mesa esteja incorren
do, mais uma vez, em grave equívoco: a matéria é a mes
ma, mas a fixação da jornada de trabalho é diversa. O

fato de ser votada uma proposta que flxa em 44 horas a
jornada semanal de trabalho não implica a prejudíeíalí
dade da proposta que a fixa em 42 horas, pela simples
razão de que as propostas não são iguais e não há, ainda,
matéria aprovada. Ainda existem emendas.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, não posso ouvir calado esta acusação ao Dr, Paulo
Affonso, a quem conheço há mais de 25 anos. O Dr, Paulo
Affonso em nenhum instante interfere, quer com V. Ex.a,
quer comigo. O Dr, Paulo Affonso sugere, opina, não
decide. Quem decide é V. Ex.a, ou eu.

Registro o meu mais veemente protesto às palavras
que acabo de ouvir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Advirto que
as expressões extra-regimentais e acusações infundadas
serão retiradas pela Taquigrafia, por decisão do Presiden
te (Palmas). O Presidente não pode consentir que se
venham insinuar irregularidades e maquinações imorais
ao Assessor da Mesa. As palavras não serão incluídas no
registro da Ata.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, para defender e elogiar as palavras do eminente
Relator, basta uma questão simples que está no Regimen
to e que fugiu à percepção do eminente suscitador da
questão de ordem. .

É que, se for votada e aprovada a emenda do Cons
tituinte Gastone Righi, temos uma questão que f.oi apro
vada e que, evidentemente ficará prejudicada.

Isto é de uma evidência total e absoluta. Somente
aqueles que não querem ver e que pretendem conturbar
os trabalhos é que podem pensar diferentemente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Se houver
tumulto no Plenário, suspendo a sessão. (Pausa)

Tem a palavra o Constituinte Ricardo Fiúza.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIúZA - Sr. Pre
sidente, desejo apenas fazer um registro, em nome do
nosso Partido e em meu nome pessoal.

Trata-se de absoluto repúdio à injustiça que o Cons
tituinte Paulo Ramos faz ao Dr. Paulo Affonso, a quem
conhecemos nesta Casa como um exemplo de dignidade
(Palmas), pessoa da alto gabarito e isenta.

Devo dizer, ainda, em meu nome pessoal, que o Cons
tituinte Paulo Ramos comete uma covardia, porque ataca
uma pessoa que não pode defender-se no mesmo nível.
(Palmas)

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, gostaria de um esclarecimento. Caso essa
proposta de 44 horas perca, votaremos a de 42 horas?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Sim.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Muito
obrigada.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presiden
te, considerando que a emenda de autoria do eminente
Constituinte Gastone Righi contém a expressão "dura
ção máxima de trabalho normal semanal de 44 horas e
jornada diária não superior a 8 horas". essa proposta,
evidentemente, pela sua abrangência, compreende a
emenda de 42 horas. Aprovada, logtcamente, ficará pre
judicada 'a emenda defendida por outros eminentes Cons
tituintes e que propõe a jornada de 42 horas.

Peço a V. Ex.a que submeta imediatamente à votação
a matéria em questão.
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o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
a emenda.

(Prossegue a votação)
Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:

Almir Gabriel, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos
Mosconi, Oarlos Sant'Anna, Oelso Dourado, Egídio Fer
reira Llm:i, F·ernando Bezerra Ooelho, Fernando Henrique
Oardcso, Fernando Lyra, João Oalmon, João Herrmann
Neto, José Serra, José Ulisses de Oliveira, Mário Lima,
Nelson Oarneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Pimenta
da Veiga, Prisco Viana, Renato Vianna, Rodrigues PaJma,
Virgildásio de Senna, Albano Franco, Antonio Mariz,
Euclides Scalco, tsraeí Pinheiro, João Agripino, José Costa,
Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Roberto
Brant, Alceni Guerra, Antoniocarlos Mendes Thame,
Arnaldo Prieto, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocêncio
oüveíra, JOsé Jorge, José Lins, José Santana de Vas
concellos, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Mário Assad,
Osvaldo Ooelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra
Cavalcanti, Antônio Carlos Konder Reis, Dar,cy Pozza,
Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Hugo
Napoleão, Jonas Pinheiro, José Lourenço, José Tinoco,
Mozarildo Oavalcanti, Paes Landim, Bonifácio de An
drada, Franeisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilac
qua, Adolfo Oliveira e José Maria Eymael. Votasam NAO
os seguintes Senhores Oonstituintes: Abigail Feitosa, Ade
mir Andrade, Oristina Tavares, Francisco Pinto, Haroldo
Sabóia, José Paulo Bisol, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima
Filho, Paulo Ramos, Bígmarínga Seixas, João Natal, Rose
de Freitas. Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza,
Afonso Arinos, Brandão Monteiro, Luiz Inácio Lula da
Silva, Plínio Arruda Sampaio, Bocayuva Cunha, Haroldo
Lima, Augusto Carvalho e Beth Azize. Votou ABSTEN
ÇAO o Senhor Constituinte Lysâneas Maciel.

DECLARAÇAO DE VOTOS
Nós, militantes e parlamentares do PMDB, repelimos

a defesa prioritária de jornada de trabalho de 44 horas
semanais. O Brasil, no mundo civilizado, é o País sobre
cujos trabalhadores recai a maior jornada de trabalho.
Defendemos as 40 horas como proposta prioritária, pos
tulado de todos os trabalhadores, como bandeira do PMDB.
- Abigail Feitosa - Vilson Souza - Cristina Tavares 
Haroldo Sabóia - Nelton Friedrich - Francisco Pinto 
Paulo Ramos - Miro Teixeira - José Paulo Bisol - Al
mir Gabriel - João Herrmann Neto - Ademir Andrade
- Fernando Lyra - Francisco Küster - Rose de Freitas
- Vicente Bogo.

DEOLAR.A!ÇAO DE VOTOS
Votamos contra a emenda das 44 horas, porque ela

foi colocada em votação de maneira errada, impedindo-nos
de votar a emenda que fixa o horário de trabalho em 42
horas semanais, numa evidente limitação do nosso direito
de examinar as várias hipóteses de fixação do horário de
trabalho. Negamos a de 44 para poder votar a de 42.

Brasília, 9 de outubro de 1987. - Beth Azize, Paulo
Ramos, Haroldo Sabóia, Vilson Souza, Nelton Friedrich,
José Paulo Bisol, Brandão Monteiro, Sigmaringa Seixas,
Bocayuva Cunha, Plínio Arruda Sampaio, Luiz Inacio Lula
da Silva e Augusto Carvalho.

DECLARAÇAO DE VOTOS

Vencida pela votação a opção pela jornada de traba
lho de 40 horas. a nossa segunda opção será pela jornada
de 42 horas. Diante da irracionalidade da ORDEM se
qüencial da votação, que deu prioridade à votação de
emenda que preconiza as 44 horas, votamos a seu favor
para não correr o risco de ver mantida às 48 horas do
Substitutivo lI, sem prejuízo da emenda relativa às 40 ho
ras, que votaremos em Plenário.

José Paulo Bisol, Cristina Tavares, Carlos Mosconi,
Miro Teixeira, Ademir Andrade, João Herrmann Neto.

DECLARAÇAO DE VOTOS
Tendo sido derrotadas as emendas dos deputados

Brandão Monteiro e Oswaldo Lima Filho (n.a 33645-2),
que fixavam em 40 horas a jornada semanal de trabalho,
não nos resta outra alternativa senão renovar a proposi
ção em Plenário, pelo que votamos contra a fixação da
jornada em 44 horas.

Brasília, 9 de outubro de 1987. - Oswaldo Lima Filho,
Francisco Pinto.

DECLARA!ÇAO DE VOTOS
(Oonstituinte Lysâneas Maciel)

Tendo em vista a série de manobras que subtraíram
aos constituintes o direito de opinar sobre as várias alter
nativas (emendas em estudo) sobretudo aquelas referen
tes às 42 horas de trabalho;

Tendo em vista o que pre creve o Regimento (do Se
nado, da Câmara) e o consolidado, no que se refere à
matérias idênticas, para considerá-las prejudicadas
(será que 42 horas semanais são iguais as 44 horas).

Tendo em vista a notória e constante ínutllídade dos
recursos e requerimentos eencaminhados com fundamento
no art. 12 que jazem engavetados na mesa.

Sente-se este constituinte sem condições de exercer
livremente seu voto, reservando-se o direito de exercê-lo
plenamente no Plenário da -Constituinte para manter no
texto constitucional as quarenta horas semanais.

Abstenho-me portanto, desta votação viciada, anti
regimental. - Lysâneas Maciel.

DECLARAÇAO DE VOTOS
Com relação à votação da jornada de 44 horas de tra

balho declaro:
1) a posição do meu partido, o PC do B, é favorável à

jornada de 40 horas semanais;
2) o encaminhamento da Mesa fez com que a emenda

que prevê as 44 horas de jornada fosse votada antes de
outra que definia em 42 horas dito período de trabalho;

3) vo.tWiTIOS contra a emenda que previa 44 horas para,
derrotando-a votarmos a jornada de 42 horas;

4) como foi vitoriosa a emenda das 44 horas, a Mesa
considerou, contra nossa opinião, prejudicada a emenda
das 42 horas;

5) reiteramos nossa disposição de continuarmos lu
tando pelas 40 horas e de levantarmos essa emenda, de
novo, no Plenário da constituinte. - Haroldo Lima, Líder
do PO do B.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 66 Constituintes; vo
taram NÃO 23 Oonstituintes: absteve-se de votar 1 Cons
tituinte. Total: 90 votos. O Destaque foi aprovado.

Declaração de voto, dos Senhores Constituintes Abi
gail Feitosa, Vilson Souza, Oristina Tavares, Haroldo Sa
bóia. Nelton Friedrich, Miro Teixeira, José Paulo Bisol,
Almir Gabriel, João Herrmann Neto, Ademir Andrade,
Fernando Lyra, Francisco Pinto, Paulo Ramos, Rose de
Freit3s, 'Sigmaringa Seixa.s, Beth Azize, Luiz Inácio Lula
da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Brandão Monteiro,
Bocayuva Ounha. Carlos Mosconi, Oswaldo Lima Filho,
Lysâneas Maciel, Haroldo Lima, Francisco Küstilr, Vicente
Bago e Augusto Oarvalho.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ PAULO BISOL - Per
mita-me, Sr. Presidente.

Em nome da dignidade desta Constituinte, solicito a
V. Ex.a que me permita registrar nos Anais e na História
deste País, o meu mais profundo e veemente protesto pe
la ordem de sucessão das votações, a pretexto da existên
cia de uma norma consolidada.
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Quero registrar, diante dos Srs. Constituintes, que es
tamos no caminho do absurdo. E estamos cassando a li
berdade de votar, de escolher entre as possibilidades de
decisão. (Palmas) V. Ex.a haverá de compreender comi
go, tão dramaticamente quanto eu - V. Ex.a é jurista e
eu sou Juiz de Direito - que a liberdade, em matéria de
voto, pode ser quantitativamente medida. Se existem cin
co possibilidades de escolha, a dimensão da liberdade tem
um índice 5, e eu preciso participar de todas elas.

Não posso, pois, admitir, Excelência, que, havendo a
possibilidade de votar em uma jornada de quarenta ho
ras, e depois, se não for vencedor nesta, havendo a pos
sibilidade de votar nas quarenta e duas horas, eu não
possa fazê-lo. Trata-se de uma cassação da minha liber
dade de escolha.

Deixo aqui este profundo e veemente protesto. Como
juiz, eu digo que, se é uma regra, uma norma consolidada
que está produzindo essa anormalidade parlamentar, eu
julgaria contra Iegem, como faz a magistratura - e
V. Ex.a conhece muito bem a teoria do direito de decidir
contra a lei, quando ela é iníqua. Essa lei é iníqua, essa
norma é absurda. Cassa a liberdade da decisão pessoal.
Cassa o voto. Não pode continuar admitindo a incidência
dessa norma.

Peço à Mesa, encarecidamente, que faça uma revisão
e decida contra essa norma, ou a modifique. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE JOSl!J GENOíNO - Sr. Pre
sidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSl!J GENOíNO - Sr. Presi
dente, nobre Constituinte Afonso Arinos, neste momento,
dirijo-me também ao Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte, Constituinte Ulysses Guimarães, bem como
ao ilustre Relator Bernardo Cabral e a todas as lideran
ças partidárias que estiveram naquela reunião em que se
decidiu sobre a consolidação das regras regimentais. E
chamo a atenção deste Plenário, em nome da ética e da
dignidade, para as relações que devem existir entre par
lamentares e partidos políticos.

Divergi do nobre Constituinte Paulo Ramos, quando
S. Ex.a colocou seu pedido de preferência, mas não posso
deixar de invocar o testemunho dos que partícíparam da
quela reunião.

O nobre Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva fez,
naquela oportunidade, a seguinte pergunta sobre jornada
de trabalho: "tenho propostas de 40, de 42, de 44 e de 48
horas. Como essas propostas vão ser votadas?" Qual foi a
resposta dada naquela reunião, nobre Presidente illysses
Guimarães? Foi exatamente a seguinte: "são matérias
distintas, porque 40 horas são diferentes de 42, estas são
diferentes de 44, assim como 44 são diferentes de 48".

Portanto, cada uma dessas emendas tem que ir a vo
tos, porque elas não se anulam, têm conteúdos distintos.
O conteúdo de uma não pode anular o de outra, porque
44 horas são diferentes de 42, assim como são diferentes
de 48. Temos de levar em conta - e chamo, repito, o tes
temunho de todos os que estavam presentes à reunião 
a pergunta feita pelo companheiro Lula, porque lhe foi
dito que seriam votadas uma a uma.

A votação da preferência não podia ter sido feita. Foi
anti-regimental. Mas não se pode, Sr. Presidente, nobre
Constituinte Afonso Arinos, deixar de votar a emenda
que propõe as 42 horas, já que ela é diferente da que pro
põe 44 horas.

Quero, a propósito, lembrar o que ocorreu ontem, aqui,
quando da votação de emenda referente ao 1.0Substituti
vo, e a Emenda Max Rosenmann voltou a ser votada, ape
sar de semelhante. Levantei questão de ordem, e a Mesa
decidiu contra. Não criei problemas para a Mesa. Acatei

sua decisão. Votamos a Emenda Max Rosenmann, que foi
derrotada.

Sr. Presidente, considero esta questão cristalina. A
emenda que propõe 42 horas tem que ser colocada a vo
tos, porque, se não o for, serão abertos dois precedentes.
O primeiro, de se negar o direito de votar matérias dife
rentes; o segundo, mais grave, o de atestar-se que a pala
vra dos Líderes, proferidas perante a Presidência da As
sembléia Nacional Constituinte, da Comissão de Sistema
tização e perante o Relator Bernardo Cabral, de nada va
lem. E, daqui para a frente, como vamos fazer acordo?

Conclamo todas as Lideranças para testemunharem
quanto à resposta dada ao companheiro Luiz Inácio Lula
da Silva na referida reunião.

Sr. Presidente, em nome do bom andamento dos tra
balhos, sugiro que votemos a emenda que propõe as 42
horas. Muito obrigado. (Palmas)

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

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Com a pala
vra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, as decisões adotadas pela Mesa no tocante à
matéria em votação foram absolutamente irrepreensíveis.
V. Ex.a decidiu de forma absolutamente correta. E os dois
oradores que apresentaram questão de ordem não têm
nenhuma razão e nenhum direito, até porque se insurgem
não contra uma decisão de V. Ex.a, mas, na realidade
contra uma decisão do Plenário. '

Parece até, a quem ouviu as questões de ordem aqui
levantadas, que não foi decisão do.Plenário, e que este não
teve oportunidade de manifestar-se. O Plenário votou a
preferência.

A primeira das questões de ordem dizia respeito à
ordem das votações. O Constituinte José Paulo Bisol veio
ao microfone e, de modo inflamado, contestou a decisão
da Mesa, esquecendo-se de que a ordem de votação foi
determinada pelo Plenário, que recusou a preferência vo
tada. Depois votamos a emenda de 44 horas, e o Plenário,
por larga margem, a aprovou.

Ora, Sr. Presidente, se o Plenário preferisse as 42 ho
ras, no mo~en~ da votação da preferência teria aprova
do a prererêneía, ou, no momento da votação da emenda
de 44 horas, teria recusado essa emenda para aprovar a
que propunha 42 horas.

. Ê eV~dente,. Sr. ~residente, que a decisão de V. Ex.a
fOI perreíta, POlS estribada em duas decisões do Plenário
Portanto, ? que ouvi~~s agora não passa de inconfor:
mismo polítíco , A decisão do Plenario foi correta e a de
V. Ex.a, mais ainda. (Pausa)

_ O SR. CONSTITUINTE JOSl!J GENOíNO - Sr. Presí
dente, peço o testel.!!-~ll1ho de todas as líderancas que esti
veram naquela reuniao. O nobre Constituinte Pimenta da
~ei~a não est.ava na reunião. Estavam presentes os oons
tituíntes Euclldes Scalco, Carlos Sant'Anna Gastone Righi
Luiz Inácio Lula da Silva e Adolfo de oliveira. '

Invoco - repíto - o testemunho dos lideres que es
tavam presentes aquela reuniao, quando foi respondída a
pergunta feita pelo COnstituinte Luiz Inácio Lula da SHva
ou seja, que as emendas sobre jornada de trabalho iriam:
à votação. A pergunta foi clara.

O SR. CONSTITUINT-E PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, já que o Oonstituinte José Genoíno voltou ao
microfone, eu gostaria de ter a mesma oportunidade para
também responder a um dos argumentos que não tinha
sido respondido por mim, quando S. Ex.a alegou o prece
dente da votação de ontem.
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Acontece que S. Ex.a se esquece de que hoje a propos
ta de 44 horas foi aprovada. E diz a Oonsolidação das
Regras Regimentais que, quando aprovada uma emenda,
prejudica todas as demais, E ontem não havia sido apro
vado o substitutivo. Por isso, e exatamente por isso, é
que as demais propostas foram votadas, se bem que muito
parecidas, ou até idênticas. Por esta razão, ontem houve
a rejeição e hoje a aprovação.

A Consolidação das Regras Regimentais é muito clara
a esse respeito. Portanto, também nessa questão não so
corre nenhuma razão Ou nenhum direito ao Constituinte
José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra a V. Ex.a, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presiden
te, não há o que decidir. Parece-me, data venia, que s~

trata de matéría vencida. Precisamos prosseguir em nos
sos trabalhos, ou não sairemos daqui.

O 8R. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra a V. Ex.a, pela ordem.

O SR CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
- Sr. Presidente, não se trata de matéria vencida ou não.
Creio que o companheiro José Genoíno levantou uma
questão delicada, porque se trata da ~ti~a que te~ sido
observada entre as lideranças partídárlas, que vinham
atuando perfeitamente até agora.

Lembro-me de que, quando discutimos as regras, na
quela reunião, tive a preocupação de perguntar - e gos
taria de invocar o testemunho de V. Ex.a - se, votada
uma proposta, fosse no sentido de 40, 42, 43 ou 44 horas
prejudicar-se-ia a outra. Ficou acertado que, quanto à
jornada de trabalho, nenhuma proposta seria prejudicada,
ou sej a, todas seriam votadas.

Gostaria, pois, de ouvir, inclusive do Relator Bernardo
Cabral, que estava presente à reunião, assim como das
lideranças do PMDB, PTB, PDT, PL, PFL, e ros, a confir
mação desse entendimento, já que isso vai determinar a
manutenção ou não do comportamento ético das Iíderan
ças daqui por diante, do respeito mútuo que devemos ter
nos assuntos que decidirmos nas reuniões com o Presidente
da Constituinte.

Gostaria de ouvir de V. Ex.a, Sr. presidente da Co
missão de Sistematização, que também participou da reu
nião, se concorda com a questão levantada pelo Consti
tuinte José Genoíno. relativamente ao que foi estabele
cido na reunião das lideranças com o Presidente Ulysses
Guimarães.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Sr.
Presidente, V. Ex.a deve encerrar este debate, até porque
está deslustrando a inteligência dos Srs. Constituintes
O que os Srs. Constituintes querem é que aprovemos as
44 horas, para depois terem também oportunidade de
aprovar a proposta de 42 e, em seguida, a de 44. É ridí
culo. Se for aprovada a proposta de 44 horas, não se tem
como aprovar a de 42 e a de 40. Isto é claro, cristalino,
Sr. Presidente, E esta discussão até depõe contra a inte
ligência de todos os presentes e contra o tempo, que
vem sendo perdido em uma discussão estéril. Talv,ez os
novos Oonstituintes não tenham experiência parlamentar.
Foi aprovado, e o nobre Constituinte José Genoíno quer
obstruir, já que, é óbvio, aprovadas as 44 horas, S. Ex.a
sabe muito bem que não há mais como votar a proposta
de 42 horas.

Sr. Presidente, vamos encerrar esta discussão.
O SR. CONSTITUINTE' LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

- Sr. Presidente, não somos maquiavélicos. Estamos aqui
pedindo o pronunciamento de V. Ex.'\ do Sr. Relator BeJ;
nardo Cabral e das demais lideranças. Isto é o que foi
pedido. Acho que 48 horas não são iguais a 44, como não
são iguais a 47, como não são iguais a 42, como não são
iguais a 40 e como não são iguais a 35.

A vontade da maioria esmagadora que representa
parte do p-oder econômico do País pode até prevalecer.
EntI1etanto, não se p-ode negar uma votação. Que Soe con
firme a votação pelas 44 horas, mas não se pode impedir
que este plenário tenha o direito de votar. Se houvesse 43
emendas iguais sobre 40 horas, votar-se-ia uma e as de
mais estariam prejudicadas. Se houvesse 10 emendas de
48 horas ou se houvesse 10 de 44, ocorreria o mesmo.
Mas o q~e estamos querendo votar não é matéria igual à
que foi votada. Trata-se da proposta de 42 horas. E duas
horas para quem trabalha em uma fábrica têm muito
mais importância do que para; alguém q~e f.ale .bo~a
bens ao microfone da oomíssão de sístematízacão.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANE'fA. - Sr.
Presidente, V. Ex.a deferiu o pedido de ~r~ferenC1a para
votar a emenda das 42 horas. Se o PlenarlO entendesse,
por maioria que a emenda das 42 horas devia ter prefe
rência te-Ia~ia aprovado. Mas o Plenário não a aprovou.
Por cónseguinte, não deu preferência par!!, a votação. Em
não tendo dado preferência para a votação, conf?rme de
cisão de V. Ex.a de encaminhar a votaçao, e, feIta a vo
tação, tendo sido negada preferência, foi votadada e apro
vada a emenda das 44 horas, por amplo quorum, ~Clma
daquele necessário para inserção no. texto. constltuClO?al.
Ora a Consolidação das Regras RegImentaIS está estriba
da nos Regimentos Internos da Assembléia Nacional Cons
tituinte da Comissão de Sistematização, do Senado Federal,
da Câ~ara dos Deputados e no Regimento Comum. A ma
téria aprovada prejudica as demais co!respC;>11dentes ao
mesmo título. Poderia deixar de ser assim, eIS que, uma
vez ter o Plenário decidido em favor da~ 44 horas, pelo
quorum com que decidiu - e ? f~z depois de ter votado
a preferência e negado a preferência pelas 42 horas -, ...

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, preferência não é mérito.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANN~ - ....
decidiu no mérito, que as 44 horas devem ser ínserídas
no texto do 2.0 Substitutivo. De tal maneira que todo~ os
aspectos podem ser políticos, mas dos pontos de VIsta
processual e regímental, V. Ex.~ ~6 tem, no.~eu entender,
uma única posíçâo: o após a decísão do PlenarlO, passarmos
ao item seguinte.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Brandão Monteiro.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, trago aqui um depoimento. Participei da reunião
dos Líderes e o Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva aven
tou a hipótese das diversas votações. As normas comple
mentares são claras: matéria idêntica à já aprovada.

Sr. Presidente, faço um apelo a V. Ex.a, para que dê
o mesmo tratamento de eqüidade que deu à preferência
requerida pelo Constituinte Paulo Ramos. Embora a pre
ferência tenha ingressado a destempo, V. Ex.a deu provi
mento a que a mesma fosse votada, porque achava que
era democrático. Inúmeros Constituintes queriam votar a
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favor das 42 horas, e ainda pretendem fazê-lo. Não há con
tradição. Só quem não trabalha sabe que 44 horas não são
iguais a 42 horas.

O SE. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SE. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, lembro que a votação foi encerrada há mais de
uma hora e V. Ex.a sequer proclamou seu resultado. As
questões de ordem nada têm a ver com o resultado da vo
tação. Peço a V. Ex.a que pelo menos proclame o resultado.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, minha pergunta é simples: se for aprovada a
emenda referente à jornada de 42 horas, tendo sido apro
vada a de 44, qual delas prevalecerá?

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA SILVA
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA SILVA
- Sr. Presidente, não estou questionando o resultado da
votação. Apenas quero ouvir, de viva voz, de quem esteve
naquela reunião, se foi ou não acertado es;e aspecto levan
tado pelo Constituinte José Genoíno. Isto porque, a partir
da manifestação de cada Líder, bem como do Presidente
da Comissão de Sistematização e do Relator Bernardo Ca
bral, poderá mudar o comportamento ético que adotamos
até agora. A única coisa que estou ponderando é isso. Gos
taria de ouvir de cada Liderença, de V. Ex.a e do Relator
Bernardo Cabral se foi ou não firmado esse acordo.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Presidente
pede licença aos Srs. Constituintes para manifestar-se.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, pela ordem. Quero repetir ao Plenário o resul
tado da votação da Emenda n.? 25.794-3. Votaram a favor
66 Constituintes; contra 23; uma abstenção.

O SE. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Ém todo o
decurso da discussão, eu estava extremamente preocupado
com a minha própria posição, porque me sentia indeciso
diante da argumentação, em termos diferentes, dos grupos.
Pouco me importa o número daqueles que constituem 03
grupos: há uma minoria que está sustentando uma tese e
uma maioria que pretende inclinar-se por outra. Não vou
levar em consideração este aspecto do número, mas a mio
nha tranqüilidade moral e ética.

Diante de tudo que estava sendo debatido, o Presidente
estava hesitando, não sabia como se contentar, como se
tranqüilizar, como pacificar a sua própria consciência. Mas
há um argumento que aqui foi passado muito depressa 
como se dizia antigamente, como gato sobre brasas: é que
hoje se votou aqui uma SOlicitação de preferência para as
42 horas e ela foi rejeitada. Então, isto é uma coisa que
me tranqüilizou moralmente. Posso estar errado, mas mo
ralmente estou convencido que tenho o direito de tranqüi
lizar a mim mesmo, eis que hoje o assunto foi colocado
aqui e a preferência de 42 horas foi rejeitada.

Aceito o resultado da votação.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA SILVA

- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
Acato a decisão de V. Ex.a, mas existe um problema

muito sério. Quero comunicar às Lideranças que a partir
de agora o mínimo de respeito e de credibilidade que existia

entr-e nós não existe mais. Ninguém acreditará mais em
palavra de lideranças que depois não se cumpre. Não pedi
que se entrasse no mérito. Disse apenas que queria ouvir
de V. Ex.a , da boca do Relator, Constituinte Bernardo Ca
bral, do Líder Gastone Righi, enfim, de todos que estavam
lá, uma confirmação. Não estou perguntando se alguém foi
contra ou a favor, estou apenas perguntando se isso foi
decidido ou não. A uma pergunta minha foi dito que
nenhuma das propostas seria prejudicada, porque não eram
iguais.

Na medida em que foi aprovada aqui a proposta da
jornada de até quarenta e quatro horas, isso significa,
até por entendimento miúdo, que proposições para jor
nadas superiores não poderiam mais ser votadas. Mas
aquelas entre quarenta e quarenta e quatro horas pode
riam ser votados.

Já que o Presidente não quer ouvir as Lideranças a
respeito do que ficou estabelecido naquela reunião quero
dizer que daqui para a frente tais reuniões serão menos
produtivas, pois não haverá mais confiabilidade nem cre
dibilidade.

Gostaria de saber se ess-e aumento foi ou não acor
dado na r-eferida reunião, já que ninguém se manifestou
até agora sobre a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Quero dizer
que não faço parte da Liderança. Não tomei parte da
reunião, nem dessa decisão, porque não tenho a quali
dade de Uder.

Agora, quero dizer que o fato de V. Ex.a perder a
confiança em quem quer que seja não significa que esse
"quem quer que se seja" não perca a confiança em V. Ex.a
De maneira que isso pode ser recíproco. A perda de eon
fiança de V. Ex.a em quem quer que seja corresponde à
perda de confianç-a de quem quer que seja em relação a
V. Ex.a Isso não altera em nada o destino do País, nem
o movimento das estrelas, nem o das galáxias.

O SE. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA SIL
VA - Altera a respeitabilidad-e que deve existir nesta
Comissão.

O SE. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não tem a
menor repercussão o sentimento pessoal de V. Ex.a com
relação a mim, como não tem a menor repercussão em
V. Ex.a o meu sentimento com relação a V. Ex.a Topo a
parada em qualquer terreno. Sempre topei.

O SE. CONSTITUINTE BRANDãO MONTEIRO - Sr.
Presidente, quero dizer a V. Ex.a que sua decisão é ir
recorrível, e a acatamos. Aqui não vai qualquer deslustre
à sua pessoa. Na Presidência, V. Ex.a decídíu conforme o
SeU livre entendimento.

O que quero dizer, entretanto, é que, de agora em
diante, qualquer acordo entre lideranças. nesta Comissão,
deixa de valer. Digo isso porque fui Deputado na legis
latura de 82 ,e tive oportunidade de ser Líder da minha
bancada e ter como companheiros de liderança os Depu
tados Aírton Soares, Nélson Marchezan, Freitas Nobre e
outros Parlamentares. Mesmo havendo divergências, tudo
o que era acordado era sempre cumprido. Não tem acon
tecido isso, no entanto. nesta legislatura - penso que, ba
sicamente, pela ausência do grande Líder do PMDB, o
Senador Mário Covas, a que todos lastimamos.

O SE. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Presidên
cia, que fala tão pouco. gostaria de pedir desculpas por
qualquer excesso verbal de que tenha sido instrumento.
Se me excedi, peço desculpas.

Mas, quero insistir em dois aspectos. Primeiro, não
sou Líder; nada tenho a ver com assuntos de Liderança.
l3egundo, foi hoje d-ecidido em votação, pelo Plenário, con
trariamente à preferência para a emenda das 42 horas.
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Nisto é que me baseei e foi isto que mudou minha manei
ra de pensar.

Vamos dar prosseguimento aOS trabalhos.

Concedo a palavra ao Constituinte Euclides Scalco.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO - Sr.
Presidente, tenho o dever de, respondendo pelo PMDB
na ausência do Líder Mário Covas - respondendo por
ele em sua plenitude - não aceitar os argumentos do
Líder do PDT, Deputado Brandão Monteiro.

A Lid-erança do PMDB sempre se posicionou com leal
dade e franqueza. Ainda nesta manhã, na presença do
Senador Albano Franco e com o testemunho de Jair Me
neguellí, esta Liderança disse que defendia as 40 horas
semanais. Depois, conversei com todos os líderes, inclu
sive o Constituinte Brandão Monteiro, para ver se have
ria acordo em torno das 44 horas. Falei com o Constituin
te Luiz Inácio Lula da Silva e todos os outros. A lide
rança do PMDB tem sido leal, franca, honesta e cava
lheira como nunca. Portanto, não admito que alguém se
levante contra esta liderança, neste momento represen
tada por mim, pois sempre tratei todos com dignidade e
respeito e assim exijo ser tratado também pelos inte
grantes do meu partido e dos demais.

Era o que tinha a dizer. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O assunto
está encerrado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - É sobre
outro assunto, Sr. Presidente, com base no regimento.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Suspenderei
a sessão, se eontínuar esse tumulto. (Pausa)

Em votação o Destaque n,? 1642, requerido pelo nobre
Constituinte Délio Braz, referente à Emenda n.O 33803,
supressiva, do mesmo Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
_ Sr. Presidente, quero merecer de V. Ex.a um privilégio.
Estamos em uma sessão tensa, complicada, mas o assunto
é de tal importância que ouso pedir a V. Ex.a mais um
minuto de 'atenção.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Pois 'não, no
bre Constituinte. Peço apenas que V. Ex.a fale um pouco
mais alto,

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDI!\. SAMPAIO 
Sr. Presidente, pelo que tenho entendido - e acabo de
conferir com o Senador Jarbas passarinho - a ordem de
colocação das emendas para votação é da mais abran
gente para a menos abrangente. Aprovou-se uma, mais
abrangente; prejudicaram-se as menos abrangentes. No
caso, qual é a emenda mais abrangente: a que fixa 44
horas ou a que fixa 42 horas? O número de horas, 'aí, é
decrescente. Se aprovo 44 horas, não posso mais 'aprovar
48 horas; se aprovo 42 horas, não posso mais aprovar 44
horas; mas, se aprovar 42 hor-as, posso aprovar, digamos,
35 horas. A abrangência é, portanto, decrescente.

Tanto é este o entendimento, que um dos membros
da Mesa, o senador Jarbas Passarinho, cujo testemunho
invoco neste momento, entende exatamente da mesma
forma. Apelo para V. Ex.a, porque isto nos permitiria
faz-er nova votação e dar espaço, então, plenamente, a
todas as manifestacões de vontade deste Plenário. Com
isso a Comissão poderia prosseguir seus trabalhos em
clima de entendimento - o que, aliás, sempre a caracte
rizou. Se há uma maioria sólida, em nada prejudica que
esta idéia seja novamente mantida.

Peço a V. Ex.a que ouça o S."mador Jarbas Passarinho,
membro da Mesa. que tem exatamente o mesmo entendi
mento. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Sinto-me na
mesma 'posição de há 40 anos, quando fiz concurso para
catedrático, na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro.
Sinto-me como que diante de uma banca examinadora,
respondendo a perguntas extremamente sutis e freqüente
mente Insidiosas.

Acho a afirmação de que a abrangência é numéríea
discutível. Estou conversando com o meu "examinador" 
estou aqui defendendo minha tese. Ele diz que a abrangên
cia é sempre numérica. Acho isso muito discutível. Do
meu ponto de vista, a abrangência maior é aquela que
atende mais aos interesses dos trabalhadores. Aí está a
verdadeira abrangência. De maneira que 42 é mais abran
gente do que 44.

Trata-se, porém, de discussão inútil. Esse tipo de ar
gumento nada esclarece. Para mim, abrangência é a dos
,direitos sociais, que é o título do capítulo. Entoo, quanto
menos horas mais abrangente, é claro. Ninguém concorda
comigo? Espero que alguém concorde. Parece-me um racio
cínio evidente. Então, essa história de abrangência é extre
mamente discutível.

Agora, continuo, aqui, tentando levar avante a votação.
Se não conseguir, vou pedir a um dos meus colegas que,
atendendo à minha notória idade, tome a cadeira, pois
vou repousar em minha casa. Sinto muito abandonar a
companhia tão tranqüila de V. Ex.a (Risos), tão tendentes
ao acordo. Sinto-me um pouco constrangido pela fran
queza de confessar que estou querendo descansar.

O SR. CONSTITUINTE PI:MENTADiA VEIGA - Permi
ta-me, Sr. Presidente, uma questão de ordem.

V. Ex.a encaminhou a votação de um destaque ante
riormente. Pediria que desse seguimento ao processo.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vou fazê-lo,
mas daqui a pouco vou retirar-me. Estou cansado. Isto
já foi notado por todos, embora eu o esteja menos do que
dizem.

Em votação o Destaque n.O 1642, requerido pelo nobre
Constituinte Délio Braz. (Pausa.) S. Ex.a não está pre
sente, Prejudicado o destaque.

O Sr. Afonso Arinos, Presidente, deíxa a ca
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jarbas
Passarinho, Terc,eiro-Vice-Secretário.

Destaque n.O 4847/87 - Emenda n,v lP
04498-7, do Sr. Israel Pinheiro, "que suprime o
inciso xxm do art. 14 do Projeto de C'onstituição
(art. 6.°, inciso XII do Substitutivo n,v 2)".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o Destaque n.? 4847, referente à Emenda n.O 4847,
de autoria do nobre Constituinte Israel Pinheiro e que
trata do inciso XII do art. 6.°

Concedo a palavra ao Constituinte Israel Pinheiro.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIlRO - Sr. Pre
sidente, gostaria que o nobre Relator esclarecesse uma
dúvida a respeito da interpretação deste íncíso, que diz:
"jornada máxima de 6 horas para o trabalho realizado
em turnos ininterruptos de revezamento".

Há duas interpretações: primeiro, a jornada máxima
em turnos ininterruptos significa que só se pode trabalhar
6 horas se não houver interrupção na jornada de trabalho;
segundo, se houver trabalho constante numa empresa que
exija turnos de 8 horas, isto quer diZer que deve haver
três turnos diários.
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Pelo inciso em discussão, temos de aumentar para qua
tro turnos de 6 horas de trabalho?

Ê o questionamento que faço ao ilustre Relator, para
que eu possa tomar uma decisão quanto ao encaminha
mento do meu destaque.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Constitu
inte Israel Pinheiro, o que se quis aqui foi preservar aqueles
trabalhadores que atuam em hospitais, em clinicas mé
dicas. Quando atenderem a esse período de 6 horas ininter
ruptas, não poderão ultrapassar esse tempo. lli a forma de
preservar a produção, limitando o tempo. Se são seis horas
ininterruptas, a partir da sexta o empregado terá direito
a folga, quando, então, começará o outro turno.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Nobre
Relator, isto significa, no caso especifico de uma indústria
que tenha trabalho permanente, que ela não estará obri
gaj a a adotar o quarto turno de trabalho, e, sim, a manter
os três turnos de oito horas?

O SR. (R,ELATOR (Bernardo Cabral) - Isso depende
da possibilidade de a empresa ter três ou quatro turnos.
Não a estamos obrigando a ter o quarto turno. mas prote
gendo aqueles que trabalham continuamente por seis
horas.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Sr. Pre
sidente, em função desse esclarecimento, retiro o destaque.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Agradeço a
V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - (R,etirado
o destaque.

Em votação do Destaque n.? 4865, requerido pelo
Constituinte Paulo Roberto Cunha, referente à Emenda
n.? 30546. (Pausa) S. Ex.a não está presente. Prejudicado
o destaque.

Em votação o Destaque n.O 5089, do Constituinte Ro
berto Campos, referente à Emenda n.O 27478. do Consti
tuinte Max Rosenmann. (Pausa) S. Ex.a não está pre
sente. Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.O 6415, do Oonstltuinte Max
Ro.senmann, referente à Emenda n.? 27478, de sua autoria.
(Pausa) S. Ex.a não está presente. Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.o 5928, requerido pelo Cons
tituinte Oscar Corrêa, referente à Emenda n.o 26579, de Sua
autoria. S. Ex.a não está presente. Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.O 7479, requerido pelo Cons
tituinte Luís Roberto Ponte, referente à Emenda n.O33465,
de sua autoria.

Com a palavra o Constituinte Luís Roberto Ponte.

O SR. CONSTITUINTE LUíS ROBERTO PONTE 
Sr. Presidente, à luz dos esclarecimentos oferecidos ao Ple
nário pelo Sr. Relator, sobre o sentido do item XII, no
sentido de que trabalhador não pode trabalhar mais do que
seis horas sem descanso, retiro meu destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Sr. Cons
tituinte Luís Roberto Ponte retira o destaque.

Em votação o Destaque n,v 8263" 'requerido pelo Cons
tituinte Alysson Paulinelli, referente à Emenda n.o 23913.
(Pausa) S. Ex.a não está presente. Prejudicado o desta

que.

Em votação o Destaque n.o 2051, requerido pelo Cons
tituinte Virgílio Guimarães, referente à Emenda !!l.o 12722,
de sua autoria. (Pausa) S. Ex.a não está presente. Pre
judicado o destaque.

Destaque n.o 4068-87 - Emenda n.o ES
21530-2, do Sr. Jofran Frejat, "que modifica o
art. 7.0 inciso XII do Substitutivo n.o 1 (art. 6.0
inciso XII do Substitutivo n.O 2)". (118.a votação)

Em votação o Destaque n.O 4068, requerido pelo Cons
tituinte Jofr:an Fr,ejat, referente à Emenda n,o 21530, de
sua autoria.

Com a palavra o nobre Constituinte Jofran Frejat.
O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT - Sr. Pre

sidente, Srs. Constituintes, a proposta do 2.° Substitutivo
apresenta alguns inconvenientes que eu gostaria de ressal
tar neste momento.

O processo de carga horária de seis horas em sistema
de revezamento cria problemas em determinados setores,
como, por exemplo, na área hospitalar. Há, aproximada
mente, ,quatro mil hospitais no Brasil. Naturalmente, a obri
gatoriedade de seis horas em sistema de revezamento criará,
para aqueles que dão plantão, a impossibilidade de fazê-lo
durante o horário noturno. Ou seja, os trabalhadores de
menor renda terão que iniciar seu plantão às 18 ou 19 horas
e terminá-lo à meia-noite, ou à uma hora da manhã, quando
terão que deslocar-se para suas casas. E isto é algo penoso,
como se sabe, tendo em vista a enorme dificuldade ofere
cida pelo sistema transportes, especialmente em tais ho
rários, em todo o País.

Apesar de nossas várias tentativas de compor situação,
para permitir-se o horário noturno, razoável, de 12 horas,
o desejo dos servidores da área hospitalar não foi atendi
do. Acrescentamos, então, a esta proposta uma outra, mo
dificativa, que diz respeito àqueles que dão plantão de seis
horas ou têm opção de horário de 6 horas de trabalho,
para incluir também as mães trabalhadoras que tenham fi·
lhos menores de 12 anos ou deficientes físicos ou mentais.
Isto porque uma das razões de haver grande quantidade
de menores abandonados é exatamente a impossibilidade
que tem a mãe - muitas vezes, arrimo da família - de
cuidar dos seus filhos na primeira e segunda infância. E é
claro que os filhos deficientes físicos ou mentai.s necessi
tam mais do que nunca do apoio das mães trabalhadoras.
Portanto, se se vai propiciar ao trabalhador um sistema de
revezamento de seis horas, inclusive noturno, nada mais
justo do que dar à mãe trabalhadora que tenha filhos me
nores de 12 anos, ou filhos excepcionais, a oportunidade
de, trabalhando apenas seis horas, cuidar de sua família,
mantendo o núcleo familiar intacto, tanto quanto possível.

Peço, pois, aos Srs. Constituintes que estendam esse
benefício à mãe trabalhadora.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar a votação contra, tem a palavra o Constituinte
João Paulo.

O SR. CONSTITUINTE JOAO PAUW - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Constituintes, venho à tribuna solicitar aos
membros da Comissão de Sistematização a aprovação do
texto do 2.0 Substitutivo, que é o mesmo de todos os an
teriores e foi mantido sem alteração até agora.

A alegação do nobre Constituinte Jofran Frejat, relativa
ao problema dos trabalhadores em hospitais, prende-se a
uma situação particular. Evidentemente, esses trabalhado
res preferem trabalhar doze horas para folgar vinte e qua
tro, a fim de utilizá-las em outros hospitais, dada a baixa
remuneração dessa categoria.

A emenda beneficia aqueles que trabalham em minas,
em indústrias siderúrgicas, em trabalho extremamente pe
sado e em atividades que os penalizam ainda maís. J!J a
jornada de revezamento de turnos em trabalho contínuo
e ininterrupto, na qual, por exemplo, numa semana a pessoa
trabalha no horário de 7 às 15; em outra, de 15 às 23; na
seguinte, de 23 às 7 horas. Nessas indústrias ou minas não
há folga para alimentação e descanso. A alimentação é
feita em apenas 15 ou, no máximo, 20 minutos.
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No horário noturno, legalmente a hora é de 52 minu
tos e 30 segundos, mas essa folga de 7 minutos, que du
rante a jornada lhes daria uma folga de um hora, é com
pensada em forma de pagamento e, de fato, ele não
descansa.

As folgas são variáveis, porque entre uma jornada
e outra há o interstício de onze horas, que, somado a
vinte ·e quatro horas, representa trinta e cinco horas. As
folgas semanais, a cada dia, a cada semana, são deslo
cadas. E o trabalhador tem apenas uma folga, no domin
go, d3 42 em 42 dias. Esses trabalhadores não têm folga
em feriados e dias santos.

Portanto, há conseqüências nesse tipo de trabalho.
Em alguns países evoluídos, em que se pode íntarromper
o trabalho, as folgas, nas indústrias, não são feitas neste
turno, ou sej a, de 23 às 7 horas,

Por conseguinte, no caso do Brasil, as conseqüências
são extremamente duras para o trabalhador, que sofre,
com essa processo de revezamento de turno, desajustes
familiares gravíssimos. Ele tem de dormir durante o dia,
em horários absolutamente impróprios para o sono num
ambiente familiar, não lhe sendo possível descansar. Des
te modo, criam-se situações familiares adversas, haven
do, inclusive, repressão aos filhos, para que o trabalhador
possa eoncílíar o sono.

Da mesma forma, são impostos aos trabalhadores de
saíustes socíaís gravíssimos, já que a sociedade sequer
oferece um tipo da lazer adaptado a esse sistema de tra
balho. E a desorganlzação do sono é algo extremamente
sério. No horário de trabalho de 7 às 23 horas, o traba
lhador depaupera-se e é obrigado a dormir de dia. Nas
duas semanas em que deveria recuperar-se, ele não chega
a tanto, e aí entra em outra jornada, das 23 às 7 horas.
Levantamentos feitos em relação ao assunto comprovam
o desgaste físico e psíquico. assim como o declínio da
produtividade e da qualidade do produto. Ademais, há
acidentes gravíssimos nesses momentos em que a ativi
dade exige aquilo que o organismo da pessoa humana não
está condicionado a oferecer.

E,sse regime de trabalho é conhecido por poucas pes
soas.

Eu gostaria de esclarecer, ainda, que a saúde do tra
balhador se desgasta prematuramente, sendo que, nesse
revezamento, poucos atingem os 15 anos da trabalho com
plena saúde. Muitos são dispensados sem contar com qual
quer cobertura da Previdência Social, ficando, marginali
zados no processo de trabalho.

Portanto, reduzindo-se essa jornada de trabalho para
seis horas, diminuir-se-ia o absenteísmo '8' cuidar-se-ia
da saúde do trahalhador, Haveria, assim. melhoria na
produtívídade e na qualidade, com a preservação dos pro
fissionais altamente qualificados, que, de outra forma,
não podem integrar a força de trabalho durante toda a
sua vida útil. E também ao trabalhador seria possibili
tada maior Integração familiar e social.

Trata-s.e, portanto, da humanização do trabalho, no
caso daqueles até hoje não considerados pela legíslação.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Conce

do a palavra ao Constituinte Domingos Leonelli, para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI - Sr.
Presidente, minha questão de ordem é sobre a declara
ção feita pelo ilustre Relator, na oportunidade em que o
Constituinte LuÍS Roberto Ponte abriu mão do seu desta
que.

S. Ex.a compreendeu que a posição do Relator teria
sido a de que na jornada de seis horas é apenas pos
sibilitado um intervalo, um descanso semelhante àquele
existente na jornada de 8 horas. Autor do projeto orígí-

nal, ainda na comissão qua tratou das relações de traba
lho, e do projeto de lei que a Câmara dos Deputados
aprovou na legislatura anterior, eu gostaria de ver fixada
na norma constitucional, de forma clara e definitiva, uma
interpretação clara sobre jornada de seis horas para tur
nos de revezamento, que estamos aqui aprovando e que
foi tão bem defendida pelo Constituinte João Paulo, com
argumentos cientificamente baseados em trabalhos até
internacionais, e que será também defendida por
quem vive a questão, o Constituinte Mário Lima, líder
sindical. No caso. eu gostaria de confirmar a interpre
tação do Sr. Relator, ou seja, de que se trata exatamente
da limitação da jornada daquelas trabalhadores que ope
ram em turnos Ininterruptos de seis horas.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - É exatamente
Isso, nobre Constituinte. Quando a jornada for ininter
rupta, não poderá ultrapassar as seís horas.

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - T-am
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Sr.
Presidente, gostaria de um esclarecimento.

O texto do Substitutivo do Relator Bernardo Cabral
diz D seguinte:

" . .. jornada mínima de seis horas para o tra
balho realizado em turnos ininterruptos de reve
zamento ... "

O Deputado JDão Paulo, pelo que etendi, fez encami
nhamento contra, e fiquei sem entender o motivo. Na
verdade, a proposta do Deputado Jofran Frejat diz o se
guinte:

" . .. jornada de seis horas para o trabalho
realizado em turnos ininterruptos de revezamen
to e para as mães de filhos menores de doze
anos ou de deríeíentes físicos ou mentais."

Fiquei sem entender, Talvez haja algum equívoco, eis
que, a meu ver, perderam-se cinco ou ssís minutos em
um encaminhamento contra e que, com todo o respeito
ao nobre Constituinte, nada tem a ver com a matéria em
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Esta é
uma observação feita ao nobre Constituinte, mas que não
confunde a inteligência de V. Ex.a

Tem a palavra, para falar a favor, o Constituinte
Virgildásio de Senna.

O SR. CO:.-rST'ITU!NTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 
Sr. Presidente, para melhor entendimento do texto claro
·8 correto, ·apresentado pelo nobre Relator. .conviria'expli
car que a emenda teve origem no trabalho apresentado
p310 Constituinte Domingos Leonelli, atendendo a antiga
aspiração dos trabalhadores da indústria petroquímíca da
Bahia, obrígados a cumprir longos turnos para executar
seu trabalho. O assunto já obteve aprovação da Câmara
dos Deputados, no sentido de regular em lei ordinária a
proposição que o nobre Constituinte Domingos Leonelli
fez alçar à categoria da proteção constitucional.

O que aí está embutido, como sabe V. Ex.a, é que há
duas formas de se conduzir o processo industrial produ
tivo: continuamente e em turnos. Quando o processo pro
dutivo é contínuo e as eondíções técnicas obrigam que nele
não haja interrupção, os que estão engajados na fase pro
dutiva são obrigados a cumprir, em trabalho contínuo ou
intermitente, oito horas de jornada.

Ora, toda a segurança do trabalho exige que a jornada
não seja superior a seis horas, cama prazo máximo. En
tretanto, em algumas categorias, como, por exemplo, a
daqueles que prestam serviço em torres de controle de vôo,
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não se pode operar por mais de quatro horas contínuas;
as telefonistas, que trabalham em turnos, também não po
dem operar por mais de três ou quatro horas. O mesmo
ocorre na indústria petroquímíca, onde se chegou à con
clusão de que é impossível trabalhar mais de seis horas
continuamente. Daí, a legitimidade da proposta sob apre
ciação

Sr. Presidente, para enriquecer a proposição, o nobre
Constituinte deseja aditar o mesmo princípio para as mães
que têm filhos menores a cuidar. Parece-me que a propo
sição é do maior alcance social. Todavia, não vejo como,
neste instante, embuti-la no projeto do nobre Relator, sem
que isso venha perturbar o andamento da propoísçâo. Sou,
pois, inteiramente favorável à proposta do nobre Consti
tuinte, desde que a matéria seja levada à alçada da lei
ordinária, na Consolidação das Leis do Trabalho. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como se
vê, estamos todos confusos. Quem se inscreveu para falar
contra, falou a favor, e quem se inscreveu para falar a
favor, falou contra. Peço ao Constituinte Mário Lima que
resgate a natureza da inscrição.

O SR. CONSTITUINTE MARIO LIMA - Falarei con
tra a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Relator
acha que não se pode mais falar, porque estavam inscri
tos o Constituinte Jofran Frejat, como autor da emenda,
e o Constituinte Virgildásio de Senna, para falar a favor.

O SR. CONSTITUINTE MARIO LIMA - Vou falar
contra a Emenda n.? 21.530.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Volto a
pedir ao Constituinte Mário Lima, último orador inscrito,
que resgate a natureza da inscrição. Tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE MARIO LIMA - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, o nobre Constituinte Jofran Frejat apre
sentou emenda que nos deixa confusos. Na primeira parte,
S. Ex.a endossa o princípio do texto do Relator e, na segun
da, inclui algo que se encontra inteiramente em desacordo
com o objetivo da emenda. A proposta do Constituinte Do
mingos Leonelli visa a proteger os que trabalham em ati
vidade ininterrupta, em condições de altas temperaturas,
pressão, ou de emanação de gases. Todos os países moder
nos reconhecem que uma jornada muito longa leva o homem
à exaustão e prejudica sua saúde. No Brasil. Srs. Consti
tuintes - é importante esse detalhe - havia, em algumas
unidades de trabalho perículoso, de alto índice de ruído,
o turno de seis horas. Com o advento do movimento mi
litar de 1964, o Congresso, pressionado, votou lei que re
vogou esse direito. Mas algumas unidades o preservaram.
No Município de Cubatão, dos mais poluídos do mundo,
existe o turno de seis horas para os trabalhadores. Repito
que foi aqui votada, sob pressão, lei que retirava esse di
reito, mas quem o adquirira continuou a merecê-lo.

O objetivo do texto do Relator é claro: permitir que
a jornada de trabalho ininterrupto seja de seis horas. lli
aplícãvel ao caso das siderúrgicas, das refinarias e do setor
petroquímico. São trabalhos executados com alto índice
de ruído, acima de 90 decibéis, e que deixam o homem
surdo, prejudicando seu sistema nervoso.

Esta a intenção do texto. O nobre Constituinte Jofran
Frejat, contudo, nos traz um texto que nos deixa em dúvida,
quando diz:

" . .. para as mães com filhos menores de 12
anos ou deficientes mentais."

No caso, trata-se de mães que trabalham em turnos,
também? Porque, se a intenção é proteger as crianças, por
que também não protegê-las se suas mães trabalham em
qualquer outra atividade? Não é compatível. A proteção
a essas crianças através da proteção a suas mães que tra
balham em turnos é de natureza diferente.

Se a emenda prosperasse, poderia criar dificuldades
para a aprovação final do texto do Relator, que é específico,
e, como disse o Constituinte Domingos Leonelli, foi apro
vado por unanimidade na Subcomissão que tratou dos
direitos dos trabalhadores e na Comissão Temática. Tenho
certeza de que, se aprovado como está pela Comissão de
Sistemátização, também o será pelo Plenário da Consti
tuinte. Se nele, porém, entrar esse aspecto, inteiramente
diverso, poderá criar dificuldades e obstáculos.

Para o trabalhador em hospital deve haver lei espe
cífica, porque no seu trabalho há peculiaridades muito
diferentes, e uma lei como essa não abarcará todos os
aspectos. Como está, sim, protegerá o trabalhador de mina,
o trabalhador de condições adversas, aquele que em uma
semana dorme durante o dia e presta serviço à noite e,
na semana seguinte, faz o contrário, em condições de tra
balho e de vida inteiramente desfavoráveis.

Tenho certeza de que o ilustre Constituinte Jofran
Frejat entende minha posição. Sei que sua intenção é pro
teger as mães de deficientes, mas este é o caminho menos
indicado. No fim, acabaremos desprotegendo as mães e
os trabalhadores. Ao passo que, se adotarmos o texto do
Relator, tenho certeza de que a Assembléia Nacional Cons
tituinte protegerá milhões de trabalhadores que gastam
sua mocidade e sua vida em atividades que exijem reve
zamento, o que custa sacrifícios e prejudica grandemente
a saúde dos trabalhadores.

Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o destaque.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Artur da Távola, Sigmaringa Seixas, Edme Tavares, Ino
cência Oliveira, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, osvai
do Coelho, José Lourenço, Paes Landim, Antônio Carlos
Konder Reis, Francisco Rossi, Joa,quim Bevílacqua, Ha
roldo Lima 'e Augusto Carvalho. Votaram NÃO os seguín
tes Senhores Constituintes: Abigail J.ilaitosa, Ademir An
drade, Bernardo Oabral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'An
na, Celso Dourado, Cristina T'avares, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso,
Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João
oalmon, João Herrmann Neto, José Ulisses de Oliveira,
Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Frie
drich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Prisco Viana, Rodrigues Palmas, Virgildásio de Senna,
Antonio Mariz, Euclides scatco, Israel Pinheiro, José Cos
ta, Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Ro
berto Brant, Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Vilson Souza,
Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco, José santana de Vascon
cellos, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Jarbas Pas
sarinho, José Luiz Maia, Bonifácio da Andrada, Brandão
Monteiro, Lysâneas Maciel, Bocayuva Cunha, Gastone
Righi, José Genoíno. Adolfo Oliveira, José Maria Eymael
e Beth Azize. ABSTEVE-SE de votar o Senhor oonsütuínte
Darcy Pozza.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram HIM 14 Constituintes;
votaram NÃO 53 Constituintes: ABSTEVE-SE de votar 1
Constituinte. Total: 68 votos. O Destaque foi rejeitado.

A SRA CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarínho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

A SRA CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - 'Sr.
Presidente, antes que V. Ex.a assumisse a presidência
desta sessão, o Constituinte José Jorge, que integra a
comissão que deverá analisar a viabilização do uso do
painel eletrônico em nossas votações, informou à Mesa
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que era necassario que ainda hoje o Presidente Ulysses
Guimarães desse a autorização para que os técnicos pu
dessem trabalhar no fim de semana. Se tal autorização
ocorrer ainda hoje, na próxima 2.a-feira poderá começar
a ser usado o processo de votação eletrôníca, o que nos
poupará do vexame em que se transrormaram essas
votações irracionais.

Rogo, pois, a V. Ex.a diligenciar no sentido de que
essa atuorízação seja concedida ainda hoje. Obrigado a
V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - L"varei
a questão de ordem de V. Ex.a imediatamente à conside
ração do Presidente efetivo da Comissão de Sistematiza
ção, já que pessoalmente não me sinto em condícões de
dar esta ordem. Há uma correlacâo estreita entre",a Pre
sidência da Comissão de sistemãtização e a Administra
ção. Portanto, levarei ao Sr. Presidente a recomendação
de V. Ex.a

Estamos com o tempo da sessão praticamente encer
Toado. Há, entretanto, um destaque de autoria do Consti
tuinte Paulo Paim e gostaria de ouvir S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Retiro o des
taque, S'r. Presidente, e fico com a proposta do Relator.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirado
o destaque.
111 - SUS,PENSAO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Pre
sidência vai suspender os trabalhos, convocando os Se
nhores Constituintes para a continuação da presente
reunião, amanhã, 9-10-87, às 9:00 horas.

E.<;tá suspensa a reunião.

EM 10 DE OUTUBRO DE 1987

Presidência dos Srs: Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente: Brandão Monteiro, S-egundo-Vice-Presidente;
.Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo

número regimental, declaro reaberta a reunião.

II - COMUNICAÇÕES

Do Senhor Constituínte Plínio Arruda Sampaio:

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr, presid·ente, gostaria de fazer uma sugestão à Mesa.
(Pausa)

Nós todos temos, para acompanhar a reunião, indi
cadores fornecidos pela Mesa; 'alguns deles estão dera
<lados. Estive fazendo uma conferência com o Dr, Paulo
Affonso entre o espelho que tinha em mãos, o que pre
parei e o que vai ser votado, isto é, a ordem de entrada
das emendas em votação. Verifiquei que o meu está com
pletamente equivocado. Então, fui ao que está sendo dis
tribuído agora e notei que também neste há uma dife
rença em relação ao que foi distribuído aqui. De acordo
com a informação que recebi do Dr. Paulo Affonso, a
emenda do Constituinte Brandão Monteiro é a quarta e,
de acordo com a lista que tenho em mãos, essa 'emenda
é a terceira. Assim, para fa.cilitar o nosso trabalho su
giro à Mesa, que, antes da votação de cada inciso, pro
cedesse à leitura pausadamente e de maneira a chamar
a atencão dos Membros da Comissão, para que acompa
nhem nos textos em seu poder. Isto, acho, evitará uma
tensão, uma dificuldade que está prejudicando os nossos
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A sugestão
de V. Ex a é ínteíraments pertinente. A Mesa vai pro
vídeneíar no sentido de ser distribuído o espelho da pauta
antes de cada votação. Quando houver modificação da
ordem da pauta, já entregue aos Srs. Constituintes, ela
será corrigida.

IH - ORnEM DO DIA

VOTA:çÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
TíTULO rr (continuação)

SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vamos come
çar a votação do inciso XIII do art. 6.0 Destaque n.o 707
de autoria do Constituinte Mário Maia. '

Com a palavra o nobre Constituinte Mário Maia que
se encontra pres-ente, para encaminhamento do seu'des
taque.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr Presidente, tenho a impressão de que não fui en
tendido.

. O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Se V. Ex.a
quiser que a Mesa proceda à leitura ...

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO 
A leitura pausada, com todos os números e nome do autor
da emenda, para que cada um possa corrigir no seu texto.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Pois não!
A pauta que está sendo entregue à Presidência agora é a
seguinte: ' ,

Destaque n.o 707, do Constituinte Mário Maia. :É um
destaque supressivo do texto; Destaque n.O 4.527/87 do
Constituinte Carlos Cardinal, que é igual, segundo a indi·
cação aqui, ao do Constituinte Mário Maia; Destaque n.o
604/87, do Constituinte Brandão Monteiro, referente à
Emenda Substitutiva, apresentada ao primeiro Substituti
vo, n.? 30.547-6.

Há outro Destaque do Constituinte Paulo Paim, n.?
112/87, que se refere a uma outra Emenda Substitutiva
n.O 32.950; um segundo Destaque do Constituinte Paulo
Paim, n.O 1.596/87, referente à Emenda n.O 22.731-9, que
é igual à Emenda Substitutiva do Constituinte Brandão
Monteiro. Outro, do Constituinte Francisco Küster, Desta
que n.O 5.376, referente à Emenda Substitutiva n.o 23.648,
também igual à 112. Há outro, do Constituinte Carlos Car
dinal, referente à Emenda n.o 32.950, igual ao do Cons
tituinte Francisco Küster.

Destaque do Constituinte Nelson Wedekin, sobre a
Emenda n.O 20.938, substitutiva.

Com relação à última emenda, do Constituinte Paulo
Roberto Cunha, foi retirado o destaque pelo autor.

Na verdade, agora sõ temos, de acordo com a pauta,
de votar dois destaques: o do Senador Mário Maia, de
n.O 707, porque os outros são todos iguais; assim, sendo
aprovados esses dois destaques, a matéria restante, relativa
ao inciso lU, ficará prejudicada.

o SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a. tem
a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE- Sr. Pre
sidente, desde o início, não conseguimos compreender qual
tem sido a ordem de votação destes destaques. Por isso,
ontem, houve todo aquele problema, quando deveria ser
votada a matéria, da forma mais restrita até a forma mais
ampla. Peço explicações à Mesa, porque isso se repetiu em
todos os casos anteriores. Não sei que tipo de critério essa
Mesa tem adotado. V. Ex.a lê as emendas e daqui faço a
pergunta: da emenda do Constituinte Brandão Monteiro
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para a frente, todas são emendas substitutivas, portanto,
têm a mesma característica. A numeração, entretanto, não
segue a ordem: o primeiro, vem o Destaque n.o 604, depois,
o Destaque n.o 112; a emenda do Constituinte Nelson We
dekin, de n.O 2.492, vem após a de n.O 5.828. Afinal de
contas, que critério a Mesa está seguindo, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa
adotou o que foi acertado em princípio, ou seja, que os
pedidos de destaque ocorreriam logo depois de anunciada
a votação de determinado título, pela ordem de apresenta
ção dos destaques. Aqueles que desejam destacar a maté
ria relativa àquele título, antes de a Mesa submeter à vo
tação o referido título, abre um espaço de meia hora para
isso.

O Dr, Paulo Affonso acaba de me informar que V. Ex.a
tem razão, porque o Destaque n.O 112 devia preceder ...

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Não
estou tratando de questão de preferência, Sr. Presidente,
estou falando sobre a ordem natural. Desde o início, a
Mesa não tem colocado os destaques na ordem natural,
e agora, V. Ex.a acaba de ler da Presidência da Comissão
a ordem de votação desses destaques, e essa ordem não
é a ordem numérica de votação dos destaques.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Já expliquei
a V. Ex.a que, neste caso, o Dr. Paulo Affonso está infor
mando que V. Ex.a tem razão, porque a ordem natural que
vem sendo observada não está sendo seguida, porque o
Destaque n.? 112 devia preceder ao Destaque n.o 604.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Assim
como o Destaque n.o 2.492, do Constituinte Nelson Wedekin.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a será
atendido.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Isso
tem acontecido e faço questão de registrar que não é só
neste caso, mas em todos. Não sei como foi colocado em
votação. Por isso, criou-se toda aquela polêmica ontem,
quando deveríamos ter votado por abrangência de assunto.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên
cia tomará providência para que a justa reclamação de
V. Ex.a seja atendida.

Tem a palavra o nobre Constituinte Mário Maia, autor
do Destaque n.o 707.

O SR. CONSTITUINTE MARIO MAIA - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Constituintes:

Apesar de entendermos desejável a jornada de 40 horas,
que é a prátida corrente, em diversas categorias profis
sionais no Brasil, pelo perfil da população brasileira onde
anualmente ao redor de 4 milhões de jovens chegam às
portas do mercado de trabalho, pela aprovação da jornada
de trabalho de 44 horas acontecida ontem, neste plenário,
retiro o destaque que está relacionado com a matéria.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Obrigado a
V. Ex.a

Destaque n.O 4.524, do nobre Constituinte Carlos Car
dinal, referente ao texto do inciso. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Fica prejudicado o destaque.

Destaque n.O 0'112/87, do Sr. PalÜo Paim 
Emenda n.O ES-32.9!ID-2, dos Srs. Francisco Kiister
e outros, "que modifica o art. 7.° inciso XIll do
Substitutivo n,v 1 (art. 6.° inciso XIll do Subs
titutivo n.O 2)". (119.a votação)

Destaque n.O 112, do Constituinte Paulo Paim, referente
à Emenda n.O 32.950, de autoria do Sr. Constituinte Fran
cisco Küster.

O Constituinte Paulo Paim, em requerimento enviado
à Mesa, indicou dois membros da Comissão para defender
o seu destaque: os Constituintes Francisco Küster e José
Genoíno.

O Constituinte Francisco Küster não está presente.

Tem a palavra o Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - S'1'. Pre
sidente, Srs. Constituintes, a emenda do nosso companheiro
de Bancada, Paulo Paim, é semelhante à de vários outros
companheiros. Nesse inciso XIII, chamo a tenção dos Cons
tituintes, a planílha indica que são emendas semelhantes.

E qual é a questão clara, singular que merece uma de
cisão da Assembléia Nacional Constituinte? Essa decisão é
da maior importância, é crucial para os trabalhadores. O
suostítutívo li coloca o repouso semanal remunerado pre
ferencialmente aos domingos e feriados civis e religiosos
de acordo com a tradição local.

Veja bem, Sr. Presidente, está claro aqui que a inte~
ção, a proposta do Relator é o descanso semanal de um dia.
O que a emenda propõe, para deixar claro, para que as
posições se possam expressar através da palavra e, prin
cipalmente, através do voto, é que a Assembléia Nacional
Constituinte defina, na nossa proposta, que o repouso se
manal será aos sábados e dommgos,

Temos que relembrar, aqui, que a questão do repouso
semanal remunerado foi uma luta histórica dos trabalha
dores de todo o mundo. Eles pagaram inclusive por esta
luta com sacrifícios, prisões, assassinatos, muitas mobi
lizações e greves, até arrancar da burguesia, dos patrões,
o repouso semanal remunerado.

O capitalismo sempre buscou acumular riquezas atra
vés da superexploraçâo, que, nos seus primórdios, se dava
basicamente nas longas jornadas de trabalho, na exaustão
inclusive física dos trabalhadores.

Hoje, vivemos um processo de modernização da produ
ção capitalista. Apesar de a situação não se configurar
como nos relatos tão bem feitos dos primórdios do capi
talismo na Inglaterra e nos Estados Unidos, a intensidade
do trabalho nas indústrias modernas coloca um outro
problema tão importante e grave quanto os do início do ca
pitalismo. Trata-se do aspecto humano do trabalhador.
EJe não pode ser visto, na definição da sua jornada de
trabalho ou do repouso semanal, como se fosse uma má
quina que precisa parar algumas horas para, na semana
seguinte, voltar a produzir. Esta foi sempre a visão do- .
minante: a máquina funciona durante um período e entra
em repouso, não porque é necessário para o ser humano,
mas para que a máquina volte a funcionar na segunda
feira.

Por isso a discussão sobre o repouso semanal remune
rado é da maior importância. A nossa proposta de definir
sábados e domingos ou feriados civis e religiosos, de acordo
com os costumes locais, para repouso semanal, objetiva
quebrar uma visão, uma tradição e uma concepção do
capitalismo brasileiro de considerar o trabalhador apenas
como uma máquina que reproduz, que é sugada e desgatada
no sentido de produzir a mais-valia, de aumentar o lucro
dos patrões.

A proposta busca resguardar o sentido da defesa da
pessoa humana. O trabalhador não pode ser encarado
como apenas uma máquina. E o repouso semanal de um
dia não pode ser visto, não pode ser definido, apenas como
um repouso para que a máquina volte a funcionar na se
mana seguinte. Nós não defendemos isso, nós não queremos
isso. Nós queremos o repouso semanal para que o traba
lhador tenha a sua dignidade na sua vida familiar, na
sua vida social, no lazer, no estudo, na leitura, na vida
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social, na vida sindical e na vida política, esta é questão
crucial.

Não venham dizer que essa emenda visa a destruir O
Capitalismo. Não venham dizer que essa emenda é a socia
lização. Não venham dizer que essa emenda abala os ali
cerces do capitalismo brasileiro e vai causar a anarquia
da produção. Não venham com esses argumentos porque
eles não existem.

É preciso dizer, aqui, os que são contra essa emenda,
que defendem uma visão de que o trabalhador é apenas
uma máquina que tem que parar por um dia e que são con
tra a visão humanitária que defende o direito e a dignidade
de o trabalhador ter um repouso semanal de dois dias para
que ele viva como gente, para que ele viva como ser hu
mano.

E se é o centro, esse é o cerne do debate posto na emen
da do companheiro Constituinte Paulo Paim e de vários
outros companheiros com emendas semelhantes.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa

lavra o nobre Constituinte José Lourenço, para encaminhar
contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes:

Acho a emenda confusa, acho que a nossa Constituição
merece algo melhor, que me perdoe o autor. E diante de

-aíguns erros que já temos cometido e dos quais somos ví
timas por criticas constantes da Imprensa e da Sociedade
brasileira quase Que na sua unanimidade, entendo, i.) acho
que também o entendem o meu Partido e muitos nobres co
legas que aqui se encontram, que ao aprovarmos essa
emenda estaremos dando uma contribuição a mais para
uma crítica generalizada da sociedade brasileira por mais
um erro que iríamos cometer.

Diz a emenda o seguinte:

"Repouso semanal remunerado nos sábados,
domingos e feriados, civis e religiosos de acordo
com a tradição lócal, ... "

Ora, se formos seguir a tradição local, em muitos
municípios existe o dia da padroeira, noutro existe o dia
de São João, que é resguardado, bem como vários outros.
Então iríamos localizar, em cada município brasileiro a
remuneração do repouso semanal em função de uma ques
tão local - iríamos localizar e estender ao Brasil um pro
blema que deve ser exclusivamente nacional.

Eu não entendo por que e qual o motivo que nos po
deria levar a aprovar uma emenda desse tipo. Penso que
ela foge à boa técnica de matéria constitucional e entendo
que não atende aos interesses nacionais.

Quero deixar bem claro que não somos contra o re
pouso remunerado. Isto não, somos favoráveis, mas dentro
de outra técnica e de outra redação, e eu sei, todos reco
nhecemos, que existem outros destaques que apresentam
melhor redação do que este que está sendo, agora, ava
liado. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o eminente Constituinte Francisco Küster, autor da
emenda destacada.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO K'O'STER - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, apesar de o eminente
Líder do PFL considerar a nossa proposta confusa, n6s
queremos defendê-la porque a entendemos justa, não por
termos sido n6s o primeiro signatário dela e por ser,
também, uma emenda de vários colegas. li: uma emenda
de cunho social, avançada. Ela pretende contemplar o tra
balhador com repouso remunerado aos sábados e aos do
mingos e não precisamos questionar muito para ver que

isto está-se transformando numa realidade. É só verificar
as atividades do serviço público. Aos sábados e domingos
os servidores públicos já têm o seu repouso remunerado.
E para atender também à tradição brasileira nós o esten
demos aos feriados de cunho religioso.

Agora, o mais importante, que temos para apresentar,
neste momento, para a defesa da aprovação da nossa pro
posta, da nossa emenda, que é também de vários Srs. Oons
tituintes como Paulo Paim, Nelson Wedekin e outros, é
que aqueles colegas que se frustraram diante da impossi
bilidade de votar a alternativa das 42 horas, poderão agora,
votando este destaque, ter a oportunidade de se aproxima
rem mais do anseio e do objetivo do trabalhador.

Então faço um apelo, em primeiro lugar, àqueles com
panheiros, àqueles colegas que se frustraram diante da
negativa da Mesa em dar oportunidade de votar o destaque
das 42 horas.

Não vejo por que s6 nós outros, que constituímos a
chamada classe média, decadente classe média, temos a
oportunidade de um repouso remunerado nos finais de
semana e alguns momentos para passar com os nossos
familiares, para refazer as nossas energias. Por que a As
sembléia Nacional Constituinte, por que a Comissão de
Sistematização, vai negar ao trabalhador, também, este
direito inalienável, dele, de poder passar um final de se
mana, um sábado e domingo com seus familiares para
refazer as suas energias? Esse trabalhador, que na maioria
das vezes inicia o seu dia de trabalho às cinco horas da
manhã, mesmo que trabalhando apenas oito horas, tem a
sua jornada de trabalho iniciada às cinco horas da manhã,
porque ele mora distante do seu trabalho e só tem o seu
término às 21 horas.

Por que a ele lhe é negado o direito de ter um sábado
e um domingo para repouso, para conviver com seus fa
miliares, para conversar um pouco, para sentir um pouco
do lazer? Hoj a, lazer só se fala para a classe média e
classe média alta. Se queremos um Brasil justo, se quere
mos uma sociedade justa, mais humana, não podemos
deixar de acolher a emenda, meu caro Presidente, Srs.
Constituintes, meu caro colega, Constituinte Líder do PFL,
que considerou confusa essa emenda - não sei, às vezes
a gente pela manhã vê tudo confuso quando se está com
a consciência meio perturbada.

Mas quero fazer um apelo a todos os companheiros,
a todos os colegas Constituintes que nos dêem o apoio
a essa proposta. Ela é humana, ela é justa; ela é mais que
justa, ela vai permitir ao trabalhador assumir uma con
dição de dignidade. Ela vai permitir, meu caro Presidente,
que o trabalhador se sinta mais cidadão, que ele se sinta
mais participante da vida, da sociedade. Ele vai ter dois
dias por semana para conviver com seus familiares, para
refazer as suas energias, para se dar ao luxo de sonhar
com o lazer neste País de miserabilidade, de opressão e
de repressão aos trabalhadores.

Aqueles que não tiveram a oportunidade de votar as
42 horas: vamos agora acompanhar este destaque, compa
nheiros! E aqueles outros que pensam num Brasil moderno,
num Brasil diferente deste Brasil de exploração do capital:
vamos, companheiros, dar este apoio a este destaque!

Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra, para encaminhar contra o destaque, o ilustre Cons
tituinte Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, no distante ano de 1947 ou
1948, integrava eu a Comissão de Legislação Social da Câ
mara dos Deputados, ao lado de ilustres figuras, inclusive
a do Deputado comunista João Amazonas, cujo nome de
fendo com a devida deferência. Ali foi onde nasceu, não
sei se nesse momento por iniciativa do então Deputado
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Brasília, 10 de outubro de 1987

Paulo Sarasate ou do Deputado Aluízio Campos, a idéia
do repouso semanal remunerado. Aprovado na Câmara dos
Deputados fui no mesmo dia com os originais ao Senado
Federal e implorei ao Presidente da Comissão de Legis
lação Social, que era o então Senador Filinto Müller, para
que fosse aprovado imediatamente. E realmente foi. Se
estudar a história daquele projeto verá como ele correu
depois que saiu da Comissão de Legislação Social da Câ
mara dos Deputados.

Sou um homem suspeito para combater essa emenda;
ontem votei pelas 40 horas. Existe um projeto no Senado
já com parecer favorável só faltando ser votado pelo Ple
nário. Portanto, se combater esta emenda, não estou aqui
criando nenhuma dificuldade aos que defendem este re
pouso, nem estou-me incluindo entre os que estão aqui
acusados de contrários aos interesses dos trabalhadores.
Falo com a maior tranqüilidade e só por isso aceitei [ustí
ficar a minha divergência com a emenda proposta.

O texto é claro:

"Repouso semanal remunerado ... n Preferenci·
almente - nos sábados, domingos e feriados, civis
e religiosos de acordo com a tradição local, ... "

Ora, preferencialmente, porque nem sempre o repouso
pode ser sábados e domingos; nós temos os hospitais e
temos vários estabelecimentos em que o trabalhador tem
que trabalhar sábado e domingo, portanto, ele terá o re
pouso na terça-feira, quarta-feira e na quinta-feira. Por isso
que se diz preferencíalmente ·e não obrigatoriamente ao
sábados e domingos.

Ora, Sr. Presidente, por mais que eu seja partidário
das 40 horas, não posso ser partidário das 24 horas, porque
se houver feriado sábado e domingo não se trabalha, e
os feriados dos outros dias da semana passaram para se·
gunda-feira por força de lei. Então, são três dias que não
se trabalha são três dias seguidos e pode ocorrer várias
vezes no ano. Então não se trabalha mais, vamos dímí
nuindo cada vez mais o trabalho, quando todos aprende
mos que o trabalho é um dever social. Nenhum de n6s está
aqui, senão porque está trabalhando. Cada um tem o seu
trabalho, cada um exerce a sua função.

Vou concluir, Sr. Presidente.

Ressalvados os casos de serviço, quando o trabalhador
deverá receber o pagamento em dobro e repouso em outros
dias da semana, está-se garantindo o repouso de pelo menos
dois fins-de-semana por mês.

De modo, Sr. Presidente, que a emenda tem bons pro
pósitos, mas vai além da meta. O dardo foi lançado além
do que se devia lançar. É tão exagerada a emenda, que eu,
que sou partidário das 40 horas, que votei ontem pelas
40 horas, não posso aplaudir esse projeto. Dai por que
peço aos companheiros que meditem, que aqui não há
nada contra às 40 horas, mas contra a realidade social
- o trabalho de cada um de nós. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O ilustre
Relator, o Constituinte Bernardo Cabral, comunicou por
escrito que não pode comparecer à reunião de hoje e man
teve a indicação do Constituinte José Fogaça e dos Cons
tituintes Adolfo Oliveira e Antônio Carlos Konder Reis,
para substituí-lo nas matérías que estão sendo submeti
das à votação.

Documento a que se refere o Senhor Presi
dente Aluízio Campos:

Eminentes

Senador José Fogaça, Deputado Adolfo Oliveira e Depu.
tado Konder Reis:

Encareço aos ilustres Relatores que me dão a honra
de contribuir com o seu talento na sustentação do Subs-

titutivo n.o 2, a gentileza de me substituírem, em con
junto ou isoladamente, na reunião de hoje da Comissão
de Sistematização, à vista da minha inteira impossibili
dade de comparecer à mesma.

Pedindo que seja dada ciência da presente solicitação
aos Exmo. Sr. Presidente da Comissão e demais ilustres
Membros, envio-lhes, a par dos agradecimentos, um cordial
abraço. - Bernardo Cabral.

Com a palavra o Senhor Constituinte Antônio Carlos
Konder Reis.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, falo em nome
no Sr. Relator:-Geral.

O dispositivo que está sendo objeto de exame, delibe
ração da Comissão de Sistematização, que se refere ao
repouso semanal remunerado, foi objeto de tratamento nas
Constituições anteriores.

Em 1946, o legislador constituinte escreveu a seguinte
regra:

"IV - repouso semanal remunerado, prefe
rentemente aos domingos e, no limite das exigên
cias técnicas das empresas, nos feriados civis e
religiosos, de acordo com a tradição local;"

Em 1967, o dispositivo foi alterado e foi suprimida a
expressão "e no limite das exigências técnicas das empre
sas", ficando a regra assim disposta:

"Repouso semanal remunerado e nos feriados
civis e religiosos, de acordo com a tradição local!'

A Constituição em vigor repetiu o dispositivo de 1967.

O projeto estabelece como norma:
"Repouso semanal remunerado, preferencial

mente aos domingos e feriados civis e religiosos
de acordo com a tradição local;"

A esse dispositivo foram'apresentadas inúmeras emen
das, sendo duas delas supressívas, que foram retiradas
pelos seus respectivos autores, e seis emendas alterando
substancialmente a regra. Todas as seis emendas têm re
dação idêntica.

Dizem elas:
(Leio a emenda subscrita pelo nobre Sr. Constituinte
Francisco Küster.)

"Repouso semanal remunerado nos sábados
domingos e feríados, civis e relíglosos de acordo
com a tradição local, ressalvados os casos de ser
viços indispensáveis, quando o trabalhador deve
rá receber pagamento em dobro e repouso em ou
tros dias da semana, garantido o repouso de pelo
menos dois fins de semana ao mês."

São alterações de duas naturezas: a primeira delas
estende o repouso semanal remunerado a dois dias na se
mana, e as outras alterações referem-se à remuneração
do trabalhador na hipótese de trabalhar naqueles dias
considerados de repouso semanal remunerado, com o pa
gamento em dobro e, ainda, a regra de que, pelo menos,
o repouso semanal remunerado deve incidir sobre dois
fins de semana. As alterações últimas podem ser con
templadas na legislação ordinária. Elas não dizem res
peito ao direito ao repouso semanal remunerado. Elas
contemplam regras adjetivas no que toca à administração
desse princípio. A alteração maior é a ampliação do re
pouso semanal remunerado de um para dois dias. O Sr.
Relator-Geral entende que o dispositivo inscrito no pro
jeto atende à satãsfação do direito do repouso semanal
remunerado, e ainda que a emenda do nobre Constituinte
Francisco Küster, que é repetida por outros Srs. Consti
tuintes, tenha os propósitos mais altos e as melhores in
tenções, a boa técni-ca de elaboração constítucíonal não
recomenda que ala sej a acolhida porque, na sua parte
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final, a regra contempla questões adjetivas, que podem
ser objeto da legislação ordinária.

Quanto à primeira modificação, que estende o repou
so semanal remunerado a dois dias na semana - sábado
e domingo -, o Relator-Geral pediu que transmitisse à
Casa a seguinte observação: ontem, depois de longo de
bate, a Comissão inclinou-se pela jornada semanal de
quarenta a quatro horas, e como muito bem observou em
comentário feito à Relataria, o nobre Sr. Constitdinte
Nelson Jobim, se aprovarmos essa emenda, o texto cons
titucional vai incluir uma incongruência porque aprova
mos quarenta e quatro horas e agora estaríamos adotan
do a regra !ie dois dias de repouso semanal remunerado.
Como o projeto já estabelece oito horas de jornada diária,
teríamos, de fato, quarenta horas de jornada semanal.
Não entro no mérito de questão. O meu voto pessoal é
conhecido na Comissão, mas devo -ehamar a atenção para
essa incongruência, essa contradição: não é aconselhável
estabelecê-Ia no texto constitucional.

São esses os argumentos que levam o Relator-Geral
a se mantrestar contrariamente à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação.

Encareço ao nobre Constituinte Adolfo Oliveira pro
ceder à chamada.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Carlos Mosconi, Cristina Taval'es, José
Paulo Bisol, Mário Lima, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima
Filho, Paulo Ramos, Renato Vianna, Antonio Mariz, João
Agripino, Nelson wedekin, Octávio Elísio, Uldurico pinto,
Vilson Souza, Brandão Monteiro, Lysâneas Maciel, Bo
cayuva Cunha, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim
Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda
Sampaio, Haroldo Lima e Augusto Carvalho. Votaram
NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Aluízio Cam
pos, Artur da Távola, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado,
Egidio F'arreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando
Gaspariam, Fernando Henrique oarríoso, João Calmon,
João Herrmann Neto, Nelson Carneiro. Nilson Gibson, Pi
menta da Veiga, Prisco Viana, Virgildásio de Senna, Eu
clides Scalco, José Costa, Luiz Henrique, Manuel Viana,
Roberto Brant, Antoníocarlos Mendes Thame, Arnaldo
Prieto. Edme Tav,aras, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira,
Luís Eduardo, José Lourenço, Paulo Pimentel, Sandra Ca
valcanti, Edison Lobão, José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti,
Paes Landim, Antônio Carlos Konder Reis, Jarbas Passari
nho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adolfo Oliveira e
Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 25 Constituintes;
votaram NAO 39 Con,stituintes; total: 64 votos. O Des
taque foi prejudicado por falta de quorum qualificado.

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

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra V. Ex.a

O SR. CONS1I'ITUINTE BRANDAO MONTEIRO - Sr.
Presidente, no momento em que nós, Constituintes, esta
mos reunidos na Comissão de Sistematização com o Ple
nário da Assembléia Nacional Constituinte e da Câmara
dos Deputados, basicamente, sem funcionar, o noticiário
informa que está em marcha um complô, liderado por
algumas figuras notórias do antigo regime, objetivando,
entre outras coisas, um golpe de Estado ou o próprio fe
chamento da Assembléia Nacional Constituinte.

Sei que a Comissão pouco poderá fazer, mas sinto-me
na obrigação de levantar uma questão de ordem, de forma
a que V. Ex.a leve ao Presidente Ulysses Guimarães a

preocupação da oasa a respeito de articulações que esta
riam ocorrendo, objetivando, inclusive, fechar a Assem
bléia Nacional Constituinte.

Penso que, se ficarmos na expectativa da discussão do
futuro, sem estar preocupados com o presente podere
mos estar vivendo um momento do chamado ;'baile do
Império da Ilha Fiscal".

. qostaria que a Prerídêneía da Comissão de Sistema
tízação levasse a? !,residente Ulysses Guimarães a preo
eupaçao da Oomlasão, a fim de que a Assembléia Nacio
nal ponstituinte tome posição, objetivando obter ínror
maçoes e a Casa toda ter conhecimento e assim os
part~d~s e todos nós possamos, neste mo:ne~to da ;'ida
b:asIleIra, tomar uma _atitude contra velhos notórios lo
bístas, com~ o Sr. Joao Paulo Burnier, ex-Ministro Ar
mando Falcao e outros.

.Essas in~ormações dizem que são os pr6prios Órgãos
~e ínrormação do Governo que levaram ao Presidente as
mfor!?açoes sobr~ o. complô .contra a Assembléia Nacional
ConstItu:mte, em ültíma analIse, contra o pr6prio Governo
do Presidente Sarney.

Sabe V. Ex:a que .n~s fazemos oposição ao Governo
Sarney, mas muíto mais nnportante do que a oposição ao
G~v~rno Sarney ou qualquer questão, é o processo demo
crãtíco e a defesa da democracia no País.

. ? SR. PRE~IDENT? (Aluízio Campos) - A adver
~encIa de V. Ex. , que nao é uma questão de ordem, será
mserta n~ Ata 9-0s nossos trabalhos e V. Ex.a , natural
n;ente, vai r~pe~I.la perante o Plenário da Assembléia Na
cíonal ConstItumte e sob a Presidência do Constituinte
Ulysses Guimarães.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra, para uma questão de ordem.

O S?-. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN 
Sr. Presidente, um cidadão que não é deputado não é
senador, nem é constituinte, está dentro do plenário dís
tribu~1d? uma fotoc6pia muito constrangedora para nós,
Cons~Itumtes, que, usando de prerrogativa, votaram de ror
ma diferente do gosto e do pensamento do referido cidadão.

A fotoc6pia diz: "Traição aos Trabalhadores" e cita o
nome de Constituintes que, na questão da estabiÍidade de
emprego, votaram de forma que não é do gosto do men
cionado cidadão.

Acho que esses métodos autoritários, que lembram o
tempo do fascismo - s6 falta daqui a pouco se trazer
ól~o de rícino. e manganelo para cima das pessoas que
nao fazem aquilo que um grupinho está exigindo seja feito.

Peço providências, Sr. Presidente, a fim de que as
pessoas pudessem, aqui, exercer a sua obrigação de votar
com a sua consciência, sem pressões intoleráveis e abusivas.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidência
solicita a esse cidadão que não é constituinte a gentileza
de deixar o plenário, que só pode ser freqüentado pelos
membros da Comissão e pelos demais Constituintes. Apro
ve~ta a oportunidade para informar, também, que o enca
mínhamento de votação s6 poderá ser feito, porque já é
processo de votação, pelos membros da Comissão e respec
tivos suplentes. O encaminhamento de votação não pode
ser feito por Constituintes que não pertençam aos quadros
da Comissão, a não ser, evidentemente, que o Constituinte
seja o autor do destaque porque nessa hip6tese o Regi
mento prevê a prioridade para defender.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o nobre Constituinte Fernando Gasparian.
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o SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN 
Sr. Presidente, não estou aqui preocupado com o cidadão
que está fazendo esse tipo de pressão, porque não quero
amanhã, quando se votar o Capítulo da Ordem Econômica,
ser pressionado aqui por nenhum representante de multi
nacional.

Acho que tem que haver uma providência que impeça
que qualquer pessoa que não seja Constituinte fique aqui
no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Esta Presi
dência comunica que a solicitação que foi feita é conse
qüência natural do entendimento de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Preisdente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o nobre Constituinte Lysâneas Maciel.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, sr.as e Srs. Constituintes, ao se iniciarem os
trabalhos desta Assembléia Nacional Constituinte levan
tamos um problema que não mereceu a devida acolhida
quando denunciamos as pressões militares sobre a liber
dade e a soberania desta Assembléia Nacional Constituinte.
Apresentamos, Sr. Presidente, um projeto de decisão e um
projeto de resolução para introduzir no Regimento e nos
dispositivos que regem os trabalhos desta Assembléia Na
cional Constituinte, uma proibição: que os ministro mili
tares, ou que estivessem em postos de comando, discutis
sem matéria que estivesse sendo submetida à apreciação
desta Assembléia Nacional Constituinte. Na época, Sr. Pre
sidente, houve certa escalada, denunciada também ao longo
do curso dos trabalhos desta Assembléia Nacional Consti
tuinte. O Ministro do Exército, em primeiro lugar, disse
que o mandato do Presidente José Sarney deveria ser de
seis anos; depois, começou a falar em estabilidade do tra
balhador - está aí o resultado; depois, começou a falar
no voto dos praças - está aí o resultado posteriormente
a ser consagrado. E foi lidando com várias matérias ao
ponto de dizer que, se fosse votado o Projeto de Anistia,
as Forças Armadas não obedeceriam a essa deliberação
livre e soberana. Naquela época, denunciamos isso, Sr.
Presidente, e agora o Presidente da República, o último
biônico que temos neste País, manda outro recado para
a Assembléia Nacional Constituinte. Não falo, Sr. Presi
dente, da questão da fisiologia, porque os fisiológicos de
vários matizes sempre existiram, o PFL, de certa maneira,
é a ARENA de antigamente, sempre foi cômodo de ser
ventia eventual do Governo. Mas agora, Sr. Presidente,
estamos notando que o Presidente da República acaba
de mandar outro recado: "O meu mandato é de cinco anos
e o regime é tal e qual ... ". Claro que isso não provocou
maior revolta, não provocou nenhuma reação a não ser
de vários grupos dentro do PMDB, que conhecemos e que
estão reagindo a esse fisiologismo, a essa intimidação.

Esse homem, que conhecíamos de um passado de ade
são, fiue é o Presidente da República, agora quer exigir.
O recado primeiro foi aos covardes - o do Ministro do
Exército, e há vários aqui que atenderam à determinação
militar. Agora, o recado é dos fisiológicos: ou assinam, ou
estão fora dos postos do Governo.

Este é mais um atentado que estamos denunciando,
porque estamos votando sob o império da intimidação do
Ministro do Exército e do fisiologismo do Presidente José
Sarney.

Ontem, Sr. Presidente, vimos reacenderem as espe
ranças: uma parte do PMDB votou de acordo com os in
teresses dos trabalhadores, assim como uma parte do PFL.
Vimos o exemplo de um homem moço, apesar dos seus
81 anos, dizer que não votava, que estava muito velho
para votar contra o povo. Que exemplo, Sr. Presidente!

Este é o divisor de águas: ou votamos de acordo com
os ir~resses dos oprimidos, dos espoliados ou estaremos

confeccionando, a baixo nível, o estatuto das classes do
minantes.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos, fazendo soar
a campainha) - Peço a V. Ex.a que complete o seu pro
nunciamento.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - É pre
ciso que a Assembléia repila essa tentativa, agora já não
mais a intimidação das armas.

Ontem, reuniu-se um grupo de direita, que queria pôr
fogo neste País, que queria jogar longe homens ao mar
e não mereceu qualquer protesto ou resistência. Estamos
votando aqui sob a égide do físíologísmo ou da intimida
ção isto a Assembléia Nacional Constituinte não pode
aceitar.

Ressalto o exemplo dado pelo Constituinte Afonso
Arinos: "Eu não voto contra o povo!". Talvez seja este o
apelo que está sendo acolhido por vários membros de
dignidade do PMDB, que nunca se curvou na época da
ditadura. Do PMDB que está comprando forças para re·
sistir, do PMDB que ontem votou 27 contra 20, começando
o início da resistência para fazer uma Constituição justa
e equânime para o povo brasileiro ...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Esta Presi
dência formula um apelo aos Srs. membros da Comissão
para não abordarem questões políticas ou outras de qual·
quer natureza estranhas ao processo de votação. Essas
matérias deverão ser tratadas no Plenário da Constituinte,
às quartas-feiras, nas sessões que se iniciam às nove horas
da manhã. De maneira que a Presidência não concederá
mais a palavra a nenhum membro desta Comissão .,.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, levantei uma questão de ordem sobre injunções,
sobre a soberania da Assembléia. V. Ex.a, então, considera
que não há nenhuma injunção, nenhuma pressão sobre a
liberdade, a soberania, sobre o recado fisiolgico que se
seguiu a intimidação militar?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A questão
de ordem que V. Ex.a levantou foi idêntica à já indeferida
por esta Presidência, quanto ao pronunciamento do nobre
Constituinte Brandão Monteiro, porque não é uma questão
de ordem, é uma advertência. A advertência que V. Ex.'"com toda a liberdade de procedimento, pode apresentar,
deve fazê-lo na Assembléia. Nós estamos em processo de
votação...

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Eu gosta
ria de usar da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - ... somente
questões referentes ao processo de votação serão admitidas
pela Presidência. Fora disso, acho que não podemos admi
tir, pois o nosso interesse é comum de acelerar a votação.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - E o nosso
interesse também é de acelerar ...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Qual é a
matéria que V. Ex.a vai apresentar?

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, vou falar a respeito do processo de acelerar o
nosso~trabalho com garantia e com liberdade, sem o que
n6s nao podemos estar votando aqui e acelerando processo
algum.

Há poucos instantes o Constituinte Fernando Gasparian
fez uma observação deste plenário a respeito de supostas
ameaças que estariam perpassando no clima deste plenário
por conseguinte, um assunto pertinente.

O Constituinte Brandão Monteiro também chamou a
atenção de que estamos sendo ameaçados. Gostaria de acres
centar rapidamente, Sr. Presidente, para ser breve, peço
a V. Ex.a que permita que conclua com rapidez a minha
observação, dizendo o seguinte: as observações feitas pelo
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Constituinte Fernando Gasparian dizem respeito a um texto
que está circulando aqui, com a minha autorização, que
é uma cópia xerocada de noticiário da imprensa baiana a
respeito do procedimento que Deputados baianos tiveram,
ontem, aqui.

Os títulos foram dados pela imprensa baiana, um jor
nal, o mais conservador da Bahia, que deu os títulos que
aqui estão circulando com a minha autorização.

Gostaria de acrescentar que isso foi visto, pelo Cons
tituinte Fernando Gasparian, como ameaça à liberdade de
se votar aqui, agora, liberdade essa com a qual V. Ex.a.
quer justamente encaminhar, como eu também. Por isso
mesmo quero acrescentar aqui, ao tempo que vejo que
isso não é ameaça alguma, é apenas uma informação aos
Constituintes do que a imprensa está falando. Gostaria de
salientar que ameaça vejo - peço a V. Ex.a. que permita
que eu conclua, com toda a atitude correta que V. Ex.a.
teve para com os outros, eu, então, apresso a finalização
da minha intervenção. Acho que ameaça existe quando
um jornal de Brasília anuncia, em primeira página, que
está havendo ameaças a esta Assembléia Nacional Consti
tuinte.

Assim sendo, para não repetir as observações que já
foram apresentadas pelo Constituinte Brandão Monteiro,
queria sugerir à Mesa concretamente que encaminhasse ao
Presidente Ulysses Guimarães, não s6 essa advertência feita
pelo Constituinte Brandão Monteiro, essa preocupação [li
sim, verdadeira ameaça à soberania desta Casa, que todos
estamos sentindo, e uma sugestão para que o Presidente
Ulysses Guimarães se informe do que está a,contecendo e
informe à Assembléia Nacional Constituinte a respeito da
veracidade ou não das informações que estão sendo divul
gadas hoje pela imprensa.

Acredito, Sr. Presidente, que os Constituintes têm o
direito de ouvir do Presidente da Casa uma informação
tranquilizadora a respeito dessas noticias que, efetivamen
te, são golpistas e que visam intimidar a esta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a. tem
o direito soberano de manifestar esta sua inconformidade
perante o Plenário da Assembléia Nacional Constituinte
mas aqui na Comissão de Sistematização, n6s devemos nos
limitar, por hora, a votar a elabor~çã.o do Projeto de Cons-
tituição. Fica registrada a advertênoía de V. Ex.a. -

Estamos, agora, no Destaque n.o 1596 do Deputado
Paulo Paim referente à Emenda n.O 22.731. Antes, porém,
passo a Pr~sidência ao nobre Constituinte Brandão Mon
teiro para prosseguir na direção dos trabalho da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o Destaque n.v 2492, requerida pelo Constituinte
Nelson Wedekin, referente à Emenda n.o 20938, de autoria
do autor - é uma Emenda substitutiva do Constituinte
Nelson Wedekin. S. Ex.a. retira o seu destaque.

Em votação o Destaque n.O 5376, requerida pelo Cons
tituinte Fr.ancisco Küster, referente à Emenda n.o 23648,
do pr6prio autor do destaque.

O SR CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O nobre
Constituinte Francisco Küster mantém o destaque?

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KüSTER 
Retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Passa-se
ao Destaque n. O 5376, ,referente a Emenda n.O 23648.

O nobre Constituinte retirou o Destaque.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presi

dente faço um apelo a V. Ex.a , no sentido de que, mantido
o destaque, V. Ex.a. lesse o conteúdo da emenda para fa
cilitar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o Destaque n.o 5228, requerido pelo Sr. Constituin
te Carlos Cardinal, referente à Emenda n.O 32950.

O Sr. Constituinte Carlos Cardinal está presente ou há
alguém autorizado para defender o seu destaque? (Pausa)
Prejudicado.

Passemos à votação do inciso XIV do art. 6.°
Destaque n,v 3507/87, do Sr. Edmilson Valen

tim, "que suprime o art. 6.°, inciso XIV, do Substi
tutivo n.o 2". (120.a votação)

Em votação o Destaque n. O 3507, requerido pelo Sr.
Constituinte Edmílson Valentim, referente ao texto do in
ci~o. T!at~-se de uma emenda supressíva, objetiva supri
rmr o mClSO.

Antes de dar a palavra ao nobre Constituinte, quero le
var ao Plenário da Assembléia Nacional Constituinte, espe
cialmente aos Srs. Constituintes, aos Assessores dos Srs.
Constituintes, aos Jornalistas o seguinte: temos recebido
reclamações reiteradas em relação à circulação de pessoas
não credenciadas, no plenário. Chamava-nos a atenção,
também os nobres Vice-Presidentes Fernando Henrique
Cardoso e Jarbas Passarinho. Queremos fazer um apelo
aos Constituintes e a seus Assessores: entendemos que não
se trata de uma liberalidade, mas, na verdade, a Comissão
acedeu que os Assessores pudessem prestar assessoria aos
Srs. Constituintes, e também que os Jornalistas pudessem
trabalhar no final da fila a eles destinada.

Temos observado que, independente de Assessores e
Jornalistas, tem circulado no plenário da Comissão um
conjunto de pessoas estranhas à Comissão e à Assessoria.
Queremos fazer um apelo no sentido de evitar constrangi
mentos, de forma a que os Assessores se mantenham nos
lugares a eles destinados e os Jornalistas também, sob pe
na de a Mesa da Comissão tomar as devidas providências.

Tem a palavra o nobre Constituinte Edmilson Valentim.

O SR. CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, gostaria da atenção
do Plenário da Comissão de Sistematização. Estou falando
na condição de metalúrgico que saiu da fábrica há aproxi
madamente um ano para entrar nesta briga política.

Nossa emenda é supressíva, com relação à questão dos
serviços extraordinários, à chamada hora extra. 1li uma po
sição minha enquanto classe que represento, enquanto po
sição do meu Partido.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, uma das lutas da
classe operária em todo o mundo é a redução da jornada
de trabalho. Essa luta tem sido marcada por vários acon
tecimentos. E um dos mais importantes é o que se refere
aos mártires de Chicago, em 1886, com o enforcamento de
sete sindicalistas na luta pela redução da jornada para
oito horas diárias. Isto se deu há cento e um anos em
Chicago, nos Estados Unidos. Daquela época e esta parte,
a classe operária, em todo o mundo, vem evoluindo nesta
luta da redução da jornada.

No Brasil, trabalhamos oito, doze, dezesseis horas por
dia. Ontem, foi aprovada, na Comissão de Sistematizacão,
a redução da jornada d etrabalho para quarenta e quátro
horas - redução esta que os trabalhadores já reivindica
vam em diversos congressos, de diversos sindicatos. Q1l'a
riam as quarenta horas semanais, mas foram aprovadas
quarenta e quatro horas semanais, ou seja, uma redução
da jornada de trabalho.

Quando encaminhamos um destaque que pede a su
pressão da hora extra é por entender que ela é nociva aos
trabalhadores. Somos daqueles que defendem que é preciso
regulamentar, que é preciso dar números, que é preciso
inserir n~ Constituição os artigos que interessam à classe
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operária e aos trabalhadores. Mas, na questão da hora ex
tra, temos posição clara, a de que ela é nociva aos traba
lhadores. Por que, Sr. Presidente, Sr. Relator Srs. Consti
tuintes? Primeiro, porque a hora extra é a forma utiliza
da pelos patrões para escamotearem a jornada de traba
lho e aumentá-la. Segundo, porque ela tira o trabalhador
da luta sindical; ao invés de o trabalhador lutar por um
aumento de salário, ele "aceita" o aumento da hora extra
e, com isso, é alijado dessa participação. A hora extra tira
o trabalhador da participação política, tira-o da escola, tira
a possibilidade de aprendizado, porque o obriga a ficar
mais tempo dentro da empresa. A hora extra tira-o do seio
da sua família, porque o obriga a ficar mais tempo no
emprego. A hora extra e a jornada de trabalho excessiva
são, hoje, responsáveis por um bom número, se não a
maior parte, de acidentes de trabalho. E, acima de tudo,
a hora extra desgasta fisicamente o trabalhador, reduzin
do-o a um bagaço no final do dia, além de contribuir em
uma boa parcela para o nível de desemprego na nossa so
ciedade. É por causa destes fatores que entendemos que
constar na Constituição a hora extra é prejudicial aos tra
balhadores. A luta dos trabalhadores, a luta dos sindica
tos é no sentido de se proibir a hora extra. Ela é conheci
da como o estoque do patrão, justamente porque é utiliza
da para servir aos interesses da maioria dos patrões.

E é neste sentido que pedimos a compreensão do Ple
nário da Comissão de Sistematização para que se suprima
o capítulo de serviço extraordinário da Constituinte e que
deixe para a lei ordinária, para o movimento sindical de
cidir, a curto ou a médio prazo, o que se fazer, o que se
discutir com relação às horas extras; que não se coloque
na Constituição, pois impede que os trabalhadores, através
de sua luta, atinjam a sua meta que é a proibição do servi
ço extraordinário. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
oradores inscritos para encaminhamento; nem contra nem
a favor.

A Mesa quer desde logo esclarecer o que antes foi rete
rido pelo ilustre Constituinte Aluízio Campos, na Presídên
ela dos trabalhos. Está inscrito, para encaminhar contra,
o Constituinte Antônio Britto. Entretanto, as normas do
art. 2.9, impedem que o Constituinte Antônio Britto faça
uso da palavra:

"2.9. Para encaminhar a votação de maté
ria destacada poderão faIar, uma só vez, por cinco
minutos, quatro Constituintes, sendo dois, a favor,
tendo preferência o autor do requerimento, e dois,
contra. O autor poderá indicar o outro orador,
que falará a favor, de acordo com o respectivo
apoiamento e desde que seja membro da Comis
são. Aqueles membros da Comissão que desejarem
falar contra, deverão se inscrever em livro pró
prio."

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente. (Assentimento da Pre
sidência) - Quero fazer a leitura de documento entregue
pela Liderança do PMDB, nos seguintes termos:

"Ofício n.o 216/87
Brasília, 9 de outubro de 1987

Exmo. Sr. Presidente:

Comunico a Vossa Excelência que em razão da neces
sidade de afastamento do Deputado Ibsen Pinheiro das
atividades da Comissão de Sistematização o Deputado
Antônio Britto irá ocupar a vaga do PMDB' como titular
daquela Comissão, a partir desta data.

Sem outro particular, reitero a Vossa Excelência votos
de cordial apreço e consideração.

Atenciosamente, Deputado Euclides Scalco, Líder em
exercício do PMDB na Assembléia Nacional Constituinte."

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Ilustre
Constituinte Antônio Britto, o requerimento chegou à
Mesa, mas é preciso que o Presidente Ulysses Guimarães
o despache, para que possa ter força legal.

O SR. -CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Apenas
quis fazer o registro da existência do documento. Agra
deço a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Pois não!
O registro está feito e constará dos Anais.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Gosta
ria também de lembrar que, ontem, houve um caso nestes
exatos termos.

O SR PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o Destaque n.O 3507, de autoria do ilustre Consti
tuinte Edmílson Valentim.

Constituinte Edmílson Valentim, a Constituinte não
pode parar: há gestões para que V. Ex.a retire o Desta
que. (Pausa)

Não retira.
Passa-se à tomada de votos.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Carlos Mosconi, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto, José
Paulo Bisol, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo
Ramos, Antonio Mariz, João Agripino, Uldaríco Pinto, Vi
cente Bogo, Edme Tavares, Lysâneas Maciel, Haroldo Lima.
Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Ade
mir Andrade, Artur da Távola, Carlos Sant'Anna. Celso
Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernan
d? Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, .Fernando Hen
rrque Cardoso, João iCalmon, José Serra, Mário Lima, Nel
son Carneiro. Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Pimenta da
Veiga, Prisco Viana. Renato Vianna, Sigmaringa Seixas
Virgildásio de Senna. Euclides Scalco, José Costa Lui~
Henrique. Manuel Viana, Nelson Wedekin, Octávio EIísio,
Vilson Souza, Alceni Guerra, Antoniocarlos Mendes Tha
me, Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira
Luis Eduardo, José Lourenço, Osvaldo Coelho, Paulo Pi~
mentel, Sandra Cavalcanti, Edison Lobão, José Tinoco
Mozaríldo Cavalcanti, Antônio Carlos Konder Reis. Jarba~
P~ssarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Brandão Mon
teíro, Bocayuva Cunha, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Joaquim Bevilacqua. Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio
Arruda Sampaio. Adolfo Oliveira, José Maria Eymael e
Augusto Carvalho.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 14 Constituintes'
votaram NAo 54 Constituintes; total: 68 votos. O Desta~
que foi rejeitado.

Solicitaria a atenção do Plenário para o fato de que
há sobre a Mesa um requerimento de preferência para
votação da Emenda n.? 25793, de autoria do eminente Lí
der do PTB Gastone Righi.

Em votação preferência requerida pelo Constituinte
Gastone Righi, referente à Emenda n.O257913.

. O SR..CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sídente, so. p~ra que V. Ex.a pudesse anunciar que esta
emenda objetiva estabelecer um limite de duas horas ex
tras diárias e a remuneração mínima de 50% a mais para
a hora extra do que para a hora normal. Só para elucidar
porque h0l;1ve confusão e assim não se sabe que preferên~
era se esta votando.
_ O SR. P~ESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota

çao o requerimento de preferência.
Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma

necer sentados.(Pausa)
Aprovado.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presiden
te, requeiro a V. Ex.a verificação de votação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Vai-se
proceder à verificação. Solicitaria aos Srs. Constituintes,
que estiverem contra, ficarem sempre atentos para o que
estabelece o Regimento: ou votem contra ou requeiram a
verificação, porque, daqui de cima, o 'que observamos é
que o requerimento foi aprovado.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, pela ordem. (Assentimento da Presidência)
Eu apelaria para o Constituinte Gastone Righi no sentido
de que nós não perdêssemos tempo aqui, e assim este re
querimento de preferência não fosse votado, pois existem
várias proposições na Mesa - a emenda do Constituinte
Geraldo Campos, que é a mais abrangente para o traba
lhador, ou seja, pede remuneração em dobro e proíbe a
hora extraordinária, a não ser em casos excepcionais;
existe, em seguida, uma emenda de nossa autoria, que
não probe a hora extraordinária, mas pede a remunera
ção em dobro. Em seguida, existe a do Constituinte Gas
tone Righi, que limita a hora extraordinária a duas horas,
com 50% de pagamento a mais.

Então, gostaria que a Mesa, com a concordância do
nobre Constituinte Gastone Righi, fizesse votar, na se
qüência de Interesses da classe trabalhadora, as emendas
que anunciei; até chegar à sua emenda.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Ademir Andrade, a Mesa não pode tomar esta de
cisão. O nobre Constituinte Gastone Righi requereu pre
ferência e foi pedida v-erificação de votação. Então, só o
Constituinte Gastone Righi pode fazê-lo.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, a colocacão do ilustre C-onstituinte Ademir An
drade pode ter causado alguma confusão. A minha emen
da de forma alguma prejudica as emendas posteriores,
Aprovada a minha emenda, pode entrar a emenda se
guinte, porque a minha diz: 50% no mínimo a mais. A
emenda seguinte entra como aditiva: 100% no mínimo
a mais.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sr. Cons
tituinte Gastone Righi, para 'avital' qualquer dúvida, a
emenda de V. Ex.a , em sendo substitutiva, prejudica as
outras emendas.

O SR. CONSTlTU1NTE GASTONE RIGHI - Como
aditiva, não.

O aR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não vou
discutir essa questão agora,

A emenda é substitutiva.
Vamos passar à verificação de votação.
O 8R. CONSTITUINTE Gl\..8TONE RIGm - Sr. Pre

sidente, diante da decisão de V. Ex.a, de que a votação
da minha emenda prejudícaría outras, evidentemente, re
formularei o meu raciocínio: o que eu queri-a era a vota
ção da minha emenda. CDm a possibilidade da processa
ção das outras e a adttíva. Se não é possível, retiro a
minha e entro na ordem de prejudicialidade.

Destaque n,? 137/87, do Sr. Paulo Paim 
Emenda n.o ES-34358-1, dos Srs. Geraldo Campos
e outros, "que modifica o art. 7.°, inciso XIV, do
Substitutivo n.O 1 (art. 6.°, inciso XIV, do Substi
tivo n.O 2)". (121.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Br-andão Monteiro) - Em vo
tação o Destaque n.O 13-7, requerido pelo Constituinte
Paulo Paim, referente à Emenda substitutiva n.o 34358,
de autoria do Sr. Constituinte Geraldo Campos.

Tem a palavra, para defender o Destaque, o ilustra
pernambucano Constituinte Egídio Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Pr-esidente, Srs. Constituintes:

O PMDB, por sua liderança, a cargo do Constituinte
Euclides Scalco, vem procurando conduzir os trabalhos
desta Comissão com todo cuidado, com toda maturidade,
com a consciência plena da tarefa que estamos cumprin
do e do momento em que estamos vivendo.

Não Impressiona ao Constituinte Euclides Scalco e
não nos Impressiona o noticiário do primeiro momento,
as reações de pessoas ou de grupos; nos contenta a con
vicção de que estamos fazendo o que é mais correto para
a sociedade e para o futuro deste País.

Ferdinand Lassalle, um dos primeiros teóricos do
constitucionalismo, dizia que ao lado da constituição escri
ta havia uma Constituição real. Para que se possa fazer
uma Constituição inteiramente nova, quebrando as estru
turas todas, modificando todos os mecanismos do Estado,
é indispensável uma insurreição, uma guerra civil, uma
quebra absoluta de toda a Constituição real pré-existente.

Nós não estamos fazendo isso! A História -a o destino
nos deu a tarefa de, pacificamente, viabilizar uma Cons
tituição modernizante, em cima de uma Constituição real,
injusta e dis-criminatória. O êxito de nossa tarefa, a pos
sibilidade dessa renovação vai depender de nosso mérito
e de nossa maturidade; daí a preocupação a que me re
portei, do Constituinte Euclides Scalco. É certo que não
vamos romper essa Constituição real da maneira profun
da, ela ficará aí: o que poderemos fazer é rompê-la no
que for possível e melhor para a sociedade e aí, sim, críar
mecanismos de 'ação do Governo voltados para a sociedade,
capaz de tazer com que a luta do povo evolua. E esses
mecanismos estão aí e iremos votá-los logo mais no Po
der Legislativo, no sistema doe Governo, no Poder Judi
ciário, -em todas as funções de Poder.

Ontem, nesta Casa, avançamos e arranhamos essa
estrutura injusta quando reduzimos a jornada semanal
de trabalho a 44 horas. É um avanço ponderável, é uma
conquista de 16 horas em um mês. Além disso, seria ca
var fundo nessa Constituição real, talvez perdendo nós a
condição de luta e de avanço com esta Constituinte. Não
digo isso com receio ou com temores: é uma coisa que
desde a adolescência não conheço; exoreíseí muito cedo
os temores e os r-eceios e enfrento todas as situações.

Mas aqui não estou em mau nome, não estou defen
d.endo as minhas convicções: estou aqui em nome da so
eíedade, em n0Il;le da N~ção brasileira, em nome do que
o povo nos conríou, a mim e a todos que aqui se encon
tram, o mandato de Constituinte. Pois bem se ontem
avançamos, hoje nos deparamos com um pa~ticular que
por ser particular não deixa de ser Importante. É a ques
tão do trabalho extraordinário.

Esta Constituinte optou por ser minudente, por ser
programática em relação aos direitos individuais e aos di
reitos sociais que estamos discutindo agora. E se vamos
nos deter no trabalho extraordinário, a primeira regra é
impedi-lo, obstaculizá-lo, é dificultá-Io. A jornada diária de
oito horas é a jornada biológica... ,

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Prezado
Constituinte Egídio Ferreira Lima, V. Ex.a está com seu
tempo esgotado. A Presidência solicita a V. Ex.a. que en
cerre o seu pronunciamento.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, peço só mais um minuto para encerrar.

. .. é a jornada de acordo com a capacidade física e
mental da resístêncía de cada homem. A partir daí o tra
balho extraordinário lesa biologicamente o homem, lesa
psiquicamente. Devemos então estabelecer na Constituinte
a regra proibitiva, com a ressalva de que nas emergências,
nos casos excepcionais, a hora de trabalho seja paga em
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dobro. Nesse caso não podemos reduzi-Ia a 20%, a 50%,
fazer o que hoje já faz a jurisprudência trabalhista do
País. Esse é o caminho mais correto e esse caminho não
abalará, nem afetará a economia; logo ela se adequará
a essa modificação.

Esse é um avanço possível, esta é uma renovação que
humaníza e que deixa nossa consciência tranqüila quanto
à responsabilidade de transpor esta tempestade e chegar
ao final da Constituinte com a Constituição modernizante
e nova.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Para en
caminhar contra, tem a palavra o Sr. Constituinte Fernan
do Gasparian.

A Mesa há que explicar um incidente: o Constituinte
Luís Roberto Ponte inscreveu-se. Entretanto, S. Ex.a não
é o autor da emenda nem do destaque, não tem autoriza
ção do autor para falar e não é membro da Comissão 9-e
Sistematização. Segundo as normas complementares, nao
poderá fazer uso da palavra.

Com a palavra o Constituinte Fernando Gasparian.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, vim para esta Assem
bléia Nacional Constituinte certo de que iria auxiliar e,
junto com os demais Constituintes, votar aqui avanços.

Encontro-me numa posição difícil, porque uma série
de medidas na área social estão sendo propostas, algumas
vezes votadas, num sentido que, no meu entendimento, não
é avanço, mas retrocesso. Isto ocorreu quando votamos
a estabilidade. Esta é mais uma das emendas que, na mi
nha opinião, são um retrocesso.

A Assembléia Nacional Constituinte não deve enges
sar o Pais de acordo com a conjuntura que vivemos. Hoje
em dia, seria útil que as empresas não pudessem fazer ho
ras extras para ficarem obrigadas a dar mais emprego.
Realmente, o desemprego existe hoje no Brasil.

O modelo econômico dos meus sonhos - imagino que
também do meu Partido, é o que dará emprego neste País.
E, nesses momentos - e por isso acho que isso não deva
ser colocado na Constituição - o País deverá ter a possí
bilidade de ver a classe trabalhadora trabalhando mais
horas do que aquelas que seriam as horas normais para
que a produção deva crescer, para que, em certos momen
tos, como, por exemplo, no ano passado na época do cru
zado, onde se aqueceu muito a demanda, a produção pu
desse aumentar e não tivessem aparecido os ágios, por
exemplo, e, seria um empecilho para as horas extras, para
que a produção pudesse crescer se houvesse um dispositi·
vo constitucional como esse que se quer aqui aprovar e,
inclusive, há um outro problema sério: do jeito que esta
mos votando, nós vamos paternalisticamente votar numa
série de medidas que, teoricamente, estariam resolvendo
os problemas do País. E, o que farão amanhã os sindica
tos? E a evolução que esperamos que ocorra no Brasil
através das leis e das práticas? Nós vamos querer agora
resolver tudo na Constituição de uma forma paternalista?
Realmente isso, para mim, não tem o menor sentido. En·
tão, estou, no fundo, contrário a essa medida porque acho
que ela é uma medida retrógrada; ela começa a criar tan
tos empecilhos, como outras que também estão sendo pro
postas aqui, que farão amanhã com que a classe trabalha
dora nada ganhe, ou como consumidora ou como produ
tora; e impedirá em certos momentos - como, por exem
plo, ocorreu na época da guerra, nos anos 40 - se amanhã
o País precisar, um esforço maior de produção, como ocor
reu em outros momentos da economia do mundo e do
Brasil; também a nossa Constituição engessará' a nossa
economia, ficará engessada e ela não poderá, de forma al
guma, ficar fora, ou então teríamos que modificar a Cons-

tituição para permitir que o trabalho em horas extras fos
se realizado.

Nem quero discutir aqui o acréscimo que acho absolu
tamente ridículo. Não sei por que, por exemplo, colocam
100%. Por que não colocar 200% ou 300%? Poderia pare
cer, até, que seria mais favorável à classe trabalhadora,
mas isso não é solução, de forma alguma. Por isso fico
com o Sr. Relator.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a

palavra o Constituinte Mário Lima, para encaminhamento
a favor.

O SR. CONSTITUINTE MARIO LIMA - Sr. Presiden·
te, Srs. Constituintes, ontem a Assembléia Nacional Oons
tituinte votou a jornada de trabalho, estabelecendo-a em
oito horas diárias. Se não proibirmos a hora extra, aque
le artigo praticamente perde a razão de ser. Não podemos
fechar questão esquecendo a realidade.

Há determinadas circunstâncias em que a hora extra
deve existir e não pode deixar de existir. Dou um exemplo:
uma usina hidrelétrica, o operador está operando, depois
de oito horas de trabalho há um acidente no trajeto de
seu substituto e este não vem; esse trabalhador deve abano
danar o seu posto de serviço e deixar a cidade às escuras,
os hospitais sem energia? Claro que não. Ele deverá se sa
crificar. Há pode ser uma rotina.

Eu acho que essa emenda do nobre Constituinte Paulo
Paim penaliza as empresas que fazem da hora extra uma
rotina para baratear os seus custos. Então, a hora extra
deve ser permitida por uma emergência, mas uma emer
gência caracterizada e não uma emergência rotineira que
existe por aí.

Outra coisa que devemos levar em consideração é que
estamos fazendo uma Constituição para o Brasil. Não
estamos fazendo uma IConstituição para o Japão e nem
para os Estados Unidos. Aqui no Brasil há mão-de-obra
sobrando. Então, não se justifica pagar um trabalhador
e colocá-lo para trabalhar de 8 a 10 horas todo o dia,
quando se pode dar o emprego a um segundo trabalhador.
A hora extra é boa para o empresário, mas não é para o
trabalhador. Isso eu conheço de perto. Sou operador de
refinaria e já trabalhei durante 24 horas, porque houve
um acidente e o meu substituto foi para o hospital e
eu não iria abandonar o meu posto. Uma refinaria 
todos sabem - funciona ininterruptamente durante 24
horas ao dia no mês, no ano ou anos. Mas no caso é
uma emergência. Se penalizarmos a hora extra, faremos
com que o empresário crie mecanismos para substituir o
trabalhador que, por força maior, deixa de trabalhar.
Temos de criar penalizações financeiras - que é o que
importa ao empresário - lamentavelmente, a maioria do
empresário brasileiro só faz cálculos, esquecendo a segu
rança e a saúde do trabalhador.

Então, acho que a posição correta é esta. Nós já esta
belecemos a jornada de 8 horas, admitindo as exceções,
e se não proibirmos a hora extra, se deixamos de com
plementar a medida agora, não podemos fechar questão
e é o que muito bem faz a emenda do nobre Constituinte
Paulo Paim.

A empresa não quer se organizar, e quem não quer
se organizar não pode ter empresa. Quem é dono de em
presa e dirige uma empresa admite-se que seja uma pes
soa organizada, que planeja. O que não pode é estar im
provisando com a saúde do trabalhador.

Toda empresa tem que ter um contingente de mão
de-obra para essas emergências. Ao se fazer um quadro
de pessoal de uma fábrica, o empresário tem que fazer
um contingente para as emergências, para um acidente,
para uma doença imprevista. E quem não trabalha em
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condições adversas adoece, agora, avaliem quem trabalha
em condições de altas temperaturas, alto índice de ruído,
pressão alta. Claro que a tendência a adoecer é maior.
Nesse caso a empresa tem a obrigação de se organizar,
para quando houver tais casos não precisar fazer hora
extra. Que as turmas extras sejam trabalhadores de qua
dro suplementar.

Na minha opinião, opinião de dirigente sindical, de
trabalhador, é que realmente o caminho é esse; não veda
a hora extra, mas penaliza de maneira financeira, que é
o que faz o empresário raciocinar. O empresário compe
tente procura diminuir os seus custos.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Exis
te o banco de reservas do time de futebol.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO LIMA - O ilustre e
querido Senador Nelson Carneiro está mostrando o exem
plo. Um time de futebol joga com 11 jogadores; quando
um se machuca joga com 10, ou entra um do time de
reserva, então pegar um jogador e dizer: você vai ser
goleiro, vai ser atacante? Não dá.

Assim tem que ser na indústria. Quer dizer, tem que
haver previsão.

Outra coisa meus Srs., a mão-de-obra brasileira é a
mais barata dd mundo. Conversava outro dia com um
empresário da minha terra que tem uma indústria de
confecção de roupa que usa mão-de-obra intensiva, e ele
me dizia que gastava 16% com mão-de-obra e 40% com
custo financeiro e tributos.

Por que não se procura diminuir o custo no lado
financeiro? Quer sempre se cortar na carne do mais fraco,
que é o trabalhador? (Palmas)

Então tem que ser penalizado, para que o empresário,
ao invés de querer diminuir mais o custo da mão-de-obra
que ele invista contra o custo financeiro, que ele invista
contra os impostos que são reconhecidamente altos.

Dai a nossa posição de solidariedade, e tenho certeza
que iremos votar essa emenda, porque ela não cria o pro
blema de impedir que se faça hora extra quando neces
sário mas a desaconselha porque torna o seu custo alto
e faz' com que o empresário use a ..sua imaginação ~riado~a
e encontre outras soluções que nao, cada vez maas sacn
ficar e onerar o trabalhador.

Muito obrigado. (Palmas)
O SR PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a

palavra, para encaminhar contra, o ilustre Líder do PFL,
Constituinte José Lourenço.

A Mesa quer informar ao Plenário -. ,:ári~s Consti
tuintes aqui estiveram para fazer essa solíeitaçâo -;- que
a emanda é do Constituinte Geraldo Campos, mas e assi
nada por mais de cem Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Pre
sidente sras. e Srs. Constituintes, eu acho que nós remos
que começar a levar um pouco ::: sério o trabalh<:> que
estamos realizando e o exemplo citado agora da trfbuna
ma deixou perplexo. oítou-se que no sistema produtivo
doa Nação teríamos que seguir o modelo do futebol. Por
isso, entendo que houve tantos aplausos. Não à proposta
do Constituinte, mas pela Citação do futebol que, de fato,
é o esporte amado por todos os brasíleíros.

Queria, então, Sr. Presidente e Srs. Constituint€s, que
tivéssemos uma alternativa. O que fosse sugerido pelo
ilustre Constituinte Mário Lima é que tivéssemos nos se
tores produtivos da Nação, na indústria, por exemplo,
dois times: um time trabalhando e outro de reserva. Na
turalmente, que a reserva ganharia tanto. quanto o titu
lar e o povo iria pagar por todo este restãval.

Sinceramente por vezes, fico extremamente preocu
pado com o que' está-se fazendo aqui, porque a Nação

está de olhos voltados para nós. Quando se cita o futebol
como o exemplo a ser seguido, no sistema de produção
nacional, é algo que me preocupa. De fato temos tido
muitos êxitos no campo desportivo, com alguns fracassos
eventuais mais recentes, em função de que não conse
guimos, de fato, mas boas equipes, apesar de haver aí
sucessos mundiais; fomos tricampeões mundiais. Parece
me que o exemplo do futebol não é o melhor exemplo a
ser seguido para que possamos adotá-lo, corno sugeriu o
nobre Deputado Constituinte Mário Lima, do meu Estado,
por quem tenho particular apreço e estima; não é o me
lhor caminho a ser seguido na Constituição do meu País.

Chego a ficar pasmo, chego a ficar assustado com
algumas propostas que aqui vejo. Só me falta ouvir uma
que espero que surja a qualquer momento: é proibido
trabalhar no Brasil. Porque, então, teremos não 90% do
povo contra nós, mas a unanimidade da Nação, porque
a unanimidade da Nação é trabalhadora. Parece-me que
os que não querem trabalhar seriamente são 'alguns dos
que estão aqui.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO LIMA - Sr. Presíden
te, peço a palavra para uma questão da ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Mário Lima, não há questão de ordem. Estamos
no encaminhamento de votação. V. Ex.a, por certo, quer
argüir contrariamente o que afirmou o Constituinte José
Lourenço.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO LIMA - Apenas que
ria fazer um breve registro. É que vai ficar nos Anais
uma afirmativa que não corresponds à realidade. O COIlB
tituinte José Lourenço disse uma coisa que eu não disse.
V. Ex.a não estava prestando atenção e, por isso, não viu.
Não gostaria que ficasse registrado nos Anais o que não
disso.

'O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sr. Cons
tituinte Mário Lima, V. Ex.a como um velho parlamentar
sabe que não cabe questão de ordem, só no momento
oportuno.

Em votação.
O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,

o ponto de vista do Relator-Geral, especificamente sobre
essa emenda não me foi declarado. O pensamento da
Relatüria não é consensual. Pessoalmente, eu simpatizo
com a emenda e votarei com ela. (Palmas)

O nobre e ilustre Constituinte Antônio Carlos Konder
Reis, pensa contrariamente. Não obstante o meu voto,
quero ressaltar que o texto do substitutivo também aten
de as reivíndícações dos trabalhadores e deixa em aber
to a possibilidade de se arbitrar a remuneração em dobro
e se adotarem as providências que sejam necessárias para
cautelar o interesse dos trabalhadores. Assim a Relatoria
considera o problema.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Vai-se
proceder à chamada para votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Aluízio Campos, Artur da Távola, Celso
Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernando Henrique Car
doso, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Herrmann
Neto, José Paulo Bisol, José Serra, Mário Lima, Nelson
Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Renato Vianna, Sig
marínga Seixas, Virgildásio de Senna, Antonio Mariz, Eu
clides Scalco, João Agripino, José Costa, Luiz Henrique,
Manuel Viana, Nelson Wedekin, Ulderíco Pinto, Vicente
Bogo, Vilson Souza, Brandão Monteiro, Lysâneas Maciel,
Bocayuva Cunha, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arru
da Sampaio, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Ha-
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roldo Lima e Augusto Carvalho. Votaram NÃO os seguin
tes Senhores Constituintes: Carlos Sant'Anna, Fernando
Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, João Calmon, Pi
menta da Veiga, Prisco Viana, Alceni Guerra, Antonio
carlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Edme Tavares,
Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, Luís Eduardo, José
Lourenço, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Sandra Caval
canti, Edison Lobão, José Tinoco, Antônio Carlos Konder
Reis, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Bonifácio de Andra
da, Francísco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 40 Constituintes;
votaram NAO 26 Constituintes. Total: 66 votos. O Desta
que foi prejudícado por falta de quorum qualificado.

A Emenda n.O 968, de autoria do Constituinte Vilson
Souza, é no mesmo sentido e está também prejudicada.

passa-se ao Destaque n.O 1169, do Constituinte Vi
valdo Barbosa, referente à Emenda n.O 9881.

O nobre Constituinte Vivaldo Barbosa não se encon
tra presente no plenário. Há alguém autorizado a repre
sentá-lo? (Pausa)

A sua emenda está prejudicada.

O Destaque seguinte, de n.O 1576, de autoria do
Constituinte Paulo Paim, referente a Em.enda n.o 22695,
é no mesmo sentido, e está também prejudicada.

Destaque n.o 2955 do Constituinte Israel Pinheiro,
referente à Emenda n.O 33772, está prejudicada, porque
S. Ex.a não se encontra em Plenário.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o nobre Constituinte Carlos Sant'Anna, pela or
dem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, acontecimentos anteriores e pronunciamentos
aqui feitos me levam, abusando da bondade de V. Ex.a, a
pedir-lhe a palavra para dizer à Assembléia Nacional Cons
tituinte, que não há nenhum relat6rio do SNI sobre qual
quer movimento de direita, dirigido ao Presidente da Repú
blica. As notícias que hoje estão veiculadas em alguns jor
nais e que causaram tanta apreensão não correspondem à
verdade dos fatos. Não s6 não há relat6rio quanto o Go
verno não está preocupado com qualquer movimento, até
porque, sendo um Governo eminentemente democrático,
reconhece que o direito de reunião é um direito constitu
cional que os brasileiros livremente podem exercê-lo.

Agradeço a V. Ex.a, e creio que essa manifestação era
absolutamente necesária. Sabem V. Ex.as e os meus com
panheiros o quanto uso pouco desse tipo de expediente,
mas creio que, face ao clima que se gerou aqui. ele era
absolutamente indispensável e, por isso, o faço. Muito obrí
gado a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
recolhe as palavras do Constituinte Carlos Sant'Anna co.
mo informação do Líder do Governo na Constituinte. Te
nho o posicionamento de que não foi uma questão de
ordem, como não fora a que eu antes requerera, mas acho
que na medida em que a Assembléia Nacional Constituinte
não estiver funcionado, não se pode cercear o direito de
qualquer Constituinte levantar questões que preocupam a
Assembléia e o País.

A Mesa quer também fazer uma comunicação. Parece
que, felizmente, a questão das votações, tanto a nominal
quanto a que diz respeito à votação de preferência, com a
conseqüente solicitação de verificação de votação, deverão,
dentro de seis dias, estar superadas porque o Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte já autorizou a modi
ficação necessária no painel eletrônico. O prazo solicitado

pela empresa que cuidará desse trabalho de forma que
possamos utilizá-lo durante os trabalhos da Comissão é
de seis dias, o que, por certo, facilitará bastante os nossos
trabalhos.

Em votação o Destaque n,o 3082, requerido pelo Cons
tituinte José Geraldo, referente à Emenda n.o 3·2348. É
uma emenda substitutiva. Está presente o Sr. Constituinte
José Geraldo? (Pausa)

Está prejudicada a emenda.
Destaque n,? 3868-87 - Emenda n.1> ES

25793-5, do Sr. Gastone Righi, "que modifica o
art. 7.°, inciso XIV, do Substitutivo n.? 1 (art. 6.°,
inciso XIV, do Substitutivo n.O 2)". (122.a votação)

Em votação o Destaque n.O 3868, requerido pelo Cons
tituinte Gastone Righi, referente à Emenda n,v 25793; é
uma emenda substitutiva ao texto.

Com a palavra, se desejar manter o destaque à emen
da, o ilustre Líder do PTB, Gastone Righi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, desejaria alertar esta egrégia Co
missão para a matéria que vai ser votada agora e as con
seqüências dessa votação. Acabamos de rejeitar uma
emenda que estabelecia a proibição de prestação de horas
extras e, quando elas tivessem que ocorrer, sofreriam uma
incidência de, no mínimo, 100% da remuneração normal.
Com a queda desta emenda, restaram as seguintes altero
nativas concretas: ou prevalece o texto que não fixa ne
nhum limite para horas extras, nenhuma condição, e ape
nas as subordina à existência de convenção.

Quero alertar os Srs. Constituintes que 90 a 95% dos
trabalhadores brasileiros não têm convenção coletiva de
trabalho. Só as categorias organízdas sindicalmente é que
conseguem estabelecer contratos ou convenções coletivas.
E essas categorias sequer precisam da disciplina das horas
extras porque elas conquistam muito mais do que parâ
metros mínimos que a lei preconiza.

No entanto, Srs. Constituintes, imensas categorias, co
mo a de portuários ou marítimos, como a de bancários e
principalmente comerciários, ou a indústria da construção
civil, a mais numerosa do País, não têm convenção coletiva
que lhes possa proteger em relação às horas extraordiná
rias.

A minha emenda estabelece o que já vem contemplado
em vários tratados internacionais de que o Brasil é subs
critor. As horas extras devem ter o limite de duas horas
diárias. Além disso, s6 poderão ser prestadas horas extras,
além dessas duas, em caso de emergência ou força maior,
e sempre a remuneração há de ter um piso mínimo de 50%
superior à hora normal.

Portanto, Srs. Constituintes, apelo ao espírito e à preo
cupação social de V. Ex.as para que aprovem esta emenda
que estabelecerá um piso mínimo, um parâmetro básico,
abaixo do qual não poderão acordar operários e empre
gadores. Se não significar uma avanço muito grande, sig
nificará, no entanto, uma efetiva 'e real conquista para o
trabalhador brasileiro, onde ele tem o limite de duas horas
diárias e de que a sua hora extraordinária não será remu
nerada em menos de 50% do que a hora normal.

Se não votarmos a favor dessa emenda não haverá
mais oportunidade, aqui, de modificarmos o texto draco
niano que se encontra no Substitutivo n.O 2 do insigne
Relator Bernardo Cabral.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o nobre Constituinte José Maria Eymael, para en
caminhar contra a emenda do nobre Constituinte Gastone
Righi. Já está inscrito para encaminhar a favor o Oonstí
tuinte Nelson Wedekin.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, ainda pouco votei SIM para com a emenda do
nobre Constituinte Paulo Paim. Agora, com a mesma li
berdade, venho a essa tribuna para esclarecer aos Srs.
Constituintes que existe uma outra emenda na mesa, ao
contrário do que colocou o Constituinte Gastone Righi,
que é mais abrangente. Foi a emenda apresentada ainda
há pouco pelo Constituinte Alysson Paulinelli, que estabe
lece a remuneração superior à remuneração normal na
forma da lei ou através de convenção coletiva, porque, no
momento em que perdemos a possibilidade de termos a
remuneração em dobro, para determinados casos, esta pos
sibilidade fica engessada através da remuneração de 50%
em dobro. E remetendo para a convenção coletiva, ~u para
a lei, não há dúvida de que poderemos ter uma sítuação
mais abrangente.

Mas o ponto fulcral do meu pronunciamento, Sr. Pre
sidente, é que existe sobre a mesa uma emenda concreta,
que pode afastar o perigo que realmente está no texto.
Porque na letra do texto, quando fala em convenção, pode
ser um acordo intramuros dentro da empresa, podendo dar
inclusive apenas 5, 4, 3, 2 ou 1% de remuneraçã9 acima
da remuneração normal. Mas a emenda que tambem eXIS
te, do Constituinte Alysson Paulinelli, é mais abr3:ng~nte e
pode inclusive vir a contemplar exatamente o objetivo da
norma que ainda há pouco rejeitamos.

O SR PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Convi
daria o ilustre Senador Jarbas Passarinho, para comple
tar mais uma etapa dos trabalhos da Mesa. (Pausa)

O SR. PRE3IDENTE (Jarbas Passarinho) - T·am .a
palavra o Sr. Constituinte Nelson Wedekin, que encami
nhará a favor da emenda requerida pelo Constituinte Gas
tone Righi.

O SR. CONSrI'ITUINTE NELSON WEDEKIN - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

Superadas e vencidas as outras propostas a respeite e
com relação aos serviços extraordinários, neste exato mo
mento estamos diante de duas propostas apenas: uma,
do Constituinte Gastone Righi, e a outra, evidentemente,
a do Substitutivo 2, do Relator Bernardo Cabral.

Creio e estou absolutamente convencido, de que a
proposta 'do Constituinte Gastone Righi é melhor, é mais
completa, atenda mais aos interesses da classe trabalha
dora.

Ambas as propostas, evidentemente, prevêem a exis
tência de serviços extraordinários e a prestação de servi
cos em horas extras. Todavia, aquilo que está no Substi
tutivo do Relator, reza o seguinte:

"O serviço extraordinário com remuneração
superior ao normal."

Não fixando o percentual em que esta remuneração
será maior, fica à mercê das convenções dos acordos co
letivos de trabalho.

Creio que o Constituinte Gaston.:! Righi lembrou mui
to bem, uma parte substantiva, talvez maior, majoritária
dos trabalhadores brasileiros não dispõe desse instrumen
to fundamental, que é o acordo da convenção eoletíva
do trabalho.

seria indesejável temerário, se deixássemos em aber
to a fixação desse percentual, em que seria maior a re
muneração dos serviços extraordinários.

O Constituinte Gastone Righi prevê a remuneração
mínima de 50%, além daquele que é o valor normal da
hora normal. E é importante que digamos isso, que o
valor de 5% é ° valor mínimo, significando que onde
houver e for possível o acordo e a convenção coletiva de
trabalho esse valor de 50% poderá ser de 70 ou até de
100%, cOmo outras propostas que roràm feitas aqui.

Além disso, a proposta do Constituinte Gast<Jne Righi
tem o que me parece bastante saudável, que é limitar
o máximo de 2 horas extraordinárias, por dia, a possibi
lidade do exercício dessas horas extraordinárias. O que
significa dizer que, salvo os casos de urgência e emergên
cia, o máximo de horas extraordínárías que o trabalhador
poderá realizar será de 2 horas. Isto significa que está
dentro do espírito de todas as damaís emendas, de todas
as demais propostas aqui colocadas, até mesmo a da proi
bição. O que não se deseja, o que não se quer é que a
hora extraordínáría seja inteiramente a vontade do pa
tronato, do empresário, para que fixe essas horas extraor
dinárias a sua vontade, a seu capricho.

Pelas razões expostas, pelo fato que me parece claro
de que a proposta do Constituinte Gastone Righi é me
lhor, é mais completa, atende melhor aos Interesses da
classe trabalhadora, é que me dispus a falar a favor dessa
emenda, e por essa razão, apelo aos Constituintes que
irão votar em seguida que votem com essa proposta com
essa destaque pelas razões que apontei. '

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Sr. Constituinte Alceni Guerra, para falar
contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, embora reconhecendo na in
tenção do Constituinte Gastone Righi a clara e inequí
voca vontade da melhorar e aperfeíçoar o texto do Sr.
Relator, sentimo-nos na obrigação de encaminhar em
contrário a sua íntencão, por vermos que existe, para ser
colocada em discussão, logo a seguir, uma emenda do
oonstítuínte Alysson Paulinelli, que nos parece melhor re
digida e nos parece atender melhor aos interesses da
classe trabalhadora do que a emenda proposta pelo Cons
tituinte Gastone Righi.

Diz a emenda de Alysson Paulinelli:

" : " serviço extraordinário .com remuneração
superior ao normal, conforme leI ou convenção co
letiva de trabalho ... "

Parece-nos, Sr. Presidente, que esta redação por sua
flexibilidade e por nortear-se, inclusive, no espírito que
propõe a Emenda Gastone Righi, atende melhor aos ínte
resses da classe trabalhadora, deixa ao futuro, para a clas
se trabalhadora, toda a possibilidade de negociação e con
seqüentemente, a seqüência de vitórias que essa class~ tem
obtido.

Por isso, Sr. Presidente, opinamos pela rejeição da
Emenda Gastone Righi e pela aprovação - na seqüência
dos trabalhos - da Emenda Alysson Paulinelli.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - S. Ex.3

o Sr. Relator deseja fazer uso da palavra?
O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sim, Sr. Presi

dente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a

palavra o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,

gostaríamos de pedir a atenção do Plenário para a circuns
tância de que a emenda, em primeiro lugar, prejudicaria,
se aprovada, a Emenda do nobre Constituinte Ademir An
drade, que não limita a duas horas, no máximo, o período
de horas extras. Justamente essa fixação de limite máxi
mo de duas horas, a nosso ver, não é favorável ao ínte
resse legítimo dos trabalhadores.

Há pouco, o ilustre Constituinte Mário Lima teve opor
tunidade de lembrar que, certa feita, trabalhou durante 24
horas seguidas na refinaria para que esta não parasse.

Se o texto da Constituição vem engessar em, no má
ximo, duas horas, o período de trabalho extraordinário,
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isso vai prejudicar o trabalhador e o próprio interesse so
cial. No máximo duas horas, é o que diz a Emenda do
Hustre Líder Gastone Righi.

Por essas razões, neste particular e quanto a esta
emenda, o Relator deplora, mas opina contrariamente, em
bora reconhecendo os elevados objetivos do eminente e di
nâmico Constituinte pelo Estado de São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Aluízio Campos, Artur da Távola, Celso
Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernando Gasparian, Fer
nando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto,
Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto, José Paulo Bisol,
José Serra, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Frie
drich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Pimenta da
Veiga, Prisco Viana, Renato Vianna, Sigmaringa Seixas,
Virgildásio de Senna, Antonio Mariz, Euclides Scalco, Luiz
Henrique, Manuel Viana, Nelson Wedekin, Uldurico Pinto,
Vicente Bogo, Vilson Souza, Brandão Monteiro, Lysâneas
Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilac
qua, Haroldo Lima, Augusto Carvalho e Beth Azize. Vota
ram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Carlos
Sant'Anna, Fernando Bezerra Coelho, João Calmon, Paulo
Ramos, Israel Pinheiro, Alceni Guerra, Antoniocarlos Men
des Thame, Arnaldo Prieto, Edme Tavares, Eraldo Tinoco,
Inocêncio Oliveira, Luís Eduardo, José Lourenço, Osvaldo
Coelho, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Edison Lobão,
José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Antônio Carlos Konder
Reis, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora,
Bonifácio de Andrada, Bocayuva Cunha, Luiz Inácio Lula
da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira e José
Maria Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 39 Constituintes;
votaram NãO 29 Constituintes. Total: 68 votos. O Destaque
foi prejudicado por falta de quorum qualificado.

Peço a atenção dos Srs. Constituintes. Há um reque
rimento sobre a mesa, que deve ser objeto de deliberação:

"Requeremos a V. Ex.a a suspensão da ses
são da próxima segunda-feira, dia 12 do corrente,
e a marcação de sessão matutina extraordinária
para quinta-feira, dia 15."

Assinam os Líderes Luiz Inácio Lula da Silva, José
Lourenço, Haroldo Líma, José Maria Eymael, Brandão
Monteiro, Augusto Carvalho, Euclides Scalco, Virgílio Tá
vora e Adolfo Oliveira.

O requerimento, de acordo com o art. 12 do Regi
mento da Comissão de Sistematização, deve ser conside
rado como "outros", porque não está definido naqueles
indicados e como tal depende de manifestação do Plená
rio.

Vou tomar votos, apesar de os Líderes todos estarem
de acordo. Não há voto de Liderança.

Peço aos Srs. Constituintes que estejam de acordo com
o requerimento, que substitui a reunião de segunda-feira
por uma reunião extraordinária de quinta-feira, pela ma
nhã, queiram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado.
Destaque n.? 4283-87, do Sr. Nelton Friedrich

- Emenda n.? 34358-1, do Sr. Geraldo Campos e
outros, "que modifica o inciso XIV do art. 7.° do
Substitutivo n.O 1 (art. 6.°, inciso XIV, do Substl
tutivo n.O 2)". (123.a votação)

Em votação o Destaque n.o 4283, de autoria do Sr.
Constituinte Nelton Friedrich. A Emenda é de n.O 34358,
mas está alterada pelo autor da emenda dentro daquilo

que se tem convencionado como aceitável. A emenda pas
sa a ter a seguinte redação:

"Proibição de serviço extraordinário, salvo os
casos de emergência, com remuneração em dobro."

Esta é a nova redação da emenda, que está sendo sub
metida ao Plenário.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Nelton Friedrich.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presíden

te, requeiro a V. Ex.a a gentileza de enunciar o texto da
emenda, porque me parece que acabamos de aprovar, não
faz muito, uma emenda cujo conteúdo é idêntico; talvez
estivesse prejudicado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Houve
rejeição. Quero esclarecer que a emenda votada falava
em "emergência e força maior". Esta fala apenas em
emergência; retira "força maior".

Tem a palavra o nobre Constituinte Nelton Friedrich,
autor da Emenda.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, os argumentos aduzidos por diversos Consti
tuintes, inclusive pelo Líder sindicalista, com vinculação
prorunda com a classe trabalhadora, destacaram evíden
temente a procedência, a necessidade e a importância des
ta emenda que foi subscrita por diversos Constituintes.

Esta proposta, Sr. Presidente, teve na verdade uma
avaliação durante vários dias e chegamos 'a quase cem
Constituintes que a subscreveram, Mas, evidentemente, o
nosso desejo, neste instante, é exatamente encontrar um
caminho intermediário no sentido da proibição dos ser
viços extraordinários, salvo os ICa.sOS de forca maior com
remuneração em dobro. É necessárío, nesta" hora, já que
há pouco tivemos uma emenda que não foi acatada por
este Plenário, que possamos tentar esta solução, que não
busca descaracterizar as emendas seguintes, mas tem o
obj ativo de encontrar um caminho intermediário. Venho
à tribuna pedir o apoio das Sras. e srs, Constituintes no
sentido de que, se obtivemos 4(} votos quando de uma
votação recente sobre esta matéria, agora, com a altera
ção que se faz dentro dos ditames regimentais, possamos
ter, na Constituição, a proibição de serviços extraordiná
rios, salvo os casos de força maior, com remuneração em
dobro.

Esta a argumentação que queremos apresentar, re
buscando muito mais em cima dos fundamentos, das aná
lises aqui levantadas por Constituintes como Egídio Fer
reíra Lima e Mário Lima, que com qualificação, com
substância, defenderam esta proposta; só que agora ela'
tem esta alteração. E com esta alteração, quem sabe pos
samos chegar à votação pretendida e atingir o quorum
necessário e assim defender esse Interesse dos trabalha
dores. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem so
bre a votação.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - T·am
V. Ex.a 'a palavra.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGID - O autor
do destaque está fazendo uma modificação na emenda.
Parece-me que o autor do destaque pode modificar des
taques, mas não pode modificar 'emendas. O conteúdo da
emenda é um ê só o autor da emenda poderia tê-lo mo-
dificado. .

O SR. NELSON JOBIM - Sr. Presidente, para "con
traditar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) ........: .Tem a
palavra o nobre Constituinte.,

O SR. NELSON JOBIM - Sr. Presidente, o Regim~n~

to autoriza os destaques totais ou parciais à emenda, ou
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seja, a forma pela qual é trazido ao plenário é obra do
autor do destaque e não é necessariamente vinculado ao
conteúdo da emenda. Se os destaques podem ser parciais,
é poder, é condição e é direito do autor do destaque tra
zer o conteúdo que deseja e não o conteúdo da emenda
necessariamente.

É isto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Absolu

tamente certo. Chamo a atenção do Constituinte Gastone
Righi, se S. Ex.a me honrar com sua atenção, para o fato
de que o autor do destaque apropria-se da emenda e, co
mo tal, pode alterá-la. Só não poderia alterá-la depois
de enunciada a votação. Assim tem sido a norma utili
zada.

Para falar contra, tem a palavra o Constituinte José
Costa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presiden
te, 8r8. Constituintes, sinto um imenso constrangímento
em encaminhar contrariamente à aprovação desta emen
da, porque, em verdade, ela vai impedir a realização do
trabalho extraordinário. O conceito de força maior está
plenamente definido na legislação e na copiosa jurispru
dência dos tribunais superiores do País.

Ora, o empresário que sponte sua entender que se en
contra em uma situação de força maior e se a Justiça do
Trabalho, na hipótese de ser convocada, decidir sobre
um caso concreto, verifique que a hipótese não se ajusta
ao conceito pacifico de força maior, conceito de força
maior contido não apenas na legislação, mas na juris
prudência copiosa, abundante, desse Tribunal, vai apenar
sempre o empresárío, Isso significa que, na prática, o ser
viço extraordinário vai ser abolido. Isto atenta contra
os interesses das classes trabalhadoras e atenta contra
os interesses superiores do Pais. De modo que é constran
gido que tenho da encaminhar contrariamente à apro
vação dessa emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar a favor, concedo a palavra ao Constituinte Ha
roldo Lima.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, há pouco encaminhamos e vo
tamos uma outra emenda que suprimia do texto consti
tucional a referência ao trabalho extraordinário. Pensá
vamos que isso era mais conveniente, porque seja em mo
vimento operário internacional, seja em movimento sin
dical brasileiro, em diversas oportunidades em que firmou
documentos a respeito do assunto, inclusive expressou-se
'de uma forma muito pitoresca e oportuna, chamando a
atenção para que o trabalho extraordinário, com as horas
extras, é estoque do patrão, o que significa que nos pare
cia não ser conveniente constitucionalizarmos a questão
do horário extraordinário e da hora extra, sem perder de
vista que estamos num país concreto, numa sociedade
concreta. num regime capitalista em que essa hora extra
subsistiria sem nenhuma dúvida, mas que não deveria ser
regulamentado pelo texto constitucional. Perdida essa ba
talha, como de fato já está perdida, estamos agora enfren
tando a emenda do Constituinte Geraldo <Campos. aue fala
sobre a proibição de serviço extraordinário, "salvo õs casos
de emergência, com remuneração em dobro".

Nós pensamos, Sr. Presidente, que esta emenda, nas
circunstâncias existentes, é boa, é oportuna e responde
mais aos interesses dos trabalhadores do que deixarmos
como está aí no texto do Substitutivo 11. O Substitutivo lI,
como se sabe, não estabelece nenhum tipo de limitação
ao trabalho extraordinário, nem nenhum condicionamento
a sua remuneração.

Aqui especifica: "A proibição do serviço extraordiná
rio". Diz, entretanto, "salvo os casos de emergência". Sa
bemos que isto, no contexto de uma fábrica, é uma alter-

nativa que a cada hora o patrão utiliza para dizer que
existe uma Situação de emergência, que ele recebeu uma
encomenda extraordinária, em função da qual é necessá
rio então o serviço extraordinário, e por aí as coisas vão
passando. Mas, também, o Constituinte Geraldo Campos
especifica que, nesses casos extraordinários, a remunera
ção deverá ser feita em dobro. Ora, Sr. Presidente, sabe
mos que hoje isso se faz na base de 20%, 25%, 30%. Por
conseguinte, é uma extorsão extremamente grande de tra
balho dos operários, dos trabalhadores brasileiros. Na me
dida em que a remuneração é posta como em dobro, esta
mos criando um condicionamento ao trabalho extraor
dinário, porque o patrão vai ter que pensar duas vezes
se interessa a ele fazer hora extraordinária ou exigir do
trabalhador horário extra, posto que terá que pagar esse
horário em dobro e, por conseguinte, será uma forma de
limitar a própria utilização do trabalho extraordinário
e da hora extra.

Por esta razão, achamos que na alternativa de termos
de ficar com o que está posto no Substitutivo rr, qual seja
nenhuma limitação mais especifica e rigorosa ao trabalho
extraordinário, pensamos que a Emenda do Constituinte
Geraldo Campos deve ser apoiada por todos aqueles que
estão dispostos a fazer deste texto constitucional um texto
mais adequado aos interesses do povo e dos trabalhadores
brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte Gastone Righi, para encami
nhar contra.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

É lastimando que me vejo compelido a ter de susten
tar contrariamente à presente emenda. E sustento contra
ela porque vivo em uma região em que o trabalho extra
ordinário é fundamental, indispensável para que os tra
balhadores possam sobreviver e terem condições dignas
de vida.

Num porto, não fossem as horas extraordinárias, te
ríamos um congestionamento ampliado, permanentemente.
Imaginem V. Ex.as que a carga ou a descarga de um barco
dependesse da operação de mais uma hora nessa mesma
unidade. Se não pudéssemos trabalhar com os extraordi
nários, o navio teria que ficar ancorado, aguardando o
dia seguinte, às 7 horas da manhã, para perfazer esta hora
que completaria a sua carga.
, Ora, a emenda que agora está sendo votada proíbe
terminantemente o trabalho, ressalvando só casos de emer
gência. Mas o que seria emergência? Emergência há de ser
algum problema absolutamente intransponível. E por certo
não será o talhar a carga de um navio. Também por emer
gência não há de se entender a arrumação num quarto
de hospital, não haverá de se compreender o transporte
de alguém. Emergência há de ser emergência, há de ser
um estado de calamidade pública, incontrolável pelo poder
público, incontrolável pela empresa, pelo empregador.

a SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sr. Cons
tituinte Gastone Righi, peço a V. Ex.a que me permita
interrompê-lo, por absolutamente imprescindível, o escla
recimento diante do que V. Ex.a está falando e do que o
Constituinte José Costa também falava. Quero esclarecer
a V. Ex.a que os encaminhamentos foram em desacordo
com o texto. O texto, na verdade, preserva "força maior"
e retira "emergência". O Constituinte José Costa enca
minhou coretamente. Mas, está havendo equívoco, pen
sando que é exatamente o contrário. Não! O texto ficaria
assim:

"Proibição de serviço extraordinário, salvo os
casos de força maior, com remuneração em
dobro."

Retira a emergência.
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o SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Não há
prejuízo à minha sustentação; muito ao contrário, Sr.
Presidente, porque motivo de força maior é então muito
mais grave; são apenas alguns poucos casos que realmen
te exorbitam a possibilidade humana de suas conten
ções. Ora, motivo de força maior nem é a mão-de-obra
extraordinária que se utiliza, mas o trabalho recrutado,
do povo, porque o motivo de força maior é aquele ao qual
voluntário, obrigatório, até, se necessário for, de qualquer
sucumbe toda a comunidade, que passa a depender dele.

Não posso aceitar a emenda. O serviço extraordinário
pode ser ou deve ser voluntário e pode ser prestado dentro
de um limite, conforme preconizava em minha emenda,
de até duas horas. Por isto, não posso acolher a presen
te emenda. Recomendo aos companheiros que votem
contra ela porque, na verdade, ela cerceia a possibili
dade de o trabalhador prestar horas extraordinárias, em
poder completar o seu ganho salarial através de um servi
ço que evidentemente não o extenuará. Porque o traba
lhador que se .encontrar em um banco, depois que se
deslocou de sua resídêncía, depois que concluiu seu pe
ríodo de trabalho, podendo prestar duas horas de serviço
que vão - lhe valer três ou quatro horas de serviço efe
tivo, ele estará tendo um privilégio e não será uma capitis
diminutio, não será um esforço dispensável.

Assim sendo, opinamos pelo voto contrário à emenda
e concitamos os nossos companheiros a fazerem o mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem, a
respeito do processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, estamos tratando de uma questão da máxima im
portância e estamos observando que não há quorum.

Solicito a V. Ex.a que, nos termos regimentais, faça
uma verificação sobre a possibilidade de haver ou não
votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre
Constituinte Haroldo Lima, de acordo com o Regimento,
que V. Ex.a conhece tão bem quanto eu, eu só poderia
levantar a sessão se não houvesse quorum para o seu
funcionamento, que é doê dezoito parlamentares. É eviden
te que há dezoito parlamentares presentes. E só posso
verificar se não há quorum para decisão de matéria cons
titucional com a votação.

Então, V. Ex.a há de me permitir que ponha a matéria
em votação.

Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Egídio Ferreira Lima, Fernando Henri
que Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Antônio
Britto. João Herrmann Neto, José Serra, Nelson Carneiro,
Nilson Gibson, Pimenta da Veiga, Sigmaringa Seixas e
Euclides Scalco. Votaram NÃO os seguintes Senhores
Constituintes: Aluizio Campos, Carlos Sant'Anna, Cid
carvalho, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gaspa
rian, João Calmon, Prisco Viana, Israel Pinheiro, José
Costa, Alceni Guerra, Arnaldo Prieto, Edme Tavares,
Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, Luís Eduardo, José
Lour-enço, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Sandra Caval
canti, Edison Lobão, José Tinoco. Mozarildo Cavalcanti,
Paes Landim, Antônio Carlos Konder Reis, Jarbas Passari
nho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Bonifácio de An
drada, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilac
qua, Adolfo Oliveira e .José Maria Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 13 Constituintes;
votaram NÃO 33 Constituintes. Total: 46 votos. A vota
ção do destaque foi adiada por falta de quorum para
votação de matéria constitucional.

IV - SUS,PENSAO DA REUNIÃO

A Presídêncía vai suspender os trabalhos, convocando
os Senhores Constituintes para a continuação da presen
te reunião, terça-feira, dia 13 às 14:00 horas.

Está suspensa a reunião.
(Levanta-se a reunião às 12 horas e 30 mi

nutos)

EM 13 DE OUTUBRO DE 1987

Presidência dos Srs.: Brandão Monteiro, Segundo-Vi
ce-Presidente, Afonso Arinos, Presidente e Jarbas Passa
rinho, Terceiro-Víee-Preaídente

I - REABERTURA DA REUNIÃO

O SIR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.

11 - COMUNICAÇÕES

Do Sr. EraldO Tinoco:

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ~o nobre Constituinte Eraldo Tinoco, para uma
comunicaçao.

O SR. CONSTITUINTE ERAlIDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, passo a ler uma declaração de voto relativa à
matéria votada na última sexta-feira:

"Na oportunidade da votação do inciso VII do
art. 6.° do 2.° Substitutivo do Relator Bernardo Ca
bral, votei contrariamente à Emenda n.o lP
05.547-4, do Constituinte Florestan Fernandes,
pelas razões seguintes:

1) Tratando o referido artigo 6.° dos direitos
dos trabalhadores em atividade, entendi não ser o
local apropriado do texto constitucional para fi
gurar o direito à gratificação natalina para os
aposentados;

2) O referido inciso VII trata do direito ao
décimo terceiro salário. Tecnicamente o inativo
não percebe salário e sim proventos, o que justifica
a impropriedade de tratar-se da matéria no mesmo
dispositivo;

3) O art. 230, contido na seção II (Da Previ
dência Social) do Capitulo II (Da Segurid3lde So
cial) do Título VIII - Da ordem Social, trata es
pecificamente do direito à aposentadoria, garan
tindo inclusive condições específicas relacionadas
a esse direito. No meu entender, nesse artigo deve
ria ser incluída a matéria referente à Emenda
n.O 1P-05.547-4, e não no art. 6.°, daí o meu voto
contrário;

4) Além do art. 230, há o Capitulo VII do mes
mo Título VIII, que trata da Família, da Criança,
Ido Adolescente e do Idoso, sendo que o art. 260 tra
ta especificamente do amparo ao Idoso, onde a
ma téria poderia ser incluída, como, aliás, foi o
entendimento da Subcomissão da Família, do Me
nor e do Idoso, da qual tive a honra de ser o Rela
tor, quando pude sugerir e acatar várias propostas
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em benefício dos aposentados, como pode ser en
centrado no Parecer e no Anteprojeto daquela
Subcomissão. O Relator Bernardo Cabral achou
que era mais apropriado tratar do problema dos
a~osentados na ~~ção da Previdência Social, para
ah deslocando vários aspectos da matéria aprova
da na Subcomissão, o que aceitamos sem dificulda
de.

Sala das Sessões, 13 de outubro de 1987. 
Constituinte Eraldo Tinoco."

Sr. Presidente, encaminho essa declaração, porque na
oportunidade da votação não pude fazê-lo, nem me posi
cionar contrariamente à matéria, como seria o óbvio em
virtude de ter sido solicitado a dar entrevista a deterITiina
da revista de circulação nacional. ~chei que era também
do meu dever atender a uma jornalista que buscava infor
mações, pois julgava poder transmiti-las. Mas como hou
ve equivoco de interpretação a respeito desse'voto decidi
que, para efeito de inclusão nos Anais era meu ide~er en
caminhar essa declaração. Agradeço a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Eraldo Tinoco, na verdade V. Ex.a não levan
tou uma questão de ordem; fez uma declaração de voto.
Quero, sobretudo, dizer ao plenário que nosso comporta
mento a9-ui.. deve obedecer ao Regimento. Na verdade, quan
o Constitumte Eraldo Tinoco fez SUa declaração de voto
a .Mesa aquiesceu, Ida mesma forma que em outra oportu~
nídade o fez com relação aos Constituintes Bocayuva
Cunha e Abigail Feitosa. Mas faço, desde logo um apelo
a todos _os Srs. Constituintes, para que, quan'do tiverem
d~clar:;çao de yoto, a encaminhem diretamente à Mesa 
nao ha necessidade de leitura - o que contribuirá para
o ordenamento de nossos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Muito
obrigado.

TIl - ORDEM no DIA

VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTITUIÇãO

TÍTULO II (continuação)

Destaque n.o 004283/87, do Sr. Nelton Frie
drich - Emenda n.O ES-34358-1, do Sr. Geraldo
Campos e outros, "que modifica o inciso XlV do
art. 7.°, do Substitutivo n.O 1, (art. 6.°, inciso XIV,
do Substitutivo n,? 2)". (124.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o Destaque n.o 4283, requerido pelo Constituinte Nel
ton Friedrich, referente à Emenda n,> 34358, de autoria
do Sr. Constituinte Geraldo Campos.

.A matéria já foi encaminhada na última reunião. Ire
mos proceder à tomada de votos.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Permita
me, Sr. Presidente. Seria conveniente V. Ex.a proceder à
leitura da emenda, para que todos os Constituintes te
nham consciência do que está sendo votado - só para re
lembrar a pauta da sessão passada.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
acede, embora a matéria já tenha sido encaminhada. O
texto é o seguinte:

"Dê-se ao inciso XIV < do art. 7.0 do Substitu
tivo do Relator ao Projeto de Constituição, a se
guínte redação:

XLV- proibição de serxlço extraordínârío, sal
vo os casos de emergência ou força maior, com re
muneração em dobro ; C;:L

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes'
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola Carlos
Mosconi, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima Haroldo
Sabóia,. Antônio ~ritto, João Herrmann Neto, J~é Foga
ça, Jose Paulo BiSOl, Nelson Carneiro, Nelson Jobim Nel
ton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, lRaimundo Be
zerra, Rodrigues palma, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de
Senna, Antonio Mariz, José Tavares Miro Teixeira Nelson
W:edekin, Octávio Elísio, Uldurico' Pinto, vieenté Bago,
Vils?n Sou~a, Edme J'avares, Brandão Monteiro, Lysâneas
Maciel, LUIZ Salomao, Francisco Rossi Gastone Righi
Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula d~ Silva, José Ge~
rioíno, Haroldo Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad. Vo
taram NAO os seguintes Senhores Constituintes: Bernar
do Cabral, Cid Carvalho, João Calmon Renato Vianna
Theodoro Mendes, Délio Braz, Israel Pinheiro, José Costa'
Marcos Lima, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Carlo~
Chiarelli, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira José Thomaz
Nonõ, Luís Eduardo, José Lourenço, Paulo' Pimentel Jo
nas Pinheiro, Ricardo Izar, Simão sessím Antônio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson peres,'José Luiz Maia,
Adylson Motta, Adolfo Oliveira e José Maria Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 40 Constituintes;
votaram NAO 28 Constituintes. Total: 68 votos. O Desta
que foi prejudicado por falta de quorum qualificado.

Destaque n.O 004378/87 - Emenda n.O ES
33745/9, do Sr. Ademir Andrade, "que modifica
o item XIV do art. 7.°, do Substitutivo n.O 1 (art.
6.0, inciso XIV, do Substitutivo n.O 2)". (125.a vo
tação

Em votação o Destaque n. O 4378, requerido pelo cons
tit.uinte Ademir Andrade, referente à Emenda n.O 33745,
substitutiva, que tem a seguinte redação:

"Art. 7.°, item XIV: Serviço extraordinário
com remuneração em dobro."

Com a palavra o Constituinte Ademir Andrade, que
encaminhará a votação favoravelmente à proposta.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
presidente, Srs. Constituintes, antes de fazer a defesa da
emenda gostaria de fazer algumas considerações.

Neste fim de semana tivemos oportunidade de descan
sar em nossas casas, assistir a programas de televisão e
ler os jornais. Chamaram-nos a atenção as reportagens
da Rede Globo, da TVE e da Rede Bandeirantes, que abor
daram a questão da criança, todas elas colocando de
maneira muito clara o problema da miséria, da pobreza
em que vive a população brasileira.

Mostravam, a propósito, que no Brasil existem 12 mi
lhões de menores abandonados e que 40 milhões de traba
lhadores recebem até um salário mínimo.

De uma forma ou de outra, todas essas reportagens
jogavam sobre os políticos a responsabilidade pela situa
ção de miséria, de fome e de exploração por que passa a
classe traJ;Jalha_dora brasileira. Nós somos os responsáveis
por esta sítuação. Jogam nas nossas costas esta responsa
bilidade. Isto, apesar de, neste momento, estarmos na As
sembléia Nacional Constituinte, defendendo os direitos da
classe trabalhadora, que a imprensa apresenta em situa
ção de verdadeira miséria. E esta imprensa burguesa nos
seus editoriais da Folha de S. Paulo, de O Estad~ de
S. Paulo e do O Globo, tece críticas atrozes à Assembléia
Nacional Constituinte, aos Constituintes desta Casa no
momento em que .estes assumem sua responsàbilidade e
votam a favor do trabalhador, pela estabilidade no em
prego, por uma jornada de 44 horas, enfim, por uma série
de direitos e garantias individuais. Esta: imprensa, porém,
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no seu noticiário, mostra, de um lado, a miséria do povo
e, de outro, nos culpa por essa miséria, criticando-nos
violentamente quando buscamos soluções para esses pro
blemas da classe trabalhadora.

Srs. constituintes, estamos votando as garantias do
trabalhador. Não vamos ter medo daqueles que represen
tam o interesse dos poderosos. Neste instante, por exem
plo, estamos a propor, com esta emenda, não que se proí
ba a hora extraordinária, ou o serviço extraordinário, mas
que seu pagamento seja em dobro. Trago meu testemu
nho pessoal, pois fui engenheiro civil durante oito anos
seguidos, quando dirigia dois mil homens, em obras por
este Pais afora. li: justamente para esse tipo de traba
lhador, o trabalhador sem qualificação, o trabalhador sem
letras, que não sabe ler nem escrever, o da construção ci
vil, também chamado de "[uqulreiro", que estamos bus
cando proteção, a fim de acabar com a absurda explo
ração que lhe é imposta, principalmente, pelo construtor
civil. E a única forma de conter essa exploração é fazer
que pelo menos sejam pagas aos trabalhadores as horas
extras, em dobro.

Minha emenda é, portanto, diferente da anterior, já
que não proíbe o serviço extraordinário, mas garante o
direito da classe trabalhadora.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Ademir Andrade, seu tempo está esgotado.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Ao
encerrar, Sr. Presidente, apelo aos Srs. Constituintes para
que façamos justiça a quem durante séculos, neste País,
só tem merecido injustiça e exploração.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
oradores inscritos para encaminhar nem a favor nem
contra.

Passo a palavra ao Relator-Substituto, Constituinte
José Fogaça. (Pausa)

O Sr. Relator não deseja falar sobre a emenda.
Vamos à chamada, para votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Carlos
Mosconi, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Francis
co Pinto, Haroldo Sabóia, Antônio Britto, João Herrmann
Neto, José Fogaça, José Paulo Bisol, José Ulisses de Oli
veira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton
Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ra
mos, Pimenta da Veiga, Renato Vianna, Rodrigues Palma,
Sigmaringa Seixas, Theodoro Mendes, Virgildásio de Sen
na, Antonio Mariz, Euclides Scalco, José Carlos Gre,cco,
José Costa, José Tavares, Miro Teixeira, Nelson Wedekin,
Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza,
Mário Assad, Jonas Pinheiro, Simão Sessim, Gerson Pe
res, Brandão Monteiro, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevílaequa, Luiz
Inácio Lula da Silva, José Genoíno, Adolfo Oliveira, Ha
roldo Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram
NAO os seguintes Senhores Constituintes: Bernardo Ca
bral, Carlos Sant'Anna, João Calmon, Raimundo Bezer
ra, Délio Braz, Israel Pinheiro, Marcos Lima, Afonso Ari
nos, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Ar
naldo Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia,
Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José
Jorge, José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô,
Luís Eduardo, José Lourenço, Paulo Pimentel, Enoc Viei
ra, Edison Lobão, Ricardo Izar, Antônio Carlos Konder
Reis, Darcy Pozza, José Luiz Maia, Adylson Motta e Si
queira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 53 Constituintes;
votaram NAO 30 Constituintes. Total: 83 votos. O Destaque
foi aprovado.

, Estão prejudicados os demaãs destaques referentes ao
íneíso XIV. .

Passa-se à votação do inciso XV, com a apreciação
do Destaque n,? 4868, de auotria do Constituinte Paulo
Roberto Cunha.

S. Ex.a está presente? (Pausa) Ausente. Prejudicado
o destaque.

Sobre a mesa, requerimento de preferência, assinado
pelo Líder do PTB, Gastone Righi, nos seguintes termos:

"R·equeiro a V. Ex.a preferência para votação
da Emenda n.? 25792-7, de minha autoria, objeto
do Destaque n.o 3869-87."

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sídente, existe uma emenda, de autoria do Constituinte
Paulo Paim, que é mais abrangente do que a minha, neste
capítulo, porque estabelece férias de trinta dias com re
muneração em dobro, enquanto a minha estabelece uma
remuneração mínima superior a 1/3. Ou seja, ela está
contida na outra emenda.

Assim, indago de V. Ex.a se seria possível manter a
ordem anterãor, apreciando-se, primeiro, a emenda de
maior amplitude e, depois, a que apresentei.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O sr,
Constituinte Gastone Righi acaba de desistir do reque
rimento de preferência.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Há sobre
a mesa outro requerimento de preferência, do Consti
tuãnte Ismael Wanderl·ey, nos seguintes termos:

"Requeiro preferência para o Destaque n.o
003242-87, referente à Emenda n.o 245431 (Títu
lo In;'

O Sr. Constituinte Ismael Wanderley mantém o reque
rimento de preferência? (Pausa)

Não há encaminhamento para preferência.
Em votação o requerimento de preferência do Cons

tituinte Ismael Wanderley. Os Srs. Constituintes que es
tiverem a favor da proposição, permaneçam como estão.
(Pausa) Rejeitado.

Destaque n,? 000023·87 - Emenda n.? ES.
28845·8, do Sr. Floriceno Paixão, "que modifica o
inciso V do art. 7.°, do Substitutivo n.O 1 (art. 6.0,
inciso XV, do Substitutivo D.O 2)". (126.a votação)

Em votação o Destaque n.o 23, requerido pelo Cons
tituinte Floriceno Paixão, referente à Emenda n.o 28.845,
do mesmo autor do destaque.

A emenda do Constituinte Floriceno Paixão diz o se
guinte:

Dê-se ao inciso XV do art. 7.° do substítutívo a
seguinte redação:

"XV - gozo de 30 (trinta) dias de férias
anuais, com remuneração em dobro."

Com a 'Palavra o Constituinte Floriceno Paixão, para
encaminhar sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃO - Sr.
presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, encaminhamos a
votação da emenda de nossa autoria, que institui as fé
rias remuneradas em dobro.

Já em 1963, rececãa ofício da Federação dos Traba
Ill;adores nas Indústrias. de Alimentação do Estado do
RlO Grande do Sul, em que me solicitavam apresentasse
projeto de lei, instituindo as férias remuneradas em do
bro. Foi o que fiz. O projeto em questão tomou o n.o 167/63
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e foi aprovado por todas as Comissões Técnicas pelas
quais tramitou, de 1964 até 1967.

Em 1968, com o advento do AI-5, que suspendeu meus
direitos polítdcos, nossa propositura foi arquivada. Em
1983, reapresentei meu projeto, que tomou o n.? 2.928 e
atualmente tramita pelas Comissões Técnicas da Casa.

Sr. Presidente, para não me alongar, lerei apenas a
justificação, em que transcrevi o oficio que recebi, em
1963, da Federação dos Tra.balhadores nas Indústrias.de
Alimentação do Estado do Rio Grande do Sul, do segum
te teor:

"A remuneração em dobro das férias é uma
velha aspiração das classes trabalhadoras, já
consagradas em favor de algumas eategorãas pro
.fissionais, através de contratos coletivos de tra
oalho. Pensamos que esta reivindicação é mais
do que justa. As férias foram instituidas em no~
sa legislação mais como uma necessidade orga
nica do que qualquer outra coisa. É sabido que
após doze ou mais meses de trabalho há uma
necessidade orgândca para que o trabalhador se
afaste dos locais de trabalho, a fim de recuperar
suas energias para novo !periodo de trabalho.

Entretanto, da maneira como são concedidas
as férias ao trabalhador, não hã, ou dificilmente
poderá ocorrer, a possibilidade de uma recupe
ração total das energias perdidas no trabalho,
pois lhe são pagas pelo empregador apenas as
importâncias que deveria perceber, caso conta-

, nuasse no trabalho. Não há qualquer possibilida
de de um trabalhador sair em férias, na serra
ou no campo, onde a recuperação orgânica é mais
eficiente, pois perceberá apenas seu salário nor
mal, que, na maíorda das vezes, não chega nem
para as despesas normais.

Ocorre então, que o operário, depois das fé
rias volta' ao trabalho ainda com suas energias
não' recuperadas totalmente e, com isto, quem
sofre as conseqüências, na realidade, é o próprio
empregador, que dispõe de um empregado sem
condições fí&icas ideais.

Por isto, entendemos que é medida do pró.
prio dnteresse social que o empregado perceba,
além de seu salário normal, a remuneraçao cor
respondente aos dias de férias. C?m isto, s~u or
çamento doméstico ficará acreseído de In;aJ.S al
,guns dias de salário, com o qual podera fazer
frente às. despesas decorrentes do gozo de suas
férias em local aconselhável à recuperação or
gânica."

Sr Presidente eram estas as considerações que gos
taria de ex;pende~, lembrando aos nobres Con~~ituintes
presentes que as férias l'emuneradas .e~ dobro ja foram
aprovadas, como um ddreíto, na oomíssão da O~d~ So
cial, após terem sido aprovadas. pela SUbcOffilssao dos
Direitos dos Trabalhador·es.

Nesta conformidade, Sr. Presi~ente. Sr.as e ~rs. Cons
tituintes apelo a V .Ex.as no ssntído de que deem a sua
aprovação a esta proposição.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Con
cedo a palavra ao oonstíjutnte Gerson Peres, que enca
minhará contrariamente a emenda.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, acabo de votar favora
velmente ao serviço remunerado em dobro. Parece-me que,
no caso, deve-se fazer)us?ça ao t~abalha.dor, no que d!z
respeito à sua exploração direta, ou a maneira de co~trIbUlr
para que tenha mais oportunidades de trabalho, evitando
se a indústria das horas extras. Mas no que se refere as
férias em dobro, devemos analisar a questão nacional e
conscientemente.

Não podemos pagar duas vezes o mesmo salário a um
cidadão que vai sair de férias. Estamos introduzindo ai
um artifício. Já introduzimos o primeio artificio quando
da criação do décimo-terceiro salário, no caso do abono
natalino. Foi aceito, introduzido na sistemática do tra
balho, e hoje se paga o décimo-terceiro salário. Se apro
varmos esse dispositivo, estaremos introduzindo não as
férias em dobro, mas o décimo-quarto salário, sob uma
justificativa que não me parece racional, nem de acordo
com os interesses do País. Se caminharmos por essa estra
da, acabaremos inviabilizando a empresa particular, so
bretudo as pequenas empresas. Mais de dez milhões de
pequenas empresas serão forçadas a pagar duplo salário,
mas férias, para o empregado nada fazer, o que repre
sentará um estimulo à vadiação. Férias em dobro é uma
demagogia que se quer fazer com o trabalho. Não podemos
aceitar isto.

Pediria que V. Ex.as parassem para meditar, em nome
do Pais e das pequenas empresas, aquelas que não têm
capital de giro, que vivem à sombra de um capital asfi
xiante, em que pese a todas as dificuldades que caem
sobre seus embros. As pequenas empresas, na verdade,
constituem o maior reservatório da força de trabalho. O
maior número de empregados está sediado nas pequenas e
médias empresas, que serão massacradas com este dispo
sitivo.

Apelo, portanto, para a consciência juridica dos Par
lamentares do PMDB, responsáveis por isto e, aqui, maio
ria. Apelo àqueles Constituintes que podem falar à von
tade, neste plenário, e que não estão vinculados a com
promissos, pois as férias em dobro só constituem um sa
crificio e um ônus. Não sabemos as conseqüências que
advirão em função desse dispositivo, em que pese os fato
de estarmos introduzindo outros, em termos de direitos do
trabalhador. Acabamos de introduzir um, por exemplo, a
hora-extra em dobro, e agora vamos dar as férias em do
bro. A justificativa nada traz de racional, de lógico, que
possa convencer-nos. Por isso, votarei contra. Pediria aos
nobres colegas que também votassem contra, deixando as
férias pagas pelo valor exato do tempo a que correspon
dem e também a oportunidade da negociação parcial em
dinheiro pelo trabalhador.

Estas modestas e despretensiosas considerações, eu as
faço em nome da micro, da pequena e da média empresa.
Se V. Ex.as aprovarem esse dispositivo, estarão inviabili
zando, inclusive, o emprego nas micro, pequenas e médias
empresas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo

a palavra ao nobre Constituinte Edmílson Valentim, para
encaminhar a favor da proposta do Constituinte Floriceno
Paixão.

O SR. CONSTITUINTE EDMILSON VALENTI~ -=- Sr.
Presidente Srs. Constituintes, Sr. Relator da Oomíssào de
Sistematiz~ção, acabamos de. ouvir o Constituinte Ge!son
Peres, a quem muito respeito ~omo Parla~entar, fume
na defesa de suas po"içoes. SItuo-me, porem, do lado
oposto. Queria dizer a S. Ex.a que sua p.osiç~o é ~a~ ma!~
atrasadas não somente do ponto de VIsta ideológíco, Ja
que isso' seria, inclusive, um cr!tério de avalíação, m~s
cronológico, Pois ruas consideraçoes remontan: a situação
do Brasil ao início do século, quando a entao poderosa
Federação das Indústrias de São Paulo utilizava o mesmo
argumento. Na época, ao discutir-se as férias de quinze
dias para os trabalhadores, dizia-se que isso rería um, es
timulo à vadiagem, já que os trabalhadores ficariam m.alu
cos se não tivessem nada para fazer e, por conseguinte,
as férias estimulariam a marginalidade e o ócio. Seria,
assim, prejudicial o gozo de férias por 15 dias.

Esse foi o argumento que o Constituinte Gerson Peres
utilizou - além de outro, isto é, o de que a concessão de
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férias em dobro acabaria com as pequenas e médias em
presas.

Ora, Sr. Presidente, Sr. Constituinte, no que [8 refere
às pequenas, médias ou grandes empresas, dizer-se que sua
inviabilização se daria por conta do gozo de férias, e de
seu pagamento em dobro, pelos trabalhadores, convenha
mos, é uma brincadeira. 'Quando do advento do 13.° salário
algumas vozes também se levantaram contra sua institui
ção, no sentido de que a economia não iria suportar isso
- mesmo argumento, aliás, que o Constituinte Gerson
Peres acabou de utilizar. No entanto, não houve qualquer
abalo, já que a economia absorveu o pagamento do 13.°
salário.

Por último, gostaríamos de dizer que a questão da re
muneração em dobro das férias é uma questão de [uetíça
para com o trabalhador, que, no nível salarial em que se
encontra hoje, ao entrar em férias, consome quase 90%
do seu salário com alimentação, transporte, vestuário,
aluguel, luz etc. Na realidade, sua remuneração normal
não é suficiente para que ele tire férias. A grande verdade
é que o salário é insuficiente para propiciar-lhe o descanso
que deseja.

Só para fornecer mais um dado aos Srs. Constituintes,
que votarão essa proposta do Constituinte Floriceno Pai
xão, que é uma proposta coletiva, de vários Constituintes,
do DIAP, das centrais sindicais, de todas as confederações
de trabalhadores, eu diria o seguinte: desde 1960, a po
tência instalada, por trabalhador, em ramos diferenciados
da indústria aumentou de 100 a 1000%, depedendo de cada
ramo de atividade Ou seja, houve aumento da força de
trabalho no País. Ao contrário, o percentual de renda
relativo ao trabalho, no contexto da renda nacional, dimi
nuiu, quer dizer. apresenta-se de forma inversamente
proporcional ao da renda referente ao capital. Isto signi
fica que enquanto aumentou o fator trabalho concentrou
[e a riqueza nas mãos de 5% dos brasileiros.

Concluindo, Sr. Presidente, eu diria que a remunera
ção em dobro é uma questão de justiça, em face da cruel
realidade em que hoje vivem os trabalhadores do nosso
País. Não é nenhuma benesse, nenhum estimulo à vadia
gem, à ociosidade. Propiciar o gozo de férias ao trabalha
dor, que produz a riqueza do Brasil, é, de fato, um ato de
justiça, pois do contrário, ele não terá como usufruí-las.
Muito obrigado.

O SR PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
ÍTIai J oradores inscritos. Iniciemos o processo de tomada
de votos.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM: os ssguíntes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa Ademir Andrade, Carlos Mosconi, Cristina
Tavares, Francisco Pinto. Haroldo Sabóia José P~ulo Bisol,
Mário Lima Nelton Friedrich, Paulo Ramo>, Slgmarmga
Seixas, The~doro Mendes, José Carlos Grecco, Octávio
Elísio Uldurico Pinto, Vicente Bogo Vilson Souza, Simão
Sessi~ Brandão Monteiro, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão,
Franci~co Rossi, Gastone Righi, Luiz Inácio Lula da Silva,
José Genoíno Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil
Haddad. Vota~am NÃO os seguintes Senhores Constituin
tes: Artur da Távola, Carlos Sant'Anna, Egídio Ferreira
Lima, Antônio Britto, José Fogaça, José Serra. José Ulís
ses de Oliveira, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Pimenta da Veiga, Virgil
dásio de Senna, Albano Franco, Antonio Mariz, Délio Braz,
Israel Pinheiro, Joré Tavares, Nelson Wedekin, Afonso Ari
nos, Aloysio Chaves, Arnaldo. Prieto, Carlos Chiarelli,
Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, EraldO Tinoco, Ino
cêncio Oliveira, José Jorge, José Santana de Vasconcellos,
Luís Eduardo, Mário Assad, José Lourenço, Paulo Pimen
tel, Ricardo Fiúza, Enoc Vieira, Edison Lobão, Jonas
Pinheiro, Gilson Machado, Paes Landim, Ricardo Izar,
Antônio Carlos Konder Rei:.', Darcy Pozza, Gerson Peres,

Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Adylson Motta, Adolfo
Olíveíra, Jose Maria l?Ymael e Antonio Farias. .

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 28 Constituintes;
votaram NãO 49 constituintes. Total: 77 votos. O Desta
que foi rejeitado.

Em conseqüência, os Destaques n.es 133, requerido pelo
Constituinte Paulo Paim, 3547, requerido pelo Constituin
te Roberto Freire, 4281, requerido pelo Constituinte Nel
ton Friedrich, e 5374, requerido pelo Constituinte Fran
cisco Küster, estão prejudicados, por terem redação idên
tica.

Em votação o Destaque n.? 1563, requerido pelo Cons
tituinte Paulo Paim, referente à Emenda n.o 22729, de
sua autoria. O destaque requerido pelo Constituinte Paulo
Paim tem a seguinte redação:

"Modifique-se o inciso XV, do art. 7.°, do
Projeto de Constituição. Substitutoivo do relator
dando a seguinte redação: gozo de férias anuais,
pelo menos de 30 dias, com pagamento igual ao
dobro da remuneração mensal."

O constituinte retira seu destaque.
Em votação o Destaque n,? 3014, requerido pelo Cons

tituinte José Geraldo, referente à Emenda n.o 32361.
O Constituinte José Geraldo está presente? (Pausa)

Ausente. Prejudicado O destaque.
Em votação o Destaque n.o 3242, requerido pelo Cons

tituinte Ismael Wanderley, referente à Emenda n.O 24.543,
de sua autoria. (Pausa) Está prejudicado também. Houve
um equívoco da Secretaria.

Destaque n.O 3869·87 - Emenda n,? ES·
25792·7, do Sr. Gastone Righi "que modifica o
inciso XV do art. 7.° do Substitutivo n,? 1 (Título
11, Capo 11, art. 6.°, inciso XV, do Substitutivo n.O
2)". (127.a votação>

Em votação o Destaque n.o 3869, requerido pelo Cons
tituinte Gastone Righi, referente à Emenda n.o 25792, de
sua autoria. Sugere a seguinte redação para o inciso XV:

"Gozo de férias anuais remuneradas em pelo
menos 1/3 a mais do que O salário normal."

Com a palavra o Constituinte Gastone Righi, para en
caminhar sua proposição.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, na discussão do tema referente
às férias e sua, remuneração, ouvimos argumentos que se
opunham ",frontalmente. Mas, na realidade, ninguém po
deria contestar a procedência de ambas as argumentações.
Por um lado, invoca-se uma situação de dificuldades eco
nômico-financeiras no Pa s, que poderia impedir ou difi
cultar o desenvolvimento econômico, o crescimento das
empresas nacionais, devido os ônus de natureza social re
presentado pelas férias. Por outro lado - e não podemos
negar - o trabalhador brasileiro, na realidade, não goza
férias. De fato, o período que lhe dão a título de férias lhe
é danoso. Como gozar férias se, na maioria das vezes, ele
não ganha sequer 'o suficiente para sua sobrevivência e,
muito menos, a de sua família? De que lhe adianta ter,
nominalmente, férias, se não pode espairecer, ter acesso
ao lazer, ao descanso, enfim, a tudo o que lhe permita re
cuperar as forças, perdidas durante a labuta de um ano
de trabalho? Com seu minguado salário, tem que atender
ao pagamento do aluguel, à escola dos filhos e à alimen
tação da família.

Srs. Constituintes, propus uma fórmula que me pa
rece uma alternativa razoável. O que não impede, no en
tanto, que possamos avançar na direção de maiores con-
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quistas para o trabalhador. A fórmula, no caso, estabe
lece que pelo menos o pagamento das férias seja acres
cido de um terço a mais do que a remuneração normal.
E por que um terço? A legislação hoje vigente estabelece
que o trabalhador tem direito a trinta dias de férias.
Desses trinta dias, ele pode dispor de dez dias, ou seja,
um terço. Com isso, ele aufere uma remuneração a mais,
pelo período das férias que vende, isto é, dez dias. Se eu
não conseguir o ideal, quer dizer determinar que a em
presa responda pelo outro terço das férias, terei possi
bilitado aos trabalhadores brasileiros o gozo de, pelo me
nos, vinte dias de férias. É uma remuneração dobrada, que
lhes possibilita um lazer condigno, que eles bem merecem,
pelo esforço despendido. Com um terço dos dez dias que
ele terá vendida, mais um terço que o empregador lhe
assegurar, ele terá aquilo que é o anseio da classe traba
lhadora, o desejo de todos os que sonham com justiça
social, ou seja, que, um dia, neste País, haja férias efetiva
mente remuneradas e compensadas pelo dobro do venci
mento.

Assim sendo, conclamo meus nobres colegas para dar
mos o primeiro passo nesta caminhada, com o ressarci
mento de um terço a mais na remuneração de férias devi
das aos trabalhadores.

Durante o pronunciamento do Sr. Gastone
Righi o Sr. Brandão Monteiro, Segundo-Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Afonso Arinos, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não havendo
mais oradores inscritos, passa-se à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Cristina Tavares, Fran
cisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Fogaça, Jo:é Paulo
Bisol, José Ulisses de Oliveira, Mário Lima, Nelton Fried
rich, Paulo Ramos, Theodoro Mendes, Antonio Mariz, José
Carlos Grecco, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Uldurico
Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza, Simão Sessim, Brandão
Monteiro, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da
Silva, José Genoíno, José Maria Eymael, Haroldo Lima,
Roberto Freire e Jamil Háddad. Votaram NAO os seguin
tes Senhores Constituintes: Artur da Távola, Carlos Sant'
Anna, Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima, Antônio Britto,
José Serra, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson,
Oswaldo Lima Filho, Virgildásio de Senna, Albano Franco,
Délio Braz, Israel Pinheiro, Roberto Brant, Afonso Arinos,
Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes
Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam Ohia
radia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira,
José Jorge, Luís Eduardo, Mário Assad, Osvaldo Coelho,
Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza. Enoc Vieira, Jonas Pi
nheiro, Gilson Machado, Paes Landim, Ricardo Izar, An
tônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas Passa
rinho, José Luiz Maia, Adylson Motta, Adolfo Oliveira e
Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 32 Constituintes;
votaram NÁO 43 Constituintes. Total: 75 votos. O Desta
que foi prejudicado por falta de quorum qualificado.

Em votação o Destaque n.O 7243, requerido pelo
nobre oonstítutnta Mendes Botelho, referente à Emenda
n.O 24.380, de sua autoria. Encontra-se presente o nobre
Constituinte Mendes Botelho? (Pausa) Ausente. Prejudi
cado o destaque.

Em votação o Destaque n.o 8261, requerido pelo nobre
Constituinte Alysson Paulinelli, referente à Emenda n.O
23.911, de autoria do mesmo nobre Constituinte. Encon-

trá-se presente o nobre constítuínta Alysson Paulinelli?
(Pausa) Ausente. Prejudicado o destaque.

Passa-se à votação do inciso XVI, Capítulo II, "Dos
Direitos Sociais".

Votação do Destaque n.> 706, requerido pelo Consti
tuinte Mário Maia. (Pausa) S. Ex.a retira o pedido de
destaque,

Destaque n,? 00116-87, do Sr. Paulo Paim 
Emenda n.O ES-32968-5. da Sra. Abigail Feitosa,
"que modifica o art. 7.°, inciso XVI do Substitu
tivo n,? 1 (art. 6.°, inciso XVI do Substitutivo
n.? 2)".

Em votação e Destaque n.O 116, requerido pelo Cons
tituinte Paulo Paim, referente à Emenda n.o 32.968, de
autoria da Constituinte Rose de Freitas. Tem a palavra
a Constituinte Abigail Feitosa, para defender a emenda.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, Srs. Constítuíntes, vamos analisar uma questão
seriíssíma, referente à licença à gestante trabalhadora.

Neste País, a mortalidade infantil chega às raias de
85 por mil. A trabalhadora gestante, que integra a grande
massa que ganha salários baíxíssímos, quando vai para o
trabalho não tem com quem deixar seu filho, pois não
existem creches. O que o País gasta com alimentação artí
ficial e assistência médica na reidratação desses meno
res é algo assombroso. Gostaria que os Srs. Constituintes
pesassem bem essa questão.

Em certos países, como a União Soviética, a mulher
tem direito à licença de gestante de seis meses, durante
os quais percebe o salário normal. Ap6s esse período, pode
ficar mais um ano em casa ganhando um salário míni
mo. Só que o salário mínimo na União Soviética equivale
a 250 dólares, enquanto que, no Brasil, equivale a 37
dólares, com a grande massa de trabalhadores vivendo,
por causa disso, nas favelas.

Daí, nós, as parlamentares, fazermos um apelo para
que todos os Srs. Constítuíntes se sensibilizem e votem
favoravelmente a este destaque, que dispõe sobre a con
cessão de 120 dias de licença para as trabalhadoras
gestantes.

Vejam bem, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes,
a mulher precisa amamentar seu filho. Leite de multína
cional nenhum é igual ao leite materno, que, além de
ser um alimento ideal, sem contaminação, protege e imu
niza a criança. Em nossa campnaha de alimentação para
o recém-nascido tem que caber, seguramente, uma licen
ça remunerada mais prolongada para a gestante. A meu
ver, a licença deveria ser de 180 dias. Mas, como sei que
vai ser difícil aprovar emenda nesses termos, solicitamos
que se prolongue um pouco mais o período concedido
atualmente, a fim de que a licença para a gestante seja
de 120 dias.

Pensem bem, Sr. Presidente, Sras. e Brs. Constituin
tes: ou tomamos providências para diminuir a mortalidade
infantil neste País ou seremos outra Bíafra, onde milha
res de crianças, esquálidas, famélicas, morrem de diarréia
e de outros malas, diariamente. O homem já vai à Lua e,
no entanto, aqui, no Brasil, crianças ainda morrem de
diarréia e desidratação. Para diminuir essa mortalidade,
é preciso aumentar o período de licença para a gestan
te. Mesmo porque essa providência não onerará tanto as
empresas, eis que o Índice de natalidade baixou muito no
País. Aliás, o Brasil foi o País, em todo o mundo, onde
esse Índice mais rapidamente diminuiu.

Há vinte anos, o índice de natalidade era de 7.4; hoje
é de apenas 2.4. .

Portanto, Sr. Presidente, sras e Srs. Constituintes,
as Parlamentares lutam para que a trabalhadora gestan
te, integrante da grande massa de mulheres trabalhado-
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ras que ganham salários vis, tenha direito a pelo menos
quatro meS3S de licença para ficar com o filho, o que
certamente contribuiria para a redução do índice de
mortalidade infantil e, ainda, para aumentar o nível de
inteligência da criança brasileíra.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Para enca

minhar a favor, concedo a palavra à nobre Constituinte
Lídice da Mata. (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Permita-me,
Sr. Presidente.

Como essa emenda fala em estabilidade, considera
mos que está prejudicada, já que foi aprovada a proibi
cão da demissão imotivada. DeSSa forma, retiramos o
destaque, em benefício de outros que vêm em seguida.

O SR. PRESIDENTE (Afon.so ATinas) - O nobre
Constituinte Paulo Paim retirou o primeiro destaque.

Em votação o Destaque n.? 126, r-equerido pelo nobre
Constituinte Paulo Paim, referente à Emenda n.O 34.288,
de autoria do nobre Constituinte Edmilson Valentim.

Tem a palavra o aut-or do destaque, Constituinte
Paulo Paim (O Sr. Presidente aciona a eampaínha.)

As vezes, o Presidente aciona a campainha quando
o orador está falando; outras vezes, quando ele está
calado. (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Retiro o des
taque, Sr. Presidente."

Destaque 352.-87 - Emenda n.O ES-23084-1,
do Sr. Mário Maia, "que modifica o inciso XVI,
do art. 7.°, do 'Substitutivo n,? 1 (Tit. 11, capo n,
art. 6.°, inciso XVI, do Substitutivo n.? 2)". (128.a
votação)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o Destaque n.O 352, requerido pelo Constituinte Mário
Maia, referente à Emenda n.? 23084-1, de autoria de
S. Ex.a, a quem concedo a palavra.

O SR. CONSTITUINTE MARIO MAIA - Sr. Presi
dente Sras. e Srs. Constituintes, estamos na parte pré
final 'dos trabalhos de elaboração da nova Constituição
do Brasil. Já aprovamos, no plenário desta Assembléia
Nacional Constituinte, o Preâmbulo, que há de constar
como as intenções primeiras da nossa Carta Magna. Nele
se afirma solenemente, que "os representantes do povo
brasileiro,' reunidos, sob a proteção de Deus, em Assem
bléia Nacional Constituinte, afirmam o seu propósito de
construir uma grande Nação, baseada - entre outras coi
sas - "... na proteção especial à criança e ao adoles
cente ... "

81' Presidente nossa emenda propõe uma ligeira mo
dificaçãQ no inciso' XVI do art. 6.° do Capítulo II, que diz:

XVI - licença remunerada à gestante, sem
prejuízo do emprego e do salário, nos termos da
lei;"

Este além de outros, é um direito das trabalhadoras.
Ora Sr. Presidente, a reprodução humana é muito im
portante, e não pode constar na Constituição que apenas
a lei ordinária regulamentará o trabalho da mulher ges
tante. Pela experiência profissional que temos na área da
Medicina, principalmente no interior de nosso País, acha
mos que é uma atitude de coerência, inclusive, com os
princípios basilares firmados no preâmbulo da Çopstitui
ção determinarmos um tempo mmimo necessano para
que' a mulher gestante dê assistência a seu filho.

Sr. Presidente, conforme Relatório sobre o desenvol
vimento mundial, produzido pelo Banco Mundial, em sua

versão de 1986, em cada grupo de mil crianças nascidas
no Brasil 68 morrem antes de 'Completar um ano de idade,
e mais seis vêm a falecer antes de completar quatro anos
de idade. Ainda segundo o mesmo relatório, os 20% mais
ricos do Brasil detêm 66,6% de toda a renda nacional, en
quanto que os 60% mais pobres detêm apenas 16,4%.

Um país com este perfil tem que priorizar a alimenta
ção da criança na primeira infância, através do aleita
mento materno, pelo maior prazo possível, uma vez que a
grande concentração da renda não nos permite o luxo de
substituir precocemente o leite materno por outro tipo de
alimentos. Neste sentido, apresentamos proposta de su
gestão e emendas que dão a seguinte redação ao inciso
XVI do art. 6.0:

"Licença remunerada à gestante pelo prazo
de 180 dias, sem prejuízo do emprego e do salá
rio, nos termos da lei."

Sr. Presidente, quero repetir, chamando a atenção dQS
81'S. Constituintes, que este é Q tempo necessário para
que a gestante dê assistência a seu filho: 180 dias. En
tendemos que este período de licença deverá abranger
desde quando o produto da concepção se torne viável,
isto é a partir dos 7 meses de gravidez. Portanto, a mu
lher está em estado fisiológico que necessita de atenção e
de repouso adequado aos cuidados da criança. Necessita,
também, de mais 4 meses após o parto, tempo mínimo
necessário ao aleitamento. C<Jm isto pode-se minorar a
taxa de mortalidade infantil no País.

Portanto, propomos licença remunerada à gestan
te pelo prazo de 180 dias, sem prejuízo do emprego e do
saláríc, nos termos da lei, dada a relação direta, já com
provada, entre a diminuição da taxa de mortalidade in
fantil e o aumento do tempo de aleitamento materno.
Ademais, a medida visa também à dlminulção das des
pesas da Previdência Social, do Governo e dos trabalha
dores com medicamentos, com alimentos sucedâneos ao
leite materno, creches, hospitais e outros, decorrentes do
pequeno lapso de tempo que a mãe, na situação atual,
dispõe para os cuidados necessários à higiene e à alímen
tação do recém-nascido.

Em recente congresso brasileiro e latino-americano
sobre aleitamento materno, promovido pelo Instituto Na
cional de Alimentação e Nutrição - INAM, órgão do Mi
nístéríc da Saúde, uma das ações propostas pelos diversos
especialistas internacionais participantes do evento foi a
prorrogação da licença-maternidade pelo prazo mínimo
de 4 meses. Mas nós não queremos o prazo mínimo. Que
remos ,180 dias, mirando-nos nos exemplos de países mais
adiantados do que o Brasil, que, além de permitirem em
suas constituições prazos mais dilatados do que o que pro
pomos, ainda os estendem aos pais.

O Brasil não pode mais conviver com a pecha de ser a
oitava economia de mercado do mundo e ao mesmo tempo
ver morrer a cada dois minutos, uma criança brasileira
por motivos invariavelmente ligados à desnutrição. Es
pero que esta Comissão, por seus membros, seja sensível
a esta proposta, que, aprovada, irá demonstrar a preo
cupação de todos nós, Constituintes, em modernizar o
Brasil e não em perpetuá-lo como um grande País onde
os indicadores de desenvolvimento social nos nivelam às
populações mais miseráveis do mundo.

Portanto, 81'S. Constituintes, peço o acolhimento de
nossa emenda, que propõe cento e oitenta dias para a
gestante.

O 8R. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Para se ma
nírestar em sentido contrário, 'Concedo a palavra ao nobre
Líder, Constituinte Jocé Lourenço.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Pre
sidente, 8ras. e 81'S. Constituintes, considero que, entre
outros males que estamos fazendo a este País, a aprovação
desta emenda que concede 180 dias de licença remunerada
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às mulheres gestantes é, de fato, algo que muito nos preo
cupa, por atingir, sobretudo, as mulheres.

Gostaria de saber qual o empresário, ne:te País, que
vai gerar mais emprego para as brasileiras, sabendo que,
no momento em que gerar um filho, ela terá direito a 180
dias para tê-lo e dar-lhe pelo menos assistência inicial.

Parece-me que a Assembléia Nacional Constituinte
está divorciada daquilo que mais Interessa à Nação. Pare
ce-me existir um interesse fundamental em atender a
determinados segmentos da sociedade, em dizer, lá fora,
que estamos extremamente preocupados em melhorar as
condições da mulher brasileira, quando o resultado, se
aprovada esta emenda, terá totalmente inverso aos objeti
vos do seu autor, o Constituinte Mário Maia, que considero
um homem sério.

Conhecedor da vida - comecei a trabalhar aos quinze
anos - tenho uma visão diferente de muitos dos que aqui
se encontram e que, após saírem da Faculdade, adotaram
profissões liberais [em jamais terem trabalhado em uma
empresa como empregado, cumprindo horário rígido, lu
tando para conseguir emprego. Vejo agora, aqui, S. Ex.as

votarem matérias que me deixam extremamente preocupa
do com o futuro da Constituição do meu País. Essas ma
térias estão totalmente divorciadas da realidade nacional,
pois sabemos que ou não rerão cumpridas, ou irão gerar
fatos sociais altamente negativos no seio da sociedade
brasileira.

Parece-me haver um grupo de Srs. Constituintes en
volvidos nisso. Mas não nos cabe aqui cítá-los. S. Ex.as

não têm essa visão do quadro nacional. Sua visão é de que
quanto pior, melhor. Tenho a impressão de que O que
pretendem é que avancemos tanto nas conquistas sociais,
através da oonstítutcão - e, no caso, não se trata de
matéria constitucional, permitam-me os doutos constitu
cionalistas - gerando tantas responsabilidades para as
empresas, que estas, certamente, irão transferir seus
custos para a sociedade no seu todo.

Tal despreocupação, tal insensibilidade em relação a
problema dos mais graves para a vida do País, poderá
fazer com que esta Oonstítuíção jamais chegue a ser a
Constituição do povo, tornando-se apenas a Constituição
de alguns que votaram divorciados da vontade nacional.

Chamo portanto, a atenção dos Srs. Constituintes para
essa matéria, que considero da maior importância, porque
envolve o conceito de trabalho da mulher brasileira. E nós,
aqui, estamos criando os instrumentos que farão COm que
a mulher, cada vez mais, tenha dificuldade de acesso ao
mercado de trabalho do País. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não havendo
mais oradores inscritos, passa-se à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores COnstituintes: Abi
gai IFeitosa, Ademir Andrade, Carlos Sant'Anna, Haroldo
Sabóia, José Paulo Bisol, Paulo Ramos, José Carlos Grecco,
Vicente Bogo, Vilson Souza, Brandão Monteiro, Lysâneas
Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Beví
Iacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sam
paio, Haroldo Lima, Jamil Haddad. Votaram NÃO os se
guíntes Benrores Constituintes: Aluízio Campos, Artur da
Távola, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares,
Egídio Ferreira Lima, Francisco Pinto, João Calmon, José
Fogaça, Mário Lima, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Pri:co Viana, Rodri
gues Palma, Sigmaringa Seixas, Theodoro Mendes, Virgil
dásio de Senna, Albano Franco, Antonio Mariz, Délio Braz,
Israel Pinheiro, José Costa, Octávio Elísio, Roberto Brant,
Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes
Thame, 'Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam Chia
radia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Franci~co Benjamim,
Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Thomaz Nonô, Luís

Eduardo, Mário Assad, José Lourenço, Osvaldo Coelho,
Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Enoc Vieira, Jonas Pinheiro,
Gilson Machado, Paes Landim, Ricardo Izar, Antônio Carlos
Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, JOEé Luiz
Maia, Adylson Motta, Luiz Salomão, Adolfo Oliveira, José
Maria Eymael, Roberto Freire. ABSTENÇÃO do senhor
Afonso Arinos.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 18 Con:tituintes;
votaram NÃO 58 Constituintes; ABSTEVE-SE de votar 1
Constituinte. Total: 77 votos. O Destaque foi rejeitado.

Em votação o Destaque n. o 1536, requerido pela nobre
Constituinte Benedita da Silva. S. Ex.a está presente?
(Pausa) Ausente. Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n. o 1577, requerido pelo nobre
Constituinte Paulo Paim. referente à Emenda n.o 22.500,
de sua autoria. (Pausa) S. Ex.a retira a emenda.

Destaque n.o 008244-87 - Emenda n.o ES
27066-4, da Sra. Irma Passoni, "que modifica o
inciso XVI, art. 7.°, do Substitutivo n,? 1 (Tit. 11,
capo 11, art. 6.°, inciso XVI, do Substitutivo n.o 2)".
(129. a votação).

Em votação o Destaqu n.o 2244, requerido pela nobre
Constituinte Irma Passoni, referente à Emenda n. O 27{)66,
de sua autoria. Por indicação da Constituinte Irma Passo
ni, a Constituinte Cristina Tavares e:tá credenciada para
fazer a defesa da emenda.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, Sras. e 81'S. Constituintes a emenda que venho
defender é de autoria coletiva dos movimentos de mulhe
res do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Coinci
dentemente, esta emenda tem duas assínaturas, a da oonsj
tituinte Lúcia Braga, do Partido da Frente Liberal da
Paraíba, e a da Constituinte Irma Passoni, do Partido dos
Trabalhadores de São Paulo, o que poderá demonstrar a
abrangência, a necessidade, a importância da aprovação de
uma licença de 120 dias para gestantes.

Não precisarei expor, aqui, as razões 'pelas quais rei
vindicamos a ampliação da licença de maternidade. Este
assunto foi exposto com muito brilhantismo, desta tri
buna, pelos que me antecederam. Chamo apenas a atenção
dos Srs. Constituintes, dos membros da Comissão de Sis
tematização, para a abrangência dos apoiamentos, das au
torias, dizendo que esta votação realmente importa para
todas as mulheres. Espero poder contar com o voto de
V Ex.as

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Solicito ao
nobre Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva que nos infor
me ce desiste da palavra.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
- Desisto.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra
o nobre Constituinte José Maria Eymael, para falar a fa
vor não há inscritos para se manifestarem contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, Sras. e 81'S. Constituintes, o fenômeno social
contemporâneo assinala dois fatos relevantes. De um lado,
a busca permanente e contínua por uma sociedade mais
igualitária e distributiva. De outro, um aspecto que merece
destaque e realce, que é o conhecimento das massas acul
turadas, elementares, rudimentares, sobre planejamento
familiar.

Essa:; duas premissas, esses dois pressupostos nos
conduzem a duas conclusões. Primeiramente, que o tecido
da organização social, hoje, é unânime no reconhecimento
de que deve haver um tratamento diferenciado à mulher
na fase pré-parto e após o parto, sem aquele tipo de
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proteção que, ao contrário, represente, na prática, fator
impeditivo de trabalho.

Parece-nos que o prazo tutelado na emenda contempla
esta realidade, representa um efetivo avanço, um instru
mento de distribuição da conquista social, sem constituir
fator limitante à oferta de trabalho.

Hoje - e este ponto também é relevante - com o pla
nejamento familiar, a média para a qual se encaminha as
famílias - e há experiências em todo o mundo, inclusive
no Brasil, avançando nesse sentido - é de dois filhos por
casal. E, nesta progressão, o que se constata é que, no ca
so, ao longo da vida útil de trabalho de uma mulher 
trinta anos - seriam, brutos, 240 dias de licença. Tiran
do-se os domingos e feriados, chega-se, contudo, grosso
modo, a apenas 150 dias de licença.

Ora. Sr. Presidente, se o sistema empresarial, a socie
dade economicamente organizada, não for capaz de assis
tir à mulher que lhe dá trinta anos de trabalho e lhe oon
ce:ler 150 dias de proteção, então esta sociedade estará
falida.

Sou, pois, favorável à aprovação da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala

vra o nobre Relator.
O SR. !RELATOR. (José Fogaça) - Sr. Presidente,

ilustres membros da Comissão de Sistematização, a emen
da da ilustre Constituinte Irma Passoni em nada colide
com o texto do 2.° Substitutivo, que diz:

"Licença remunerada à gestante, sem prejuí
zo do emprego e do salário, nos termos da lei;"

Isto significa dizer que o prazo dessa licença pode ser
de 120 ou, até, de 180 días.

No entanto, no entender da Relatoria, por unanimi
dade dos Relatores Adjuntos, a emenda da ilustre Consti
tuinte Irma Passoni constitui um avanço possível e neces
sário e, por isso, tem nossa aprovação e o apoio.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Carlos
Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina Ta
vares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Gasparian, Fran
císco Pinto, Haroldo Sabóia, Antônio Britto, José Fogaça,
José Paulo Bisol, Mário Lima, Nelton Friedrich, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de
Senna. Antonio Mariz, Délio Braz, Euclides Scalco, Israel
Pinheiro, João Natal, José Carlos Grecco, José Costa, Oc
távio Elisio, R{)berto Brant, Uudurico Pinto, Vicente Bago,
Vilson Souza, Afonso Arinos, Alceni Guerra, Aloysio Cha
ves, Antoniocarlos Mendes Thame. oaríos Chiarelli. Edme
Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, José Jorge,
Jonas Pinheiro, Simão Sessim, Antônio Carlos Konder Reis,
Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Adylson
Motta, Brandão Monteiro, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oli
veira, José Maria Eymael, Haroldo Lima, Roberto Freire,
Mário Assad e Jamil Haddad. Votaram NÃO o, seguintes
Senhores Constituintes: Aluízio Campos, Theodoro Men
des, Arnaldo Prieto, Inocêncio Oliveira, José Thomaz Nonô,
Luís Eduardo, João Menezes, José Lourenço, Osvaldo
Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Gilson Machado,
Ricardo Izar.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 65 Constituintes;
votaram NAO 13 Constituintes; TOtal: 78 votos. O Desta
que foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Estão preju
dicadas todas .as demais emendas que se referem ao mesmo
assunto.

Encerrada a votação do inciso XVI.
Passa-se à votação do inciso XVII - "Aviso prévio e

direito à indenização nos termos da lei."

Destaque n.? 1.064/87, do Sr. Vil:::on Souza,
"que suprime o art. 6.°, inciso XVII do Substi
tutivo n,? 2".

Em votação o Destaque n.o 1.064, requerido pelo Cons
tituinte Vilson Souza. Tem a palavra 8. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE VILSON SQ'UZA - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Constituintes, o meu destaque visa a
suprimir do texto constitucional o inciso XVII, que esta
belece como direito dos trabalhadores aviso prévio e inde
nização.

Gostaria de fazer um alerta aos srs. Constituintes.
Estamos elaborando um texto constitucional e, tanto quan
to nos for possível, devemos fazê-lo com um sentido cla
ro, objetivo e específico, porque as palavras, o conteúdo
retórico do texto constitucional tem um sentido que não se
esgota no processo de enunciação do texto. A interpre
tação do texto será dada, oportunamente, numa outra
instância pela Corte Constitucional. E nós, aqui, no capí
tulo que trata dos direitos dos trabalhadores, através de
um processo penoso, discutido e polêmico, não aprova
mos a estabílídade no emprego, mas, sim, a garantia con
tra a despedida ímotívada, Este será o instituto que ga
rantirá ao trabalhador a sua permanência no emprego.

No mesmo nível constitucional, ao mantermos a atual
redação do texto, estaremos também introduzindo na fu
tura Constituição uma outra instituição alternativa, o
instituto da indenização e do aviso prévio. E esse senti
do não será esgotado aqui, porque o texto desse inciso não
remete ao inciso I ou a qualquer outro inciso, levando a
um profundo conflito de interpretação. Aqueles que pen
sem que o aviso prévio com índenização refere-se às cau
sas de demissão previstas no inciso I, laboram num bru
tal equívoco, porque o inciso III, na sua parte final, re
m~t~ a regulamentação desses aspectos à legislação ordí
narra,

Sr. Presidente, se, amanhã, uma lei ordinária aprovada
nesta Casa estabelecer e regulamentar o instituto da in
denização e do aviso prévio como complemento das causas
possíveis de demissão, ninguém poderá impedir que se
argua a inconstitucionalidade deses texto, e que a Corte
constitucional declare sua inconstitucionalidade.

Chamo, ainda, a atenção de V. Ex.as para o fato de que
a atual Constituição consagra o instituto da estabilidade e
também o do Fundo de Garantia como optativo. E sabe
mos que o texto referente à estabilidade não passa de uma
farsa, já que, no momento da contratação, o empregador
impõe ao empregado a opção pelo Fundo de Garantia. Uma
interpretação do texto constitucional não impedirá que,
após sua promulgação, o empregador submeta ao trabalha
dor à opção entre o inciso I, referente à garantia do em
prego, e o inciso XVII, que trata do instituto da indeniza
ção. Peço a atenção de V. Ex.as, pois não se trata sequer
de uma questão de ideologia, mas de técnica legíslatíva.
Se aprovarmos esse dispositivo da forma como está, esta
remos consagrando a indenização e o aviso prévio como
alternativas à demissão imotivada.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte José Costa, para encami
nhar contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, estranho prorundamente a grã
ta que o empresariado nacional vem fazendo contra a
aprovação, pela Assembléia Nac'onal Constituinte, do
instituto da estabilidade, que vige com muito mais vigor
- como acentua o eminente mestre Evaristo de Morais.
- na Alemanha, na Espanha, na Itálda, nos Estados 1Jni-
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dos, na Argentina -e no México. Acho que a Assembléia
Nacional Constituinte não poderia faltar a esse compro
misso, assumido nas. praças públicas com a classe tra
balhadora, pondo fim a uma situação absolutamente in
defensâvel, a da despedida ímotívada do trabalhador,
verdadeira denúncia vazia que vínha sendo praticada a
partir de 1966.

No caso concreto da emenda em discussão, receio,
por exemplo, o que está contemplado no art. 6.°, inciso l,
alínea c, ou seja, a possíoílídade de configuração de justa
causa, fundada em fato econômíeo Intransponível, tecno
lógico ou em infortúnio na empresa, de acordo com cri
térios estabelecddos na legislação do trabalho. Concre
tamente, se urna empresa vai à falência, como fica o
trabalhador?

Por essa razão, entendo que o dispositivo contem
plado no art. 6.°, inciso XVII - a garantia do aviso pré
vio e direito à indenização -, nos termos da lei, protege
precisamente o trabalhador em situações como a que há
pouco referd.

Lastimo, portanto, encaminhar contrariamente à
aprovação da emenda referida.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra, também ;para encaminhar eontraríamente, ao
nobre Constituinte João Menezes.

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Sr. Pre
s'dente, Srs. Constituintes, esta Assembléia tem-se ca
racterizado por vetar um projeto de COnstituição que -es
tabeleee direitos em quase todos os seus artãgos. li: uma
Constituição interesasnte, pois o cidadão brasileiro terá
direitos, mas poucas obrigações a cumprir para obtê-los.
EgSle é um fato que precisa ser notado. Temos o art. 6.°,
com vinte e cinco itens. Em todos se concedem direitos e
vantagens, mas nenhuma ddsposição determina como o
cidadão deverá obter tais direitos e vantagens.

Parece-me que a Constituição não pode servir de
!pêndulo para regular as relações na sociedade brasileira.
Está-s.e discutindo apenas porque se diz, no inciso XV,
"gozo de férias anuais, na forma da lei".

Então, a emenda está pedindo para retãrar a expres
são "na forma de lei". Qual a dificuldade? Será que este
Congresso está incapacitado de estabelecer normas que
amanhã pr-ecisarão ser examinadas? Será que este Con
gvesso se sente desprestigiado para fazer a lei que regu
lará a relação perfeita - vantagens, diretos e d-everes 
entre empregadores? Será que este Congresso se sente
tncapacltado de estabelecer as normas nec-essárias para
que a sociedade possa viver em paz e tranqüilidade?

A Constituição não pode e não deve entrar em todas
as filigranas. Só falta dizer-se, na Constituição, a hora
em que se vai almoçar e jantar. Apenas não se diz qual
o posicionamento que se é obrigado a tomar para se obter
esse almoço e esse jantar.

Sr. Presidente, Sr.a s e srs. Constituintes, precisamos
mudar um pouco essa visão fantasmagórica que estamos
tendo em função da Constituição. Es.tamos fazendo a
Constituição não para atender a pequenos grupos.

Muitos aqui discutem, defendendo direitos dos tra
balhadores. Vemos capítalístas defendendo direitos dos
trabalhadores, querendo falar em seu nome. Trabalha
dor é todo cidadão brasileiro que trabalha. Qualquer que
seja sua classe social, tem o mesmo direito, o mesmo eon
ddcionamento. Portanto, deve ter a mesma oportunidade.

A Constituição não pode ser discutida na base do
gracejo, de estabelecermos o impossível. Há aqui coisas
impossív-eis de serem realizadas. Não que não sejam ne
cessárias, mas como estabelecer o sus.tento de uma fa
mília inteira com um salário mínimo, abrangendo creche,
maternidade, transporte, habitação, tudo, enfim? As v~s,
numa famílda que se compõe de 10 ou 15 pessoas, apenas

um de seus membros trabalha. São os absurdos que estão
aqui contidos. É uma Constituição para não ser cumpri
da, para ser burlada, para atender apenas a determinado
grupo, para fazer figuração em torno do que aqui se
discute. A discussão desta emenda é a prova caibal de
que o que se quer é fugir das normas da lei, o que se
quer é que o Congresso não se manifeste, que perca seu
poder.

Todo mundo fala na independência e na Iíberdade
do Congresso, mas, na hora em que o Congresso tem a
oportunidade de fazer a lei, de ser procurado pelas par
tes, pelos grupos interessados na elaboração da led, que
remos suprimir da Constituição todas as condições que
são asseguradas na forma da lei. E quem vota alei? O
Congresso Nacional. Por que tirar do Congresso Nacional
essa oportunidade, esse dever, essa obrigação?

Portanto, na discussão dessa emenda, quis deixar
registrado meu ponto de vista, meu pensamento em. torno
de como se vem discutindo uma Constituição que apenas
estabelece direitos e vantagens, não estabelece obriga
ções de espécie alguma.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não havendo
mais oradores inscritos, passa-se à votação.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, peço a palavra para um esclarecimento acerca
da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, sendo autor de destaque semelhante, idêntico
ao que acaba de ser discutido, queria um esclarecimento
da Presidência e da Relatoria.

Quando fiz o destaque, foi para ter um instrumento à
mão. Dependendo do resultado da votação do inciso I, po
deria usá-lo ou não. Hoje, em face da aprovação do inciso
I, nos termos do Substitutivo do Relator, a mim não resta
mais dúvida de que o inciso XVII não se choca, não se
atríta com o inciso r. Ao contrário, subsiste com o inciso I,
para prevenir aquelas hipóteses em que é possível ao em
pregador não mais garantir o emprego, isto é, exercer seu
direito de demissão nos termos e na forma prevista nos
incisos. Nessa hipótese, necessariamente, o empregado re
ceberá aviso prévio e indenização. Como o ilustre Cons
tituinte Vilson Souza encaminhou seu destaque em sen
tido contrário, não sendo exatamente esta a sua interpre
tação, gostaria de ouvir da Presidência e do Relator a
interpretação exata para a permanência deste inciso XVII.
Ele coexiste com o inciso I, agride o inciso I ou restringe
o seu âmbito, apenas complementando o inciso I?

Esse esclarecimento me orientará não somente na
votação; mas na permanência ou retirada do meu des
taque subseqüente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
atendendo à demanda do ilustre Constituinte Vivaldo
Barbosa, o que a Relatoria tem a dizer é que entende que
o instituto da indenização, tal como está posto no 2.° Subs
titutivo, não se contrapõe à garantia de emprego prevista
no inciso l. Não tem caráter anulatório, mas, sim, caráter
somatório, no sentido de que estamos criando - basta
lermos o inciso I - a despedida imotivada, que se dará
nos casos excepcionais aqui descritos e enumerados, que
são o infortúnio, o fato econômico intransponível e o fato
tecnológico. Pois bem, o inciso XVII está garantindo que,
nos casos de despedida imotivada, somar-se-á o direito à
indenização. Portanto, entendemos que, se retirarmos do
texto esta expressão, caminharemos na direção contrária
aos interesses dos trabalhadores deste País. Por outro
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lado, a indenização, da forma como se contém no 2.0 Subs
titutivo do Relator, jamais poderá ser usada como ins
trumento contra a estabilidade. Toda vez que um em
presário, um empregador quiser usar a indenização como
instrumento para eliminar a estabilidade do trabalhador,
este terá em sua defesa o texto claro, inequívoco e insofis
mável da 'Constituição, quando diz que só será possível
110 caso de "fato econômico intransponível, de fato tec
nológico ou de infortúnio".

Portanto, a indenização, tal como aqui está, não se
pode transformar em instrumento contra a estabilidade.
Ao invés disso, é um direito a mais que se soma à garantia
de emprego para os trabalhadores urbanos e rurais.

A posição da Relatoria, portanto, também é no sen
tido de acolher a interpretação do nobre Constituinte Vi
valdo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Sr. Pre
sidente, embora entenda que o parecer do douto Relator
não tenha força vinculativa nessa etapa de interpretação
da norma constitucional, e atendendo a pedidos de lide
ranças sindicais, desisto do destaque. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE - Retirado o destaque.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Vivaldo Bar

bosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, como autor do destaque subseqüente e tendo
sido reafirmada minha interpretação pelo ilustre Rela
tor, de que subsiste a indenização e o aviso prévio tão
somente para os casos em que o empregador tem direito
de despedir o seu empregado, e também, especialmente,
caso subsista o § 4.0 do art. 6.0 , para aqueles emprega
dores de empresas com menos de dez empregados, que
não estão cingidos, pelo inciso 1.0 , a ter demissão apenas
motivada, e tendo em vista a interpretação praticamente
unânime deste plenário e de todos os Constituintes com
quem tivemos a oportunidade de conversar e trocar idéias
sobre o sentido, o objetivo e o alcance da norma do inciso
17, rettiro o meu destaque, por já, a esta altura, não ter
mais sentido. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: SERRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte José Serra, para umaques
tão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presi
dente, apenas para que fique registrado que, a meu ver,
a questão da indenização e do aviso prévio não ficam
necessariamente relacionados com outro inciso. que exclui
as empresas com até 10 empregados da aplicação do dis
positivo 1.0 do art. 6.0 Acho, inclusive, que esse parágrafo
que exclui as empresas com até 10 empregados deve ser,
aqui no plenário, retirado. Há emendas e destaques a esse
respeito. Portanto, não posso aceitar a interpretação de
que uma coisa amarra a outra. Na ocasião própria tere
mos oportunidade de discutir o problema da exclusão de
empresas com até 10 empregados - que reúne nada menos
do que 35% da força de trabalho do Brasil no setor urbano.

, O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O ponto de
vista de V. Ex.a. será registrado em ata.

Destaque n.? 3.484, do nobre Constituinte Milton Reis.
Está S. Ex.a presente? (Pausa) Ausente. Prejudicado o
destaque.

Em votação o Destaque n.o 6.553, requerido pelo. no
bre Constituinte Afif Domingos, referente ao texto do
mesmo inciso XVII. É destaque supressívo, Está presen
te? (Pausa) Destaque prejudicado.

Destaque n.o 3963-87 - Emenda n.o ES
26792-2, do Sr. José Maria Eymael, "que modi
fica o art. 7.° "caput", item I, incisos "a" e "b", do
Substitutivo n,? 1, (art. 6.°, inciso I, do Substi
tutivo n.? 2." (130.a votação)

Em votação o Destaque n.O 3963, de autoria do nobre
Constituinte José Maria Eymael, referente à Emenda n.o

ES-26792-2, da autoria do mesmo autor. Tem a palavra
V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, sras, e Srs. Constituintes, a emenda proposta
é apenas aditiva ao texto e estabelece que o aviso prévio
será proporcional ao tempo de serviço e será de no míni
mo trinta dias. Como se insere dentro do texto, caberá à
lei estabelecer posteriormente esse gradualísmo ,

Onde se inspirou esta emenda, Sr. Presidente? Ela
se inspirou na prática das democracias socialmente mais
avançadas, como é o caso, por exemplo, da França e da
Itália, onde é tratado de forma diferente o empregado que
tem um ano, ou 5 anos, ou 10 anos de casa. Srs. Consti
tuintes, evidentemente é uma norma de elementar justi·
ça - e, de resto, os bons e conscientes empregadores já
a praticam - tratar com deferência maior aquele empre
gado que contribuiu mais tempo para o desenvolvímento
econômico da empresa, conjugando-se com o seu pro
cesso.

De forma que estou absolutamente seguro de que a
inclusão, com o mandamento constitucional, do aviso pré
via proporcional ao tempo de serviço e assegurado para
todos os casos o mínimo de 30 dias representará um imen
so avanço social e uma conquista inequívoca dos traba
lhadores brasileiros. Dentro da interpretação dada pelo
Sr. Relator, pelo conteúdo da norma, acreditamos que o
aviso prévio, nos termos propostos apenas aperfeiçoa
e estabelece. dentro do texto eonatítueíonal aprovado, uma
garantia mais abrangente.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não havendo

mais oradores inscritos, passa-se à votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Pe
la ordem, Sr. Presidente. Permita-me V. Ex.a fazer a
leitura do texto completo, que ficará assim:

"Aviso prévio proporcional ao tempo de ser
viço, sendo no mínimo de 30 dias e direito a ín
denízaeão, nos termos da lei."

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Carlos
Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina Ta
vares, Egídio FE'Treira Lima, Francisco Pinto, Haroldo Sa
bóia, Antônio Britto, João Herrmann Neto, José Fogaça,
José Paulo Bisol, José Ulisses de Oliveira, Mário Lima,
Nelson Carneiro Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Raimundo Be
zerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sigmaringa Sei
xas, Virgildásio de Senna, Antonio Mariz, Israel Pinheiro,
João Natal, José Carlos Grecco, José costa, Octávio Elí
sio, Roberto Brant, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Vilson
Souza, Alceni Guerra, Antoniocarlos Mendes Thame, Ar
naldo Prieto, Carlos Chiarelli, Edme Tavares, Eraldo Ti
noco, Fr"áncisco Benjamim, Inocêncio Oliveira, Mário As
sad, Paulo Pimentel, Jonas Pinheiro, Simão Sessim, An
tônio Carlos Konder Reis, José Luiz Maia, Brandão Montei·
ro, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gas
tone Righi, Joaquim Bevílacqua, Luiz Inácio Lula da Silva,
Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Lima, Roberto Freire,
Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguintes Senhores Cons
tituintes: Bernardo Cabral, Theodoro Mendes, Albano
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Franco, Délio Braz, José Tavares, Marcos Lima, Afonso
Arinos, Aloysio Chaves, José Jorge, José Thomaz Nonô,
Luis Eduardo, João Menezes, José Lourenço, Osvaldo Coe
lho, Ricardo Fiúza, Gilson Machado, Darcy Pozza, Gerson
Peres, Jarbas Passarinho, Adylson Motta, Adolfo Oliveira
e José Maria Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 62 Constituintes;
votaram NAo 22 Constituintes. Total: 84 votos. O Desta
que foi aprovado.

Passamos ao inciso XVIII:

"Reducão dos riscos inerentes ao trabalho por
meio de normas de saúde, higiene e segurança."

Em votação o Destaque n.o 2840, requerido pelo no
bre Constituinte Farabulini Júnior. S. Ex.a está presente?
(Pausa) Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 3479, r-equerido pelo no
bre Constituinte Milton Reis. S. Ex.a está presente?
(Pausa) Prejudicado. .

Em votação o Destaque n.O 3480, requerido pelo mes
mo Constituinte. (Pausa) Prejudicado.

Em votação o Destaque n.> 4571, requerido pelo Cons
tituinte Francisco Rossi, referente à Emenda n,o 32.848,
de autoria do mesmo Constituinte. (Pausa) prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 5341, requerido pelo nobre
Constituinte Fausto Rocha. S. Ex.a está presente? (Pau
sa) Prejudicado.

Em votação o Destaque n.O 6004, requerido pelo no
bre Constituinte Arnaldo Príeto, referente à Emenda n,v
23333. S. Ex.a está presente? (Pausa)

Estando S. Ex.a presente, concedo-lhe a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO PRIETO - Sr. Pre
sidente, nossa solicitação já foi atendida. Peço a retirada
do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - S. Ex.a reti
rou o destaque.

Votação do Destaque n,» 7165, requerido pelo nobre
oonstítuínta Roberto Balestra. S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.

Votação do Destaque n.O 7549, requerido pelo nobre
Constituinte Darcy Pozza. S. Ex.a está presente. Retira o
destaque.

Votação do Dastaque n,v 8121, requerido pelo nobre
Constituinte Osvaldo Coelho. S. Ex.a está presente. Retira
o destaque.

Votação do Destaque n.O 344, requerido pelo nobre
Constituinte Eduardo Jorge, referente à Emenda n.v
34 058, de autoria da Constituinte Abigail Feitosa. S. Ex.a
está presente? (Pausa) Há alguém autorizado a falar? E
emenda substitutiva.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o Destaque n.O 1749, requerido pelo Constituinte Bocayu
va Cunha. S. Ex.a está presente? (Pausa) Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 5153, requerido pelo Cons
tituinte S'antinho Furtado, referente à Emenda n.O 9.608.
S. Ex.a está presente. (Pausa) Prejuditcado.

Em votação o Destaque n.> 5163, do mesmo autor
que soe encontra ausente. Prejudicado.

Destaque n.? 6129-87 - Emenda n.? ES-3163-4,
do Sr. Antônio Carlos Konder Reis, "que modi
fica o item XVII do art. 7.° do Substitutivo n.O 1"
(art. 6.°, inciso XVIII, do Substitutivo n.O 2)".
(13P votação)

Em votação o Destaque n.O 6129, requerido pelo Cons
tituinte Antônio Carlos Konder Reis, que está presente.
Concedo a palavra a S. Exa.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, a
emenda que tive oportunidade de apresentar ao item XVIII
busca estabelecer para a redação desta regra da Cons
tituição a redação tradicional. Diz o projeto: "Saúde, se
gurança e higiene do trabalho".

Entendo que a questão da saúde está contemplada em
capítulo próprio, do titulo "Da Ordem Social". Diz o
dispositivo inscrito no capitulo próprio "que a saúde é um
direito de todos e um dever do Estado". Portanto, é um
direito que abrange os trabalhadores, seja qual for seu
vínculo empregatício, e todas as demais categorias, seja
do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista
social. O direito estabelecido no inciso que estamos dis
cutindo é o referente à segurança e higiene do trabalho.
Saúde é um díreíto geral e deve ser tratado e díseípllna
do no título próprio, ou seja, Da Ordem Social.

O que se busca aqui é anunciar com clareaa e con
cisão o direito dos trabalhadores à segurança e à higiene
do trabalho, matéria da competência do Ministério do
Trabalho, que tem uma estrutura para zelar por esses di
reitos do trabalhador.

Apresentei esta emenda porque, ao longo da dis
cussão do projeto - as Sras. e os Srs. Constituintes são
testemunhas deste fato - se buscou, através de uma série
de fórmulas, transfertr assa competência, essa atríbuíção
do Ministério do Trabalho para o âmbito do Ministério
da Saúde.

Pela observação que tenho da vida brasileira, estou
absolutamente convicto de que a segurança e a higiene
do trabalho devem ser direitos do trabalhador a serem
cuidados e disciplinados através do órgão próprio do Mi
nistério do Trabalho. A saúde, que é um direito de todos
e um dever do Estado, há de ser objeto do título próprio,
ou seja, "Da Ordem Social".

Da forma com está redigido o dispositivo, certamen
te, na sua aplicação haverá prejuízos para o trabalhador.
Serviço de segurança e higiene do trabalho são operados
em nosso País por servidores especíalízados e de acordo
com uma legislação específica para 'a segurança e hígíe
ne do trabalho. Nada têm a ver com a saúde.

Essa é a razão pela qual, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Constituintes, busquei restabelecer a nomenclatura tradi
cional, que. no m'TI modo de ver, é aqu-ela que melhor
atende a esse direito e aos interesses legítimos dos traba
lhadores, É a nossa justificativa, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Arnaldo Prieto para se ma
nifestar.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO PRIETO - Sr. Pre
sidente, tenho um destaque referente a esse parágrafo.
O Destaque n.? 6018, visa a retirar do texto a palavra
"saúde". O objetivo é o mesmo do destaque apresentado
pelo Constituinte Antônio Carlos Konder Reis.

Por isso, retiro o meu destaque em benefício da pro
posição apresentada por S. Ex.a O que buscamos com essa.
posição é atender à reivindicação dos técnicos em higiene
e segurança do trabalho e manter a luta contra o aciden
te de trabalho no âmbito do Ministério do Trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obri
gado a V. Ex.a O nobre Constituinte Arnaldo Prieto reti
ra o seu destaque em função do seu acordo com a posição
do Constituinte Konder Reis.
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Falará em contrário o nobre Constituinte Lysâneas
Maciel.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a simples enunciação do
número de acidentes de trabalho sofridos pelos trabalha
dores brasileiros serve para justificar a inteira improce
dência de uma série de emendas que estão sendo propos
tas: Brasil, campeão mundial de acidentes do trabalho;
Brasil, campeão mundial de falta de segurança no traba
lho; Brasil. campeão mundial de falta de saúde para os
trabalhadores.

O curioso nessa preocupação, aparentemente legítima,
de tirar do âmbito do Ministério do Trabalho o problema
da saúde e colocá-la em setor mais próprio é que nos
esquecemos de que no Brasil houve uma inversão nesta
questão da saúde. Essas agências que são as casas de saú
de particulares - e chamo de agências porque são nada
mais que meros estabelecimentos de comércio em sua
grande maioria, não puderam estabelecer no País um sis
tema de saúde para canalizar para si a questão da remu
neração do cidadão comum. O cidadão brasileiro, especial
n:!ente a classe trabalhadora, é extremamente pobre. En
tao, houve neste País uma coisa curiosa: uma inversão
do capitalismo, ou seja, o Estado recolhe a contribuição
do trabalhador e entrega essa importância às empresas
particulares.

Antigamente, Sr. Presidente, a grande aspiração dos
políticos fisiológicos era obter um cartório do Estado. Ho
je, Sr. Presidente, eles querem 'Obter um convênio com o
Instituto Nacional da Previdência Social. Isso revela que
o sistema de saúde neste País tem de ser profundamen
te modificado. E é preciso que se diga aqui que o Brasil é
o campeão mundial em acidente do trabalho porque o
sistema não tem funcionado. Portanto, tem que haver uma
revisão a nível constitucional para acabar com essa cala
midade. Estamos dentro de um sistema profundamente
errado, deturpado e nocivo até, sob o ponto de vista mera
mente econômico, para o Estado. Somos Os campeões mun
diais em acidentes do trabalho e, na verdade quem paga
por isso no final é o próprio Estado, que é in~apaz de re
sol,:er o problema, que recai sobre a população através da
majoraçao dos descontos prevídencíárícs.

Tenho notado aqui uma coisa curiosa: de repente há
uma preocupação COm a questão da saúde ,do trabalhador.
Vários constituintes que não tiveram aquela coragem de
monstrada por V. Ex.a na última sexta-feira, quando disse
que não votaria mais contra o povo e o trabalhador, agora
se preocupam em fazer uma alteração desse dispositivo
constitucional. Cremos que, a rigor, se há uma preocupa
ção com a saúde do trabalhador - é homens como o ilus
tre Constituinte Antônio Carlos Konder Reis têm dignidade
e passado para defender isso - então, por que não mo
dificar esse sistema profundamente nefasto à saúde do
trabalhador?

Mais de vinte emendas foram apresentadas com o ob
jetivo de modificar um dispositivo que é razoável e deve
ser mantido.

Essa portanto, é a posição do nosso partido em rela
ção àquilo que está estatuido na proposta do Relator Ber
nardo oacrar, Somos contra essa enxurrada de medidas
supressivas de um ,dispositivo que tem que mudar, ou en
tão vamos manter esse galardão nefasto e odioso de cam
peões mundiais em acidentes de trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a pa
lavra ao nobre Constituinte Luiz SalO'mão para se mani
festar contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMãO - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Constituintes, de início, gostaria de
congratular-me com o nobre Constituinte Antônio Carlos

Konder Reis, quando sustenta que o direito à saúde é um
direito de todos e não um direito específico do trabalha
dor. Sobre isso, estamos de acord-o, e é como interpreto a
redação dada pelo nobre Relator Bernardo Cabral. Nada
há 'que contrarie essa postulação do Constituinte Konder
Reis. O que o nobre Relator Bernardo Cabral pr-ocurou,
na sua redação, foi reduzir os riscos e, se possível, a elimi
nação deles no ambiente de trabalho de toda natureza.
Não apenas aqueles que provocam acidentes, como aqui foi
destacado pelo Constituinte Lysâneas Maciel, mas também
aqueles que são fatores de doenças funcionais e que agra
vam a saúde ,do trabalhad-or, com custos enormes para a
sociedade e para o Estado.

Neste sentido, parece-me que a redação do Relator
Bernardo Cabral é perfeita, é mais no sentido de ser
abrangente em relaçã-o à redução e, se possível, à elimi
nação de todos os riscos a que o trabalhador está sujeito
no ambiente de trabalho. S. Ex.a especifica que tipos de
normas devem ser baixadas para promover esse processo
de redução de risco: normas ode saúde do trabalho, de hi
giene e de segurança. Essa questão adquire, a cada dia,
maior importância, na medida em que os processos indus
triais, a poluição no ambiente de trabalho e todos os ris
cos decorrentes do manuseio de equipamentos tornam-se
uma ameaça à segurança do trabalhador.

Assim sendo, apelaria ao nobre Constituinte Antônio
Carlos Konder Reis para que reveja a intenção de manter
o destaque, tendo em vista que a norma contida no Inciso
XVIII do art. 6.° do 2.° Substitutivo do Constituinte Ber
nardo Cabral é mais abrangente e propicia maior segu
rança ao trabalhador, Temos certeza de que este também
é o objetivo do nobre Constituinte Antônio Carlos Konder
Reis, que aqui se pronunciou de maneira brilhante na defe
sa da garantia do emprego, contra a demissão imotivada.

Durante o pronunciamento do Sr. Luiz Salo
mão, o Sr. Afonso Arinos, Presidente, deixa a ca
deira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jar
bas Passarinho, Terceiro-Vice-Presidente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Consulto o
nobre Presidente que assume os trabalhos se podemos ini
ciar a votação.

O SiR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Perfeita
mente.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Nelson Carneiro, Nilson Gibson, Albano Franco, Délio Braz,
Israel Pinheiro, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo
Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Edme Ta
vares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, Luís Eduardo,
J{)sé Lourenço, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo
Flúza, Jonas Pinheiro, Gilson Machado, Rical1do Izar, An
tônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jar
bas Passarinho, José Luiz Maia e Adylson Motta Votaram
NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa,
Ademir Andrade, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Car
los Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Egídio Fer
reira Lima, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Antônio Brit
to, João Herrmann Neto, José Fogaça, José Paulo Bisol,
José Ulisses de Oliveira, Mário Lima, Nelson Jobim, Nel
ton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Renato
Vianna, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Theodoro
Mendes, Virgildásio de Senna, João Natal. José Costa, José
Tavares, Miro Teixeira, Roberto Brant, Rose de Freitas,
Uldurico Pinto, Vilson Souza, Aloysio Chaves, José Jorge,
José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Simão
Sessim, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Gastone Righi,
Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo
Oliveira, Haroldo Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 26 Constituintes;
votaram NÃO 47 Constituintes. Total: 73 votos. O Desta
que foi rejeitado.

Destaque n.O 008.044/87, do Sr. Roberto Bal
lestra - Emenda n.o ES-27.090-7, do Sr. Antonio
earlos Mendes Thame, "que substitui os incisos
XVIII e XIX do art. 7.° do Substitutivo n,? I"
(art. 6.°, incisos XVIII e XIX, do Substitutivo

n.O 2.) (l32. a votação)

Em votação o Destaque n.o 8.044, do Constituinte
Roberto Balestra, referente à Emenda n,v 27.090, do
Constituinte Mendes Thame. Não está presente o autor
do destaque, mas está o da emenda. Tem a palavra
S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS MENDES
THAME - Sr. Presidente, srs. Oonstltuíntes, temos, em
diversas oportunidades, ouvido neste plenário refe
rências à tão triste pole position que ocupa o Brasil no
campeonato internacional de acidentes do traoalho.

É muito difícil para todos nós, que durante sete me
ses vimos tentando, semana após semana, fazer com que
o texto constitucional abrigue alguma norma auto-apli
cável e de plena eficácia jurídica, que signifdque avanço
no que concerne à defesa da saúde do trabalhador. Mas,
ao final da primeira fase de trabalho, temos um texto
inócuo, que praticamente nada diz, como este que pre
coniza a redução dos riscos inerentes ao trabalho por
meio de normas de saúde, higiene e segurança, Bastaria
que a empresa promovesse, por exemplo, a redução dos
riscos em pelo menos 5% ou tomasse qualquer medida
que fosse, para estar cumprindo essa norma que se traduz
- repito - em preceito praticamente inócuo.

Nesse sentido, tomo a liberdade de propor aos pre
zados Constituintes a volta do texto objeto das discus
sões na Subcomis-são dos Direitos dos Trabalhadores e
na Comissão da Ordem Social. Preconiza o texto a "proi
bição de trabalho em atividades insalubres e perigosas,
salvo lei ou convenção coletiva que, além dos controles
tecnológicos visando à eliminação do risco, promova a
redução da jornada...

"Meu destaque é apenas nesta parte, acrescentando-se
ponto final depois da palavra "jornada" e eliminando-se a
redação que também preconiza "um adicional de remu
neração incidente sobre o salário contratual". Uma das
grandes metas de quantas lutam por mais segurança é
o fám desse perverso adicional de insalubridade, que signi
fica a ratificação de um comércio com a saúde do tra
balhador.

Diversos países já aboliram. Na Itália, todos os sin
dicatos recusam, em contrato coletivo, qualquer t~ de
adicional de insalubridade. Também nos Estados U11ldos,
Japão e Suíça foi abolido esse adícâonal, por não corres
ponder à defesa não apenas do trabalhador, mas até
mesmo à segurança necessária para o equipamento da
empresa - sobretudo porque a eliminação das condições
de insalubridade é objetivo a ser perseguido de fo~a
rápida, precisa e eficaz. É. a oportunídade que temos hoíe
de contribuir para que haia menos mutilados, menos tra
balhadores mortos' para que possa a esposa do traba
lhador brasãleíro r~cebê-Io de volta às seis horas da tarde,
ou ao final do turno de trabalho, ileso como saíra pela
manhã. Estaremos contribuindo para que ~sso ocorra se
votarmos um texto eficaz, que consubstancie um avanço
na defesa da saúde do trabalhador.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Não há
oradores inscritos. Peço a atenção dos 81'S. Constituintes.
Pergunto se há quem se disponha a apoiar a emenda.
Se houver, que se manifeste, por obséquio.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, a
Relataria pede a palavra para fazer uma consulta. ocorre

que o ilustre Constituinte Antoniocarlos Mendes Thame
apresenta emenda no sentido de consubstanciar num in
ciso único os incisos XVIII e XIX. Aprovada sua emenda, o
inciso XVIII estaria eliminado, ou o inciso XIX, o que re
tiraria a conquista já obtida em relação a normas de saú
de, higiene e segurança. Ao ver da Relatoria, se V. Ex.a

apresentasse emenda ao inciso XIX, não haveria prejuízo
da conquista já obtida no inciso XVIII. Mas. S. Ex.a está
apresentando emenda em relação a ambos os incisos isto
é, substituindo ambos.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, só uma questão de ordem. Foi aprovado, evi
dentemente, o inciso XVIII, que trata da redução dos
riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saú
de, hdgíene e segurança. Isso já foi aprovado, ou seja,
qualquer coisa que pretenda modificá-lo estará prejudi
cada evidentemente.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Refere-se V. Ex.a
ao inciso XVIII?

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Ao
inciso XVIII, evidentemente.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Acontece que o
texto da emenda diz: "Substituam-se os incisos XVIII
e XIX."

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Esta
ria prejudicado em relação ao inciso XVIII.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - A Relataria en
tende que a emenda está prejudicada e tecnicamente
tornou-se inviável por confrontar-se com o ãneíso XVIII;
dai, a consulta do nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS MENDES
THAME - Sr. Presidente, Sr. Relator, considero que o
que houve na votação do destaque anterior, aJI)resentado
pelo nobre Constituinte Antônio Carlos Konder Reis, der
rotado, é que O texto original sempre prevalece. Agora,
isso não sígnífíea que um dispositdvo completamente di
ferente não possa ser votado. Em que oportunidade se
disse que esse dispositivo foi aprovado? O que entrou
em votaeâo não foi a palavra "saúde", mas sim a reti
rada dessa palavra. O texto prevalece sempre. A minha
proposição é para retirar essa parte inócua, "redução dos
riscos inerentes ao trabalho".

Uma Constituição ou tem autc-aplicabilidade ou eS
taremos redigindo um apanhado de intenções, apenas
uma declaração de princípios, o que não é o caso. Temos
de ter uma legislação que seja auto-aplicável. Essa é a
minha preocupação.

O SR RELATOR (José Fogaça) - Considero-me
esclarecido, Sr. Presidente. O esclarecimento agora pres
tado pelo ilustre Constituânte Mendes Thame me parece
inequívoco, deixando bem claro que sua intenção é emen
dar os incisos XVIII e XIX. Portanto, o parecer da Re
lataria é contrário.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Soli
citaria à Presidência que fizesse nova cons-ulta, porque
meu voto era a favor do inciso XIX; em relação ao XVIII,
não.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não posso
colocar em votação a matéria relativa ao inciso XIX en
quanto se está votando a do XVIII. É evidente que não
posso fazê-lo. Agora, se o ilustre Constituinte quiser fazer
alguma alteração na redação antes de eu enunciar o inciso
XIX, pode fazê-lo. Quanto ao inciso XVIII, realmente,
considero a emenda prejudicada. Por isso perguntei se
havia alguém que quisesse apoiá-lo.

Pergunto ao próprio Constituinte se quer preservar
sua emenda em relação ao inciso XIX. Se quiser, terá
oportunidade de fazê-lo já e agora; do contrário, estará
prejudicado também em relação ao inciso XIX, que enun
ciarei em seguida.
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o problema é que V. Ex.a apresentou documento que,
como disse o oonatítuínte José Fogaça, está imbricado
em dois textos diferentes. Quando V. Ex.a diz "proibição
de trabalhos insalubres" é evidente que está relacionado
com o inciso XIX: "adicional de remuneração para ativi
dades consideradas penosas, insalubres ou perigosas na
forma da lei". O que V. Ex.a está tentando é regulamen
tar um determinado tipo de decisão para as atividades in
salubres. Isto cabe no Inciso XIX e não no XVIII. De ma
neira que se V. Ex.a quiser mantê-la para o inciso XVIII.
peço a V. Ex.a que venha à Mesa e retire parte da emen
da que se refere ao Inciso XVIII.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS MENDES
THAME - Sr. Presidente, minha intenção é clara. O inciso
XVIII é um item que não tem absolutamente auto-aplica
bilidade - redução e isto, acredito, não está prejudicado.
A minha preocupação é no sentido de que a Constituição
não contenha dispositivos inócuos, e a única forma de dar
auto-aplicabilidade é que realmente haja proibição dessas
atividades insalubres. Não é apenas o problema do adicio
nal, que está nos seguintes. Por isso, do ponto de vista
técnico, a emenda teria de substituir os dois, porque ela
não diz respeito apenas ao adicional, mas às atividades,
ao risco e este está contemplado no inciso XVIII, enquan
to o adicional está no inciso XIX. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Na ver
dade, a 'emenda de V. Ex.a é substitutiva dos dois incisos.
Não posso pôr em votação o inciso XIX antes do inciso
XVIII. Vou submeter à votação a parte correspondente
ao inciso XVIII. Em votação.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, a
Relatoria pede, mais uma vez, o uso da palavra.

Há outras emendas com o mesmo texto que explici
tamente se referem ao inciso XIX. Por exemplo, a do
Constituinte Edmilson Valentim, modificativa do inciso
XIX. Se V. Ex.a retirar sua emenda, poderá ser votada
uma outra. Isso é apenas um esclarecimento técnico da
Relatoria, não significa uma posição.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:

Antoniocarlos Mendes Thame, Edme Tavares, Eraldo
Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Lins, José Santana de
Vasconcellos, Luís Eduardo, José Lourenço, Osvaldo Coe
lho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Edison Lobão, Jonas
Pinheiro, Gilson Machado, Ricardo Izar, Simão Sessim e
José Maria Eymael. Votaram NÃO os seguintes Senhores
Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da
Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'
Anna, Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fenlando
Gasparian, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sa
bóia, Antônio Britto, João Herrmann Neto, José Fogaça,
José Paulo Bisol, José Serra, José Ulisses de Oliveira, Mil
ton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Fried
rich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Sig
Imaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Albano Franco,
Délio Braz, Israel Pinheiro, João Natal, José Tavares, Miro
Teixeira, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vicente Bogo,
Vilson Souza, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos Chia
relli, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Antônio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passa
rinho, José Luiz Maia, Adylson Motta, Lysâneas Maciel,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luís
Inácio Lula da Silva, Plínio de Arruda Sampaio, Adolfo
Oliveira, Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 17 Constituin-

tes; votaram NÃO 61 Constituintes. Total: 78 votos. O
Destaque foi rejeitado.

. .Em vo~ação o l?estaque n. o 3483, requerido pelo Cons
títuínte MIlton ReIS, referente à Emenda n.O 29457, de
sua autoria.

S. Ex.a encontra-se presente e retira o destaque.
. .Em votação o Destaque n.O 4517, requerido pelo Cons

t~tu1l1te Bocayuva Ounha, referente ao inciso de supres
sao da palavra "saúde". S. Ex.a não se encontra presente.
Está prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n. O 5238, requerido pelo Cons
tituinte Ziza Valadares, referente ao inciso de supressão
da palavra "saúde'. S. Ex.a não se encontra presente. Está
prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.O 5342, requerido pelo Cons
tituinte Fausto Rocha, referente à Emenda n.o 29.379, de
sua autoria. S. Ex.a não se encontra presente. Está pre
judicado o destaque.

Em votação o Destaque n.O 7550, requerido pelo Cons
tituinte Darcy Pozza.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Sr. Pre
sidente, a minha emenda, semelhante à do Constituinte
Antônio Carlos Konder Reis, tem a mesma intenção da de
S. Ex.a Tendo em vista a rejeição desta última, peço a
retirada desse destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirado
o destaque.

Em votação o Destaque n.O 8123, requerido pelo Cons
tituinte Osvaldo Coelho, referente à Emenda n.> 30243.
S. Ex.a está ausente. Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.O 310, requerido pelo Cons
tituinte Eduardo Jorge, referente à Emenda n.O 34090, de
autoria do Constituinte Uldurico Pinto. Este destaque está
prejudicado por ter sido atendido.

Inciso XIX, que, no Substitutivo, tem a seguinte re
dação:

"XIX - adicional de remuneração para as
atividades consideradas penosas, insalubres ou pe
rigosas, na forma de lei;"

Destaque n.o 129-87, do Sr. Paulo Paim 
Emenda n.? ES-34312, do Sr. Edmilson Valentim,
"que modifica o art. 7.° inciso XIX do Substitu
tivo n.o 1 (art. 6.°, inciso XIX do Substitutivo
n.O 2)".

. .Em votação o. Destaque n.O 129, requerido pelo C011S
títuínte Paulo PaIm, referente à Emenda n.> 34.312 de
autoria do IConstituinte Edmilson Valentim. O ConsÚtu
mte Pau~o_ Paim está presente? (Pausa) Para deíender
a proposiçao, tem a palavra o Constituinte Edmilson Va
lentim.

O SR. CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM - Sr.
~residente, Srs., Constituintes e Sr. Relator, essa emenda
e semelhante a que foi apresentada pelo Constituinte
Mendes Thame, com a mesma preocupação, sendo que se
refere ao Inciso XIX, que visa a legislar sobre a questão
~o trabalho em condições insalubres. A grande realidade
e que esse tra,balho em condições insalubres, perigosos,
hoje ~ responsav~l por grande parte das doenças protís
SIOnaIS, que obrigaram a aposentadoria antecipada dos
t~abalhadores em VIrtude da prejudicialidade das condi
çoes em que é exercido, aliada à jornada de trabalho
exce~siya. Isto faz com que nós, representantes da classe
operaria, tenhamos a preocupação de exigir das empresas
que obrigam os trabalhadores a se submeterem ao traba
lho em condições insalubres uma solução para o problema.
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Trago aqui um exemplo claro no que aconteceu com
este Constituinte. A fábrica onde trabalhávamos, como
inúmeras outras, considerada como de condições insa
lubres, utilizava-se do serviço de caldeiraria, de soldas.
Ao final do dia, ao passarmos a mão sobre a testa, veri
ficávamos a enorme quantidade de partículas em sus
pensão de pó de ferro que ficava acumulada em nossa
face. Isso era um exemplo patente de quanto daquele
material acumulávamos em nossos pulmões. Cerca de 600
trabalhadores, naquela empresa, acumulavam em seus
pulmões aquelas partículas em suspensão de pó de ferro,
que os prejudicava em muito e era responsável pela sua
ida constante aos hospitais, pela aposentadoria antecipada
e pelo prejuízo que causava à sua saúde. Esse é o exemplo
numa indústria metalúrgica. Temos outros exemplos, o
das minas de carvão, o das indústrias químicas e o de
várias outras indústrias onde a preocupação das empre
sas com a condição insalubre de trabalho vai a quase
nada.

O que acontece hoje é a incidência de um adicional
de 20 ou 30%, que, para ser pago, é preciso que o sindi
cato recorra à Justiça, numa briga sindical de vulto, quan
do, na realidade o correto seria que essas empresas quí
micas e metalúrgicas de mineração procurassem investir
na solução do problema, no sentido de eliminar a insa
lubridade, a fim de que sejam eliminadas, como se fez no
item anterior, os riscos à saúde dos obreiros.

Assim, procuramos, através desta emenda, pressionar
no sentido de que as empresas tenham a preocupação de
diminuir a insalubridade e que, no caso de se trabalhar em
condição insalubre, se promova a redução da jornada de
trabalho, a fim de se garantir ao trabalhador que labuta
nessas condições um período menor de trabalho e, por
conseguinte, com maior garantia para a sua saúde.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passartnho) - Não há

oradores inscritos. Dou a palavra ao Relator Bernardo
Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, ouvi o eminente Constituinte Edmílson
Valentim fazer a sustentação da emenda e pediria a S. Ex a
que observasse as argumentação do Relator em homena
gem ao seu trabalho. A emenda fala na redução ou con
trole dos rtrcos profissionais, o que já foi aprovado no
inciso anterior. Mas o texto é melhor.

Observem o eminente Constituinte e os demais com
panheiros da Comissão de Sistematização que se trata, no
inciso XIX, de adicional de remuneração para as atividades
consideradas penosas, A emenda não aborda a atividade
do guindasteiro, do estivador, ambas de caráter penoso.
Pelo texto da emenda, retira-se esse adicional que se está
dando. Faço um apelo ao eminente Constituinte Edmílson
Valentim para que, à vista desta argumentação, retire a
emenda, porque não há absolutamente qualquer prejuízo
para os trabalhadores que S. Ex.a considera dentro da sua
argumentação. Ao contrário.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está com
a palavra o apelado.

O SR. CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM - Sr.
Relator, entendo a argumentação de V. Ex.a mas, ainda
assim, mantenho a minha discordância, porque como está
o texto não se obriga, de maneira alguma, as empresas a
realmente acabarem com o problema da insalubridade.
Mas, ouvindo os colegas, com esta ressalva e acreditando
no resguardo da possibilidade de a lei atingir as empresas
que fraudam essa situação, retiramos a emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Obrigado
a V. Ex.a

Temos agora uma sucessão de emendas iguais. Como
11 que acabamos de apreciar não foi votada, apregoarei as
outras.

Em votação o Destaque n.? 283, requerido pelo Cons
tituinte Eduardo Jorge. (Pausa) Ausente. Prejudicado o
destaque.

Em votação o Destaque n.? 721, requerido pelo Sr.
Constituinte Floriceno Paixão. (Pausa) Ausente. Preju
dicado o destaque.

Em votação o Destaque n.? 1.569, requerido pelo Sr.
Constituinte Paulo Paim. (Pausa) O destaque foi retirado.

Em votação o Destaque n.? 3.339, requerido pelo Sr.
Constituinte Paulo Pimentel. (Pausa) Retirado.

Em votação o Destaque n.> 3.604, requerido pelo Cons
tituinte Francisco Küster, referente à Emenda n,? 23.666.
S. Ex.a não está presente. Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque na 4.279, requerido pelo Cons
tituinte Nelton Friedrich, referente à Emenda n.v 34.312,
de autoria do Constituinte Edmílson Valentim. S. Ex.a não
está presente, mas o autor da emenda, sim. Retirado o
destaque.

Em votação o Destaque n.? 7.411, requerido pelo Oons
tituinte Jorge Uequed, referente à Emenda n.? 27.234.
S. Ex.a não está presente. Prejudicado o destaque

Em votação o Destaque n.? 8.044, requerido pelo Cons
tituinte Roberto Balestra, referente à Emenda n.? 27.090,
de autoria do Constituinte Antoniocarlos Mendes Thame.
Retirado o destaque.

Em votação o Destaque n.? 4.764, requerido pelo Cons
tituinte Artur da Távola, referente à Emenda n.O 27.832.
S. Ex.a não está presente. Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.? 5.050, requerido pelo Cone
tituinte Tadeu França, referente à Emenda n.> 31.537.
S. Ex.a não está presente. Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.? 5.150, requerido pelo Cons
tituinte Ricardo Izar, referente à Emenda n.? 25.760. Pre
judicado o destaque.

Passamos ao inciso XX, cujo texto no Substitutivo do
Relator é o seguinte:

"XX - aposentadoria, bem como a do tra
balhador rural;"

Em votação o Destaque n.o 117, requerido pelo Cons
tituin~e Paulo Paim, referente à Emenda n,v 32.972, de
autoría do Sr. Constituinte Francisco Küster.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Sr. Presidente,
Sr. Relator, caberia aqui uma explicação da Relatoria, por
que estou entendendo que a emenda, que trata da apo
sentadoria aos trinta e aos vinte e cinco anos, como esta
mos propondo, deveria ser discutida mais adiante e não
quando da apreciação deste capítulo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pasrarínho) - V. Ex.a
retirou o destaque?

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Não, apenas
estou colocando que o nosso destaque, embora tenha sido
requerido para este capítulo, deve ser discutido quando
tratarmos da questão especifica, conforme requerimento
já proposto pelo Constituinte Nelton Friedrich.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há um
texto específico. A pergunta que faço a V. Ex.a é se seu
destaque prevalecerá nessa ocasião.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - É exatamente
isso que estou propondo.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, o inciso XX do art. 6.0 diz: "aposentadoria,
bem como a do trabalhador rural".
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Houve entendimento entre as Lideranças e o Presiden
te da Assembléia Nacional Con:tituinte, pelo menos no que
se refere à questão do regime de governo - presidencia
lismo ou paralamentarismo - no sentido de que, caso fosse
aprovado o presidencialismo, ficariam prejudicadas todas
aquelas referências pontuais a Prímeíro-Míníttro. Acho
que, no caso, não cabe a expressão "bem como a do tra
balhador rural", em função de que aprovamos a inclusão,
no caput deste capitulo, Dos Direitos Sociais, do termo
direitos sociais para os trabalhadores urbanos e rurais."
Seria, pois, interessante que a Mesa desse conhecimento
à Casa de que é redundante tal expressão e deve ser re
tirada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pasr arlnho) - Do meu
ponto de vista, a argumentação de V. Ex.a é precisa, porque
o caput foi alterado, e, como foram dadas ao trabalhador
rural as mesmas condições do urbano, quando se garante
aposentadoria a um, garante-se a ambos. Mas a palavra
está com o Relator, que foi quem escreveu a matéria.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente
é evidente que o Constituinte Roberto Freire tem razão:
porque não havia sido feita a inclusão aqui citada. A par
tir do instante em que foi feita a inclusão, isso fica, como
se diz na linguagem jurídica, despiciendo. Quando da sis
tematização da matéria, será excluída a expressão "bem
como a do trabalhador rural".

Desse modo, Sr. Presidente, peço a V. Ex.a que faça
extirpar do texto, já nas anotações, a referida expressão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Conse
qüentemente, para não haver prejuízo aos autores dos
destaques, estes serão apreciados na ocasião oportuna. É
bom que isso seja lembrado na oportunidade, Constituinte
Roberto Freire, porque é uma decisão pessoal, mas a.
Mesa, naturalmente, acompanhará a minha decisão.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Se
nhor Presidente, quanto ao nosso destaque, fizemos um
requerimento por escrito transferindo-o para a ocasião
adequada, quando da discussão do art. 230.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É mais
prudente.

A assessoria está analisando as matérias de igual con
teúdo. (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL - Se
nhor Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

Uma das emendas populares versava sobre a aposen
tadoria da mulher aos vinte e cinco anos de serviço. O
Sr. Relator, inclusive, discursou desta tribuna a favor da
referida emenda, e depois, ocorrências várias levaram a
que a aposentadoria da mulher aos vinte e cinco anos não
sugisse no texto do Sr. Relator.

Sr. Presidente, requeri destaque para esta emenda
porque só cabe no capítulo Dos Direitos Sociais, no seu
inciso XX. Por quê? Porque há a mulher servidora públi
ca, a servidora não-estatutária, a estatutária e a operária.
Assim, teríamos de requerer destaque para cada capítulo
que tratasse dos funcionários públicos. Ou a emenda que
trata da aposentadoria da mulher aos vinte e cinco anos
é apreciada agora, ou mais adiante teríamos que apresentá
la, e não haveria tempo hábil para que cada aposenta
doria fosse apreciada. Esse tema só cabe no capitulo dos
Direitos Sociais. Aliás, o Constituinte Roberto Freire, com
a inteligência que lhe é peculiar, levantou o caso do tra
balhador rural. Este realmente seria um caso de pontua
ção. O trabalhador rural tem seus direitos sociais como
qualquer trabalhador brasileiro. Quero dar a aposentado
ria às mulheres brasileiras e não um tipo de trabalhadora
brasileira - eu não, a emenda popular. Se ela não for
apreciada no inciso XX do art. 6.°, estará altamente pre
judicada.

Conversando com a assessoria da Mesa, com o Rela
tor e com o Presidente que estava exercendo os trabalhos
na época, assim ficou acordado. Cheguei inclusive a ver
junto à assessoria da Mesa já incluída a emenda no inciso
XX. Existiam três emendas, três destaques. Um deles era
a emenda da aposentadoria da mulher aos 25 anos. V. Ex.a
há de convir em que isso não caberá em outro espaço.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em soíu
ção à questão de ordem apresentada por V. Ex.a, devo
dar-lhe razão em parte, porque jogamos, ainda há pouco,
a matéria do título da Seção II para a parte que corres
ponde à Previdência Social. Como V. Ex.a salienta, há rnu
lheres trabalhadoras que não estão regidas pela Prevídên
cia Social, podendo ser estatutárias, por exemplo. Mas a
emenda de V. Ex.a ficará onde couber e será discutida no
momento oportuno, que corresponde exatamente ao fim
do capítulo que estamos estudando. Não há prejuízo.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO Al\1:ARAL - se
nhor Presidente, queria fazer um esclarecimento.

Veja V. Ex.a que a Mesa - logicamente qualquer Pre
sidente em exercício representa a Mesa - decidiu naque
le momento soberanamente. Inclusive sábado, antes de
viajar, esta emenda estava selecionada já no inciso XX
para ser apreciada. Ela já é marcada por uma série de
acontecimentos lamentáveis ocorridos anteriormente. Vos·
sa Excelência diz que não há prejuízo para os direitos
sociais da mulher. Ela não representa uma categoria. Por
tanto, não pode ser onde couber. Ela cabe no direito social
mesmo. Incluindo-a no inciso XX, dar-lhes-emos o que
nunca lhes foi dado antes. Diria a V. Ex.a que logicamente,
sendo votado mais adiante, iremos votar da mesma ror
ma. V. Ex.a não foi o responsável por essa inclusão, e o
Relator é testemunha de que o assessor da Mesa chamou
uma assessora, quando prepararam inclusive as pastas,
sábado de manhã. Esta emenda está assim capitulada para
ser votada no inciso XX. Por quê? Porque ela abrange
tudo. A força de trabalho da mulher brasileira é composta
por 18 milhões de profissionais. A mulher brasileira, que
não é uma categoria profissional, teria que estar contem
plada nem que fosse neste inciso XX, por todas as forças,
por uma razão muito simples: ela é genérica e abrangente,
não destaca esta ou aquela mulher. É aposentadoria para
a mulher aos 25 anos.

Pediria a V. Ex.a que refletisse sobre isso. E até, se
fosse o caso, discutisse o assunto com o Relator e tomasse
uma decisão favorável.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Chamo
em meu favor o autor, Del Bosco Amaral. Foi ele quem
apresentou a emenda com a seguinte redação:

"Incluir onde couber, na Secção II da Pre
vidência Social do Capítulo II da Seguridade So
cial, do Título 9 da Ordem Social, o seguinte dis
positivo: É assegurada aposentadoria integral para
a mulher após 25 anos de contribuição para a Pre
vidência Social."

Essa é a emenda que tenho em mãos, passada pela
assessoria. Se V. Ex.a se refere à Previdência SociaL ..

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL - A
emenda, que sequer é minha, diz simplesmente: "A mu
lher aposentar-se-á aos 25 anos". Seguem-se 32 mil assina
turas. Não existe essa redação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu pedi
ria a V. Ex.a que viesse à Mesa. (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - se
nhor Presidente, acho que a decisão da Mesa foi correta.
Na Seção II, do Capítulo VI, que trata dos servidores
públicos civis e da questão da aposentadoria da servidora
pública, fala-se em 30 anos para aposentadoria, e há a
emenda solicitando 25 anos. E mais adiante, no art. 229,
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que trata da Previdência Social, fala-se também da apo
sentadoria da mulher. O capítulo que estamos votando
trata do princípio geral da aposentadoria e não do tra
tamento de servidor ou de trabalhador rural ou urbano.
É a aposentadoria como direito do trabalhador. Acho que
está corretíssima a decisão da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como
direito social. Agora, o Constituinte Del Bosco A~aral
argúi em seu favor que a emenda que apresentou nao é
a que eu li. (Pausa)

Gostaria de ouvir o Relator sobre a questão de ordem
formulada pelo Constituinte Del Bosco Amaral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, em primeiro lugar, devo dizer que estava presente
quando, na sexta-feira ou no sábado, se eonrírmava a vo
tacão do destaque requerido pelo eminente Constituinte
Del Bosco Amaral. Quanto ao problema do estatutário, o
art. 45, inciso lII, trata do problema da aposentadoria da
mulher estatutária e o art. 230, letra a, da celetista. Quan
do se faz menção que aos servidores da administração
pública se aplíca o disposto, não se fala no inciso XX, on
de está a aposentadoria. De modo que o servidor estatu
tário está contemplado no capítulo próprio e no capítulo
da Previdência Social, que também trata da aposenta
doria. Apenas fica pendente a promessa que fizeram ao
Constituinte Del Bosco Amaral de que a emenda popular
da qual S. Ex.a foi signatário e defendeu da tribuna viria
para o Plenário - e eu disse, em aparte, que votaria favo
ravelmente. Não foi incluída no Substitutivo porque os
líderes partidários acharam melhor que viesse para o Ple
nário. Fica para a decisão agora de V. Ex.a, se se leva ou
não, neste momento, para votação, uma vez que há capí
tulos próprios.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
atenção do nobre Constituinte Paulo Paim. Ainda há pou
co, quando V. Ex.a apresentou um destaque, retirou-o em
seguida, para que fosse colocado no título próprio. Da
Previdência Social. A mesma coisa aconteceu com o Cons
tituinte Nelton Friedrich, a quem também garanti o di
reito de, de logo, ter esta matéria discutida na ocasião
oportuna. A valer a argumentação do Constituinte Del
Bosco Amaral, valerá antes a sua, que diz:

"Aposentadoria com remuneração igual à da
atividade, garantido o reajustamento para a pre
servação de seu valor real:

a) com 30 anos, para o homem;
b) com 25 anos, para a mulher;

c) com tempo inferior ao das alíneas acima,
pelo exercício de trabalho noturno, de revezamen
to, penoso, insalubre ou perigoso;

d) por invalidez."

A sua, tanto quanto a dele, é global. Não se aplica
apenas à mulher trabalhadora regida pelo regime de CLT.
Se eu tiver de rever a posição terei de rever também a or
dem da apresentação dos destaques aqui colocados.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Virgildásio
de Senna.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 
Nobre Presidente, V. Ex.a se caracteriza, na direção dos
trabalhos, pela justeza e capacidade de tomar decisões.
É claro que, no Capítulo dos Direitos Fundamentais, não
pode caber adjetivação. Não se está fazendo diferença a!
guma entre trabalhador homem ou mulher. O local pro
prio não é este capítulo. O que se está dizendo aqui é que
constitui direito do trabalhador a aposentadoria. Se qui
sermos qualificar, determinar, adjetivar, vamos fazê-lo no
capítulo próprio, caso contrário não caminharemos. O que
estamos discutindo são os direitos fundamentais.

V. Ex.a decidiu com sabedoria, e espero que mantenha
a decisão de fazer a Casa avançar, sem esses percalços de
querermos separar, neste instante, o que é trabalhador
homem do que é trabalhador mulher. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Princi
palmente respaldado na argumentação de V. Ex.a e com
as razões que aduzi ao Constituinte Del Bosco Amaral;
mas S. Ex.a continua irredutível. Não há prejuízo. A ma
téria será examinada no momento oportuno, em cada
item.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL - V.
Ex.a é quem vai decidir mesmo. Tenho a impressão, ao ouvir
esse tipo de comentário, de que não devemos partíeularí
zar. O nobre Constituinte não entendeu bem o sentido da
coisa. Nos Direitos Socais, caberia, sim, contemplar a mu
lher - somente nos Direitos Sociais - com o que ela não
teve até hoje. Estão dizendo que o homem também deve
ser contemplado nos Direitos Sociais. Quando a pontua
ção foi retirada no trabalhador rural, entendemos perfei
tamente que a expressão trabalhadores rurais se referia
a homens e mulheres. Da forma como estão fazendo 
quero apenas alertar, naturalmente a decisão é de V. Ex.a,
e não voltarei a contraditá-lo - tomara que seja o que
estou pensando, ou seja, que desejam que alguma emenda
seja aprovada. Não voto nesta Comissão. Gostaria de
fazê-lo, para votar mais rapidamente a de alguém. Esta é
uma emenda popular, não é minha. Gostaria de dizer a
V. Ex.a que corremos o risco de, a continuar o Governo
com as suas pressões, ou aqueles que julgam poder votar
pelas operárias e não pelas estatutárias, ou vice-versa,
amanhã vermos aprovada para algumas mulheres a apo
sentadoria aos 25 anos e para outras não. Por isso é que
digo que a mulher deveria ser contemplada nos Direitos
Sociais, pelas razões que iria defender. Mas V. Ex.a é
quem vai decidir. Agora, eles ficarão com a responsabili
dade de para a mulher celetista e para a mulher estatutá
ria aprovarem a aposentadoria aos 25 anos, já que se ha
viam comprometido perante o Relator e a Assessoria, che
gando inclusive a colocar no envelope e na pasta próprios
a votação para o inciso XX.

V. Ex.a está no comando dos trabalhos. Logicamente,
tem o poder de modificar uma decisão. Isso, porém, foi
feito pelo Presidente em exercício, tendo participado in
clusive da conversa o Assessor da Mesa. Quem faz mano
bras fica responsável por elas. Se a mulher ficar fora dos
25 anos, logicamente a responsabilidade será no momento
da votação. O que V. Ex.a decidir eu acatarei, porque o
que quero ver é a aposentadoria da mulher aos 25 anos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Muito
obrigado a V. Ex.a Acrescento que V. Ex.a disse que a
mulher não é uma categoria profissional. É um sexo dis
tinto, não categoria profissional. Nesse caso, V. Ex.a po
derá aproveitar a ocasião oportuna. Mas, como não pre
judicaremos as oportunidades, agradeço a V. Ex.a a gen
tileza.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL - Não
vou retirar o destaque e não retirarei a questão de ordem.
Somente acatarei a decisão soberana de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mas
V. Ex.a não quer preservar o destaque para a ocasião
oportuna?

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL - Não.
Meu destaque está posto e numerado. Só estou protestan
do pelo fato de não ser votado neste inciso. A História
dirá se eu estava certo ou não.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Já dialo
gamos bastante. Muito obrigado a V. Ex.a

Em votação o Destaque n.o 5.590, requerido pelo Cons
tituinte Humberto Lucena, referente à supressão da ex
pressão "bem como a do trabalhador rural". Já foi aten
dido.
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Em votação o Destaque n,v 7785, requerido pelo Oons
tituinte Luís Roberto Ponte, no mesmo sentido. Prejudi
cado.

Concluído o inciso XX, passamos ao XXI, cuja reda
ção, do Substitutivo n.O 2, é a seguinte:

"XXI - assistência gratuita aos seus filhos e
dependentes em creches e pré-escolas de zero a
seis anos de idade completos."

O SR. CONSTITUINTE DÉLIO BRAZ - Sr. Presiden
te, pela ordem. Temos ainda, no inciso XV, a Emenda
n.O 33806.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ainda no
inciso anterior? É a mesma coisa, nobre Constituinte. Pe
ço a V. Ex.a compreensão para nossa decisão anterior, que
já foi polêmica. A emenda de V. Ex.a diz: "aposentadoria,
inclusive da dona-de-casa".

Está perfeitamente enquadrada nas seções futuras, que
discutiremos. O destaque de V. Ex.a será mantido.

Destaque n.o 003176-87 - do Sr. .José Lins,
"que suprime o art. 6.°, inciso XXI, do Substitu
tivo n.o 2". (133.a votação)

Votação do Destaque n.O 3176, supressívo do inciso,
requerido pelo Constituinte José Lins.

Tem a palavra o Constituinte José Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
Sras. e srs, Constituintes, peço a atenção do Sr. Relator
para este destaque, referente ao item XXI, que é de na
tureza supressiva. Na realídade, Sr. Presidente, o Capítu
lo II deste título se refere a obrigações diversas, mas qua
se toda selas ligadas às obrigações das empresas para com
os trabalhadores. Neste item depois de citar a garantia
de emprego, o seguro-desemprego, o fundo de garantia,
o salário mínimo, a irredutibilidade de remuneração ou
vencimento, a garantia de salário fixo, em suma, uma sé
rie de itens referentes à obrigação das empresas para com
os trabalhadores, chegamos ao inciso XXI, cuja redação
é a seguinte:

"XXI - assistência gratuita aos seus filhos e
dependentes em creches e pré-escolas de zero a
seis anos de idade completos;"

Acresce, Sr. Presidente, que essa matéria vem tratada
também no Título VIII, Capítulo III - Da Educação, da
Cultura e do Desporto - e aqui pediria a atenção do Sr.
Relator e dos Srs. Constituintes para o que diz o art. 234:

"O dever do Estado com a educação efetivar
se-á mediante a garantia de:

IV - atendimento em creches e pré-escolas às
crianças de zero a seis anos de idade."

Essa obrigação do Estado é relevante e diz respeito a
todas as crianças com essa idade.

Acresce mais, Sr. Presidente, que no § 2.0 deses mes
mo artigo está escrito:

"O não oferecimento do ensino pelo Estado, ou
a sua oferta irregular, importa em responsabili
dade das autoridades competentes."

Ora, Sr. Presidente, vê-se bem que há uma duplicidade
de citações quanto à obrigação de creches, no texto cons
titucional, ainda mais que no item XXI do § 6.0 não se ex
cluem nem mesmo as pequenas empresas. Parece-me que
a obrigação tornar-se-á extremamente pesada para essas
pequenas empresas, ainda superpondo a essa obrigação da
empresa, a do Estado, como citei, e que vem referida no
artigo do capítulo da Educação, da Cultura e do Desporto.

O art. 257, do capítulo Da Família, da Criança, do Ado
lescente e .do Idoso, diz:

"É dever da família, da sociedade e do Estado
assegurar à criança e ao adolescente, com absolu
ta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimen
tação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comuniátria, além de colo
cá-los a salvo de toda forma de negligência, discri
minação, exploração, violência, crueldade e opres
são."

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 •••••

§ 2.0 Do direito da criança e do adolescente à edu
cação constará:

I - a obrigatoriedade, por parte do Estado, de
oferta de educação especíalízada e gratuita, a todas
as famílias que o desejarem, em instituições como
creches e pré-escolas às crianças de zero a seis
anos;"

Sr. Presidente, parece-me que há realmente uma
grande redundância no corpo do projeto. E aqui no item
XXI do art. 6.0 parece-me que a redação poderia trazer
algum mal-entendimento que forçasse a empresa a uma
obrigação que, na realidade, é do Estado.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra a Constituinte Abigail Feitosa para encaminhar
contra.

Peço ao Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva vir à
Mesa para uma consulta.

A SIlM. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, o grande problema que te
mos, neste País com relação à mãe é exatamente ela não
ter onde deixar o filho quando vai trabalhar.

A grande massa de mulheres trabalhadoras quando sai
para o trabalho deixa os filhos nas favelas, trancados, às
vezes amarrados à perna de uma mesa, e o índice de mor
talidade infantil é altíssimo.

Estamos vendo crianças de 14 anos inclusive armadas
de revólver. Elas não tiveram formação, acesso à escola,
aos valores culturais, éticos, ficaram alheias aos valores
que todo ser humano tem quando é criado, porque entra
ram na selva da cidade grande sem ter ninguém para lhes
assegurar cultura. Elas estão nas favelas defendendo-se,
inclusive enfrentando a polícia. Não podemos esperar que
isso aconteça, Temos que investir maciçamente na crian
ça, que precisa ir para a creche.

Onde trabalho, na periferia de Salvador, há uma
grande massa de mulheres carentes cujos filhos em sua
maioria não contam com a ajuda do pai. A mãe precisa
trabalhar fora para poder sustentar o filho, dar-lhe comida,
e não pode largá-lo abandonado. Várias tentativas feitas,
inclusive de deixar o filho na casa de outras famílias para
tomarem conta, não têm dado certo. O dinheiro para a
família tomar conta do filho termina sendo dividido com
todo o mundo, e a criança fica sem comida.

Temos que baixar o índícs de mortalidade infantil no
País. A coisa mais vergonhosa e desumana é que em pleno
século XX, já raiando o século XXI, ainda estejamos com
uma mortalidade ínfantil neste País de 85 por 1.000 - no
Nordeste, há áreas que chegam a mais de 250.

Então, é preciso tornar obrigatória a criação de cre
ches, que é um direito da criança, porque com a creche ela
terá alimentação garantida e condições, inclusive, de hi
giene, de escola etc. Precisamos mudar a face principal
mente do Nordeste, em que os meninos estão perdendo até
a inteligência por falta de alimentação. O salário do tra
balhador é vil e a mulher, para poder levar dinheiro para
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casa, para dar comida ao seu filho, tem que trabalhar em
horas-extras e fazer bicos. É realmente desumano o que se
faz com a criança brasileira.

Não estou querendo creche para o filho de um depu
tado, de um doutor, do médico ou do engenheiro, mas
creche obrigatória para a grande massa de mulheres tra
balhadoras que ganham, no mais das vezes, menos do que
um salário mínimo. E essa mulher tem de ter creche ga
rantida, como direito do cidadão, porque as mulheres,
hoje, lutam para terem o díreíto de criar os filhos. É uma
coisa vergonhosa o que vemos.

Portanto, sou contra essa emenda que pretende impe
dir o direito à mulher de ter o filho que ela concebeu, de
criar o filho e fazer dele um cidadão, com acesso à comida,
ao zelo e à escola.

Insisto, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, em que
não podemos abandonar a primeira infância do Brasil.

Temos que investir no menino que entra na creche, que
começa a aprender desde cedo o gosto pela vida e a
sentir que também é cidadão deste País.

Espero que os srs. Constituintes se sensibilizem, para
que não assistamos ao quadro vergonhoso que se apre
senta nas favelas: meninos abandonados sem qualquer
perspectiva de futuro. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
encaminhar a favor, concedo a palavra ao nobre Constí
tuinte Ricardo Izar.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr. Pre
sidente, srs. Constituintes, fiz questão de assomar a esta
tribuna para pedir alguns esclarecimentos ao Relator. E
gostaria, também, de esclarecer à Constituinte Abigail
Feitosa que a primeira sugestão à Constituinte refere-se
ao dever de o Estado implantar a obrigatoriedade da
criação de pré-escolas e creches.

Gostaria de dar alguns esclarecímnetos e pedir outros.
Neste texto constitucional, em três momentos, o nosso
Relator colocou a obrigatoriedade da assistência gratuita
aos filhos e dependentes em creches e pré-escolas, da
idade de zero a seis anos completos, no art. 6.°.

Sr. Presidente, estou sendo repetitivo para receber
uma explicação concreta do nosso Relator. No Capítu
lo lU, referente à Educação, Cultura e do Desporto, o
art. 234, íneíso IV, novamente diz:

"Atendimento em creches e pré-escolas às
crianças de zero a seis anos de idade."

E, posteriormente, no art. 257.
Sr. Presidente, Srs. Oonstltuíntes, uma coisa deve ser

esclarecida: somos favoráveis a esse texto. O importante
é que precisamos saber onde deve ser colocado. E diria
que deve ser colocado exatamente no Capítulo da Educa
ção, cultura, e Desportos, Gostaria de ouvir os esclareci
mentos do nobre Relator.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra, para encaminhar contra, a nobre Constituinte
Rose de Freitas.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, para nós mulheres, a
inclusão desse inciso no texto do Relator é uma eonquís
ta não só das mulheres, mas da sociedade, sobretudo da
classe trabalhadora. Mas o nobre Constituinte, mais
adiante, no Capítulo da Educação, da Cultura e do Des
porto, em alguns incisos e artigos que se relacionam com
essa matéria, faz uma exposição equivocada. Na verdade,
vemos que o art. 234 estabelece o seguinte:

"O dever do Estado com a educação efetivar
se-á mediante garantia de:
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••• 0.0 •••

IV - Atendimento em creches e pré-escolas
às crianças de zero a seis anos de idade."

Mais adiante lemos:
"O não-oferecimento de ensino pelo Estado,

ou a sua oferta irregular, importa em responsabi
lidade de autoridades competentes."

O Relator foi tão abrangente que não assegurou
aquilo que nós, mulheres, pelo menos no trabalho da
bancada feminina, queríamos assegurar: o direito de as
classes trabalhadoras serem privilegiadas com a obriga
toriedade da criação de creches, dando, sob a responsa
bilidade do Governo, aos filhos das mulheres trabalhado
ras e dos trabalhadores em geral a garantia da creche e
pelo menos da educação pré-escolar.

Entendemos, Br. Relator, que essa assistência gratui
ta que V. Ex.a tão bem colocou - e que inclusive foi
objeto de várias emendas que apresentamos à Casa 
assegura o mínimo dos direitos e garantias que queríamos
ver instituídos para os trabalhadores. O Estado precisa
ter um mínimo de responsabilidade para com as familias
dos trabalhadores, garantindo-lhes, na primeira infância,
um atendimento escolar, a fim de que não vejamos o que
estamos vendo todos Os dias: criancas de mãos esten
didas nas ruas, implorando por um ~pedaço de pão; ou
enquanto as mães trabalham, jogadas na sarj eta, nos
cantos das ruas abandonadas. E, quando se fala aqui em
menor abandonado, as pessoas se esquecem de que o tra
tamento que se lhe deve dar em lei deve vir desde as
etapas primordiais de sua vida. Quando aqui brigamos
pela licença-maternidade, fizemo-lo para que a criança
tivesse um mínimo de segurança ao sair do aleitamento
materno para S3r depositada numa creche qualquer. E
sabem V. Ex.as qual foi a saída para este direito assegu
rado pelas leis trabalhistas e que o Governo até hoje não
enfrentou com responsabilidades? Foram os chamados
lares comunitários. As creches foram criadas com a al
ternância do trabalho das mães. um trabalho gratuito '8
voluntário. E a irresponsabilidade do Governo foi tal que
constatamos, hoje, que o mínimo assegurado pela legis
lação trabalhista nunca foi cumprido.

E ainda mais, há um erro de interpretação, de colo
cação: dizer-se que para cada grupo acima de vinte ou
trinta mulheres trabalhadoras deve haver uma creche no
local, este não é o problema. A creche tem de ser ínstí
tuída no local de trabalho, seja ele com mulheres ou
homens, pois a responsabilidade da segurança dos filhos
não é um problema só da mulher, mas de toda a socie
dade. Qual o pai que vai trabalhar tranqüilo sabendo que
seu filho' fica abandonado, à mercê dos vizinhos, ou sob
os cuidados de outra criança de dez ou doze anos de idade?
Qual o pai que tem tranqüilidade de ir para o trabalho,
sabendo que sua companheira também faz a mesma coisa
para ajudá-lo no sustento da família, deixando seu filho
em casa sem urna companhia?

Quero crer, com o devido respeito que merece o Cons
tituinte José Lins, que há um equivoco nesta emenda
supressiva, O texto do Relator trata de preservar este
direito mínimo aos trabalhadores, não de uma forma
abrangente, como nos outros parágrafos e artigos, mas
de uma forma específica. E seria até bem-vinda a reti
rada desta emenda supressíva de S. Ex.a (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
Srs. membros da Comissão de Sistematização, não há
dúvida de que o texto constitucional que estamos elabo
rando é o mais moderno e o mais avançado entre tantos
quantos textos modernos e avançados foram produzidos
recentemente na América Latina. Estamos caminhando
para construir uma Constituição consentãnea com o es
tágio que estamos vivendo e pretendemos atingir.
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E não há dúvida de que uma das conquistas, mais
notáveis que o Relator Bernardo Cabral abrigou no seu
texto é a dnstituição do direito da criança. Esta é uma
diferença fundamental que precisamos registrar fiaste
momento. Aquilo que diz o inciso XXI, ao se referir à
assistência gratuita em creches e pré-escolas para crian
ças de zero a seis anos de idade completos, não é um
direito do pai ou da mãe pobres. Por esta Constituição
que estamos escrevendo, pela prdmeíra vez na história
das Constituicões brasileiras, pelo texto que está consa
grado no Relatório Bernardo Oabral, esse é um direito
fundamental da criança. E isso é inédito na história cons
titucional brasileira. O inciso XXI tem o mérdto pura e
simples de criar esse direito soclal da criança enquanto
filha do trabalhador. Ou, em outras palavras, é um di
reito social do trabalhador que tem filhos.

O Relator Bernardo Cabral teve o cuidado, no art.
257, § 2.°, incdso I, de cuidar do provimen~ desse díríeto:
O díreíto social do trabalhador que tem fílhos ou da crI
ança enquanto filha de um trabalhador. Tal direito so
cial tem sua concretitude e seu provimento assegurados
no inciso I do § 2.°, que diz:

"a obrigatoriedade, por parte do Estado, da
oferta de educação especializada. e gratuita, a
todas as, famílias que o desejarem, em institui
ções como creches e pré-escolas, às crianças de
zero a seis anos."

Portanto, não se trata de um direito vazio, inócuo e
inconseqüente. Cria-se o direito social e estabelece-se o
dever correlato do Estado de dar provimento a esse di
reito. Esta é uma conquista fantástica, magnífica e íné
dita na história constitucional brasileira. Eliminar esta
conquista seria, neste momento, lamentável. Aqueles que
temem que por trás desta norma haja uma imposição às
empresas lembra o Relator Bernardo Cabral que o dever
do provimento desse direito é do Estado, sem prejuízo
da sociedade e da família, porque o próprio caput do
art. 257 ddz:

"É dever da família, da sociedade e do Esta
do assegurar à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à pronssíona
lízação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à li
berdade e à convivência famildar e comunitária,
além de colocá-los. a salvo de toda forma de ne
gligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão."

Tão fantástica, tão magnifica e tão inédita é essa
conquista que neste momento eliminá-la ou suprímd-la
deste texto seria torná-la menor do que poderia ser. Por
isso, a posição da Relatoria é pela manutenção do item
XXI. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jal1bas Passarinho) - Passa
se à chamada para votação.

(Procede-se à votação)
v.otaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José
Lins, Luís Eduardo, João Menezes, Paulo Pimentel, San
dra Cavalcanti, Hugo Napoleão, Edison Lobão, Jonas Pi
nheiro, Gilson Machado, Ricardo Izar, Afif Domingos.
Votaram NAO os seguintes S,enhores Constituintes: Abi
gail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Bernar
do Cabral, Celso Dourado, Egídio Flerreira Lima, Fernan
do Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Ss;bóia, Antônio Britto,
João Calmon, José Fogaça, José Paulo Bisol, José Serra,
José Ulísses de Oliveira, Nelson Carneiro, Nelson Jobim,
Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho,
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Raimun
do Bezer;ra, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Vdrgil
dásío de Senna, Albano Franco, Daso Coimbra, Israel
Plnhelro, José Tavares, Miro Teixeira, octáoío Elísio, Ro
berto Brant, Rose de Freitas, Vicente Bogo, Aloysio Cha
ves, Carlos Chiarelli, José Santana de Vasconcellos, An-

tônío Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Jarbas Passa
rinho, José Luiz Maia, Adylson Motta, Lysâneas. Maciel,
Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim
Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda
Sam,<paio, José Maria Eymael, HarOldo Lima, Roberto
Fredre, Jamil Haddad.

DECLARAÇÃO DE VOTO

(Do Dep. José Maria Eymael)

"Voto NÃO ao Destaque H.O 3176/87 uma vez que
entendo ser o item XXI um enunciado geral de direita
>8, que não implica em definição da titularidade do dever
correspondente.

Entendo outrossim, que deve ser mantido o espírito
do artigo 234, item IV, que estabelece o Estado, como ti
tular do dever, não proibindo, todavãa, que este dever
tenha a solidariedade da sociedade.

Desde já, defino minha posição contrária a qualquer
n-orma constítueíonal ou ordinária que conduza a discri
minação pelo empregador do empregado com muitos
filhos.

Brasília, 13-10-87 - José Maria Eymael."
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa

vad proclamar o resultado: votaram SIM 14 Constituintes;
votaram NÃO 55 oonsütuíntes. Total: 69 votos. O Desta
que foi rejeitado. Declaração de voto, do Senhor Oonstí
tuínts José Maria Eymael.

Em votação ao Destaque n. O 7592, requerido pelo Cons
tituinte Darcy Pozza, com a mesma redação. Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 134, requerido pelo Cons
tituinte Paulo Paim, referente à Emenda n.O 34319, de
autoria do Sr. Constituinte Edmilson Valentim.

Tem a palavra o autor do destaque.
O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Sr. Presi

dente, retiramos o destaque por nos sentirmos satisfeitos
com a redação do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirado
o destaque.

Em votação o Destaque n.? 210, requerido pela Cons
tituinte Moema São Thiago, referente à Emenda n. O 32955,
de autoria da Sr.a Constltulnte Lídice da Mata. Retirado
o destaque.

Em votação ° Destaque n.> 1578, requerído pelo Cons
tituinte Paulo Paim, referente à Emenda n.O 22498, de sua
autoria. Retirado o destaque.

Em votação o Destaque n.O 4532, requerido pelo Cons
tituinte José Egreja, referente à Emenda n.O 29.364, de
sua autoria. Não se encontra presente o autor. Prejudi
cado o destaque.

Em votação o Destaque n.O 5379, requerido pelo Cons
tituinte ,Francisco Küster, referente à Emenda n.O 23.667.
Está ausente o autor. Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 6699, requerido pelo Cons
tituinte Vasco Alves, referente à Emenda n.o 30754, de sua
autoria. Ausente.

Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 7094, requerido pelo Cons
tituinte Álvaro Valle, que pede à supressão da expressão
"de zero a seis anos de idade". Ausente. Prejudicado.

Destaque n.O 7478-87 - Emenda n.? ES
33457-3, do Sr. Luiz Roberto Ponte, "que modifica
o art. 7.°, inciso XXI do Substittwvo n.9 1 (art.
6.° inciso XXI do Substitutivo n.O 2)".

Em votação o Destaque n.o 7478, requerido pelo Cons
ütuínta Luís Roberto Ponte, referente à Emenda n,» 33457,
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de sua autoria, e que solicita o acréscimo ao inciso XXI
da expressão "por conta do Estado, na forma da lei". O
autor está presente. Tem S. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE LUíS ROBERTO PONTE 
Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, sobre o mérito
da proposição não vou dizer nenhuma palavra, porque já
foi defendida com grande brilhantismo por todos os Cons
tituintes que nos antecederam.

Esse é um dos direitos que mais convém ao traba
lhador. Hoje, o auxílio-família pago a todos os trabalha
dores não é desembolsado pelos empresários diretamente
para evitar uma seleção ao contrário, que prejudicaria
precisamente aquilo que se pretende :;>roteger, ou seja,
as famlías mais numerosas, e para que todos possam ter
a sua creche assegurada. Imaginar-se que é o empresário
que paga a creche do filho do trabalhador é incorrer num
equívoco enorme. Se o empresário tiver que fazer este
pagamento, obviamente haverá a transferência para o
custo do produto, e, por via de conseqüência, quem em
última instância pagará isso será o consumidor final.

Nada mais lógico que remeter ao Estado - como já
está inclusive no titulo "Da Educação" - a responsabili
dade de arcar com esse compromisso social, que é de toda
a sociedade, sobretudo para evitar essa seleção ao con
trário a que já me referi, pois, ao admitir qualquer tra
balhador, a primeira pergunta que o empregador fará é a
seguinte: quantos filhos entre O e 6 anos você tem? Se
tiver muitos, será preterido em favor daqueles que não
têm filhos. Esta será a seleção na disputa de mercado.
Isso se dará de modo absolutamente inquestionável.

Por isso, acho que, embora o texto possa ser enten
dido como não sendo de responsabilidade do empresário,
porque não 'está explicitado que assim o é, não custa nada
tornar explícito que esta responsabilidade é do Estado,
como está colocado no texto ligado à educação.

Era isso que queria dizer e peço o apoio dos meus
companheiros para a adição dessa expressão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, concedo a palavra ao Constituinte Artur
da Távola.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TAVOLA - Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, lamento não poder
participar da idéia de meu companheiro de partido a
respeito da inclusão da expressão "por conta do Estado"
no parágrafo em questão, pela mesma razão que aduzi a
alguns iConstituintes que pretendiam colocar essa res
ponsabilidade exclusivamente no empresariado.

Parece sábio que o texto não aluda diretamente a
uma responsabilidade, para que posteriormente a lei defina
de maneira adequada, prudente, a forma pela qual se fará
a assistência prevista neste parágrafo.

O fundamental desta questão não está na obrigato
riedade do Estado ou do empresariado e sim na palavra
"gratuita". O fundamental aqui é exatamente a gratui
dade. Essa é a grande conquista.

O texto diz:

"Assistência gratuita aos seus filhos e depen
dentes em creches e pré-escolas de zero a seis anos
de idade completos ... "

O legislador aqui está pretendendo tão-somente ga
rantir o direito à gratuidade nas creches e pré-escolas.
Esse dispositivo provém da Subcomissão e da Comissão
da qual fui Relator. Os Srs. Constituintes vão encontrar
idêntico texto no capítulo relativo ao menor. Mas é im
portante que ele faça parte dos direitos e que, posterior
mente, na redação final, se encontre a fórmula adequada.

A gratuidade, ela sim, é um direito. Não estamos aqui,
neste momento, ao examinar este capítulo, cominando de
veres. Estamos garantindo direitos. E o que se está a
preservar aqui é o direito da criança.

Chamo a atenção dos Srs. Constituintes para uma
conquista, que se vai aos poucos fazendo, e que será, no
futuro, uma das maiores. Apenas vinha em texto sepa
rado. A Constituição que está sendo votada aqui está
garantindo às crianças de zero a seis anos gratuidade nas
creches e pré-escolas.

Em seguida, 110 Capítulo da Educação, o velho dispo
sitivo constitucional garante escola primária obrigatória,
gratuita, dos sete aos quatorze anos. Só aqui já estamos
tendo um notável avanço na garantia dos direitos sociais.
Dos zero aos quatorze anos, a gratuidade é garantida às
crianças e adolescentes deste Pais.

E mais, o Constituinte Roberto Freire lembra outras
garantias paralelas, como a do mandado de injunção. Mas
há mais: há um dispositivo no Capítulo da Educação, que
espero seja aprovado, através do qual se estende, de modo
progressivo, na medida do possível, a gratuidade para o
ensino médio.

Então, este diploma legal está dando, pela primeira
vez no Brasil, para o menor, do nascimento à escola média,
uma gama de proteção de alto valor e de alta significa
ção. Por essa razão, encaminho contra a emenda do ilustre
Constituinte Luís Roberto Ponte.

A palavra "gratuidade" é que é a chave dessa decisão.
Quanto a caber ao Estado e ao empresariado, convenha
mos, cabe aos dois, na medida do possível, o auxílio nesse
particular. Agradeço a V. Ex.a (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte José Serra, para falar
contra a emenda.

O SR. iCONSTITINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presidente,
Sr.as e Srs. Constituintes, eu economizaria aqui parte da
minha argumentação, que já foi desenvolvida de maneira
precisa pelo Constituinte Artur da Távola. Apenas queria
acrescentar mais alguns elementos que não foram colo
cados. Em primeiro lugar, como disse o Constituinte Artur
da Távola, o aspecto essencial aqui é o aspecto do direito
e não do dever. Em segundo lugar, creio que o texto,
como está não exclui a participação do Estado no finan
ciamento das creches. Este é um outro aspecto muito im
portante. Não estamos excluindo a participação do Estado
ao não aceitar a emenda do constituinte do Rio Grande
do Sul.

Por outro lado, o argumento de que isso oneraria mais
as empresas e que deveria ficar 'Por conta do Estado,
evidentemente é um argumento que não resiste, porque o
Estado tira seu dinheiro de algum lugar: tira dos impos
tos, se tudo ficar rigorosamente por conta do Estado. Isso,
provavelmente, rerá financiado mediante um aumento ~o
salário-educação, enfim, mediante aumento de outros trí
butos que irão onerar os contribuintes e as empresas, de
maneira que esse problema não estaria resolvido.

De outra parte, creio que a solução para o problema
de creches, no Brasil, não passa exclusivamente pelo Es
tado, mas também por setores da comunidade, da socie
dade, das igrejas, que têm um papel importante nessa área
em todas as regiões do País e que, às vezes são capazes
de fazer um tipo de atendimento mais econômico, com
uma eficiência maior do que a do próprio Estado e com
uma atenção melhor nesse aspecto. Não vejo por que se
deveria fechar o caminho para isso e já estabelecer, de
pronto, estatização de todas as creches de zero a seis anos.
Se me ;permite o Constituinte. Luís Roberto Ponte, sem
qualquer ironia, isso representa uma contradição com o
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que os próprios empresários têm sustentado em relação
aos limites da estatização. Quero dizer que [Ou contra a
estatízaeâo na Constituição no que se refere ao atendimen
to de creches na idade de zero a seis anos. E ser contra a
estatização não é ser contra a gratuidade, porque a gratui
dade pode ser feita com a participação do Estado, da em
presa e insisto - da própria comunidade. Temos, por
exemplo, no caso de São Paulo, uma ação que é desen
volvida por várias Igrejas e pela Igreja Católica, coman
dada por D. Luciano, que representa um trabalho extraor
dinário e que, a meu ver, o Estado deve apoiar, dando
todas as condições para que a própria sociedade também
desenvolva o seu trabalho nesse sentido.

Es-as as razões pelas quais, também, em parte em nome
do PMDB, encaminho contra a emenda do Deputado Luís
Roberto Ponte.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex a a palavra.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
quero fazer um apelo ao nobre Constituinte Luís Roberto
Ponte, lembrando que o art. 257. § 2.°, inciso I, diz que
essa obrigatoriedade é responsabilidade do Estado. No
Capítulo de Direitos Sociais, em nenhum instante [e es
tabelece que essa obrigação é da empresa. De modo que
faço um apelo a S. Ex.a para que retire a sua emenda,
como uma homenagem ao seu amigo Relator.

O SR. CONSTITUINTE LUíS ROBERTO PONTE - Sr.
Presidente, Sr Relator, a finalidade da emenda era exclu
sivamente evitar que se fizesse, como eu bem disse, uma
seleção ao contrário na admíssâo do trabalhador.

A luz dos esclarecimentos que agora presta o Relator,
reafirmando uma interpretação que é parfeitamente
possível, de que a sociedade é que tem que assegurar esse
direito, retiro a emenda, porque estou esclarecido. (Pal
mas)

O SR PRESIDENTE (Jarbas Parsarinho) - Muito
obrigado a V. Ex.a

Retirado o destaque, passamos ao inciso XXII, euí o
texto do Substitutivo fala:

"XXII: reconhecimento das convenções coleti
vas de trabalho."

Em votação o Destaque n.? 2.952, requerido pelo Cons
tituinte Israel Pinheiro Filho, referente à Emenda n.? 33.769.

Está S. Ex.a em Plenário? (Pausa) Não. Prejudicado
o destaque.

Em votação o Destaque n.O 8.240, requerido pelo
Constituinte Aly:.:son Paulinelli, referente à Emenda n.o
23.910.

S. Ex.a não se encontra em Plenário. Prejudicado o
destaque.

Passemos ao inciso XXIII.

Destaque n.o 0&3.177/87, de Sr. José Lins, "que
suprime o art. 6.0, inciso XXTII, do Sub.stitutivo
n.o 2". (134.a votação)

Destaque n.o 3.177 solicitado pelo Constituinte José
Líns, supressívo do inciso. S. Ex.a deseja usar da palavra?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
entendo que as conquistas sociais devem ser amplas em
tudo o que diga respeito ao tipo de sociedade em que vive
mos. O inciso XXIII do art. 6 ° diz que são direitos dos
trabalhadores: "participação nas vantagens advindas da
modernização tecnológica e da automação".

Ora, Sr. Presidente, não sei o que o Relator ou o
futuro intérprete da Constituição entenderia pela leitura
desse texto que, no mínimo, cria dúvidas. Como vê V. Ex.a ,
já anteriormente o item II refere-se ao seguro-desemprego;
o item III, ao fundo de garantia; o item IV, ao salário
mínimo; o item V, à irredutibilidade da remuneração; o
item VI, à garantia de salário nunca inferior ao salário
mínimo; o item VII, ao 13.° salário; o item VIII, ao salário
do trabalho noturno; o item IX - chamo a atenção para
este item - refere-te à participação nos lucros desvincula
da da remuneração do trabalhador e na gestão da empresa
conforme definido em lei ou em negociação coletiva.

Sr. Presidente, entendo que a participação na vantagem
advinda da modernização tecnológica realiza-se exatamen
te através do que estabelece o item IX. Aqui, parece-me
que estamos cedendo uma participação antes mesmo que
d~la advenha qualquer benefício, seja para o empregado,
seja para o empregador. Na realidade, estamos antecipan
do a participação. Cada vez que a empresa se modernizar
se comprar uma máquina ou equipamento mais moderno 
deverá imediatamente haver participação dos empregados,
mesmo sem saber se o lucro virá ou não. Da mesma
forma, quando a empresa adquirir qualquer tecnologia
nova, terá também que dar participação aos empregados.

Ora, a empresa, quando adquire equipamento novo,
melhora sua tecnologia ou moderniza-se, ertá-se preparan
do para oferecer mais lucro, para atender melhor à comu
nidade, reduzir seus custos e, possivelmente, aumentar o
número de empregos ou, então, a remuneração dos seus
trabalhadores. Portanto, a partir do momento em que a
Constituição obriga a empresa a ceder partícípação ao
trabalhador após introdução da nova tecnologia, [em saber
qual será o resultado da modernização do seu equipamento,
estaremos adiantando algo que não se sabe se será viável
ou não, ou até mesmo poderemos estar impedindo a pró
pria empresa de se modernizar.

De modo que não entendo o que o Relator diz nesse
texto, para o qual ínelu.íve chamo a atenção de S. Ex.a
Porque ou nosso objetivo é modernizar o País, fazer com
que a empresa pague todos os benefícios sociais - natu
ralmente necessários, os quais a comunidade deve exigir
- ou então estamos contra a empresa, imaginando que
tudo poderá ceder, ainda que pague Impostos e o Governo
também se obrigue a conceder benefícios através desses
impostos recebidos. Portanto, peço a S. Ex.a que no míni-
mo, explique o que pretende dizer o texto. '

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Eminente Cons
tituinte José Lins, se V. Ex a permite, já solicitei autoriza
ção do eminente Presidente Jarbas Passarinho no sentido
de prestar esclarecimentos a V. Ex.a

O inciso IX trata da participação nos lucros; o inci
so XXIII, quando fala na participação e nas vantagens,
refere-se à redução da jornada de trabalho - amanhã po
derá ser uma vantagem da tecnologia; o remanejamento
funcional para serviços e trabalhos mais leves; o melhor
salário, como existe no Japã(). A idéia foi essa.

Veja V. Ex.a que esse foi o cuidado do Relator no sen
tido de não se incluir aí a jornada de trabalho, porque an
teriormente estabelecia-se a duração da jornada de tra
balho não superior a oito horas diárias, exatamente para
Poder permitir o que estamos pretendendo.

Quanto ao item que se refere à participação das van
tagens advindas, dessa modernização não é sobre lucro
ao contrário; amanhã poderá haver 'redução da jornad~
de trabalh?, em conseqüência de remanejamento ftmcíonal
etc. Esta e, portanto, a característica que presidiu a re
dação desse dispositivo.

Por isso mesmo, com este esclarecimento sabedor de
que V. Ex.a é sobretudo liberal e acreditando que a infor
mação poderá chegar ao que pretendemos, peço a V. Ex.a
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retirar o destaque, porque me parece que o esclarecimen
to foi satisfatório.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Relator, as
explicações de V. Ex.a não me convencem, mesmo porque
a empresa está voltada para o lucro, que proporcionará
benefícios, como redução da jornada de trabalho e a par
ticipação a que V. Ex.a se refere.

Estamos aqui produzindo um texto e, antes mesmo de
se saber qual o resultado, a conseqüência das 'medidas em
benefício da empresa já se lhe obriga a novas concessões
ao empregado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, para encaminhar contra, o Constituinte Oswaldo
Lima Filho.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO - Sr.
Presidente, sras. e Srs. Constituintes, imaginei desneces
sário defender um texto dessa clareza e até acreditei que
o nobre Constituinte José Lins, diante de explicações tão
claras, tão evidentes, do nobre Relator retirasse sua emen
da. oomo S. Ex.a persiste no objetivo de suprimir o texto,
passo a lê-lo e a fazer breves considerações a respeito.

O item XXIII, diferente do item XI - que trata da
participação nos lucros - diz, textualmente:

"XXIII - participação nas vantagens advindas
da modernização tecnológica e da automação."

É evidente que a Assembléia Nacional Constituinte es
tá legislando para o futuro - um futuro de automação,
de tecnologia moderna, de robotízaçâo, de tecnologia que
incorpora os satélites e o computador a toda atividade in
dustrial.

Ora, a principal decorrência dessa automação tem si
do, em todo o mundo industrial, nos países modernos, o
desemprego. Raros países tiveram a inteligência e a sabe
doria de utilizar a automação, de com ela enriquecer e
adquirir produtividade sem promover o desemprego. En
tre eles está o Japão, como bem corrobora o ilustre Rela
tor Bernardo Cabral, e é por isso que esse país se consti
tuiu num modelo de desenvolvimento do mundo moderno
e atingiu elevado grau de produtividade, os mais altos ín
dices de produto Interno Bruto e de renda per capita e
todos os índices promissores na economia, porque ali a
automação e o uso dos robôs não conduziram a indústria
ao desemprego.

Entre nós, é conveniente que o dispositivo constitu
cional estabeleça essa meta para o futuro, de modo que
a lei ordinária, amanhã, assegure aos trabalhadores par
ticipação no resultado, nas vantagens decorrentes da au
tomação e ,do uso dos robôs e dos computadores.

De resto, essa tem sido a prática nas convenções cole
tivas de trabalho. Essa reivindicação da classe trabalha
dora, onde os sindicatos não são muito fortes, onde a taxa
de desemprego já é alta, não alcança maior resultado.
Por isso, é necessária a manutenção do dispositivo, e creio
que a Constituinte agirá acertadamente mantendo-o.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para falar
contra, concedo a palavra ao Constituinte Virgildásio de
Senna.

O SR. CONSTIT1i'INTE VIIRGILDASIO DE SENNA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, gostaria de chamar a
atenção de V. Ex.as, no sentido de que o entendimento
deste texto está relacionado com a alinea c do inciso r,
deste Capítulo.

N.esta Assembléia Nacional Constituinte defendemos
o ponto de vista de que as empresas poderiam ter como
fundamento para a despedida por justa causa dos traba-

lhadores a sua modernização tecnológica. Em contrapar
tida, estava inserido, exatamente neste inciso, disposi
ção no sentido de que adviriam para o trabalhador van
tagens oriundas dessa modernização. Não é, portanto, feliz
a emenda do nobre Constituinte José Lins, que busca con
denar duplamente o trabalhador. Primeiro, despedindo-o
porque a fábrica se moderniza; e, em segundo lugar, por
que ele não participa dos resultados e das vantagens des
sa modernização, porque entende S. Ex.a que todo esse
resultado, todas as vantagens advindas de tal moderniza
ção devem caber exclusivamente ao empresário.

Assim, como entendo que o texto, claríssimo, contido
na alínea c tem de se compatibilizar com o que prescreve
o inciso XXIII, e-ncaminho contrariamente à aprovação da
emenda supressiva do nobre Constituinte José Lins.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Eraldo Ti
noco, Inocêncio Oliveira, José Lins, José Santana de Vas
concellos, Luís Eduardo, José Lourenço, Jonas Pinheiro,
Gilson Machado. Darcy Pozza, Jarbas Passarinho, José
Luiz Maia e Afif Domingos. Votaram NÃO os seguintes
Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade,
Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Cel
so Dourado, Egídio Ferre-ira Lima, Fernando Lyra, Fran
cisco Pinto, Haroldo Sabóia, Antônio Britto, José Fogaça,
José Paulo Bisol, Mário Lima, Nelson Jobim, Nelton Frie
drich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Vir
gildásio de Senna, Albano Franco, José Carlos Grecco,
José Tavares, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Rose de Frei
tas, Uldurico Pinto, Carlos Chiarelli, Osvaldo Coelho, San
dra Cavalcanti, Simão Sessim, Antônio Carlos Kond.er Reis,
Gerson Peres, Adylson Motta, Lysâneas Maciel, Luiz Salo
mão, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevílac
qua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Jo
sé Maria Eymael, Haroldo Lima e Roberto Freire.

O SR. PiRESIDENTE (Jarbas passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 14 Constituintes;
votaram NÃO 47 Constituintes. Total: 61 votos. O Desta
que foi rejeitado.

Em conseqüência, dez destaques iguais, do mesmo
inciso, ficam rejeitados igualmente. (Palmas)

Parece que estamos trabalhando lentamente, porque
todas as 'referências são feitas a que ainda estamos no
art. 6.0 Informa-me a Secretaria que já votamos 108
vezes e eliminamos mais de 1.100 destaques. Espero que
prossigamos com maior velocidade.

IV - SUSPENSÃO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Presi
dência vai suspender os trabalhos, convocando os Senho
res Constituintes para a continuação da presente reunião,
amanhã, 14-10-87, às 14:30 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 14 DE OUTUBRO DE 1987

Presidência dos srs.: Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente; Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-presidente;
Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Presidente.

I - REABERTURA D~ REUNIAO

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo
número regimental, declaro reaberta R. reunião.
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II - COMUNICAçõES DA PRESIDf:NCIA:

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Antes
de prosseguirmos com a votação dos destaques, a
Presidência deseja informar que, do dia 24 de setembro
até o dia 10 de outubro, durante vinte e um dias, foram
realizadas aqui, na Comissão, 121 votações. Aprovados 38
destaques; rejeitados 69; prejudicados, por falta de quorum
7; prejudicados por matéria não votada, 342; retirados
348 e acolhida uma sugestão pelo Relator sob a denomi
nação do título, que passou a denominar-se Direitos e Ga
rantias, em vez de Direitos e Liberdades. O total foi de 815
destaques que passaram-se por esta Comissão nesses dias.

IH - OIWEM DO DIA

VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTITUIÇAO
TÍTULO I! (continuação)

Destaque n.o 1553/S7 - Emenda n.o 1P
02597-4, do Sr. Olívio Dutra, "que modifica o
art. 18, inciso IV, alínea "r" do Projeto de Consti
tuição (art. 6.° do Substitutivo n,? 2)". (13S.a vo
tação)

Em votação o Destaque n.O 1553, do ilustre Constitu
inte Olivio Dutra, referente à Emenda n.O 2597, de sua
autoria. Presente o autor do destaque, concedo a palavra
a S. Ex.a

Trata-se de uma emenda modificativa ao inciso XXIII
art. 6.° S. Ex.a propõe que se diga:

":11: assegurada a participação das organizações
de trabalhadores nos processos decisórios relativos
à introdução de normas tecnológicas no processo
de produção."

Tem S. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE OLíVIO DUTRA - Sras. e srs.
Constituintes, membros da Comissão de Sistematização:

Nosso destaque se refere exatamente ao inciso XXII!
do art. 6.° do capítulo lI, dos Direitos Sociais.

O inciso diz textualmente o seguinte:

"Participação nas vantagens advindas da moder
nização tecnológica e da automação".

Nosso destaque quer enfatizar as questões que enten
demos importantes e que trazemo~ à !eflexão dos ilu~tr~s
membros da Comissão de sistematlzaçao. Somos favoráveís
à introdução de modernas tecnologias na produção. A"!íé
mesmo entendemos 'que há setores em que essa tecnclogía
já deveria ter sido introduzida há mais tempo, mas que
o capital não o faz, porque o retorno nao e na rapidez
que ele gostaria que ocorresse e nem no volume de lucro
que lhe interesse.

As modernas tecnologias são decorrentes da apreensão
do conhecimento científico que; um patrimônio da huma
nidade. A tecnologia é transformar o conhecimento cientí
fico em bens úteis a serviço da sociedade. Então nós traba
lhadores, somos os principais empenhados em que o pro
cesso científico chegue ao local de trabalho; melhore as
condições de trabalho, os métodos de produção; aumente
a produtividade. Entendemos, porém, que devemos ser os
principais beneficiários da introdução dos modernos pro
cessos tecnológicos. E o texto do inciso XXIII está possibi
litando a participação nas vantagens advindas, isto é, está
colocando a participação dos trabalhadores a posteriori
da introdução dos modernos processos tecnológicos.

O art. 6.°, na sua letra c, coloca o fator tecnológico como
uma possibilidade de justificar demissões. Portanto, se o
trabalhador não tiver uma participação na ínstrodução,
na definição de políticas tecnológicas ou de automação

no seu local de trabalho, ele poderá não ter participação
alguma nos benefícios da introdução dos processos tecno
lógicos, porque o fator tecnológico poderá demiti-lo, con
forme diz a letra c do art. 6.°. Então, o nosso destaque visa
corrigir essa possibilidade de o trabalhador, em vez de ser
beneficiário da tecnologia, ser a sua principal vítima, com
a perda do seu emprego, e possibilita que o trabalhador,
através das suas organizações, os sindicatos, a federação
ou a confederação, os organizações criadas pelos traba
lhadores, até mesmo o seu local de trabalho, com as co
missões de fábrica, com as comissões paritárias entre em
pregados e empregadores, esta forma possibilita que os
trabalhadores estejam participando dos benefícios da in
trodução de modernos processos tecnológicos desde antes
deles começarem a produzir seus efeitos.

Entendemos assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Consti
tuintes, que estaremos dando o real espírito que o ilustre e
nobre Relator quis dar à redação do inciso XXIII; possibi
litar efetivamente que os trabalhadores sejam beneficiários
dos modernos processos tecnológicos. Entendemos que o
Sr. Relator não quis apenas marcar uma posição de prin
cípio, colocar uma letra morta no texto da Constituição
que não tivesse eficácia. Por isto, o nosso destaque vai no
sentido de aperfeiçoar a redação do ilustre Relator e as
segurar ao conjunto dos trabalhadores a participação nos
benefícios da introdução de modernos processos tecnológi
cos desde o seu início e não apenas a posteriori.

Esta ,é a reflexão que trazemos para os Membros da
Comissão de Sistematização. Muito obrigado.

O SR. PIRESIDENTE (Aluízio Campos) - Só existe até
agora, discrição para encaminhamento a favor. A Mesa
pergunta aos Srs. presentes se desejam fazer inscrição para
encaminhamento contra.

Tem a palavra a Sra. Constituinte Cristina Tavares,
para encamínhamento a favor.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, estamos chegando
ao final deste artigo em que se definem os direitos dos tra
balhadores, Queremos assinalar alguns progressos obtidos,
aqui, através de um voto, e que longe de significar um pro
cesso que venha a ameaçar a consolidação do capitalis
mo no Brasil, ele apenas resgata o que os trabalhadores
já vêm perdendo desvairada acumulação de capital e o des
prezo ao trabalho.

Estamos vivendo, srs, Constituintes, um momento mui
to importante do desenvolvimento tecnológico mundial: A
introdução de novas tecnologias no processo produtivo
determinará, como sempre determinou ao longo da histó
ria econômica do mundo, não só o poder dos povos, mas
o poder dos trabalhadores.

Vimos aqui derrotada uma proposta para a qual pedi
destaque mas que não era da minha autoria, era da autoria
coletiva, de uma centena de entidades de trabalhadores,
de cientistas, de professores que, ao mesmo tempo que
aplaudiam um progresso tecnológico e defendiam a neces
sidade de um projeto tecnológico nacional que acelerasse
diante da economia, iria preservar os avanços dessa tecno
logia, para que beneficiassem não apenas ao capital, mas,
também, ao trabalho. Desgraçadamente, e até acredito que
alguns dos Constituintes que votaram contra o destaque
não prestaram muita atenção, porque a introdução de tec
nologias em uma empresa seria motivo de dispensa por
justa causa.

Temos a oportunidade, agora, de resgatar aquele erro
cometido semana passada nesta Comissão. Reza o destaque
apresentado pelo nobre Constituinte Olívio Dutra que é
assegurada a participação da organização dos trabalha
dores nos processos decisórios relativos a introdução de
novas tecnologias no processo de produção.
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Por favor, não venham argumentar que estamos que
rendo introduzir, através desta Assembléia Nacional Cons
tituinte, desta Comissão de Sistematização, processos exó
ticos do capitalismo moderno. Falo em modernidade, falo
num capitalismo em que possa haver a convivência entre
o trabalho e o capital, pois em vários países do mundo, e eu
citaria um dos mais desenvolvidos, que é o Japão, existe,
na sua legislação, um instituto que se denomina moratória
tecnológica.

A tecnologia, quando é apropriada pelo ramo da ati
vidade econômica, sej a nas fábricas, sej a nos serviços, as
empresas negociam com os sindicatos, e há uma moratória
para que a introdução das novas tecnologias não se faça
de forma extremamente rápida, prejudicando o mercado
de trabalho.

Peço a atenção dos Constituintes, para esta votação.
t importante definirmos, aqui, que estamos preocupados
cp~ a consolidação de um sistema social, econômico e po
lt~ico, em que uma banda do Brasil, a banda minoritária,
nao esmague a outra banda do Brasil, a banda majoritá
ria, a banda dos trabalhadores.

Daí por que venho defender o destaque do Constituinte
Olívio Dutra. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Para pronun
ciar-se contra, concedo a palavra ao nobre Constituinte
Egídio Ferr·eira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, o texto do inciso enfocado pela emenda diz
que:

"t direito do trabalhador a participação nas
vantagens advindas da modernização tecnológica
e da automação."

A emenda é substitutiva, propõe que se tire, que se
exclua esse texto, e ponha um outro que permite a parti
cipação dos trabalhadores nas decisões que levarão à mo
dernização.

Creio que a melhor política, em favor dos trabalhado
res, é o preceito como se encontra o enunciado: o direito
do trabalhador de participar dos produtos advindos da
tecnologia e da modernização.

Como o texto está redigido vai permitir que a legisla
ção ordinária, mais tarde, crie mecanismos que permitam
a participação do trabalhador naqueles atos, naquelas
decisões da empresa que levarão a essa evolução, a essa
modernização.

Não vejo como possa ser acolhida a emenda, sobretudo
quando visa à erradicação do princípio colocado pelo Re
lator do Projeto.

Pronuncio-me contra.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala

vra o Sr. Relator, Bernardo Cabral.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente

e Srs. Constituintes, malgrado a posição dos eminentes
oon.stítuíntes que defenderam a emenda, assiste razão ao
Constituinte Egídio Ferreira Lima. S. Ex.a coloca, com
propriedade, o que pretende o inciso XXIII.

Em verdade, diz a emenda que é assegurada a par
ticipação das organizações de trabalhadores nos processos
decisórios, relativos à introdução de novas tecnologias no
processo de produção. O substitutivo dá a garantia ao
trabalhador de participar nas vantagens advindas da mo
dernização tecnológica e da automação. Se fôssemos aco
lher a emenda, seria uma subordinação, uma inversão da
empresa para a entidade, quando queremos é dar ao tra
balhador esse direito. E chamo a atenção dos srs, para o
inciso IX do Substitutivo já aprovado, onde se vê a par
ticipação dos trabalhadores nos lucros desvinculados da
sua remuneração e na gestão da empresa.

Conseqüentemente, com esse aspecto o empregado
está completamente garantido; mudar como se pretende
aqui, numa substituição, seria prejudicá-lo. Por isso, a
Relataria também se posiciona contra a emenda.

Durante o pronunciamento do Sr. Bernardo
Cabral, o Sr. Aluízio Campos, Primeiro-Vice-Pre
sidente, deíxa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vi
ce-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se
à votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Constituintes: Abigail Fei

tosa, Ademir Andrade, oarios Mosconi, Cristina Tavares,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Mário Lima, Paulo Ra
mos, Sigmaringa Seixas, Antonio Mariz, José Carlos Grec
co, Miro Teixeira, Octávio Elí:io, Rose de Freitas, Vilson
Souza, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Ma
ciel, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio,
Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram
NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Aluízio Cam
pos, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Gasparian, Antônio Britto, João Calmon,
José Ignácio Ferreira, José Serra, Nelson Jobim, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Pimenta da Veiga, Raimun
do Bezerra, Theodoro Mendes, Wilson Martins, Délio Braz,
Israel Pinheiro, José Tavares, Marcos Lima, Aloysio Cha
ves. Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira,
.rosé Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo,
Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Jonas
Pinheiro, Ricardo Izar, Simão Sessim, Darcy Pozza, Ger
son Peres, Jarbas Passarinho, Bonifácio de Andrada, Fran
cisco Rossi, Joaquim Bevilacqua e Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 23 Constituintes;
votaram NÃO 40 Constituintes. Total: 63 votos. O Desta
que foi prejudicado por falta de quorum qualificado.

Em votação o Destaque n.O 1.581, requerido pelo no
bre Constituinte Paulo Paim. (Pausa)

S. Ex.a retira o destaque.
Destaque n,? 5.757-87 - Emenda n.o ES

30879-A, do Sr. Carlos Alberto Caó, "quem adita
expressão ao art. 7.° inciso XXV do Substitutivo
n.O 1 (art. 6.0, inciso xxm do Substitutivo n.O
2.)" (136.a votação)

Em votação o Destaque n.O 5.757, requerido pelo no
bre Constituinte Carlos Alberto caõ. (Pausa)

S. Ex.a não se encontra presente.

Há indicação para o nobre Constituinte Luiz Salo
mão defender o destaque. Tem a palavra S. Ex.a

. O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr. Pre
sídente, nobre Relator, nobres Constituintes, a tarefa que
me cabe de defender a emenda do Constituinte Carlos
Alberto Caó está bastante dificultada pelo parecer exa
rado, minutos atrás, pelo nobre Constituínte Bernardo Ca
bral. Ainda assim, tenho a pretensão de encarecer ao
nobre Relator Bernardo Cabral uma reflexão em torno
desta questão, porquanto discordo do ponto de vista do
Constituinte Egídio Ferreira Lima.

o O que interessa aos trabalhadores não é a participa
ção nos resultados da introdução de novas tecnologias
mesmo porque é extremamente difícil mensurar quais são
as vantagens da introdução de novas tecnologias. A intro
dução de novas tecnologias implica a redução do consumo
dos coeficientes técnicos, do emprego de mão-de-obra ou
do emprego de fatores de produção, de matérias-primas
de energia, do que seja. E isto é extremamente difícil de
mensurar a que atribuir economias do processo de pro
dução.
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Nobre Relator Bernardo Cabral, eu encareceria a sua
atenção para este aspecto, porque é extremamente impor
tante compreender como se dá a inovação tecnológica
nos processos industriais. O que pretende a emenda do
nobre Constituinte Carlos Alberto Caó não é uma parti
cipação eventual em vantagens auferidas pela empresa,
pela melhoria do seu processo de produção. O que ele
pretende é uma participação dos trabalhadores no pro
cesso político de decisão da introdução dessas tecnologias
sempre que estas novas tecnologias impliquem redução
dos postos de trabalho. O que se está buscando com esta
proposição é evitar o desemprego tecnológico, o deslo
camento do trabalhador pela maquinaria, sem que haja
qualquer tipo de negociação entre o detentor da tecnolo
gia, entre o patrão que introduz essa inovação tecnológica
e os seus empregados.

De modo que há uma diferença bastante acentuada
entre o que propõe a emenda do Constituinte Carlos Al
berto Caó e o que consta do texto do nobre Relator Ber
nardo Cabral, que teve a melhor das intenções, que teve
uma intenção realmente louvável de dar aos empregados
uma participação, qualquer que seja, nas vantagens de
correntes das inovações tecnológicas. O que eu quero re
gistrar em termos dessa diferença é que o que se está pro
pondo não é uma participação economícísta, não é uma
partilha das vantagens entre o patrão e os empregados.
O que se está pretendendo é a defesa do emprego em fun
ção das inovações tecnológicas que são substituidoras de
mão-de-obra, e isto é extremamente importante para cla
rear o inciso I, letra b, do art. 6.°, do nobre Relator Be,
nardo Cabral.

Hoje, uma das causas de motivação aceitas no pro
jeto de V. Ex.a é exatamente a mudança tecnológica
como um dos fatores que permite ao patrão desempregar.
Se isso não ficar esclarecido, pode-se interpretar que a
letra b, inciso I, do art. 6.° faculta ao patrão despedir,
dentro das ressalvas da proteção contra a demissão imo
tivada, apenas porque se introduziu uma inovação tecno
lógica.

Presto este esclarecimento, tento esclarecer este pon
to na expectativa de fazer V. Ex.a compreender que há
uma diferença entre a participação do ponto de vista eco
nômico as vantagens das inovações tecnológicas introdu
zidas nos processos industriais e o que propõe o Consti
tuinte Carlos Alberto Caó, que é uma participação; não é,
de nenhuma forma, uma intervenção; a decisão perma
nece com o patrão. Apenas ele tem de dar conhecimento
das implicações técnicas das inovações tecnológicas intro
duzidas.

Era este o esclarecimento que eu queria prestar.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -- Não há

oradores inscritos.
O Sr. Relator quer falar? (Pausa)
Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Constituintes: Abigail Fei

tosa, Ademir Andrade, Carlos Mosconi, Cristina Tavares,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto,
José Paulo Bisol, Mário Lima, Nelton Friedrich, Paulo Ra
mos, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Antonio Ma
riz, José Carlos Grecco, Octávio Elisio, Rose de Freitas,
Uldurico Pinto, Vilson Souza, Brandão Monteiro, José
Mauricio, Lysâneas Maciel, Luiz Inácio Lula da Silva, Plí
nio Arruda Sampaio, Haroldo Lima, Roberto Freire, Ja
mil Haddad. Votaram NÃO os seguintes Senhores Consti
tuintes: Alfredo Campos, Artur da Távola, Bernardo Ca
bral, Celso Dourado, Egidio Ferreira Lima, Fernando Be
zerra Coelho, Fernando Gasparian, Antônio Britto, João
Calmon, Milton Reis, Nelson carneiro, Nelson Jobim, Nil
son Gibson, Oswaldo Lima Filho, Pimenta da Veiga, Rai
mundo Bezerra, Theodóro Mendes, Wilson Martins, Délio

Braz, Israel Pinheiro, João Natal, José Costa, Marcos Lima,
Michel Temer, Roberto Brant, Alceni Guerra, Aloysio Oha
ves, Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira,
José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís
Eduardo, Mário Assad, Paulo Pimentel, ~icardo Fiít?:a,
Sandra Cavalcanti, Jonas Pinheiro, Gilson Machado, Ri
cardo Izar, Simão Sessim, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jar
bas Passarinho, Adylson Motta, Francisco Rossi, Joaquim
Bevilacque, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Antonio
Farias.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 27 Constituintes;
votaram NAO 51 Constituintes. Total: 78 votos. O Desta
que foi rejeitado.

Passa-se à apreciação do Inciso XXIV, cujo teor é:
"Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo

do empregador, sem excluir a indenização a que
este está obrigado, quando incorrer em dolo ou
culpa."

Destaque n,v 0344.87, do Sr. Constituinte
Eduardo Jorge - Emenda n,? ES·34058-1 (em
parte) da Sra. Abigail Feitosa, "que dá nova re
dação do inciso XXIV do art. 7.°, do Substitutivo
n,v 1 (art. 6.°, inciso XXIV, do Substitutivo n.? 2)".

Em votação o Destaque 344 do Constituinte Eduardo
Jorge, referente à Emenda 34058, de autoria da Consti
tuinte Abigail Feitosa.

Tem a palavra a Sra. Constituinte Abigail Feitosa.
A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.

Presidente, Srs. Constituintes:
A emenda que defendo do Inciso XXIV é:

"XXIV - seguro contra acidente do trabalho,
doenças profissionais e do trabalho, a cargo do
empregador, sem excluir a responsabilidade civil
e criminal e a indenização prevista no direito co
mum em caso de culpa ou dolo."

O Pais tem altos índices de acidente do trabalho e as
doenças profissionais estão sendo vistas todos os dias, haja
vista o caso dos mineiros, a contaminação, o problema do
mercúrio, do pessoal que lida com ouro. Agora mesmo es
tamos vendo um acidente que não é especificamente de
trabalho, mas, no instante em que se utiliza a energia
nuclear, é indispensável levantar este assunto. Eu gosta
ria, então, que os companheiros vissem com cuidado essa
questão do acidente do trabalho, porque muita gente fica,
inclusive, incapacitada. Temos na Bahia um problema com
o pessoal que trabalha no sisal, que fica mutilado. Assisti,
em determinada ocasião, a uma assembléia com 500 pes
soas com os braços levantados, semelhante a um quadro
de guerra, pois todos tinham o antebraço amputado. Te
mos de valorizar isto. Outro exemplo é do pessoal que tra
balha na indústria petroquímíca e sofre contaminação
por substâncias químicas.

Desta forma, eu gostaria de chamar a atenção do Pre
sidente e dos Srs. Constituintes, para que seja garantida
ao trabalhador a assistência e para que ele tome conhe
cimento de que seu trabalho é perigoso, porque não se
admite mais que exatamente quando o homem se prepara
para avançar na civilização, que ele não esteja preparado
para trabalhar com este tipo de substância que pode tra
zer dano à sua saúde. O caso dos mineiros é o que mais
me chama a atenção.

Assim, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, eu gostaria
que fosse modificado o texto e constasse esta expressão:

"Seguro contra acidente do trabalho, doenças
profissionais e do trabalho a cargo do emprega
dor, sem excluir a responsabilidade civil e cri
minal e a indenização prevista no direito comum
em caso de culpa ou dolo."
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Os empresários não se incomodam muito com essa
questão, e realmente levam mais em conta o quanto eles
ganham e que fatura eles têm ao trabalhar com essa ques
tão. E os trabalhadores pagam com a saúde e, às vezes, de
maneira fatal.

O SR. PRESIDENTE - (Jarbas Passarinho) - Não
há mais oradores inscritos.

Com a palavra o nobre Relator Bernardo Cabral.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente

e Srs Constituintes: Ê com profundo pesar que me coloco
contra a Constituinte Abigail Feitosa, para a manutenção
do texto, que além de explícito, protege o trabalhador da
seguinte forma:

"Seguro contra acidentes do trabalho, a car
go do empregador, sem excluir indenização a que
este está obrigado quando incorrer em dolo ou
culpa."

A emenda pretende o mesmo seguro, mas imputa a
doença profissional e a do trabalho, a cargo do empre
gador, ainda quer que a ele seja também incluída a res
ponsabilidade civil, criminal e a indenização prevista co
mum em caso de culpa ou dolo.

Há muita mistura no campo do Direito. De modo que
não é uma boa redação, e peço permissão para esta crí
tica, a fim de ficar com a do texto, que é bastante explí
cito. Por isso, o Relator vota contra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se
à chamada da votação.

Antes de dar início à votação, o Relator consulta se a
Constituinte Abigail Feitosa retira a sua emenda.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Re
tiro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirada
a emenda.

Destaque n.? 2.959-87 - Emenda n.O 33776-9,
do Sr. Israel Pinheiro, "que dá nova redação ao
inciso XXIV, do art. 7.° do Sul>,stitutivo n.o 1
(art. 6.°, inciso XXIV do Substitutivo n.? 2)".

Em votação o Destaque n.o 2959, requerido pelo Cons
tituinte Israel Pinheiro referente à Emenda n.O 33776, de
sua autoria.

Tem a palavra o Sr. IConstituinte Israel Pinheiro.
O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Sr.

Presidente e srs, membros desta Comissão, este destaque
talvez seja até mais redacíonal, Propondo a supressão da
parte final do inciso XXIV, quando diz:

" . .. a cargo do empregador, sem excluir a
indenização a que este está obrigado quando in
correr em dolo ou culpa."

A razão é que nos arts. 223 e 224, quando trata da
seguridade social, diz o seguinte:

"Art. 223 - A seguridade social compreende
um conjunto integrado de ações, voltado para as
segurar os direitos relativos à saúde, à previdên
cia e à assístêncía socíal,"

E o bolo financeiro compreende a parte do empre
gador e a parte do empregado. Ora, aqui no inciso XXIV
diz que só compete ao empregador. Então, vai entrar em
choque com o bolo da Previdência Social, quando sabe
mos hoje que há uma participação da parte do empregado
no seguro, que é pago pela Previdência Social aos empre
gados.

A emenda, Sr. Relator e Sras. e Srs. membros da
Comissão, visa exatamente a corrigir, a dirimir dúvidas
que por acaso possam surgir, sem prejudicar o mérito do
inciso, que é da maior importância quando protege o tra
balhador de seguro contra acidente de trabalho. Diria mais:
é uma emenda corretiva, esclarecedora, para evitar rutu-

ras dúvidas a respeito da formação fundo que há de defi
nir os recursos oriundos para o pagamento do seguro em
função dos acidentes de trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarínho) - Tem a
palavra o Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te e Srs. Constituintes, é evidente que a emenda do Cons
tituinte Israel Pinheiro é danosa ao empregado. O que se
quer aqui não tem nada a ver com Previdência Social. O
que se fala aqui é em acidente de trabalho a cargo do
empregador, devidamente caracterizado como direito so
cial do trabalhador. Sabe S. Ex.a da estima em que o
tenho, a dificuldade com que me sinto tomado de me
posicionar contra S. Ex.a mas sou forçado, à vista de não
querer amputar esse direito social do trabalhador, a vo
tar contra a emenda de S. Ex.a

O CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Sr. Presi
dente, em função das explicações do Relator, retiro o des
taque.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Muito obri
gado a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirado
o destaque.

Em votação o Destaque n.o 8049, requerido pelo Cons
tituinte Antoníocarlos Mendes Thame, referente à emen
da de sua autoria.

Está presente o autor? (Pausa)
Ausente.
Prejudicado.
Em votação o Destaque n. O8259, requerido pelo Cons

tituinte Alysson Paulinelli, referente à emenda de sua
autoria.

Está presente o autor? (Pausa)
Ausente.
Prejudicado.
Passamos ao item XXV do art. 6.°, cu] o teor na

redação do Substitutivo é o seguinte:
"Proibição de distinção entre trabalho ma

nual, técnico ou intelectual ou entre os profis
sionais respectivos."

Destaque n.O 3187-87, do Sr. José Lins, "que
suprime o inciso XXV, do art. 6.° do Substitu
tivo n.O 2".

Em votação o Destaque n.O 3178, de autoria do Cons
tituinte José Lins, supressívo do inciso.

Tem a palavra o Constituinte José Lins.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,

Srs. Constituintes, a redação proposta pelo autor ao item
XXV, do art. 6.° diz:

"Proibição de distinção entre trabalho ma
nual, técnico ou intelectual ou entre os profis
sionais respectivos."

Este texto é tradicional nas Constituições brasileiras.
As três últimas Constituições, pelo menos, consagram a
mesma redação. Mas, Sr. Presidente, imagino que nós te
mos obrigação de aperfeiçoar o texto. Na realidade, não
sei qual é o objetivo a atingir, através do estabelecimento
dessa redação na Constituição. Porque ela se refere à proi
bição de distinção entre trabalho manual, técnico, ou de
outra natureza, pergunto se essa distinção é para efeito
de salários, se é para efeito de jornada de trabalho, por
que mesmo quando se trata de trabalho físico, a própria
Constituição já distingue o trabalho diurno do trabalho
noturno, o trabalho salubre do insalubre. E quando se pen
sa na formação da mão-de-obra, chegamos a não enten
der realmente qual é o objetivo do texto, porque a mão-
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de-obra tem todo um rito de formação: desde a mão-de
obra desqualificada, que praticamente não precisa de ne
nhuma escola, até a mão-de-obra de nível médio e a mão
de-obra altamente especializada. Ora, se pretendemos que
não haja distinção, deve haver um objetivo: distinção pa
ra fins de jornada de trabalho, distinção para fins de
salário. Parece-me que este é um objetivo praticamente
inatingível. E quando se trata de proibição de distinção
entre os profissionais respectivos, a coisa realmente se
complica, pelo menos para mim, que não chego a perceber
bem qual é o objetivo desse parágrafo.

Imagino que a redação natural seria: "Ninguém será
discriminado em função de sexo, cor, profissão, trabalho".
Eu entenderia a redação, se ela se dirigisse para esse
lado.

Tenho um profundo respeito pelo Relator, e quem sabe
ele poderia nos ajudar esclarecendo essa matéria.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Constituinte
José Lins, pediria a atenção de V. Ex.a para a sua inda
gação.

A Constituicão de 1967, a atual, conforme diz V. Ex.a,
já é uma tradição em nosso Direito Constitucional este
registro de proibição de distinção entre trabalho manual,
técnico ou íntelectual, ou entre 'Os profissionais respecti
vos. Parou-se aí, como as Constituições anteriores assim
o vêm fazendo, porque foi a de 1946 que estabeleceu qual
era essa distinção:

"Não se admitirá distinção entre direitos, ga
rantias e beneficios."

Por isso tinha razão V. Ex.a quando indagava: - Será
que era jornada de trabalho? Não caberia.

Então, apenas direitos, garantias e benefícios. Por isso
é que se justifica a inclusão no texto constitucional, para
que se respeitem esses direitos, essas garantias e esses
benefícios.

A vista desse esclarecimento, que é o texto original
da Constituição de 1946, que me permito ler para V. Ex.a :

"Não se admitirá distinção entre o trabalho
manual ou técnico e trabalho intelectual, nem
entre os profissionais respectivos."

Aqui param as demais; e a de 1946 continuava:
" ...no que concerne a direitos, garantias e

benefícios."
E hoje não continua, porque já está devidamente con

sagrado o que diz respeito a esses direitos, garantias e
benefícios.

Por essa razão, apelo para V. Ex.a - 'Caso o meu
esclarecimento tenha satisfeito a V. Ex.a - no sentido
de que retire a emenda de sua autoria.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Talvez eu tives
se preferido o texto a que V. Ex.a tez referência. Retiro,
porque, realmente, entendo que a intenção é boa.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Muito obri
gado a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirado
o destaque.

Em votação o Destaque n.> 7.486, requerido pelo Cons
tituinte Luis Roberto Ponte, que suprime a expressão "ou
entre os profissionais respectivos".

O SR. CONSTITUINTE LUíS ROBERTO PONTE 
Sr. Presidente, a minha dúvida era muito na linha do
colega que me antecedeu, porque se era a finalidade de
distinguir entre salários de profissionais iguais, me pare
ceria não ser conveniente, já que se tem sempre a neces
sidade de distinguir, dentre os mesmos profissionais, em
termos de remuneração, aqueles que são mais capazes
e mais dedicados. A preocupação era desta ordem. A luz
dos esclarecimentos - se me confirma o Relator que não
é isto que pretende impedir - retirarei o meu destaque.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Muito obri
gado, Ex.a É exatamente isso!

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirado
o destaque.

Em relação ainda ao art. 6.0, temos agora as emen
das aditivas.

A primeira é de autoria do nobre Constituinte Nel
son Carneiro, que requer preferência para o Destaque
n.O 1.395/87, Emenda n.? ES-22193-1, de sua autoria.

Trata-se, portanto, de um requerimento de preferên
cia. Não há encaminhamento, mas é requerimento que
deve ser submetido a votação simbólica.

Os Srs. Constituintes que estejam de acordo 'Com o
requerimento de preferência queiram permanecer senta
dos. (Pausa.)

Aprovado por maioria.
Destaque n,v 1395-87 - Emenda .

n,? ES-22193-1, do Sr. Nelson Carneiro, "que adita
inciso ao art. 7.° do Substitutivo n.? 1 (art. 6.° do
Substitutivo n.? 2)". (137.a votação)

Em conseqüência, passaremos à votação da Emenda
n.O 22193-1, de autoria do Constituinte Nelson Carneiro,
que acrescenta o seguinte item:

XXV - proibição de diferença de salários e
de critério de admissões por motivo de sexo, cor
e estado civil.

Tem a palavra S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO _
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, acredito que o nobre
Relator, por um lapso, não incluiu este dispositivo no texto
do seu proj eto. Ele figurou, pela primeira vez, e por minha
iniciativa, na Constituição de 1967.

O que visa esse texto? Diz apenas o seguinte:
"Proibição de diferença de salários e de cri

tério de admissões por motivo de sexo, cor e
estado civil."

Esse texto constitucional já foi objeto de duas leis
que o regulamentam: a Lei n.> 5.473, de 1968, e a Lei
n.O 7.437, de 1985.

O que visa isso, Srs. Constituintes?
O dispositivo visa impedir que, por motivo de sexo,

cor e, principalmente, de estado 'Civil, sejam impedidas
de entrar no serviço público ou no serviço privado pessoas
que seriam discriminadas.

A primeira Lei, sob o n.O 5.473, de 1968, que regula
mentou esse dispositivo, diz o seguinte, no seu art. 1.0:

"São nulas as disposições e providências que,
direta ou indiretamente, criam discriminações
entre brasileiros de ambos os sexos para provi
mento de cargos sujeitos à seleção, assim nas
empresas privadas como nos quadros do funcio
nalismo público civil, estadual ou municipal, do
serviço autárquico, de sociedades de economia
mista e de empresas concessionárias do serviço
público."

Todos nós sabemos que certas empresas despedem
as suas funcionárias quando elas se 'Casam, porque não
querem arcar com a ausência durante o período de gra
videz. Outras não são admitidas por motivo de cor, embo
ra na seleção elas tenham alcançado o mesmo nível, ou
muitas vezes um nível melhor do que as suas concorrentes.

Há dois exemplos frisantes que todos conhecem. Há
poucos anos, a Petrobrás se recusou a empossar geólogas
que tinham sido aprovadas -no concurso a que se subme
teram. Por quê? Por motivo de sexo. Foi preciso que no
Parlamento se fizesse um grande movimento, do qual
participei e de que participaram as instituições femininas,
para que a Petrobrás acabasse admitindo a presença das
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geólogas nos serviços especializados para os quais se ti
nham preparado. E mais ainda. Os pernambucanos se
lembram de que o Tribunal de Justiça de Pernambuco
se recusou a dar posse às juízas que haviam passado no
concurso, somente porque eram mulheres. Foi preciso um
grande clamor nacional para que o Tribunal de Justiça
acolhesse juízes que tinham passado no concurso, mas
que eram no sexo feminino.

Todos vemos as discriminações que marcam a pre
sença da mulher, principalmente da mulher devido ao seu
estado conjugal. As mulheres não podem entrar sozinhas
num bar, porque não são atendidas, as mulheres não
podem se hospedar sozinhas num hotel, porque não são
atendidas.

Quero a atenção especial do Sr. Relator, para dizer
a S. Ex.a que só por engano esse texto não fígura; desde
logo, no seu projeto porque o atual artigo, o art. 165,
item lU, da atual Constituição, já é um direito que está
na atual Constituição e que está regulamentado por
duas leis.

De modo que espero que S. Ex.a opine favoravelmente
a esta emenda que consubstancia um direito do traba
lhador: a igualdade na admissão e no salário, indepen
dentemente do sexo, da cor e do estado civil.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos
proceder à votação.

S{)licito ao Sr. Secretário que proceda à 'Chamada dos
Srs. Constituintes.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Constituintes: Abigail Feí

tosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Artur da Távola,
Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Egídio
Ferreira Lima, Haroldo Sabóia, Antônio Britto, João Cal·
mon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José Serra, Mário
Lima, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Pimenta da Veiga, Prisco
Viana, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Sigmaringa
Seixas, Wilson Martins, Antonio Mariz, Israel Pinheiro,
José Carlos Grecco, José Costa, José Tavares, Miro Tei
xeira, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Antoniocarlos Men
des Thame, Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco, José Lins,
Mário Assad, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo
Fiúza, Sandra Cavalcanti, Jonas Pinheiro, Gilson Macha
do, Ricardo Izar, Simão Bessím, Darcy Pozza, Gerson Pe
res, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Adylson Motta,
Francisco Rossi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da
Silva, Plínio Arruda Sampaio, Siqueira Campos, Roberto
Freire e Antonio Farias. Votaram NÃO os seguintes Se
nhores Constituintes: Bernardo Cabral, Cristina Tavares,
Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fran'Cisco
Pinto, José Paulo Bisol, José Richa, Nelton Friedrich,
Paulo Ramos, Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna,
Délio Braz, Michel Temer, Uldurico Pinto, Vilson Souza,
Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Inocêncio Oliveira, José
Jorge, Luís Eduardo, José Maurício, Bocayuva Cunha,
Adolfo Oliveira, Haroldo Lima e Jamil Haddad.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n,o 1395, o Sr. Jarbas Passarinho, Ter
ceiro-Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Fernando Henrique
Cardoso, Quarto-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 59 Cons
tituintes; votaram NAo 25 Constituintes. Total: 84 votos.
O Destaque foi aprovado.

Destaque n.O 2451/87 - Emenda .
n.O ES·33193-1, do Sr. Adhemar de Barros Filho,
"que adita o inciso XXV ao art. 7.° do Substi
tutivo n.O 1 (art. 6.° do Substitutivo n.O 2)".

Passa-se à consideração do Destaque n.? 2451, apre
sentado pelos Constituintes Adhemar de Barros Filho e
José Maurício.

A emenda do Constituinte Adhemar de Barros Filho
diz o seguinte:

"l!J assegurado ao trabalhador urbano e rural
o direito de se organizar sob forma 'Cooperativa."

Tem a palavra o Sr. Constituinte Adhemar de Barros
Filho.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FI
LHO - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a emenda de
nossa autoria, de ,D.o 33193, realmente busca introduzir,
sob forma de inCISO ao art. 6.°, o texto que acaba de
ser lido P<Jr V. Ex.a:

"Assegura ao trabalhador urbano ou rural o
direito de se organizar sob forma de cooperativa."

Entendemos que deveríamos ser explicitas ao nível
dos direitos sociais. Foi esta a proposta, exatamente pelo
texto do substitutivo apresentado pelo ilustre Relator,
Constituinte Bernardo Cabral.

As referências ao cooperativismo são limitadas ao
Capítulo da Ordem Econômica. S. Ex.a propõe no art. 195,
por exemplo, § 1.0:

"A lei apoiará e estimulará o cooperatívísmo
e outras formas."

Coloca ao nível, portanto, de lei ordinária, lei com
plementar.

No § 3.° do mesmo art. 195, propõe o ilustre Relator:

"O Estado organizará a atividade garimpeira
em cooperativas."

Isto também é ao nível de lei ordinária.

Ainda no Capítulo da Ordem Econômica, no art. 213,
S. Ex.a propõe que:

"A alienação ou concessão, a qualquer título,
de terras públicas, com área superior a 500 hecta
res, a uma só pessoa física ou jurídica, ainda que
por interposta pessoa, excetuados os casos de
cooperativas de produção, originárias de processos
de reforma agrária ... "

Nós entendemos que o direito de se organizar sob
forma de cooperativa é muito mais um direito que se
Insere no contexto dos direitos sociais e que, portanto,
deveria ser claramente expresso como inciso do art. 6.°
Entendemos que, embora repita, ao nível de princípio
constitucional e não ao nível de lei ordinária, facultando
ao Estado organizar-se ou permitir que se organize, per
mitir que receba estímulo ou apoio, entendemos que se
fortalece efetivamente, Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
a tese do cooperativismo fundamental para o princípio
do artesanato, fundamental para o princípio de toda a
forma de organização em que entra aquilo que o traba
lhador tem de mais importante que é o seu trabalho,
a sua capacidade de gerar trabalho. No instante em que
essa 'Capacidade se organiza sob forma cooperativa ou
sob forma associativa, qualquer que ela seja, desse mo
mento em diante ele passa a se valorizar.

Então, o objetivo da Constituinte nada mais é do
que realmente inserir, ao nível do contexto dos direitos
sociais, o direito de se organizar sob forma cooperativa
e que esteja claramente e bem explícito como inciso
do art. 6.°

Esta é a proposta que nós, neste momento, subme
temos a voto dos ilustres Constituintes aqui presentes
para que, recebendo o apoio desta Casa, possa vir a for
talecer a tese do cooperativismo que, a nossa ver, está
fragilmente exposta no artigo, no capítulo da Ordem
Econômica, seja no art. 195, seja no art. 213.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, e neste sen
tido gostaria de ouvir a palavra do ilustre Relator com
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relação à proposta que estamos encaminhando através
desta emenda destacada por nós.

Muito obrigado.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ PAULO BISOL

Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Tem a palavra o Constituinte José Paulo Bisol.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ PAULO BISOL
Sr. Presidente, entendo que deveremos refletir sobre o
assunto. Esta emenda está prejudicada, porque em uma
outra emenda, anteriormente, relativa ao inciso da liber
dade de associação, acrescentamos a liberdade na forma
ção e estruturação de cooperativas. De modo que é matéria
inteiramente prejudicada, é matéria vencida. Era a questão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou pedir ao Relator que faça uso da palavra e, quem
sabe, depois o Constituinte Adhemar de Barros faça uma
reflexão coletiva.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
quando o Constituinte Bisol levantou da tribuna esta
questão, S. Ex.a dizia que era seu convencimento de que
a associação englobaria, mas, depois, retificava o seu con
ceito para ampliar para a cooperativa no que foi aplau
dido por este Relator que com S. Ex.a concordou. Acon
tece que o Constituinte Adhemar de Barros Filho não se
encontrava aqui. Temos que louvar e saudar a sua res
ponsabilidade em querer fazer esta inclusão. Mas como
já está atendido, eu faria um apelo ao Constituinte Adhe
mar de Barros Filho, se S. Ex.a concordaria em retirar a
sua emenda, uma vez que ela já foi contemplada.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FI
LHO - Consulto o ilustre Constituinte, Relator Bernardo
Cabral, sobre o texto a que o Senador Bisol se refere,
no qual já estaria assegurada essa liberdade, de que o
trabalhador se organizasse em forma ou associativa ou
cooperativa, porque, realmente, nesta sessão, eu não esta
va presente. Consulto V. Ex.a se seria possível ler da
tribuna o texto que foi referido pelo Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ PAULO BISOL
Apresentamos uma emenda ao § 40, que reza:

"É plena a liberdade de associação." Vou-me permi
tir a omissão da leitura restante. E nós, com a emenda
que foi aprovada, acrescentamos: "é plena a liberdade
de associação e cooperativa." Então, inclui o conteúdo
da matéria, rigorosamente idêntica. Há, portanto, preju
dicialidade.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FI
LHO - Sr. Presidente, considero, então, prejudicada a
emenda, por ter sido acolhida. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Retirado.

Há um pedido de preferência para o Destaque de
n,v 7.704, da Constituinte Cristina Tavares. (Palmas)
Retirado.

V. Ex.a abre mão do destaque ou só da preferência?
(Pausa)

A Constituinte Cristina Tavares pede que "seja asse
gurada a igualdade de salário para igual trabalho, sendo
vedada a diferença de critério de admissão, promoção
e dispensa por motivo de raça, sexo, cor, religião, opinião
política etc ... ". Creio que está prejudicada.

Constituinte Cristina Tavares, V. Ex.a mantém o des
taque, uma vez que desistiu da preferência?

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Quer me
parecer, sem querer me jogar contra a colega, que esta
emenda está prejudicada pela aprovação da anterior.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Creio que procede a questão de ordem. V. Ex.a assistiu
aqui à votação da emenda do Senador Nelson Carneiro.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Se V. Ex.a crê que ela está prejudicada, acato a decisão
de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) -
Pois não. '

O SR. CO:-:rSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Tenho a impressão de que não está prejudicada a
emenda, porque a do Constituinte Nelson Carneiro diz
o seguinte:

"Não se pode discriminar ninguém por causa
de estado civil, sexo e cor."

As emendas do Constituinte Paulo Paim e de vários
outros Constituintes introduzem várias outras causas e
que não podem ser prejudicadas, porque o Plenário não
se manifestou sobre essas outras. Tenho a impressão de
que não é isso que impede que se possa consultar a cada
um sobre se retira ou não.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem razão. Aqui se amplia o número de itens a
partir dos quais não pode haver desigualdade de salários.
Neste caso vamos votar a preferência pedida pela Cons
tituinte Cristina Tavares para o seu destaque.

A votação é simbólica. Peço que aqueles que estão
de acordo com a concessão de preferência à emenda da
Constituinte Cristina Tavares permaneçam sentados.
(Pausa)

Está aprovada a preferência.

Destaque n.o "/."/04/8"/, da Sra. Cristina Tava
res - Emenda n.o ES-3296"/-"/, da Sra. Wilma
Maia, "que adita artigo ao Capítulo TI do Título TI
do Substitutivo n.O 1 (Título n, Capítulo n, do
Substitutivo n.o 2)".

Tem a palavra a Constituinte Cristina Tavares para
defender o seu destaque.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, aprovamos a
emenda Nelson Carneiro que introduzia no dispositivo
constitucional a proibição da discriminação em razão do
sexo e de cor. A emenda de Paulo Paim amplia os casos
em que a discriminação, no texto constitucional, se torna
insuportável: proibição de diferença de salário ou de ven
cimento, de critério de admissão ou promoção em razão
do nascimento, etnia, raça, cor, idade, sexo, orientação
sexual, estado civil, natureza do trabalho, religião, con
vicções polítícas ou filosóficas, deficiências física ou men
tal, atuação sindical ou qualquer outra condição social
ou individual.

O que pretende o nobre Constituinte Paulo Paim é
colocar no texto constitucional um elenco de proibições
às discriminações.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a me permite interrompê-la para um esclarecimento?

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
V. Ex.a pediu destaque para a emenda da Constituinte
Wilma Maia. V. Ex.a está defendendo a emenda apresen
tada pela Constituinte Wilma Maia, e não pelo Oonstí-
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tuinte Paulo Paim. ~T. Ex.a tem todo o direito de defen
dê-la, e provavelmente vai nos convencer das razões.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Sr. Presidente, V. Ex.a há de entender que o tumulto desta
Assembléia faz com que cometamos enganos como este.
Naturalmente a emenda do Constituinte Paulo Paim me
rece toda a minha homenagem, mas a Constituinte Wilma
Maia também faz uma emenda aditiva a este Capítulo
Dos Direitos Sociais, pedindo que seja incluído o seguinte:

"É assegurada a igualdade de salário para
igual trabalho, sendo vetada a diferença de cri
tério de admissão, promoção e dispensa por mo
tivo de raça, cor, sexo, religião, opinião política,
orientação sexual, nacionalidade, idade, estado ci
vil, origem, deficiência física ou condição social."

Como pode ver V. Ex.a, Sr. Presidente e nobres Srs.
Oonstítuínbes, as emendas são muito semelhantes, são pra
ticamente iguais. Pretende-se - como já disse - fazer
uma ampliação aos Direitos Sociais. Essa é uma reivin
dicação que não pertence exclusivamente ao Parlamentar
Paulo Paim ou à Constituinte Wilma Maia, ou à Consti
tuinte Moema São Thiago, enfim, ao conjunto de parla
mentares que estudaram as questões das discriminações
em que, ao considerá-las odiosas, fizeram emendas e pro
puseram destaques.

Parece-ma, Sr. Presidente, que há destaques que são
mais abrangentes e já negociados neste Plenário. De for
ma que peço a V. Ex.a que retire este destaque, esta pre
f·arência em favor de outros mais abrangentes.

Muito obrigada! (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Foi retirado o destaque.

Destaque n.O 5937-87, do Sr. Eduardo Jorge,
"que adita ao art. 6.° do Substitutivo n.o 2, o inci
so XXII do art. 13 do Projeto de Constituição".
(138.a votação)

Passamos, agora, ao Destaque de n.O 5937, do Cons
tituinte Eduardo Jorge que diz o seguinte:

"Re,cusa ao trabalho em ambiente sem con
trole adequado de risco com garantia de perma
nêcía no emprego."

Tem a palavra o Sr. Constituinte Eduardo Jorge.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, a realidade de acidentes de
trabalho e doenças profissionais no Brasil, é realmente
dramática. As estatísticas oficiais do Ministério do Tra
balho apontam que no ano passado aconteceram, vejam
bem, 1 milhão e 154 mil acidentes de trabalho; desse 1
milhão 154 mil, 30 mil trabalhadores chegaram à invali
dez' de 1 milhão 1-54 mil, 4 mil e 500 morreram por ací
den.'te de trabalho. Ess,a quadro se torna mais dramático,
ainda, quando tomamos conhecimento de que esses da
dos do Ministério do Trabalho só dizem respeito ao tra
balhador urbano, previdenciário, com relação formal de
trabalho. Estão excluídos, portanto, toda a gama de tra
balhadores rurais, autônomos, domésticos e aquela imen
sa massa de trabalhadores que estão no mercado informal
de trabalho.

srs. Constituintes, vemos que a situação no Brasil,
com relação a acidentes e mortes no trabalho, é dramá
tica. Gostaria de colocar que o que foi aprovado até agora,
nesta capítulo, infelizmente pouco inova. O que aprovou
se até agora na Constituinte, em relação a acidentes e
doenças profissionais, o que foi? Foi o art. 13, que prevê
a redução de riscos; foi o inciso 19, que prevê o adicional
para o trabalhador, em caso de ser sujeito a atividades
insalubres; foi o inciso XXIV que prevê o seguro contra
acidentes.

Ora, Srs. Constituintes, esses três íncísos aprovados,
aqui, já existem na legislação atual. Gostaria, apesar do
esforço do Sr. Relator, de afirmar que em nada inovam,
e em nada avançam em relação à legislação atual, que
tem se colocado de forma insatisfatória em prevenir os
acidentes das doenças profissionais.

Sr. Presidente e Srs. Constituintes, estou aqui defen
dendo uma emenda que foi aprovada na Subcomissão de
Saúde, Seguridade e Meio Ambienta, que foi aprovada na
Comissão de Ordem Social, que veio indicada pelo res
paldo da I Conferência Nacional dos Trabalhadores do
Brasil, realizada no ano passado, aprovada pelos sindi
catos e centrais sindicais, que prevê um direito novo, que
é o direito do trabalhador recusar a se submeter a am
bíente de trabalho onde os riscos não estão controlados.
Identifica-se o risco, há medidas obrigatórias a tomar e
o empregador não toma. O trabalhador teria direito a
se recusar a trabalhar com garantia do seu trabalho, seu
emprego e seu salário.

Esse dispositivo, eu acredito, seria um avanço. Por
quê? Porque superaria a atual filosofia prevista nesses in
císos que aprovamos aqui, de adicional da seguro, que é
a filosofia de vender a saúde do trabalhador, com conse
qüências nefastas para o trabalhador, para sua família
e para o sistema previdenciário de saúde de todo o Pais.
Essa possibilidade da recusa coloca o direito num estágio
superior; o trabalhador, ao invés de lutar simplesmente
pelo adicional de insalubridade, passará a lutar para que
aqueles riscos, aqueles fatores de insalubridade não o ex
ponham, para não expor, assim, a sua saúde, a saúde de
sua família e a própria repercussão no sistema previden
ciário e de saúde no Brasil.

Defendo essa emenda, proveniente da Comissão da
Ordem Social, que poderá dar um avanço substancial na
questão da prevenção de acidentes e doenças profissio
nais no Brasil.

Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Tem a palavra o Sr. Constituinte Egídio Ferreira Lima,
para encaminhar contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, o Plenário não está identificando a emen
da nos volumes, nas publicações. Peço a V. Ex.a que man
de proceder à leitura do texto, já que o orador não o leu
da tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Aqui, o quanto posso entender, o texto diz o seguinte para
o inciso XXII:

"Recusa ao trabalho em ambiente sem con
trole adequado de riscos, com garantia de perma
nência no emprego."

V. Ex.a deverá ter entendido melhor do que eu.
O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 

Sr. Presidente, peço a palavra para falar sobre a emenda,
contrariamente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, pela leitura do texto, a emenda não deixa
transparecer o seu alcance, seu objetivo.

Quanto à segurança do emprego em lugares insalu
bres e de risco, já votamos texto constitucional nesse
sentido.

Pronuncio-me contra a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Na verdade, essa matéria já foi objeto de deliberação.
Nobre Constituinte Eduardo Jorge, pergunto a V. Ex.a se
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não considera prejudicada a emenda, dado que, no nosso
extenso Código do Trabalho, já a aprovamos.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE - Sr. Pre
sidente, a leitura da emenda, conforme V. Ex.a havia feito
no começo, mostra claramente que se trata do meu pró
prio direito. Conforme expliquei da tribuna, o que vota
mos e aprovamos refere-se à possibilidade de adicional
de insalubridade, de seguro no caso de acidente de tra
balho. Aqui, é um direito que me assiste, que permite
ao trabalhador a recusa de se expor aos ambientes onde
os riscos não estão controlados. É um dispositivo que
encaminha na direção da prevenção do acidente, da doen
ça profissional. De um lado, aprovamos, aqui, a reparação
quanto a a'Cidentes e doenças profissionais, no caso do
seguro, e um adicional para o trabalhador se expor àque
les riscos. Os dois não contribuem para a prevenção mas
esse sim contribui para a prevenção do acident~, da
doença profissional. Essa a diferença, Sr. Presidente. Por
isso, deve ser votada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passo a palavra ao nobre Relator, para que me esclareça
sobre a matéria, porque, confesso, tenho dúvidas a respeito.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente
se V. Ex.a está em dúvida normal, eu estou em dúvid~
duplicada.

Confesso que a dificuldade se acentua, porque vem
de um destaque anterior que era o 22.° desse dispositivo
do projeto de Constituição:

"Recusa ao trabalho em ambiente sem con
trole adequado de riscos, com garantia de perma
nência no emprego."

Depois do projeto, Sr. Presidente, veio sendo derru
bado sucessivamente. E, agora, se tenta reíntroduzí-Io por
uma emenda, cujo destaque foi requerido pelo eminente
Constituinte Eduardo Jorge, mas que, ao que pude aus
cultar na Liderança do PMDB, não há possibilidade de
aceitação, o que amplia a recusa do Relator quanto a
esta emenda.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE - Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
É para alguma questão de ordem?

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE - Sr. Pre
sidente, indico o Constituinte Antoniocarlos Mendes Tha
me, que também quer defender esta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a não pode fazê-lo. O Constituinte Antoniocarlos
Mendes Thame pode pedir a palavra, se a desejar, por
que V. Ex.a já fez a defesa.

O SR. CONSTITUINTE, EDUARDO JORGE - Sr. Pre
sidente, posso indicá-lo porque sou autor do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Eu darei a palavra ao Constituinte Antoníccarlos Mendes
Thame sem nenhum problema. Apenas o Constituinte
já havia pedido a palavra, portanto, V. ~.a ;não preci
saria ter indicado. Tem a palavra o ConstItumte Anto
niocarlos Mendes Thame.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS MENDES
THAME - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a proposta
do nobre Constituinte Eduardo Jorge não é novidade em
muitos países.

Gostaria de anotar aqui o caso da França, onde a
ocorrência de risco grave, iminente, que possa causar a
incapacidade ou morte do trabalhador, dá direitos ao mes
mo para interromper a atividade laboral e paralisar o
sistema de produção. Isso é comum em muitos países,
e tem até a anuência do empregador, porque há estatís
ticas que mostram que, para cada trinta acidentes de

trabalho sem vítimas, com quebra das máquinas e, por
tanto, com prejuízo para o capital imobilizado, ocorre
um acidente em que um trabalhador se machuca. Essa
atenção permanente do empregado, recusando-se quando
alguma coisa não vá bem é, também, uma garantia para
o próprio empregador de que o seu equipamento, de que
o seu patrimônio não vá ser lesado, é quase uma válvula
de segurança. Portanto, gostaria de encaminhar a votação
a favor da proposta do Constituinte Eduardo Jorge que,
acredito, vem exatamente no sentido de não apenas me
lhorar as relações capital-trabalho, mas, além de proteger
a saúde, a vida do trabalhador, também valoriza todo
o patrimônio investido no setor Industrial, enfim, no setor
produtivo. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não havendo mais orador inscrito, coloco em votação o
destaque proposto pelo Sr. Constituinte Eduardo Jorge.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Carlos Mosconi, Celso
Dourado, Cristina Tavares, Fernando Gasparian, Fernan
do Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Calmon,
João Herrmann Neto, José Paulo Bisol, José Richa, José
Ulísses de Oliveira, Mário Lima, Nelton Friedrich, Oswaldo
Lima Filho, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Sigmaringa
Seixas, Antonio Mariz, José Carlos Grecco, Octávio Elísio,
Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Alceni
Guerra, Antoniocarlos Mendes Thame, Sandra Cavalcanti,
José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco
Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio
Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Lima, Ro
berto Freire e Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguintes
Srs. Constituintes: Artur da Távola, Bernardo Cabral, Car
los Sant'Anna, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, Fernando Henrique Cardoso, Antônio Britto, José
Fogaça, José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Serra,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Pimenta
da Veiga, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Theodoro
Mendes, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Euclides
Scalco, José Tavares, Michel Temer, Aloysio Chaves, Ar
naldo Prieto, Chrístóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Fran
cisco enjamim, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins,
José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, José Lourenço, Osvaldo
Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiuza, Jonas Pinheiro,
Ricardo Izar, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza,
Gerson Peres, José Luiz Maia, Bonifácio de Andrada, Adol
fo Oliveira, Siqueira Campos e Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM, 40 Cons
tituintes; votaram NAO, 47 Constituintes. Total: 87 votos.
O Destaque foi rejeitado.

Destaque n.? 111-87 - Emenda n.O ES-32949-9,
do Sr. Paulo Paim, "que adita inciso ao art. 7.0 do
Substitutivo n.? 1 (art. 6.0 do Substitutivo n,? 2)".
(139.a .votação)

Vamos passar ao Destaque n.? 111 apresentado pelo
Constituinte Paulo Paim, destaque esse que diz o seguinte:
"Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade
do trabalho realizado."

Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Plínio Arruda
Sampaio para encaminhar favoravelmente.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

A emenda visa acrescer ao art. 7.° do projeto um
inciso que diz: "Piso salarial proporcional à extensão e
à 'Complexidade do trabalho realizado."

O objetivo do inciso é muito claro. Uma das pragas
que rondam a casa do trabalhador é a rotatividade, e o
que facilita a rotatividade é a inexistência do piso salarial.
Toda vez que há um piso salarial, e em toda disputa,
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em toda convenção coletiva, todo o esforço dos operários
e dos trabalhadores é o de elevar o piso salarial, porque,
elevando este piso, ele, de certa maneira, se previne contra
a rotatividade.

Por outro lado, em muitos dissídios, o supremo Tri
bunal Federal tem considerado a impossibilidade de julgar
o piso salarial estabelecido em convenção, por falta de
um dispositivo constitucional que fale claramente no
instituto.

Em função disto, esta emenda viria prevenir esta
legação judicial e viria ampliar a proteção que se dá ao
trabalhador.

Creio que esses dois argumentos justificam, por si só,
a inclusão da emenda, que, evidentemente, seria muito
mais facilmente votada, caso o ilustre Relator se pro
nunciasse favoravelmente sobre a mesma.

Muito 'Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Concedo a palavra ao Constituinte Paulo Ramos.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre

sidente, Srs. Constituintes:
Assumo a tribuna para encaminhar favoravelmente

o destaque apresentado pelo Constituinte Paulo Paim, por
que entendo - e espero que todos os demais Constituintes
entendam - que estamos tratando dos direitos do tra
balhador. Estamos tratando daquilo que deve ser oferecido
aos trabalhadores pela Assembléia Nacional Constituinte,
em função do próprio esforço da classe trabalhadora e em
função da nossa presença aqui.

T,enho tido a oportunidade de dizer que todos nós
fomos eleitos com os votos dos trabalhadores. Sabemos
que 'O piso salarial é sempre conquistado por toda a cate
goria profissional, depois de um esforço muito grande.
E não podemos permitir que a norma constitucional não
ofereça aos próprios tribunais os mecanismos capazes de
impedir qualquer conflito. Os argumentos que foram utili
zados pelo Constituinte Plínio Arruda Sampaio são extre
mamente suficientes e contundentes, para que qualquer
Constituinte, que compreenda as reivindicações da classe
trabalhadora, possa aqui deixar de dar o seu apoio à
emenda, que só visa a consagrar aquilo que o trabalhador
busca na prática. Vamos votar juntos com esta emenda,
porque, certamente, o nosso Relator há de dar a sua
opinião também favorável.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não havendo oradores inscritos, se o Sr. Relator não qui
ser se pronunciar ...

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Não, Sr. Pre
sidente, o Sr. Relamr vota contra, fica com o texto do
Substitutivo TI.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com parecer contrário do Relator, passamos à votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou proceder à leitura do texto, que é aditivo ao art. 7.0:

"Piso salarial proporcional à extensão e à
complexidade do trabalhO realizado."

Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da T~v~la, Carlos
Mosconi Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cnstma Tava
res Egidio Ferreira Lima, Fernando Henrique Cardoso,
Fe~nando Lyra Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto,
José Fogaça, José Geraldo, José Paulo Bisol, José Ulísses
de Oliveira Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson Carneiro,
Nelson Jobim Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo
Lima Filho, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Renato

Vianna, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Sigmaringa Sei
xas, Theodoro Mendes, Antonio Mariz, José Carlos Grecco,
José Tavares, Michel Temer, Nelson Wedekin, Octávio Elí
sio, Ros,e de Freitas, Uldurico Pinto, Vicente Bago, Vilson
Souza, Alceni Guerra, José Thomaz Nonô, José Maurício,
Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva,
Plínio Arruda Sampaio, José Maria Eymael, Haroldo Lima,
Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguin
tes Senhores Constituintes: Bernardo Cabral, Antônio
Britto, João Calmon, José Ignácio Ferreira, Pimenta da
Veiga, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Délio Braz,
Euclides Scalco, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes
Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam Chia
radia, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Inocêncio Oli
veira, José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos,
Luís Eduardo, José Lourenço, Paulo Pimentel, Ricardo
Fiúza, Sandra Cavalcanti, Jonas Pinheiro, Gilson Machado,
Mozarildo Cavalcanti, Ricardo Izar, Antônio Carlos Kon
der Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, José Luiz Maia,
Adylson Motta, Bonifácio de Andrade e Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 54 Consti
tuintes; votaram NÃO 36 Constituintes. Total: 90 votos.
O Destaque foi aprovado.

Concedo a palavra ao Relator, Constituinte Bernardo
Cabral, que tem uma comunicação importante a fazer à
Casa.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, murmura-se que uma onda de descrédi
to se abateria sobre essa Assembléia Nacional Constituinte
e, por via de conseqüência, a partir da atuação desta Co
missão de Sistematização.

Por essa razão, Sr. Presidente, tenho a honra de en
caminhar a V. Ex.':!., para exame e deliberação do Plenário
desta Comissão, com o objetivo de permitir que os traba
lhos se processem dentro do prazo regimental, a seguinte
sugestão, devidamente fundamentada:

1) considerando que a Comissão de Sistematização rea
lizou, desde o dia 24 de setembro, 19 reuniões que, soma
das, atingiram mais de 110 horas de trabalho;

2) considerando que foram examinados, durante este
período, 815 destaques e realizadas 121 votações, restando,
para apreciação, nada menos de 7.559 destaques;

3) considerando que os trabalhos da Comissão de Sis
tematização, embora profícuos e objetivos, tendem a ocupar
um tempo consideravelmente superior àquele determinado
pelo Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, para
a conclusão dos nossos trabalhos na atual fase;

4) considerando a justa expectativa dos 466 Consti
tuintes que não integram a Comissão de Sistematização, e
que desejam participar ativamente da elaboração do texto
constitucional dentro dos prazos regimentais;

5) considerando que a reabertura sucessiva de prazos
para os trabalhos da Comissão de Sistematização pode ge
rar uma natural incompreensão da opinião pública, ense
jando, de outra parte, a ação daqueles que, à vista de
seus interesses contrariados, busquem promover o descré
dito da Assembléia Nacional Constituinte;

6) considerando o grande número de destaques idênti
cos ou semelhantes que, mantida a atual sistemática de
trabalho, a Comissão terá de examinar;

7) considerando que o momento nacional exige da As
sembléia Nacional Constituinte um gesto resoluto e afir
mativo, para mais uma vez evidenciar a sua liberdade e
a sua soberania;

O Relator-Geral, com o apoio unânime dos Relatores
Adjuntos, no exercício de sua responsabilidade e no cum
primento do seu dever, vem submeter ao douto Plenário
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desta Comissão e ao seu ilustre Presidente, a seguinte pro
posição:

a) rejeição em bloco dos destaques apresentados ao
Substitutivo do Relator, com exceção de duzentos e seis
emendas ou destaques preferenciais a serem indicados pe·
las lideranças, ouvidas as respectivas bancadas, distribuí
dos proporcionalmente entre os partidos, com base no se
guinte critério: dois destaques por representante na Co
missão de Sistematização, quando se tratar de partido com
mais de 50 constituintes; 3 destaques por representante,
quando se tratar de partido com menos de 50 constituintes;
foi a forma de beneficiar os pequenos partidos, Sr. Presi
dente;

b) o Relator se compromete a examinar com os mes
mos critérios de cuidado e isenção todas as proposições
incluídas entre os destaques rejeitados em bloco pela Co
missão, se objeto de requerimento de destaque no plen~
rio da Assembléia Nacional Constituinte, na forma regi
mental.

Certos da alta compreensão de V. Ex.a e dos demais
membros desta Comissão, subscrevemo-nos.

Atenciosamente, - Constituinte Bernardo Cabral 
Constituinte Adolfo Oliveira - Constituinte Antônio Car
los Konder Reis - Constituinte José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tendo recebido, neste instante, a sugestão do Constituinte
Bernardo Cabral, Relator desta Comissão de Sistematiza
ção, e tendo em vista a relevância da proposta que, eu
creio, de uma maneira 0t;! ~e outra acolhe .sugestões .de
vários setores desta Oonstítuínte, tendo em VIsta, especial
mente, aquilo que aqui foi dito pelo Relator, de que existe
uma expectativa muito grande com relação aos nossos tra
balhos e uma incompreensão do esforço feito, e basta re
memorar que nós conseguimos, como aqui foi dito, deixar
de votar mais de 1.000 destaques, pelo esforço imenso que
tem sido feito pelos vários partidos e membros desta Casa,
vou encaminhar esta sugestão para uma reunião conjunta
da Mesa e das Lideranças, antes de submetê-la a qualquer
decisão do Plenário.

Passamos, portanto, ao Destaque n.o 113, do Sr. Cons
tituinte Paulo Paim, que propõe se aprove a emenda aditi
va do Deputado Vasco Alves, que diz:

"A redução da jornada de trabalho não im
porta na redução proporcional da remuneração e
vencimentos".

Constituinte Paulo Paim ...
O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Nós estamos

retirando o destaque, porque entendemos que já está con
templada quando foi aprovada a irredutibilidade dos salá
rios.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não! Retirado.

Novamente o Constituinte Paulo Paim, Destaque n,o
118. É uma emenda aditiva que diz o seguinte:

"Reajuste de salários, remunerações, vencimen
tos, proventos e pensões, de modo a lhes preservar
permanentemente o poder aquisitivo, sem prejuízo
de sua elevação real, mediante acordo ou sentença
normativa."

Pergunto ao Constituinte se mantém este destaque.
Trata-se de matéria sumamente complexa, posto que tem
implicações de economia que eu não ousaria dizer se en
tendi ou não.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - É uma emen
da coletiva e, consultando aqui os Líderes partidários, re
solvemos retirar também esta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Obrigado pela cooperação de V. Ex.a) Sr. Constituinte.

Destaque n,? 120/87 - Emenda n.? ES
32.975-8, do Sr. Paulo Paim, "que adita inciso ao
art. 7.° do Substitutivo n.O 1 (art. 6.° do Substitu
tivo n,? 2". (140.a votação)

Novamente o Constituinte Paulo Paim, Destaque n.o 120
da Emenda n.o 32.975. Vou ler o destaque, porque houve
uma modificação. Ele se refere à emenda, como eu disse,
n.o 32.975-8, e aqui há um aditivo que diz:

"Acrescentem-se: raça, religião, convicções po
líticas ou filosóficas, deficiência física, atuação sin
dical ou qualquer outra condição social ou indivi
dual"

- ou seja, que não se pode discriminar salário a partir
destas características".

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Sr. Presi
dente, esta é apenas uma emenda que complementa a do
Senador Nelson Carneiro. O Senador Paulo Bisol irá fazer
a defesa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Dou a palavra ao nobre IConstituinte Paulo Bisol, para
encaminhar favoravelmente.

O SR. CONSTITUINTE PAULO BISOL - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes:

O art. 5.°, que já votamos, estabelece que todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.
Este artigo que estabelece o princípio da igualdade na
nossa tradição constitucional sempre mereceu uma com
plementação especificadora, que aliás se encontra no pro
jeto de Constituição, onde se lê:

"Ressalvada a compensação para igualar as
oportunidades de acesso aos valores da vida e para
reparar injustiças produzidas por discriminações
não evitadas, ninguém será privilegiado ou pre
judicado em razão de nascimento, etnia, raça, cor,
idade, sexo, etc."

Esta especificação que existiu em todas as Constitui
ções brasileiras e que existe em grande parte das Consti
tuições democráticas, foi abandonada pelo substitutivo do
eminente Relator Bernardo Cabral, com o argumento da
síntese e da desnecessidade da especificação. Eu não dis
cuto se é correta ou incorreta esta abstração. Só quero
afirmar que quando uma norma geral afeta a efetividade
social é da técnica constitucional e é da técnica legisla
tiva a redundância e a especificação. Mas, a opção do
Substitutivo n.O 1 e do Substitutivo n.O 2 foi no sentido
da desnecessidade da especificação a esse nível interme
diário. Todavia, em emenda que aprovamos há pouco, e
daí vem a minha preocupação, emenda que veio à nossa
consideração por iniciativa do eminente Constituinte Nel
son Carneiro, nós aprovamos o seguinte texto, relativo à
admissão em emprego, em trabalho. A emenda aprovada
diz assim:

"Proibição de diferença de salários e de cri
tério de admissões por motivo de sexo, cor e esta
do cívíl."

Esta colocação, incluindo três discriminações, a rigor,
autoriza todas as demais discriminações. Esta é a minha
preocupação.

O nobre Constituinte Nelson Jobim, com a sua sabe
doria, com o seu conhecimento dos temas jurídicos, afirma
que_se trata de uma regra enunciativa, exemplificativa,
e nao de uma regra taxativa. Mesmo assim, entendo cue
a periculosidade se estabelece porque é a jurisprudência
que define a exemplificatividade ou a taxatividade de uma
norma e vamos ficar constitucionalmente sujeitos à juris
prudência, à decisão dos tribunais, à decisão dos juízes,
num tema de alta relevância social. E, amanhã, teremos
sentencialmente a possibilidade de vermos consagradas as
discriminações mais odiosas.
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Chamo a atenção para um outro aspecto da questão:
nem todos os processos vão até a cúpula do Poder Judi
ciário. As vezes, uma pendência judicial se exaure na
primeira instância, e quando um Juiz erra a decisão, por
efeito da preclusão, por efeito de passar em julgado, essa
decisão, apesar de errada e contrária à Constituição ou a
qualquer lei, passa a ter força de lei.

FIco imaginando que os trabalhadores pobres, que não
podem exaurir as instâncias, vão ficar sujeitos a inter
pretações de juízes que vão definir esta regra que apro
vamos há pouco, como taxativa.

É neste sentido que subo a esta tribuna para pedir
a reflexão dos Srs. Constituintes, sobre a necessidade que
temos de tornar mais abrangente a regra adotada.

Já que admitimos que nos casos de admissão no em
prego não se pode fazer discriminação de raça ou cor,
vamos acrescentar os outros elementos que, normalmente,
estavam implicados naquela especificação da regra que
se encontra no Projeto de Oonstítuíçâo.

Além das três discriminações proibidas pela emenda
que aprovamos, vamos acrescentar raça, ...

(O Sr. Presidente faz soar a eampaínha.)

Sr. Presidente estou ultimando. Vamos acrescentar
raça, religião, con~icções políticas ou filosóficas, defic~êl}
ela física, atuação sindical, ou qualquer outra condíção
social ou individual. E assim impedir que possa nascer
neste País uma jurisprudência consagradora de dis~rimi
nações absurdas e odiosas. Lembrem V. Ex.as esta atírma
ção que faço, com toda a responsabílídade: "As ~e~r~s

que afetam a afetividade social sa? regras de. eflCa~la
fraca." E auando se têm regras de ertcácía fraca e preCISO
especificar· corretamente, porque as discriminações não
nascem normalmente de um processo consciente, são fru
tos do inconsciente e se perfazem inocentemente. Pl?~
favor vamos fazer essa reflexão e completar a emenda ja
aprov'ada com esta que torna, pelo menos, mais difícil a
discriminação.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Tem a palavra o Constituinte Egídio Ferreira Lima, para
encaminhar contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes: em regra, quando há
excesso na especificação fica-se sujeito a erros.

A emenda destaca dois fatores que não poderão de
terminar mudança de critério para admissão no emprego,
como a idade e a natureza do trabalho.

Ora, uma pessoa com 18 anos não pode ser admitida
num emprego que exija um desenvolvimento físico e psí
quico mais completo; é o caso do magistrado, é o caso do
representante do Ministério Público. O critério para a
ocupação de um cargo não pode permitir que o portador
de uma deficiência física grave se inscreva num concurso
para a polícia, para funções de vigilância. E eu ficaria
a indicar uma série de inconvenientes outros que estão
a contra-indicar a aprovação da emenda.

O Senador Nelson Carneiro, numa emenda há pouco
aprovada, indicou três critérios que, a meu ver, bastam:
o estado civil, o sexo, e a cor. As três indicações realmente
não devem ensej ar a discriminação e a diferença. Mas
esse leque amplo vai levar, para a Constituição, situações
que não são precisas e criar embaraços à organização do
trabalho quer no setor privado, quer no setor público.

Não seria de bom senso, não seria preciso, seria aten
tar até contra as leis da biologia aprovar esta emenda.
Como admitir que uma mulher faça concurso para ser
estivadora ou para ocupar uma função semelhante?

Acho que a emenda - desculpem-me o orador e aque
les que a defendem - é um contra-senso e eu me pro
nuncio contra a mesma. (Muito bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Joaquim Bevi
lacqua, para falar favoravelmente.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA 
Sr. Preaídente, Srs. Constituintes:

Tenho, para mim, que está com razão o Sr. Consti
tuinte José Paulo Bisol. Não há nada na constituição que
diga que os princípios nela consagrados são exemplifica
tivos e não exaustivos. A rigor, nós não deveríamos ter
votado, data venia, a Emenda Nelson Carneiro. No ins
tante em que votamos essa emenda, que consagra três
princípios, estamos excluindo as demais possibilidades e
a rigor, estamos discriminando as outras possibilidades.

Acredito que através da Emenda do Constituinte Paulo
Paim, podemos reduzir a possibilidade de erro e de dis
criminação. Quero crer, Sr. Presidente e Srs. Constituin
tes, que nós não deveríamos, na verdade, mexer no texto,
mas deixar como estava anteriormente. Teremos oportu
nidade de refletír a respeito do assunto, examinar o texto
no seu conjunto, após a votação na Comissão de Sistema
tização e, se for o caso, evidentemente, na votação em
plenário, fazer as supressões necessárías,

Neste Instante, eu entendo que é necessário para di
minuir, ao menos, as possibilidades de discriminação,
aprovar a emenda do Constituinte Paulo Paim.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Com a palavra o Constituinte Gerson Peres, para falar
contra.

. O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sídente, prezados colegas. O Constituinte Egídio F'arreira
Lima praticamente esgotou todos os argumentos básicos
contra esta emenda do Constituinte Paulo Paim A ex
tensão dos conceitos que ele pretenda aqui dar como ga
rantia doe direitos ao trabalhador, vão ser por exemplo
at~ eontráríos aos próprios interesses dos'trabalhadores:
Nos temos sítuações que serão inclusive íncompatíveís,
e estar-emos. feríndo os direitos de terceiros, pois o direito
de um termina quando começa o de outrem. - Imaginem
V. Ex.as o Arcebispado da Brasília ter que aceitar dentro
da sua propriedade, do seu trabalho e das suas ativida
des, cidadãos trabalhadores ateus. Vejam bem por que não
pode have~ díserímínação alg~m~. Mas, ao mesmo tempo,
.e~ta Oonstítuíção garante o díreíto do Arcebispado assim
VIver, conviver ,a trabalhar livremente. Imaginem V. Ex.as
termos que obrigar determinados cidadãos com determi
nados defeitos físicos a concorrerem a d~terminados ti
pos de trabalho sem terem condições de produzir, que
e um dos fatoras fundamentais da contrapartida entre
o que oferece o trabalho e o que vai trabalhar. Se pre
ciso de manípuladores para determinados tipos de equi
pamentos, mas não posso discriminar um cidadão que
tenha deftciência física na mão, esse cidadão, entretanto
vai dar um rendimento muito menor a minha -empresa:
por não ter condições físicas de produzir o suficiente pa
ra que eu POssa ter lucro e manter a minha própria em
presa. Aqui cita o colega um exemplo interessante doe um
motorista deficiente sem o braço esquerdo, só tendo o bra
ço direito. Enfim, parece-me que esta intenção ridícula
riza a própria emenda do Constituinte Nelson Carneiro,
que centrou na raça, no sexo, e na parte do registro civil
na situação civil do cidadão, a regra geral. O resto é ~
própria relação de trabalho que vai determinar. Portanto,
prezados colegas há aspectos que devem até ser conside
rados - e aos quais temos que dar curso aqui, nesta
Comissão. Mas emendas como esta depreciam até os nos
sos trabalhos e nos deixam mal perante os que vão nos
julgar amanhã no que diz respeito à elaboração de uma
carta política para o nosso País.
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Eu pediria a V. Ex.as que meditassem no que querem
e no que pleiteiam na Constituição, mas não exagerem,
porque esse exagero nos leva ao rídículo. E já dizia al
guém que a pior desgraça do homem público é cair no
ridiculo, Sr. Presidente. Era o que eu tinha a dizer.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não, Sr. Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Eu
pedíríà a V. Ex.a que informasse ao Plenário, diante da
controvérsia estabelecida, exatamente qual o texto que
está sendo votado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique CardOSO) 
Eu lerei o texto. Trata-se de uma emenda aditiva que
proclama a desistência parcial do Destaque n.o 120/87 e
que mantém, daquele destaque, as seguintes expressões:

"Raça, religião, convicções políticas ou filo
sóficas, deüeíêncía física, atuação sindical ou
qualquer outra eondlção social ou individual",

ou seja, que proíbe qualquer tipo não apenas de discri
minação, mas de qualificação para o ingresso na força
de trabalho. Ela é aditiva à emenda do Constituinte Nel
son Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presi
dente, soe V. Ex.a me permitir ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - ... para co
laborar com a Mesa em termos de esclarecimento. A emen
da acresce ao texto da emenda Nelson Carneiro, que foi
aprovada e que tinha a seguinte redação:

"Proibição de diferença de salários e de critérios de
admissão por motivo de sexo, cor e estado civil."

Acresce, reafirmando ° que disse V. Ex.a, as expres
sões: raça, estado civil, religião, convicções políticas ou
filosóficas, deficiência física, atuação síndíeal, ou qual
quer outra condição social ou individual. É aditiva ao tex
to da emenda Nelson Carneiro, como disse V. Ex.a, so
mente ajudando a esclarecer.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
É exatamente isso, ou seja, não pode haver diferença de
salário ou de critério de admissão em funcão dessas ca
racterísticas, inclusive da natureza do trabalho, aqui está
dito assim.

Indago ao Relator se S. Ex.a deseja fazer uso da pala
vra. (Pausa.)

Com a palavra o Relator Bernardo Cabral.
O SR. RELATOR (Bernardo Oabral) - Sr. Presidente,

na emenda Nelson Carneiro o Relator fez questão de de
clinar a sua posição contrária ao que havia naquele texto.
Para surpresa sua, uma esmagadora maioria aprovou a
Emenda Nelson Carneiro. A emenda do Constituinte Paulo
Paim, escoimada de vários trechos, amplia sem desfigu
rar o texto Nelson Carneiro. Não é possível, Sr. Presidente,
desrespeitar a maioria naquela altura. A Relatoria fica
em aberto para os demais Constituintes que queiram
votar, mas pessoalmente, ou vou acompanhar a votação
do Con.stituinte Paulo Paim. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Não me é dado fazer comentários a respeito.
Perguntaria ao Constituinte Paulo Paim se S. Ex.a

mantém, inclusive, que não pode haver proibição de dife
rença de salário, de acordo com a natureza do trabalho.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Eu já retirei,
Sr. Presidente.

0- SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Perfeito, é raça, religião, convicções políticas ou filosó
ficas, deficiência física, atuação sindical ou qualquer outra
condição social ou individual.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Em vista disso,
eu 'Pediria ao eminente Constituinte Paulo Paim, que reti
rasse as suas demais emendas que são umas semelhantes
e outras quase que idênticas a essa.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Não há pro
blema. Retiramos todas as emendas semelhantes, em ho
menagem ao Relator.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oerdosoj 
Passamos, portanto, à votação.

Vou ler novamente, fica assim: proibição de dife
rença de salário e de critério de demissão, em função de
raça, religião, convicções políticas, filosóficas, ~e.!idên~ia
física, atuação sindical ou qualquer outra condição SOCial
ou individual.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Faço a V. Ex.a
o mesmo apelo feito pelo eminente Constituinte Egídio
Ferreira Lima, de riscar a expressão defíciência física.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Tudo bem.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Então vamos retirar a deficiência física.
Eu pediria um esclarecimento para o meu voto, se eu

tenho direito a isso, não sei.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Tem a palavra pela ordem o nobre Constituinte José Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. presi~ente,
aqui está acertado que pode haver um destaque parcial de
emendas mas somente quando a proposta nova e apre-, ~

sentada antes da votaçao.
Não podemos ficar aqui tirando palavra de texto a

toda hora para votar, do contrário não saberemos mais em
que texto vamos votar.

Peço a V. Ex.a que leve em consideração esta minha
observação que acho que é absolutamente fundamental
para a boa ordem dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem razão na questão de ordem.

Para pesar meu, não posso aceitar a retirada da ex
pressão detícíêncía física e vou me coibir de fazer o pedido
que faría para explicar melhor o que é condição social ou
individual, porque não entendo, mas não posso mais fazer
o apelo.

Vou colocar em votação a emenda tal qual está.
Em votação.

(FTocede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Carlos
Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto,
José Paulo Bisol, Mário Lima, Nelson ,carneiro, Nelton
Friedrich, Paulo Ramos, S:i.gmaringa Seixas, Antonio Ma
riz, João Agripino, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Rose
de Freitas, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza,
Christóvam Chiaradia, Antônio Carlos Konder Reis, José
Maurício, Lysâneas Maciel, Bocayuva Cunha, Joaquim Be
Vilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sam
paio, Aldo Arantes, Roberto Freire, Beth Azize. Votaram
NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Egídio Ferreira
Lima, Fernando Henrique Cardoso, Antônio Britto, João
Calmon, José Fogaça, José Geraldo, José Serra, José Ulís
ses de Oliveira, Nilson Gibson, Pimenta da Veiga, Renato
Vianna, Rodrigues Palma, Theodoro Mendes, Wilson Mar-
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tíns, Délio Braz, José Costa, José Tavares, Alceni Guerra,
Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco, Francisco
Benjamim, José Jorge, José Lins, José Santana de Vas
concellos, José Thomaz Nonõ, Luís Eduardo, João Mene
zes, José Lourenço, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ri
cardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Hugo Na
poleão, Jonas Pinheiro, Gilson Machado, Paes Landim,
Ricardo Izar, Simão Sessim, Darcy Pozza, Gerson Peres,
Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Gastone Righi, Afif
Domingos e José Maria Eymael. ABSTENÇãO do Senhor
Francisco Rossi.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 35 Cons
tituintes; votaram NÃO 47 Constituintes; ABSTEVE-SE
de votar 1 Constituinte. Total: 83 votos. O Destaque foi
rejeitado.

Destaque n.o 121-87 - Emenda n.O ES-32.976-6,
do Sr. Paulo Paim, "que adita inciso ao art. 7.° do
Substitutivo n.O 1 (art. 6.0 do Substitutivo n.O 2."
(141.a votação)

Passamos agora ao destaque n.o 121 do Constituiní,e
Paulo Paim à Emenda n.o 32.976.

Com a palavra o Sr. Constituinte Paulo Paim.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PAIM - Sr. Presi
dente defenderei este destaque e, desde já, gostaria de
retira'r todos os outros destaques que são em número de
10 que estão com a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Serão retirados todos os destaques, menos este. V. Ex.a.
tem sido muito generoso realmente. Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE PAUDO PAIM - Sr. presi
dente, 81's. COnstituintes:

O nosso destaque, na verdade, visa a resgatar uma dí
vida com o conjunto da classe trabalhadora. ~lico: No
longo da história os trabalhadores, embora assegurem os
'seus direitos, até mesmo na constituição, quando eles en
tram na justiça, de imediato, começam a ser penalizados
por uma série de formas, desde pressão interna, à demis
são. E por isso, Srs. COnstituintes, ,a nossa posição, neste
momento é assegurar, como nessa tribuna na primeira
votação que houve nesta Casa foi aprovado por 92 votos
contra 1 que os trabalhadores rurais tenham os mesmos
direitos que os urbanos. Neste momento, estou pleiteando
que os trabalhadores urbanos tenham os mesmos direitos
que OS trabalhadores rurais. A atual legislação já diz que
o direito dos trabalhadores rurais não prescreverão du
rante' o contrato de trabalho, mesmo dois anos após a
cessação. Entendo, srs, Constituintes, que essa em~nd~ po
pular, que chegou a esta Casa com mais de ~ m~lh8;o ?-e
assinaturas, que é apoiada por i:<>das as Ce~tr~s ~mdlCals,
apoiada pela contag, e ;por ma~ de 100 slndlealâstas que
assinaram essa emenda, devera, no meu en~en~dlm~to,
até por uma questão de coerência desta ~0J:I.llSsao, cam
bém ser aprovada praticamente por unanímídade. Lem
bro a todos os senhores, neste momento, que milhares de
trabalhadores não entram na Justiça porque entendem
que é fundamental que os seus direitos estejam ass,eg,:
rados. E vou mais além ainda: entendo 'que ~ propria
relação capital/trabalho deverá melhorar. E explico ~ por
quê. Se estou numa empresa e o meu smpregarícr nao, me
paga o que me é devido, posso entrar na JustIça, após o
contrato de trabalho, ou esperar e buscar todo o retroa
tivo. Vai haver interesse do próprio empregador em man
ter em dia as direitos da classe trabalhadora.

por isso entendo, Sr. Presidente e 8rs. Constituintes,
que é interesse de empregadores e de empregados que a
prescrição não aconteça durante o contrato de trabalho e
mesmo dois anos após.

O texto é o seguinte:
"Não Ineídêncía da prescrição no curso do

contrato de trabalho até dois anos de sua cessa
ção."

Hoje, a lei já mantém até dois anos da sua cessação,
Quero apenas que, durante o tempo que tiver um vinculo
com um empregador de um contrato, o meu direito não
se prescreva. E uma questão lógica que estamos propondo
nesta redação: a não preseríção, enquanto tiver um vin
culo com contrato de trabalho com o empregador. Isso
já é assegurado a todos os trabalhadores rurais. Por isso,
entendo que a votação poderá ser até por unanimidade.

O SiR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pergunto ao Relator se deseja opinar na matéria.

O SR. RJ!lLATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, Srs.
Membros da Comissão de Sistematização, a ReLatoria con
sidera que a emenda proposta pelo ilustre Constituinte
Paulo Paim vem preencher uma lacuna no campo do Di
reito do Trabalho e abriga na Constituição uma luta da
classe trabalhadora de muitos anos. Não é uma emenda
que promova a desorganização do processo produtivo. Não
cria o confronto e não prejudica a atividade empresarial.

É uma emenda que assegura ao trabalhador o direito
a reivindicar, o direito a repor tudo aquilo que entende
tenha sido lesado, mesma após dois anos, enquanto durar
o seu contrato de trabalho. Neste sentido, a posição da
Relatoria é favoráv-el à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com parecer favorável do Relator, submeto à votação.

(F'rocede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola Carlos
1\!I0sconi, Celso Dourado, Cristina Tavares, Fernando Hen
rique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto Haroldo
Sabóia, Antônio Britto, João Calmon, João Herrmánn Neto,
José Fogaça, José Geraldo, José Paulo Bisol, José trlísses
de Oliveira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim
Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Raimund~
Bezerra, Rodrigues Palma, Sig:maringa Seixas, Virgildásio
de Senna, Wilson Martins, Antonio Mariz, José Maranhão
José Tavares, Miro Toeixeil'a, Nelson Wedekin, Octávio Elí~
sío, Rose de Freitas; Vilson Souza, Alceni Guerra, Eraldo
Tinoco, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, José
Luiz Maia, José Mauricio, Lysâneas Maciel, Bocayuva
Cunha, Francisco Rossi, Joaquim Bevílacqua, Luiz Inácio
Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Aldo Arantes,
Roberto Freire, Beth Azize. Votaram NãO os seguintes
Senhores Constituintes: Egídio Ferreira Lima, Theodoro
Mendes, Délio Braz, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Fran
cisco Benjamim, José Lins, José Santana de Vasconcellos,
José Thomaz Nonô, Luis Eduardo, João Menezes, Mário
Assad, José Lourenço, Osvaldo ooeího, Paulo Pimentel,
Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Hugo Na
poleão, Edison Lobão, Jonas Pinheiro, Gilson Machado,
Mozarildo Cavalcanti, Ricardo Izar, Darcy Pozza, Jarbas
Passarinho, e Bonifácio de Andrada.

O aR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM, 51 Cons
tituintes; votaram NÃO, 27 Constituintes. Total: 78 votos.
O Destaque foi aprovado.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGm - Sr. Pre
sidente, antes da proclamação, eu estava anunciando o
meu voto e quero registrá-lo.

a 8R. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Mas V. Ex.a. não estava presente, quando foram chamados
os titulares. Será consignado nos Anais.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Não tem
importância, 81'. Presidente. Para mim, foram chamados
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os titulares e não havia suplente. Portanto, continuei an
tes de encerrar a votação e proclamei o meu voto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - O Partido
Trabalhista Brasileiro, entre titulares e suplentes, tem
direito a um voto. O que ocorreu é que a votação já tinha
sido consignada na folha de votação.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Só vota
ram dois e temos três votos. Portanto, estou dando o ter
ceiro voto. Ainda não está proclamado o resultado .. o

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - OS totais
estão consignados na folha de votação.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Mas eu
estava aqui anunciando o meu voto.

O SR. OONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Salvo uma
emenda à folha de votação.

O SiR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Perdão,
nobre Constituinte, V. Ex.a estava ocupado. A senhorita
ao lado de V. Ex.a me viu votando. Fiquei chamando a
atenção de V. Ex.a , porque eu queria votar e não fui aten
dido. Depois V. Exoa começou a proclamar o resultado.
Peço que V. Ex.a consigne o meu voto. Não anunciou o
número de votos, se ainda não acabou a votação ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A norma adotada, aqui, nobre Constituinte Gaston~ Righi,
é a seguinte: quando se chama os suplentes, os títulares
não podem mais votar.

O SR. CONSTITIi'INTE GASTONE RIGHI - Salvo se
não houver suplentes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. presi
dente, peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Realmente,
havendo entre suplentes e titulares vagas 'p~ra um deter
minado partido, a Mesa tem adotado a prática de voltar a
chamada e tem feito isso reiteradas vezes. O que ocorre
é que desta feita, infelizD?-e~te, e não por vo:r;ta~e d!t Mesa,
quando o ilustre oonstítuínte Gastone RIghi, Líder do
Partido Trabalhista Brasileiro, se dispôs a consignar o
seu voto, a Mesa já havia registrado os totais de votação.
Se a Presidência determinar uma emenda ao total da vo
tação, com rubrica do presidente, nós colheremos o voto
do Constituinte Gastone Righi.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Nobre Constituinte, a Presidência resolve a questão de
ordem de V. Ex.a da seguinte forma: o voto de V. Ex.a foi
consignado em ata, mas proclamo o resultado: foi apro
vada a emenda.

Passamos ao Destaque n.o 200, de autoria da Consti
tuinte Moema São Thiago. (Pausa) Não estando presente
a nobre Constituinte e nem havendo procuração, o des
taque está prejudícado,

As Emendas n.Os 215 e 233, também de autoria da
Constituinte Moema São Thiago, estão prejudicadas.

Destaque n,v 0504-87 - Emenda n.O ES
29.928-0, do Sr. José Genoíno, "que adita pará
grafo ao art. 7.° do Substitutivo n,? 1 (art. 6.° do
Substitutivo n,? 2)".

Emenda noO 504, do Constituinte José Genoíno.
S. Ex.a tem a palavra, para encaminhar favoravel

mente.
O SR. OONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi

dente, Srs. Constituintes, a Emenda n.O 29.928, do Desta
que n,v 504, diz exatamente o seguinte:

Garantir-se-ão aos trabalhadores menores de
18 anos todos os direitos trabalhistas e previden-

ciários garantidos aos demais trabalhadores, as
segurada a isonomia salarial em trabalho equi
valente ao do adulto.

Qual o fundamento dessa emenda? Trabalho igual, sa
lário igual. E por que estamos fazendo 'essa emenda? Por
que o parágrafo que vamos examinar, nesta Comissão, o
§ 2.0 do art. 6.0 , diz exatamente o seguinte:

É proibido o trabalho noturno ou insalubre aos
menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores
de 14 anos, salvo na condição de aprendíz,

Vejam V. Ex.as que aos menores de 14 anos existe a
figura do aprendiz; entre 14 'e 18 anos há uma situação
que se nós não aprovarmos esta emenda, o que está no
texto constitucional dará margem à desigualdade de salá
rios em relação à mão-de-obra entre 14 e 18 anos, porque
o texto constitucional proíbe o trabalho aos menores de
14 anos, e fica garantido o trabalho só a partir de 14 anos.

A minha emenda objetiva exatamente fechar essa pos
sibilidade, de corrigir essa lacuna, isto é, trabalho igual,
salário igual, quando houver trabalho para aqueles com
preendidos na faixa entre 14 e 18 anos.

Para concluir, Sr. Presidente, a minha emenda é exa
taments esta:

Todos os direitos trabalhistas e previdenciá
rios garantidos aos demais trabalhadores, assegu
rada a isonomia salarial em trabalho equivalente
ao do adulto, isto é, para os trabalhadores meno
res de 18 anos.

Em outras palavras, para os trabalhadores menores
de 18 anos e superiores a 14 anos. É a faixa etária que
procuramos atingir com a nossa emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Gerson Peres, para
encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, serei breve.

Os argumentos do ilustre Constituinte José Genoíno
caem em contradição com os principias gerais dó trabalha
dor menor, no que diz respeito à carga horária de traba
lho do menor de 18 anos, que é menor do que a carga 110
rária do trabalhador adulto.

De duas, uma: ou o Constituinte José Genoíno quer
privilegiar essa etapa do trabalhador menor, ou quer aca
bar de uma vez para sempre com o trabalhador menor
nas empresas. Ninguém mais vai contratar o menor, por
que ninguém 'Vai pagar salário igual com horário diferente!
Nenhum empregador vai se submeter a esse regime de pa
gar um salário igual ao do adulto por um menor horário
.de produção! Isso dai não me parece racional, me perdoe
o ilustre Constituinte José Genoíno.

Que S. Ex.a busque as conquistas do trabalhador, tudo
bem - e nós, aqui, 'em algumas delas, temos dado o nosso
apoio, o nosso voto - mas aí é querer invadir numa seara
de desigualdades e prejudicar o menor. E isto é grave! Não
dar mais oportunidades de mercado de trabalho para ele e
há no Norte e no Nordeste - e aí vem o problema das re
giões brasílelras, onde as desigualdades são flagrantes, são
palpáveis - há um enorme contingente de trabalhadores
nessa idade, que ajudam seus familiares, que são pobres e
que se submetem a um salário menor por uma carga horá
ria menor para dar sustento às suas ramíüas.

Sr. Presidente, eu pediria aos nobres colegas da Comis
são de Sistematização que meditassem, pois essa emenda
não traz nenhuma conquista para o trabalhador, pelo
contrário, vai prejudicar o trabalhador menor; por isso,
pediria que os nobres colegas, conscientemente, rejeitas
sem esse pleito que em nada beneficia a conquista dos
trabalhadores brasileiros.
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Dou a palavra à Constituinte Rose de Freitas, para enca
minhar favoravelmente.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, eu me senti no dever de
assumir esta tribuna para defender o destaque do Cons
tituinte José Genoíno, porque, em todas as oportunidades,
temos de fazer justiça e reconhecer a importância que
tem o trabalho da mulher, como também tem o trabalho
do menor. O Constituinte Gerson Peres comete um equí
voco, quando S. Ex.a reconhece, no menor, a figura de um
trabalhador, e não reconhece que precisamos, através de
um ato concreto, nesta Constituição, reconhecer essa
força de trabalho prematura, que se coloca a serviço do
seu País até pela necessidade da subsistência. Quando o
Constituinte José Genoíno traz esta proposta ao Plená
rio: "Todos os Direitos Trabalhistas e Previdenciários ga
rantidos aos demais trabalhadores, assegurada a isonomia
salarial ao trabalho equivalente ao do adulto", S. Ex.a re
conhece que um pessoa, em condição inferior, por não ser
um adulto, desempenha um trabalho de adulto e não pode
ser reconhecído no valor produtivo do seu trabalho, re
cebendo os direitos, o que é, pelo menos, uma forma justa
e adequada de reconhecer que essa força de trabalho,
colocada em qualquer empresa, em qualquer setor de tra
balho deste País, em qualquer setor produtivo, possa re
ceber um salário adequado e ter suas garantias trabalhis
tas. Então, quando S. Ex.a diz que, na verdade, nós estamos
trabalhando contra o menor, por que não reconhecer que
uma pessoa, em condição inferior, pela sua idade, pela
sua capacidade de trabalho, exercita esse trabalho e, por
tanto, precisa ser reconhecida, e, para tanto, precisa ter
um salário adequado, ter as suas garantias trabalhistas?

S. Ex.a, ao contrário de reconhecer isto, até por uma
questão de justiça, defende a empresa, o interesse da
empresa. Ora, esta Constituição que está sendo feita aqui
não é para defender apenas Os interesses de empresas.
Esta Constituição tem, sobretudo, uma palavra de ordem
social, tem que procurar garantir tanto às mulheres como
aos menores e às minorias desqualificadas deste País, o di
reíto de reconhecimento do valor do seu trabalho, o seu
valor social, o seu valor econômico e a necessidade de,
politicamente, ter posições nesta Casa; reconhecer o tra
balho do menor, qualificá-lo, reconhecer o seu valor pro
dutivo. em forma de garantias trabalhistas.

Essa é uma forma adequada de Constituintes respon
sáveis, que sabem que fazem uma Constituição agora, que
não legisla para setores privilegiados, para elites domi
nantes, para setores econômicos que já têm, por si e pela
sua própria história, todas as garantias e todos os pri
vilégios.

O que queremos agora, neste exato momento, é que
aqueles que sempre falaram em menores nesta Casa,
aqueles que sempre defenderam que, para os menores, se
tem que providenciar as leis, as metas, o apoio neces
sário, para que eles vivam numa sociedade melhor, agora,
nesta emenda, devem votar a favor, porque vamos reco
nhecer que seres menores, pela idade, pela sua capaci
dade física, pela sua capacidade mental, desempenham
um trabalho de adulto. Portanto, têm que ser reconhe
cidos no seu valor final. que é exatamente a sua remu
neração, as suas garantias, o seu valor social, o seu valor
produtivo, com essas garantias trabalhistas. Eu o parabe
nizo, Constituinte, pela sua iniciativa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Com a palavra o Cosntituinte Antônio Britto, para
encaminhar contrariamente ao projeto.

O SR. CO'N"STITUINTE ANTôNIO BR1TTO - Sr. Pr~

sidente. Bras. e Srs. Constituintes, qualquer pesquisa que
seja feita entre todos aqueles que tiveram a ventura e a
responsabilidade de chegar. por delegação do povo, a esta
Assembléia Nacional Constituinte, seguramente indicará

que as duas frases que mais se ouviu durante a campa
nha eleitoral foram, primeiro, que esta Constituiçião teria
que avançar e, segundo, teria que ser cumprida, por ser
uma Constituição, a partir de um texto factível, realista,
eom condições concretas de aplicabilidade e de eficácia. A
emenda do Constituinte José Genoino é mais uma daque
las que, coberta da melhor intenção, prenuncia o pior
resultado, porque a aplicação desse dispositivo, se apro
vado fosse, teria apenas uma conseqüência clara e assegu
rada: impediria que menores continuassem trabalhando.
Não é possível, Sr. Presidente, não é possível, Sras. e Srs.
Constituintes, que nos debrucemos sobre as propostas
apenas com a visão imediata do aplauso de hoje. li: pre
ciso que esta Assembléia tenha também os olhos postos
sobre a História; tenha também os olhos postos sobre
a condição de aplicabilidade, de realízabílídade daquilo
que agora se propõe. Não é possível que um homem, Pro
fessor de História, como o Constituinte José Genoíno, um
homem extremamente experiente em várias facetas da
vida, nos leve a votar alguma coisa que, coberta das me
lhores intenções, terá, repito, o pior resultado.

Temos, nos últimos dias, conquistado os avanços que
até pareciam inimagináveis no campo dos direitos dos
trabalhadores. Tenho certeza de que estamos responden
do à primeira frase que escutamos na campanha; estamos,
sim, avançando. Mas, sras, e Srs. Constituintes, é preciso
lembrar da segunda frase dita pelos eleitores, e é preciso
respondê-la. E a segunda frase era fazer uma Constitui
ção em condições de ser cumprida; uma Constituição que
não fique no papel, que vá para a realidade; uma Cons
tituição que não altere a vida apenas do texto; altere a
vida lá, onde ela hoje é difícil, lá, onde hoje se exige
avanços.

Srs. Constituintes, Sr. Presidente, não tenho condi
ções apesar de elogiar a generosa intenção do Constituin
te J~sé Genoíno, senão a de solicitar que esta Assembléia
rejeite a emenda proposta por S. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Não havendo mais oradores inscritos, eu pergunto à
Relatoria, se quer fazer uso da palavra brevemente.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, Srs.
Membros da Comissão de Sistematização, a Relatoria C011
sidera que a emenda proposta pelo Constituinte José Ge
noíno se constitui em uma demasia. J!': uma emenda que
nada repõe ao texto, que nada acrescenta, e mais: o Cons
tituinte José Genoíno ,parte do pressuposto equivocado de
que o princípio da isonomia salarial, de que salário igual
e trabalho igual, isso já não está contemplado no Subs
titutivo n.? 2.

Em primeio lugar, é preciso observar atentamente para
o inciso VI, do art. 6.0, que diz: "garantia de salário fixo
nunca inferior ao mínimo, ainda que a remuneração seja
variável". A garantia do salário mínimo aqui está assegu
rada no inciso VI.

Agora, é preciso que se saiba que uma constituição não
se completa em apenas um capítulo; ela é uma correlação
de princípios, de normas que se ajustam e que se combi
nam, que se limitam e que se interpõem.

Eu pediria ao Constituinte José Genoino que lesse o
art. 257, no seu § 3.°, item II, que diz apenas o seguinte:
"O direito à p:r:oteção especial aos menores 'abrangerá os
seguintes aspectos: item lI, garantia de direitos previden
ciários e trabalhistas e de isonomia salarial quando o ado
lescente realize trabalho equivalente ao do adulto. O prin
cípio do trabalho igual com salário igual já está assegurado
no Substitutivo II e é inaceitável para esta relataria; é
inaceitável a pressupo-íção de que a isonomia salarial já
não estivesse consagrada no texto constitucional. Por isto,
somos pela preservação do Substitutivo II e contra a
emenda.
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tendo-se em vista os esclarecimentos prestados pelo Rela
tor, que mostram que a proposta de V. Ex.a está contida
na Constituição, Constituinte José Genoíno, pergunto a
V. Ex.a, se deseja ainda submeter a voto o que já está
contido.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, desejo submeter a voto, sím, porque os termos em
que está redigido o artigo lido pelo nobre Relator são
diferentes do colocado aqui em relação ao equivalente ao
trabalho do adulto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Quanto a este, permítír-me-á V. Ex.a , vou ler o propósito
de V. Ex.a, que diz: "Garantir-se-á aos trabalhadores me
nores de 18 anos todos os direitos trabalhistas e previden
ciários garantidos aos demais trabalhadores, assegurada a
isonomia salarial em trabalho equivalente ao do adulto.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
indago no que isto é diferente ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso) 
Não há diferença ...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - ... garantia
de direitos previdenciários e trabalhistas e isonomia sala
rial quando o adolescente realize trabalho equivalente ao
do adulto. Indago: no que isto é diferente?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO Retiro a
emenda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Foi retirada a emenda.

Passo a outro destaque, o de n.O 725, do Constituinte
Floriceno Paixão, a quem concedo a palavra.

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃO - Sr.
Presidente, a emenda visa a conceder pensão por morte do
segurado da Previdência Social, nas mesmas bases da apo
sentadoria que estaria recebendo ou a que teria direito na
data da morte. Apresentei essa emenda para figurar no
art. 6.°, num de seus incisos, porque num dos incisos desse
mesmo artigo estava prevista a concessão de aposentadorla,
Mas como o Relator Bernardo Cabral, que não está presen
te, j á concordou com .a emenda, desde que ela fosse trans
ferida para o capitulo próprio da Previdência SQcial, e· ali
apreciada, gostaria de ouvir a confirmaçao do Relator
sobre essa concordância.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - O parecer do Relat0r
Bernardo Cabral. conforme conversações mantidas C0ID
o ilustre Constituinte Floriceno Paixão, é favorável a que
esta emenda seja apresentada no capítulo que lhe é próprio,
que é o da Previdência Social.

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃO - Mas
ele concordou com a emenda.

Portanto, Sr. Presidente, requeiro V. Ex.a seja trans
ferida a emenda para apreciação no Capítulo próprio 
Da Previdência Social.

O SR. PRES'IDENTE (Fernando Henrique Cardoso) -
Pois não! Peço a V. Ex.a faça o requerimento aqui e eu
o deferirei.

Passamos, portanto, a outro destaque do Deputado
Floriceno Paixão, o de n.? 727.

Pergunto ao Sr. Constituinte se mantém o destaque.

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXãO - Sr.
Presidente, parece-me que esse Destaque está prejudicado
pelo Destaque n.? 111, do Constituinte Paulo Paim, apre
ciado aqui. _ .

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Se V. Ex.a assim entende, eu atendo com o maior prazer
ainda.

Está prejudicado.

Do Constituinte Olívio Dutra, Destaque n.° 1. 555.
S. Ex.a está presente? (Pausa)

Não estando presente, está prejudicado o destaque.

O Sr. Constituinte Paulo Paim retirou os Destaques
n.os 1.564, 1.565, 1.571, 1.579, 1.588, 1.591, 1.593, 1.597 e
1.598.

Destaques do Sr. Constituinte Luiz Gushiken que estão
retirados: 2.364 e 2.395.

O Sr Constituinte Nelson Wedekin retira os Destaques
n.Os 2.543 e 2.562.

O Constituinte Luís Eduardo retirou o seu Destaque de
n.O 2.589.

O Sr. Constituinte Walmor de Luca não se encontra
no plenário. Seu Destaque n.o 3.425 está, portanto, pre
judicado.

O Sr. Constituinte Francisco Küster também não se
encontra no plenário. Seus Destaques nPs 3.590, 3.595 e
3 .606 estão prejudicados.

O Sr. Constituinte Nelton Friedrich retira seus Desta
ques n.os 4.263, 4.271, 4.273 e 4.287.

Destaque n.o 5.206, do Sr. Constituinte Antonio Salim
Curiati. (Pausa)

Prejudicado.

Destaque n.o 5.365, do Sr. Constituinte Erico Pego
raro. (Pausa)

Prejudicado.

Destaque n.O 5.389, do Sr. Constituinte Carlos Chia
relli.

Retirado.

Destaque n.o '5.619, do Sr. Constituinte José Ignácio
Ferreira. (Pausa)

Prejudicado.

Destaques n.os 5.825 e 5.830 do Sr. Constituinte Carlos
Cardinal. (Pausa)

Prejudicado.

Destaque n.o 5.885, do Sr. Constituinte Augusto Car
valho.

Retirado.
Destaque n.o {; .121, da Sr.a Constituinte Anna Maria

Rattes.
Retirado.

Destaque 11.° 6.130/87 _ Emenda n,? ES
28560-2, do Sr. Antônio Carlos Konder Reis, "que
adita incisos ao art. 7.° do Substitutivo n.o 1
(art. 6.° do Substitutivo n,? 2)". (142.a votação)

Destaque n.? 6.130, do Sr. Constituinte Antônio Carlos
Konder Reis. (Pausa)

S. Ex.a mantém o destaque e, portanto, lhe concede
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ANTõNIO CARLOS KONDER
REIS :- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, a Emen.
da n.O 28.560 inclui duas proposições. Eu pedi destaque
para a primeira parte da emenda, conforme requerimento
que encaminhei à Mesa.
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o destaque refere-se, portanto, ao seguinte dísposí
tívo, objeto da proposição que tive a honra de submeter
à consideração da Assembléia Nacional Constituinte:

"Acrescente-se ao art. 7.°, no Substitutivo 2
art. 6.°, que cuida dos direitos sociais, o ssguãnte
princípio:

"Igualdade de direitos entre o trabalhador
com vínculo empregatício permanente e o traba
lhador avulso."

Sr. Presidente, nasci numa cidade 'Portuária, a cida
de de Itajaí,em Santa Catarina, e vivi a minha dnfância
e a minha adolescência noutra cidade portuária - San
tos, o maior porto do nosso Continente. Por isso, convivi
com os 'Problemas dos trabalhadores avulsos, especial
mente os portuâríos: estivadores, arrumadores, vigias 'Por
tuárâos, consertadores dê carga, conferentes de carga. O
elenco dos tr3ibalhadores avulsos, de conformidade com a
legislação brasileira, não se esgota naqueles que desen
volvem aquelas atividades na orla portuária. Mas, são os
trabalhadores portuários, os trabalhadores avulsos que têm
uma significação maior no mercado de trabalho brasileiro.
Enfrentei, como homem público, uma série de problemas
que busco resolver através desta singela emenda. Em 1967,
juntamente com o eminente Senador Auréldo Vianna, no
Senado da República, realizamos um trabalho de refor
mulação do Decreto-Lei n,? 5, de modo a assegurar os di
reitos e as prerrogativas dos trabalhadores avulsos, espe
cialmente os portuários.

Mais tarde, Sr. Presidente, particípando da Comis
são Mista que emitiu parecer sobre a Lei orgânica da
Previdêncli.a Social, travamos nova batalha, pois que os
trabalhadores avulsos, no projeto, eram fundamentalmente
prejudicados, seja no que toca ao salário-contribuição, seja
no que toca aos seus direitos 'e garantias, perante a Pre
vidência Social. Pouco antes de deixar o Senado da Re
pública, creio que em 1972, voltei a me empenhar para
que os direitos dos trabalhadores avulsos me fossem pos
tergados. O Congresso examinou o projeto que criou o
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e, logo depoís, o
projeto que instituiu o programa de Integração Social.
Nas duas' proposições, os trabalhadores avulsos, aqueles
que têm vínculo com o seu sindicato, estavam muito pre
judicados. Os direitos. atribuídos aos outros trabalhadores
de outras categorias, que têm vínculos emprsgatíeíos,
esses direitos não eram estendidos aos trabalhadores avul
sos. Foi em razão de emenda que apresentei, ao projeto
que criou o Fundo de Garantia de TempO' de Serviço, e
foi em razão do parecer que emiti, como relator do pro
jeto que ínstítuíu o Programa de Integração Social, que
se ressalvou, que se protegeu, que Se consagrou o direito
dos trabalhadores avulsos.

A emenda não cria qualquer dlificuldade, ela não vem,
de modo algum, estabelecer nenhum ·problema; diz ápe
nas que os trabalhadores. avulsos, os que têm vínculo atra
vés do Síndicato tenham os mesmos direitos e, portanto,
as mesmas prerrogatívas dos trabalhadores com vínculo
empregatício permanente.

'Conheço, Sr. Presidente, !por ter vindo, à luz, do mun
do, em Itajaí e aberto os meus olhos, 'Para o Brasil, na
cidade de Santos, tenho vivido intensamente a luta da
queles trabalhadores avulsos que fazem a grandeza do
Brasil nos 'POrtos brasileiros. E para lhes fazer justiça é
que, não na qualidade de relator-adjunto, mas como re
presentante do povo brasileiro, pelo Estado de Santa Ca
tarina, peço o apoio da Comissão de Ststematização para
esta emenda, que virá assegurar aos trabalhadores avul
sos os mesmos direitos que estamos, de justiça, esten
dendo a todos os trabalhadores brasíleíros.

É a justificação. (Palmas)

Durante o pronunciamento do Sr. Antônio
Carlos Konder Reis, o Sr. Fernando Henrique Car
doso, Quarto-Vice-Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jarbas Pas
sarinho, Terceiro-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
apenas para um esclarecimento, antes de iniciar a vota
ção.

A Emenda n.o 28560, do ilustre Constituinte Antônio
Carlos Konder Reis contém dois itens que devem ser acres
centados ao art. 6.° do substitutivo.

O primeiro diz:
"Igualdade de direito entre o trabalhador com

vínculo empregatício permanente e trabalhador
avulso."

O outro diz:
"Instituição da ação comunitária, através dos

Conselhos Comunitários que, na forma da Ieí, ope
rarão mecanismos destinados à elevação da ca
pacidade das pessoas e comunidades de prever
para prover."

Antes de se proceder à votação, é preciso deíxar re
gistrado que o segundo item foi retirado pelo autor da
emenda. Portanto, o que está em votação é, apenas:

Igualdade de direito entre o trabalhador com
vínculo empregatício permanente e trabalhador
avulso.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, pela ordem.

Eu gostaria que o nobre autor da emenda ou o nobre
Relator esclarecesse quem é o patrão do trabalhador avul
S? e quem é que vai responder pelo pagamento das fé
nas, pelo 13.0 salário. Se tudo isso for possível, quem
garante o emprego se ele é trabalhador avulso? Se é o
pedreiro, que chega à nossa casa, trabalha oito dias de
pois vai embora! Quem pagará o repouso semanal rému
nerado? Eu gostaria de conhecer esses detalhes para po
der votar em consciência.

Conheço o trabalhador avulso, aquele que não tem
um patrão certo. Mas quem é que responde por esse en
cargo que estamos dando àqueles que têm vínculo em
pregaticio?

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER
REIS - O Sr. Relator-Geral Bernardo Cabral dá-me a
oportunidade de prestar o esclarecimento solicitado pelo
nobre Senador Nelson Carneiro, e eu o faço de pronto.
(Pausa)

O trabalhador avulso tem o seu vínculo empregatício
com o sindicato. Há uma designação vulgar de trabalha
dor avulso, aquele que não tem vínculo com o sindicato e
V. J!lx.a fez menção à hipótese de alguém que vá prestar
serviço eventual. Mas, do ponto de vista legal, esse não é
o trabalhador avulso. Existem três categorias de traba
lhadores, de acordo com a Lei Orgânica da Previdência
Social e de acordo com a Consolidação das Leis do Tra
balho: o trabalhador celetista - é o que tem vínculo
empregatício; o trabalhador autônomo é o profissional li
ber~l! aquele que não tem patrão, nem vínculo empre
gatícío ; e o trabalhador avulso, que tem vinculo empre
gatício com o seu sindicato. Os estivadores se submetem
a um teste junto à Delegacia do Trabalho Marítimo; eles
têm, portanto, estabilidade. Existe até um quadro de reser
vas que ascende ao quadro efetivo, na medida das neces
sidades e das possibilidades. Eles têm, através do sindi
cato, que é quem recebe dos armadores, dos agentes marí
timos, um fundo para efeito de férias. E foi em razão de
decisão do Congresso que eles também foram contempla-
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dos com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, que
recebem na hora de sua aposentadoria e com o Programa
de Integração Social.

Quando fui Relator do Programa de Integração So
cial, esta dúvida foi levantada: "Mas, como o trabalhador
avulso pode receber o Fundo de Integração Social, parti
cipar. do Programa de Integração Social?" E eu mostrei:
através do Sindicato, com o qual o trabalhador avulso tem
o seu vínculo, ele não só podia, como devia receber a par
ticipação no Programa de Integração Social. E assim
ocorreu, também, com o Fundo de Garantia de Tempo de
Serviço: à medida em que avança a legislação social bra
sileira, estamos abrindo um lugar para o trabalhador
avulso - aquele que trabalha no porão do navio, no cais,
que confere a mercadoria, que toma conta dela e que a
conserta.

Hoje, em razão da omissão, não raro o trabalhador
avulso não tem os seus direitos reconhecidos.

Não se confunda trabalhador avulso, tomando-se a
expressão no sentido vulgar, com aquele que, pela Conso
lidação das Leis do Trabalho e de acordo com a Lei Orgâ
nica da Previdência Social, é trabalhador avulso porque
tem o seu vínculo empregatício com o sindicato. E, através
do sindicato, ele é senhor de todos os direitos e garantias
de todos os demais trabalhadores brasileiros. É o que pre
tende ?- emenda consagrar.

Espero ter prestado os esclarecimentos necessários,
para contar 'Com o valiosíssimo voto do nobre Senador
Nelson Carneiro.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Ber
nardo Cabral, Carlos Mosconi, Cristina Tavares, Fernan
do Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto,
Haroldo Sabóia, Antônio Britto, João Herrmann Neto, José
Fogaça, José Paulo Bisol, Mario Lima, Nelson Carneiro,
Nelton Friedrich,' Nilson Gibson, Oswaldo, Lima Filho,
Paulo Ramos, Renato- Vianna, Sigmaringa Seixas, Virgil
dásío de Senna, Wilson Martins, José Carlos Grecco, José
Tavares, Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Octávio Elísio,
Vilson Souza, Luís Eduardo, Simão Sessim, Antônio Carlos
Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, .José Luiz
Maia, Lysâneas Maciel, Bocayuva Cunha, Luiz Salomão,
Francisco Rossi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da
Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, José Ma
ria Eymael, Aldo Arantes, Roberto Freire e Beth Azize.
Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Celso
Dourado, Egídio Ferreira Lima, José Geraldo, José Ulisses
de Oliveira, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Délio
-Braz, Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco,
Francisco Benjamim, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José
Lins, José Santana de Vasconcellos, João Menezes, Mário
Assad, José Lourenço, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ri
cardo Fiuza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Hugo Napo
leão, Edison Lobão, Jonas Pinheiro, Gilson Machado, Dar
cy Pozza, Virgílio Távora e Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 48 Constituintes;
votaram não 30 Constituintes. Total 78 votos. O Desta
que foi aprovado.

Em votação o Destaque n.o 6.1'50 requerido pelo Cons-
tituinte Lélio Souza, autor da Emenda n.o 31.885. (Pausa)

S. ~~.a está ausente.

Fica prejudicado o destaque.
Em votação o Destaque n,> 6.158 requerido pelo mes

mo Constituinte Lélio Souza. (Pausa)
S. Ex.a está ausente.

Fica prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.O 6.436 requerido pelo Cons
tituinte Geraldo Campos, referente à Emenda n.? 330.626.
(Pausa.)

S. Ex.a está ausente.
Fica prejudicado o destaque.
Em votação o Destaque n.O 7.424 requerido pelo Cons-

tituinte Jorge Uequed. (Pausa)
S. Ex.a está ausente.
Fica prejudicado o destaque.
Em votação o Destaque n,° 7.551 requerido pelo Cons

tituinte Darcy Pozza. (Pausa)
S. Ex.a retira o destaque.
Em votação o Destaque n.v 8.043 requerido pelo Cons

tituinte Mendes Thame. (Pausa)
S. Ex.a está ausente.
O SR. CONSTTUINTE EDUARDO JORGE - Pela or

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Antes

ou depois de eu enunciar o prejuízo do destaque?
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE - Sr. Pre

sidente, eu gostaria de perguntar à Mesa se o Constituinte
Mendes Thame deixou algum encaminhamento de defesa?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Se
cretaria informa que não.

Fica prejudicado o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o Destaque n.O 8.045, requerido pelo nobre Cons
tituinte Antoniocarlos Mendes Thame. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.
Fica prejudicado o destaque.

A BR.a CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pela or
dem tem a palavra V. Ex.a

A SR.a CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, o Relator da Comissão de Sistematização fez
uma proposta e, depois de algumas consultas, gostaria de
aditar algumas sugestões à mesma, no sentido de agilizar
mos as votações na Comissão de Sistematização, da As
sembléia Nacional Constituinte.

Propõe S. Ex.a, o Constituinte Bernardo Cabral, que
sejam selecionados por Partidos, o que me parece não ser
muito justo, uma vez que há Constituintes que dormiram
nas filas, que apresentaram 200, 300 ou 500 destaques, quer
dizer, houve uma manifestação de maior empenho do que
outros, independente do Partido.

Sugeriria a V. Ex.a que nas reuniões de liderança se
adotasse um outro critério: que cada Constituinte que
apresentou destaques, pudesse retirar 75% deles' o Cons
tituinte ficaria à vontade para saber quais retir~r.

Com essa sugestão que faço, aliada ao funcionamento
do sistema eletrônico de votação, e ao funcionamento con
junto da Assembléia Nacional Constituinte, à tarde e da
Comissão de Sistematização, pela manhã, acredito qU:e ter
minaremos os nossos trabalhos, algo como antes do ano
2000.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Constituinte
Cristina Tavares, apenas um esclarecimento. 75% de reti
rada é a proposta de V. Ex.a?

A SR.a CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sim
de retirada. '

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Acolho a pro
posta de V. Ex.a e a levarei à reunião da Mesa.
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A SR.a CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, a segunda questão, parece-me, merecerá a
atenção deste Plenário: a Imprensa de hoje registra a
escuta telefônica, que é um ato inconstitucional, na resi
dência do Senador Mário Covas, Líder do PMDB na As
sembléia Nacional IConstituinte.

Há alguns indicadores, Sr. Presidente, de que as coisas
não estão bem na Nova República. Há pouco o Correio
Braziliense deu um recado daqueles que estávamos acos
tumados a ouvir na Velha República: "A direita estaria se
reunindo para ameaçar".

Os sinais são inquietadores e aos poucos estamos sen
tindo, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, que de fato se
aglutina e se prepara alguma coisa que poderá sobrestar
os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte, sobre
tudo a ousadia e a falta de cerimônia com que se faz
escuta de telefones, até mesmo do Líder do PMDB na As
sembléia Nacional Constituinte, que diz pelos jornais que
está falando de orelhões, por não mais confiar no telefone
da sua residência.

Será que perdemos a capacidade de nos indignar, Pre
sidente Jarbas Passarinho? Será que todos aqui estamos
elaborando uma farsa? Nós que estamos sentados para
fazer uma nova Constituição garantindo os direitos indi
viduais e coletivos? Estamos vivendo a quebra descarada
da atual Constituição e ficamos calados?

Peço a V. Ex.a, como Presidente da Mesa dos traba
lhos da Comissão de Sistematização, na Assembléia Na
cional Constituinte, que faça saber ao Presidente Ulysses
Guimarães que esta Assembléia Nacional Constituinte
mostra a sua inquietação e indignação e exige, do Senhor
Presidente da República - que por sinal, a partir de
amanhã, é também o Dr. Ulysses Guimarães - que tome
enérgicas providências contra esses abusos ao Poder Cons
tituinte.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Antes de
dar a palavra aos Srs. Constituintes, tenho que dar uma
palavra de resposta à Constituinte Cristina Tavares. Tenho
que dizer a S. Ex.a que considero a denúncia extrema
mente grave e que naturalmente levarei, de minha parte,
à Mesa da Comissão de Sistematização, com recomenda
ção de levar ao Presidente Ulysses Guimarães a recla
mação que foi feita aqui.

Tive oportunidade, quando iM(inistro de Estado da
Previdência e Assistência Social, de ter, eu mesmo, o meu
telefone grampeado, o que provou, depois de alguma sin
dicância, que se tratava de grampeamento feito por inte
ressados em obter a conversa que o Ministro da Previ
dência tinha com o seu delegado de São Paulo, graças a
uma corrente de corrupção generalizada existente naquele
Estado no campo da Previdência Social. Portanto, a origem
de um grampeamento, de uma escuta telefônica, pode ser
diversa daquela que se supõe desde logo que possa ser do
Estado. Mas, em sendo do Estado, tanto mais grave e,
neste caso, levarei ao Presidente Ulysses Guimarães a re
clamação da Constituinte Cristina Tavares.

Quanto à observação feita, o Relator atendeu, e natu
ralmente S. Ex.a modificará o documento que apresentou
como base para a discussão na reunião da Mesa, que se
dará hoje mesmo às 20 horas e 30 minutos.

Concedo a palavra ao Constituinte Eraldo Tinoco.
O SR CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre

sídente, quero eontradítar a sugestão da ilustre Oonstí
tuinte Cristina Tavares, pelas seguintes razões: devemos.
ter a preocupação não com a quantidade mas sim com
a qualidade dos trabalhos da Constituinte e, efetiva
mente, poderemos ter um Constituinte que tenha se preo-

cupado com a qualidade das emendas e dos. destaques
apresentados, altamente prejudicados por esse critério de
proporcíonalídade,

VeJamos: um Constituinte que tenha, em todo o tex
to do Substitutivo do Relator Bernardo Cabral, identi
ficado apenas um ponto importante e o tenha destacado
ficará prejudicado. se destacou quatro itens, selecionar~
apenas um; não ãmporta nesse critério se farão destaques
criteriosos, baseados efetivamente em pontos de alta im
portância. Um outro Constituinte que tendo uma asses
soria talvez maior, tendo talvez melhores condições e que
apresentou quinhentos destaques, vai ficar oenerícíado
nessa proporção.

De sorte que quero chamar a atenção para esse as
pecto, porque me parece que o critério da proporciona
lidade prejudãcará a qualidade do trabalho de quem se
preocupou com a qualidade ,e não com a quantidade.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas. Passarinho) - Pergunto
a V. Ex.a, nobre Constituinte Eraldo Tinoco, se quando
eu estava ausente, enquanto fui ao meu gabinete, quando
a proposta foi apresentada pelo Relator Bernardo Cabral,
- ouvi pelo microfone do meu gabínete - se V. Ex.a
estava presente?

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sim,
eu estava presente.

o SR. PiRESIDENTE (Jarbas Pass3Jrinho) - V. Ex.a,
na ocasião, concordou?

O SR. PRESIDENTE ERALDO TINOCO - A pro
posta do Relator Bernardo Cabral é em outro sentido, é
que as Lideranças dos Partidos pudessem anaãsar e ado
tar um critério para diminuir o número de destaques.

A proposta da Constituinte Cristina Tavares é que
cada Constituinte elimine, de sua própria vontade, 75%
dos seus destaques e, 'aí, me parece, é que existe o pre
juízo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
contraditou dnclusíve aquilo que o Relator Bernardo Ca
bral já havia aceito por parte da proposta da Consti
tuinte Cristina Tavares.

Tem a palavra o Relator José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, o
Relator Bernardo Cabral acaba de receber e de acolher
a sugestão da Constituinte Cristina Tavares para enca
minhar à reunião de Lideranças.

Mas, conviria esclarecer >à nobre Constituinte que o
teor, o objetivo da proposta do Relator Bernardo Cabral
é de estabelecer um critério de base política para seleção
das emendas e, além desta, um senso coletivo estabele
cido pelos Partidos: este o objetivo da proposta. Deixar
a critério de cada Constituinte levaria a uma seleção
pessoal, e, mais uma ves, estimularia o individualdsmo
parlamentar que, muitas vezes" marca infelizmente, os
nossos trabalhos, e numa autocritica temos que reconhe
cer.

A proposta de V._Ex.a é da melhor qualidade, mas
quero chamar a atenção para o fato de que ainda temos
7.559 destaques a serem examinados. A v.igorar a pro
posta, teremos que examinar nada mais, nada menos. que
1.890 destaques, que são, exatamente, 25% do total a ser
examinado.

Quero dizer que, em 110 horas de trabalho até aqui
cumprãdas, realizamos 121 votações. Portanto, a !proposta
do Relator é mais drástica do que a de V. Ex.a , no sen
tido de que apenas 206 'emendas, consideradas prioritá
rias pelo senso coletivo, ou seja, pelo entendimento de
base política e interna corporís dos partidos, a partir dos
temas fundamentais ,e mais polêmicos, venhamos a tra
balhar até o final das atívãdades da Comissão de Siste
matização e concluir o Projeto de Constituição, para ser
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levado, o mais rapídamente possível, a plenário, sem pre
juízo das outras emendas rejeitadas, que poderão ser
objeto de requerímento de destaque no plenário.

Na verdade, esta é uma decisão das Lideranças, mas
era preciso fazer este eselarecímento ao plenário, paea
que fosse entendido o teor e o objetivo da proposta do
Relator Bernardo Cabral.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
Nobre Constituinte José Fogaça, com t-odo o respeito e
admiração que tenho :por V. Ex.a, eu gostaria de dizer
que até em alguns partidos as Lideranças poderão retí
rar destaques de Constituintes, fato que se tornará muito
perigoso, muito difícil nos grandes partidos. Parece-me
que não deveríamos, mesmo atendendo às ponderações
de V. Ex.a, tanto assim que não há voto de Liderança
na Constituinte.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Ouvidas as Ban
cadas.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Imagine V. Ex.a consultar 7.500 destaques. Isso não exis
te. Queria ponderar, respondendo ao Constituinte Eraldo
Tinoco que ele tem rasão. Algumas pessoas fizeram 4, 5
e deveria ter um erítérío mínimo; quem fez 4 ou fi des-:
taques manteria seus 4, 5 ou 6 destaques, que é o des
taque da qualidade. Concordo inteiramente com isso. Que
ro lembrar a V. Ex.a, se me permite ...

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Diz que não são
membros dessa comissão.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Concludrei em dois minutos. Quero dizer a V. Ex.a que
essas votações estão defeituosas por falta de competên
cia de quem está dirigindo a Mesa e não a administra
ção da Pr,esJ.dência, :porque este painel eletrônico que re
duziria em 75% do tempo, ainda não está funcionando.
Estamos aqui sendo administrados pela tncompetêneía e
não podemos adJmitir que uma Comissã<> de Sistemati
zação não vote mil e poucos destaques.

O SR. PlRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
V. Ex.a que conclua e não darei mais a palavra sobre esta
questão ,de ordem. Esta matéria não pode ser decidida ago
ra. neste instante. O assunto vai ser submetido à Mesa, e
quando ela trouxer a decisão os Srs. Constituintes dela
tratarão. Acabamos de ver aqui, por exemplo, um diálo
go entre o Relator e a Constituinte. Não tem cabimento,
estamos perdendo tempo sobre isto.

Passemos ao art. 6.°, § 1.0, que diz:
"s: lei protegerá, o salário e definirá como cri

me a retenção de qualquer forma de remuneração
do trabalho já realizado."

Em votação 00 Destaque n.o 7598, requerido pelo Cons
tituinte Darcy Pozza. (Pausa)

S. Ex.a retira o destaque.
Em votação o Destaque na .7476, requerido pelo Cons

tituinte Luís Roberto Ponte, referente à Emenda n.? 33461,
de sua autoria. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.

Fica prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.O 5113, requerido pelo Cons-
tituinte Fernando Gomes. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.
Fica prejudicado o destaque.
Em votação o Destaque n.o 2972, requerida pelo

Constituinte Israel Pinheiro, referente à Emenda
n.o 33779. (Pausa)

O Deputado Israel Pinheiro não se encontra presente.
Fica prej udícado o destaque,

.Destaque n.O 3028/87 - Emenda n.O ES
32358-0, do Sr. .José Geraldo, "que modifica o
art. 7.°, § 1.°, do Substitutivo n.o 1 (art. 6.0, § 1.0,
do Substitutivo n.? 2". (143.a votação)

Em votação o Destaque n.> 3028, requerido pelo Oons
títuínta José Geraldo, referente à Emenda n.? 32358, de
sua autoria, com ressalva da expressão "definitiva ou tem
porária". (Pausa)

S. Ex.a está presente, tem a palavra.

O SR. CONS.TITUINTE JOSÉ GERALDO - Sr. presi
dente, Srs. Constituintes:

A emenda que apresentamos ao § 1.0 do art. 6,0 visa
acrescentár a expressão ou a ressalva "sem justa causa" à
redação deste parágrafo primeiro. O § 1.0 reza o seguinte:

"A lei protegerá o salário e definirá como cri
me a retenção de qualquer forma de remuneração
do trabalho já realizado."

O que estamos propondo é o acréscimo desta ressalva:

"A lei protegerá o salário e definirá como cri
me a retenção, sem justa causa, de qualquer forma
de remuneração do trabalho já realizado."

A razão que nos levou à apresentação da proposta
desta emenda foi exatamente a proteção do interesse dos
trabalhadores, principalmente aqueles empregados das pe
quenas e médias empresas ou os trabalhadores rurais.

O que normalmente acontece é que, no trabalho rural
ou no trabalho nas pequenas e médias empresas, cria-se
um vínculo, pela facilidade de contato entre empregadores
e empregados, propicia-se um relacionamento pessoal e
direto entre patrões e empregados e, em decorrência desse
relacionamento, estabelece-se um clima saudável de con
fiança e de amizade mesmo, entre essas duas forças que se
relacionam.

Ainda em decorrêncía desse clima, o empregador é
levado a fazer uma série de concessões a seus empregados,
notadamente no que diz respeito a antecipações de recur
sos, para fazer face a despesas não previstas ou a situa
ções emergenciais, principalmente no tocante ao trata
mento de saúde.

Além disso, na atividade rural, é muito comum que
um trabalhador rural também possua, muitas vezes por
herança, uma reduzida gleba de terra. Assim, além de ser
empregado, ele também trabalha esta pequena gleba. O
empregador também faz uma série de financiamentos a
esse empregado, que não tem acesso fácil às instituições
de crédito organizadas e a garantia que todos esses em
pregados podem oferecer a essas atitudes dos empregado
res, essas concessões, é, normalmente, o salário.

Na medida em que o empregador ficar sujeito a ser
punido corno criminoso, pela retenção de salário, previsto
nesses casos em que antecipa recursos financeiros a seu
empregado, será levado a evitar esse risco e a ser cons
trangido, por uma falta de resalva nesse artigo, a não
mais conceder esse tipo de ajuda a seu empregado que
cria, como já disse, um relacionamento saudável e de
confiança.

A nossa preocupação é exatamente a de não quebrar
esse hábito e esse relacionamento que normalmente existe
nas pequenas empresas e na atividade rural, fazendo es
sa ressalva, que permita ao empregador continuar fun
cionando ou agindo assim com seus empregados.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra para falar contra o Constituinte Mário Lima, que
está inscrito. _ .

V. Ex.a está inscrito para falar contra. Aceita?
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o SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, eu pediria a palavra, porque estou inscrito.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está ha
vendo prazo para esclarecimento do orador.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Estou
inscrito e penso que talvez fosse desnecessário ...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu dou a
palavra a V. Ex.a por economía de tempo.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, vou falar daqui mesmo, do microfone do ple
nário.

O ElR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A esco
lha de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Eu pe
diria a atenção dos Constituintes, apelando, inclusive, pa
ra o bom senso.

É meio difícil se admitir qualquer retenção de salário
por trabalho realizado que tenha justa causa. Isto é uma
questão de bom senso. Agora vejam o que pretende o
Constituinte José Geraldo, na sua argumentação. Diz
S. Ex.a o seguinte: É importante colocar a justa causa por
que pode haver a impossibilidade do pagamento por falta
de recurso do empregador. Isso é um dado que atenta para
algo fundamental. O salário por um trabalho realizado
significa sobrevivência não do trabalhador, a sobrevivên
cia de sua família. É um verdadeiro absurdo se admitir
exceções por um trabalho realizado e não remunerado.

Eu solicitaria ao nobre Constituinte José Geraldo que
retirasse, porque isso atenta para o bom senso atenta
contra os princípios fundamentais, atenta contra'a nossa
formação, o nosso trabalho. Evidentemente, não há cabi
mento em se discutir justa causa para retenção de um
trabalho que foi realização e que têm que ser remunerado.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) _ Pergun
to ao Constituinte Mário Lima se aceita segunda época.

O SR. CONSTITUINTE MARIO LIMA - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes:

Acho que está claro o texto do Relator. A retenção é
quando for proposital. Eu daria um exemplo: uma em
presa construtora empreiteira está fazendo uma obra
para o Governo, não recebe, ela tem motivo para não
pagar o salário. Agora, a retenção admite-se que seja
voluntária, ela reteve para especular com o dinheiro do
salário dos trabalhadores. Do mesmo modo que o traba
lhador não pode lançar mão de nada de propriedade do
empresário, o empresário também não tem o direito de
lançar mão do que é propriedade do trabalhador. Claro!
Se o empresário não recebe, ele não pode pagar. E dou
este exemplo: ele está fazendo uma obra, o Governo não
lhe paga, ele não tem condições de pagar ao seu empre
gado; não é retenção, é um atraso motivado pela circuns
tância - justa causa. A retenção é quando fica caracteri
zado que ele deixou de pagar ao trabalhador, objetivando
tirar proveito dessa retenção. Portanto, a minha opinião
é que deve manter o texto do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Se bem
entendi, o orador falou a favor, contra a emenda. Entendi
que a empresa, no momento em que não recebe do Es
tado, .não tem como pagar. Mas isso não é comigo.

O Relator quer falar?

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sou contra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Re-
lator é contra.

Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes: José

Geraldo, Délio Braz, Antoníoearlos Mendes Thame, Eral
do Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Lins, Luís Eduardo,
João Menezes, Mário Assad, Ricardo Fiúza, Enoc Vieira,
Hugo Napoleão, Edison Lobão, Jonas Pinheiro, Gilson Ma
chado, Darcy Pozza, Gerson Peres, José Luiz Maia. Vota
ram NlíO os seguintes Senhores Constituintes: Abigail
Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Bernardo Ca
bral, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Antõnio Britto, João
Herrmann Neto, José Fogaça, José Ignácio Ferreira, José
Paulo Bisol, José Ulisses de Oliveira, Mário Lima, Nelson
Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Paulo Ramos,
Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna,
Wilson Martins, José Carlos Grecco, José Tavares, Miro
Teixeira, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Uldurico Pinto,
Vilson Souza, Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli, Christóvam
Chiaradia, José Jorge, Sandra Cavalcanti, Antõnio Carlos
Konder Reis, Jarbas Passarinho, Virgílio Távora, Lysâneas
Maciel, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Joaquim Bevilac
qua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio,
Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Aldo Arantes, Ro-

.berto Freire e Beth Azize.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 18 Constituintes;
votaram NÃO 50 Constituintes. Total: 68 votos. O Des
taque foi rejeitado.

Em votação o Destaque n.O 3738, requerido pelo Cons
tituinte Joaci Góes. (Pausa)

S. Ex.a está ausente. Fica prejudicado o destaque.
Destaque n.o 4376-87 - Emenda n.O ES

33746-7, do Sr. Ademir Andrade, "que adita ao
§ 1.° do art. 7.°, do Substitutivo n.O 1, a expressão
"com multa por dia de atraso" (art. 6.°, § 1.° do
Substitutivo n.? 2).

Em votação o Destaque n.o 4376, requerido pelo Cons
tituinte Ademir Andrade.

Tem a palavra o nobre Constituinte Ademir de An
drade, para encaminhar favoravelmente.

O SR. CONSTITUINTE ADEMm ANDRADE - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, eminente Relator:

Apresentamos uma emenda a este parágrafo, com uma
preocupação básica: como normalmente ocorrem atrasos
de salários pagos principalmente aos funcionários públi
cos e mais ainda funcionários públicos de vários muni
cípios brasileiros, atrasos decorrentes de abusos da es
pécie, onde prefeitos e governadores de Estados, usando
a arrecadação das suas localidades de Governo, aplicam
os recursos em investimentos financeiros, no "over', no
"open" atrasando o pagamento aos funcionários públicos
para ganharem, para ampliarem esses recursos. E quando
o funcionário recebe o seu salário é sem nenhum reajusta
mento, sem nenhuma vantagem. Recebe o seu salário como
se estivesse recebendo no dia a que ele tinha direito.

Ora, quando o trabalhador atrasa de pagar a sua
conta de, luz, d~ pagar a sua conta de água, de pagar o
seu carne na loja, de pagar a sua prestação da casa pró
pria, ele é cobrado com multa por dia de atraso; em qual
quer pagamento que ele tenha, que ele deva em qualquer
seto~ do comércio ou do Governo ou de prestação de
serviço, ele sempre paga com multa por dia de atraso.
Entretanto, o patrão e o Estado podem atrasar sem a
estes haver qualquer cobrança de multa.

O meu destaque, ilustre Relator, mantém na íntegra
o texto de V. Ex.a, pois é um texto excelente. :6:l um texto
da melhor qualidade, que protege, sem nenhuma dúvida
o interesse do trabalhador. O que procuro é garantir na
lei que será feita e que considerará como crime o atraso
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no pagamento do salário do trabalhador, o que desejamos
é incluir ali apenas uma frase. Trata-se, portanto, de uma
emenda aditiva, colocada no fim do texto escrito pelo Re
lator, e que diz o seguinte: "com multa por dia de atraso",
ou seja, toda vez que o empresário e o Governo atrasa
rem o pagamento do seu funcionário, do seu empregado,
no momento em que fizerem esse pagamento, ele será pago
com uma multa, que será estabelecida em lei, e com isso
faremos justiça ao trabalhador, porque, esse aumento do
seu salário, envolvido na questão do reajuste, compen
sará, quando ele pagar, a multa da luz, da água, da pres
tação da casa própria, entre tantas coisas.

Sr. Relator, tem havido uma interpretação, especial
mente do caro amigo Domingos Leonelli, em que S. Ex.a
entende que, anexada a expressão "com multa por dia de
atraso" o que entendo que não tira a idéia de crime,
quando' ocorre o atraso, porque isso está estabelecido no
conteúdo do parágrafo, esta questão da multa implicaria
a desqualificação de crime. Discordo completamente ~a
interpretação do ilustre Constituinte Domingos Leonelli.

Trago esta proposta ao § 1.0 deste artigo, como .um
pedido dos funcionários públicos do meu Estado, que fíze
ram essa solicitação, a qual trago, sugerindo a V. Ex.a
e aos Constituintes desta Comissão de Sistematização o
acolhimento dessa nossa proposta. Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI - Fui
citado pelo orador que encaminhava, e, como sou 
digamos - o autor original desse parágrafo, desde. a Su~
comissão dos Direitos dos Trabalhadores, e~ queria pedír
ao nobre Relator Bernardo Oabral, que tao audacíosa
mente introduziu esse texto 0I?-gi~a!, moõernísador ~m
relação inclusive a outras Oonstltuíçôes - pela primeira
vez o trabalho é protegido criminalmente - que essa pro
posta, essa emenda aditiva de autotria do meu querido
amigo, companheiro Ademir Andrade, restaurando o c::
ráter pecuniário da pena, retira completamente a crímí
nalidade, que é a inovação do texto apresentado pelo nobre
Relator.

Tenho certeza de que o nobre Constituinte Ademir
Andrade acataria e compreenderia e até retiraria, imagino,
se o Relator esclarecesse isso definitivamente.

Essa a questão de ordem. Peço desculpas por apre
sentá-la, talvez, um pouco imprecisamente, agradecendo
a tolerância de V. Ex.as

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não há
questão de ordem a decidir. Há um apelo ao Relator.

O Relator falará, nobre Constituinte Domingos Leo
nelli, depois doe ouvir o contr3:di~ório. ~ex;n a. palavra o
Constituinte Mário Lima, ConstltUlnte Mário LIma, que se
inscreveu para encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE MARIO LIMA - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, sou disciplinado e, por ísso, vou usar
exatamente os cinco minutos regimentaís.

Creio que o texto do Relator está conciso, está claro,
não cabendo mais dúvidas.

Atraso é uma coisa, retenção é outra. O atraso pode
ser involuntário, mas a retenção, Srs. Constituintes, é vo
luntária.

Realmente, já era hora de haver justiça.
Conheço diversos casos de trabalhadores que foram

demitidos e saíram das portas das fábricas conduzidos
pela polícia para responder a inquérito na delegacia.

Conheço, também, casos de empresários que, fazendo
obras públicas, trabalhando para outras empresas, recebem
as medições das obras e esquecem de pagar o trabalhador.

Eu citaria, ainda, um fato ilustrativo de um trabalha
dor que teve os seus salários retidos, não pagos, e foi
reclamar junto ao Juiz local. E, como todo julgamento tem
a fase de conciliação, foi proposto a este trabalhador um
acordo. Ele tinha trabalhado, fazia jus aos seus salários
e, no entanto, o Juiz lhe fez uma proposta de acordo. Qual
era a proposta de acordo? Que ele recebesse metade dos
seus salários que havia ganho honestamente.

E, diante da sua impotência, ele preferiu receber me
tade do seu salário, mas teve um gesto significativo.
Havia, sobre a mesa do Juiz, uma Consolidação das Leis
do Trabalho. Ele abriu, rasgou e disse: "Sr. Juiz, a metade
é do Sr. e a otura metade é minha." Essa é a realidade.

Há empresários que atrasam o pagamento, porque
sabem que o trabalhador é mais fraco e não resiste a uma
demanda judicial. Essa é a grande realidade. O atraso é
proposital, o atraso é feito, porque ele sabe que, na Justica
do Trabalho, o trabalhador é mais fraco para demandar.

Daí acharmos que esse artigo da Constituição punirá
o mau empresário, o mau patrão, aqueles que usam ainda
o expediente de explorar e prejudicar o trabalhador. Claro
que o atraso involuntário, o atraso motivado por questões
alheias à vontade do empresário esse será tolerado pela
lei, quando regulamentarem esse artigo da Constituíçâc.
E, obviamente, aquele atraso maldoso, voluntário, que visa
tirar proveito do dinheiro do trabalhador, este atraso será
criminalizado, para haver igualdade entre o capital e o
trabalho. Da mesma maneira que o trabalhador, ao se apro
priar do patrimônio do patrão é levado à polícia, é res
ponsabilizado criminalmente, esse mau patrão, que se apro
pria indevidamente do salário, honesta e justamente ganho,
deve também ser criminalizado.

Daí, entendermos que o texto do Relator está conciso,
está claro, não comporta dúvida e somente punirá os maus
patrões, aqueles que realmente se apropriam de maneira
desonesta, de maneira injusta, de maneira indevida do salá
rio legitimamente ganho.

Portanto, a nossa opinião é de que, se mantivermos,
sem modificação, em que pese a boa intenção, em que
pese o mérito da proposta do ílustre companheiro Ademir
Andrade. deixando apenas o texto como está, esse texto
atingirá, de maneira mais conseqüente e de maneira mais
clara, os objetivos da proposta colocada no texto pelo
ilustre Relator. Daí eu fazer um apelo a todos os Consti
tuintes e, de maneira especial, aos companheiros de meu
Partido, para que votemos no texto, conseqüentemente, re
jeitando a emenda. Muito obrigado.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contrariamente, concedo a palavra ao nobre
Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, prezados colegas, eis aqui mais um exagero na
carta política. Uma Constituição que coloca no seu dispo
sitivo penas a serem aplicadas - meu Deus do céu! 
tem um caminho completamente diferente dos seus obje
tivos. Ela não está assentando o estado de direito em
princípios gerais, está se transformando até em um pró
prio Código Penal, o que não é próprio da sua norma ela
que é o conjunto de normas jurídicas que vão delimitar
as outras normas. O que é uma norma constitucional senão
isso? A norma constitucional é delimitadora das demais
normas do Direito. Colocando essa emenda neste disposi
tivo, ela já está sendo não mais delimitadora das demais,
ela já está sendo a própria lei ordinária dentro do seu
próprio bojo, o que não me parece correto e nem objetivo
porque, em que pese como bem disse o orador que me
antecedeu, as boas intenções do eminente Constituinte
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Ademir Andrade, o seu desejo de querer resgatar mais essa
conquista para os trabalhadores aqui não é o local para
isso. Colocar a pena de multa por um dia de atraso quando
os salários forem retidos ou forem atrasados - são duas
expressões que aqui foram colocadas e que, na termino
logia da lei, quando se discute nos tribunais, não estão bem
definidas - retenção e atraso.

A retenção, dizem alguns, caracteriza o dolo, e o atra
so não. Mas até se provar isso em juízo, custa-se a acre
ditar que a pena possa ser aplicada àquele que reteve ou
atrasou o salárío do trabalhador. Portanto, eu pediria aos
colegas, 'primeiro, que rejeitassem essa proposta do emi
nente Constituinte Ademir Andrade. E queria, também,
apelar ao Relator, por ocasião da redação final, que estu
dasse a maneira de substituir a palavra "crime" por "pena
lidade" da retenção. Porque me parece muito fora do pre
ceito constitucional termos que escrever que o atraso do
salário de um trabalhador seja crime para a lei definir.
Ou deveria a Constituição dizer: "a lei definirá as pena
lidades do atraso", que vem a ser a mesma coisa. Porém,
parece-me que, tecnicamente, em redação de preceito cons
titucional, ela fica mais adequada e mais acertada para os
objetivos aos quais se propõe.

Portanto, prezados colegas, a redação que o eminente
Constituinte Ademir Andrade quer dar não é cabível nesse
texto. A lei vai definir as penas, inclusive a de multa, e se
o legislador ao enteder que também deve ser de cadeia,
ali colocará a cadeia e a multa.

Eram essas as considerações que eu fazia, pedindo a
rej eição da Emenda do Deputado Adsmír Andrade.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Pre
sidente, realmente, ouso falar aos Srs. Constituintes
porque o eminente Deputado Domingos Leonelli conside
rou uma audácia a inclusão desse artigo, desse parágra
fo, e eu não faria jus ao qualificativo se não ousasse dar
duas expücações. O eminente Constituinte Ademir An
drade quis colocar um espartilho constitucional que pu
desse apertar ainda mais aquele que retém o produto do
trabalhador. Mas S. Ex.a comete - e faço isso com todas
as ressalvas da estima e da admiração do advogado pelo
engenheiro - S. Ex.a comete uma imprudência jurídica
ao escalonar, desde logo, a pena de multa no texto cons
titucional, quando é precedido do termo "crime". Tal qual
se vê no texto, que a lei protegerá o salário e definirá
como crime, escalonará, portanto, a lei que tipo de crime
e conseqüente penalidade - uma é o núcleo e outra a
periferia. O importante é assegurar o essencial e deixar
o acessório para a letra da lei. O que é o essencial no
texto constitucional? É a lei proteger o salário. Este é o
primeiro ponto fundamental e, a partir daí, definir que
considerará crime a sua retenção.

Entendo, pela recíproca estima que há entre mim e
S. Ex.a, que o Constituinte Ademir Andrade já havia
ouvido, aí sim, as explicações audaciosas do Constituinte
Domingos Leonelli, quando entendia da discórdia que
pairava na interpretação. O fim colimado, o fim buscado,
o objetivo a ser atingido era, exatamente, aquele de boa
fé que V. Ex.a, emíenente Constituinte Ademir Andrade,
persegue aqui no desempenho do seu mandato: a prote
ção do mais fraco.

Mas se V. Ex.a eventualmente é informado de que o
texto constitucional consagra essa sua preocupação, ín
quíetação, eu lhe faço um apelo, um apelo que me parece
apropriado, um apelo que centraliza, o apelo que abarca
o desejo de todos os Constituintes que aqui se encon
tram, qual seja aquele de V. Ex.a retirar esta sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE- Sr. Re
lator, eu entendo que essa proposta, acrescida ao final
do parágrafo, não implicaria em anular o início do texto

do parágrafo, ou melhor, não anularia a condição de
crime à retenção de salário.

Eu não consigo entender desta forma, inclusive con
versei com V. Ex.a aí, ao seu lado e V. Ex.a concordou
comigo nesse aspecto.

De forma que eu entendo que o que nós estamos
querendo -é, na verdade, estabelecer uma condicionante,
que seja considerada eomo crime, tudo bem, nada muda
na emenda adrtíva que faço.

Nós condicionamos na lei o pagamento de uma multa,
ou seja, o ressarcimento ao funcionário público ou ao
empregado pelo atraso de seu salário.

Entretanto, apesar de discordar de V. Ex.a, mas con
versando e ouvindo todos os nossos companheiros aqui,
atendo ao apelo de V. Ex.a e retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há re
querímento sobre a Mesa. Peço a atenção dos srs, Cons
tituintes. Requerimento manuscrito do Sr. Constituinte
José Lins. Como fui do tempo dos paleógratos posso lê-lo:

"Considerando que a disponibilidade dos textos
a serem votados é condíção essencial para orien
tação dos Constituintas, no mister de bem cum
prir as suas responsabilidades;

Considerando que compete à Mesa diligenciar
para que se cumpram condições mínímas de tra
balho produtivo e con.sciente nesta Comissão;

Considerando que a apresentação dos textos,
como acima indicado, é parfeítamente possível,
tanto que esse trabalho já vem sendo feito por
grupos isolados, sem que todavia se torne útil
a todos;

Solicito de V. Ex.a submeta ao Plenário indi
cação ao Sr. Presidente da Constituinte no sentido
de que mande provídencíar a distribuição dos
textos a serem votados nas sessões, a todos os
Constituintes, com a antecedência mínima de
24 horas."

Constituinte José Lins, paço a S. Ex.a que, verbalmen
te, me esclareça melhor aquilo que verbalmente foi feito.

O SR. CONSTITIDNTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente
creio que todos entenderam, ou, pelo menos, a maior part~
entendeu o que desejamos. Estamos trabalhando sem a dis
ponibilidade dos textos das emendas que são votadas dia
riamente. Alguns grupos estão se reunindo, tirando xerox
dos livros-de-bolso, dos três ou quatro volumes verdes e
azuis - e somando os verdes e azuis, são eerca de oito
volumes - e estão fazendo esse trabalho com antecedên
cia, só que esse trabalho somente está sendo útil a alguns
de nossos colegas.

Ora, corno asses grupos podem atender a esse mínimo
necessário, para que disponhamos do texto, acho que a
Mesa também poderia fazer o mesmo trabalho. Não pre
cisa fazer de todas as emendas, de uma vez, basta fazer
com antecedência de 24 horas a publicação, ou a xerox
das cópias das emendas que sesrão votadas na sessão
seguinte.

Isso ajudará, creio, a apressar os nossos trabalhos,
porque, tendo conhecimento do conjunto das emendas que
serão votadas, poderemos, já, adotar preferências e, jun
tamente com os colegas, a eliminação daquelas que forem
combinadas para serem retiradas.

Não sei se V. Ex.a agora entendeu meu ponto de vista.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Entendi,

antes, parcialmente; agora, completamente. Se bem en
tendi, desej a V. Ex.a apenas que 7.346 emendas se]am
previamente apresentadas ao Plenário, para que tenha
mos a possibilidade de, analisando-as concluir até sobre
a que seria melhor para efeito de aprovação.
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Como os 4 volumes já estão impressos - foi a solu
ção que deu a Mesa para o problema - e como cada in
dicação na pauta que é apresentada previamente, cada
indicação aí está perfeitamente clara sobre a emenda a
que se reporta, se sobre o Substitutivo 1, ou sobre o proje
to ou quando é destaque...

O SR. CONSTITUINTE JOS:Él LINS - Refiro-me, Sr.
Presidente, aos destaques, as emendas destacadas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
se refere apenas aos destaques e as emendas destacadas.
Os destaques podem não ser necessariamente coincidentes
com as emendas. Posso ter destaque supressívo, que não
se refere à emenda diretamente constante do livro. Neste
caso, a Mesa tem esclarecido perfeitamente. Mas vou ou
vir o Relator-Geral.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, pela ordem.

Eu solicitaria, inicialmente, para fazer um esclareci
mento ao nobre Constituinte José Lins.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
prefere antes ou depois do Relator?

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Prefe
riria falar antes porque poderia ajudar o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Constituinte
Roberto Freire, depois de ouvir nosso Presidente, que hoje
foi um rival de Ohampollíon, decifrando os híeroglífos,
espero que V. Ex.a me ajude no lado verbal.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Não é
isso. :Él verdade que alguns Constituintes, mas fundamen
talmente algumas lideranças, se deram ao trabalho, atra
vés de suas assessorias, de fazer o levantamento das
emendas que tinham sido destacadas e, através de xerox,
colocar no acompanhamento devido. Isso tem ajudado
muito algumas das lideranças, particularmente a Lide
rança do PMDB. E isso está se refletindo quando das vo
tações, de se saber com antecedência o que consta, espe
cificamente, em cada um dos destaques.

Acho que o PFL, através da sua assessoria, inclusive
a assessoria que se encontra aqui nos fundos do Plenário,
ela possivelmente poderia fazer esse levantamento.

Acho que seria desnecessário, e até do ponto de vista
processual e econômico da Mesa, entregar a cada um,
algo muito custoso. Cada liderança poderia ter e os Cons
tituintes daquele partido, buscassem, junto à liderança,
informação sobre o que está sendo votado.

E mais; acho que agora, em função da colocação feita
pelo Relator, nós vamos ter talvez um número enorme
de destaques que serão retirados e que serão votados em
blocos. E, evidentemente, essa preocupação do Consti
tuinte José Lins não será mais necessária. Espero que
nós tenhamos o bom senso para que ela não venha a ser
necessária futuramente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ouço o
Relator.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
V. Ex.a me permite uma réplica?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com
muito prazer.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - :Él que o traba
lho é viável, conforme acaba de demonstrar o nobre Cons
tituinte Roberto Freire, só que esse trabalho está sendo
feito particularmente e usado por alguns. Eu acho que a
Mesa pode ajudar no sentido de que todos e não-somente
alguns ou algumas lideranças disponham desse trabalho.

Acho que o mínimo que a Mesa pode fazer é forne
cer o material como se fornece avulso nas votações. Há
aqueles que vão deles precisar para votar consciente
mente.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, o Constituinte José Lins acaba de fazer uma injustiça
com a Mesa. E, por via de conseqüência, com a Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte. Porque a relação dos
destaques que V. Ex.a pleiteia foi distribuída num volume
onde se vê o número de 8.377 destaques.

O que acontece com as lideranças é que cada lideran
ça está fazendo, a par do destaque, a fotocópia do livro,
onde saíram publicadas as emendas, para distribuir.

Mas veja V. Ex.a que - e o Constituinte Nelson Car
neiro é uma testemunha viva - o Constituinte Nelson
Carneiro está ali com o seu volume de destaques, de emen
das e mais o destaque, acompanhando pari passu. O que
acontece é, Constituinte José Lins, que a esta altura so
mente a liderança poderia fazer esse trabalho, que é um
trabalho interna corporis, para chegar a cada um dos
seus membros e dos respectivos partidos. Porque não cabe
mais - e aqui não estou defendendo nem a Mesa, estou
apenas pretendendo contribuir com V. Ex.a - e se ama
nhã nós chegarmos a uma média, dentro da proposta que
ofereci, juntamente com os relatores auxiliares, a V. Ex.as,
nós estaremos diminuindo muito o número dos destaques.

A mim me parece, não sei se V. Ex.a aceita a suges
tão, que tendo o Constituinte Roberto Freire este traba
lho tão bem delineado que ele tire uma cópia a mais e
forneça a V. Ex.a pela amizade que cerca.

Consulto o eminente Constituinte Roberto Freire se
não poderia fazer essa gentileza com o Constituinte José
Lins?

O SR. CONSTITUINTE JOS:Él LINS - V. Ex.a está
fazendo dronía, certamente.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Não, absolu
tamente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Acredito. V. Ex.a
saoendo que esse trabalho é perfeitamente viável sabendo
que o material é essencial, sabendo que esse máterial já
está disyibuído em oito volumes, por que, então, a própria
Mesa nao pede ao Cons.tituinte Roberto Freire, ou à Lide
rança do PMDB e manda tirar xerox? Acho esquisito Sr.
Presidente, que a Mesa se ofenda ou não aceite esta pro
posta. A dmrpressão que tenho é que seria uma ajuda séria
que a Mesa pcdería dar, ao invés de estarmos" a cada
momento, em que V. Ex.a anuncia uma emenda, procu
rando nessas págínas, muitas vezes não se ouve bem a
anunciação do número da emenda. Então isso cria diifi
culdades, Sr. Presidente. Fica o meu apelo. O plenário pode
decidir, mas a minha sugestão é válida e importante.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consti
tuinte Jo~é Lins, peço a atenção de V. Ex.a

O serviço de assessoria, como V. Ex.a sabe, está super
carregado de trabalho. Os livros de bolso, a que V .Ex.a
se referiu ironicamente, são quatro, quatro de um típo
e quatro de outro, fora, ainda, uma relação como esta,
relação dos destaques oferecidos aos projetos da oonsu
tuição. Como salientou o Constituinte Roberto Freire, os
partidos, especialmente o partido de V. Ex.a que é o S'8
gundo maior partido da Casa, pode ter perfeitamente
uma assessoria capaz de relacíonar isso, porque até as
planilhas já foram distribuídas com larga antecipação
em relação à matéria a ser votada - já se conhece pela
planilha. Então, bastaria um trabalho dessa natureza,
pr-eparado pela comissão de assessoria de cada Partido.
Mesmo os Partidos pequenos, os Partidos menores têm
feito. Eu vi, ainda ontem, na mão, por exemplo, do Cons
tituinte Plínio de Arruda Sampaio, um trabalho magní
fico de apreciação do que seníam as matérias, qual era a
maior abrangência, qual era a menor abrangêneía, feito
pelo PT, que é uma pequena Bancada, comparada com
a da Frente Liberal.

. V. Ex.a deseja que a Mesa tenha essa sobrecarga de
trabalho. V. Ex.a faz um requerimento, o que eu não
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posso deixar de levar em consíderação, V. Ex.a deseja
ouvir o plenário, como pede?

O aR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
eu tenho uma profunda admíração por V. Ex.a, pessoal
mente. Mas eu não entendo como a Mesa acha fácil fazer
o trabalho 8 ou 15 vezes através das várias Lideranças
dos Partidos, do que de uma só vez.

Se V. Ex.a pensa desse modo, eu concordo pela admâ
ração que tenho e de tantas vezes. ter seguido a sua orí
entação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu cre
dito isso na minha conta-corrente em favor de V. Ex.a,
sempre. Muito obrigado pela retirada do requerimento.

Há um último destaque a ser votado, aqui, a respeito
desse item: Destaque 8258, requerido pelo Constituinte
Alysson Paulinelli.

Estã presente S. Ex.a? (Pausa)
Ausente. Prejudicado o destaque.
Aproveitaremos os minutos finais para tratar do iní

c'o da votação do art. 6.0, § 2.°

Em votação o Destaque 4523/87, do Constituinte Car
los Cardinal. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Em votação o Destaque 4875/87, do Constituinte Pau

lo Roberto Cunha. (Pausa)

aupressiva, retirada.

Em votação o Destaque 5133/87 do Constituinte Fer-
nando Gomes. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.

Prejudãcado.

Em votação o Destaque 8117/87 requerido pelo Cons
tituinte Osvaldo Coelho, referente à Emenda n.> 28247.
(Pausa)

S. Ex.a não está presente.

Prejudícado o destaque.

Em votação o Destaque 8309/87, requerido pelo Cons
tituinte Ronan Tito. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.

Está prejudicado o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consi
derando que faltam sete minutos para o encerramento da
hora e que a matéria é importante, requerendo o natural
descanso que devemos ter hoje para votarmos, conscien
temente amanhã, pergunto ao plenário se concorda com
o encerramento da reunião agora. (Anuência do plenário)

IV - SUSPENSÃO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - a Presi
dência vai suspender os trabalhos, convocando os Senho
res Constituintes para a continuação da presente reunião,
amanhã, às 9:00 horas.

Está suspensa a reunião.
(Levanta-se a reunião às 26 horas e 25 mi

nutos)

EM 15 DE OUTUBRO DE 1987 (1)
Presidência dos Srs. Aluízio Campos, Primeiro-Vice-

Presidente; Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Presi.
dente e Brandão Monteiro, Segundo-Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIAO

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo
número regímental, declaro reaberta a reunião.
II - EXPEDIENTE

Ofício do Senhor Líder do PDT:

Brasília, 15 de outubro de 1987.
Senhor Presidente:

Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o
Constituinte Viv,aldo Barbosa, para substituir o Consti
tuinte José Maurício, como membro titular da Comissão
de Sistematização, nos dias 17 e 19 de outubro do corrente
ano.

Informo, outrossim, que a partir de 20-10-87, o Cons
tituinte José Mauricio reassumirá suas funções na refe
rida Comissão.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de
consideração e a;preço. - Oonatituínte Brandão Monteiro,
Líder do PDT.

IH - COMUNICAÇõES
Da Presidência da Comissão de Sistematização:

Desejo comunicar aos membros da Comissão que, em
virtude de decisão adotada ontem peLa Presidência da Co
míssão de Sistematização, na pessoa do Senador Fernan
do Henrique cardosc, relativamente a requerimento apre
sentado pelo nobre Relator, ficou acertada la realização
de uma reunião, hoje, entre 14 horas e 14 horas e 30 mi
nutos, das lideranças partidárias, no gabinete do líder do
PMDB. O nobre Co.nstituinte Euclides Scalco ficou incum
bido de fazer o convite aos demais lideres, para esse 'en
contro, que se dará antes da sessão normal da Comissão,
a ser iniciada às 15 horas.

IV - ORDEM DO DIA

VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTITUIÇãO
TíTULO II (continuação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vamos ago
ra passar à votação dos destaques relativos ao § 2.° do
art. 6.°

Em votação o Destaque n,v 115, do Constituinte Paulo
Paim, referente à Emenda n,v 32959/6, da nobre Consti
tuinte Cristina Tavares, que pretende modificar o texto do
Bubstltubívo. A proposta modítícatrva é a seguinte:

"É proibido o trabalho noturno ou insalubre
aos menores de dezoito anos e qualquer trabalho
aos menores de quatorze anos, salvo na condícão
de aprendiz ... " •

Até ai, coincide com o texto.
" . " a partir dos dez anos, por período nunca

superior a três horas diárias."
É a modificação que se desej a introduzir.

O SR CONSTITUINTE PAULO PAIM - Desisto do
. destaque, Sr. Presidente.

O. aR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O autor
desíste do destaque.

Ooncedo a palavra ao Constituinte Carlos Sant'Anna
para uma questão de ordem. '

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr
Presidente, estou dirigindo à Mesa, ainda que o raça tam~
bém verbalmente, a seguinte questão de ordem.

O ilustre Relator Bernardo Cabral apresentou ontem
proposta visando à redução do número de destaques d
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serem votados pelos Constituintes nesta Comissão de Sis
tematização. Em que pese aos altos propósitos do ilustre
Relator, a proposta não pode ser acolhida, por ferir fron
talmente o Regimento Interno da Constituinte em seu
art. 63, que prevê a apresentação de destaques sem ne
nhuma restrição no que tange à quantidade, definindo
apenas as condições essenciais à sua apresentação.

A Comissão de Sistematização não pode, por isso.
tomar decisão que importe em restrições ao direito do
Oonstituinte de participar do processo de votação na Co
missão, atribuindo às Lideranças tutela que o R·egimento
não lhes confere de selecionar os requerimentos de des
taques que possam ser objeto de deliberação. Se o reque
rimento preenche Os pressupostos de apoiamento, são
tempestivos e pertinentes, têm que ser acolhidos, sob pena
de se praticar um ato de cerceamento inaceitável. Prin
cipalmente se levarmos em conta a autonomia do Sr. Re
lator em aceitar as emendas que desejou, obedecendo uni
camente aos seus próprios e legítimos critérios ,e contando
a seu ravor com o processo de votação adotado pela in
terpretação da Mesa, na quase incolumidade de seu subs
titutivo, ~o()is para alterá-lo se exige o voto da maioria
absoluta dos membros da Comissão.

Impedir que os demais membros da comissão possam,
pelo menos, propor alteração no texto, equivale a delegar
ao nobre e ilustre R·elator o direito de 'elaborar sozinho o
texto constitucional. Qualquer decisão nesse sentido. Sr.
Presidente, importará em violação manifesta do Reg:
menta Interno e, em última análise, na sua reforma.

Dispõe o Capítulo lI, do Título V, do Regimento In
terno sobre a alteração do mesmo. Há um procedimento
regimental para alteração do quorum: a apresentação de
proposta por pelo menos, 94 Sors. Constituintes. E quem
vai decídír sobre a proposição é o Plenário da Assembléia
Nacional Constituinte.

Se adotarmos a possibilidade de alteração das regras
do jogo, mediante decisão da maíoría do órgão, ao arrepio
das normas estabelecídas pela Assembléia no exercíeío da
sua soberania, estaremos abrindo um precedente dos mais
perigosos. O processo que se instalou é lento e se tornou
mais complexo aínda pelo descompasso entre os textos
orerecídos e a maioria dos Con&tituintes, o que pode ser
comprovado através de inúmeros destaques apresentados
em todas as fases. Se são repetitivos, é porque o texto
oferecido também o tem sido, apesar de emendado ínsís
tentemente e também sem levar em conta a colaboração
ofertada at~avés das emendas da maíoría da Assembléia
Nacional Constituinte. O que não se pode admítír, no en
tanto, é que se procure sanar os defeitos ~o 'processo atra
vés de ato de força, em detrime~to do direito sagrado ~a
minoria e de cada um de díscutír e emendar a matérla
A presente questão de ordem destina-se; por~anto, a im;
pugnar o acolhimento da proposta que e, ev~dente:nent~,

anti-regimental. Na forma do art. 114, § 3.0 , do Re!pmento
da Câmara dos Deputados, subsidiário, deve a proposta
ser devolvida ao seu autor, pela impossibilidade de ser
submetida a deliberação.

Sr. Presidente, não espero que V. Ex.a dê respos~a à
questão de ordem neste momenfi? Sei que a maténa_ é
complexa, controversa e exige, evidentemente, meditaçao.
Tenho conhecimento de que há intenção de colocar em vo
tação algo absolutamente anti-regimental, que vai ferir o
direito individual do Constituinte, assegurado pelas re
gras estabelecidas. Antes de submeter a matéria a vota
ção, quis colocar a questão de ordem para exame da Me
sa e apreciação dos companheiros, a fim de que não acon
teça algo inaceitável.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao Sr. Constituinte Egídio Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, recebi a proposta do Re-

lator Bernardo Cabral como sugestão a ser debatida pelas
Lideranças, a fim de se chegar a uma solução capaz de
acelerar os trabalhos desta Comissão. Este foi o propósito
do Sr. iRelator. Tanto o foi que o Líder do PMDB no Sena
do, Fernando Henrique Cardoso, ao recebê-la, afirmou de
pronto que ela seria motivo de discussão da Mesa da Co
missão COm as Lideranças partidárias.

Entendo a preocupação do Constituinte Carlos Sant'
Anna. S.uas críticas e objeções estão rigorosamente de
conformIdade com as regras regimentais. Mas, Se aten
dermos às normas regimentais não ultimaremos nossos
trabalhos nem em dezembro de 1988. Não vamos ferí-Ias
nem tolher o direito de cada Constituinte apresentar des
taques e vê-los discutidos, aprovados ou rejeitados.

O que desej a o Relator é que a Mesa, as Lideranças e
os. C.onstituintes, de modo geral, despertem para a proble
matlCll: ,<lue .est~mos vivendo. O que sugere S. Ex.a de certo
m?d.o la f?I feIto nas Subcomissões e nas Comissões Te
mátícas. CIto o exemplo da Comissão da Organização dos
P~deres, porque fui seu Relator. Lá foram apresentadas
ml}, quatrocentas e tantas emendas. Era impraticável, no
exíguo prazo que tev~ a Comissão, debater e votar todas
as emendas, mas o rízemos em duas sessões, que se pro
longaram por uma noite inteira. Isto porque houve um
ac?rdo por parte de líderes não formais, e muitos Oonstí
tuíntas, voluntariamente, retiraram as suas emendas.

O que quer. o Relator? O que deseja a Comissão? O que
o problema eXlge? Que cada Constituinte se detenha so
bre os destaques que apresentou. A esta altura dos traba
!hos, S. Ex.as já têm condições de saber qual o destaque
Importante, .qu~l o fundamental, qual o que não prescin
de de apreciação,

Aliás, a Constituinte Cristina Tavares revelou ontem
grande compreensão em relação ao assunto, quando diss~
que cada Constituinte poderia reduzir em 75% os seus
destaques, sem nenhum prejuízo, já que, ao apresentarem
seus destaques, os Srs. Constituintes não sabíam quais os
que o~ c~>J:l:}pa~heiros havia!ll apresentado. Há, pois, mui
ta coíneídêneía e correlaçao. Portanto se fizermos um
exame sistemático, isento, com o propósito de fazer o me
lhor, reduziremos esses destaques, e a Comissão cumprirá
sua tarefa a tempo.

Foi nestes termos que entendi a proposta do Sr. Rela
tor. O Constituinte Carlos Sant'Anna faz bem ao colocar
suas objeções, por zelo à regra, ao Regimento, aos parâ
metros fundamentais até para que cumpramos o nosso de
ver.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presiàente peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - É sobre a
mesma matéria?

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - É re
ferente ...

O SiR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peço a V.
Ex.a a gentileza de contribuir para que não haja mais
oradores sobre a questão. O Constituinte Carl-os Sant'Anna
já levantou o assunto, e houve a contradita do Consti
tuinte Egídio Ferreira Lima. A Mesa fará uma comunica
ção a respeito da matéria.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Trata
se do mesmo assunto, mas com outra interpretação. Ao
invés de haver prejuízo, ficaria como uma contribuição.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa dará
solução à questão. Depois, se V. Ex.a achar conveniente, ...

O SR. CONSTIT'L"'INTE PIMENTA DA VEIGA - De
pois não haverá mais interesse.

O SR. PRESIDENTE (Aluízío campos) - ... demo
craticamente dar-lhe-eí a palavra.
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, Ontem, quando presidia a reunião, o Constituinte Fer
nando Henrique Cardoso informou ao Plenário que iria
realizar uma reunião da Mesa a fim de apreciar a propo
sição do Relator e ouvir, também, as Lideranças dos parti
dos.

Há pouco comuniquei ao Plenário que o Líder Eucli
des Scalco promoveria uma reunião de todas as Lideranças
no seu gabinete, hoje, às 14h30min. Também convoco para
as 14 hs. hoje, uma reunião da Mesa, a fim de apreciarmos
a' questão de' ordem levantada pelo nobre Constituinte Car
los Sant'Anna. que será solucionada na sessão da tarde,
que terá início às 15h30min. Acho conveniente adotarmos
esses entendimentos preliminares, antes de se decidir a
questão de ordem argüida pelo Constituinte Carlos Bant'
Anna.

Podemos, assim, com a matéria posta sob exame .da
Mesa e das Lideranças, prosseguir nossos trabalhos.

Em votação o Destaque n.> 1171, do Constituinte Vi
valdo Barbosa, referente à Emenda n.o 9879, de sua auto
ria. Em votação o § 2.0 do art. 6.0 do 2.0 Bubstãtutívo.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Per
mita-me, Sr. Presidente.

O Constituinte Vivaldo Barbosa me deu poderes para
desistir do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Há outro des
taque, o de n.> 1588, do IConstituinte Paulo Ramos, refe
rente à Emenda n v 30306, do mesmo autor. V. Ex.a man
tém o .destaque?

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Desisto, Sr.
Presidente.

Destaque n.? 1912/87, do Sr. Luiz Inácio Lula
da Silva - Emenda n.O 1P·02 582.6, do Sr. Plínio
Arruda Sampaio, "que modifica o art. 14 inciso
XXII do Projeto de Constituição (art. 6.°, § 2.°
do Substitutivo n.O 2)". (144.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em vota
ção o Destaque n.o 1912, do Constituinte Luiz Inácio Lula
da Silva, referente a Emenda n.> 2582, do Constituinte
Plínio Arrupa Sampaio.

Com a palavra S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o destaque trata do
dificil assunto que é o trabalho do menor.

0_ texto do substitutivo no § 2.0 do art. 6.0 , estabelece:

"É proibido o trabalho noturno ou insalubre
a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a
menores de quatorze anos, salvo na condição de
aprendiz. "

Nossa emenda, a do Partido dos Trabalhadores. e de
vários partidos desta Casa, vai mais longe: determma a
proibição de- trabalho a menores de quatorze anos,. sem
exceção. Queremos impedir que exista a chamada fIg:ura
do aprendiz, que, na verdade, é uma forma de encobrir o
trabalho do menor. Estamos fazendo um grande esforço,
nesta Constituinte para resgatar a figura da criança, do
jovem, do menor.' Esta Constituinte e~tá ip.vestindo p.o
menor. No capítulo que trata da educação ha um preceito
que diz que o Brasil tenderá, progressivamente, a esten
der o ensino obrigatório ao curso médio, portanto, ao me
nino de até quatorze anos.

Tenho larga experiência nesta questão. Primeiro, por
que fui Promotor Público; segundo, porque meu pai foi
Curador de menores em São Paulo e muitas e muitas vezes
discutimos sobre o trabalho de aprendiz. Na verdade, es
creve-se na carteira de trabalho: "aprendiz". Mas o me
nor faz um trabalho, muitas vezes, servil, sem qualquer

aprendizado, e é explorado, porque recebe menos e deixa
de ter educação.

Então, o apelo que faço aos Constituintes é no sentido
de que aprovemos esta emenda, que modifica o texto do
Relator apenas no concernente à proibição total do tra
balho do menor de quatorze anos.

O grande argumento que se utiliza, é o de que o Bra
sil é um pais de gente pobre e o salário desse menino é
importante para a familia. Isto quer dizer que nós argu
mentamos com o erro, com o defeito do processo de dis
tribuição de renda, para perpetuar tal processo, porque é
óbvio que o menino que começa a trabalhar muito cedo
não pode preparar-se bem para depois exercer um tra
balho melhor remunerado.

O segundo argumento é o de que a criança, entre os
dez anos, quando sai do curso primário, até os quatroze
anos, quando adquiriria o direito de trabalhar, sofre um
hiato perigoso, o de ociosidade. É outro erro que convali
daríamos na lei. É preciso que a escola, o clube de bairro,
o lazer, a assistência social, o cuidado ao menor façam
com que ele seja, durante esse tempo, atendido pela socie
dade e não o jogue num trabalho no mais das vezes servil,
sem qualquer aprendizado, apenas sob o pretexto de tirá
lo das ruas.

É tão óbvia a matéria que me eximo de maiores argu
mentações. Tenho certeza, até, de que o Sr. Relator, pon
derando melhor, acatará nossa sugestão e este Plenário
não negará apoio à idéia de que o menor deve ser a
primeira prioridade do nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Concedo a
palavra, para encaminhar a votação, contrariamente, ao
nobre Constituinte José Maria Eymael.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, inicialmente quere
mos louvar a intenção do autor da emenda, que se debru
ça sobre a problemática da criança e busca, através desta
emenda, aquilo que no seu entendimento é uma forma de
proteção.

Temos a mesma ótica e queremos também, de forma
quase desesperada, proteger a integridade do desenvolvi
mento da criança e do quase adolescente, o jovem entre
doze e quatorze anos. Mas não estamos certos de que esta
emenda venha a contemplar o objetivo do autor. Parece
nos exatamente o contrário. Acreditamos que esta emen
da é do tipo daquelas providências que, visando a prote
ger um direito, na realidade acaba tendo uma conseqüên
cia completamente diferente da desejada pelo autor.

A realidade nacional demonstra que temos um imenso
número de crianças que nem trabalham, nem estudam;
são multidões e multidões vagando pelas ruas. É eviden
te que a escola integral até os quatorze anos é uma solu
ção que se impõe, e somos favoráveis a ela. Mas como com
patibilizar a emenda proposta com as escolas profissio
nalizantes, que poderão estabelecer os dois critérios: o
estudo e o aprendizado?

De outro lado, debruça-se o autor da emenda sobre o
argumento de que, na maioria dos casos, o que existe é
uma falácia: na carteira está "aprendiz"; na prática, é
um trabalho servil. Mas o que se está castigando neste
ponto é exatamente o abuso praticado sob o beneplácito
da fiscalização. Que se aprimore e melhore a fiscalização,
mas não se tire o instrumento efetivo de desenvolvimento
da criança. E falo isto com a tranqüilidade de quem
começou a trabalhar como aprendiz. Dou aqui meu tes
temunho pessoal. Minha família era totalmente carente
de recursos, e comecei a trabalhar aos doze anos como
aprendiz em uma gráfica. Graças a isto consegui ter uma
educação razoável.

Portanto, Sr. Presidente, considero esta emenda to
talmente prejudicial à criança brasileira. Ao invés de
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atingir o objetivo que propõe, na realidade constituirá um
obstáculo ao desenvolvimento integral da criança.

Há outro exemplo: todo o processo de apoio à criança
hoje existente no País, através de clubes de serviço, que
apanham a criança aos 12 anos de idade, dão-lhe escola,
de um lado, e aprendizado supervisionado, de outro, tor
nar-se-á impossível.

Portanto em nome da criança brasileira e profunda
mente convicto de minhas palavras, peço a rejeição da
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Com a pa
lavra o Constituinte Artur da Távola, para encaminhar a
favor.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TAVOLA - Sr.
Presidente, Sras. e Brs. Constituintes, o texto do 2.0 Subs
titutivo, e a emenda apresentada pelo Constituinte Plínio
Arruda Sampaio, trazem-me à memória a cândida e
simbólica história de Chapeuzinho Vermelho, na qual,
embucado na figura da avó, o lobo mau se preparava para
devorar a menina. E vem-me à lembrança a história de
Chapeuzinho Vermelho porque estamos diante de um caso
em que a aparência do problema sobrepõe-se com dra
mática intensidade, à sua essência. Na aparência, não há
dúvida de que a situação social brasileira está a indicar
uma válvula de escape na lei, para que possa a criança
menor de H anos, quanta vez arrimo de família, traba
lhar e prover o sustento dos seus. É evidente que há outro
argumento de natureza ética, o de que quantos homens,
hoje vitoriosos, começaram a trabalhar com tenra idade.
São, sem dúvida, aspectos <ia realidade do cotidiano.

Lembrava o Constituinte Virgildásio de Senna, com
muita razão o caso da criança das zonas rurais brasilei
ras diretamente participante da economia familiar, dire
tamente participante do trabalho dos pais. Há, portanto,
um sem-número de aparências nessa matéria. E, por trás
das aparências, embuçado na figura da avó bondosa, está
o lobo mau da estória. Exatamente a idéia de que um
pais, no momento em que organiza a base do seu novo
Estado, deve abrir mão de um dos mais sagrados direitos
sociais do ser humano: o direito à educação, esta, sim, a
obrigação que tem esta Casa com as crianças e com o
futuro do País.

Na medida em que a Constituição abre um caminho,
para que a criança sej a retirada de onde deve estar na
idade devida - na escola - permite que sobre a infância
do País paire, com a aparênci~ ~.a bondosa avó. da história
do Chapeuzinho Vermelho, a Idéía de que a criança tenha
de ser lançada precocemente no mercado de trabalho. Es:-e
mercado de trabalho Srs. Constituintes, pode, em alguns
casos ser essencial éomo foi lembrado ao início de minha
fala, mas geralmente explora o tra;balho da criança, porq~e
lhe paga salários menores e, muitas vezes, obtem rendi
mento igual ao trabalho normal de um assalariado, na
forma da lei.

Estaria, portanto, a emenda do <?o!!-stituin~e Plínio
Arruda Sampaio, destacada pelo ConstItumte LUIZ Inácio
Lula da Silva, carregada de um princípio dos mais saúdá
veis se se tratasse de resolver no cerne o problema do
me~or ai sim de certa forma, entender-se-ia a política de
emprego hão como norma constitucional. Um país n~o se
organiza em termos constitucionais para fazer a crrança
trabalhar. Um país não se organiza em termos constitu
cionais para garantir escola com igualdade e liberdade
para as crianças na idade devida. Esse o princípio embutido
na emenda.

Para concluir, Sr. Presidente, devo dizer que a emenda
do Constituinte Plínio Arruda Sampaio tem por norma um
princípio reitor constitucional, e não uma submissão à
conjuntura, que é uma submissão mais normativa, e, por
tanto, não deve estar presente, no texto da Constituição

que estamos escrevendo. Nesse sentido, encaminho favo
ravelmente a emenda de S. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra a Constituinte Sandra Cavalcanti, para encaminhar
contra.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, não vou encaminhar
contra a emenda do Constituinte Plínio Arruda Sampaio,
destacada pelo Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, mas
a favor do texto do Substitutivo, até porque a diferença
entre ambos os textos é muito pequena. Ocorre que se
abrirmos mão do texto do Substitutivo, estaremos abrindo
mão de uma das ínstítuíções mais importantes existentes
no País, qual seja, o aprendizado profissional por menores
de dezoito anos. Ninguém está aqui defendendo que a
criança não vá 'para a escola, que seja explorada, que,
ganhando menos, execute trabalho tão bom quanto o de
um adulto. Não acredito que, na Assembléia Nacional
Constituinte, alguém defenda a exploração de uma criança.

Não é essa a questão. A questão foi deslocada e posta
em termos que não coincidem com o fato discutido. O
texto do Substitutivo ressalva apenas que, sendo "proibido
qualquer trabalho noturno ou insalubre aos menores de
dezoito anos e qualquer trabalho a menores de quatorze,
salvo na condição de aprendiz", está garantindo que, de
forma organizada, vigiada, orientada e acertada para uma
sociedade como a nossa, uma criança menor de 14 anos
não possa trabalhar de qualquer maneira, mas, sim, ape
nas e tão-somente, na condição de aprendiz. Ora, esta con
dição de aprendiz é historicamente um manacial de lide
ranças e vocações. Foi pelo fato de ser aprendiz de tipó
grafo que um dia tivemos Machado de Assis, ou pelo fato
de ser aprendiz de carregador de martelete que um dia
tivemos Aleijadinho. Foi porque tivemos crianças apren
dendo muito cedo na oficina do pai que chegamos a ter
algumas das mais importantes figuras deste País. Pessoas
que, na condição de aprendiz num trabalho tutelado, orga
nizado, vigiado pela sociedade, e bem ericaminhado, con
seguem desenvolver até com mais facilidade e mais cedo
algumas das suas vocações.

Se este dísposítfvo do Substitutivo do Relator cair,
vamos ter problemas seriíssimos com instituições mode
lares que existem neste País, tal como os guardinhas de
campinas, por exemplo.

Gostaríamos de lembrar aos Constituintes, a propó
sito, o trabalho feito pelo Secretário de Trabalho, Mário
Assad, em Minas Gerais, quando organizou um esquema de
aproveitamento de menores, dando-lhes alimentação, edu
cação, remuneração e uma direção na vida. Se esta dis
posição do substitutivo cair, não tenham dúvida de que
o único trabalho que vai restar a estes menores de 14 anos,
neste País, que poderiam, na condição de aprendizes em
instituições organizadas, encontrar um caminho na vida
profissional, vai ser realmente o de ferem ajudantes de
traficantes, mendigos, pivetes ou "trombadinhas", porque
é este trabalho desorganizado que se lhes permite e que se
quer continue a existir paralelamente a uma sociedade que
nunca se preocupou com as crianças e que, na hora em
que se preocupa, vê seu esforço devastado.

Peço encarecidamente aos meus colegas e às minhas
colegas que pensem no que vamos fazer, isto é, se abrire
mos mão do direito' de trabalho como aprendizes, uma
das grandes conquistas da civilização moderna depois que
Dickens passou a ser apenas um autor que se lê com muito
desgosto. (Palmas)

. O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o eminente Relator, Deputado Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, a eminente Constituinte Sandra Oaval-
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canti interpretou muito bem o pensamento da Relatoria.
Nosso parecer é contrário à aprovação da emenda. Em
votação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peço ao
eminente Constituinte Adolfo Oliveira que proceda à cha
mada.
Um momento. Tem a palavra, pela ordem, o Constituinte
José Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ: SERRA - Sr. Presi
dente, gostaria de um esclareeímetno quanto à questão
d81 votação. .

Ouvi do Senador Carlos Chiarelli um tipo de inter
pretação desse artigo, e talvez fosse interessante que o
nobre Constituinte Plínio Arruda Sampaio pudesse escla
recer se é esse o significado que o Senador Carlos Chia
relli atribui ao artãgo,

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Esclareço
ao nobre Constituinte José Serra que a emenda que está
em votação é pela proibição de qualquer trabalho a me
nores de 14 anos e doe trabalho noturno 'e insalubre a
menores de 18 anos. Esta é a emenda, e o texto é o § 2.°
do Substitutivo, que diz o seguinte:

"É: proibido o tr8lbalho noturno ou insalubre
ao menor de 18 anos 'e qualquer trabalho ao me
nor de 14 anos, salvo na condição de aprendiz."

Pergunto ao Deputado Plínio Arruda. Sampado se,
sendo tão semelhante a redação, S. Ex.a mantém o des
taque.

O SR. CONSTITUINTE PUNIO ARRUDA SAiMPAIO
- Mantenho o destaque, Sr. presidente, -e queria fazer
um esclarecimento. O que se proíbe com a emenda é o
contrato de aprendiz de menores de 14 anos. O contrato
de aprendiz aos menores de 14 a 18 anos não está proi
bido pela emenda. A feitura dela é linear. A simples: e
mera leitura cursiva demonstra que o que se proíbe é
que se faça um contrato de aprendiz com crianças me
nores de 14 anos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ: MARIA EY:MAEL
Sr. Presidente, para contraditar.

a SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
a emenda, Os Srs. Constdtuintes que forem a favor, res
penderão sim, e os que forem contra, responderão não.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Carlos
Mosconi, Cristina Tavares, Haroldo Sabóia, antônio Britto,
João Herrmann Neto, José Paulo Bisol, José Serra, .rosé
Ulisses de Oliveira, Mário Lima, Nelson Jobim, Nelton
Friedrich, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, José Carlos
Grecco, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Uldurico Pinto,
Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz
'Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo
Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad. Votaram N.IlO os
seguintes Senhores Constituintes: Aluízio Campos, Bernar
do Cabral, Carlos Sant'Anna, Cid Carvalho, .roão Calmon,
Nilson mbson, Prisco Viana, Rodrigues Palma, Virgildáslo
de Benna, Wilson Martins, Daso Codmbra, Délio Braz, Is
rael Pinheiro, .rosé Tavares, Alceni Guerra, Arnaldo prieto,
Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco, José Jorge, José Lins, Luiz
Eduardo, Mário Assad, José Lourenço, Sandra Cavalcanti,
Enoc Vdeira, Ricardo Izar, Darcy Pozza, Gerson Peres~

Jarbas Passarinho, Virgilio Távora, Francisco Rossi, Gas
tone Righi, Adolfo Oliveira -e José Maria Eymael.

O aR. PRESIDENTE (Aluízio campos) - A ~~a vai
proclamar o resultado:. Vl?taram SI~ 28 oonstttumtes:
votaram NAO 34 ConstItumtes. Total. 62 votos. ~. Des
taque foi prejudicado por falta de quorum qualífíoado.

Em votação o Destaque n.o 3630, do nobre Consti
tuinte José Camargo, relativo à Emenda n.o 23497. (Pausa)
S. Ex.a está ausente. Prejudicado.

Destaque n.O 5875, do nobre Constituinte Augusto
Carvalho, relativo à Emenda n.O 19018. (Pausa) O no
bre Constituinte Augusto ,Carvalho não -está presente.
Prejudicado.

Destaque n.v 7532, do nobre Constituinte Nyder Bar
bosa, relativo à Emenda n.O 21414. (Pausa) O nobre Cons
tituinte Nyder Barbosa não está presente. P,rejudicado.

Destaque n.O 415, do nobre Constituinte LUiz Inácio
Lula da Silva, relativo ao § 2.0 do art. 6.°, ressalvada a
expressão "salvo na condição de aprendiz". V. Ex.a man
tém o destaques

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACro LULA DA SIL
VA - Embora ;pretendesse defender a proposta, creio que
ela é supressíva, sendo idêntica à defendida pelo com
panherío Plínio .A!rruda Sampaio. A proposta do compa
nhedro Vivaldo Barbosa entrará a seguir. R-etiro meu des
taque, em defesa da proposta do Constituinte Vivaldo
Barbosa,

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Agradeço
a V. Ex.a a retirada do destaque.

Em votação o Destaque n.O 2806, de autoria do Cons
tituinte Farabulini Júnior. (Pausa) S. Ex.a está ausente.
Prejudicado o destaque.

Passaremos agora à votação do § 3.° do art. 6.0, que
tem o seguinte teor:

"A lei regulamentará, no interesse dos tra
balhadores, as atividades de intermediação re
munerada da mão-de-obra permanente, ainda que
mediante locação."

Destaque n.o 3506, de autoria do Constituinte Edmíl
son Valentim. Tem S. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM 
Sr. Presidente, minha intenção e a do meu partido, com
esse destaque supressivo, é de procurar atender à vontade
dos trabalhadores e dos sindicatos. E o que melhor aten
deria aos trabalhadores seria a proibição de intermedia
ção remunerada de mão-de-obra permanente, ainda que
mediante locação. É justamente no sentido de acabar com
empresas como as de asseio e de vigilantes, verdadeiros
antros de exploração dos trabalhadores, que pagam o
salário mínimo, enquanto recebem das empresas contra
tantes às vezes cinco ou oito vezes mais. Nosso destaque
foi no sentido de suprimir, na hipótese de que perma
cesse o texto atual. Mas, como no decorrer da votação já
foi aprovado o destaque que iguala, em direitos, o traba
lhador avulso àquele que mantém vínculo empregatício,
resguardando, com isso, categorias como a dos trabalha
dores portuários e ruraãs - e nesse sentido existe também
a emenda do Constituinte Maurício Fruet, que atende aos
interesses desses trabalhadores - retiramos nosso des
taque.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Muito obrí
gado a V. Ex.a

Em votação o Destaque n.O 5113, do ConstitUinte Fer
nando Gomes. S. Ex.a não está presente. Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 6282, da Constituinte
My.riam Portella. S. Ex.a não está presente. Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 6481, do Constituinte Ge
raldo oampos. S. Ex.a não está !presente. Prejudicado.

Destaque n.o 8054/87, do Sr. João Paulo, "que
suprime o § 3.0 do art. 6.° do Substitutivo n.o 2".

Em votação o Destaque n.o 8054, do Constituinte
.roão Paulo.

Os Srs. oonstítuíntes que quiserem se inscrever para
encaminhamento, devem fazê-lo antes' que S. Ex.a. ter
mine seu pronunciamento.
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S. Ex.a propõe a supressão do paeágrato,
Com a palavra o autor do destaque,
O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr. Presi

dente, Srs. Constituintes, lamento que, numa votação de
tamanha importância, a ausência dos Srs. Constituintes
nesta sessão seja tão expressiva. A decisão sobre esse pará
grafo determinará a desonra ou a dignidade da atuação
dos Constituintes neste momento. Todos os documentos
exarados desde as Subcomissões até a iComissão de Siste
matização vinham proibindo a locação de mão-de-obra e a
utilização de empresas interpostas. Estranha e lamen
tavelmente a Comissão de Sistematização dá uma guinada
de 180 graus, admitindo o aluguel da pessoa humana atra
vés da ínterposíção doe empresas de locação de mão-de
obra.

O inciso V do art. 165 da atual Constituição deter
mina à integração do trabalhador à vida e ao desenvol
vimento da empresa, o que o § 3.° do Substitutivo não
admite e não admitirá, se prevalecer no texto constitu
cional.

Como pode um homem integrar-se à vida da empresa
se está vinculado a outra, prestando trabalho a uma loc~
dora de mão-de-obra, numa situação esdrúxula, o que nao
poderá ser admitido num documento importante como a
nossa Constituição? Isso tem servido de burla em con
tratos coletivos de trabalho e também para impor con
dições desumanas numa situação subalterna a trabalha
dores que, lado a lado, trabalham em situação de extre
ma desigualdade.

Milhares de ações levadas à Jus~iça do Trab~ho vie
ram unificar a jurisprudência atraves do EnunCIado 256,
que proíbe interposição ou locação de mão-qe-obra. 4s~im
como a jurisprudência inve~te .contra esse t~po de :pra~lCa,
também os mais eminentes jurístas deste PaIS a repudla!U.
E eu citaria Fernando Améríco Veiga Damaceno, que dIZ:

"Repugnando à consciência social atividades
comerciais cuja mercadoria é o trabalho humano,
surgiram entraves legais a esta mer~â;,ncia. O mais
expressivo veio em 1888 com a ediçao da deno
minada Lei Aurea quando se aboliu a escravatura,
ou seja, a compra e venda de trabalhadores, estes
considerados objetos.

Mas o "engenho humano" continuou a buscar
formas para explorar a intermediação do trabalho
humano. Se já não é mais possível compra: e
vender um empregado, cria-se uma nova mercan
cia: compra-se a força de trabalho do empregado,
revendendo-a com lucro."

E Arnaldo Sussekind diz:
":m ilegal a contratação de trabalhadores por

empresa interposta, formando-se o vínculo em
pregatício diretamente com o tomador do ser
viço."

E vai mais além, demonstrando que "o suposto em
preiteiro de mão-de-obra é mere;> .testa-de-fe~rr~ daquele
que verdadeiramente exerce a atívídade eeononuea desde
os encargos trabalhistas".

E mais:

"O presente enunciado" - o Enunciado 256 
"visa a impedir a fraude trabalhista e a evitar
que empresas locadoras de mão-de-obra, que não
sejam as de trabalho temporário, regulado pela
Lei n.o 6019, de 1974, e as do serviço de vigilância
e transporte de valores, 'Lei n.? 7102, de 1983,
continuem aliciando trabalhadores e obtendo lu
cros indevidos sobre seu trabalho, em autêntica
marehanãage, já profligada desde muito pelo Di-

reito, numa verdadeira exploração do homem pelo
homem. Tais pessoas, empresas ou pessoas físicas,
na área urbana, são os atravessadores do trabalho
alheio e, na área rural, são os chamados "gatos",
que recebem dos tomadores de serviços preços
bem maiores do que a remuneração paga aos tra
balhadores por elas recrutados."

Invoco o testemunho do Constituinte Arnaldo Prieto,
ex-Ministro do Trabalho, que, à sua época, pôde larga
mente repudiar essa prática. Não é admissível, alegando-se
que existe uma enorme população de trabalhadores, como
existia também antes da Lei Áurea, que se consagre um
dispositivo desta natureza. A pessoa humana não pode ser
objeto de aluguel. Isso implica retrocesso histórico, trans
formando-se o homem em obj eto e o trabalho, em mera
mercadoria, o que não se pode admitir.

Portanto, espero que os Constituintes rejeitem o § 3.°
do 2.° Substitutivo e que adotem emendas que serão apre
sentadas depois, como a do companheiro Mauricio Fruet.

Renuncio ao meu destaque.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - S. Ex.a reti

rou o destaque. Em votação o Destaque n.o 8308, do Cons
tituinte Ronan Tito. (Pausa) S. Ex.a não está presente.
Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.O 43, referente à Emenda
n.O 24750, do Constituinte Cunha Bueno. (Pausa) S. Ex.a
não está presente. Prejudicado.

Destaque n.O 2915-87 - Emenda n.? ES
25671-8, do Sr. Eliel Rodrigues, "que suprime o art.
7.0 § 3.0 do Substitutivo n.O 1 (art. 6.0 § 3.0 do
Substitutivo n.o 2)". (145.80 votação)

Em votação o Destaque n,o 2915, do Constituinte Eliel
Rodrigues, a quem concedo a palavra para a defesa de sua
proposição.

O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, queremos defender a su
pressão do § 3.° do art. 7.° do Substitutivo anterior, que
estabelece a proibição de "atividades de intermediação re
munerada de mão-de-obra permanente, ainda que medi
ante locação, salvo nos casos previstos em lei".

Esse dispositivo, a nosso ver, significa um retrocesso
sócio-econômico que afetará a vida de grande parte da
população brasileira, principalmente ante a atual taxa de
desemprego.

Para a economia nacional, principalmente nos gran
des centros, será uma dificuldade a mais, uma vez que o
trabalho temporário possibilita a agilização de recursos
humanos em tarefas de curto período. A prestação de
serviços de empresas especializadas que recrutam; sele
cionam, treinam e 'contratam pessoal para exercer tarefas
eventuais e de duração limitada em outras empresas, é
prática consagrada em muitos países desenvolvidos. A
contratação de temporários só é possível, por outro lado,
porque atinge e beneficia significativo contingente de
pessoas que, por motivos diversos, não quer assumir um
emprego fixo ou encontra dificuldade de colocação, em
termos efettivos, no mercado de trabalho. '

A semelhança do que contém minha proposição, outros
companheiros são de opinião de que não se deve acabar
com as alternativas de geração de empregos. A inviabili
dade do mercado de trabalho, a sazonalidade de certos
seto~e~ da_economia.:, a migraç~o de. mão-de-obra, a pouca
quaürícação de muitos, tudo ISSO Impossibilita a adoção
de medidas que impeçam a contratação por tempo inde
terminado ou temporário de trabalhadores, sob pena de
muitos virem a ser marginalizados.

A proibição da atividade em questão reduzirá a oferta
de empregos, em prejuízo dos trabalhadores, o que prelu-
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dicará a própria nacionalidade. O Brasil precisa de tra
balho, de seriedade e de honestidade para desenvolver-se
e saldar seus compromissos.

Portanto, apelo no sentido da supressão do § 3.° do
artigo em causa.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao Constituinte Ademir Andrade, para encami
nhamento contrário.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, lamento ter um posiciona
mento contrário ao do meu colega de profissão, Enge
nheiro Eliel Rodrigues, também Deputado pelo Estado
do Pará.

A Constituição não pode deixar de falar sobre esse
assunto. O § 3 ° do Substitutivo do eminente Relator Ber
nardo Cabral diz o seguinte:

"A lei regulamentará, no interesse dos traba
lhadores, as atividades de intermediação remune
rada da mão-de-obra permanente, ainda que
mediante locação."

Ora, na verdade, o que ocorra na prática é que há
muita intermediação de mão-de-obra, principalmente
pelas entidades governamentais, bancos, setores de segu
rança e vigilância etc., e há uma verdadeira exploração
dessa mão-de-obra alugada. A empresa paga pouco 
normalmente, o salário mínimo - a essas pessoas e cobra
muitas vezes mais da empresa contratante desses servi
ços. Já se tornou uma norma, neste País, empresas como
a Eletronorte, cuja maioria - eu diria que 90% - dos
empregados, na Hidrelétrica de Tucuruí recebe por loca
cão de mão-de-obra, e a empresa paga às locadoras dessa
mão-de-obra, diretamente, duas, três ou sete vezes mais.
Isto é, essa atividade custa, para a empresa contratante,
370% acima do salário recebido pelo trabalhador.

Temos de buscar uma forma de coibir essa explora
ção. Na verdade, desejaríamos a proibição dessa tipo de
locação. A não ser em determinados casos, como na ati
vidade de segurança, para a qual é necessário mão-de
obra especializada.

Não se pode, porém, em nenhuma hipótese, admitir
a supressão desse parágrafo. Pretende-se, isto sim, me
lhorá-lo e ver aprovada uma proposta que, salvo engano,
é de autoria do Constituinte Vilson Souza e proíbe a lo
cação de maneira geral, mas prevendo exceções, nos
termos da lei. Todavia, mesmo que não houvesse possíbí
lidade de aprovar aquela proposta, que logo em seguida
será colocada em votação, jamais se poderia admitir a
supressão desse parágrafo, porque, de uma forma ou de
outra, pelo menos ele determina que a lei disponha, no
interesse do trabalhador, sobre a questão da mão-de-obra
alugada.

Portanto, Srs. Constituintes, entendamos que devemos
rejeitar a proposta de supressão do § 3.° desse artigo,
sugerida pelo eminente Constituinte Eliel Rodrigues.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: MARIA EYMAEL 
Sr. Presidente, pela ordem, para solicitação de escla
recimento.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Constituinte José Maria Eymael.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: MARIA EYMAEL 
Sr. Presidente, entendemos - acredito ser este igualmen
te o ponto de vista da todos os Constituintes - que o
espírito da norma é a proibição da íntermedíacão de mão
de-obra permanente, com a finalidade de não restringir
o mercado de trabalho. Todavia, pode haver uma interpre
tação extensiva, atingindo, desta forma, milhares de
empresas de seleção de pessoal.

Tenho certeza de que não é este o objetivo, mas gos
taria, para registro nos Anais, que a Relatoria S3 mani
festasse a este respeito.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Sr. Relator-Substituto.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - 81'S. Constituin
tes, o propósito do dispositivo foi muito bem interpre
tado pelo nobre Constituinte José Maria Eymael. Não
haveria sentido em tal dispositivo aplicar-se às organi
zações que fazem seleção e encaminhamento de mão-de
obra, para que esta mão-doe-obra seja regulada pela legis
lação trabalhista comum, que rega os contratos de tra
balho. Não há possibilidade de ser extensivo a essas
empresas.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: MARIA EYMAEL 
Obrigado a V. Ex.a

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Quero aprovei
tar a oportunidade, Sr. Presidente, para solicitar a V. Ex.a
que ouça o autor do pedido de destaque, pois o disposi
tivo que S. Ex.a pretendia suprimir, já o foi, com a nova
redação dada ao 2.° Substitutivo.

O que S. Ex.a queria suprimir era a proibição total
da intermediação remunerada de mão-de-obra permanen
te, enquanto o § 3.°, com a nova redação, submete, no
interesse dos trabalhadores, esse tipo de atividade à re
gulamentação legal. Qner dizer, o que era feito sem a
exigência de que a lei disciplinasse tal atividade, a preva
lecer o texto do 2.° Substitutivo passa a ter controle e fis
calização por parte do Congresso Nacional.

Creio, portanto, que o nobre Constituinte Eliel Rodri
gues não deseja a supressão do § 3.° do 2.° Substitutivo,
mas, sim, do 1.0 Substitutivo, razão por que a Relataria
consldera o pedido de destaque prejudicado e submete a
questão à Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio oampos) - Com a na-
lavra o Constituinte José Lins. - .

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: LINS - Sr. Presidente,
consulto V. Ex.a se. uma vez aprovada emenda supressíva,
cabe voltarmos a outra, ou se a primeira prejudica todas
as demais.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Até agora
não aprovamos qualquer emenda supressíva a respeito
desse parágrafo.

Vamos passar à votação da proposta. Se for supri
mido, as demais estarão naturalmente prejudicadas.

Em votação a emenda.

O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES - Per
mita-me, Sr. Presidente.

Ouvi dizer qua minha emenda não é supressiva. Gos
taria de uma explicação de V. Ex.a, já que ela o é.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A emenda
de V. Ex.a suprime o § 3.0 •

O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES - Jus
tamente. Desta forma, também está de acordo com a
supressão do atual § 3.°, já que ambas tratam de mão-de
obra mediante locação.

O SE. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Suprima
o § 3.°

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Per
mita-me, Sr. Presidente, para um pedido de esclareci
mento à Mesa.

Votada a supressão do § 3.°, o que ocorre? Ficam pre
judicadas todas as emendas, permanecendo apenas o bu
raco, voltamos ao Substitutivo n.o 1 ou ao projeto original?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A supressão
do parágrafo restabelece o texto do Substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGm - Isso é
um absurdo!
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o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A supressão
prejudica todas as emendas relativas à matéria.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - E fica o
buraco?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Todas as
emendas relativas à matéria.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Não se
vota o 1.0 Substitutivo?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não se vota
nada mais.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Obrigado
!1 V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação.
(Chamada nominal para votação)

Durante a chama nominal da votação do
Destaque n.? 2915, o Sr. Aluízio Campos, Pri
meíro-Více-Pre-ídente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Fernando Henri
que Cardoso, Quarto-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Permita-me interrompê-lo, Sr. Secretário.

Quero reafirmar aqui as normas prevalecentes nesta
Casa. Houve uma decisão da Mesa, no sentido de que a
assessoria parlamentar teria acesso às duas últimas fi
leiras do plenário.

Peço, portanto, aos Srs. Assessores, quaisquer que se
jam, que se atenham à restrição feita. De outra maneira,
serei obrigado a pedir que a Mesa proíba a presença de
pessoas que não sejam Parlamentares neste recinto.

Peço que se mantenham estritamente à norma. In
terromperei qualquer orador para determinar a retirada
de plenário daqueles que não sejam Constituintes. Muito
obrigado. (Muito bem! Palmas)

(Prossegue a votação)

Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:
Aluízio Campos, José Ulísses de Oliveira, Albano Franco,
Daso Coimbra, Alceni Guerra, Antoniocarlos Mendes
Thame, Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco, Luís Eduardo e
Gastone Righi. Votaram NÃO os seguintes Senhores
Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da
Távola, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado,
Cid Carvalho, Cristina Tavares, Fernando Henrique Car
doso, Haroldo Sabóia, Antônio Britto, João Calmon, João
Herrmann Neto, José Geraldo, José Paulo Bisol, José Ser
ra, Mário Lima, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Prisco Viana,
Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas,
Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Euclides Scalco, Is
rael Pinheiro, José Carlos Grecco, José Tavares, Michel
Temer, Nelson Wedekin, octávio Elísio, Uldurico Pinto,
Arnaldo Prieto, José Jorge, José Lins, José Santana de
Vasconcellos, Mário Assad, José Lourenço, Paulo Pimen
tel, Sandra Cavalcanti, Jonas Pinheiro, Ricardo Izar, Si
mão Sessim, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas
Maciel, Francisco Rossi, Joaquim Bevilácqua, Luiz Inácio
Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira,
José Maria Eymael, Haroldo Lima, Roberto Freire, Anto
nio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 10 Cons
tituintes; votaram NÃO 59 Constituintes. Total: 69 votos.
O Destaque foi rejeitado.

Em conseqüência, estão prejudicados todos os desta
ques; o do Constituinte Hélio Rosas, n.? 3920; o do Cons
tituinte José Egreja, n,v 5575; o da Constituinte Maria
de Lourdes Abadia, n.? 6601, e o do Constituinte Roberto
Balestra, n,v 7317.

Destaque n,? 1099/87, do Sr. Vilson Souza,
"que substitui o art. 6.0 § 3.° do Substitutivo n.? 2,
pelo art. 7.° § 3.° do Substitutivo n.? I". C146.a vo
tação)

Sobre a mesa, o Destaque n.O 1099, do Constituinte
Vilson Souza, que pede a substituição do artigo atual pelo
§ 3.° do art. 7.° do 1.0 Substitutivo.

Concedo a palavra, para encaminhar a votação a fa
vor, ao nobre Constituinte José Tavares.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Pre
sidente, Sras. e srs, Constituintes, uma das matérias mais
relevantes deste projeto que estamos analisando, sem dú
vida alguma, é a que pretendo defender neste momento.

O Constituinte Bernardo Cabral, desde o primeiro
documento que emitiu, procurou contemplar o texto que
faz parte do 1.0 Substitutivo. Somente o 2.° Substitutivo
- isto é importante, e eu gostaria de pedir a atenção dos
ilustres companheiros - modificou a redação que vinha
sendo mantida até então. Tive o cuidado, desde o primei
ro instante, de acompanhar a redação da matéria. Por
quê? Porque é natural que cada Constituinte tenha, nas
suas preocupações, o interesse de defender esta ou aquela
disposição. Desde o começo, assumi comigo mesmo a res
ponsabilidade, no momento oportuno, colocar-me a favor
do texto do 1.0 Substitutivo.

Por conseguinte, gostaria de pedir a atenção das Sras.
e dos Srs. Constituintes para o fato de que, se conseguir
mos colocar no § 3.0 deste Substitutivo as disposições
contidas no § 3.° do 1.0 Substitutivo, estaremos avançan
do no sentido da moralização nessa área.

Cito sempre como exemplo os absurdos que vêm ocor
rendo neste País, ao longo desses anos, no que se refere
à locação de mão-de-obra, de maneira vil, absurda, ca
racterizando-se como uma verdadeira escravatura branca.
E nós temos a responsabilidade, nesta hora - já que a
hora é agora, não será amanhã, nem foi oitem - de
acabar com essa exploração do trabalho humano. Isso
não existia antes; passou a ocorrer nestes vinte e poucos
anos.

Por isso, Sr. Presidente e nobres colegas, gostaria que
V. Ex.as refletissem bem sobre o assunto. Inicialmente,
eu pensava em ficar com o texto redigido pelo Constituin
te Maurício Fruet, que também procurou pedir destaque
para sua emenda. Mas, ontem à tarde, participando de
alguma conversação neste plenário, convenci-me de que
prejudicará menos a classe trabalhadora se ficarmos com
o texto do 1.0 Substitutivo do Relator Bernardo Cabral,
que, aliás, manifestou-me sua concordância em acolher
novamente aquela redação, o que parece ser também o
entendimento da Frente Liberal.

Portanto, existe um consenso sobre a matéria, que,
repito, é da maior importância. Em última análise, Sr.
Presidente, o que estou a defender é o retorno do texto
que passo a ler:

"São proibidas atividades de intermediação
remunerada de mão-de-obra permanente, ainda
que mediante locação, salvo os casos previstos em
lei."

Pretendo que esse texto substitua o § 3.0 do 2.° Subs
titutivo.

Na Câmara dos Deputados, bem como no Senado
Fe?eral, ~nfim, em todos os órgãos públicos deste Pais,
exísts mão-de-obra alocada. É um verdadeiro absurdo!
Trabalhadores de empresas privadas prestam serviço a
órgãos públicos e recebem apenas um salário mínimo e
meio, no máximo, dois, por mês. No entanto, o poder
público paga, pelos serviços deste mesmo empregado, en
tre quatro a seis salários mínimos mensais à empresa lo
cadora.
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Dai eu defender o texto do 1.0 Substitutivo. Gostaria,
pois, de contar com o apoio dos meus colegas da Comissão
de Sistematização.

Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Concedo a palavra ao Constituinte Gastone Righi, para
encaminhar contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, temos sido surpreendidos, por
vezes, na Assembléia Constituinte, com a ocorrência de
autênticas paralisias mentais ou anencefalias. De repente,
a Constituinte resolve acreditar que os que investem em
educação são criminosos ou que os que investem em saúde
são criminosos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Permita-me interrompê-lo, nobre Constituinte.

Peço aos Srs. Constituintes que procurem ocupar seus
lugares e escutem o orador que está na tribuna. (Aciona a
campainha)

O SR. CONSTITUINTE GASTONE [RIGHI - Eu dizia,
então, Sr. Presidente, que essa anecefalia generalizada
acaba levando a parâmetros absurdos, dados os critérios
que aqui são estabelecidos.

Neste exato momento, tenta-se proibir, de forma ab
soluta e terminante, salvo em casos excepcionais, que a
lei preveja a intermediação de mão-de-obra. Mas, quan
do e por que a intermediação de mão-de-obra há de ser
um procedimento criminoso, desairoso, espolíatívo? Não é
verdade. O mundo capitalista, o mundo da livre empresa
tem que conviver com a locação de mão-de-obra. Ninguém
pode imaginar, por exemplo, que a limpeza da fachada de
um edifício possa ser feita sem a utilização de empresa es
pecializada em locação de mão-de-obra. Ninguém poderá
levar a cabo, no seu edificio, a tarefa de conservação de
sua antena de televisão ou de rádio sem contratar esse
pessoal em empresa especializada, que evidentemente irá
alocar mão-de-obra permanente. O mesmo ocorre nos casos
de serviços de vigilância, guarda ou custódia.

Por que, então, pretender-se introduzir tal dispositivo
na Constituição? Vou dizer-lhes por 'quê. Porque, aqui, na
Câmara dos Deputados ,determinada empresa que presta
serviços de limpeza vem sofrendo acusações. Não sei se
procedentes ou não - não me arrogo em seu advogado, e
até gostaria de ser promotor público para atuar contra
ela. Dizem que tal empresa recebe três a cinco vezes mais Ido
que paga a seus empregados, que fazem a limpeza do prédio
do Congresso. Muito bem. Esse fato isolado, que poderia ser
reprimido pela própria Mesa da Câmara, fiscalizando o
contrato ou nele estabelecendo que os trabalhadores não
poderiam ganhar menos, ou mais, que o determinado, de
repente se transforma num cavalo-de-batalha, e é apresen
tado como algo a ser inserido no texto constitucional.

Pergunto a V. Ex.as, portanto, se já pensa!am ~m se
riedade no que estão tentando aprovar. Sera o fím, por
exemplo, da medicina de grupo, pela qual ~5% dos meta
lúrgicos - só para citar um exemplo - sao atendidos. E
nenhum deles quer deixar o sistema. Acontece que a me
dicina de grupo é intermediação de mão-de-obra !perma
nentel Trata-se de contrato de locação de serviço que uma
empresa de medicina de grupo faz com uma firma que
'quer oferecer assistência médica a seus empregados. Não
poderá mais, portanto, existir esse tipo de serviço.

Há também escritórios de advocacia, modestos, como
o meu, que têm dois ou três assistentes. O que eu faço
com meus clientes é contrato de locação de serviços. Pres
to assistência [urídíca a algumas empresas e mando para
lá meus assistentes. 11: claro que há, aí, uma intermedia
ção embutida. Mas, será -ísto imoral, irracional, espolia
tivo? Que absurdo é este?!?

Está a faltar-nos um pouco de bom senso! É como se,
de repente, o espírito de Karl Marx estivesse baixando aqui
para dirigir uma sociedade que quer ser livre e indepen
dente. Vamos deixar de arroubos fantásticos, ilusórios,
que agridem não só a economía nacional, não só o futuro
do País, mas a inteligência da própria Constituinte. Esta.
Assembléia não pode continuar chafurdada na ignorância
e no pugilato ideológico, através dos quais se pretende que
certas teses aqui sej am ou não sufragadas.

Somos contra a emenda. Ficamos, pois, com o 2.° Subs
titutivo, que pelo menos determina, sem nada proibir, que
as atividades relativas à intermediação de mão-de-obra
ou locação de serviço sej am disciplinadas pela lei ordiná
ria. Este é o melhor caminho, pois não se pode condenar,
no texto constitucional, uma atívídade que é lícita moral
boa e produtiva. (Palmas) , ,

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Constituinte José Serra que encami-
nhará a favor. '

O SR. ~0;NSTITUINTE JOSÉ SERIRA - Sr. Presidente,
Srs. Oonstítuíntes, a proposta que defendemos aqui é a da
s~bstituição do ~tual texto do Relator, que diz que "A
leí regulamentara, no interesse dos trabalhadores as ati
vidades de intermediação remunerada da mão~de-obra
permanente, ainda que mediante locação", pelo texto do
1.0 Substitutivo, 'que diz: São proibidas as atividades de
intermediação remuneradas da mão-de-obra perma
nente, ainda que mediante locação, salvo os casos previs
tos em lei".

Trata-se de uma proposta de conciliação, no !plenário
da Comissão de Sistematização, em relação a outras exis
tentes, que vão da exclusão de qualquer referência, no
texto a esta atividade, passam pela manutenção do atual
texto do 2.° Substitutivo e chegam à proibição total de
qualquer atividade de intermediação de mão-de-obra mes-
mo temporária. '

Acreditamos sej a uma proposta de unidade e 'que de
alguma maneira representa a garantia de que o problema
será tratado de forma racional, pois defende Os interesses
da mão-de-obra que hoje trabalha sob a forma de inter
mediação.

Na verdade, tanto o problema é relevante, que tem ha
vido uma mobilização muito grande por parte dos sindi
catos nesse sentido.

Qual o aspecto que mais motiva o movimento sindical,
quando deseja que esta questão seja disciplinada? É o fa
to de que muitas empresas, inclusive estatais, têm recorri
do com freqüência ao expediente de contratar mão-de
obra para determinadas funções, típicas da empresa, por
meio de intermediação, pagando-se menos com isto e ex
cluindo este setor de mão-de-obra do sindicato e dos be
neficios da própria empresa.

Este é um aspecto essencial, que tem levado a práticas
abusivas no Brasil.

Cremos ser esta uma prática que deve ser coibida.
Mesmo porque seria muito estranho e difícil que pudesse
ser regulamentada e aprovada em lei.

Este, o espíríto deste artigo.

A respeito das considerações aqui expendidas pelo
nobre Líder Gastone Righi, do PTB, no que se refere, por
exemplo, à questão das empresas de serviço, eu diria o
seguinte. Uma empresa especializada em serviços de lim
peza tem equipamentos próprios à sua especialização. Não
necessariamente irá representar, segundo se organize, uma
intermediação de mão-de-obra. Nem sequer naquelas pro
postas mais fortes, que visam à proibição da intermedia
ção, se incluiriam obrigatoriamente essas empresas, na
medida em que estarão vendendo um tipo específico de
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serviço, a exemplo do que faz, digamos, uma empresa de
pavimentação de estradas, que, naturalmente, pode trazer
sua própria mão-de-obra.

Por outro lado, creio que o Parlamento e o próprio
Executivo, no futuro, terão sabedoria, critério e dicerni
mento para impor uma organização mais adequada ao
setor, enquanto se propicia um espaço para que haja essa
adaptação. Isto porque muitos setores de intermediação
já têm sua atividade prevista em lei e, por conseguinte,
não serão extintos após a promulgação da nova Consti
tuição.

Creio ser uma proposta de equilibrio e moderação,
portanto, dentre as diversas alternativas existentes, e que
não levará, de modo algum - eu me permitiria dizer -,
ao cataclisma aqui preconizado pelo nobre Líder do PTB,
que, aliás, merece todo o meu respeito por sua combati
vidade. Não creio, porém, que isso vá acontecer; não é isto
o que se contêm na proposta do 1.0 Subditutivo. Não é
também o que muitos desejariam que fosse, em termos de
impor total proibição a qualquer espécie de intermediação
de mão-de-obra. É uma proposta que abre caminho para
que o problema seja tratado de maneira racional, sem per
der de vista o aspecto essencial, ou seja, a proteção de um
setor superexplorado da mão-de-obra no Braríl e que não
pode deixar de ser levado em consideração.

Há, ainda, o argumento de que isto não é matéria para
ser inserida na Constituição. É um argumento ponderável,
mas eu desejaria apenas lembrar que, de fato. no Capitulo
que trata dos dieitos sociais estamos tratando de muitas
questões, com muita especificidade até, e que talvez fosse
mais apropriado remeter para a lei ordinária. Estamos
procedendo assim, portanto, porque esta tem sido a lógica
seguida em nossos trabalhos, e seria absurdo, neste mo
mento, excluir essa camada de trabalhadores da proteção
que a lei terá que dar-lhes no futuro.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vamos passar à votação da matéria. Peço ao Sr. Secretário
que proceda à chamada nominal.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Artur da Távola, Carlos Mosconi, Carlos
Sant'Anna, Celso Dourado. Cid Carvalho, Cristina Tavares,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Henrique Cardoso, Fran
cisco Pinto, Haroldo Sabóia, Antônio Britto, João Calmon,
José Geraldo, José Paulo Bisol, José Richa, José Serra,
Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Frie
drich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Ro
drigues Palma, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgil
dásio de Senna, Albano Franco, Antonio Mariz, Euclides
Scalco, Israel Pinheiro, José Carlos Grecco, José Tavares,
Marcos Lima, Michel Temer, Nelson Wedekin, Octávio Eli
sío, Uldurico Pinto, Alceni Guerra, Antoniocarlos Mendes
Thame, Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco, Francisco Benja
mim, José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos
Luis Eduardo, Mario Assad, José Lourenço, Paulo Pimentel,
Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Paes Landim, Ricardo
Izar, Simão Sessim, José Mauricio, Lysâneas Maciel, Bo
cayuva Cunha, Francisco Rossi, Luiz Inácio Lula da Silva,
Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Líma, Roberto Freire,
Antonio Farias. Votaram NÃO os seguintes Senhores Cons
tituintes: Theodoro Mendes, Daso Coimbra, Jonas Pinheiro,
Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oliveira, José
Maria Eymael.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem, antes que V. Ex.a.
proclame o resultado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Estou apenas escutando os aplausos.' Em seguida, darei,
com apalusos, a palavra a V. Ex.a. (Pausa) Tem a palavra
V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, normalmente tem sido feita a chamada para
votação. Eu estava dando uma entrevista no instante em
que fui chamado e, portanto, gostaria de ter direito a voto,
a exemplo do que tem sido feito em todas as sessões desta
Comissão. Se não se completa o número de integrantes
de um partido, o titular tem direito a voto. Este tem sido
o procedimento.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pediria ao Sr. Secretário que explicasse o que ocorreu.
Depois comunicarei minha decisão.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, em mais de sessenta chamadas por nós reali
zadas, temos utilizado um critério que não mereceu, até
hoje, contestação. Chamamos os titulares duas vezes. De
pois, quando voltamos para chamar os suplentes, verifica
mos se há algum titular presente no recinto. Caso afirma
tivo, S. Ex.a é chamado. A seguir, inutilizamos todas as
linhas referentes aos titulares e contamos o número de
suplentes a serem chamados. Isso tem alcançado não ape
nas o PMDB, como o PFL, com muita freqüência. Ainda
ontem à tarde o nobre Constituinte Santana...

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Mas
não completou.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - ...
desejou votar e não era mais possivel fazê-lo, porque os
titulares já haviam sido chamados duas vezes, sendo que,
depois são chamados os suplentes, antes que se encerre
a votação.

Este é o critério que temos usado, que é igual para
todos. Senão, haveria tumulto aqui.

O SR. PRESIDENTE (F1ernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a Ievantou uma questão de ordem e eu a decidirei
como fiz ontem, ou seja, o voto de V. Ex.a será registrado
em Ata, mas não será computado.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - O com
portamento do Constituinte José Fogaça é diferente do
comportamento do Oonstituinte Adolfo Oliveira, e a Mesa
o acatou todas as vezes. Não compreendo isto.

O SR PRE8IDENTE (F1ernando Henrique Cardoso) 
Quem toma decisões aqui é o Presidente da Mesa, que já
decidiu. A opinião do Sr. Secretário é meramente escla
recedora.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - A Mesa
não pode tomar posições diferentes em momentos dife
rentes. Tem que haver uma norma.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A norma existe e eu a cumpri.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Então,
Os outros presidentes não a cumpriram.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 68 Cons
tituintes; votaram NÃO 7 Constituintes. Total: 75 votos. O
Destaque foi aprovado.

O SR. PRESID'ENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Passemos a outra questão. Estão prejudicados os destaques
relativos a esse tópico, isto é, os de n.os 131, 1586, 3463,
3605, 4280, 4762, 4829, 5049, 5160, 5308 7281 8256 M6 e
6482. ' , ,

Passemos ao § 4.° do art. 6.9

O Sr. Fernando Henrique 'Cardoso, Quarto
Vice-Presidente deixa a cadeira da presidência
que é ocupada pelo Sr. Brandão Monteiro, Se~
gundo-Vice-Presidente.
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Destaque n,v 0811-87, do Sr. Haroldo Lima,
"que suprime o art. 6.°, § 4.°, do Substitutivo
n.? 2". (147.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o Destaque n.o 811, requerido pelo Oonstttuín te Ha
roldo Lima, referente à supressão do parágrafo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ELIAS MURAD - Per
mita-me, Sr. Presidente.

Parece-me ter havido omissão, porque temos um des
taque referente ao § 3.°, inciso XXIV, do art. 6.°, que não
foi colocado em discussão. Já foi aprovado?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - FIoi apro
vado em razão da aprovação da emenda anterior.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ELIAS MURAD - O
destaque foi prejudicado?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sim, em
razão da aprovação da emenda anterior.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ELIAS MURAD - Muita
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação <J destaque requerido pelo Constituinte Har.olc1o
Lima.

S. Ex.a deseja encaminhar a votação. T,em a palavra
o nobre Constituinte Haroldo Lima.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA ~ Sr. Pre
sídente, srs. Constituintes, <J destaque que enc.a~mho pre
tende a supressão do § 4.0 do art. 6.0

, que dIZ.
"Os princípios de garantia de emprego de que

trata o inciso I não se aplicam à pequena em
presa com até dez empregados."

Ora, os príneípíos de garantia no. emprego co~~êm-[e

justamente no inciso I, aprovado aqui, neste plenário. 'em
uma das mais importantes vitórias da Comissão de. ~iste
matizacão. Embora não tenhamos aprovado a estabilidade
no emprego conseguimos a garantia do emprego, a prote
ção contra a despedida ímotívada,

O objetivo do § 4.°, evidentemente, é proteger a pe
quena e a média empresa, dai pretender que os príneí
pios de garantia do emprego não se apliquem às peque
nas empresas com até dez empregados, Entretanto, Sr.
Presidente, o art. 207 do próprio substitutivo que estamos
debatendo prevê a proteção das pequenas e microempre
sas. Diz o artigo:

"As microempresas e as de pequeno porte,
assim definidas em lei, receberão da União, dos
Estados e dos Municípios tratamento jurídico dí
rarenetado visando ao incentivo de sua criação.
p;'eservacã~ e desenvolvtmento, através da elimi
nação, redução ou sim~lific~ç~o de SU~S o~:I~a
eões administrativas, tríbutáveís, prevídenclárâas
é crediticias, nos termos da lei complementar."

Portanto o obíetívo de dar proteção às pequenas ·8

microempresas já está satisfeito no art. 207 do substi
tutivo na forma pela qual julgamos conveniente, através
de ap~io crediticio, fiscal, tributário, também por incen
tivo previdenciário.

Ora, o ref.erido artigo, em seu § 4.°, pretende, além
desse incentivo às pequenas empresas, pretende introdu
zir outro. Entretanto, toca numa questão de natureza di
ferenciada. Não se trata de dar incentivo às pequenas e
médias empresas, mas sim de quebrar U1ll; outro príncípío
básico relacíonado ao trabalho e ao ca.pItal. A garantia
de em~:oogo protegido contra a despedída imotivada não é
uma questão de incentivo à pequena e ;nédia empresa,
mas de garantia aQS trabalhadores, especialmente porque
a situação das empresas com até nove trabalhadores tem
outro significado. .

Temos aqui dados do Ministério do Trabalho demons:
trando que, de 120.600 indústrias no Pais, 47.800 têm até

nove empregados. O Ministério do Trabalho nos informa,
ainda, que, em 1985, empresas que tinham de zero a dez
empregados contavam com um número total de 2.229 rnil
empregados contavam com um número total de 2.229
balho brasileira. OS dados que conseguimos, relativos ao
ano de 1986, dão conta de que esse número subiu para
2.500, relativamente à empresas de até dez empregados.
o que representa 12% da força de trabalho brasileira.

Sem dúvida, se aceitarmos o que prevê o art. 4.°, esses
12% de trabalhadores brasileiros estarão desguarnecidos
da garantia do emprego, 'contra a demissão ímotívada, já
votada nesta Comissão. Assim, estaríamos dando um tra
tamento discricionário aos trabalhadores, pois havería tra
balhadores 00 tipo "A" e os do tipo "B", além dos que, por
alguma razão, trabalham em pequenas empresas e que
não teríam as garantias mínimas aqui estabelecidas.

Concluindo Sr. Presidente, gostaríamos de insistir s;)
bre o fato de q~e, na verdade, só existe uma forma básica
de se incentivar e apoiar a pequena e a microempresa, ou
seja, através dos incentivos fiscais, previdenciários e cre
dítícíos, conforme está bem colocado no art. 207. A rorrna
que aqui se dis-cute não visa a beneficiar a empresa, mas
a prejudicar os trabalhadores.

Deste item os trabalhadores brasileiros não podem
abrir mão sob pena de virem a ser díscrtmínados. Não se
pode estabelecer, aqui, distin!}~ entre trabalhadores, com
alguns tendo díreíto e outros, nao.

Requer,emos, pois, com esta emenda, que o § 45' seja
suprimido.

Er,a este o encaminhamento que desejava fazer, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Afif Domingos. Ausente.

Com a palavra o Constituinte José Maria Eymaal, para
encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ~ARIA ~MAEL =
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, OUVI co~ muita a~ençao
o Constituinte Haroldo Lima, em sua eloquente e brílhan
te defesa da emenda apresentada.

O que queremos assinalar, na defesa de u~a posição
contrária não se fundamenta na preocupaçao com as
pequenas' e médias empresas, mas com a imensa massa
de trabalhadores dessas empresas.

Temos que ter uma posição coerente nesta Assem
bléia Nacional Constituinte. Por que apoiamos o texto do
Cabral I? Porque lá estavam expressos um comando cen
tral de garantia de emprego e a remessa à Iaí ordinária,
para que esta, com tranqüilidade, com. p~ofundidade, es
taheleca uma efetiva defesa dos díreítos dos traba
lhadores.

O que se verifica neste texto é que, de um lado, ficou
a figura dos contratos a termos, que, hoje, em Portugal,
é o grande instrumento da rotatividade social. Dezessete
por cento da mão-de-obra portuguesa, hoje, são utiliza
dos com base em contrat-os a termo de seis meses, que,
depois, não são renovados, o que gera terrível rotativi
dade de mão-de-obra.

O que desejamos, Sr. Presidente, é proteger os traba
lhadores das pequenas empresas contra essa verdadeira
tragédia social representada pelo texto atual do Cabral lI;
é a chance da pelo menos defender uma parte dos traba
lhadores do massacre que se preconiza com o texto do
Cabral 11. Não podemos omitir-nos. Discordamos do
2.° Substitutivo, que não serve à classe trabalhadora,
porque somos coerentes com o texto do Cabral I. Temos
que ser contrários à retirada de parte do texto, a fim de
que os trabalhadores das pequenas empresas sejam co
locados a salvo da tragédia social representada pelo texto
há dias aprovado.
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o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte José Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOsli: SERRA - Sr. Presiden
te, srs. Constituintes, venho a esta tribuna defender enfa
ticamente a idéia da supressão do § 4.0 do art. 6.0, que
exclui as empresas de até dez empregados do que estabe
lece o inciso I do mesmo artigo, a respeito da proteção
do emprego.

Quero apresentar algumas ponderações, e me permito
pedir a atenção de meus colegas para um raciocínio que
devemos fazer com objetividade.

Em primeiro lugar, dada a permanência que deve ter
um texto constitucional, não há cabimento em este texto
estabelecer uma divisão segundo o tamanho das empre
sas: as com até dez empregados e as com mais de dez
empregados, Estamos fazendo uma Constituição que deve
ser para sempre. E o que hoje pode ser algo significativo
ou importante, amanhã poderá não ser. Mas esta é a parte
menos importante do argumento.

O segundo aspecto é que a questão da pequena empre
sa envolve uma contradição. Todos aqui estão de acordo
em que não podem ser tratadas da mesma maneira, no
que se refere à estabilidade, uma pequena loj a de co
mércio que tenha cinco ou seis empregados e uma grande
montadora de automóveis. Isto leva a quê? A necessidade
de que a questão da estabilidade seja tratada em lei,
porque esta é que teria flexibilidade para permitir, na
prática, a diferenciação de tratamento nesses casos. Por
isto é que, na ocasião, o Líder do PMDB e vários peeme
debístas defenderam a volta, no caso da estabilidade, ao
texto do l.0 Substitutivo.

Procurar resolver o problema da pequena empresa,
excluindo as que possuam até dez empregados, só vai pro
duzir mais distorções. O que vai acontecer? Não vai haver
nenhuma empresa de onze, doze, vinte empregados; vamos
ter uma subdivisão artificial de empresas, uma informa
lízação maior do mercado de trabalho.

Lembraria que, na região da grande São Paulo 
hoje, de longe, a mais desenvolvida do País -, 25% dos
trabalhadores não possuem carteira assinada. Se aprovar
mos um dispositivo como este, haverá um aumento ge
neralizado dessa ínformalízação dos trabalhadores não
registrados e empresas familiares que têm 30 empregados
serão subdivididas: fíeará uma com o marido, outra com
a mulher, outra com o filho etc. E isso produzirá profun
das distorções no funcionamento da economia. Então, a
pretexto de resolver um problema, não podemos criar
outro mais sério.

Dentro do encaminhamento que faço, não há, nem
remotamente, desconsideração quanto ao problema da
pequena empresa. Inclusive, escrevi à imprensa a este
respeito, antes que a questão da estabilidade fosse aqui
votada. Acho que temos de resolvê-lo na lei 'ou, even
tualmente, no plenário, através de um tratamento mais
adequado da questão. O que se está querendo fazer agora
é um tipo de exceção que vai provocar mais problemas
do que supostamente resolvê-los. Temos uma grande res
ponsabilidade nisso.

Lembro, ainda, que as empresas de até dez emprega
dos reúnem 35% da força de trabalho assalariada urba
na. Isso pode parecer um argumento contrário à minha
tese, mas não é, porque tampouco podemos eríar um mer
cado de trabalho com trabalhadores de l.a, 2.a e 3.a classes.
Os de l.a classe seriam os beneficiados pela estabilidade
que o inciso I do art. 6.0 supostamente daria - algo em
que não acredito.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte José Serra, o tempo de V. Ex.a está esgotado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Pediria cle
mência ao Sr. Presidente, dada a importância do tema.

Portanto, supostamente teríamos trabalhadores de 1.a
classe. Os de 2.a classe não teriam nenhuma proteção nes
te aspecto, enquanto os de 3.a classe não teriam carteira
assinada. li: o que vai acontecer em toda a economía urba
na - no comércio, nos serviços etc.

Creio, pois, que a decisão de manter este artigo seria
realmente irresponsável, tanto do ponto de vista do que
pode acontecer na economia quanto do que é a realidade
dos assalariados. As empresas de até vinte empregados
têm 47% da força de trabalho. Podemos calcular que
metade da força de trabalho vai ríear de fora. Ao mesmo
tempo, isso vai desorganizar toda a economia urbana, es
pecialmente no setor da pequena empresa, da pequena in
dústria, da microempresa, da empresa de serviços, de co
mércio etc.

Portanto, a meu ver, para resolver este problema
temos qua tratá-lo de forma adequada e não estabelecen
do uma diferenciação absurda no texto constitucional 
e eu me permito insistir nisso junto aos companheiros
Constituintes -, que vai criar mais problemas do que
resolvê-los. Isto vai dificultar ainda mais a solução ade
quada de questão tão crítica quanto a da estabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR BERNARDO CABRAL - Sr. Presi
dente, 8rs. Constituintes, ouvi com muita atenção o Cons
tituinte Jôsé Serra e até me pareceu que estava ouvindo
a argumentação expendida pelo líder sindical Luiz Antô
nio Medeiros, ainda recentemente, num programa de tele
visão. S. Ex.a menciona um lado e se esquece do outro,
ou seja, aquele representado por pobres empregados que
querem montar sua empresa e nunca o farão, a partir
deste raciocínio.

S. Ex.a lembra o problema de São Paulo e se esquece
do Nordeste, do Centro-Oeste e do Norte, onde essas pe
quenas famílias têm suas empresas, sem essa proibição.
(Palmas) S. Ex.a precisa lembrar que se deve incentivar o
emprego.

Este texto não veio para cá de forma Irresponsável, co
mo foi dito. Ouvi as alas progressistas, que me diziam
que a garantia do emprego estabelecida no art. 6.0 , inci
so I, seria, como sugeriu o DIAP, a retirada de empresas
com até dez empregados. Mostravam-me o aspecto de o
operário poder juntar-se com outros e fundar a sua micro
empresa. É por isso que, mais à frente, no texto constitu
cional, há incentivos para os que constituem a pequena em
presa.

Precisamos raciocinar não mais apenas em termos
das grandes empresas. Estamos excluindo a pequena em
presa com até dez empregados, porque é formada por fa
miliares, por poucos empregados, que não dispõe de gran
de capital. E isto é o que temos que estimular. Se não o
fizermos, se não houver a manutenção deste texto, aconte
cerá exatamente o previsto no raciocínio do Constituinte
José Serra.

De modo que o Relator continua defendendo a per
manência do texto e votando contra a emenda. (Palmas)

O SR. SEORETARIO ADOLFO OLIVEIRA - Em vota
ção.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Permita
me, Sr. Secretário.

Solicito a atenção dos Srs. Constituintes. Quero fa
zer um apelo especial ao Dr. Ulisses Riedel, bem como aos
a:ssessores dos Brs. Constituintes e aos jornalistas, no sen
tIdo de que se mantenham nos limites permitidos pela
Assembléia Nacional Constituinte. Há vários Constituin
tes reclamando, e temos 'que cumprir aqui, rigorosamente
as normas regimentais, sem discriminação ou privilégi~
para qualquer das partes.
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(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Artur da
Távola, carlos Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares,
Egídio Ferreira Lima, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
Antônio Britto, José Paulo Bisol, José Serra, Mário Lima,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Paulo lRamos, Sigmaringa
Seixas, Virgildásio de Senna, Albano Franco, Antonío Ma
riz, Euclides Scalco, José Carlos Grecco, Michel Temer,
Octávio Elísio, Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Vicente
Bogo, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Ma
ciel, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevílacqua,
Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Ha
roldo Lima e Roberto Freire. Votaram NAO os seguintes
Senhores Constituintes: Bernardo Cabral, Carlos Sant'
Anna, João Calmon, José Geraldo, José Ignácio Ferreira,
José Richa, Nelton Friedrich, Pimenta da Veiga, Renato
Vianna, Rodrigues Palma, Theodoro Mendes, Daso Coim
bra, Israel pinheiro, José Tavares, Marcos Lima, Alceni
Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Ar
naldo Prieto, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, José
Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís Eduar
do, Mário Assad, José Lourenço, Paulo Pimentel, Ricardo
Fiúza, Sandra Cavalcanti, Hugo Napoleão, Jonas Pinheiro,
Rieardo Izar, Simão Sessim, Adolfo Oliveira e José Maria
Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 38 Constituintes;
votaram NÃO 36 Constituintes. Total: 74 votos. O Des
taque foi prejudicado por falta de quorum qualificado.

O SR. PlRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em con
seqüência, fica prejudicado o Destaque n.o 8052, requerido
pelo Constituinte João Paulo.

Passa-se à votação do art. 7.°.
Sobre a mesa, requerimento da Ilustre COnstituinte

Rose de Freitas:
"Nos termos do Regimento Interno, requeiro

preferência para o Destaque n.O 7700."
Em votação a preferência requerida pela Constituinte

Rose de Freitas. Os Srs. COnstituintes que estiverem a fa
vor da preferência, permaneçam como es-ão, (Pausa)
Aprovada.

Em votação o Destaque n.o 7700, requerido pela Cons
tituinte Cristina Tavares, relativo à emenda supressiva do
art. 7.°.

A Constituinte Cristina Tavares retira o seu destaque.

Em votação o Destaque n.? 6284, requerido pela Cons
tituinte Myrian Portella. (Pausa) Ausente. Prejudicado.

IDm votação o Destaque n.O 225, da Constituinte Moe
ma São Thiago. Já retirado.

Em votação o Destaque n.o 229, requerido pela Consti
tuinte Moema São Thiago, referente à Emenda n.? 33030.
(Pausa) A Constituinte Moema São Thiago não está pre
sente. Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 1411, requerido pelo ilus
tre Constituinte Nelson Carneiro, referente à Emenda
n.O 20783, substitutiva, de sua autoria.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A emen
da do ilustre Constituinte Nelson Carneiro é substitutiva
em relação aos empregados domésticos. Com a palavra o
ilustre Constituinte Nelson Carneiro, que defenderá sua
proposta.

O SR CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Peço
a palavra' para uma Questão da Ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Br,andão Monteiro) - Tef!l a
palavra, para uma Questão de Ordem, o Sr. Constitumte
Vivaldo Barbosa.

O SR CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Antes
da votação do art. 7.°, existem as emendas aditivas de
parágrafo ao art. 6.°, que, pela ordem, deveriam ser vo
tadas em seqüência.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Montairo) - Elas se
rão votadas no final do capítulo referente aos Direitos
Sociais.

Com a palavra o Senador Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON OARNEIRO - Gos
taria de que a Mesa me informasse se já não foi apro
vado, no art. 6.°, inciso que estende aos empregados do
méstíeos os mesmos direitos assegurados aos trabalhado
res.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Nelson Carneiro, a Mesa informa que não foi apro
vado.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Bem,
mas o art. 7.° já foi. Diz:

"São assegurados à categoria dos trabalhado
res domésticos os direitos previstos nos incisos IV,
V, VII, XIII, XV, XVII e XX do artigo anterior,
bem como a integração à Previdência Social."

Parece que já foi aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti

tuinte Nelson Carneiro, é exatamente este o artigo que
está sendo apreciado neste momento.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, a informação é de que esse texto atende a
todas as reivindicações dos empregados domésticos. Assim,
retiro a emenda nesta parte, porque a outra parte, o art.
3.°, diz respeito a outro assunto que será votado no final
do art. 7.° Retiro essa !parte da emenda, porque o texto
já consagra esse dispositivo. Certamente a emenda popu
lar foi feita antes da segunda edição do Substitutivo do
nobre Relator Bernardo Cabral.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Cons
tituinte Nelson Carneiro retira a sua emenda. A Mesa
agradece aS. Ex.a

Em votação o Destaque n.O 1513, requerido pela Cons
tituinte Benedita da Silva, referente a Emenda n.? 7475,
substitutiva. (Pausa) A Constituinte Benedita da Silva
não se encontra presente. Prejudicado.

A Mesa quer fazer uma retificação: a Constituinte
Benedita da Silva indicou as Constituintes Abgail Feitosa
e Cristina Tavares para sustentarem os destaques. (Pausa)
Retirado o destaque.

Em votação o Destaque n.o 2203, requerido pelo Cons
tituinte João Paulo, referente à Emenda n.O 1309, substi
tutiva. S. Ex.a não está presente. (Pausa) Prejudicado.

Em votação o Destaque n.O 7264, requerido pelo Cons
tituinte Waldyr Pugliesi, referente à Emenda n.O 27650.
(Pausa.) S. Ex.~ não está presente. prejudicado.

Em votação o Destaque n.> 7507, requerido pelo Cons
tituinte Nyder Barbosa, referente à Emenda n.O 21416.
(Pausa) S. Ex.a não está presente. Prejudicado.

Destaque n.o 1517/87 - Emenda n.O 1p·
03269-5, da Sra. Benedita da Silva, "que adita in
cisos ao art. 15 do Projeto de Constituição (art. 7.°
do Substitutivo n.O 2)". (148.a votação).

Em votação o Destaque n,v 1517 requerido pela Cons
tituinte Benedita da Silva, referente à Emenda n.O 3269,
de sua autoria. É uma emenda aditiva:

"Inclua-se no artigo 14 do Projeto, os seguintes
itens: n, III, VII, XIX, XXIX."

Concedo a palavra à Constituinte Benedita da Silva,
para a defesa de sua proposta.
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A SRA. CONSTI'I'UINTE BENEDITA DA SILVA - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, sabemos que as tra
balhadoras domésticas receberam, no Substitutivo do no
bre Relator Bernardo Cabral, atenção especial. Todavia,
isso não lhes trouxe - acredito que por lapso - garantia
quanto à percepção de alguns direitos.

Gostaríamos que, com os demais trabalhadores, elas
tivessem assegurados todos os direitos. Mas verificamos
que, por constituírem um caso específico, parece merece
rem um tratamento dírerencíado.

O que nos chamou a atenção - e gostaria de contar
com o interesse e a sinceridade dos Srs. Constituintes 
foi a questão do seguro-desemprego, que defendo seja es
tendido também a essas trabalhadoras. Sabemos que isso
é importante e fundamental.

Também não díspõem de Fundo de Garantia. E sabe
mos que essas trabalhadoras labutam anos a fio e não
conseguem ver apesar da limpidez do seu direito, o reconhe
cimento digno de suas prerrogativas. Não são pequenos
casos: conhecemos muitos.

De igual modo, não ficou garantido a essas trabalha
doras um salário fixo, mas um ganho que poderá ser in
ferior ao salário mínimo. Não podemos conceder a idéia
de que se reconheça uma categoria profissional e não se
lhe dê o legítimo direito de perceber, pelo menos, determi
nado salário no exercício da sua função.

Não estamos querendo aqui, absolutamente, prejudi
car essa proposta, mas aprimorá-la, porque acredito ser
isso de interesse dos Srs. Constituintes, que, quase por
unanímídade, fizeram-na vitoriosa na Comissão da Ordem
Social.

Outra questão que levanto refere-se à licença à ges
tante que naturalmente, só pode ter sido esquecida por
lapso: Sabemos que, dos trabalhadores domésticos, o con
tingente maior é composto de mulheres. E, pura e simples
mente, para essas trabalhadoras, o exercício da materni
dade é algo natural, pois é inerente 8JO ser humano mulher.
li: importante, assim, garantir-lhes licença nesse período.

Srs. Constituintes, acho não ser necessário fazer gran
des discursos de convencimento. V. Ex.as haverão de re
conhecer que o pedido aqui feito, relativamente a essa
emenda, nada mais é do que um ato da justiça para uma
situação especifica, o qual, acredito, não comprometerá
o projeto como um todo. Trata-se de dar a essas mulheres
nada mais, nada menos do que o necessário para que
possam desenvolver suas atividades, com tranqüilidade.

Que elas tenham, pois, assegurado o seguro-desem
prego, o Fundo de Garantia, o díreíto a um salário mínimo
e a licença de gestante.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
oradores inscritos para encaminhamento contra. Ainda há
oportunidade para inscrições, antes que outro Constituinte
fale a favor. (Pausa) Com a palavra a Sil'S. constituinte
Cristina Tavares.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, eu pediria a V. Ex.a que lesse o exat~ teor ga
emenda que estamos votando. Houve certa confusão, e mao
estamos conseguindo identificar os itens que a constituin
te Benedita da Silva deseja acrescentar ao texto, com rela
ção aos trabalhadores domésticos.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Embora a
Mesa já o tenha feito, a leitura será repetida, com muito
prazer.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Que
ria que V. Ex.a esclarecesse isso ao Plenário, face a difi
culdades no manejo dos volumes.

V. Ex.a referiu-se ao 2. O que quer dizer "2"?

Desculpe-me, Sr. Presidente. Renunciarei ao encaminha
mento, mas desejo que tenhamos real consciência do que
está sendo tratado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
informa que estamos examinando a seguinte emenda:

"Incluam-se no art. 4.° os seguintes itens:

II - seguro-desemprego, em caso de desem
prego involuntário;

UI - Fundo de Garantia do Patrimônio In
dívídual:

VU - garantia de salário fixo, nunca inferior
ao salário mínimo, além da remuneração variada,
quando esta ocorrer;

XIX - licença remunerada à gestante, antes
e depois do parto, por período não inferior a cento
e vinte dias;

XXIX - seguro contra acidentes de trabalho."

A SRA. OONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Obri
gada a V. Ex.a

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, queria enfa
tizar o grande ganho que tiveram os empregados domésti
cos, fruto da sua luta e organização. Todos nós temos em
pregados domésticos em nossas casas. A partir deste mo
mento, nessa nova Constituição, através do louvável
art. 7.°, incluído pelo Relator Bernardo Cabral, o emprega
do doméstico começa a ser uma categoria de empregados,
não mais de escravos ou de "lava penicos", como se cos
tumava chamá-lo.

A nobre Constituinte Benedita da Silva pretende in
cluir, talvez, o único direito 'que não foi contemplado no
2.° substitutivo do Relator, ou seja, a licença-maternidade
a todas as empregadas domésticas, antes e depois do parto,
tal como se concede a todas as mulheres trabalhadoras.
Parece-me que seria justo.

Chamo a atenção do Sr. Relator-adjunto, o Constituin
te José Fogaça, e do Relator Bernardo Cabral; seria justo
que as mulheres trabalhadoras em geral tivessem direito à
licença-maternidade de cento e vinte dias, como foi apro
vado aqui cosn a aquiescência de V. Ex.a, e as empregadas
«íoméstãoas não?

Peço, pois, a V. Exas., Srs. Constituintes, sobretudo às
Sras. Constituintes, que lutam todos Os dias por mais di
reitos para as trabalhadoras, que aprovem a emenda des
tacada da Constituinte Benedita da Silva.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO _ Peço
a palavra, Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, na leitura da emenda, o último inciso que a nobre
Constituinte Benedita da Silva pretende seja incluído en
tre os direitos da doméstica - pelo menos está no texto
que tenho em mãos - é o de número' XXIX.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O inciso
XXIX foi retirado.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Salvo
melhor juízo, teria ouvido V. Ex.a ler o inciso XXX, que
trata do seguro contra acidentes no trabalho, e este inci
so não consta do texto da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Temos
em mãos cópia da emenda distribuída a todos os Srs.
Constituintes, em que se retira o inciso XXIX e se inclui
o inciso XXX.
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o SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Per
gunto a V. Exas., apenas para confirmar, se a emenda é
a de número IP-03269/5?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sim é de
n.o 03269-5.

É preciso esclarecer, Constituinte Antônio Britto, a
fim de que V. Ex.a tenha conhecimento do que ocorreu,
que qualquer Constituinte - após decisões da Mesa 
pode apresentar sua emenda -a, antes de defendê-la, pode
desistir de parte dela. É o que, penso, ocorreu com a
Constituinte Benedita da Silva.

O SR. CONSTITUINTE JOSlfl LINS - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o nobre Constituinte José Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - A dúvida se
deve ao fato de, no livro, o texto estar diferente do que
V. Ex.a tem em mãos. Aqui, no texto publicado, constam
os itens lI, IH, VII, XIX e XXIX. Ora, no de V. Ex.a
está XXX, que não Se encontra na publicação oficial.
Nem poderia, realmente, uma modírícação proposta pela
autora da emenda incluir matéria nova. S. Ex.a poderia
retirar, mas não incluir matéria nova.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Ilustre
Constituinte José Lins, temos em mãos cópia xerográfica
da Emenda datada de 2 de julho de 1987, excluindo o
inciso XXIX e incluindo o XXX. Aliás, quero dizer que
tal fato já ocorreu anteriormente. E eu me curvei a esse
entendimento, para dar meu voto na Mesa, quando da
votação de emenda do ilustre c:o;nstituinte Darc~~Pozza,
que dela retirou uma parte. Venflcou-se, na ocasiao, .q~e

S. Ex.a, antes, retirara parte da emenda. Salvou a dec~s::o

o Relator-Substituto Adolfo Oliveira, que nos troux~ copia
da matéria - presidia a sessão o ilustre oonstítuínte
Afonso Arinos - a qual, distribuída anteriormente, para
nós constituiu prova de que S .Ex.a o fizera anteríormente
àquela discussão que se travava na Mesa.

O SR. CONSTITUINTE rosa LINS - Estou. d~ .acor
do com V. Ex.a Há um entendimento, desde o imcio, de
qua o autor poderia suprimir parte do te.xto de sua emen
da mas não há nenhum acordo autonzando o autor a
ac~escentar algo tt emenda.

O problema de de V. Ex.a seria decidir, em cas? de
discordância entre os textos, qual deles prevalecera. O
texto que V. Ex.a tem em mãos pode ser modificado; este
aqui, não, por estar impresso.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Só posso
decidir esta questão, nobre Constituinte José Lins - e o
Constituinte Antônio Britto nos mostra aqui o texto obti
do no computador - se robustecida por uma prova ori
ginal da apresentação da Emenda da Constituinte Be
nedita da Silva. Penso que há um pressuposto de que
aqui todos mantemos um nível de dignidade. E todos os
Srs. Constituintes prezam isto. Trata-se de uma questão
de dignidade pessoal. Na verdade, eu não poderia fazer
um julgamento, se fosse, juiz, se não tivesse em mãos ?
original. Não posso, porem, levantar suspeitas quanto a
modificação anterior.

O SR. CONSTITUINT~ JOSl!! LINS Como a ~e~a
tem que tomar uma decisao, sugiro que V. Ex.a prestígíe
o original.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - No~re

Constituinte José Lins, o S·r. Relator esclarecerá a questao.
O SR. RELATOR (Bernardo oabral) - A 90~stituinte

Benedita da Silva não usou nem usaria de ma fe, porg?e
tem sempre adotado um comportamento, nesta Assembléia,
à altura dos nobres Constituintes. ~o~ sua ve~, procedeu
bem, e de forma elogiáv·al, o Constltumte Jose !-'ll1S,. que
demonstra cuidado, atenção aos trabalhos, e ate carínho

para com seus companheiros Constituintes. O que ocor
reu foi que a Constituinte Benedita da Silva, que na sua
justificativa esclarece que quer assegurar alguns direitos
para as trabalhadoras domésticas - seguro-desemprego,
licença remunerada à gestante, seguro contra acidentes
do trabalho e outros direitos trabalhistas, como o Fundo
de Garantia - percebeu que a indicação do inciso XXIX
estava errada. Por isso, S .Ex.a procurou corrigir à mão.
Mas a justificativa diz bem da sua boa fé.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Aliás,
em abono da Constituirlte Benedita da Silva, acaba de
chegar a esta Presidência o original, que confirma exata
mente as palavras do Relator Bernardo cabral,

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - S·e V. Ex.a me
permite, Sr. Presidente, eu gostaria de esclarecer que em
nenhum instante duvidei da honestidade da Mesa ou da
nobre Constituinte Benedita da Silva. A questão de ordem
visou apenas dirimir uma dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Quanto
à decisão sobre a questão de ordem, eu teria que partir
do pressuposto de que teria havido ou não violação do ori
ginal. Não foi V. Ex.a quem levantou essa dúvida. Mas a
Presidência não podaria resolver de forma diferente, a
não ser considerando a violação.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Permi
ta-me, Sr. Presidente. Para contribuir com V. Ex.a e com
o bom andamento dos trabalhos - evidentemente, feita
a ressalva quanto à permanente lisura do comportamento
da Constituinte Benedita da Silva, o que não dependeria
de nenhum tipo de depoimento para se manter como uma
verdade nesta Casa - quero dizer que tenho em mãos pu
blícacão oficial da Assembléia Nacional Constituinte, com
a indicação do inciso XXIX, o que levou a esta confusão,
a qual nos faz temer que, com falhas desse tipo, estabe
leça-se um precedente, que V. Ex.a seguramente não per
mitiria ocorresse, mas que, em meio à estafa em que nos
encontramos, podería acontecer, ou seja, uma emenda ser
votada com algo que não continha antes.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Agrade
cemos a colaboração do Constituinte Antônio Britto, mas
desejamos aduzir que a Mesa não permitiria fossem co
metidos erros desse tipo - e certamente o nobre Cons
tituinte Antônio Britto não nos deixaria incorrer em
algum.

Damos prosseguimento aos trabalhos.
Não havendo oradores inscritos para encaminhar con

tra, passa-se à votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes S'enhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Celso Dourado, Cristina
Tavares, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Fogaça
José Paulo Bisol, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelton
Fried1'ich, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Antonio Ma
riz, José Carlos Grecco, Miro Teixeira, Octávio Elisio Rose
de Freitas, Ulduríeo Pinto, Vicente Bogo, Alceni G~.erra,
Simão sessím, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâ
neas Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Be
vilacqua, Luiz Inácio Lula da SHva, Plínio Arruda Sam
paio, José Maria Eymael, Aldo Arantes e Roberto Freire.
Votaram NAo os seguintes Senhor·as Constituintes: Almir
Gabriel, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Egídio Ferrei
ra Lima, Antônio Britto, João Calmon, José Geraldo, José
Richa, José Serra, Nelson Jobim, Nilson Gibson. Oswaldo
Lima Filho, Pimenta da Veiga, Renato Vianna, Rodrigues
Palma, Theodoro Mendes, Wilson Martins, Daso Coimbra,
José Tavar·es, Michel Temer, Antoníocaríos Mendes Tha
me, Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim,
José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo,
Mário Assad, José Lourenço, Paulo Pimentel, Ricardo Fiú
za, Sandra Cavalcanti, Hugo Napoleão, Jonas Pinheiro, Ri
cardo Izar e Adolfo Oliveira.
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o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 33 Constituintes;
votaram NÃO 36 Constituintes. Total: 69 votos. O Destaque
foi prejudicado, por falta de quorum qualificado.

Destaque n,? 002928-87 - Emenda n.? ES
23462-5 do Sr. Eliel Rodrigues, "que adita pará
grafo único ao art. 8.° do Substitutivo n.9 1 (art.
7.° do Substitutivo n,? 2)".

Em votação o Destaque n.? 2928, requerido pelo Cons
tituinte Eliel Rodrigues, referente à Emenda n.O 23462, adi
tiva, de autoria do requerente. A emenda é aditiva e seu
art. 8.° tem a seguinte redação - sugiro a atenção do Ple
nário para que não precisemos repetir a leitura:

"Parágrafo único. As despesas realizadas pelo
empregador, pessoa física, com os trabalhadores
domésticos, são dedutíveis do imposto de renda."

Com a palavra o autor da emenda.
O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODlRIGUES - Sr.

Presidente, Srs. Constituintes, não nos parece justo que o
Estado apenas imponha, sobre a pessoa física, uma série
de obrigações, próprias da pessoa jurídica, sem, em
contrapartida estender-lhe os direitos fiscais concedidos
aos da referida categoria (pessoa jurídica).

Não sendo, esses empregados, considerados dependen
tes do empregador, nada mais justo de deduzir os gastos
havidos com as exigências legais da previdência social, do
respectivo imposto de renda.

Em face do que estamos observando e ainda do inte
resse em beneficiar os empregados domésticos, parece-nos
necessário os empregadores terem algo em que se basear
para dedução do seu imposto de renda na ocasião própria.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não ha
vendo mais oradores para encaminhar a favor, cem a pala
vra o Constituinte José Genoíno, para encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, 81'S. Constituintes, faço um breve encaminhamento
solicitando ao nobre Constituinte, autor da Emenda, que
a retire. Submeter ao Plenário desta Comissão emenda
desse teor - "as despesas realizadas pelo empregador,
pessoa física, com os trabalhadores domésticos, são dedutí
veis do imposto de renda ... " - não tem sentido, Sr. Pre
.sídente, Primeiro, porque estabelece discriminação em
relação aos demais trabalhadores; segundo, porque coloca
a empregada ,doméstica como pessoa de segunda categoria,
já que o empregador deduzirá do imposto de renda despe
sas que constam da legislação.

Não é possível que se aprove uma eme?-da dessas. Por
isto, encaminho contra e reitero meu pedido de que seja
retirada.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGm - Sr. Pr·e
sidente, peça a palavra, para encaminhar a favor.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Gastone Righi, para encaminhar
a favor.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, desejo encaminhar a favor desta emenda, alertan
do o Plenário para o fato de que, aparentemente, o bene
rícío que se está trazendo aos empregadores privados é,
na verdade, proteção e incentivo a favor do empregado do
méstico. Se a pessoa física que tenha empregado doméstico
puder declara no imposto de renda o díspendído com ~m

pregado, será a primeira pessoa interessada em legalizar
a situação do empregado doméstico.

Peço a esse trabalhista efetivo, o ilustre Constituinte
José Genoíno, do PT, que preste atenção a esse fat{) pois,
caso contrário, prejudicará os empregados domésticos. Se
seus salários puderem Ser abatidos do imposto de renda
do empregador, terão sua situação legalizada, INPS recolhi-

do, 13.° salário pago, férias atendidas, enfim, terão cum
pridos todos os preceitos legais.

Logo, o dispositivo beneficia os empregados domésticos
e não, individualmente, à pessoa física do empregador. li:
preciso fazer uma alerta no sentido de que quem fixa a
alíquota para o imposto de renda é o Estado, que no caso
poderá fazê-lo gradativamente, de forma a não criar be
nesses para as pessoas físicas empregadoras.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - concedo
a palavra ao Constituinte José Serra, para encaminhar
contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!': SERRA - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, a emenda, na verdade, tem uma carac
terística fundamental. É extremamente regressiva, tem
efeitos injustos, do ponto de vista tributário. Isto noroue
as famílias que podem ter mais empregados domésticos
são precisamente as de mais alta renda.

De fato, o que se está pretendendo fazer é dar um
prêmio tributário às famílias de mais alta renda, que po
dem manter um número mais elevado de empregados do
mésticos. Portanto, ao invés de caminhar no sentido da
justiça social, a emenda caminha no sentido oposto. Não
exatamente - e aqui me permito estabelecer a diferença
com relação ao que diz o Constituinte José Genoíno 
porque transforme os trabalhadores domésticos em tra
balhadores de segunda classe. Não é por causa disso, eís
que, hoje, inclusive, descontam-se do Imposto de Renda
despesas com rílhos ou dependentes. Acontece que ?~ aba
timentos estão relacionados com despesas essenciais, ou
absolutamente recomendáveis, como educação e saúde. Não
há sentido em procurar dar estímulo tributário para au
mentar a utilização de trabalhadores domésticos.

Esta, a razão fundamental por que acredito que emen
da não pode ser aceita. Quero, inclusive, renovar meu
apelo ao nobre Constituinte Eliel Rodrigues, no sentido de
que a retire, já que seu objetivo é extremamente concen
trador e desigual.

Chamo a atenção, ainda, dos nobres Constituintes para
outro aspecto. A meu ver, para que muitos dos Constí
tuintes sejam conseqüentes com os princípios de menor
intervenção do Estado, de maior liberdade para a vida
econômica privada, é muito importante atentar para esses
aspectos. Sempre há a mania de se querer criar privilé
gios tributários para isso ou para aquilo, na suposição de
que se relacionam com o interesse público, quando, ao
contrário, tais medidas têm um efeito concentrador e dís
crímínador, do ponto de vista social.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Conce
do a palavra ao Relator-Substituto, José Fogaça.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presí
dente, Srs. membros da Comissão de Sistematização, a
emenda do Constituinte Eliel Rodrigues merece, de parte
da Relatoria, todo o respeito, pela nobreza de suas inten
ções. Evidentemente, porém, não pode ter acatamento de
nossa parte, por suas conseqüências danosas. O argumento
no qual se baseia esta Relatoria para contrapor-se à ernen
da é o de que o capítulo sob apreciação trata dos direitos
sociais. E deduzir imposto de renda, rigorosamente, não é
um direito social.

A emenda de V. Ex.a a nosso ver, é, tecnicamente,
incabível. Do ponto de vista constitucional, deduçâo de
imposto de renda é subquestão e, portanto, deve ser trata.
da na legislação ordinária ou no Código Tributário.

Com todo o respeito que a nobreza de intenções de
V. Ex.a merece, a Relataria se pronuncia contra, embora
discorde, profundamente; dos argumentos, levantados, por
exemplo, pelo ínclito e combativo Deputado José Genoíno,
que disse tratar-se de emenda que reduziria os trabalha
dores domésticos a trabalhadores de segunda categoria.
Trata-se de argumento inveraz e sem fundamento, até por-
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que V. Ex.a, no dizer do Relator Bernardo Cabral, ao
transformar as despesas com serviços domésticos em fato
res dedutíveis do Imposto de Renda, eleva socialmente a
importância do empregado, do trabalhador doméstico, ao
nível dos dentistas, médicos e profisisonais de nível supe
rior. Portanto, S. Ex.a não pretendeu transformã-los em
trabalhadores de segunda categoria. Ao contrário, preten
deu elevã-los ao nível dos trabalhadores de formação de
nível superior.

Da mesma forma que discordamos da natureza deste
argumento, não podemos concordar com a aprovação da
emenda, por ser tecnicamente incabível no capítulo que
trata dos princípios e direitos sociais. A Relatoria é, por
tanto, contrária.

O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES - Per
mita-me, Sr. Presidente. .

Diante das ponderações que ouvi e considerando o
fato de que a matéria pode ser remetida à lei ordinária,
retiro minha emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O ilustre
Constituinte Eliel Rodrigues retira sua emenda.

A Mesa comunica aos Srs. Membros da Comissão de
Sistematização que faltam exatamente cinco minutos para
o encerramento do horário normal desta sessão. Não seria,
portanto, cabível, nem factível, que iniciássemos a vota
ção do art. 8.0 Em conseqüência, faremos a convocação
da sessão vespertina, antes concedendo a palavra, pela
ordem, à ilustre Constituinte Sandra Cavalcanti.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
Sr. Presidente, gostaria de uma solicitação à Mesa que
preside os trabalhos desta Comissão de Sistematização.

Tive oportunidade de assistir, ontem, a uma entrevista
concedida pelo Consultor-Geral da República. Dr. Saulo
Ramos, a uma cadeia nacional de televisão. :É um progra
ma que já está sendo reproduzido, pela segunda vez, e,
evidentemente, faz parte de uma orquestração oficial para
desmoralizar os trabalhos da Comissão de Sistematização,
citada várias vezes durante a entrevista, e da Assembléia
Nacional Constituinte.

O Consultor-Geral da República, além de fazer uma
carga violentíssima contra a adoção do parlamentarismo
e sustentar uma tese esdrúxula, de que a Constituinte não
tem poderes originários, mas é uma Constituinte com po
deres secundários, apenas reformistas, o que é uma tese
já superada, até pelo teor das pr6prias eleições, revelou,
durante a entrevista, o real pensamento do Poder Executi
vo sobre o que aqui estamos fazendo.

Sr. Presidente, para quem está aqui trabalhando, le
vando a sério aquela delegação que recebeu do eleitorado,
para os que estão aqui votando com toda a consciência,
com os olhos postos no futuro do Brasil, para quem não
está defendendo emprego, mordomias, ou pretendendo fi
car ou não no poder, é muito difícil continuar tal esforço
com tal campanha oficial mantida em cima de n6s. Está
na hora de esta Assembléia reagir. Temos o direito de 'exigir
o mesmo tempo na televisão. (Palmas) Aliás, é uma pena,
Sr. Presidente, que a Constituição que estamos elaborando
ainda não tenha sido promulgada, pois nela já se prevê
oportunidade igual a esta. Se esta Constituição já estivesse
em vigor, bastaria recorrer a um artigo muito bem elabo
rado, que já votamos aqui, para que pudéssemos, imedia
tamente, requisitar à mesma emissora de televisão o mes
mo tempo e o mesmo espaço para dar ao Consultor-Geral
da República a resposta que ele merece receber da Assem
bléia. Fique o Governo sabendo que não vai ser às custas
de orquestração deste tipo que irá impedir que a Assem
bléia Nacional Constituinte chegue ao final do seu traba
lho. A Assembléia é livre, soberana, nasceu da vontade do
povo. E, se o Consultor-Geral da República não sabe, te
mos o poder, sim, de mudar o regime, de mudar o sistema
de governo, de convocar eleições gerais já no ano que vem

e de .alterar inteiramente a fisionomia deste País. Temos
que ser respeitados no nosso trabalho.

Tenho estado à margem dessas discussões partidárias,
tenho procurado, aqui, fazer o melhor possível, como a
maioria dos nossos companheiros. Estamos sacrificados,
enfurnados, confinados neste recinto, passando dez, doze,
quinze horas dentro de um plenário discutindo, com toda
a consciência, os rumos do Pais. Não estamos aqui para
levar pito de quem não tem a menor autoridade, nem ad
ministrativa, nem política, nem hist6rica, nem eleitoral pa
ra nos dizer como é que devemos trabalhar. (Muito bem!
Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Sandra Cavalcanti, V. Ex.a levantou uma questão de
ordem, a que a Mesa tem que responder. A par dos aplau
sos que V. Ex.a está recebendo, eu solicitaria que ouvisse
a resposta da Mesa, já que se trata de questão de ordem
e não de um mero pronunciamento.

Entendemos que, ao levantar a questão de ordem,
V. Ex.a o fez em defesa da Comissão de Sistematização.
Também tivemos oportunidade de ouvir o pronunciamento
do Consultor-Geral da República e, a propósito, vamos
sugerir à Comissão de Sistematização que informe o Pre
sidente Ulysses Guimarães da necessidade - com base
no que estatui o Regimento Interno da Assembléia Nacio
nal Constituinte - de requisição de horário no rádio e
na televisão para resposta em defesa do trabalho da
Constituinte.

A questão de ordem de V. Ex.a é, pois, pertinente.
Penso que, na decisão que acabo de enunciar, conto com
a solidariedade de todos os demais membros da Mesa.
Palmas)

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Sr. Presidente, peço a palavra, para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Sr. Presidente, em primeiro lugar, quero dizer
a V. Ex.a que contará com meu irrestrito apoio quando
levantar essa questão junto à Presidência da Assembléia
Nacional Constituinte e à sua Mesa-diretora. Ontem, em
reunião com a Comissão Executiva do PMDB, pedi ao
Deputado Ulysses Guimarães que, na qualidade de Presi
dente do Partido, fizesse saber ao Presidente da Repú
blica da nossa repulsa pelas declarações feitas pelo Con
sultor-Geral da República, que não pode continuar a
assacar injúrias contra a Assembléia Nacional Constituin
te ,e permanecer no .Governo. Pedi que S. Ex.a, o Pre
sidente do meu partido, transmitisse ao Sr. Presidente
da República o meu pensamento, no sentido de que há
incompatibilidade entre o exercício de uma função de
assessoramento direto ao Presidente da República e, simul
taneamente, a formulação de críticas, indignas e persis
tentes, ao desenvolvimento dos trabalhos desta Assembléia.

Estou, portanto, de pleno acordo com a Deputada
Sandra Cavalcanti. Subscrevo as palavras de S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOS:É MAURíCIO - Permita
me, Sr, Presidente.

Ao solidarizar-me, na sua inteireza, com a manifes
tação da ilustre Deputada Sandra Cavalcanti, quero levar
à Mesa meu veemente protesto quanto à atitude que
determinados órgãos de comunicação social têm adotado
com relação à Assembléia Nacional Constituinte, sobre
tu ·"0 a esta Comissão. Sabe V. Ex.a, na condição de Líder
do meu partido e Presidente desta sessão, em que con
dições trabalhei no dia de ontem: com febre e sob o
efeito de eompromídos, Em determinado momento fui obri
gado a recostar-me na poltrona, o que deu ao Correio
Braziliense a oportunidade de fotografar-me e procurar
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fazer crer à opinião pública que eu estava dormindo no
plenário, o que não é verdade.

Este tipo de comportamento sórdido contra a Assem
bléia precisa acabar. Precisamos reagir. Trabalhei ontem
durante dezoito horas, com febre, repito, e não posso acei
tar, em hipótese alguma, que qualquer jornalista ou "jor
naleco" atente contra a dignidade do exercício de meu
mandato.

Era o protesto que desejava consignar.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
recebe a manifestação de V. Ex.a e a considera de intei
ra justiça. Solidariza-se, pois, com a justa indignação
de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE, NELSON CARNEIRO _
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o nobre Constituinte Nelson Carneiro, para uma
questão de ordem. Estimamos que os oradores sej am bre
ves - sei que o assunto é importante -, pois teremos
sessão à tarde. Não se trata, de maneira alguma, de
cerceamento a V. Ex.a, Senador Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON C~RNEIRO z:
Sr. Presidente, não queria quebrar, com minha questa~
de ordem a grandeza deste momento. Mas, como V. Ex.
anunciou'que à tarde se iniciará o exame do art. 8.0 , eu
queria pedir um esclarecimento.

Há um texto ainda a ser votado, relativo ao art. 7.0
Trata-se exatamente do Destaque n.o 1411. Queria fazer
essa ressalva para que, no começo da próxima sessão,
fosse votado esse dispositivo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Ilustre
Senador Nelson Carneiro, já resolvemos o assunto em
outra questão de ordem, quando a Mesa explicou que
todas as proposições referentes à inclusão "onde couber"
serão votadas posteriormente, ao final do capítulo. (Pausa)

O ilustre Relator José Fog.aça pede a palavra para
manifestar-se sobre a questão levantada pelos Consti
tuintes Sandra Cavalcanti e Fernando Henrique Cardoso.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
ilustres membros da Comissão de Sistematização, em nome
do Relator Bernardo Cabral, que nos pediu usássemos da
palavra neste momento, desejamos, na qualidade de inte
grante da Relatoria, manifestar igualmente nossa incon
formidade, nos termos aqui expressos pela nobre Cons
tituinte Sandra Cavalcanti. Devo lembrar, inclusive, que
o substitutivo do Relator Bernardo Cabral foi alvo das
mais desrespeitosas críticas, das palavras mais ofensivas
e pouco edificantes por parte do Sr. Consultor-Geral da
República.

A Relatoria associa-se, portanto, a esse protesto, por
entender que a Comissão de Sistematização vem compro
vando que o substitutivo, como uma caravana árabe, vem
passando, vem sendo vitorioso, não só pela aprovação
sucessiva e sistemática dos seus pontos mais importantes,
mas também pela contribuição riquíssima, diligente, fru
tífera, dedicada e generosa dos seus noventa e três mem
bros e dos seus suplentes.

A Relatoria, repito, associa-se, neste momento, a esse
protesto.

v - SUSPENSÃO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Pre
sidência vai suspender os trabalhos, convocando os Senho
res Constituintes para a continuação da presente reunião,
hoje, 15-10-87, às 15 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 15 DE OUTUBRO DE 1987 (2)
Presidência dos 8rs.: Aluízo Campos, Primeiro-Vice

Presidente; Brandão Monteiro, Segundo-Vice-Presidente;
Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presidente e Fernando
Henrique Cardoso, Quarto-Více-Presidente.

I - ABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião. Passamos
à votação do art. 8.0

O SR. PRESIDENTE JOSÉ GENOÍNO - Sr. Presiden
te, desejo neste momento levantar uma questão de ordem
que diz respeito ao art. 9.0 , porque, assim, dependendo
da resposta, existiria tempo suficiente para que a Mesa
encaminhasse a solução adequada.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Estamos ain
da votando o art. 8.° Gostaria que V. Ex.a deixasse para
apresentar a questão de ordem relativa ao art. 9.° após
a votação do art. 8.°

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Gostaria
de levantar a questão de ordem agora porque isso teria
uma implicação prática, que é a de dar tempo à Mesa.
Não é no sentido de prejudicar, mas de facilitar o anda
mento dos trabalhos da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ' GENOÍNO - Sr. Presi
dente, estou aqui com a ordem de votação das emendas
ao art. 9.0 e verifico que parte de um critério que, pela
consolidacão das normas, é correto: primeiro as emendas
supressívas, em seguida as substitutivas. Acontece que
existem muitas emendas substitutivas - e aí vem a ques
tão de ordem que formulo a V. Ex.a É necessária uma
reolassíríeacão das emendas substitutivas, porque a expe
riência que tivemos, quando da votação da jornada de
trabalho em que se criou uma situação de impasse, mos
trou que' a ordem das emendas s~bsti~utivas tem que ~o
meçar pelas mais abrangentes, ISto e, aquelas que tem
uma incidência mais ampla sobre o conteúdo do art. 9.0
Nesse sentido como existem várias emendas substitutivas
iguais - e a 'aprovação de uma prejudica outras - deve
se começar pela mais abrangente.

Por exemplo, concretamente, a emenda substitutiva
do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva é mais abran
gente do que as dos companheiros Vivaldo Barbosa, Fran
cisco Küster, Nelton Friedrich e José Ignácio Feneira,
porque a primeira, do companheiro Lula, trata de vários
aspectos da organização sindical e as demais referem-se
especificamente à questão de existir ou não um só sindi
cato. 8e se aprova uma emenda substitutiva menos abran
gente ela não pode prejudicar outra mais abrangente,
porqu'e esta trata de outras questões.

Então, Sr. Presidente, para não criar uma situação
de impasse, minha questão de ordem à Mesa é no sentido
de que as emendas substitutivas ao art. 9.° obedeçam à
classificação da mais abrangente para a menos abran
gente.

É a questão de ordem que formulo a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A questão
de ordem levantada por V. Ex.a deve realmente ser solu
cionada antes de iniciarmos a votação do art. 9.°, porque
a emenda do Constituinte Alysson Paulinelli é supressiva
da totalidade do texto do art. 9.° e, sendo assim, tem
preferência sobre qualquer outra emenda substitutiva.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Refiro-me
às substitutivas.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Portanto,
não há por que tomarmos qualquer providência sobre a
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inversão da ordem da votação das emendas, a não ser a
partír do momento em que começarmos a votação do art.
9.° Peço a V. Ex.a compreensão.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, no momento oportuno eu gostaria de contra
ditar os argumentos do Constituinte José Genoíno.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
os destaques referentes ao art. 8.°

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, gostaria de levar à consideração de V. Ex.a e ~a
Mesa o problema com o qual nos encontramos em relação
ao art. 8.0 No substitutivo anterior, essa matéria, como
me parece mais apropriado, constava do Cap.ítulo refe
rente à Seguridade Social. Agora, foi transterída para o
art. 8.0 deste Substitutivo. Ora, as emendas apres~n~adas
- e me refiro especialmente às dos nobres Cons~tumt~s
Vicente Bogo e Ivo Mainardi - enfrentam a segumte di
ficuldade: se forem votadas nesta fase, passarão a deta
lhar, porque essa é a intenção dos autores, o~tros aspec
tos relativos à seguridade social. O art. 8~ nao pode s~r
votado na ordem em que está porque senao haveria eVI
dentemente um grave prejuízo para. os autores das ~men
das. Não sei se a relatoria - permíta-mea sugestão, Sr.
Presidente - poderia considerar o que Ja tem SIdo um
precedente nesta Casa. Estamos di~cutindo os di~ei~s d~
trabalhador e o díreito genérico a aposentadoría ja fOI
por nós discutido e aprovado. Este art. 8.° é o antigo art:
267 do outro substitutivo, tanto que as emendas aqui
apresentadas - como V. Ex.a poderá veríücar,- referem
se a este último. Por isso faço esta ponderação a V. Ex.a,
no sentido de organizar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa só
poderia tomar a decisão de transpor o art. 8.0 para o Tí
tulo VIII do Projeto, que trata "Da Ordem Social", se
houvesse alguma emenda propondo esta transposição, mas
infelizmente não há. Eu próprio achava que o art. 6.°,
com todo o seu elenco de disposições, também deveria
ser transferido para a Ordem Social antes de ser .votado.
Entretanto isso não foi feito porque não apresenteí emen
da propondo essa transposição. De maneira que talvez
V. Ex.a possa providenciar essa correção quando d!1' .reda
ção final do projeto, nada impedindo que a matéria, no
seu mérito, seja discutida agora, embora possa ser pos
teriormente transferida para a Ordem Boelal.

O SR CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente quero apenas lembrar, sem evidentemente dís
eutír c~m a Mesa, que obviamente não poderia hav?r
emendas a este artigo porque, à epoca, ele correspondta
ao n.? 267 do outro substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízío Campos) - Se os auto
res das emendas substitutivas apresentadas ao art. 8.° con
cordarem poderemos fazer a transposição. Se S. Ex.as
acham ql.ie as emendas podem ser examinadas no Título
da Ordem Social, assim faremos. Vou consultar um a um
os autores dos destaques.

Nobre Constituinte Vicente Bogo, concorda V. Ex.a em
que a emenda substitut~va de sua autoria seja apreciada
quando cuidarmos do TItulo VIII, da Ordem SOCIal?

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Concordo,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Constituin
te Érico Pegoraro concorda V. Ex.a em que a sua emenda
substitutiva seja' apreciada quando cuidarmos do Título
VIII, da Ordem Social?

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - Con
cordo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Constituinte
Ivo Mainardi, 'Concorda V. Ex.a em que a sua emenda subs
titutiva seja apreciada quando cuidarmos do Título VIII,
da Ordem Social? (Pausa) S. Ex.a não está presente.

Constituinte Nelton Friedrich, concorda V. Ex.a em
que a sua emenda substitutiva seja apreciada quando
cuidarmos do Título VIII, da Ordem Social?

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Con
cordo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Diante da
concordância de todos os Srs. Constituintes autores de
destaque, a Mesa decide ...

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, peça a palavra para uma questão de ordem
e para fazer uma inserção na Ata.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, se tivemos a oportuna intervenção, no final
dos trabalhos da manhã, com ref-erência à intromissão do
Procurador-Geral da República, Dr. Saulo Ramos, quere
mos neste momento fazer também uma intervenção, no
sentido de registrar e pedir a transcrição nos Anais desta
Comissão de Sistematização do artigo elaborado p-elo Sr.
Paulo Moreira Leite, Editor de Assuntos Nacionais, na úl
tima edição da conceituada revista "Veja", em "Ponto de
Vista", intitulado "Um ataque hipócrita". Nessa matéria,
o autor manifesta que por trás dos golpes contra os polí
ticos há a sombra de uma ditadura de elites.

Nessa mesma revista há também uma posição ofen
siva do ex-Ministro Mário Henrique Simonsen, que ousa
dizer que a Constituinte desenha um paraíso sobre os ali
cerces de um progressismo que ninguém sabe o que sig
nifica, porque só traduz um progressivo estado de tumulto
mental.

Él preciso registrar nos Anais que tumulto mental deve
existir no ex-Ministro, que acusa setores progressistas e
até a Constituinte de ataques de xenofobia e de estatismo.

Él preciso registrar que foi no período em que S. Ex.a
era Ministro da Fazenda do Governo Geisel e do Planeja
mento em parte do Governo Figueiredo, que mais se cria
ram e~tatais neste País - 50 ao todo. Foi nessa época
também que cresceu nossa dívida externa. Coincidente
mente, ao deixar o Ministério, após conhecer a fundo as
entranhas do nosso sistema econômico e da nossa estru
tura financeira o ex-Ministro assumiu uma das direto
rias do Citicorp, o maior credor internacional do Brasil.

Portanto, carece de autoridade moral esse ex-minis
tro para atacar a Assembléia Nacional Constituinte e a
posição dos progressistas.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a não
está levantando questão de ordem. Peço a V. Ex.a a gen
tileza de encerrar suas declarações.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH -li: uma
questão de ordem, sim, Sr. Presidente, porque S. Ex.a está
atacando os trabalhos da Assembléia Nacional Consti
tuinte e atacando a liberdade de opinião e de ação dos
Constituintes.

É inadmissível que um ex-ministro responsável pelo
período de maior endividamento do Pais ocupe a dire
toria de um dos maiores conglomerados internacionais.
É preciso que isto fique registrado nesta Casa. (Palmas)
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Documento a que se refere o Sr. Constituinte
Nelton Friedrich:

"UM ATAQUE HIPóCRITA
Basta ler os jornais e ver televisão para se

descobrir qual é o inimigo público número 1 
o político. Pelo que se diz, o País não anda bem
por causa da classe política, que é incompetente.
Os cofres do Governo estão sem dinheiro porque
os políticos são corruptos. O Brasil também não
tem salvação porque os parlamentares são inca
pazes de escrever uma Constituição adequada.
Esse raciocínio esconde muita hípoerísía - e até
desonestidade. As vozes mais poderosas que hoje
atacam os políticos eleitos em 15 de novembro
como um tipo de monstro genético são as mes
mas que, há um ano, despejavam 1 bilhão de
dólares na campanha eleitoral - transformando
o pleito de 1986 num concurso de milionários.
O Presidente José Sarney também gosta de se
queixar dos políticos. Mas foi o Planalto que lim
pou os cofres do País, fez a Operação Boi Gordo
e até importou cerveja da Holanda para escon
der o naufrágio do Cruzado antes de 15 de no
vembro - dessa forma, o PMDB e o PFL conse
guiram fazer 440 votos numa Constituinte de
559 parlamentares. E.sses fatos são didáticos 
ajudam a lembrar que os políticos não são pes
s~as d;'l paternidade incerta e endereço ignorado.
Sao, simplesmente, o produto qe uma sociedade.

O mesmo movimento capaz de construir,
numa da suas pontas, a idéia do polítíco como
um delinqüente irrecuperável vai armando, na
outra ponta, a sombra de seu substituto - a dita
dura, a ser exercida por pessoas iluminadas, ho
nestas e eficientes. Como boa parte dos escândalos
do regime anterior ainda está viva na memória,
não se faz a comparação de uma forma direta 
mas através de sugestões e elipses. Assim, vai-se
ficando com a impressão de que nos tempos do Doi
Oodí havia ordem, quando, na verdade, o que
houve foi o reinado da anarquia até na residên
cia habitual do Urutu, os quartéis - onde oficiais
do DOI, contra os regulamentos militares, se de
dicavam a torturar presos políticos. Da mesma
forma, entra em vigor a frase "nunca se roubou
tanto como hoje" - na prática, a maior dife
rença é que os escândalos do novo regime podem
ser denunciados pela imprensa, quando, no pas
sado, estavam escondidos pela Censura e pela
conveniência da ditadura.

É certo que os políticos formam uma família
cheia de problemas. No Congresso, há um depu
tado acusado de falsificar assinaturas de outros
parlamentares para dar emprego a seus afilhados
- na lei do cidadão comum, isso é crime de
estelionato. Na Câmara de Vereadores de São
Paulo, uma das estrelas da Casa, Antônio Carlos
Fernandez, já declarou em entrevista: "Sou cor
rupto". Também não faltam políticos ignorantes,
há outros que são simplesmente estúpidos e um
grupo que se aninha no Parlamento apenas para
ter a imunidade que os protege de um processo
e da cadeia. Isso não quer dizer, porém, que se
deva acabar com os políticos para colocar "outra
coisa" em seu lugar. Por esse caminho, fica-se
pior ainda. Bom ou ruim, o político só pode ser
comparado a seu oposto - o Urutu. Nesse caso,
as vantagens saltam à vista. No pior das hipóte
ses, um político pode ser xingado. Pode-se, num
passo adiante, fazer oposição ao político. Enfim,
também se pode acusar um político e denunciá-lo
na Justiça. Quando se faz qualquer dessas coisas
com o Urutu, ele manda prender. Além disso, no

momento em que pára de gostar de um político,
o eleitor sempre pode tomar uma providência
simples - abandoná-lo no próximo pleito, fazen
do com que volte para casa. Quando se pára de
gostar- do Urutu, não há remédio. Tanque de guer
ra não foi feito para obedecer ao eleitorado, mas
ao dono das chaves que o colocam em movimento.

Também se tornou costume atacar os políticos
por causa da fisiologia - essa rotina onde se
trocam votos por favores distribuídos ao eleito
rado. Tal crítica tem a marca do moralismo de
ocasião. Mais fisiológicos que todos os parlamen
tares reunidos são os dirigentes de grupos como
Ooroa-Brastel, Brasilinvest e Comind, por exem
plo, que aplicaram, juntos, um golpe de 1 bilhão
de dólares nos cofres do Estado para distribuir
favores a seus próprios bolsos. Há uma diferença
de peso entre o político que faz fisiologia e em
presári-os que têm uma tradição de relações inces
tuosas com os cofres do Governo. Num caso o
político está entregando a seu eleitor um dir~ito
pago na forma de impostos - o absurdo é a dis
criminação do eleitorado de seus rivais. No outro
caso, a fisiologia do empresário não passa de
eufemismo para golpes nas contas públicas.

Em sua essência, esses ataques aos políticos
têm sua matriz numa tradição das elites do País.
Fiéis à velha mania de sentir saudade de um
passado edificante que nunca chegou a existir,
os monarquistas do início do século espalhavam
a lenda de que a corrupção nascera com a Repú
blica - esquecidos de que Dom Pedro r, por
exemplo, assinou sua abdicação e embarcou para
Portugal quando explodiu um escândalo de altos
funcionários do Império que haviam sido subor
nados por banqueiros ingleses. Mais tarde, come
çou a se divulgar o mito de que os problemas da
classe política teriam se iniciado no 13 de maio
de 1888, com a abolição do trabalho escravo, me
dida que assegurou direitos constitucionais à
"massa impura e formidável de 2 milhões de
negros".

Por um caminho ou por outro, essas lendas
sempre deram arma para o ataque aos políticos.
Como se vê pelo passado, o que essa postura indi
ca não é a vontade de melhorar a classe política
ou seus partidos - que continuam iguais ao que
sempre foram. O que ela mostra de assustador é
a permanência de um desprezo histórico pelos
direitos do cidadão brasileiro. Especialmente pelo
seu voto."

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Novamente
consulto o Constituinte Nelton Friedrich: concorda V. Ex.a
em transferir a sua emenda referente ao art. 8.° para
outro título do projeto?

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sim,
Excelência.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Quero dei
xar bem clara a decisão que a Mesa está tomando.
O art. 8.°, que estava em discussão, será transferido para
a Ordem Social. Então, quando se discutir este assunto
ele será apreciado. Há uma emenda supressíva parcial d~
Constituinte Nelton Friedrich. Se o Plenário não con
corda com esta transferência, a Mesa é forçada a subme
ter à votação a emenda de autoria de S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Pela ordem
Sr. Presidente. '

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

. O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
creio que o art. 8.° deve permanecer onde está. As emen-



1312 Quarta·feira 27 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

das é que deverão ser transferidas para serem analisadas
no momento adequado. Tenho impressão de que o art. 8.0
não pode ser transferido.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Desculpe-me
V. Ex.a, mas isto não pode acontecer. Se V. Ex.a concorda
em que o art. 8.0 deve ficar onde se encontra, as emendas
a esse artigo logicamente têm de ser discutidas agora.
Não podem ser transferidas.

Concedo a palavra ao Relator-Adjunto, Constituinte
Antônio Carlos Kondar Reis, para dar explicação a respei
to da colocação do artigo onde ele se encontra.

O aR. ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Constituintes, os dois relatores-adjun
tos presentes à Mesa neste inicio dos nossos trabalhos não
atentaram suficientemente bem para a observação feita
pelo nobre Constituinte Antônio Britto. S. Ex.a, ao solici·
tar a remessa da matéria para o capítulo da Previdência
Social, não justificou o porquê dessa transferência e tam
pouco deixou claro se seriam transferidas a matéria prin
cipal e a matéria acessória, objeto das quatro emendas
apresentadas, ou apenas a matéria acessória.

Como Relator-Adjunto, devo esclarecer à Comissão que
a transferência à que o Sr. Relator-Geral procedeu desse
dispositivo, que no 1.0 Substitutivo figurava no capítulo da
Previdência Social, no titulo Da Ordem Social, sob o n.o
257, para o capítulo Dos Direitos Sociais, fundou-se no ar
gumento de que não se trata aqui de institutir nem de
estender um benefício previdenciário, mas de estabelecer
um direito.

Peço permissão aos nobres colegas para esclarecer que,
quando ainda não era Relator-Adjunto, apresentei uma
emenda em plenário, e esta foi aproveitada pelo Sr. Rela·
ter-Geral.

Figurou, primeiro, como o art. 257, do capítulo Da
Previdência Social e, depois, no 2.0 Substitutivo, no capí
tulo Dos Direitos Sociais, sob o n.o 8.

Por que foi feita esta transferência? Porque não se
trata de estender ou criar um benefício previdenciário,
mas de estabelecer um direito.

Quando apresentei a emenda que agora é objeto de
uma série de proposições acessórias, eu o fiz em razão da
ausência de direitos para os pescadores artesanais e peque
nos produtores rurais. Nesse sentido, recebi farta corres.
pondência do meu Estado, de câmaras dos vereadores de
colônias de pescadores, de sindicatos rurais. O pequ'eno
produtor rural não tem definidos os seus direitos sociais
e assim também ocorre com os pescadores artesanais.
Eles são eventualmente segurados do Funrural. Eventual·
mente, porque não raro não cumprem determinadas exi
gências estabelecidas na lei complementar que criou o
Funrural. Não podem ser segurados autônomos, muito me
nos avulsos e, com muito maior razão, celetistas, pois
não têm vínculo empregatício. O pescador artesanal tra
balha determinado período do ano. Durante esse tempo,
em que há safra, pode recolher para o Instituto da Pre
vidência, isto é, habilitar-se a ser um segurado autônomo.
Como em vários meses do ano não tem renda, interrompe
sua contribuição e perde o seu direito. Não havia sido ca
racterizado na legislação ordinária, muito menos na Cons
tituição, esse direito do pescador artesanal. O mesmo ocor
re com o pequeno produtor rural. Ele não é um trabalha
dor rural, nem alguém que possa inscrever-se no Sistema
Nacional de Previdência e Assistência Social como profis
sional autônomo, porque a sua renda também é sazonal.
Não tem condições de preencher os requisitos do segurado
autônomo, isto é, pagar a contribuição do empregado e
do empregador. Assim, o Sr. Relator-Geral entendeu que
esse dispositivo se refere a direitos e não a benefícios pre
videnciários, cuja disciplinação consta do capítulo rereren
te à Previdência Social. Estas foram as razões da Iocalí
zação do dispositivo. Devo, no entanto, por dever de leal.
dade para com a Comissão, acrescentar que, se houver a

transferência, não haverá prejuízo total, apenas a Iooalí
zação não será a mais apropriada. li: este o esclarecimento.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - Sr.
Presidente, se houver o acordo do Constituinte Nelton
Friedrich - e sua emenda é supressiva de parte - não
haverá constrangimento nem erro técnico, jurídico ou le
gislativo que impeça essa transferência para outro artigo.
Isto se o Constituinte Nelton Friedrich retirar a sua emen
da.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Esclareço
que isso só poderia ser feito se houvesse consenso e sub
metido o pedido à aprovação do plenário. Esse procedi
mento não contribuiria para acelerar o processo de vota
ção. O substitutivo já foi aprovado em globo. Então, não
havendo convergência de opiniões, temos de respeitar a
ordem de votação estabelecida no Substitutivo. Passaremos
a votar os destaques apresentados ao art. 8.0 , a não ser
que os eminentes autores concordem em desistir dos des
taques.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, gostaria apenas que constasse - já que está au
sente o nobre Relator Bernardo Cabral, mas presentes os
brilhantes Relatores-Adjuntos Adolfo Oliveira e Antônio
Carlos Konder Reis - a nossa posição baseada no próprio
Relator, de oue todo detalhamento em relação à questão
da seguridade, obviamente cabe melhor na seguridade.
Tanto assim que, primeiro, desse modo agiu o Relator até
agora; segundo, foi ao art. 267 que se apresentaram emen
das; terceiro, esta Comissão, reiteradas vezes, entendeu
que caberia mais adiante examinar isso para que S. Ex.a,
quando da redação final, considere ao menos esta localiza
ção correta dos dispositivos.

11 - ORDEM DO DIA

VOTAÇAO DO PROJETO DE CONSTlTUIÇAO
TíTULO n (continuação)

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A Mesa vai
passar à votação dos destaques apresentados ao art. 8.0

Destaque n.O 3712/87 - Emenda n.O ES
21878-6, do Sr. Vicente Rogo, "que modifica o art.
267 e adíta parágrafo único ao art. 267 do Substi
tutivo n.o 1 (art. 8.0 do Su1Jstitutivo n.o 2)." (149.a
votação)

O primeiro destaque, n.? 3712, do Constituinte Vicente
Bago, refere-se à Emenda n. O 21878. S. Ex.a está com a
palavra para encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Sr. Pre
sidente, quero voltar a lembrar o que colocou o nobre
Constituinte Antônio Britto, de que cabe a esta Comissão
a adequação do texto. Não sei se V. Ex.a desistiu da con
sulta que estava a fazer ao Plenário, no sentido de jogar
à frente o artigo e a sua discussão. Gostaria de saber qual
a posição da Mesa, isto é, se ela rejeitou essa possibilidade.

Sr. Presidente, gostaria de saber se V. Ex.a vai subme
ter ou não à apreciação do Plsnárío, para adequação do
texto, a matéria que visa a inserir esse artigo no Capí
tulo da Ordem Social, na parte de seguridade.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - corno a
emenda de V. Ex.a afeta o mérito da disposição, sugiro
a V. Ex.a que discuta agora o seu destaque ·a oportuna
mente proponha ao Relat-or que desloque a matéria para
o Capítulo da Ordem Social. Temos de discutir o desta
que na ordem correspondente à estabelecida nos capítu
los, senão poderemos criar um precedente que irá tumul
tuar a votação dos capítulos seguintes.
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Peço a V. Ex.a que defenda o seu destaque.
O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Sr. Presi

dente, Sras. e Srs. Constituintes, gostaria de chamar a
atenção dos nobres colegas para o art. 8.°, ao qual já se
referiu, em parte, o nobre Relator-Adjunto ao colocar as
dificuldades do pequeno produtor rural e do pescador ar
tesanal que desenvolvem suas atividades em regime de
economia familiar. Quero acrescentar alguns dados im
portantes a fim de que possamos tomar uma posição que
realmente benefi.cie o conjunto daqueles que trabalham
na unidade familiar, no caso o miniprodutor rural e o
pescador artesanal. O princípio, como está colocado no
art. 8.° que garante ao produtor rural e ao pescador ar
tesanaÍ em regime de economia familiar, o direito à Pre
vidênci~ Social, equiparado ao autônomo, não contempla
o conjunto dos membros da família, mas apenas 'O ch.afe
da unidade familiar. Atentem bem para este fato: 130 o
chefe da unidade familiar tem o direito aos benefícios da
Previdência Social, sem contar que, no caso da aposen
tadoría, esta é apenas de meio salário minímo. A mulher,
a esposa que trabalha em casa e na laY<;Jura, ao l~o.do
marido não está amparada pelos benerícíos da Previdêri
eía So~ial. Então, a preocupação da minha smenda, que
já foi discutida com o Relator Bernardo Cabral, e no sen
tido de que estendamos este díreíto de que já desfruta
o chefe o titular da unidade familiar, aos demais mem
bros dessa unidade, a fim de que a e1es se faça justiça.

Vou ler o art. 8.° e a nossa emenda, a fim de que
haja uma compr-eensão mais clara do que estou a dizer:

"Art. 8.0 O produtor rural e o pescador ar
tesanal, que exerçam suas atividades em regime
de economia famíliar, sem empregados permanen
tes, serão, para os efeitos da Previdência Social,
considerados segurados autônomos, na forma que
a lei estabelecer, a eles equiparados o parceiro, o
meeiro e o arrendatário."

Vejam V. Ex.as que, quando se fala em segurado au
tônomo, pela prática usual e atual, inclusive, entende-se
uma contribuição mensal à seguridade. Por ser autônomo,
esta contribui com a parte de empregado e empregador,
isto é, tem de contribuir em dobro. Apesar de o respon
sável pela unidade familiar contribuir para a Previdência
Social, os demais membros da unidade familiar têm de
inscrever-se individualmente como autônomos. Isto torna
Impossível uma família de pequenos agricultores ou pes
cadores artesanais fazer essa contribuição e, portanto be
neficiar-se da Previdência Social. Nossa emenda foi feita
nos seguintes termos, mantendo parcialmente o artigo:

"O produtor rural e o pescador artesanal que
exerçam suas atividades em regime de economia
familiar, sem empregados permanentes, contri
buirão - esta é a alteração que estamos fa
sendo, prestem atenção se quiserem entender 
para a seguridade social através da aplicação de
uma alíquota sobre o resultado da comercialização
e da produção, e obterão os benefícios com valor
equivalente ao salário mínimo, podendo equiparar
se ao segurado autônomo, na forma que a lei es
tabelecer."

Portanto, esta emenda permite que ele possa ser equi
parado, conforme a lei estabelece, mas garante o princí
pio de que o assalariado contribui sobre um vencimento
fixo. O produtor rural e o pescador não têm renda fixa.
Eles dependem do que colhem ou pescam e vendem.
Assim sendo, a contribuição também tem de ser propor
cional ao que eles realmente possam perceber.

Concluindo, quero dizer que esta emenda atende aos
interesses de pelo menos 3,5 milhões de unidades de pro
dução familiar no País.

O 8R. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O segundo
destaque e de autoria do nobre Constituinte Erico Pego-

raro, que está inscrito para encaminhar a favor. Como
não há ainda oradores inscritos para encaminhar contra
o destaque, concedo a palavra ao nobre Constituinte Erico
Pegoraro para defender seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - 81'. Pre
sidente, Srs. Constituintes, na verdade também tenho uma
emenda aditiva ao 1.0 Substitutivo, a de n.o 287, que hoje
corresponde, no 2.° Substitutivo, ao art. 8.° No entanto,
a emenda do Constituinte Vic·ente Bago é substitutiva e
mais abrangente, porque inclui também a esposa do pes
-cador artesanal e titula a do pequeno agricultor, aquele
que, em regime de economia familiar, lida na proprieda
de sem empregados. A Previdência Social teima em não
reconhecer a mulher do trabalhador rural e a do pequeno
agricultor como beneficiárias do sistema de previdência
e dos benefícios pecuniários. Na verdade, a emenda do
Constituinte Vicente Bogo dá cobertura às esposas do pe
queno agricultor e do pescador artesanal, que hoje são
duas categorias que lutam pari passu ao lado do compa
nheiro, mas não são reconhecidas como beneflcíárías do
sistema da Previdência Social.

Por isso 81'S. Constituintes, sería interessante e bené
fico para es~as categorias - das mulheres dos agriculto
res e dos pescadores - que fosse incluída no texto eons
títucíonal a emenda como arquitetada pelo Constituinte
Vicente Bago. No Paraná, em Santa Catarina, no Rio
Grande do Sul e em outras Unidades da Federação há
um movimento das mulheres de pequenos agricultores, no
sentido de ver, no texto constitucional, reconhecido 'O seu
direito aos benefícios da Previdência Social. Inclusive, no
Paraná há mulheres assalariadas, com carteiras de tra
balho anotadas, e que não são reconheeídas, no sistema
pecuniário da Previdência e no sistema .~e assístêneía mé
dico-hospitalar, pelo Estado e pela Umao.

Seria o passo correto e definitivo se no texto cons
titucional houvesse a inclusão da Emenda Substitutiva
Vicente Bogo, que inclui a mulher do pequeno agricultor,
do pescador artesanal, inclusive do parceiro ou meeiro,
como beneficiária.

Esta comissão, que foi tão benéfica, tão generora com
relação a outros direitos de trabalhadores, deve reconhe
cer a inclusão da mulher do pequeno agricultor como
beneficiária do sistema de previdência.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
o Relator declara ao Plenário que está de acordo com
a emenda do nobre Constituinte Vicente Bogo.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Em vota
ção a emenda.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Artur
da Távola Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos
Sant'Anna,' Celso Dourado, Cristina Tavares, Francisco
Pinto Haroldo Sabóia, Antônio Britto, João Herrmann
Neto' José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, Manoel Mo
reira' Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton
Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga,
Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Se
vero Gomes, Sigmaringa Seixas, Wilson Martins, Aécio
Neves Antonio Mariz, Israel Pinheiro, João Natal, José
Carlo~ Grecco, Marcos Lima, Nelson Wedekin, Octávio
Elísio, Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Al
ceni Guerra, Christóvam Chiaradia, José Jorge, José Lins,
José Santana de Vasconcellos, Mário Assad, Paulo Pimen
tel. Sandra Cavalcanti, Gilson Machado, Mozarildo Caval
canti, Ricardo Izar, Simão Sessim, Antônio Carlos Konder
Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José
Luiz Maia, Virgílio Távora, Brandão Monteiro, José Mau
rício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Ar
ruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Aldo Arantes, Roberto
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Freire, Beth Azize e Antonio Farias. Votaram NAO os
seguintes Senhores Constituintes: Egídio Ferreira Lima,
Fernando Bezerra Coelho, "João Calmon, José Richa, Theo
doro Mendes, Albano Franco, Aloysio Chaves, Eraldo Ti
noco e Luís Eduardo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 71 Constituintes;
votaram NÃO 9 Constituintes. Total: 80 votos. O Destaque
foi aprovado e, em conseqüência da sua aprovação, ficam

~
prejudicados os demais destaques apresentados ao art. 8.°,
dado que a emenda é mais abrangente.

Foram prejudicados os destaques dos Srs. Constituin
tes Ivo Mainardi, Nelton Friedrich e Erico Pegaroro.

Passamos agora à votação dos destaques referentes
ao art. 9.°

O primeiro destaque é o de n.o 8.281, requerido pelo
nobre Constituinte Alysson Paulinelli, que propõe a supres
são do caput. Não estando presente o Constituinte Alysson
Paulinelli, está prejudicado o destaque.

Destaque n,? 259/87 - Emenda n.O ES-32 977
4, do Sr. Vivaldo Barbosa, «que substitui o art. 9.°
do Substitutivo n.O 1 (art. 9.° do Substitutivo n.O
2)".

O segundo destaque é o de n.o 259, do Constituinte
Vivaldo Barbosa, referente à Emenda n,v 32.977.

Com a palavra o Constituinte Vivaldo Barbosa.
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, debruçamo-nos
agora sobre uma questão crucial nas deliberações da
Assembléia Nacional Constituinte. m que, neste momento,
refletimos sobre a organização sindical, política e parti
dária da sociedade brasHeIra.

A Assembléia Nacional Constituinte há de marcar,
neste instante, uma nova fase da vida política deste País.
Não estamos apenas substituindo o autoritarismo militar
que nos governou nos últimos 20 anos, mas também rom
pendo com a estrutura sindical autoritária e corporati
vista que nos tem governado e infernizado a vida dos
trabalhadores desde há muito tempo. Temos agora a opor
tunidade de romper os grilhões que seguram, amarram e
tornam dependente do Estado o movimento sindical bra
sileiro.

Para felicidade nossa, constatamos que há unanimi
dade no sentido de que é hora de fazer esse rompimento,
de se dar autonomia cabal, plena e completa à organiza
ção sindical em nosso País. Chegou a hora da alforria
do trabalhador, de cortar o cordão umbilical que tem
ligado o sindicato ao Estado e dímínuído a atividade polí
tica e sindical em nosso País nos últimos cinqüenta anos.

Faremos história não apenas porque promulgaremos
uma Constituição, mas também porque romperemos esses
grilhões e essa dependência do movimento sindical ao
Estado brasileiro. Estamos uníssonos em relação a isso.

E é esse, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o alcance
da emenda, que não apenas eu, mas um grupo de apro
ximadamente 100 Constituintes, representando partidos
e movimentos políticos no interior desta Assembléia, apre
sentamos. Esta emenda, com uma visão liberal, marca a
autonomia do movimento sindical brasileiro. Creio que,
nesta visão, praticamente todos nos somamos, porque que
remos marcar esta nova época e ingressar neste novo
momento da História do País.

. _ Trago aqui para apreciação de V. Ex.as, além da ruptu
ra do cordão _umbilical que nos une ao Estado, também
uma outra idéia, que é muito cara a quase todo o movi
mento sindical deste Pais: a unidade e o fortalecimento,
cada vez maiores, do sindicalismo. Além da autonomia,
além do rompimento dos grilhões e dos vínculos, trago
a idéia, nesta emenda, da unidade da luta do trabalhador
em torno de seu sindicato.

Quero apenas dizer que neste ponto começamos a nos
separar de alguns grupos de pensamento diferente. Aqui
sustentamos a unidade que se encerra no princípio que
propomos no § 2.° da emenda, para uma nova redação
do art. 9.°; "Não será constituída mais de uma organiza
ção sindical, em qualquer grau, representativa de uma
categoria profissional ou econômica, em cada base terri
torial, a qual será definida pelos trabalhadores, não po
dendo ser inferior a de um município".

Sei que não há unanimidade de ponto de vista sobre
esta questão, como também que alguns exacerbam a visão
liberal da sociedade, a ponto de pretenderem que nem a
Constituição nem a lei imponham qualquer condiciona
mento à organização sindical. Para nós, porém, a unidade,
o fortalecimento da luta do trabalhador é tão fundamen
tal que, neste ponto, encostamos um pouco nossa visão
liberal e fazemos prevalecer o princípio da unidade do
trabalhador. Não precisamos trazer aqui os grandes exem
plos que todos nós conhecemos; não precisamos trazer
a quase unanimidade dos pontos de vista dos líderes sin
dicais deste País; não precisamos trazer a visão da Con
venção 87, tão ínvocada por aqueles que não pensam da
maneira como pensamos, que não é nada além do que
um movimento histórico ultrapassado que decorreu da
guerra fria ...

(O Sr. Presidente desliga o microfone do ora
dor e faz soar os tímpanos)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a já
excedeu o seu tempo. Logo, encareço-lhe a gentileza de
concluir seu pronunciamento.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Vou concluir, Sr. Presidente, mas não posso tolerar que
o microfone seja desligado.

Não precisamos trazer aqui a origem histórica desta
batalha, nem o que representou para o movimento sindi
cal europeu e para o movimento sindical, como um todo,
a imposição da Convenção 87, que é o fracionamento
entre os sindicatos comunistas, socialistas, democrata
cristãos e liberais. Queremos que os sindicatos sejam
impregnados dos ideais políticos e das posturas ideológi
cas de que toda a sociedade há de ser possuída. Não
queremos que os partidos políticos sejam a expressão do
movimento sindical. Poderão lá ter a sua influência, mas,
acima de tudo, queremos a autonomia do movimento sin
dical e da organização partidária. Daí, Sr. Presidente,
a emenda que submetemos à consederação dos Srs. Cons
tituintes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
a emenda do nobre Constituinte Vivaldo Barbosa é subs
titutiva do art. 9.0 e de seus parágrafos. Então, se for
aprovada, prejudicará todos os parágrafos seguintes do
artigo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Exatamente.
Sa a emenda do Constituinte Vivaldo Barbosa, que abran
ge todo o texto do art. 9.0, for aprovada, estarão prejudi
cadas as demais emendas que tratam de outros textos do
artigo.

O SR. CONSTITUINTE JOSm LINS - Cairão o caput
e seus parágrafos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Ela tem,
portanto, efeito equivalente ao de uma em anda supressíva,

A Mesa aproveita a oportunidade para pedir a aten
ção dos Senhores membros desta Comissão para o fato de
a emenda destacada pelo nobre Oonstítuínte Vivaldo Bar
bosa -dar uma redação diferente ao texto do substitutivo,
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já que ela pretende alcançar a unidade sindical, enquan
to o texto permite a pluralidade sindical.

Tem a palavra o nobre Constituinte José Genoíno,
para encaminhar contrariamente a votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. constituintes, com todo o respeito ao
nobre Constituinte que me antecedeu, eu gostaria de ini
ciar minha fala contrária a sua emenda levantando uma
contradição básíea no raciocínio do Constituinte Vivaldo
Barbosa. Qual a contradição básica? O valor maior, o va
Iar principal, a questão crucial que a Carta Constitucio
nal tem que garantir aos trabalhadores brasileiros é a
liberdade de organização, que, no texto do Substitutivo,
não está sendo quebrada, como pensa o Constituinte Vi
valdo Barbosa. É verdade que a organização sindical bra
sileira, iniciada em 1943, é de inspiração fascista, e a pro
posta do nobre Constituinte recupera o art. 516 da CLT.
Também sabemos que a CLT impôs um valor à classe ope
rária e aos trabalhadores brasileiros, que é a questão de
que em torno deles exista apenas um único sindicato.
Contudo, os trabalhadores brasileiros, mais do que nin
guém, sabem que a sua unidade política é essencial. A
sua unidade política, portanto, é o coração, é a força para
as suas vitórias. O que não podemos aceitar é que essa
unidade seja colocada no texto constitucional, sacrifican
do-se o princípio maior para os trabalhadores brasileiros,
que é o da liberdade.

Os trabalhadores brasíleíros precisam da liberdade pa
ra construir a unidade, para construir a verdadeira de
mocracia sindical, enfim, para opor-se a uma legislação
que desde 1943 impõe a vinculação dos sindicatos ao Es
tado. E para que serve esse art. 516 da CLT? Para que
no Brasil não tenhamo] um sindicalismo democrático, in
dependente do Estado, a fim de que não tenhamos um
sindicalismo construído na base da unidade política dos
trabalhadores. Mas a unidade política é dever dos traba
lhadores, é da consciência dos trabalhadores e depende
da sua ação.

Portanto, não cabe à Carta Constitucional de um Es
tado político que não é a dos trabalhadores dizer como
eles podem organizar-se, como quer a Emenda Vivaldo
Barbosa. Não cabe a uma força externa, de fora da expe
riência concreta dos trabalhadores brasileiros, assegurar
ou impor essa unidade sindical. É, pois, contraditória a
emenda do nobre Constituinte, porque ela não resolve, por
exemplo, a unidade por ramo da atividade.

Lembro às Sras. e Srs. Constituintes que, nos portos
brasileiros, há vários sindicatos. Na Vo1kswag.en do Brasil
existem trabalhadores filiados a vários sindicatos, como
o dos desenhistas, o dos metalúrgicos... S3 os bancários
pretenderem criar um sindicato nacional e único, então
será de interesse do patronato fazer a divisão terrttoríal
em cada Município, em cada lugar, para enfraquecer a
Unidade política, que é da consciência, que é da livre or
ganização dos trabalhadores brasileiros. Por isso, Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, não podemos aprovar
a emenda nos termos em que está posta. Ela coloca o
princípio da liberdade -- é certo - mas, em seguida, lí
míta, amarra essa liberdade, a partir de -uma visão que
devemos superar, que é a visão do Estado cartorial, do
Estado que vai ser uma espécie de senhor protetor dos
coitadinhos operários. Os operários e trabalhadores bra
sileiros não querem esse cuidado de um Estado que não
representa os seus interesses, porque no capitalismo o Es
tado é representante da classe patronal. O que os tra
balhadores querem é liberdade para que nos seus sindi
catos não haja intervenção; é liberdade para se organi
zar, é liberdade para fazer greve; a liberdade sagrada é
o princípio maior; a livre organização naquilo que é bási
co e essencial é o abc da organização política da classe
dos explorados, que é a organização sindical. Por isso,

encaminhamos contrariamente à emenda Vivaldo Bar
bosa. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Mário Lima para encami-
nhar a favor. -

O SR. CONSTITUINTE MARIO LIMA - Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, ouvi com muita atenção a defesa
feita pelo orador que me antecedeu. S. Ex.a procurou dar
a impressão de que a liberdade sindical se contrapõe à
Constituição. Isto não é verdade. O sindicato pode e deve
ser livre. Para que tal ocorra é importante, primeiro, que
o sindicato se constitua sem necessidade de autorizacão
do Estado. Isto, vamos conseguir agora. O segundo fator
mais importante é que haja eleições sindicais limpas e
democráticas, o que não se verífíea hoje.

Atualmente, o processo eleitoral sindical é um dos
maiores responsáveis pelo peleguísmo, quer de direita, quer
de esquerda. Hoje, o diretório que detém o poder no sin
dicato já começa a eleição com um handicap muito gran
de contra a oposição, e sobre isto quase ninguém fala.
Ninguém fala em democratizar, ninguém fala em morali
zar as eleições sindicais. Agora, dizer que, para que haj a
liberdade sindical, deve haver 10, 15, 20 sindicatos é trazer
um argumento que se choca com a realidade.

A Convenção 87 foi ratificada pelo Paraguai de stroes
sner, e pelo Chile de Pínochet, Nem por isso o trabalha
dor do Paraguai, ou o trabalhador do Chile, é livre e é
forte. Em vários dos países que adotaram a ocnvencão
87 o índice de sindicalização é muito baixo. Nos Estados
Unidos, esse Índice atinge aproximadamente 20%; na Ale
manha, 40%; na Suíca, no Canadá, .no Japão e na Ho
landa, entre 30% e 40%.

Não é por aí que se fortalece o movimento sindical,
mas a experiência brasileira prova que a maioria das en
tidades sindicais - quer as centrais, quer as federações,
quer os sindicatos - já se posicionaram de maneira clara
pela unicidade sindical.

li: preciso que se esclareça o que é unicidade sindical:
é impedir que haja fragmentação, pulverização do movi
mento sindical brasileiro. Quando se pulveriza, quando se
divide, a tendência natural é enfraquecer o movimento.

Todos os congressos realizados nos últimos 20 anos
neste País, todos os Enclat's votaram a favor da unicidade
sindical. Eu daria um exemplo aos companheiros que não
se aperceberam do detalhe. Aprovada a unicidade sindical,
haveria um sindicato de empresa que iria, aí sim, entra
quecer o movimento sindical, pois-- qualquer empresa que
hoje financia movimentos paralelos financiaria o surgi
mento de sindicatos.

(O Sr. Presidente faz soarem os tímpanos)

Dizer-se que a unicidade é responsável pela permanên
cia de pelegos em movimentos sindicais também não cor
responde à realidade. O que permite a permanência de pe
legos é o sistema eleitoral vigente, e nada que aí está vai-se
modificar.

Defendo a unicidade sindical porque é o que pensam
quase todas as entidades sindicais do País. Muitos com
panheiros que ultimamente passaram a defender o plura
lismo já pertenceram a correntes que, até recentemente,
defendiam a tese da unicidade.

. (O Sr. Presidente faz soarem os tímpanos)
:E para concluir, Sr. Presidente, é preciso que os tra

balhadores tenham em mente que o cooperativismo não
tem mais condições de conduzir nada. Se os trabalhadores
acham que a Constituição não pode disciplinar nada, os
banqueiros e comerciantes também vão achar e, assim,
não haverá mais lei nem ordem no País? Não; não é isso
que os trabalhadores querem, mas sim liberdade para
constituir seus sindicatos sem autorização prévia, sem rís-
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calízação, sem intervenção do Estado. Mas os trabalhado
res não querem a pulverização das suas entidades. Vejam
se os patrões pulverizam suas entidades. Pelo contrário,
procuram centralizá-Ias.

(O microfone é desligado pela Presidência)
O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Peço a

V. Ex.a que conclua seu pronunciamento. Desliguei o mi
crofone para lhe fazer esta advertência, pois o tempo que
lhe foi destinado já está esgotado.

De agora em diante, depois de advertir oradores, a
Presidência ver-se-á obrigada a desligar o microfone, a
fim de possibilitar o andamento da discussão. Encareço,
pois, a V. Ex.a a gentileza de concluir.

O SR. CONSTITUINTE MARIO LIMA - Sr. Presi
dente; quero elogiar V. Ex.a pelo cuidado que tem com o
horário. mas acho que nem tanto ao céu nem tanto à
terra. Os Constituintes Jarbas Passarinho e Fernando Hen
rique Cardoso, quando na Presidência da Mesa, têm tido
alguma tolerância. V. Ex.a cortou inteiramente o meu ra
ciocínio. Lamento ter falado em vão.

Acho que não podemos colocar na cabeça que o sin
dicalismo é coisa estranha ao País, que nem a Constitui
ção pode discipliná-lo. A Constituição pode e deve ~sc~
plinar o sindicalismo. O que queremos é que a oonstítuí
ção estabeleça, primeiro, que não haja intervenção do Go
verno na fundação, no registro e no funcionamento dos
sindicatos; segundo, que se permitam eleições livres e d~
mocrãtícas e que coíba a pulverização para o entraquecí
mento do movimento sindical, que certamente servírã a
interesses que não são os verdadeiros interesses dos tra
balhadores brasileiros. (Muito bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva,
inscrito para falar contra a emenda. O segundo destaque
substitutivo também é de autoria do orador.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA SILVA
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, penso que todas as
questões aqui discutidas foram importantes, mas este ar
tigo, que se refere ao modelo sindical que queremos, é,
possivelmente, um dos mais importantes que vamos dis
cutir nesta Constituinte.

Enquanto discursavam os companheiros Vivaldo Bar
bosa e Mário Lima, em meio ao cochicho no plenário, a
impressão que eu tinha era de que ou todos já conhe
ciam perfeitamente bem a estrutura sindical e não que
riam ouvir os oradores, ou as pessoas não estavam dando
a mínima importância ao assunto que aqui estava sendo
discutido. Todos sabem do respeito que tenho pelos sin
dicalistas que não pensam como eu, notadamente nosso
querido companheiro Vivaldo Barbosa e nosso companhei
ro Mário Lima. Entretanto, os dois cometeram um equívo
co. Isso vem ocorrendo há quase meio século no movimen
to sindical, pura e simplesmente em função de uma concep
ção ideológica equivocada, principalmente para um país
que quer ser democrático, que quer ser pluripartidáiro e
que quer que sejam mantidas acesas as mais diferentes
concepções ideológicas. O engano - ainda alguns compa
nheiros sindicalistas o cometem - é o de confundir o prin
cípio da unidade da classe trabalhadora com a sua forma
de organização. Os trabalhadores podem estar unidos num
único sindicato, definido por lei, mas não na luta diária.

Vou dar um exemplo: a legislação, hoje, permite um
único sindicato por categoria. No caso da construção civil
em São Paulo, que tem 200 mil trabalhadores na categoria,
apenas 2 mil são associados. Nas últimas eleições votaram
apenas 1.800 associados. A lei garante que a diretoria elei
ta com apenas 1.800 votos é a única representante dessa
categoria.

Qual foi o grande equívoco cometido pelo ilustre Cons
tituinte Vivaldo Barbosa?

S. Ex.a citou aqui, se não me falha, a memória, o
exemplo da Itália, para demonstrar a fragmentação. Que
ro apenas esclarecer ao nobre Constituinte Vivaldo Bar
bosa, com vistas a ilustrar suas futuras palestras, que o
movimento sindical italiano é dividido em Central Sindi
cal Comunista, Central Sindical Socialista e Central Sin
dical Democrata Cristã. Entretanto, a unidade se faz em
cima das lutas concretas. O sindicalismo italiano é hoje
o mais atuante da face da Terra, embora existam três
centrais sindicais. Ninguém pode dizer que sou defensor
do pluralismo sindical. Sou até um dos responsáveis pela
criação de uma entidade chamada Central Única dos
Trabalhadores, e pretendemos que um dia, efetivamente,
não pela Constituição, mas pela prática e pelo embate
político, do ponto de vista do convencimento da sociedade
e da classe trabalhadora, seja ela a única representante
da classe trabalhadora brasileira.

O nobre Constituinte Mário Lima também cometeu
outro equívoco, que é comum. Há dias, conversava eu com
companheiros do porto de Santos que me diziam que era
preciso haver um único sindicato. Eu lhes perguntei: "Se
defendem a existência de um único sindicato, por que
há no porto de Santos quinze sindicatos, e não apenas
um Sindicato dos Trabalhadores do Porto de Santos?"
Não os condeno. Acho que a sua organização é resultado
da sua consciência política. criaram, pois, o sindicato dos
maquinistas, o sindicato dos conferentes, o sindicato dos
portuários, dos estivadores e assim por diante. Na Petro
brás, hoje, há 16 sindicatos. Por que não um, de caráter
nacional, na medida em que a empresa é nacional e o
patrão é um só, a nível nacional? Porque surgiram tam
bém a partir da sua experiência política de organização.
Embora haja 16 sindicatos, poucas categorias estão tão
unidas quanto a dos petroleiros. Por isso, sou contra a
aprovação do § 2.° da emenda do Constituinte Vivaldo
Barbosa. S. Ex.a fala em liberdade no § 1.0, mas coloca
uma corrente estabelecendo meia-liberdade quando, no
§ 2.°, diz: "... desde que só se possa constituir uma única
entidade a nível nacional, estadual e municipal".

Acabará a liberdade se aprovarmos a emenda do
Constituinte Vivaldo Barbosa com este texto. Depois, não
mais poderemos fazer díscursínhos dizendo que a Iegís
lação sindical é baseada na "Carta del Lavoro", de Mus
solini. Vamos dizer que é baseada numa emenda do Cons
tituinte Vivaldo Barbosa. Por isto, temos de derrotar este
texto. (Palmas nas galerias)

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA 
Sr. presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o Constituinte Vivaldo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA 
Sr. Presidente, tendo em vista. as negociações desenvol
vidas nestes instantes, em torno da em-enda do Consti
tuinte Geraldo Campos, que possibilita, a tempo, conciliar
as idéias centrais da minha proposta com o texto do
Relator Bernardo Cabral, produzindo um conjunto de nor
mas mais enriquecido do que aquele que preparei, retiro
minha emenda, pois representa a convergência, sem dú
vida alguma, a esta altura, expressiva do conjunto de
forças políticas da Assembléia Nacional Constituinte e da
Comissão de Sistematização. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Muito obri
gado, Sr. Constituinte.

Destaque n.O 1885/87 - Emenda n,? ES
29798-8, do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, "que
substitui o art. 9.° do Substitutivo n.O 1 (art. 9.°
do Substitutivo n.O 2)". (150.a votação)

A emenda subseqüente é do Constituinte Luiz Inácio
Lula da Silva. O Constituinte Vivaldo Barbosa acaba de
comunicar que está havendo um entendimento para ser
apresentada em conjunto a emenda do Constituinte Ge
raldo Campos. Por isso, retirou seu destaque.
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Sr. Constituinte Luiz Inácio, V. Ex.a mantém ou retira?
O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

- Mantenho o meu destaque.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Então, tem

a palavra V. Ex.a para defendê-lo.
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA 

Sr. Presidente, permita-me. Pela ordem de votação, agora
viria ...

(Alpagazn-se as luzes)
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Está sus

pensa a sessão até que se restabeleça a energia elétrica
no plenário.

(1'1 suspensa a sessão)
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Encareço

aos srs, Constituintes que retornem aos seus lugares, para
reiniciarmos a sessão.

A Mesa tem reafirmado que os destaques serão vota
dos pela sua ordem de apresentação, segundo o número
dos destaques, respeitados os critérios de prioridade. Em
primeiro lugar serão votados os destaques supressívos
integrais; depois, os substitutivos integrais, os modifica
tivos e, por último, os aditivos.

O eminente Constituinte Vivaldo Barbosa desistiu do
seu destaque, e o que vai ser imediatamente votado, por
ordem de apresentação, é o de n.> 1885, referente à
Emenda n. O 29798, substitutiva do texto integral do
art. 9.0 Este destaque é de autoria do Constituinte Luiz
Inácio Lula da Silva. Devemos seguir essa ordem de apre
sentação.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA 
Sr. Presidente, não tive tempo de argumentar, porque as
luzes falharam. Pediria vênia para, agora, fazê-lo. Tra
balhamos com a ordem de destaques que nos foi distri
buída oficialmente pela Comissão de Sistematização. Nesta
ordem, 'e em função dela, chegamos a uma composição
entre diversas emendas, resultando praticamente numa
adequação da emenda Geraldo Campos com o substitutivo
do Relator. Em função de a emenda Geraldo Campos estar
aglutinada à minha, por ter o mesmo texto original, de
sisti da emenda que apresentei.

Sr. Presidente, não é possível a Mesa inverter a se
qüência da votação. Na ordem em que foi distribuída, as
emendas do mesmo teor serão votadas conjuntamente,
porque, inclusive, uma prejudica a outra, em função de
sua aprovação ou rejeição. Por isto, Sr. Presidente, insisto
em que agora a ordem natural é colocar em votação, se
não houver desistência, as emendas Francisco Küster,
Nelton Friedrich e Luiz Inácio Lula da Silva. Desisto do
meu destaque, porque há uma emenda idêntica, de auto
ria do Constituinte Geraldo Campos. Peço ainda, Sr. Pre
sidente, que ouça o nobre Relator a este respeito, pois
ele tem entendimento que pode subsidiar o de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa já
esclareceu que a ordem da listagem não prevalece, mas
sim a de numeração dos destaques, estabelecida de acor
do com SUa apresentação. Na coluna "número do desta
que" é que deve ser observada a precedência. Desta ma
neira, a Presidência decide colocar em votação o Desta
que n.? 1.885/87 e dá a palavra ao seu autor para fazer o
encaminhamento de votação a favor do mesmo. V. Ex.as

podem se inscrever para encaminhar a votação contra o
destaque.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Presi
dente, paço a palavra para uma questão de ordem. Esta
mos encaminhando diversos destaques, como v'. Ex.a bem
sabe de forma conjunta. Somos diversos setores, líderan
ças ~ parlamentares que se articulam, raciocinam e to
mam decisões conjuntamente, inclusive para o bom an-

damento dos trabalhos. Ora, a decisão tomada pelo Cons
tituinte Vivaldo Barbosa não foi individual. S. Ex.a con
sultou todos nós, que somos participantes da proposta con
tida no destaque por ele apresentado. E, baseando-nos
num documento apresentado orícíalmente pela Mesa, so
bre o qual a Mesa tem responsabilidade, deliberamos reti
rar a emenda do Constituinte Vivaldo Barbosa, posto que,
em seguida, viria a emenda do Oonatltulnte Geraldo Cam
pos, que nesse documento, apresentado pela Mesa - re
pito mais uma vez - está logo em seguida. Consideramos
que não deve haver na Mesa qualquer tipo de esquema
tísmo que possa levar à suposição de oportunidade polí
tica para aniquilar determínado ponto de vista. Quere
mos que esse ponto de vista, se tiver que ser derrotado,
o seja abertamente, através de votação. Assim sendo, Sr.
Presidente, solicito a V. Ex.a que dê cumprímento ao que
a Mesa divulgou na Constituinte, ou seja, que substitu
tivos análogos devem ser votados conjuntamente. Em se
guida, deverá ser votado o destaque de autoria do Cons
tituinte Luiz Inácio Lula da Silva, que, aliás, devemos
apoiar também.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: GENOíNO Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para apresentar a V. Ex.a um sub
sidio que, certamente, solucionará a questão.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Lamento ter
de ponderar a V. Ex.a que estou decidindo a questão de
ordem levantada.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO Peço a
palavra para contraditar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a já
se pronunciou sobre a matéria. A Mesa vai decidir a ques
tão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: GENOíNO - Sr. Pre
sidente, desejo contraditar, tenho esse direito.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa não
pode ser interrompida. V. Ex.a vai ter paciência e aguar
dar a decisão da Presidência.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: GENOíNO - Sr. Presi
dente, é para oferecer uma solução a esta questão, O
Partido dos Trabalhadores, considerando que a unidade
entre as forças progressistas é mais importante que não
é a primeira vez que se altera destaque em lista, mesmo
considerando que estamos eertos, porque o número do
destaque do companheiro Lul.a ~ntecede ao dos den:ais,
e não querendo criar uma polêmica com os companheíros
do PC do B e do PDT, o Partido dos Trabalhadores, para
não prejudicar essa unidade, num gesto de grandeza, con
corda em que seu destaque seja colocado em discussão
após o do Constituinte Geraldo Campos. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao eminente Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, louvo o gesto nobre do Constituinte José Genoíno, mas,
Se for aprovada a Emenda Geraldo Campos, a do Cons
tituinte Luiz Inácio Lula da Silva estará prejudicada. De
modo que peço a V. Ex.as que atentem bem para esta cir
cunstância.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - A Mesa, certa
mente, cumprirá o Regime-nto.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Há, então,
concordância do autor do Destaque n.o 1885 para que ele
seja votado depois do Destaque n.O 6433, do Constituinte
Geraldo Campos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra a V. Ex.a, pela ordem.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
V. Ex.a certamente prestigiará o Regimento da Assem
bléia Nacional Constituinte. Aberto um precedente deste,
ele convulsionará toda a votação daqui por diante. De
modo que espero que V. Ex.a cumpra o Regimento, como,
aliás, já anunciou, que manterá a ordem, a não ser que
haja um pedido de preferência, o que não há.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Para que
o destaque do Constituinte Geraldo Campos possa ser vo
tado preferencialmente, será necessário que os autores dos
demais destaques precedentes desistam da preferência que
têm. Do contrário, a Mesa será obrigada a cumprir a or
dem de votação estabelecida pela apresentação dos desta
ques. (Palmas)

Consulto os autores dos destaques antecedentes ao do
Constituinte Geraldo Campos se desistem dos mesmos.

Para efeito dessa prioridade, o primeiro destaque é
do Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, que já se pro
nunciou a respeito. O segundo é do Constituinte Eraldo
Tinoco. Consulto S. Ex.a se concorda em retirar seu desta
que ou em postergar sua apresentação.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULADA SILVA
- Sr. Presidente, pela ordem.

Não retiramos nosso destaque. Apenas invertemos a
ordem de discussão, sem prejuízo para o destaque.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, pela ordem. Fui chamado a me pronunciar, mas
estou verificando que há outro orador. Portanto, gostaria
de saber com quem está a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a está
com a palavra.

Estou consultando V. Ex.a se concorda em retirar o
destaque ou deixar a apreciação dele para depois da vo
tação do destaque do Constituinte Geraldo Campos. É a
indagação da Mesa.

Tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Entendo
que não há essa figura de se postergar a ordem natural
dos destaques. Acho que é um precedente perigoso. Entre
tanto, quero fazer um comentário relativo a meu desta
que, concernente à Emenda n.O 22349. Esta emenda tem
praticamente a mesma redação da do ilustre Constituinte
Geraldo Campos. Entretanto, na sua redação há dois as
pectos mais precisos: na de S. Ex.a, quando se refere à
base territorial, estabelece que seja no mínimo a de muni
cípio, quando na emenda de minha autoria falo de base
territorial sem essa especificidade. Conseqüentemente, re·
tiro meu destaque em favor do destaque do Constituinte
Geraldo Campos. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Há um ou
tro destaque precedente, de autoria do Constituinte Fran
cisco Küster. Está S. Ex.a presente? (Pausa) Prejudicado.

Há um outro destaque do mesmo Constituinte. Como
S. Ex.a está ausente, fica também prejudicado.

O destaque seguinte é de autoria do Constituinte Joaci
Góes. S. Ex.a está presente? (Pausa) Prejudicado.

Há um outro destaque de autoria do Constituinte Nel
ton Friedrich. Com a palavra S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, o destaque do Constituinte Geraldo Campos,
pelo seu conteúdo, é mais preciso, mais vantajoso. Por esta
razão, retiro o de minha autoria.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a reti
ra o destaque. Há um outro, de autoria do Constituinte
Vivaldo Barbosa, que já o retirou.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, gostaria de registrar, em primeiro lugar, que, evi
dentemente - e esta é uma das nossas tarefas fundamen
tais - todos n6s desejamos o entendimento e lutamos por
ele. Mas me parece que a criação da figura da postergação
é um precedente perigosíssimo.

Por isso, Sr. Presidente, tenha o nome de inversão ou
de postergação, o que até agora o Regimento conheceu foi,
primeiro, a ordem de votação; segundo, o pedido de prefe
rência para inverter esta ordem. Tal pedido deve ser tam
bém com base no Regimento Interno, submetido à vota
ção. Gostaria apenas que isso ficasse registrado, para que
não se torne um precedente, sob pena de se criar uma fi
gura que não existe no Regimento e uma dificuldade a
mais para votações, que já estão suficientemente dificulta
das.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Sr. Presidente, gostaria de ouvir da Mesa se, mantida a
prioridade para a emenda do Constituinte Geraldo Cam
pos, isto prejudicará minha emenda. Pois, se assim for,
discutirei, então, minha emenda em primeiro lugar. Não
haverá reversão.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa já
esclareceu que a aprovação do destaque do Constituinte
Geraldo Campos - destaque substitutivo - prejudica os
demais destaques apresentados sobre a mesma matéria.
O destaque de V. Ex.a é anterior, não adotei a figura da
postergação. Disse que s6 poderia postergar se houvesse
desistência dos demais destaques. E foi o que ocorreu:
todos que tinham apresentação anterior foram retirados.
Se V. Ex.a não retirar seu destaque, a Me::a será obri
gada a submetê-lo precedentemente à votação.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Isto não prejudica a votação?

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - O destaque
de V. Ex.a é muito abrangente, tem 15 parágrafos, mas a
matéria é a mesma, referente ao art. 9.° Trata da líberda
de sindical, dispondo sobre interferência do Estado etc.

De maneira que a matéria é a mesma. Em se tratando
da mesma matéria, se for aprovado o destaque do Consti
tuinte Geraldo Campos, o de V. Ex.a estará prejudicado.
V. Ex.a deverá decidir se retira ou mantém seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Pela
ordem, Sr. Presidente.

Acho que está sendo cometido um equívoco de inter
pretação que é muito simples de se ver. A emenda destaca
da pelo Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, por exem
plo, admite a existência do chamado pluralismo orgânico
dos sindicatos. A emenda do Constituinte Geraldo Campos
não o permite. São coisas distintas. E digo mais: é a ques
tão fundamental que está sendo discutida agora. Não há
prejuízo. Podem ser matérias referentes ao mesmo artigo,
mas são distintas. Por isso, não há prejuízo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Oampos) - As próprias
palavras de V. Ex.a justificam e fundamentam o critério
da prejudicialidade. Se se trata de manter a unidade
sindical ou não, se for adotada a pluralidade, o critérío
da unidade estará prejudicado. Essa é uma matéria total
mente lógica. De maneira que há prejudicialidade. A Mesa
sustenta que haverá prejudicialidade.

Concedo a palavra ao Constituinte Luiz Inácio Lula
da Silva para encaminhar o seu destaque, se o quiser.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
- Mantenho o destaque.

O SR. PRESIDENTE, (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra para defendê-lo.



Janeiro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 1319

o SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não há mais
questão de ordem. O orador está com a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, desejo apenas saber da Mesa se seria possível
o Constituinte, que vai detender emenda substitutiva, res
salvar, nessa votação, o § 6.° do art. 9.° do Substitutivo,
exatamente para podermos votar a questão básica, a da
unicidade ou pluralidade. Isso já fizemos em outras opor
tunidades. Poderia ser adotado agora. Esta questão não
prejudicaria as emendas que existem em relação ao § 6.°

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa,
democraticamente, tem admitido modificação do destaque
até antes de iniciarmos a sua votação. Mas o destaque do
Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, por coincidência,
não tem apenas 6 parágrafos, como o do texto, mas 15.
É mais abrangente em subdivisão, aliás tecnicamente
muito bem elaborado, para a regulamentação da matéria.
De maneira que não podemos admitir, nesta altura,
nenhuma modificação do destaque.

Com a palavra o nobre orador.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ INAcro LULA DA SILVA

- Sr. Presidente, gostaria, mesmo que o tempo não me
permita ...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Há uma
solicitação dos grupos interessados na matéria no sentido
de que a )Mesa suspenda a sessão por 10 minutos, para
entendimentos. Gostaria de saber se há concordância do
Plenário.

(Manifestações em contrário do Plenário)

Não há concordância. Tem V. Ex.a a palavra para
encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACro LULA DA SILVA
- Sr. Presidente, Bras, e Srs. Constituintes, não pedi a
prorrogação por dez minutos, mas gostaria de deixar aqui
o meu protesto. Há dias, o PMDB e o PFL precisavam
de um entendimento. Ficaram quase três horas em enten
dimentos. Tivem'Os que esperar. A ditadura da maioria
sobre a minoria é uma velha prática neste País. Deixo,
pois, aqui o meu protesto contra a desigualdade de tra
tamento.

De qualquer forma, vou tentar fazer valer meus direi
tos de defender o meu destaque. Gostaria apenas que a
Mesa tivesse paciência, porque é impossível alguém votar,
se não conhece a totalidade da emenda. Pediria à Mesa
que me desse mais tempo para ler minha emenda, para
que fique gravada na cabeça de cada Constituinte e nos
Anais desta Casa. Se, entretanto, f'Ü! aprovada a emenda
que vai ser votada depois da minha, iremos perceber que
a liberdade sindical não nos alcançará e com isso não
vamos mais poder gritar e blasfemar contra uma coisa
que há 40 anos reivindicamos.

Por isso, queria que os Srs. Constituintes prestassem
atenção. Em primeiro lugar, minha emenda, em nenhum
momento fala no pluralismo sindical. Ela fala em liber
dade - e não conheço meia-liberdade. A única meia
liberdade que conheço é a da Nova República. Ela está
falindo, porque não é nem mais meia, mas apenas um
quarto de liberdade.

O texto da minha emenda é o seguinte:
"Artigo É livre a associação profissional ou

sindical em todos os níveis; a aquisição da perso
nalidade jurídica de direito privado pelas associa
ção profissional ou sindical se dará mediante re
gistro em cartório.

§ 1.0 A lei não poderá exigir autorização do
Estado para a fundação de sindicato.

§ 2.° É vedada ao poder público qualquer
interferência na organização sindical.

§ 3.° É igualmente livre a organização de
associações ou comissões de trabalhadores no seio
das empresas ou estabelecimentos empresariais,
ainda que sem filiação sindical, garantida aos seus
integrantes a mesma proteção legal dispensada
aos dirigentes sindicais.

§ 4.° A entidade sindical incumbe a defesa
dos direitos e interesses dos trabalhadores, indi
viduais ou coletivamente, inclusive como substituto
processual em questões judiciárias ou administra
tivas.

§ 5.° Ao dirigente sindical, além da estabili
dade plena no emprego, é garantida a proteção
necessária ao exercício de sua atividade, inclusive
o acesso aos locais de trabalho no âmbito de sua
representação.

§ 6.° A assembléia geral é o órgão delibera
tivo supremo da entidade sindical, competindo
lhe deliberar sobre a sua constituição, organiza
ção, dissolução, eleições para os órgãos diretivos
e de representação; aprovar o seu estatuto; e
fixar, por ocasião da obtenção de normas coleti
vas, contribuição extensiva a todos os trabalha
dores que por ela serão regidos e que deverá ser
descontada em folha e recolhida à entidade para
custeio de suas atividades.

§ 7.° As organizações sindicais de qualquer
grau podem estabelecer relações com organizações
sindicais internacionais.

§ 8.0 Os aposentados terão direito de votar e
ser votados nas organizações sindicais.

§ 9.° A lei não obrigará a filiação a sindica
tos e ninguém será obrigado a manter a filiação.

§ 10. Os sindicatos terão acesso aos meios
de comunicação social, conforme a lei.

§ 11. É prerrogativa da entidade sindical a
representação nas negociações coletivas de tra
balho.

§ 12. É assegurada a participação dos tra
balhadores, em igualdade de representação com
os empregadores, em todos os órgãos da adminis
tração pública, direta e indireta, bem como em
empresas concessionários de serviços públicos, onde
seus interesses profissionais, sociais e previden
ciários sejam objeto de discussão e deliberação.
A escolha da representação será feita diretamente
pelos trabalhadores e empregadores.

§ 13. Nas entidades de orientação, de for
mação profissional, cultural, recreativa e de assis
tência social dirigidas aos trabalhadores, é asse
gurada a participação tripartite de governo, tra
balhadores e empregadores.

§ 14. A Justiça do Trabalho poderá estabe
lecer normas e as entidades sindicais poderão
celebrar acordos sobre tudo que não contravenha
às disposições e normas de proteção ao trabalho.

. §_1-5. É assegurada a participação das orga
nizaçoes de trabalhadores nos processos decisórios
relativos ao reaproveitamento de mão-de-obra e
aos programas de reciclagem, prestados pela em
presa, sempre que importar em redução ou elimi
nação de postos de trabalho ou ofício."

Sr. Presidente, fiz questão de ler a emenda inteira
porque ela representa um 'Possível novo avanço na ques:
tão sindical deste País. Penso que é preciso levar dois
pontos em consideração: primeiro, se mantida a questão
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do sistema confederativo; segundo, se mantida a proibição
de os trabalhadores livremente criarem suas entidades da
forma que melhor lhes convenha.

Sr. Presidente, quero chamar a atenção desta Assem
bléia para o fato de que corremos o risco de terminarmos
a Constituição sem conquistar as tão almejadas Iíber
dade e autonomia sindicais. Por isso, quero que os Srs.
Constituintes pensem bem na hora de votar.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Constituinte Roberto Freire, para encaminhamen
to contrário.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, 8ras. e Srs. Constituintes, estamos encaminhando
a votação contrariamente ao destaque apresentado pelo
Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, não pelo conteúdo
da sua emenda, até porque, se pudéssemos ter a inversão,
estaríamos dispostos a aprová-la; mas porque a sua apro
vação significaria abrir as portas para a divisão do mo
vimento operário e dos trabalhadores brasileiros na sua
organização sindical.

A emenda do Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva
permite a chamada pluralidade orgânica dos sin~catos,

que foi uma criação, no pós-guerra, dos s~tores enta.o .d.9
minantes na Europa Ocidental, que desejavam a dIVIsa0
do forte movimento operário europeu, particularmente dos
movímentos operários hegemonízados pelos Partidos Co
munistas. E, mais grave, insere na vida sindical aquilo
que, como entidade de massa, deveria resguardar: a par
tidarizaçâo das entidades.

O que ocorre com o pluralismo é a ausência da plu
ralidade que existe no movimento sindical; com ele tere
mos os sindicatos vinculados a partidos 'Políticos, ao pa
tronato e até aos amarelos do próprio Governo. Essa é a
experiência da Itália, aqui citada como possuidora de um
movimento sindical uníssono. Isso não é verdade. Recen
temente, o movimento sindical e a classe _operária italia~a

foram derrotados pelo Governo na questao da escala mo
vel, exatamente pela divisão que se dá, partidariamente,
no seu movimento sindical.

Isso não interessa à classe operária, e há uma tradi
ção nessa luta. A história desse movimento nã~ é recente
nem é coisa de brasileiros. Esta é uma tradiçao de luta
que vem de séculos. l!J bem conhecido o caminho da divi
são na luta de classes. Não há divisão do patronato, e
falo aqui em nome do Partido Comunista - e, portanto,
entendam as colocações que faço.

Esta emenda pode ser até ampla, porque há setores
do patronato brasileiro que querem manter a unícídade,
Vai haver aliança desse tipo, da mesma forma que há
aliança entre aqueles que querem o pluralismo com seto
res do patronato. l!J o interesse fundamental daqueles que
querem quebrar a espinha dorsal do movimento operário,
daqueles que querem, no confronto da luta de classes,
ter condições de poder pactuar com aqueles que melhor
defendam os interesses, não dos operários, não dos traba
lhadores, mas da classe patronal.

Portanto, em função dessa questão, que é básica 
até porque outras conquistas que a emenda do Constitu
inte Lula pretende alcançar são contempladas em outros
destaques - encaminhamos contrariamente a matéria para
podermos, garantida a unicidade, aí sim, buscar também
as conquistas que aqui estão. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o Constituinte José Genoino, para encaminhar a
favor.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!J GENOíNO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, esta é uma discussão
importante. O nobre Constituinte Roberto Freire, que diz
concordar com vários aspectos do conteúdo da proposta

do companheiro Lula, recomenda o voto contrário, porque
nela não está contida a imposição de existir um único
sindicato.

Aos que consideram que a luta de classe é o elemento
fundamental que move a História, aos que consideram que
sob a tutela do Estado burguês o essencial para a classe
operária é a liberdade, devo dizer que temos de garantir
essa emenda, porque ela permite a liberdade plena e so
berana das assembléias de trabalhadores para decidirem
sobre sua organização.

O nobre Constituinte Roberto Freire teceu considera
ções sobre o movimento sindical europeu no pós-guerra.
Na verdade, não devemos entrar aqui numa discussão,
porque as raízes da crise do movimento sindical do pós
guerra não se devem a essa simplificação da existência de
várias centrais sindicais.

Mas quero trazer a experiência brasileira, desde a
época desse Estado, montado como protetor, como patrão,
desse Estado montado sob o argumento de defender os
humildes. Foi em nome dessa unicidade imposta pelo Es
tado dessa estrutura sindical atrelada, que o movimento
sindical brasileiro não construiu até hoje, a não ser rom
pendo com essas amarras, o movimento sindical classista
independente e democrático. Temos que tratar de assunto
que não cabe a este Estado: regulamentar a unidade dos
trabalhadores. O Constituinte Roberto Freire se equivoca
quando pretende colocar na Constituição de l.!m Estado
burguês um princípio legal para definir a unidade dos
trabalhadores. Se a unidade dos trabalhadores é para eles
um valor universal, é o coração da sua luta, cabe-lhes
defendê-la, compreender essa unidade. Mas o que estamos
discutindo aqui é o valor maior da liberdade, para que
os trabalhadores construam essa unidade.

Na verdade, o que está em discussão aqui não é a
unicidade versus pluralidade; o que está em discussão é
outro eixo. O que nós, do PT, propomos na Emenda Luiz
Inácio Lula da Silva é que os trabalhadores tenham plena
liberdade para se organizarem e, com ela possam cons
truir soberanamente uma unidade democrática indepen
dente do Estado, não tutelada, uma unidade que não pode
ser eoncebída como aquela em que os coitados dos operá
rios precisam da proteção do bom Estado patronal. l1J isso
o que vamos permitir aprovando o art. 516 da CLT. A
unidade é um valor político a ser construído pelos tra
balhadores. A liberdade é um direito pleno que devemos
consagrar em lei. Esta é a questão central. Se os traba
lhadores brasileiros até hoje enfrentam a situação que
·estrí .." nerzunto: É por que extstet um só sindicato? E qual
o problema? É exatamente porque aí se deu a imposição
patronal e não se garantiu a liberdade plena para esses
trabalhadores se organizarem.

Para concluir, Sr. Presidente, toda vez que os traba
lhadores se quiserem organizar de maneira autônoma e
livre, tiveram que cortar as amarras que na Assembléia
Nacional Constituinte se querem manter. O que o Partido
dos Trabalhadores propõe é cortar essas amarras, garan
tindo a liberdade plena e soberana aos trabalhadores para
construírem a unidade. A unidade tem que ser construída
com liberdade e, não, sacrificando-a. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra, para sustentação contra, o Sr. Constituinte Mário
Lima.

O SR. CONSTITUINTE MARIO LIMA - Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, ouvi com muita atenção a defesa
da emenda feita pelo Constituinte José Genoino e des
taquei alguns dos conceitos emitidos por esse valoroso
companheiro. S. Ex.a diz que o essencíal é a liberdade,
com o que concordo.
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A emenda pela qual o movimento sindical se inclina
diz, de maneira clara:

"É livre a assocíação profissional e sindical.

§ 1.0 - É vedado ao Poder Público qualquer
interferência na, organização sindical, e a lei não
poderá exígír autorização do Estado para funda
ção de sindicatos, ressalvado o disposto nos §§ 2.°
e 3.° desta artigo."

Queremos um movimento sindical independente do
Governo. O que o Constituinte José Genoíno defende é
um movimento sindical à margem da lei, um movimento
sindical corporativista. Não é isso que Os trabalhadores
querem. Ninguém quer a tutela do Estado nem um movi
mento sindical à margem da lei, em que impere a lei da
selva.

Queremos uma lei que diga o que está aqui: não ha
verá luta fratricida entre as liderancas sindicais e não
surgirão sindicatos a serviço da empresa e dos partidos
políticos. Qllem diz isso é um dirigente sindical que está
nesta luta há muitos anos e que jamais permitiu que o
seu sindicato marchasse a reboque de qualquer partido
político. Em nossa trajetória de dirigente sindical, jamais
permitimos uma vez sequer que o nosso sindicato e o nos
so movimento oparárío servissem de massa de manobra
para partido politico. Penso contrariamente. Os sindica
tos não devem servir aos partidos políticos: estes, sim, é
que devem servir àqueles. Daí a nossa discordância dos
conceitos emitidos por esse valoroso companheiro.

Está em jogo, sim, a uníeídada ou a pluralidade. Mas
é preciso que fique claro o que é unícídade e o que é plu
ralídade, A unicidade evita que haja pluralização do mo
vimento operário. Evita, por exemplo, numa cidade como
Brasília, que surjam cinco, seis, oito sindicatos de jorna
listas. Na prática isso vai fortalecer o movimento sindical?
Porém, se a pretensão é ganhar a direção de determina
dos sindicatos, que se democratízem e moralizem as elei
ções sindicais, que são tão erradas, tanto onde se encon
tram os líderes da esquerda como onde se encontram os
da direita. Há pelegos de díreita e de esquerda. Pelego
é quem usa o sindicato para fins diversos da sua finali
dade, que é defender o interesse e a organização da clas
se trabalhadora. Há pelegos de direita, mas também há
pelegos de esquerda, que usam o sindicato não para atin
gir seus objetivos primordiais, como defender os interes
ses da classe trabalhadora, mas para engrossar as filei
ras de seus partidos e defender seus pontos de vista polí
ticos, esquecendo o fundamental, que é o interesse da clas
se operária.

Se a Constituinte prestar dois servícos ao movimento
sindical, estará justificada diante da classe trabalhadora.
Um deles, se permitir que os sindicatos se organizem in
teiramente livres e desvinculados do Estado. mas não pen
sando em fazer um sindicalismo à margem da lei. A lei
tem de exístír porque, se o movimento sindical se consi
derar imune a ala, todos os outros segmentos da Nacão
também irão pedir que a lei não interfira na sua organi
zação. Os banqueiros. os latifundiários, os industriais e os
comerciantes também exigirão que a lei passe ao largo
das suas atividades.

O que o verdadeiro movimento sindical deseja é que
a Constituição discipline com sabedoria a questão sindical.
Todas as federações e confederações querem a unicidade
sindical. Só quem não a quer são os valorosos compa
nheiros da CUT, que. neste caso, estão em passo errado,
na contramão do movimento sindical brasileiro. Não é
possível que toda essa maioria estej a errada e apenas a
CUT esteja certa. A maioria esmagadora das liderancas
sindicais e das entidades de classe, federações e confede
rações quer a unicidade, porque vêem nela a maneira de
fortalecer e capacitar o movimenta sindical para, demo-

eratícamente, melhorar as condições de vida do trabalha
dor brasileiro. (Palmas)

O SR. PR~S~DENTE, (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Constítuínte Jose Fogaça, para pronunciar-se em
nome da Relatoria.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente Srs.
Membros da Comissão de Sistematização, o Relator 'Ber
nardo Cabral foi obrigado a ausentar-se dos trabalhos des
ta Comissão por ter sido convocado pelo Presidente da
República em exercício, Ulysses Guimarães. Mas S. Ex.a.
deixou seu parecer a respeito desta emenda.

O parecer do Relator é contrário à emenda e conta
com o apoio unânime dos três Relatores Adjuntos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz
In_ácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio. Votaram
NAO os seguintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa
Almir Gabriel, Aluízio Campos, Artur da Távola Carlos
Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, CristiJÍa Tava
res, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fran
cis510 Pinto, Haroldo Sabóia, Antônio Britto, João Calmon,
Joao Herrmann Neto, José Fogaça, José Ignácio Ferreira,
José Paulo Bisol, José Richa, Manoel Moreira, Mário Lima,
Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Frie
drich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Renato Vianna, Rodrigues
Palma, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de
Senna, Wilson Martins, Aécio Neves, Albano Franco, An
tonio Mariz, Euclides Scalco, Israel Pinheiro, José Carlos
Grecco, Michel Temer, Miro Teixeira, Nelson Wedekin,
Octávio Elísio, Roberto Brant, Rose de Freitas, Vicente
Bogo, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Ar
naldo Prieto, Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco, Francisco
Benjamim, José Lins, Luís Eduardo, Mário Assad, José
Lourenço, Paulo Pimentel, Ricardo Fiuza, Sandra Cavalcan
ti, Hugo Napoleão, Jonas Pinheiro, Gilson Machado, Mo
zarildo Cavalcanti, Paes Landim, Ricardo Izar, Simão Ses
sim, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Pe
res, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Bonifácio de An
drada, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Ottomar Pinto,
Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Haroldo Lima, Rober
to Freire e Beth Azize.

DECLARAÇÃO DE VOTO
"Votamos pela unidade sindical, embora, em tese, se

jamos pela pluralidade, já que esta, ainda em tese, não
exclui a unidade e consagra o principio da liberdade. Não
obstante isso, considerando o momento da história nacio
nal e as peculiares condições em que se desenvolve a luta
dos trabalhadores neste período, entendemos que a socie
dade brasileira não pode prescindir da unidade sindical se
quiser alcançar um nível de desenvolvimento e justiça que
permita a implantação da pluralidade sindical. Admitimos
que duas ou três unidades da Federação estariam prepa
nadas para o exercício do pluralismo, mas o Brasil, como
um todo, não está.

Plenário da Comissão de Sistematização, 15 de outu
bro de 1987. - José Paulo Bisol - Cristina Tavares - Pau
lo Ramos - Rose de Freitas."

DECLARAÇÃO DE VOTO
"Apesar de entendermos que a liberdade sindical que

ensej a o pluralismo é a melhor opção para o Brasil, somos
levados a votar contra esta emenda para que permaneça
o texto do Substitutivo número 2 que atende de modo
equilibrado a este objetivo.

S?-la ~as Sessões, ~ 1~ de outubro de 1987. - Egídio
Ferreira Lima - AntoDIo Britto - Pimenta da Veiga e
outros."
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o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 5 Constituintes; vo
taram NãO 83 Constituintes. Total: 88 votos. O Destaque
foi rejeitado. Declaração de voto, dos Senhores Constituin
tes José Paulo Bisol, Cristina Tavares, Paulo Ramos, Rose
de Freitas, Egídio Ferreira Lima, Antônio Britto e Pimen
ta da Veiga.

Hoje pela manhã, o nobre Constituinte Carlos Sant'
Anna apresentou uma questão de ordem. Esta Presidência
informou a S. Ex.a que as questões de ordem de relevância
estavam sendo decididas pela Mesa, em termos de colegia
do, não havendo decisão individual do Presidente. Acon
tece que a Mesa é constituída por três membros, que tam
bém são líderes de partidos: os Constituintes Brandão Mon
teiro, Jarbas Passarinho e Fernando Henrique Cardoso. S.
Ex.as tiveram de comparecer a outras reuniões considera-

\

das prioritárias e, por isso, esta Presidência encarece ao
Constituinte Carlos Sant'Anna paciência, no sentido de
esperar que a questão de ordem seja resolvida na próxi
ma segunda-feira.

Destaque D.O 6433-87 - Emenda n.o ES
34514-1, do Sr. Geraldo 'Campos, "que substitui o
art. 9.° do Substitutivo n.o 1 (art. 9.° do Substi
tutivo D.O 2)". (151.a votação)

Feita esta comunicação, passamos a votar o Destaque
nO 6433, de autoria do Constituinte Geraldo Campos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUIZ MAIA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem,

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUIZ MAIA - Sr. Pre
sidente a Comissão de Sistematização, quinta-feira da
seman~ passada, recebeu informação de que a adminis
tração da Casa necessitaria de quatro dias para consertar
algumas falhas no painel eletrônico, visando a agilizar o
processo de votação. Existem rumores de que já se gas~u

uma fortuna nesse sistema eletrônico e no entanto ele nao
funciona. Pergunto: há ou não viabilidade da se colocar o
famigerado sistema eletrônico em funcionamento para a
votação?

Soube também, Sr. Presidente, que uma das dificul
dades é em relação ao voto do Presidente. Ora, o voto do
Presidente poderia ser tomado em separado, verbalmente,
sem precisar ser instalado mais um dispositivo eletrônico.
O Presidente daria o seu voto de forma verbal. O impor
tante é restabelecer imediatamente o sistema eletrônico
de votação.

Era esta a questão de ordem que desejava apresentar,
pedindo à Mesa que agilize os trabalhos necessários para
colocar em funcionamento o painel eletrônico, o mais ra
pidamente possível.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa da
Comissão tem reiterado solicitações neste sentido, mas in
felizmente o problema depende de soluções técnicas que
não estão ao seu alcance antecipar. Agora mesmo, o Dr.
Paulo Affonso, Secretário-Geral da Mesa da Câmara dos
Deputados, está nos informando que o assunto se encon
tra praticamente solucionado e que provavelmente, a par
tir de amanhã, j á estaremos com o sistema eletrônico em
condições de processar a votação.

Convido o nobre Constituinte Brandão Monteiro a as
sumir a Presidência da Mesa.

Está em votação o Destaque n.O 6433, apresentando a
emenda substitutiva do Constituinte Geraldo 'Campos. O
destaque está assim redigido: "É livre a associação pro
fissional e sindical. .. " e apresenta novas redações para
os §§ 1.0, 2.0 e 3.0, mantendo os demais do texto do pro
jeto.

O SR. CONSTITmNTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, a informação que a Mesa acaba de nos dar não está
batendo com a emenda que nos foi entregue. A emenda se
refere ao substitutivo global, a tudo que está no projeto, ou
não?

Durante o pronunciamento do Sr. José Genoí
no o Sr. Aluízio Campos, Primeiro-Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Brandão Monteiro, Segundo-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Ilustre
Constituinte José Genoíno, o Destaque n.o 6433, referente
à Emenda n.> 34514, requerido pelo Constituinte Geraldo
Campos, é substitutivo, sem prejuízo dos §§ 1.0,4.0, 5.°, 7,0,
8.0, 9.° do 2.0 Substitutivo. Para melhor esclarecimento dos
Srs. Constituintes leio o destaque, mas adianto que pode
ríamos poupar tempo. Diz o texto:

"Substitua-se o art. 9.° do Substitutivo do Re
lator do Projeto de Constituição pelo seguinte
teor: ... "

Está claro, ou querem que prossiga a leitura?
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,

pela ordem. V. Ex.a acaba de afirmar que a emenda é
substitutiva, mas ressalva alguns parágrafos. Essa infor
mação não está contida no livro publicado pela Mesa De
modo que, sendo substitutiva, ela prejudica o todo, no
meu entender.

O SR PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Jo~é Lins, o destaque é claro: "requeiro destaque
para votação em separado da Emenda n.? 34514, sem pr~·

juízo dos parágrafos 1.0 , 4,0, 5.0 , 7.°, 8.0 e 9.° do SubstI
tutivo do Relator Bernardo Cabral".

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
o destaque foi feito agora?

O SR PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Eminente
Constituinte José Lins, V. Ex.a, que tem grande experiência,
sabe que o destaque teve prazo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Não, porque
não consta na publicação. Aqui diz apenas: "Substltua-ée
o art. 9.° do Substitutivo do Relator do Projeto de Cons:
tituição pelo seguinte teor". Nada mais consta. Isso e
matéria nova.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tenho,
inclusive em mãos a emenda redigida. É a mesma coisa
~ue obs,;rvamos hO}B pela manhã.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - A Mesa fez
publicar de modo diferente.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, antes da votação foi entregue requerimento,
com ressalvas. Essa é uma prática que vimos adotando.
Ou seja, substituir o que diz a emenda, ressalvada a ma
téria objeto do requerimento anterior, solicitando que ela
não seja votada agora, mas sim futuramente, após essa
votação. Não serão prejudícados os incisos e os parágrafos
que foram ressalvados no requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sem dúvi
da, V. Ex.a colaborou com a Mesa, e foi essa a explicação
que dei, talvez não com o brílhantírmo de V. EX,a

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Muito
obrigado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
gostaria de ser melhor esclarecido, porque a publicação
oficial não faz referência a isso. Se da emenda constavam
originalmente essas ressalvas, a Mesa não as publicou.
Talvez a ressalva tenha sido feita em outra oportunidade.
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o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O nobre
Constituinte Roberto Freire explicou: tem sido comum
aqui o destaque resalvando parte da emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Mas a supres
são ...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Entre
tanto, não houve qualquer acréscimo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - V. Ex.a permite?
É possivel ter-se admitido a supressão de parte do texto
apresentado, mas não a inclusão de parte da ressalva, ou
de qualquer outro assunto,

Está-se modificando o caput da emenda. "Substitua-se
o art. 9.° do Substitutivo do Relator pelo seguinte teor".
Não diz mais nada; está acrescentando com ressalva disso
e daquilo. Não se pode acrescentar, mas apenas suprimir.
V. Ex.a deve entender nesse sentido, porque é o que tem
sido observado desde o início.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Geraldo Campos.

O SR. CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS - Sr.
Presidente, <Bras. e Srs. Constituintes, desde o inicio dos
debates na Assembléia Nacional Constituinte, ainda na fase
das rubcomíssões, a questão a que se refere o art. 9,0 do
substitutivo do Relator foi motivo de discussão constante
por parte das diferentes federações, confederações e cen
trais sindicais que tiveram oportunidade de participar dos
debates; debates estes que continuaram na fase da comis
são temática da Ordem Social e, como é natural, prosse
guem nesta Comissão de Sistematização.

A emenda que defendemos visa, antes e acima de tudo,
à unicidade sindical. Esta opinião está ho] e alíeerçada em
consultas maduramente feitas às mais diversas correntes
do pensamento sindical, tanto às centrais sindicais como
aos departamentos intersindicais, que auxilaram em muito
O trabalho de estudo do assunto, assim como às confe
derações e demais representantes de categorias profissio
nais. Na sua quase totalidade - com todo respeito pelas
opiniões divergentes - essas entidades defenderam a uni
cidade sindical.

O que se objetiva, Sr. Presidente, é, antes e acima
de tudo, impedir que, em nome da liberdade sindical,
fique aberta a válvula por onde poderiam passar expe
riências negativas já vividas em outros setores, onde o
capitalismo consegue maior influência do que aqui, per
mitindo que surgissem, em lugar de um único sindicato
para representar a mesma categoria, em uma mesma base
territorial, diversos sindicatos. Partidos políticos ou talvez
até correntes religiosas poderiam simplesmente julgar-se
no direito de inscrever um sindicato rival. O Substitut',ve
do Relator, em seu art. 9.°, § 6.0, diz:

"Se mais de uma entidade pretender repre
sentar a mesma categoria ou a mesma comunidade
de interesses profísíonaís, somente uma terá direito
à representação nas convenções coletivas, confor
me a lei".

Já aí está prevista a existência concreta de vários
sindicatos de uma mesma categoria em uma mesma base
territorial. Achamos inclusive, Sr. Presidente - acredito
que a maioria deste Plenário concorda conosco - que te
mos de proteger nossos trabalhadores, 'principalmente
aqueles das zonas rurais, onde o movimento sindical é
incipiente. Os 12 milhões de filiados da Contag precisam
ser protegidos contra as artimanhas dos senhores de en
genho, dos fazendeiros, que .t~d~ farão para. pulverizar o
movimento sindical. É necessário ínstrumentalízar de forma
concreta, no próprio texto constitucional, independente
mente de lei ordinária, a unicidade sindical. E, por isso, o
§ 1.0 do texto que defendemos diz: "É vedada ao Poder
Público qualquer interferência na organização sindical e

a lei não poderá exigir autorização do Estado para fun
dação do sindicato, ressalvado o disposto nos §§ 2.° e 3.0 " .

E no § 2.° já se diz:

"Não rerá constituída mais de uma organiza
ção sindical, em qualquer grau, quer seja confe
ração ou sindicato, na mesma base territorial,
para uma mesma categoria econômica ou profis
sional definida pelos trabalhadores e empregado
res, respectivamente, não podendo ser inferior a
de um município".

Srs. Constituintes, confiamos em que a unicidade sin
dical será vitoriosa ,pela maioria e sábia consciência deste
Plenário.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio oamposr - Concedo a
palavra ao Constituinte Carlos Chiarelli, que encaminhará
contra.

? SR. CONS~ITUINTE CARLOS CHIARELLI - Sr.
Presidente. srs. constituintes, a discussão do tema unida
de e pluralídade sindical Obriga a algumas consíderacões
mais genéricas e mais amplas. Em primeiro lugar, é bom
quo se lembre que a Câmara dos Deputados, integrada por
muitos que aqui estão na qualidade de Constituintes ao
analísar a Convenção n.o 87 da OIT, entendeu de a;pr~vá
la ·e encaminhá-la ao Senado, posicionando-se claramente
a favor da possibilidade da pluralidade. Não se trata de
discutir o impedimento e a vedação da unidade mas o
direito à pluralidade, que não elíde, na medida' em que
haja, por conquista da categoria e por entendimento dos
seus integrantes, Iíderanças e liderados, o atíngímento da
unidade como forma espontânea de atuação efetíva. O que
se busca é evitar que se impeça o direito à pluralidade
em nome da unidade imposta, em nome da submissão.

Há uma norma estabelecida por lei que violenta o fun
damento básico da liberdade de associação.

É bom lembrar que esse direito à pluralidade consa
grado em 1947 - portanto, há 40 anos - como a :conven
cão única que até hoje teve unidade 'e unanimidade de
votos pela Convenção Internaeíonal do Trabalho, merece.
por ter sido uma conquista das categorias profissionais e
econômicas, o acolhimento tranqüilo de uma Oarta Cons
titucional moderna.

É bom que se diga que os modelos sindicais interna
cionais, desenvolvidos na Itália, na França, na Alemanha"
na Inglaterra, na Suécia, na Argentina, no México, na Ve
nezuela, e em alguns rpaíses do Terceiro Mundo, outros
desenvolvidos em suas realidades econômicas e sociais.
todos eles conviveram, rigorosamente, com a pluralidade
para atingir os estágios fundamentais de liberdade.

Não há um exemplo sequer no mundo de regime de
unidade sindical e de autoritarismo político em termos de
sociedade ocidentaL Não se diga que a pluralidade exija
conseqüentemente, a liberdade, mas que 'ela jamais convi~
veu com qualquer regime político autoritário. Da unidade
não se pode dízer a mesma coisa. Ao contrário, a sua con
vivência normal é com formas impostas e autoritárias de
Governo, Olhe-se o exemplo da hístóría, no antes e no
hoje, e verifique-se, com tranqüilidade e isenção se a afir-
mativa não é rigorosamente verdadeira. '

Lembrem-se do exemplo da "Carta deI Lavoro " e ve
jam onde se díssamínou esse sistema: na Alemanha de
Hitler, na Itália de Mussolíní, em Portugal de Salazar, na
Espanha de Franco. Esses foram os padrões básicos do sis
tema para cá importado e que agora, com algumas ma
quíagens, se insiste em colocar na Carta constitucional
que se quer moderna e democrática.

Em "Jubiabá", Jorge Amado levanta a época em que
tivemos pluralidade síndtcal, Foi na década de 20 em que
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as mais significativas expressões da espontaneldade asso
ciativa dos trabalhadores ocorreram e estão traduzidas
quer na literatura jurídica, quer nas obras do próprio 1'0
manceíro nacional, que aí não faz ficção, mas o demons
trativo claro de uma luta que não nasceu das imposições
da lei nem em decorrência da vontade do Estado.

Lembro, por outro lado, que se tem falado muito em
estatização e privatização. Tem-se falado - lembro isto
aos Srs. Constituintes do Partido da Frente Liberal 
em ideais liberais. Pois bem. Os princípios do pluralismo,
do pluripartidarismo e da pluralidade sindical não são
apenas normas do programa do partido, mas príneípíos
da própria essência do liberalismo social. Falar-se em
liberdade, em liberalismo, em sociedade participativa e
pluralista e insistir-se nessa figura capenga e anedótica
da unidade sindical imposta é, indiscutivelmente, cons
truir um monstrengo e inviabilizar o projeto global de
sociedade demoerátíca.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a

palavra o Constituinte Roberto Freire para encaminhar
ã favor.

O aR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, vou ceder a minha vez ao Constituinte Haroldo
Lima.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Oonstituinte Haroldo Lima.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Presi
dente, srs. Oonstãtuíntes, o tema em debate está relacio
nado a um dos problemas da maior importância para o
movimento operário do Brasil e do mundo. Não é recente a
luta que se trava no Brasil e nos demais países a respeito
dessa questão da unicidade ou pluralidade do movimento
sindical. Na verdade, no mundo já houve uma época em
que a unicidade no movimento sindical em bem maior.
Alguns argumentam que, com a modernidade, com o avan
co e o desenvolvímento das eoísas, houve também uma
adequação do movimento sindical, resultando na idéia da
pluralidade sindical.

Achamos, Sr. Presidente, que, do ponto de vista do
movimento operário a trabalhador, a pluralidade sindical
existente em diversos países da Europa não significou um
avanço da luta operária, da classe trabalhadora da Europa
mas sím um avanço da divisão no seio da classe operária
européia, um avanço da social-democracia naquela parte
do mundo. Por isso, essa é uma luta histórica dos traba
lhadores do mundo inteiro.

Quando há poucos instantes nós, do PC do B, votamos
contra o destaque apresentado pelo Constituinte Luiz Iná
cío Lula da Silva, nós o fizemos especialmente porque
aquela proposta encerrava a idéia da pluralidade sindical.
Oonstderamos o destaque do Constitui.nte Luiz Inácio Lula
da Silva bom, no geral. Estávamos dispostos a votá-lo em
sua inteireza, não tosse a interpretação da Mesa de que
a votação daquele destaque iria prejudicar a do destaque
a seguir, relacionado com a luta pela unicidade sindical.
Pensamos que essa interpretação da Mesa foi raccíosa,
equivocada, levando-nos a ter de votar contra a emenda
do Constituinte Luíz Inácio Lula da Silva, porque na ques
tão central, decísíva, aquela emenda não era correta, não
estava consentânea com os interesses da classe operária e
dos trabalhador-es do Brasil e do mundo.

Aqui mesmo, no Brasil, a Constituição de 19M, no seu
art. 12.0, parágrafo único, estabeleceu a pluralidade sin
dical. Naquela Consti.tuinte, no momento específico em
que esteve em pauta esse parágrafo único do art. 120, a
influência de diversos setores, especialmente ligados à
Igreja Ca.tólica - e, por conseguinte, ligados à idéia do
pluralismo sindical - foi multo forte e. p~evaleceu este
ponto de vista, mas em seguida, na contínuídade da luta

objetíva das classes operárias brasileiras, impôs-se a uni
cidade sindical pela prática e pela luta.

Isso me faz Lembrar outro aspecto importante que
também foi levantado aqui por oradores que externaram
opiniões a respeito desse assunto. Diziam alguns, inclusive
o Constituinte José Genoíno, que estávamos pretendendo
faz-er com que o Estado brasileiro forçasse a unicidade
sindical. Não é iBSO que pretendemos. O que pretendemos
é que a luta de classes não esteja alheia à elaboração da
Constituição. Da mesma maneira que aqui, quando se
põe uma questão concreta, todos nós aparecemos para
defender os interesses da classe operária, naquela questão
específica e também nesta assim o fazemos, vindo aqui
para respaldar aquilo que é o anseio geral do movimento
operário do mundo inteiro, e que não poderia ser diferente
no Brasil.

Por isso, apelamos para que todos os democratas, pa
triotas e especialmente aqueles COnstituintes ligados aos
trabalhadores votem na emenda do Constituinte Geraldo
Campos.

O aR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - COm a
palavra o Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, qu s
encaminhará contra a emenda do Constituinte Geraldo
Campos.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA
SILVA - Sr. Presidente, Brs, Constituintes, penso que
alguns pontos graves são mantidos na proposta do Cons
tituinte Geraldo Campos. Creio que todos os Constituintes
aqui presentes sabem como funciona a estrutura sindi
cal, hoj e. Acho que todos têm idéias de como funciona o
imposto sindical: 60% ficam com o sindicato, 20% vão
para uma conta de emprego e salários do Ministério do
Tra.balho, 15% vão para as federações estaduais e 5%,
para as confederações. Essa é uma das, coisas graves que
são mantidas. A proposta do Constituinte Geraldo Cam
pos mantém inclusive o sistema confederativo.

P.enso ser importante analisarmos que o movimento
sindical brasileiro, hoje, não está dividido pelos que de
fendem a total liberdade para o movimento sindical e
pelos que defendem a unddade sindical; ele está dividido
por duas outras coisas. Em primeiro lugar, é importante
saber-se que o movimento sindical brasileiro é tão desa
creditado que apenas 20% dos trabalhadores são sindi
calizados, e isso nas grandes categorias, porque em outras
categorias os operários sindicalizados representam menos
do que esse percentual, Em segundo lugar, é importante
levar-se em consideração que a outra divisão no movi
mento sindical é entre os trabalhadores que têm uma
consciência de classe e aqueles que não a têm. Muitos
não têm consciência de classe porque a grande maâoría
dos sindicatos brasileiros, nestes últimos trinta anos, não
esteve preocupada em formar uma consciência de classe
entre os trabalhadores. Aliás, muitos, não tiveram sequer
vontade de LI' até a porta para sindicalizar, porque o
imposto sindical é a forma cômoda pela qual sobrevivem
confederações e federações neste País. O que é que nós
queríamos e o que é que nós queremos? li: que confede
rações e federações possam existir quando a classe tra
balhadora quiser que elas existam, quando a classe tra
balhadora quiser criá-las, e sem nenhum sacrifício. Agora
'Vejam: simplesmente, sem qualquer debate, retirar-Soe di
nheiro de um sindicato e [)assá-Io diretamente às confe
derações e federações representa, no mínimo, peddrmoa
desculpas - e volto a dizer isto para ficar bem gravado
- a Getúlio Vargas pelos. 40 anos de "porrada" que demos
nele, representa nunca maís podermos falar contra a "Car
ta del Lavoro", de Mussollnl.

Penso que, se esta Constituição não inovar na ques
tão sindical, pagaremos o preço histórico de termos per
dido a oportunidade de - permitir, pelo menos uma vez
na vída, que a classe trabalhadora, a partír de sua for
mação cultural, a partir dos embates com o patrão, eríe
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as suas próprias organizações. Muita gente fica dizendo: 2.° e 3.°, e mais nada. Então, ela suprime os §§ 4.0, 6.0 e
mas é !porque Albano Franco é favorável a isso, que a 7.° Resultado: a emenda provoca uma remuneração. Daí
Fiesp é favorável àquilo. Ora, por que há divergência en- dizer-se sem prejuízo dos parágrafos.
tre o Albano Franco, da CNTI, e a Fiesp, por exemplo?
É porque a estrutura sindical é a mesma para os tra- O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre-
balhadores e patrões. Ela não difere. Se o Oonstítuínte sidente, peço a palavra para um esclarecimento.
Albano Franco defende a unicidade, ele o faz exatamen- O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pas,s·arinho) - Tem
te porque quer manter o sistema confederativo que há V. Ex.a a palavra.
hoje, porque é o que dá oportunidade ao voto de cabresto,
seja nas confederações patronais, seja nas confederações O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
dos trabalhadores. (Muito bem l) Há dirigentes síndícaís sidente, V. Ex.a acaba de esclarecer que a emenda do
neste Pais que já estão aposentados há mais de 20 anos, Constitudnte Geraldo Campos subentende que o § 4.° do
que já rperderam o sindicato há 16 anos e continuam di- 2.° Substitutivo, entre outros, permanece inalterado. Mi
rígíndo confederações, federações, exatamente porque nha pergunta é a seguinte: isso significa que o § 4.°
são eleitos por um colégio eleitoral composto de apenas poderá ser destacado em seguida pela emenda do Cons
38, 40 ou 60 dirigentes sindicais. E a classe trabalhadora tituinte Carlos Chiarelli?
não participa disso. Aliás, a classe trabalhadora nem O SR. PRESIDENTE' (Jarbas Passarinho) - Nobre
sabe que existe isso. Constituinte Haroldo Lima, como se trata de uma emenda

É por tudo isso que a proposta do companheiro Ge- substitutiva, a partir do momento em que a sua integralí
raldo Campos _ com todo o respeito que S. Ex.a nos dade é aprovada, ela prejudica as demais. Então precisa
merece - não inova absolutamente nada. Colcco-ene, mos votar com consciência do que estamos votando. Se
portanto, contra a proposta e peço aos membros desta aprovada, essa emenda prejudica as demais.
Comissão que votem contra ela, porque a sua derrota nos O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA _ É exata
possíbdlítará inovar com emendas aditivas, nest.e parti- mente por isso que pedi esse esclarecimento a V. Ex.a O
cular, o Projeto do Relator Bernardo Cabral. (MUlto bem! que vamos votar é uma parte da emenda, sem prejuízo
Palmas) -. desses .outros parágrafos, que s~rão votados a posteriori.

Durante o pronunciamento do Sr. Luiz Inácio ):J>stana de saber se compreendi bem.
Lula da Silva, o Sr. Brandão Monteiro, Begundo- O SR CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, sidente sou autor da emenda modificativa exatamente do
que ~ ocupa~a pelo Sr. Jarbas Passarinho, Tercei- § 4.0 A.~sim, se este permanecer intocado, é claro que mí-
ro-Víee-Presídente. nha emenda modificativa terá oportunidade de ser eon-

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a síderada. Ela não é bem modificativa, seria mais aditiva.
palavra o Sr. Relator. Pretendo acrescentar uma expressão a este parágrafo. Se

. ele permanecer incólume, terá oportunidade, então, a mí-
O SR. ERICO PEG0R:ARO - Sr. Presidente, antes nha emenda mesmo porque eu não teria condição de for-

que o Relator fle pronuneae, pergunto ao nobre CO~tl- mulá-Ia , '
tumte, que assina a 'emenda, se concordaría em retirar
expressão final "independente do estaoeíeeído em lei", O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mas é
que é o que configura a contribuição sindical. Portanto, evidente. Em primeiro lugar, como V. Ex.a classifica sua
como já houve antecedentes nesse sentido, pergunto ao emenda como aditiva, isso está fora de qualquer discussão.
Sr. Constitudnte Geraldo Campos se concorda em retirar Quanto aos outros parágrafos, teremos oportunidade de
a expressão "independente do estabelecido em lei". discuti-los depois.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas. passarinho) - É Intem- O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Pela ordem,
pestívo, Sr. Presidente. Pretendo ser esclarecido, inclusive para

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GEl.T\fOíNO _ Sr. Pre- orientar minf.'1a v?tação. Tenho em mãos o te~to do des
sidente, peço a V. Ex.a um esclarecimento sobre a vo- taque ~e~uend? a Emenda ES

o
-34514-1, que. dIZ textual

tação. No caso de a emenda do nobre Constituinte Ge- mente. S.Ubstltua-se ~ a!t,:. 9. do Su1?stItutlvo d?, Re~a-
raldo Campos ser mantida, o que ressalva ela do Subs- tor ~o P~oJeto ~e C~ns~tUlçaopelo s~gumte teor ... ,.:E cíta
titutivo Bernardo Cabral? o art. 9. , §§ 1. , 2. , 3. , e nada m~us. A :em~nda. nao faz

nenhuma ressalva; portanto, ela e substítutíva Integral.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A emen- Agora, o que quero saber é se V. Ex.a, daqui por diante,

da já foi lida pelo Constituinte Brandão Montedro. Ela vai permitir modificações dessa natureza, que ainda não
incide sem prejuízo aos §§ 1.0, 4.°. 5.°, 7.°, 8.° e 9.° do foram feitas até hoje.
2.0 Substitutivo. Assim, ela eorresponde aos §§ 2.° e 3.°, ..
sem prejuízo dos §§ 1.0, 4.0, 5.0, 7.0 8.0 e 9.0 Assim foi . O SR., P~ESIDENTE.(Jarbas ~assan.nh~) -: oonstí-
anunciado pelo Presidente que me antecedeu na direção t~mte Jose Lms, qu~ndo mtE:rpretel a primeira mterven-
dos trabalhos. çao de V" Ex.a, del-lhe razao - lembra-se? ~u estaya

. chegando a mesa. Estou sendo apanhado aqui naquilo
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. PreSIdente, que se chama de flagrante delito de mudança de posição.

pela ordem. Em tática militar, é uma desgraça. É a hora em que uma
O SR PRESIDENTE (Jal'bas Pass.arinho) _ Tem tr,?pa é substítuída pela outra e sofre um ataque. Então,

a . nao tem como se defender. Estou lendo agora que, em
V. Ex. a palavra. tempo oportuno, o autor escreveu aqui: sem prejuízo dos

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Até hoje admí- §§ 1.0, 4.°, 5.0, 7.°, 8.° e 9.° Conseqüentemente ...
tira,m-:se supressões na emenda ou no destaque, rr;as não O SR. CONSTITUINTE, JOSÉ LINS _ Pergunto a
acreseamos. ocorre que a 'emenda acrescenta parágrafos, V. Ex.a se qualquer um poderá fazer acréscimo nessas
J!l claro. que esta acr~scent~ndo parágrafos, E a _emend:;' emendas e até que oportunidade, porque a Mesa anterior
e su~stltutlva do artigo, nao de parte dele. Entao ela e não tomou decisão alguma.
parcial.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) _ A argu- O SR ..PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) --: Claro.
mentação de V. Ex.a tem caoímento, mas peço sua aten- Quero continuar com o Relator, enquanto me ínformo
ção para o que diz a emenda Geraldo Campos. "Subs- sobre o resto do problema.
títua-se o art. 9.° do Subtitutivo do Relator pelo seguinte O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi-
teor". Segue-se a redação do art. 9.° e de seus §§ 1.0, dente, este dado é importante, porque se está criando
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O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, com a aprovação da Emenda Geraldo Campos
'3 parte do texto do projeto, o meu objetivo já está aten
dido pela disciplina global que teve o novo artigo. Por-
isso, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirado
o destaque.

Passamos ao § 4.°. Em votação o Destaque n.> 8306,
requerido pelo Constituinte Ronan Tito. O Constituinte
Ronan Tito encontra-se presente? (Pausa) Ausente. Pre
judicado o destaque.

Luís Eduardo, José Lourenço, Paulo Pimentel, Ricardo
Fiuza, Hugo Napoleão, Jonas Pinheiro, Mozarildo Caval
canti, Ricardo Izar, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson
Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgilio Távora,
José Mauricio, Bocayuva Cunha, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oliveira, José Maria
Eymael, Haroldo Lima, Roberto Freire e Beth Azize. Vo
taram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Egídio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Antônio Britto,
João Calmon, Pimenta da Veiga, Wilson Martins, Délio
Braz, Aloysio Chaves, Christóvam Chiaradia, Francisco
Benjamim, José Lins, Mário Assad, Sandra Cavalcanti,
Edison Lobão, Gilson Machado, Paes Landim, Darcy Pozza,
Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio. ABS
TENÇãO do Senhor Constituinte Luiz Salomão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 63 Constituin
tes; votaram NÃO 19 Constituintes; ABSTEVE-SE de votar
1 Constituinte. Total: 83 votos. O Destaque foi aprovado.

Quaro chamar a atenção dos Constituintes que, apro
vado o destaque, está garantido o princípio da unicidade
slndícal.

Gostaria de prestar um esclarecimento a mais ao
Constituinte José Genoíno - se estiver presente - acerca
da pergunta que fez ainda há pouco sobre a apresenta
ção de um documento. Em tempo hábil, o Constituinte
Geraldo Campos - naturalmente dentro dessa flexibili
dade que se adotou para negociar - pediu que se pre
servassem os §§ 1.0, 4.0 , 5.0, 7.0 , 8.0 e 9.° do Substitutivo.
Assim, estão preservados, da acordo com o resultado da
votação. É como se S. Ex.a, em tendo tempo, tivesse apre
sentado emenda substitutiva renumerando estes parágra
fos. Em vez de parar no 3.°, ele renumeraria os demais.
Foi esta a intenção da medida. Então, discutiremos agora
os parágrafos pertinentes à proposta aprovada. O pri
meiro parágrafo que foi preservado diz:

"A entidade sindical cabe a defesa dos direi
tos e interesses da categoria, individuais ou co
letivos, inclusive como substituto processual em
questões judiciais ou administrativas."

A primeira emenda que existe sobre este parágrafo
é de autoria do Constituinte Antônio Britto, sendo su
pressíva.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sídente, retiro a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirada
a emenda.

A segunda também foi retirada.

A terceira emenda é de autoria do Constituinte Vival
do Barbosa, sendo aditiva. Destaque n,v 1122, requerido
pelo Constituinte Vivaldo Barbosa.

"Ao § 1.0 adita-se a expr-essão "no limite de
seus objetivos sociais e na forma de seus esta
tutos."

Permanece o destaque, nobre Constituinte Vivaldo
Barbosa?(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Almir Gabriel, Artur da Távola, Carlos
Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina Tava
res, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto,
José Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José
Richa Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nel
son Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima
Filho, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Renato Vianna,
Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Sen
na Aécio Neves, Albano Franco, Antonio Mariz, Israel Pi
nheiro, José Carlos Grecco, Nelson Wedekin, Octávio El1
sio Rose de Freitas, Vicente Bago, Alceni Guerra, Anto
niócarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco,

uma norma que é novidade na Comissão de Sistemati
zação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ao con
trário, isso já foi feito inúmeras vezes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - O que
precisamos deixar registrado - já que temos matérias
importantes daqui para frente - é se fica garantido, ao se
fazer emenda substitutiva, que se pode alterar a emenda,
nos termos em que a Mesa decidiu.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, peço a palavra para contraditar. É para es
clarecer esta Comissão. A matéria é nova, inclusive...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, não terminei ainda. Continuo com a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Cons
tituinte Roberto Freire há de atender a um apelo meu,
pois ou falamos dentro da ordem, ou estabeleceremos a
desordem. Estou ouvindo o Constituinte José Genoíno e
vou responder aS. Ex.a Agradeceria a V. Ex.a se me des
se, posteriormente, argumentos que me ajudem. Mas, por
favor, aguarde. Queira não ser tão impaciente.

Ouço o Constituinte José Genoíno.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre

sidente, até hoje, temos feito alterações de emendas pela
supressão. Estamos agora modificando uma emenda subs
titutiva em relação ao texto. Ela deixa de ser substitutiva
global para ser substitutiva parcial. Houve, pois, uma al
teração.

Essa norma que a Mesa inaugura na sessão de hoje
vigorará como norma permanente para outros temas da
própria Constituição? Porque, se assim for, ela terá im
plicação em outros temas, que poderemos alterar. Pode
mos transformar uma emenda substitutiva global em uma
emenda substitutiva parcial?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Enten
do a pergunta de V. Ex.a como procedente. Até aqui, nos
sa prática foi admitir que, até o instante em que a ma
téria é enunciada, há a liberdade de alteração.

Agora se deu, pela primeira vez, uma liberdade em
sentido contrário: ao invés de ser supressiva, ela é cau
telosamente resguardadora de outros parágrafos que se
contêm no mesmo título, no mesmo artigo. Conseqüente
mente, não há o que discutir, visto que a matéria já havia
sido decidida pelo Constituinte Brandão Monteiro e, por
um princípio de ética, devo manter essa decisão. (Muito
bem! palmas)

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
desde que mantidos os §§ 1.0, 4.°, 5.0, 7.°, 8.° e 9.° e asse
gurada a possibilidade de compatibilização no § 3.° com a
expressão "intervenção ou interferência", o parecer do
Relator Bernardo Cabral, que S. Ex.a solicitou à Relatoria
Substituta que transmitisse a esta Comissão, é favorável
à Emenda Geraldo Campos. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.
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Destaque n.? 2973, requerido pelo Constituinte Israel
Pinheiro Filho. S. Ex.a está ausente. O destaque está
prejudicado.

Destaque n.o 4878, requerido pelo Constituinte Pau
lo Roberto Cunha. S. Ex.a está ausente. O Sr. Secretário
informa que o pedido de destaque foi retirado.

Destaque n.> 5564, requerido pelo Constituinte José
Egreja. S. Ex.a não está presente. Prejudicado o destaque.

Destaque n.? 8243, requerido pelo Constituinte Alys
son Paulinelli. S. Ex.a está ausente. Prejudicado o
destaque.

Destaque n. O 8359, supressivo, requerido pelo Cons
tituinte Paes Landim, referente à Emenda n.? 32586.
S. Ex.a encontra-se no Plenário e retira o destaque.

(Palmas)

Há, sobre a mesa, requerimento assinado pelo Cons
tituinte Pimenta da Veiga pedindo preferência, quando da
votação do Título II, para votação do destaque relaciona
do no quadro anexo. Conseqüentemente, como estamos
tratando do § 4.0 ... O Constituinte Pimenta da V·aiga reti
ra o destaque.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - Sr.
Presidente, gostaria de obter um esclarecimento. É que
V. Ex.a já enumerou diversos pedidos de destaque do § 4.0
e agora anuncia um pedído de preferência, quando a
matéria já estava em votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É do
mesmo parágrafo. Até agora, os requerimentos de prefe
Irência não foram mantidos. Resta um, para o Destaque
nO 6641, da Constituinte Rose de Freitas. A Sra. Consti
tuinte está ausente. Prejudicado.

Destaque n.? 1646, requerido pelo Constituinte Délio
Braz. (Pausa) Retirado o destaque.

Destaque n.o 2883, requerido pelo Constituinte José
Thomaz Nonô. S. Ex.a está ausenta. Prejudicado.

Destaque n.o 4542, requerido pelo Constituinte Fran
cisco Dornelles. S. Ex.a está ausente. Prejudicado.

Destaque n.? 4832, requerido pelo Constituinte JOS3
Elias Murad. S. Ex.a está ausente. Prejudicado.

Destaque n.? 5397/87 - Emenda n.? ES
31327·4, do Sr. Carlos Chiarelli, "que modifica o
§ 3.0, do art. 9.° do Substitutivo n.O 1 (art. 9.°,
§ 4.° do Substitutivo n.o 2)".

Destaque n,v 5397, requerido pelo Constituinte Carlos
Chiarelli, referente à Emenda n.O 31327. S. Ex.a está pre
senta e mantém o destaque. Em votação. Concedo a pa
lavra ao nobre Constituinte Carlos Chiarelli.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI 
Sr. Presidente, tenho uma dúvida com relação à emenda,
Gostaria de ser esclarecido, antes de qualquer comen
tário. Na emenda recentemente aprovada há um dispo
tivo referente à contribuição. Agora, minha emenda
dispõe sobre o direito da assembléia geral fixar a con
tribuição dos associados, que deverá ser descontada em
folha para custeio das atividades da entidade.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ao
assumir a Presidência, já estava em curso uma votação.
O § 3.° da emenda substitutiva do Constituinte Geraldo
Campos diz: "A assembléia geral do síndícato fixará con
tribuição da categoria, que será descontada em folha,
para custeio das atividades da entidade, independente
mente do estabelecido em lei". Isso foi o que encontrel
aqui, e já aprovado. Consaqüentemente, a emenda de
V. Ex.a, ao invés de cair no § 4.°, está caindo no § 3.°, que
está aprovado. Logo, está prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, precisamente antes dessa votação, levantei uma
questão de ordem à Mesa. V. Ex.a respondeu exatamente
no sentido contrário ao que está decidindo agora. Levantei
questão de ordem no sentido de que a emenda do Cons
tituinte Geraldo Campos [ustaments ressalvava o § 1.0
e o § 4.0 • E exatamente para poder fazer uma votação
posterior sobre o § 4.0 é que vem a emenda de autoria
do Constituinte Carlos Chiarelli. Eu havia indagado a
V. Ex.a se, votando a emenda do colega Geraldo Campos,
não poderíamos votar posteriormente aquilo que ela não
colocava em votação, mas ressalvava, que é justamente o
§ 4.°. Então, V. Ex.a, depois de se informar melhor, escla
receu - a mim a à Casa - que a matéria poderia ser
posta em votação. Justamente agora queremos colocá-la
em votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O que
percebo, dando razão a V. Ex.a, é que, quando o Consti
tuinte Geraldo Campos escreveu: "sem prejuízo dos §§ 1.0,
4.° e 5.° - o § 4.°, de sua autoria, ficou substituído pelo
também seu, § 3.0 •

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Mas se
trata do § 4.0 do 2.0 Substitutivo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Exa
tamente. O art. 3.° do documento dele. Até perguntei a
um assessor da Mesa se havia sido retirado, e a informa
ção é de que não o foi, o que compatibilizaria exatamente
isso. Qual é o quadro atual que temos? A aprovação de
uma redação que aqui figura como § 3.° no documento
original do destaque do Constituinte Geraldo Campos, que
fala sobre assembléia geral, fixando contribuição de ca
tegoria e, ao mesmo tampo, ressalvando o § 4.°, o que me
levou à dar a resposta que forneci a V. Ex.a Está havendo
uma convergência difícil de solucionar, dúplíce.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI - Sr.
Presidente, se V. Ex.a me permite argumentar, na ver
dade houve, preliminarmente, essa ddéía da ressalva e
do direito à preservação das emendas. O texto aprovado,
inclusive, cria um sistema duplo de contribuição. A lei
estabelece uma contribuição obrigatória, e a Assembléia
Nacional Constituinte, uma outra contrdbuição sobre to
das as categorias, independentemente de serem ou não
associadas.

Acredito - e não é questão de ser ou não emenda r'e
minha autoria ou de outro Constituinte - que este é um
tema que, na verdade, não foi motivo rundarnental de
debate. O que preocupou V. Ex.as, ao debaterem a emen
da Geraldo Campos, foi o problema da. unicidade e da
pluralidade sindical. E tdnha-s~ o 'entend~me:tl;to de _que a
matéria ainda Que nela graficamente lJ?-SC;'l!:,a. ~a(l .."'~
tava sendo decidida, por tratar da eontrtbuíção síndícal,
autônoma. E aqui está tratada.

Oompletando meu raciocínio, Sr. Presidente, - não é
meu ponto de vista, mas podemos aprovar, como se apro
vou aqud, pela maioria, a unicidade e a não manutenção
da contribuição sindical, que é uma posição perfeitamen
te compatível.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sem ser
exegeta, vou-me permitir fazer uma exegese daquilo que
foi aprovado.

Se o Con.stituinte que é autor da emenda escreve. de
próprio punho, "se prejuízo do § 4.°", está mantido o
§ 4.° Conseqüentemente vou submetê-lo à votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GE..T\lÜíNO - 81' Pre
sidente, peço lic-ença para apresentar uma questão de
ordem, antes que a palavra seja data ao nobre Consti
tuinte canos Cihdar,elli.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Já que
o Constituinte Carlos Chiarelli não começou seu pronun
ciamento, V. Ex.a está com a palavra.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENO]NO - Sr. Pre
sidente, quero apenas fazer um registro, como questão
de ordem. Uma prova de que houve absurdo na votação
dessa emenda, de autoria do nobre Constituinte Geraldo
Oampos, é que aprovamos dois dispositivos diferentes so
bre contribuição síndíeal,

Na verdade, foi aprovado na emenda Geraldo Cam
pos um tipo de visão de contribuição sindical, porque
não riscada, e agora vamos aprovar uma emenda, desa
provando algo que já foi aprovado.

Quero apenas registrar esse absurdo, para servir de
emenda em outras questões que vamos enfrentar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O re
gistro será feito. Mas note ibem V. Ex.a que, quando dei a
decisão sobre este assunto, disse que o fazda levando em
conta a intenção do autor da emenda, e li o que ele
escr-eveu: "sem prejuízo do § 1.0 - saltou os ~§ 2 ° e 3.e
- 4.° e 5.°". Na verdade ele deveria ter completado, rí>
cando o ~.o, o que não fez.

Fica o registro.
Com a palavra o Constituinte Carlos Ohiarelli.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS OHIARELLI - Sr.

Presidente, de maneira muito objetiva, gostaria de cha
mar a atenção dos Srs. Constituintes para aquãlo que foi
aprovada recentemente. Releio o § 3.° da emenda Ge
raldo Campos:

"A assembléia geral do sindicato fixará a con
tribuição da categoria, que será descontada em
folha para custeio das atividades da entidade, in
dependentemente da estab-elecida em lei,"

Isto quer dizer que a atual contrdbuíção sindical, hoje
já questionada, por sua natureza extremamente aética, é
uma imposição que sobrepuja o limite da representação e
da representatívídade do sindicato. Passa a ter. em tun
ção do § 3.°, duplicidade de imposição. O trabalhador que
exercitar o díreíto constítucãonal, que consagramos aqui,
de ser ou não associado - e se ele não for associado, ain
da assim esse trablhador, ou a empresa, no caso das en
tidade sindicais patronais, terá de fazê-lo - terá de pa
gar dupla contribuição. Ficará constrangido e, por isso
mesmo, com seu direito constitucional de não se associar
invalidado na prática, pois terá de pagar por aquilo com
o que não concorda, e contribuirá por força da lei e da
assembléia do sindicato, que terá direito a tributar toda
a categoria e não apenas seus associados. Isto acontece
não apenas em matéria síndícal, mas também em ma
téria tributária. É uma anomalia, uma excrescência e
um arbítrio, de que não existe antecedente em lugar al
gum do mundo moderno.

Sr. Presidente, estaremos cometendo um atropelo
verdadeiramente inaceitável. Hoje, Srs,. Constituintes, o
único País do mundo que, além do Brasil., mantém a con
tribuição síndícal é o Paraguai. Vamos agora conseguir
um recorde, vamos, no assunto, bater o Paraguai, por
que teremos a dupla contribuição sindical imposta coer
citivamente sobre o trabalhador, que, mesmo exercendo
o direito de não se associar, terá a obrigação. ímnosta
por terceiros e indevidamente, de pagar, do seu salário,
aquilo que não queria, para quem não desejava que o
representasse. E,sta é a razão da apresentação da emenda:
mais uma definição de princípio do que propriamente
uma aprovação.

\

O SR. PRESIDENTE (Jal'ibas Passarinho) - Com a
palavra, para encaminhar contra, o ilustre Constituinte

, Gastone Righi.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre

sidente, Srs. Constituintes, a emenda de autoria do in-
signe oonstãtuínte Oarlos Chiarelli, brilhantemente sus
tentada por S. Ex.a, se ressente de alguns defeitos de
raciocínio, que me permítína apontar.

Todos: conhecemos os recursos oratórios do ilustre
Constituinte Carlos Chiarelli. Aqui, S. Ex.a sofismou mui
to, e quero deixar bem claro o que foi sofismado. Ele
tem toda razão quando declara que não é possível per
mitirmos a uma assembléia de filiados, a um determi
nado sindicato estabelecer, com relação !li toda a cate
goria, e até àqueles que não são filiados ao sindicato,
determinada contribuição. Mas o que S. Ex.a não explicou
é que está, com sua emenda, subtraindo do texto do § 4.°
dois elementos que me parecem fundamentais.

O primeiro deles é o sistema confederativo da rs-ore
sentação sindical. Se adotarmos a emenda do Oonstítutn
te Carlos Chiarelli, cairá por terra todo o arcabouco e a
estrutura sindical brasíleíra, que se reveste de uma ('n
grenagem, que funciona do sindicato à feder:acão à con
federação e. hoj e às centrais. Não é possível abolírmes
essa forma organísatíva das entidades síndícaís brasileiras
com uma simples penada. Seria negarmos o que votamos
antes. Se votamos pela unicidade, se votamos 'Pela estru
tura sindical 'existente, não podemos negá-la agora re-
jeitando o § 4.9, como está posto, '

Por outro lado, declara o § 4.°: "A assembléia geral
fix~rá a contribuição da categoria que, se :p,rofissional,
sera descontada em folha para custeio do sistema con
federativo de sua representação sindical". Basta que vo
temos a emenda de minha autoria, que entrará em vota
ção a seguir; que não mex~ com a redacão do § 4.°; ape
nas lhe adícíona a expressao "de seus filiados". !Portanto
essas contribuições que a assembléia venha a criar em:
relação aos sindicatos ou ao sistema confederativo serão
descontadas em folha dos filiados dos sindicatos não in
discriminadamente de todos. Atenderemos, assinÍ, aos ar
gumentos expendídos pelo Constituínte Carlos Ohiarelli.
sem, no entanto, mexermos no sistema confederativo, sem
raaermos com que os sindicatos não possam ter, por
exemplo, contribuições instituídas por lei, porque a lei
poderá, a qualquer tempo, criar recursos 'Para os sindica
tos, e deve poder fazê-lo sem nenhuma limitação ou proi
bição constitucional. Assam, somos contra a Emenda Car
los Chiarelli. para votarmos a favor da emenda de nossa
autoria, que será a seguinte e que impõe que essa contri
buição soe dirija apenas aos filiados do sindicato.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Plínio Arruda Sampaio para enca
minhar contra.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO 
Caros colegas, desejo apenas fazer um esclarecimento. A
emenda do Constituinte Carlos Chiarelli permite que o
desconto seja feito apenas em relacão aos associados do
sindicato. Ora, o sindicato não atua somente em benefí
cio dos seus associados, mas em benefício de toda a cate
goria. Tem gastos pata fazer esses beneficios, que ultra
passam de muito aqu-eles que teria se unicamente tivesse
a defesa dos seus assocíados. Ele defende toda a catego
ria e, quando ganha, o faz para roda a categoria. O resul
tado que consegue estende-se a todos OS' membros da ca
tegoria. De modo que sempre foi da nossa tradição
que a assembléia-geral dos sindicatos vote a contri
buição e todos os da categoría paguem por ela. Esse é
o mesmo defeito da emenda que vem em seguida, do Cons
tituinte Gastone Righi, que também diz que a assembléia
fixará a contribuição da categoria, que deverá ser descon
tada de seus filiados apenas em folha. É o mesmo pro
blema. A solução do mesmo está na emenda supressíva do
Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, que é o Destaque
n.? 418. Ele mantém o texto do 2.° substitutivo do Relator
Bernardo Cabral, apenas retirando a expressão "do siste
ma confederativo". Se ficar essa expressão, estaremos, aí
sim, de certa maneira, preordenando e enrijecendo, na
oonstítuíção, um determinado tipo de estrutura sindical,
quando estamos dando aos sindicatos toda a liberdade
para se organizarem e estabelecerem a sua estrutura.
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Dessa forma, encaminho contra o destaque e Q

emenda do Constituinte Carlos Ohíarellí, para que 8'8
aprove o Destaque n.? 418, que entrará em votação em
seguida. É supressívo e permitirá que o § 4.9, do art. 9.°,
do Substitutivo Cabral 2 seja lido da seguinte maneira: "A
assembléia-geral fixará a contribuição da categoria que,
se proríssíonal, será descontada em folha, para custeio de
sua representação sindical", retirando-se a expressão "co
sistema confederativo".

Era o esclarecimento que queria prestar. Muito obrí
gado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Relator J{)sé Fogaça.

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - Sr. Pre
sidente, para um esclarecímento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ERICO PEGORARO - Não sei
se somente eu não estou esclarecido, ou também outros
Constituintes. Mas, com a aprovação da emenda, ficou
aprovado que a assembléia-geral do sindicato fixará 8

côntribuição da categoria, que será descontada em tolha
para o custeio das atividades da entidade, independente
mente da estabelecida em lei. O § 4.° do art. 9.°, do Subs
titutivo n.o 2 do Sr. Relator, diz:

"A assembléia-geral fixará a contribuição da
categoria que, se profíssíonal, será desconta~a em
folha, para custeio do SIstema conrederatívo de
sua representação sindical."

Então ficou dúbia a redação, repetida duas vezes.
Alerto, pois, v. Ex.a para o fato de que, se não for supri
mido o § 4.0 destacado, ficará uma redação tal que o ~el.a
tor terá que tomar a atitude de tirá-lo por conta proprra.

O SR.. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Aqui. eu
dei uma solução à questão de ordem levan.ta~a anteríor
mente e mostrei que houve uma falha lastlmável no mo
mento em que o autor da emenda apresentou, em tempo
hábil, um manuscrito, com um acréscimo ao destaque
onde diz:

"Sem prejuízo dos §§ 1.0, 4.0, 5.°, 7°, 8.° e 9.°

do Substitutivo n.o2."

Oonseqüentemente à matéria, cairiam os §§ 2.0, 3.° e
6.0, que ficariam com a redação que ele deu.

Tive que fazer uma interpretação na hora, porq~e ~ua

intencão foi não chocar o § 4.9 do art. 9.° do SubStitutIVO
n,v 2> com a redação da sua própria emenda. Por isso.
V. Eia tem razão quando fala de dubiedade. O Relator
José Fogaça já me chamou a atenção para outra questão
relacionada com uma diferença de redação. Estou sub
metendo o § 4.0 aos destaques, e veremos qual será o resul
tado da votacão. Pelo resultado da votação, então. com
patibilizaremós a redação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, solicito um esclarecimento: se for rejeitada a emen
da Chiarelli, ficará o texto do Relator, ,e aquela parte
da emenda será riscada?

O SR. IPRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É esta a
decisão dada anteriormente.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI - S:r.
Presidente, a minha dúvida é sobre o § 3.° da Emenda
Geraldo Campos: está ou não aprovada? Está ou não sen
do suscetível, neste momento, doe ser substituído, se for
aprovada a emenda ora em vigência? Se aquele parágra
fo não tiver sido aprovado e como tal for incluído, muda
a panorâmica e até a posição do próprio autor da emen
da com relação à matéria. Então, quero saber 8,e, na ver
dade, aquele parágrafo está ou não, neste momento, apro
vado, ou se está no limbo, por enquanto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Precisaria
revestir-me de paciência franciscana para poder voltar a
proclamar o que já o fiz algumas vezes. No entanto, en
tendo que as inteligências brilhantes sempre levantam dú
vidas que são, na verdade, a origem dos acertos. Inter
pretamos que o Constituinte Geraldo Campos, quando fez,
à mão, a ressalva, incluiu o texto do § 4.° do Substitutivo
2. S. Ex.a diz isso claramente. Se isso conflita com o § 3.°
da sua própria emenda, S. Ex.a criou o conflito interno.
E, como aprovamos a manutenção do § 4.°, é este que está
mantido.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAM
PAIO - Sr. Presidente, desejo apenas fazer um esclare
cimento para dirimir essa questão. Suponhamos que o
Constituinte Geraldo Campos, ao apresentar a sua emenda,
tivesse reíto aquele rísquínho em cima do art. 3.° Nesse
caso, ela não seria apresentada - não haveria problema
algum. Quando escreveu ao lado que a aprovação da sua
emenda não implica prejudicar o § 4.°, S. Ex.a pratica
mente fez o mesmo rísquínho, manifestando expressamen
te a sua vontade - não há dúvida alguma. Estamos vo
tando o art. 4.° Se a emenda do Constituinte Carlos
Chiarelli for aprovada, o art. 4.0 cairá; se for rejeitada,
o referido artigo permanecerá. Se a emenda do Constituinte
Gastone Righi for rejeitada, ela permanecerá e iremos
votar o destaque do Constituinte ...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A maté
ria já está vencida, e já disse isso como resposta à questão
de ordem. V. Ex.a defende brilhantemente a ausência de
um procedimento, porque quando escreveu que ressalvava,
S. Ex.a deveria ter tido o cuidado de eliminar, para que o
Presidente que me antecedeu não anunciasse a matéria no
todo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
em suma, o § 3.° do Constituinte Geraldo Campos já caiu,
porque, se não for aprovada nenhuma emenda, permanece
a redação do Constituinte Bernardo Cabral.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - De acordo
com o Constituinte Plínio Arruda Sampaio, S. Ex.a impli
citamente a fez cair; de acordo com a votação, explici
tamente caiu.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr.. Presidente,
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex:a a palavra.

O SR. RELATOR (Bernardo CabraD - Sr. Presidente,
gostaria de formular um apelo ao Constituinte Carlos
Chiarelli. A vista dos esclarecimentos 'e resguardados não
só a sua atuação como o brilho de sua sustentação, peço
aS. Ex.a que retire sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI - Pela
pertinência dos argumentos do Relator e da lúcida mani
festação do Presidente da Mesa - eu, enganadamente, fiz
uma guerra não diria injusta, mas inglória, porque discuti
sobre um parágrafo que não existia - evidentemente reti
ro a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mãs a
Casa só teve a lucrar ouvindo V. Ex.a, Constituinte Carlos
Ohiarelli.

Destaque n.O 0418/87, do Sr. Luiz Inácio Lula
da Silva, "que suprime a expressão "do sistema
confederativo" do art. 9.° § 4.° do Substitutivo
n.o 2". (152.a votação)

Em votação o Destaque n.° 418, requerido pelo Cons
tituinte Luiz Inácio Lula da Silva. S. Ex.a quer a supressão
"do sistema confederativo".

Tem a palavra o Constituinte Roberto Freire, para
encaminhar a favor.
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o SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, quero dizer que a emenda supressíva propo:ta
pelo Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, que deseja
suprimir a expressão "do sistema confederativo", tem e
guarda a lógica com que se aprovou a emenda do Cons
tituinte Geraldo Campos, que determina que os trabalha
dores e empregadores definirão a base territorial e o grau
de mas entidades.

Não nos cabe, agora, definir um nivel de organização
das entidades superiores do movimento sindical. O que
aprovamos com a Emenda Geraldo Campos é que os tra
balhadores e os empregadores definirão suas entidades, a
base territorial e sua representatividade. Portanto, não
podemos agora definir um nível de organização da enti
dade sindical, o chamado nível confederativo.

Por questão de coerência e lógica com a Emenda
Geraldo Campos, teremos que votar a favor da supressão
da expressão "do sistema confederativo", ficando o § 4.°
da seguinte forma:

"§ 4.° A Assempléia Geral fixará a contribui
ção da categoria, que, se profissional, será dercon
tada em folha para custeio de sua representação
sindical."

São os trabalhadores e empregadores que vão definir,
nas suas assembléias gerais, a sua estrutura e a sua con
tribuição.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção a matéria.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Artur da
Távola, Oelco Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
João Herrmann Neto, José Paulo Bisol, Paulo Ramos,
Pimenta da Veiga, Sigmaringa Seixas, Antonio Mariz, José
Carlos Grecco, Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Octávio
Elísio, RobertD Brant, Vicente Bog·o, Paes Landim, Antô
nico Carlos Konder Reis, José Mauricio, Lysâneas Maciel,
Bocayuva Cunha, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda
Sampaio, Adolfo Oliveira. Haroldo Lima e Augusto Oar
valho. Votaram NAO os seguintes Senhores Constituintes:
Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Fernando Bezerra
Coelho, Antônio Britto, João Calmon, José Fogaça, José
Ignácio Ferreira, José Richa, Milton Reis, Nelson Carneiro,
Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Prisco Viana, Rai
mundo Bezerra, Rodrigues Palma, Virgíldásio de Senna,
Albano Franco, Délio Braz, Aloysio Chaves. Antôníocarlos
Mendes Thame, Arnald-o Prieto, Carlos Chiarelli, Eraldo
Tinoco, Francisco Benjamim, José Lins, José Santana de
Vasconcellos, Luís Eduardo, João Menezes, Mário Assad,
Paulo Pimentel, Ricardo Fiuza, Sandra Cavalcanti, Hugo
Napoleão, Jonas pinheiro, Gilson Machado, Ricardo Izar,
Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Jm,é Luiz
Maia, Virgílio Távora, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Joaquim Bevilacqua e José Geraldo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar' o resultado: votaram SIM 32 Constituintes;
votaram NAO 45 Constituintes. Total: 77 votos. O Des
taque foi prejudicado por falta de quorum.

Em votação o Destaque n.> 3721, requerido pelo Cons
tituinte Renato Vianna.

Está presente o Constituinte Renato Vianna? (Pausa)

Ausente. prejudicado o destaque.

Destaque n.o 5586-87 Emenda n.O ES-
26029-4, do Sr. Gastone Righi, "que modifica o
art. 9.° § 3.° do Substitutivo n.0 1 (art. 9.° § 4.° do
Substitutivo n.O 2)". (153.a votação)

Em votação o Destaque n.> 5586, requerido pelo Cons
tituinte Gastone Righi, referente à Emenda n.o 26029, de
sua autoria, aditiva da expressão "de seus filiados".

Tem a palavra S. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre

sidente, Srs. Constituintes, para ser breve, já que susten
tamos e debatemos exaustivamente a matéria, desejaria
apenas elucidar o Plenário. A minha emenda visa, única
e exclusivamente, a aditar ao texto do § 4.° a expressão
"de seus filiados", para que as contribuições criadas pelos
sindicatos se apliquem aos seus filiados e não indiscrimi
nadamente a toda a categoria, mesmo àqueles que não
queiram filiar-se a sindicatos, que é um direito assegu-'
rado pela Constituição a todos os trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, no
entender da Relatoria já houve manifestação contrária do
Plenário, embora nenhuma emenda tivesse sido votada.
Houve a retirada de emendas nessa direção.

Estou sendo informado pelo ilustre Constituinte Gas
tone Righi de que o Constituinte Carlos Chiarelli retirou
a emenda de sua autoria, a fim de que seja votada a de
S. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - A posição da Rela
taria é contrária, por entender que toda a categoria é be
neficiária dos dissídios coletivos, da atividade do sindi
cato. Portanto, ela também deve contribuir. A posição do
Relator é pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa
se à chamada para a votação.

(Procede-se à votação)
Votara-m SIM os seguintes Senhores Constituintes: Ro

drigues Palma, Virgílio de S·anna, Albano Franco, Délio
Braz, Aloysio Chave", Antoniocarlos Mendes Thames, Carlos
ChiareIll, Eraldo Tinoco, Luís Eduardo, Mário Assad, Ri
cardo Fiúza, sandra Cavalcanti, Jonas Pinheiro, Gilson
Machado, Paes Landim, Darcy Pozza, Jarbas Passarinho,
José Luiz Maia, Virgílio Távora, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Joaquim Bevilacqua e Ricardo Izar. Votaram
NAO os seguintes Senhores Constituintes: Abigail Fei
tosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Artur da Tá
vola, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Celso Doura
do, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima. Fernando Be
zerra Coelho, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Antônio Britto, João Cal
mon, José Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol,
José Richa, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobin,
Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimen
ta da Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Sigmaringa
Seixas, Antonio Mariz, José Carlos Grecco, Miro Teixeira,
Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Roberto Brant, Vicente
Bogo, Arnaldo Prieto. José Lins, João Menezes, José Lou
renço, Paulo Pimentel, Antônio Carlos Konder Reis, Ger
son Peres, José Maurício, Lysâneas Maciel, Bocayuva
Cunha, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sam
paio, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos e Haroldo Lima.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n.o 153/87, o Sr. 1arbas Passarinho,
Terceiro-Vice-Presidente, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Fernando Hen
rique Cardoso, Quarto-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 23
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Constituintes' votaram. NAo 52 Constituintes. Total: 75
votos. O DestÍtque foi rejeitado.

Passemos ao Destaque n.o 2508, de autoria do Cons
tituinte Nelson Wedekin. (Pausa) Retirado. (Palmas)

Passemos agora ao § 5.0 Há um destaque do .consti
tuinte Michel Temer relativo ao § 5.0 (Pausa) RetIrado.

O Constituinte Alysson Paulinelli encontra-se pre
sente? (Pausa) Prejudicado.

O Constituinte Nelson Wedekin retira seu destaque?
(Pausa) Retirado. (Palmas)

Não há destaque ao § 7.0 (Pausa) O § 6.0 está preju
dicado pela aprovação da emenda anterior.

Passemos ao § 8.0 O § 8.° foi mantido. Há uma emen
da supressíva de autoria do Constituinte Darcy Pozza.
S. Ex.a está presente? (Pausa) Retirado.

O Constituinte Israel Pinheiro Filho encontra-se au
sente. (Pausa) Prejudicado.

O Constituinte Alysson Paulinelli também se encontra
ausente. (Pausa) Prejudicado.

O Constituinte Albérico Cordeiro também se encontra
ausente. (Pausa) Prejudicado.

Emenda substitutiva ao § 8.0 Pergunto ao Constituinte
Ricardo Izar se vai manter o destaque.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr. Pre
sidente, apresentei esse destaque modificando o texto e
colocando-o nos seguintes termos:

"O sindicato poderá participar das negocia
ções de acordos salariais."

Estou preocupado, pois quando apresentei o destaque
lembrei-me das associações e dos circulas dos trabalha
dores principalmente nas cidades onde não há sindicatos.
Perg~nto ao nobre Relator: nesses casos, essas entidades
poderão participar, ou os sindicatos existentes nas gran
des cidades próximas é que irão fazer essa representação?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Relator. Tenho certeza de que S. Ex.a
dará uma resposta satisfatória à pergunta. (Pausa)

Diante das argumentações a latere dos nobres Cons
tituintes Gastone Righi e Erico Pegoraro, creio que o no
bre colega está convencido.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Retiro o
destaque, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Passamos ao § 9.0 Temos o destaque supressívo de au
toria do Constituinte Eliel Rodrigues. S. Ex.a está pre
sente? (Pausa) Prejudíeado.

Constituinte Darcy Pozza, V. Ex.a mantém a emenda
supressiva? (Pausa) Retirada.

O Sr. Oonstituinte Vladimir Palmeira está ausente.
Prejudícado o destaque.

Esgotado o § 9.0 , passamos ao art. 10.

Concedo a palavra ao Constituinte'J"osé Lins.
O SR. CONSTITUINTE JOS:É LINS - sr. Presidente,

aqui está a relação distribuída pela Mesa ...
O SiR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Nobre Constituinte, adianto a V. Ex.a 'que as aditivas se
rão votadas posteríormente, ao final.

O SR. CONSTITUINTE JOS:É LINS - Então é agora.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Se V. Ex.a levantar a questão de ordem, responderei. :É
uma questão de ordem?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - SIM.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Então, respondo favoravelmente. Vamos passar à votação

das aditivas antes do art. 10, que trata da greve, atendendo
também à Liderança do Constituinte Antônio Britto, que
estava inscrito.

O Constituinte Gastone Righi pede preferência para a
votação da emenda n,v 24203-2. V. Ex.a mantém o pedido
de preferência? (Pausa) Trata-se da Emenda de n,v 24203,
página 2, relativa ao Destaque n.o 2825. (Pausa) Vamos
aguardar a definição do autor.

Concedo a palavra ao Constituinte José Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOS:É LINS - Sr. Presidente,
na relação distribuída pela Mesa não consta essa emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Segundo estou informado, a emenda consta da relação dis
tribuída esta manhã. A não ser que no meio do caminho
tenha havido alguma coisa.

O Constituinte Gastone Righi pede preferência para a
votação de uma emenda. S. Ex.a vai expor, primeiramen
te, qual é a emenda e em seguida fará sua defesa. Só en
tão verificaremos se damos ou não a preferência. Pela
votação simbólica, pergunto aos Srs. Constituintes se estão
dispostos a conceder a preferência colícítada pelo Cons
tituinte Gastone Righi a uma emenda do Constituinte Fa
rabulini Júnior, cujo número já declinei. Os que estão dis
postos ...

O EIR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. pre
sidente, pela ordem, apenas para esclarecer à Mesa que
esta emenda é de autoria do Constituinte Farabulini Jú
nior, que se encontra internado em um hospital em São
Paulo e me pediu que fizesse a sustentação da preferência.
Como muitos a ela não tiveram acesso, esclareço que essa
emenda acrescenta, onde couber, dispositivo que estabele
ce a obrigatoriedade ,do ensino, em todos os níveis, da dis
ciplina de segurança do trabalho, criando o Sistema Na
cional de Segurança do Trabalho. Portanto, a emenda só
tem esse objetivo e pretendo que obtenha a preferência.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Em votação o pedido de preferêneía. (Pausa) Rejeitada.

Há um novo pedido de preferência do ilustre Consti
tuinte Gastone Righi à Emenda n.o 26033-2, de sua pró
pria autoria.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNl:O BRITTO - Sr. Pre
sí fente, pela ordem.

Abusando da paciência e da gentileza da Mesa, seria
possível saber-se o que diz a emenda, já que ela não consta
da lista?

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

Por que a Mesa não se atérn às emendas que estão nas
listas distribuídas? Assim ficariam um pouco mais perti
nentes.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Vou justificar a V. Ex.as o seguinte: são requerimentos de
preferência, que sou obrigado a colocar em votação. A
Emenda n.O 26033/2 de autoria do Constdtulnte Gastone
Righi diz o seguinte:

"Aos integrantes de categorias profissionais
regulamentadas com atribuições exclusivas pelo
exercício da profissão, são assegurados todos os di
reitos e benefícios previstos em lei, mesmo quan
do exerçam suas atividades na administração pú
blica".

O SR. CONSTITUINTE GASTONE IDGHI - Sr. Presi
dente, se V. Ex.a me permitir, gostaria de esclarecer o se
guinte: a lei tem conferido a algumas categorias determi
nadas vantagens; no entanto, quando o profissional bene-
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ficiado exerce atividade em Prefeituras ou na administra
ção pública, estas não observam as vantagens ou direitos
que a lei lhe confere.

Então, a emenda busca a isonomia, só isto.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oardoso)

V. Ex.a não encaminhou a emenda, apenas a esclareceu.
Vou colocar em votação o pedido de preferência à emenda
do Constituinte Gastone Righi. (Pausa) Recusada a pre
ferência.

Temos, agora, o Destaque n.O 124, do Constituinte
Paulo Paim, referente à Emenda n.O 34286, de autoria do
Constituinte Floriceno Paixão. Pergunto ao Constituinte
Paulo Paim se mantém o destaque ou não. (Pausa) Reti
rado.

Destaque n.o 0136/87, do Sr. Paulo Paim 
Emenda n. O ES-34357-2, dos Srs. Floriceno Pai
xão e outros, "que affita artigo ao Titulo TI do
Capítulo II do Substitutivo n.o 1 (art. 9.0 do Subs
titutivo n.O 2)". (154.a votação)

Passemos a outro ,destaque do Constituinte Paulo Paim,
de n.O 136, em relação aos §§ 1.0 e 2.0 da Emenda núme
ro 34357. O Constituinte Paulo Paim pede destaque, por
tanto, para uma emenda do Constituinte Floriceno Paixão,
e indica o Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva para fa
zer a defesa. Quero esclarecer também, conforme já foi
anunciado, que foi retirado o caput. Estamos votando ape
nas os §§ 1.0 e 2.°. í: uma emenda aditiva.

Com a palavra o Constituinte Luiz Inácio Lula da
Silva.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA SILVA
- Penso que a emenda referida pelo constituinte Paulo
Renato Paim vem aprimorar a organização dos trabalha
dores no local de trabalho. O § 1.° diz o seguinte:

"Para a defesa dos interesses dos trabalhado
res, as entidades sindicais poderão organizar co
missões por local de trabalho, garantida aos seus
integrantes a mesma proteção legal dispensada
aos dirigentes sindicais.

§ 2.° - Os dirigentes sindicais, no exercício de
sua atividade, terão acesso aos locais de traba
lho na sua base territorial de atuação."

Lembro apenas aos companheiros Constituintes que
as comissões de fábrica já são hoje uma realidade em
algumas categorias profissionais. É importante lembrar
também que a primeira comissão de fábrica nesses últi
mos anos constituída no Brasil foi um golpe que a
Volkswagen do Brasil tentou dar no Sindicato de São
Bernardo, quando ale estava sob intervenção. A direção da
Volk.swagen resolveu criar uma comissão para tentar
contrapor-se à diretoria que estava cassada. Os traba
lhadores que não são ingênuos como alguns pensam,
tiveram ~ma atitude de primeiro participar da comissão e
depois, ao invés de fazer o jogo da VoJkswagen, de defen
der os Interesses do conjunto dos trabalhadores daquela
fábrica da mesma forma que o sindicato já defendia.
Hoje em São Bernardo do Campo, Santo André, São Cae
tano: Osasco, Guarulhos e acredito que em outra.;; c~dades
deste País já existem algumas centenas de cormssoes de
fábrica que nada mais são do que uma extensão do sin
dicato no local de trabalho, garantindo a solução de
centenas de problemas que não seria~ resolvid?s se não
existisse a comissão de fábrica para dialogar díretamen
te com a chefia, com a supervisão e com a própria dire
ção da empresa.

Só espero que os empresários representados .nesta
Constituinte e alguns prepostos de empresários aqui pre
sentes não sejam mais retrógrados do que as empresas,
inclusive multinacionais, que já criaram comissões de fá-

brlca, Espero que as pessoas que em determinadas cir
cunstâncias citam a Suécia, a Alemanha, a França, a
Itália, os Estados Unidos e o Canadá como exemplos de
desenvolvimento industrial e sindical fiquem agora com
as comissões de fábrica e aj am como essas empresas e
esses países com relação às mesmas.

As comissões de fábrica são hoje uma exigência do
mundo moderno. Elas são uma exigência do conjunto da
classe trabalhadora, na medida em que temos uma Justiça
do Trabalho morosa, emperrada e, às vezes, até se vol
tando contra os interesses da classe trabalhadora.

É por isso que peço aos Constituintes de direita, de
centro e de "muito pelo contrário" que votem a favor da
emenda do Constituinte Paulo Paim, que virá aprimorar
o movimento sindical brasileiro e dar aOS trabalhadores
a garantia de sua representação no local de trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardceo)
- Para falar contra, tem a palavra o Constituinte Ricar
do FiÚza.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIÜZA - Sr. Pre
sidente, vou fazer apenas uma pergunta ao meu estimado
amigo Luiz Inácio Lula da Silva: não poderíamos fazer
um acréscimo neste destaque? Além da proteção dessas
comissões de fábrica, já que os dirigentes dos sindica
tos também a têm, poderíamos fazer a proteção armada,
porque aí as transformaríamos logo nas milícias sindi
cais revolucionárias, no grupo dos 11 ou nos comissários
do povo. É muito fácil.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA - Sr. Presidente, mesmo que fosse uma pergunta
séria, eu não deveria responder ao Constituinte Ricardo
FiÚZa. S. Ex.a traz uma experiência da região dela.
(Palmas) A experiência histórica demonstra...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardosoj
- Sr. Constituinte, V. Ex.a já fez o encaminhamento da
questão. De modo que não posso permitir que cont!nue
falando. Não há esse tipo de debate. Eu agradeeería a
V. Ex.a se tivesse a compreensão de não insistir.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA - Mas S. Ex.a me fez uma pergunta...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique CMdoso)
- Não existe, nesta fase, a prática de responder per
guntas.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA - Então, gostaria que a Mesa respondesse a
S. Ex.a

O aR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- A Mesa vai responder da seguinte maneira: vamos
votar a emenda que foi proposta. Vou dar a palavra ao
Constituinte Edmilson Valentim, co-autor da emenda.
Nessa qualidade, tem S. Ex.a o direito de falar.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA - Sr. Pr-asidente, vou acatar a decisão da Mesa,
mas um dado concreto é que fui citado nominalmente...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Sim, mas não existe essa regra.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA - ... e a pergunta foi provocativa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Sem dúvida alguma, a pergunta poderia ser respon
dida se fosse no Senado Federal, onde existe essa regra.
Na Comissão de Sistematização não existe essa norma.
E se foi provocativa, será melhor V. Ex.a não respondê-la.

Com a palavra o Constituinte Edmílson Valentim.
O . ·SR. CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM 

Sr. Presidente, Bras. e Srs. Constituintes, é bom deixar
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claro que estamos elaborando o capítulo sobre os direitos substitutivo. O texto constitucdonal é restritivo quando
dos trabalhadores e todas as propostas aqui apresenta- transmite a idéia de que só as comissões por local de tra
das - sem dúvida nenhuma esta é especial - têm uma balho é que poderão ser criadas ,e não outras modalida
importância muito grande para os trabalhadores. O nobre des para que se amplie, se regularize e se faça a análise
Constituinte Ricardo Fiúza não entende assim. Não aceí- desse direito.
tamos esse tipo de colocação provocativa, que em nada Nesta circunstância, quando estamos afirmando que
contribui para o debate, para elucidar uma proposta que, são todos eles afirmativos, não posso adeãtar uma emen
sem dúvida, é o que há de mais democrático na relação da que diz "poderão", que é uma faculdade. Não faz
patrão-empregado nas empresas. sequer uma afírmativa, o que é natural até para uma

Uma das bandeiras da maior importância para os legislação ordinária. Portanto, é de forma dolorosa, de
trabalhadores, além da sua unidade e da democracia sín- plorante - e sabem S. s.as quanto tenho sido colabe
dical, é a questão da sua organização. E a sua organiza- rador nos avanços - que tenho de votar eontráríamente
ção no local de trabalho é uma experiência histórica nos a esta emenda.
países onde reina a democracia, uma experiência eoncre- O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
ta neste País, onde os trabalhadores estão mais organiza- - Feito o esclarecimento do Relator, passa-se à votação.
dos, e nas empresas estatais, onde se respira resquício de
democracia, como é o caso das associações de empresas Peço ao Sr. Secretário que proceda à chamada.
estatais, como o mGE, o extinto BNH, a Petrobrás e díver- (Procede-se à votação)
sas empresas públicas. Nesses órgãos essas associações
têm dado grandes contribuições, não somente na dis- Votaram SIM os seguintes Senhores Constlutíntes:
cussão do monopólio, mas principalmente no que diz Abigail Feritosa, Ademir Andrade, Almir Gathriel, Artur da
respeito à representação desses trabalhadores. Távola, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares,

Flernando Henrique Oardoso, Francisco Pinto, Haroldo
Queria colocar também que a experiência dos tra- Sabóia, José Fogaça, José Paulo Bisol, oswaldo Lima Frilho,

balhadores nas· eomíssões de fábrica tem sido de vital Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna,
importância para a solução dos problemas dentro das Antonio Mariz José Carlos Grecco. Miro 'I'eixalra, N·elson
empresas, Passei por uma experiência de ser quase pre- Wedekin, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Uldul"iÍco Pinto,
sídente de uma comissão de fábrica. Digo quase, porque Vicente Bogo, José Mauricio, Lysâneas Maciel, Bocayuva
fui demitido às vésperas da eleição, Cunha. Luiz Inácio Lula da Silva, Plinio Arruda Sam

Esse direito dos trabalhadores de se organizarem den- paio. Haraldo Lima e Roberto Freire. Votaram NÃO as se
tI'O da empresa, como muito bem disse o Oonstítuãnte guintes Senhores Constituintes: Bernardo Cabral, Oarlos
Luiz Inácio Lula da Silva, foi implantado no Brasil como Barrt'Anna, Egídrio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coe
uma forma de contrapor às entidades sindicais que re- lho, Antônio Britto, João Calmon, José Ignácio Ferreira,
presentam esses trabalhadores. José Richa, Nelson Carneiro, Nilson Gi:bson, Pimenta da

" Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma,
A organização e a consciência dos trabalhadores são Wilson Martins, Albano Franco, Délio Braz, Euclides Scal

fundamentais. Deve existir também o driálogo, para que co, Antoníocarlos Mendes 'Ilhame, Arnaldo Prieto, Carlos
os trabalhadores participem da solução dos problemas Chiarelli, Eraldo Tinoco, José Lins, José Santana de Vas
existentes no seu local de trabalho. Isso é de fundamen- conceIlos, Luís Eduardo, .roão Menezes, Mário Assad, José
tal importância para a sua atividade sindical como um Lourenço, Paulo Pimestel, Rdcardo Fiúza, Sandra Caval
todo. cantí, Jonas Pinheiro, Gilson Machado, Ricardo Izar, An-

Resta-nos pedir, aos membros desta Comissão, que tônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza. Gerson peres. J'ar
já ratificaram a liberdade sindical, a undcidade sindical bas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Francisco
'e diversas conquistas importantes para os trabalhadores, Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Old
que ratifiquem mais esse direito de Se organizar dentro veíra e Siqueira Campos.
dos locais de trabalho, tal qual já existe hoje em diversas O SR. PRESIDENTE (Flernando Henrique Cardoso) 
empresas públicas e privadas. Só resta ratãrícar mais esse A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 31 Cons
direito para irmos ao encontro da democracia, que, sem tituintes; votaram NÃO 45 Constituintes. Total: 76 votos.
dúvida alguma, é o desejo do plenário da Comissão de O Destaque roí prejudíeadu por falta de quorum qualí
Sistematização, à revelia das propostas provocativas do ficado.
Constituinte Ricardo Fiúza. Muito obrigado. Com a palavra o Constituinte Nelson Carneiro para

O SR. PRESIDENTE (Fernando Hel1l"iÍque Cardoso) _ uma questão de ordem.
Não havendo mais oradores inscritos, pergunto ao Relator O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEffiO _ Sr.
se deseja fazer uso da palavra. (Pausa) Tem S. Ex.a a Presidente, na sessão de ontem o nobre Relator Ber
palavra. nardo Oabral sugeriu uma fórmula para que tivessem

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) _ Sr. Presidente, um andamento mais rápido os trabalhos desta Oomãssão.
os Constituintes Luiz Inácdo Lula da Silva e Edmilson Va- Com este objetivo, quarenta e seis titulares e dois su
letim têm recebido desta RelaJtoria provas ínequívoeas de plentes, os Constituintes EuclideS' Scalco e Nelson Wede
estima. Acontece que ambos, com a devida vênia, acabam kin - que foram os únicos suplentes procurados - assí
de cometer um duplo engano. Em primeiro lugar, no ea- naram um documento que com a assinatura - espero
pítulo Dos Direitos Sociais, todos os itens são arírmatãvos, - do Constituinte Bernardo Cabral, completará M qua
Cria-se agora aqui um facultativo. renta e sete assinautras de membros titulares da Comis-

são de Sistematrização. O texto da sugestão que queremos
O Relator teve o cuidado - e me parece que talvez oferecer à Mesa para estudo dos líderes, como colabora

essa seja uma das grandes conquistas - de incluir no ção, diz o seguinte:
2.° Substitutivo o seguinte: "A entidade sindical cabe a
defesa dos direitos e interesses da categoria, individuais "Mantida inalterada a votação por títulos, já
ou coletivos, dnclusive _ este era um velho sonho _ decidida pela Mesa da Assembléia Nacional oons-
como substituto processual em questões judiciais ou ad- tituinte, será permítída a votação de capítulos
ministrativas. ou de seções e subseções de um ou mais capí

tulos do mesmo título, desde que integrados por
A emenda, ao estender a apreciação deste artigo, quer emendas devidamente destacadas e o requerã-

a inclusão de dois parágrafos para defesa desses díreítos, menta seja subscrito por 47 membros efetivos da
já consagrados afirmativamente de forma abrangente no Comissão de Sistematização."
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Com isso poderemos, numa só emenda, votar várias
seções e vários capítulos do mesmo título. Respeitamos
a ordem das votações dos títulos e asseguramos a pos
sibilidade de uma só emenda dar a solução de várias
seçõesã Por isso, Sr. Presidente, como uma colaboração
aos trabalhos da Mesa, no intuito de apressar os resul
tados da Comissão de Sdstematização, em nome desses
48 sígnatáríos, dos quais 46 efetivos - esperando que o
nobre Relator seja o 47.0 - estou encaminhando a V. Ex.a
este requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não, Senador. Recebo o requerimento de V. Ex.a
Espero que o Relator o subscreva, como disse V. Ex.a, e
encaminharei o seu requerimento à Mesa da Comissão
de Sistematização. Essa matéria, naturalmente, não pode
ser resolvida de plano pela PreslÍdência, mas é uma su
gestão qeu pode ser útil para acelerar o nosso trabalho
de forma ordenada.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA
SILVA - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não.

O SR. CONSTITUINT~ LUIZ INACIO LULA DA
SILVA - Há algum tempo, aliá.':; desde o dia que começa
mos os trabalhos da Comissão de Sistematização, seja de
manhã seja de tarde ou de noite, um oonstítuínte pede
a palaJra pela ordem para fazer queixa contra a .impre~a,
que está falando mal da Comissão. Ouvimos. hoie, .aqm, a
companheira Constituinte Sandra, Cavalca;ntl referindo-se
ao discurso do nr. Saulo Ramos, a entrevísta etc.

Agora, Br. presidente, desejo pedir a V. Ex.a - s'e
estiver presidindo a sessão de amanhã no seu início 
aue chame a atencão dos sra. COnstituintes para uma
êoisa: marcamos todo dia, o começo dos trabalhos para
as 9 horas mas'nunca começamos nesse horário porque
não existe'quorum. pelo menos até às 10 horas e 30 mi
nutos todo santo dia. Ou seja, perdemos uma hora e meia
pela manhã. Depois do almoço não começam~s ~s 15, horas
e sim às 16 e após as 18 ou 19 horas nada mais e aprovado
aqui porque a maioria dos Constituintes já foi embora.

Assim sendo, é importante que amanhã, pela manhã.
o Presidente chame todos os Srs. Constituintes - inclu
sive este orador - à responsabtlídade, pois não é apenas
retirando destaques que agilizaremos nossos tr~b~lhos.
Hoje, por exemplo, se todos os membros da comíssêo de
Sistematização estivessem pres08n~es, poderíamos, c.?~ ~a

ação de graças, acabar este oapítulo e ja amanha InICIar
outro.

O SR. PRESIDENTE (Pernando Henrique Cardoso) 
É uma proposta de V. Ex.a?

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA
SILVA - Proponho a prorrogação desta sessão, porque
não é possível amanhã" pela manhã, começarmos a s:ess~?
discutindo outra vez o mesmo assunto, que podería Ja
estar concluído. Tenho pena das meninas taquígratas Que
estão aqui, e dos demais funcionários, mas não há outra
jeito. Todo mundo está ansioso pelo término dos trabalhos.
pois existe uma pressão da sociedade em cima de nós.
Vamos prorrogar a sessão até acabar a apreciação deste
capítulo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Estou aqui diante de uma preocupação do Oonstituinte
Luiz Inácio Lula da Silva. Na verdade, S. Ex.a faz um re
querimento verbal de prorrogação da sessão. Acho que o
oonstítuínte Luiz Inácio Lula da Silva tem muita razão
quando chama a atenção dos Oonstituintes no sentido de
que a presença é tndíspensáveí, Peço, portanto, aos colegas
Constituintes que 'estejam aqui, amanhã, pontualmente às
9 horas.

Amanhã haverá duas sessões - uma de 9 às 13 horas
e outra de 15 até as 20 horas. Acho que isso é importante.
Vamos pedir aos ausentes que 'compareçam. Vamos OTUr
para que os ausentes compareçam. Mas não tenho con
dições, a esta altura, de prorrogar a sessão,

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem,

O SR. PRESJIDENTE (Fel'nando Henrique Cardoso) _
Dou a palavra pela ordem à nobre Constituinte Cristina
Tavares.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, desejo referir-me a dois pontos distintos. On
tem, quando presidia esta Comissão o constituinte Jar
bas Passarinho, fiz uma referência ao suposto grampeá
mento do telefone do Constituinte Mário Covas e, segundo
um noticiário de jornal, o telefone de V. Ex.a e até o do
Constituinte Luiz Henrique também estariam sendo gram
peados. Lembrava eu na ocasião que, além de ser incons
titucional, esta Assembléía não poderia ficar apática. Pedi
à Mesa que fizesse diligência junto às autoridades 'compe
tentes para dar uma satisfação a esta Assembléia.

Em segundo lugar, como membro da Oomissão que
devería estar estudando este famoso paíneí eletrônico,
quero informar à Casa que o funcionário da AEG, parece,
é invisível. Tenho procurado por ele várias vezes: às 10
horas, está dormindo; às 15 horas, não chegou; às 16 ho
ras, já saiu. Quero comunicar que me retiro desta oomís
S8}0. Não estou disposta a avalizar o que considero ser
uma sabotagem contra a Comissão de Sistematização. Re
pinto que me retiro oficialmente da oomíssão, porque não
consegui sequer enxergar o representante, o funcionário
dessa empresa multínacíonal encarregada de executar o
serviço. Parece-me que há forças políticas que não que
rem que este :painel funcione, as mesmas que não querem
ver as decisões fundamentais da Assembléia Nacional
Oonstituinte votadas. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Flernando Henrique Cardoso) 
Aceíto o seu pedido de demissão.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, pela ordem, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Flernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

. O SR. CONSTITYlNTE HA..~OLDO LIMA - Sr. Pre
slde1?-te, _nesta questao, de ordem formulo um pedido de
e~plicaçao a V. Ex.a Ha mais de 20 dias, reiteradas vezes,
díversns Parlamentares. entra Os quais me incluo' levan
tar.aro para a Pr:esi.dência.d~ Mesa esta questão 'ora re
posta pela Oonstítuínte Crístína Tavare.s. Diversas explí
caçoes nos foram da~as. Na verdade, já existe certo clima
d·e ch~cota entr~ nos. Alguns falam que o assunto será
resolvído amanha, outros, depois de amanhã. Um terceiro
pel:glwta qual a notícia que se dá naquele dia. Com a
seriedade que a Constituinte está a exigir, há necessidad.e
de f~z'erm~s com que ess-e painel funcione o mais rápido
possível, Ja temos um 'Problema .político criado. Parece
que esta existindo - e agora a Oonstituinte Cristina Ta
vares retira-se da oomíssão denunciando isto - uma
eventual sabotagem à Constituinte. É uma denúncia séria,
formulada por uma Deputada e Oonstítuínte membro __
acaba de atastar-s» - de uma comíssão indicada pela
Mesa, para exammar esse assunto. Diversos líderes já fala
ram sobre o caso. Achamos que existe certo mistério a
respeito desta questão, 'O que é intolerável. Na verdade,
quem comanda esse processo? Quem dirige esta Consti
tuinte? É a Preeídêncía da Assembléia Nacional Consti
tuínte? E quem .~'lir~ge esta Oomíssão doe Sistematização?
É a sua Presídêncía, ou algum ser estranho, como pa
recez Quem sabe, há uma firma p01' trás disso, a servíco
não se sabe de quem! Sr. Presidente, existe certa afronta
à soberania desta Constituinte e da Comissão de Siste-
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matização. É necessário um tratamento sério, uma respos
ta à altura, cabal e conclusiva, proveniente da Mesa, li
respeito desse tema que já se está tornando rumoroso
Por isso, a Mesa está com a palavra e no dever de dar uma
resposta séria para esta nossa preocupação.

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não, Sr. Constituinte Haroldo Lima. Pergunto se está
presente o Constituinte José Jorge. (Pausa) Está ausente.

A informação que me foi dada neste instante é que
os técnicos trabalham depois que acaba a sessão, em ra
zão dos testes que são feitos de madrugada. Esta é a in
formação de que disponho neste momento. O outro es
clarecimento que me foi dado - e sou, no caso, tão jejuno
na matéria quanto V. Ex.a sobre o estado real da situação,
embora eu também tenha procurado informar-me - é de
que, se houver condições de teste, ainda esta semana, por
tanto amanhã ou depois, o painel estará funcionando.
A Constituinte Cristina Tavares levantou uma questão
importante, e a Mesa conversará com a Presidência da
Assembléia Nacional Constituinte para que o assunto sela
devidamente esclareeído, Eu próprio não cheguei a enten
der o que aconteceu com o contrato. Não tenho a impres
são de haver sabotagem política, mas acho que deve ha
ver, sim, uma negociação mal conduzida, do ponto de vista
do pagamento de contratos, ou talvez excesso de deman
da, com relação à necessidade adicional, para que o pro
grama seja feito. Não posso ir além disso porque será
mera suposição.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Quer dizer que V. Ex.a admlte não ser sabotagem política,
mas sim incompetência administrativa?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não admito, apenas sugiro ...

ao plenário. Como não houve contestação, o requerimento
de V. Ex.a foi considerado prejudicado.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Mas
não poderia, Sr. Presidente, porque a essa decisão da Mesa
antecedeu um requerimento que encaminhei. :m por isso
que peço a V. Ex.a que me esclareça, porque vai encurtar
meu trabalho e poupar meu esforço de não encaminhar
novos requerimentos, em sabendo que a Mesa poderá ama
nhã desconsiderá-los numa decisão unilateral.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a me perdoará, mas eu disse que, dentro das mi
nhas limitações de ingenuidade e de perplexidade, é a
informação que tenho. Houve prejudicialidade ;por decisão
da Mesa. Que eu saiba, cabe a ela decidir sobre essa ma
téria.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Agra
deço a V. Ex.a a explicação considerando democratica
mente sua limitação.
III - SUSPENSãO DA REUN!AO

O SR. PRESIDENTE (Flernando Henrique Cardoso)
A Presidência vai suspender os trabalhos, convocando os
Senhores Constituintes para a continuação da presente
reunião, amanhã, 16-10-87, às 9:00h.

Está suspensa a reunião.
(Suspende-se a reunião às 20h40min)

EM 16 DE OUTUBRO DE 1987 (1)

Presidência dos Srs.: Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice
Presidente, e Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vic-e
Presidente.

lU - ORDEM DO DIA

OFíCIO
fi - EXPEDIENTE

Do Sr. Vice-Líder no exereícíe da Liderança do PDT:

Of. n.? 165/87
Brasília, 16 de outubro de 1987

A Sua Excelência o Senhor
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléía Nacional Constituinte
Nesta

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelênci:;t o

Senhor Constituinte Carlos Cardinal para substituir-me na
Comissão de Sistematização, no dia 17 de outubro do cor
rente ano.

Informo, outrossim, que, de acordo com o Ofício S/N,
de 15-10-87, do Líder do PDT, Constituinte Brandão Mon
teiro, estarei como titular da referida Comissão.

Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência pro
testos de consideração e apreço. - Constituinte Vivaldo
Barbosa, Vice-Líder no exercício da Liderança do PDT.

I - REiABERTURA DA REUNIliO

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Havendo
número r~gimental, declaro reaberta a reunião.

VOTAÇãO DO rROJETO DE CONSTITUIÇãO

TíTULO II <Continuação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estamos
votando a matéria "onde couber", como foi interrompida
ontem ao fim da reunião.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - V.
Ex.a está sugerindo que é incompetência administrativa
do presidente da Assembléía Constituinte ou de outra
pessoa?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a sabe que o Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte é também o Presidente do meu partido e eu
seria incapaz de reconhecer, mesmo de longe, qualquer
defeito em S. Ex.a

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, gostaria que me fosse dado um esclarecimento,
se possível, porque, novata como sou nesta Casa, tive ou
tro aprendizado na Assembléia Legislativa de onde vim.
Encaminhei a essa Mesa, há alguns dias, um requerimento
apoiado pela maioria dos membros da Comissão de Siste
matização em que sugeria uma nova agenda de trabalho
para as terças e quintas-feiras, antes de a Mesa decidir
sobre o novo plano de trabalho da sistematização. Queria
que V. Ex.a me respondesse, porque realmente estou que
rendo esclarecer essa questão. Esse requerimento não foi
votado e a Mesa decidiu de maneira soberana - e é essa
a minha dúvida - que daí para frente a pauta de tra
balho seria outra. Gostaria de saber se, sobre a decisão
do plenário, prevalece a decisão da Mesa. A resposta ao
meu requerimento não houve e eu, na minha perplexidade
e talvez até na minha ingenuidade, mereço uma resposta.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Nobve Constituinte, não sei se me junto à sua perplexi
dade Ou à sua ingenuidade. Assim talvez nós dois juntos
possamos trilhar os caminhos difíceis pelos quais passou
esse requerimento. Até onde posso estar informado, den
tro das minhas limitações, houve a decisão de se adotar o
novo cronograma que estamos seguindo: de segundas às
quíntas-feíras, de 14h30min às 20h30min; sextas-feiras de
9h30min às 13:00h e de 15:00h às 20:00h; e aos sábados
de 9:00h às 13:00h. Foi esta a decisão da Mesa eomunícada
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Em votação o Destaque de número 41, que foi reque
rido pelo oonctítuínte Cunha Bueno. S. Ex.a. se encontra
ausente. Prejudicado o destaque.

Destaque n,? 0138/87, do Sr. Paulo Paim 
Emenda n.? ES-34359/9, dos Srs. Floriceno Paixão
e outros, "que adita artigo ao Título 11, Capítulo
11 do Substitutivo n.O 1 (art. 9.° do Substitutivo
n.o 2)". (155.a votação)

Em votação Destaque de número 138, de autoria do
Constituinte Paulo Paim, à emenda de autoria do Cons
tituinte Floriceno Paixão.

O Constituinte Paulo Paim indicou por escrito dois
Oonstituintes, para defesa: Srs. Luiz Inácio Lula da Silva
e Jo.é Genoíno.

O texto da emenda é:
"Nas entidades de orientação, de formação

profissional, cultural, recreativa e de assistência
social, dirigidas aos trabalhadores, é assegurada a
participação tripartite de Governo, trabalhadores
e empregadores."

Tem a palavra o Constituinte José Genoíno.
O SR CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre

sidente, brevemente quero apelar a esta Comissão para
que 8, Emenda n.O 34359, do Constituinte Floriceno Paixão,
destacada pelo Constituinte Paulo Paim, seja aprovada.

Vamos, aqui, deixar esta questão simplificada e devi
damente colocada em seu respectivo lugar. Quando a Co
missão da Ordem Socíal discutiu esse problema, surgiu
um movimento nacional, uma verdadeira campanha de de
núncia de que se queria acabar com o SESO/SENAO, que
era algo bem organizado, moderno, competente, o que não
era verdade.

O que a oomí-são da Ordem Social pretendia era, exa
tamente, a universalização do sistema.

Agora, faço um apelo aos que si~ce.!'amente se preo
cuparam pela manutençao desJes or~a~s, dessas eI!tl
dades de orientação e de formaçao pr<!flssl.onal, ;e~rea~lva,
cultural e assít tencíal - que ~las tem, ISSO e inegável,
ninguém vai dizer aqui que não e verdade, elas manuseiam,
elas têm o produto da contribuição dos trabalhadores bra
sileiros: vamos aprovar um principio de participação tri
partite nessas instituições, nesses organír mos, isto, ~, te
ríamos uma administração do Estado, dos ompresarios e
dos trabalhadores. Ai colocam-se, no meu enten~er,. os
pontos nos "ii". Se é verdade que o SE~C/SENAÇ sao 111S
tituições necessárias, importantes e aceitas e se e verdade,
também que elas têm, que elas usam, que elas ~r~balham
com a contribuição direta do trabalhador brasíleíro, por
que o trabalhador não participa ~a. ad~inis~raçã?? Por
que não se constitui aqui uma parbicípação trípartáte? Eu
até sou daqueles que defendem, e temos um de:taque neste
sentido que o mais correto era a participação paritária.
E temo~ um destaque defendendo a participação paritária,
porque diz respeito a uma relação com o Estado, e temos
que cortar esta relação cartoria1. Mas não é esse o assunto
que vai ou não a debate. O que estamos querendo agora
é uma medida - para u ar a palavra com que os Ilustres
empresários não se assombrem, é menos radical -, é uma
participação tripartite nessas instituições. E é inconcebível
que se negue aos trabalhadores brasileiros a participação
na administração, a participação nesras instituições, à me
dida que, concretamente, objetivamente, elas .se .myvem,
elas trabalham com o dinheiro, com a contríbuíção do
trabalhador brasileiro. Por isto é que apelo para a apro
vação da emenda do Constituinte Floriceno Paixão, des
tacada pelo Companheio Paulo Paim. Essa emenda, repito,
busca estabelecer um critério de democracia em relação à
utilização, à administração de dinheiro do trabalhador
brasileiro.

Não podemos aceitar que essas instituições que tra
balham com o dinheiro do trabalhador neguem ao traba
lhador a participação nessas mesmas instituições. Por isto,
apelo à Comissão, ao ilustre Relator, para que essa emenda
seja aprovada, porque, no meu entender, ela relaciona, ela
adequa corretamente a questão da democracia política da
participação da ge:tão com a contribuição que o trabalha
dor tem para manutenção destas entidades.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Oelso Dourado, para encaminhar
contra.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - 81'.
Presidente, a escola é de extraordinária importância na
vida da pessoa humana, mas ela, neste País, fracassou.
Somos um PaÍ3 hoje com alto desenvolvimento tecnológico
no setor de comunicação e ainda temos mais de 30 milhões
de analfabetos. Então, temos de reconhecer que o nosso
modelo de escola e de educação fracassou. Defendo a de
mocratização do ensino. Sou defensor da escola pública;
faço questão de defendê-la em todos os sentídos, mas sou
critico da escola pública, porque, lamentavelmente, ela
tem-se tornado uma escola burocrática, clientelista e com
sérias distorções. Temos que lutar para reverter este qua
dro. Defendo a heterogeneidade neste setor de educação e
de escola. Se o SESC e o 8ENAI estão funcionando razoa
velmente bem, estão dando uma contribuição adequada à
nossa sociedade, não sei o porquê dessa preocupação de
interferir, modificar, alterar, extinguir este setor que vai
bem. Posso concordar perfeitamente com a preocupação
de democratizar. jj: bom que a escola seja democrática,
mas não há necessidade de colocarmos na Constituição
um artigo definindo essa realidade, ainda mais que é um
setor da escola que está indo bem. Podemos perfeitamente
deixar a questão aberta para que os trabalhadores junto
aos empregadores, possam ter diálogos sobre este assunto,
visando melhora!" o funcionamento, visando democratizar,
porque a escola só vai bem quando democrática, a escola
só vai bem quando heterogênea, só vai bem quando serve
a todos. Não podemos concordar com esta preocupação
de colocar na Oonstituição uma decisão que chega a esses
detalhes, de determinar qual vai ser a participação dos em
pregadores ou dos trabalhadores neste reter, O importante
é defender um setor da educação que está indo razoavel
mente bem num quadro lamentável da educação brasileira
que vai mal, e que temos de reconhecer que o nosso mo
delo de escola fracassou, porque temos o setor de comu
nicação bastante desenvolvido, mas ainda temos um núme
ro lamentável de mais de 30 milhões de analfabetos. :Él
preciso modificar, alterar essa realidade da vida do nosso
povo, porque a escola é tão importante quanto o pão nosso
de' cada dia. Só não concordo com essa preocupação do
Ilustra Constituinte que me antecedeu, zugeríndo que in
terríramos nesses detalhes, alterando um setor da escola
brasileira que funciona razoavelmente bem. Se visa melho
rar, democratizar, concordo, mas não há necessidade de
definirmos na nossa Constituição 03 detalhes e as minúcias
a respeito da estratégia do funcionamento dessas institui
ções, hoje reconhecidas e valorizadas na nossa sociedade e
que têm dado uma contribuição muito significativa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar favoravelmente, tem a palavra o Constituinte
Nelton Friedrich.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDlRIOH - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes a emenda do Constituinte
Floriceno Paixão, subscrita por dezenas de Constituintes,
tem objetivo muito evidente, exatamente de democratizar
a gestão desses órgãos, dessas entidades, dessas atividades
que dizem respeito diretamente ao trabalhador. Se nós nos
reportamos a outros exemplos que temos, embora em
outra esfera de ação, o que tivemos com o Fundo de Ga
rantia por TempO de Serviço que esvolvendo atividade tra
balhadora, recolhendo em cima da atividade do trabalha-
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dor boa parte da sua arrecadação, do seu fundo, é que não
ttemos a participação dos trabalhadores nessas adminis
trações.

Tenho como hábito basear-me no Programa do PMDB.
Assim, .podemos verificar que há uma recomendação muito
clara no Programa partidário, de que é inaceitável a não
participação dos trabalhadores na administração dos fun
dos sociais, e assim por diante. Quer dizer, o controle, a
participação dos trabalhadores assalariados é imprescindí
vel sob todos os aspectos e assim diz o Programa do PMDB,
na sua página 29, quando fala dos sindicatos, das reivindi
cações dos trabalhadores e assalaríados, Quando nos re
portamos à questão do Sesi, Senai, Senac, Sesc, verificamos
que aí também houve um vesguísmo autoritário, porque
temos hoje em boa parte dessas entidades uma composição
no seu Conselho, na sua administração, de 15 membros, de
12 membros, e apenas um representante dos trabalhadores.
Em muitos desses órgãos há a presença de apenas um re
presentante dos trabalhadores, de um representante do
Ministério do Trabalho, de um representante do Ministé
rio da Previdência e demais representantes dos emprega
dores.

Ora, é preciso que possamos inaugurar uma nova fase
neste País, em que aquilo que diz re peito aos trabalha
dores tenha a presença dos trabalhadores nesse processo
de autogestão, de co-gestão, de administração realmente
democratízada.

Sr. Presidente, sabemos, por exemplo, que o SENAI,
SESI, SESC, SENAC têm hoje um orçamento extraordíná
rio. Segundo levantamentos feitos, muitos Estados têm or
çamento menor do que o orçamento global desses órgãos,
dessas entidades. É preciso que tenhamos a presença dos
trabalhadores, sim.

Há quem possa argumentar que esses recursos provêm
do empresariado, o que é meia verdade, Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Constituintes, porque, se se recolhe 1% sobre
a folha, é evidente que esse recolhimento se repassa, e,
ao se repassar, se socializa, porque são os consumidores,
os contribuintes como um todo, portanto, os cidadãos, as
cidadãs, que acabam sofrendo e carregando essa contri
buição no repasse que se faz no produto .final ao contri
buinte. Ora, se se socializa essa arrecadação no ponto fi
nal, por que não temos a presença dos trabalhadores nessa
administração? QUe haja a permanência do Ministério do
Trabalho, é importante; que haja a presença do Ministé
rio da Previdência, é fundamental, mas por que não am
pliar essa presença dos trabalhadores? E aí a justeza, a
clara justeza desta emenda, como disse, subscrita por mais
de 50 Srs. constituintes, para que nas entidades de orien
tação, de formação profissional, cultural, recreativa e de
assistência social dírígídax aos trabalhadores seja assegu
rada a participação tripartite de governo, trabalhdores e
empregadores.

Sr. Presidente, muito se falou, muito se escreveu que
se pretendia acabar com essas entidades de orientação.
Nós apenas e tão-somente estamos querendo a democrati
zação dessa administração, a co-gestão dessas entidades.
Volto a um ponto básico da convenção do Pl\IDB do ano
passado, de que a construção da ordem democrática con
tinuará uma obra incompleta enquanto não ocorrer a
revisão total das leis que regulam as relações trabalhistas,
particularmente aquelas referentes à organização sindical,
à negociação coletiva, ao exercício da greve e outras for
mas.

J1'J por isso, Sr. Presidente, que precisamos também
compreender que até para a elaboração da Constituinte
nós contamos com as emendas populares, procurando
inaugurar uma nova experiência inédita, quem sabe, no
mundo, nos processos construtivos de novas Constituições,
se estamos tentando ter a participação da sociedade, quem

sabe,' pela primeira vez, buscando construir o sujeito cole
tívo nacional, que ainda não existe no País, onde muito
mais somos objetos do que sujeitos da História, em todas
as relações precisamos coznpor e ter este valor extraordi
nário da participação.

Ninguém na verdade se entusiasma, ninguém na ver
dade vibra, na medida em que não participa das coisas.
Ê um ensinamento antigo, é um ensinamento dos momen
tos iniciais até das civilizações, que quanto mais houver
a participação mais haverá o respeito e a aplicação das
iniciativas e das decisões.

Por isso, faç.o aqui um apelo, Sr. Presidente, a todos os
Constituintes de todos os partidos políticos, numa demons
tração de respeito ao trabalhador, de respeito ao empresá
rio, de respeito aos órgãos de governo ligados a essas ativi
dades: vamos premiar essas entidades de orientação, até
para não burocratizá-las, mas para democratizá-las, para
que nós tenhamos a participação tripartite de governo,
trabalhadore i e empregadores nessa orientação e nessa
gestão. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, para encaminhar contra, o Constituinte Gerson
Peres.

O SR. CONSTlTU'INTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, desde que me entendo, há um
grupo de brasileiros que olha o SESI, o SENAI, o SESC e
o SENAC com olho grande, pretendendo botar a mão atra
vés da intervenção. Foi assim no Governo de Jânio Qua
dros e no Governo de Juscelino Kubitschek; no governo
revolucionário também várias tentativas foram feitas pa
ra estatizar esses empreendimentos. É com esses empreen
dimentos que a empresa brasileira pôde e pode mostrar ao
mundo do que é capaz, porque foi criatividade do próprio
empresariado, com uma estrutura sui generís, típica, onde
nada fui copilado integralmente. Durante estes quarenta
anos, cerca de cinco milhões e meio de brasileiros tiveram
a oportunidade de se formar pr-ofissionalmente e de rece
ber assistência social. Essas entidades, criadas e adminis
tradas pela iniciativa privada, são, no meu entendimento,
uma bofetada nas entidades similares do Governo que são
ineficientes, são de má qualidade, são mal administradas e
não atingem os objetivos a que se propõem.

Ouvi, há pouco, um parlamentar, meu colega, dizer que
é nessas entidades onde há mais corrupção. É uma men
tira deslavada. Se ele é um parlamentar e conhece a cor
rupção, que suba à tribuna e venha provar a corrupção.
Não vai conseguir provar, porque ele não conhece o me
canismo admínís trativo dessas entidades. Essas entidades
são espontaneamente fiscalizadas pelo Tribunal de Contas.
Uma atitude que poucos têm a coragem de tomar. Pedimos
ao Tribunal de Contas para fiscalizar o dinheiro arreca
dado compulsoriamente dos empregadores. Dizer que esses
recursos são repassados no preço já está cheirando à balela:
não tem procedência. Pergunto a esses que argumentam
favoravelmente à estatização: o que é repassado no preço
ao contribuinte? Até a taxa de expediente do governo, até
o papel que o governo gasta quando quer protocolar uma
petição, tudo é repassado. Mas uma verdade é incontes
tável: os recursos que sustentam essas entidades são pa
gos pelos empregadores, que prestam um serviço inestimá
vel à Nação.

EE:sas entidades são tão eficientes e são orgulho do nos
so País, que geraram outras similares no mundo. Eu ci
taria o INCE na Venezuela, o INACAP no Chile, o UTU
no Uruguai, o SENATTI no Peru, o SENA na Colômbia; são
todas originárias do nosso modelo e estruturadas dentro do
sistema administrativo que essas entidades adotam. Daí
o êxito dessas entidades nos países latino-americanos. Será
possível que nós não temos o direito de dizer que ao menos
de pouca coisa devemos ter orgulho no Brasil?
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Pois bem, quando viajei pela Europa, pude verificar
que muito se falava nos centros universitários europeus
sobre Pelé e Oscar Niemeyer; além disso, pouca coisa se
falava do Brasil. Mas, em relação ao SENAI SESI SESC
e SENAC, não há um universitário europeu, 'norte-'ameri
cano que não conheça a eficiência dessas entidades. Mui
tos dos seus alunos vêm para cá fazer estágios para ad
quirir melhores condições de profissionalização de quali-
ficação profissional. '

Concluindo, Sr. Presidente, é precio botar para fora
dersas entidades os tentáculos do Estado. A intervenção do
Estado nessas entidades contraria a opinião de milhões
de brasileiros e não satisfaz aos interesses dos trabalha
dores, que andam correndo de onde há o dedo do Governo
porque aí, sim, é que se institui o antro da corrupção, da in~
terferêncía político-partidária. Nessas entidades ali den
tro, esses fatores não existem: estuda o filho d~ operário
comunista, o filho do operário socialista o filho do operá
rio da direita, o filho do operário da ésquerda sem dis-
tinção nenhuma. '

Defendo essas entidades e acho que os nossos colegas
devem dar à população brasileira uma resposta, rejeitando
esta emenda intervencionista 'que deseja acabar com o
que o Brasil ainda tem de bom e de melhor para benefi
ciar os trabalhadores brasileiros.

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Constituintes, tem o Relator-Geral a maior
simpatia, como, de resto, todos nós, pelos critérios que
assegurem a efetiva participação da sociedade nos órgãos
que devam ter vinculações com os interesses dos traba
lhadores.

Nada obstante esta disposição nossa, que já está con
sagrada no projeto, quando, no art. 6.0 , IX, se assegurou a
participação na gestão da empresa, parece-nos que a
emenda não vem atender, na realidade, aos interesses da
grande massa trabalhadora.

Não temos dúvidas das superiores intenções do seu
ilustre autor, mas a verdade é que, no caso, ainda mais
com a inclusão da figura do Estado como partícipe na
condução dos interesses dessas entidades, o que se confi
gura é uma verdadeira intervenção, que não é desejável
quando [e tem notícia de que razoavelmente elas vêm sen
do mantidas e prestando seus serviços.

Apenas para concluir, lembraria que, há poucos dias,
lendo com toda a atenção dados biográficos do nosso es
timado colega e grande líder dos trabalhadores Luiz Iná
cio Lula da Silva, encontramos a lembrança de que sua
formação básica profissional, como torneiro-mecânico,
S. Ex.a a adquiriu no Senai, e, portanto, no seu íntimo,
é um dos muitos e muitos brasileiros e trabalhadores que
guardam uma boa lembrança daquela oficina de trabalho
que é o SENAI, como de resto são as demais entidades do
gênero.

Mais adiante, quando se cogitar dos direitos sociais,
devemos encarar e devemos providenciar mecanismos de
participação de trabalhadores, empregados e empregado
res na administração até de fundos que sej am geridos e
mantidos com os seus recursos.

No momento, muito a contragosto, nos vemos eompe
lidos a votar contrariamente à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação. (Pausa)

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Cristina Tavares Harol
do Sabóia, José Paulo Bisol, José Ulisses de Oliveira, Nel
ton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Rai
mundo Bezerra, Sigmaringa Seixas, João Agripino, Nel
son Wedekin, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, José Maurí
cio, Lysâneas Maciel, Luís Salomão, Gastone Righi, otto
mar Pinto, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda
Sampaio, Haroldo Lima, Roberto Freire e Beth Azize.
Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Celso Dou
rado, Egídio Ferreira Lima, Fernando Lyra, Antônio
Britto, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson,
Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Rodrigues Palma, Virgil
dásío de Senna, Albano Franco, Daso Coimbra, Alceni
Guerra, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco,
José Lins, José Santana de Vasconcellos, José Thomaz
Nonô, Luís Eduardo, João Menezes, Mário Assad, José
Lourenço, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira,
Hugo Napoleão, Edison Lobão, Jonas Pinheiro, Gilson Ma
chado, Mozarildo Cavalcanti, Paes Landim, Ricardo Izar,
Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres,
José Luiz Maia, Virgílio Távora, Francisco Rossi, Adolfo
Oliveira, Siqueira Campos. ABSTENÇAO do Senhor Constí
tuinte Jarbas Passarinho.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 25 Constituintes;
votaram NAo 45 Constituintes; absteve-se de votar 1
Constituinte. Total: 71 votos. O Destaque foi prejudicado
por falta de quorum qualificado

Em votação o Destaque n.o 500, requerido pelo Cons~

tituinte José Genoíno, referente à Emenda n.? 28191, de
sua autoria, emenda aditiva. (Pausa)

S. Ex.a retira o destaque.
Em votação o Destaque n.O 543, requerido pelo Consti

tuinte José Genoíno, referente à Emenda n. O 11822, de
sua autoria. (Pausa)

S. Ex.a retira o destaque.
Em votação o Destaque n.o 900, requerido pelo Cons

tituinte Haroldo Lima, referente à Emenda n.o 27679, de
autoria do Sr. Constituinte Edmilson Valentim.

O SR. CONSTITUINTE EDMILSON VALENTIM - Sr.
Presidente, a minha emenda tem o teor basicamente igual
ao que acaba de ser aprovado na emenda do Constituinte
Paulo Paim. Eu retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o Destaque n.? 943, requerido pela Constituinte
Cristina Tavares, referente à Emenda n.? 25673, de sua
autoria. É uma emenda aditiva e do seguinte teor:

"Art. É assegurada a participação dos tra
balhadores em igualdade de representação com
os empregadores em todos os órgãos da adminis
tração pública direta e indireta, bem como em
presas concessionárias de serviços públicos onde
seus interesses profissionais, sociais e previden
ciários sejam objetos de discussão e deliberação.
A escolha da representação será feita diretamen
te pelos trabalhadores e empregadores.

Art. Nas entidades de orientação, de for
mação profissional, cultural, recreativa e de as
sistência social dirigida aos trabalhadores, é as
segurada a participação tripartite do Governo,
trabalhadores e empregadores."

Este segundo artigo está prejudicado pela situação
anterior. O primeiro está mantido.

. .A.".SRA..CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Diãnte. da composição de força nesta Comissão, retiro a
emenda.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retira
da a emenda.

Em votação o Destaque n.O 980, requerido pelo Consti
tuinte Vilson Souza, referente à Emenda n.o 25841.
S. Ex.a indicou vários Constituintes para encaminhar a
votação do destaque à emenda que apresentou. O primei
ro deles citado nominalmente é o Constituinte Nelton
Friedrich.

A Emenda é do seguinte teor:
"É garantido às categorias diferenciadas e a

profissões regulamentadas o direito de organiza
ção de respectivas entidades sindicais únicas, por
base territorial, não se lhes aplicando o disposto
no artigo ... " -

{Pausa}
Retirado.

Em votação o Destaque n.o 990, requerido pelo Cons
tituinte Vilson Souza, referente à Emenda de n.O 23200,
também com indicação dos Constituintes Nelton Frie
drich, Jorge Hage, José Paulo Bisol e Nelson Wedekin para
defendê-la.

A emenda tem o seguinte teor:
"O candidato a qualquer cargo eletivo terá

direito a pelo menos 60 dias de férias no período
imediatamente anterior à data das eleições, não
podendo ser demitido em razão de sua filiação
político-partidária, e gozará de estabilidade no
emprego enquanto durar o seu mandato."

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Retiro, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirada
a emenda.

Em votação o Destaque n.o 1083, requerido pelo Cons
tituinte Vilson Souza.

Requer S. Ex.a destaque para votação em separado do
art. 17, inciso IV, alínea o, do projeto de Constituição
chamado "Cabral Zero", de autoria do Sr. Constituinte
Nelton Friedrich.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Re
tiro, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirada
a emenda.

Em votação o Destaque n,v 1129, requerido pelo Cons
tituinte Vivaldo Barbosa, referente à Emenda n.O 7212,
de sua autoria.

Tem a palavra o Constituinte Vivaldo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, esta matéria já contém o seu propósito e o
seu alcance na votação do art. 9.°, de ontem. Por isto,
retiro o destaque da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Também
de autoria do Constituinte Vivaldo Barbosa, o Destaque
n.> 1168, referente à Emenda n.O 9882, de sua autoria.

A emenda tem o seguinte teor:

"As convenções e os acordos coletivos vincula
larão e produzirão efeitos para as partes signatárias

e seus associados."

O 8R. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Tam
bém retiro, Sr. Presidente, em função da votação do a~t. 9.°

O ~R. PRESIDENT:j!: (Jarbas PassarilJ.bp) - Retirada
a. emenda...

Destaque n,? 1226-87 - Emenda n.o 1P 9936-6,
do Sr. Vivaldo Barbosa, "que acrescenta parágrafo
ao art. 13 do Projeto de Constituição (art. 6.0 do
Substitutivo n.O 2).

Ainda de S. Ex.a, Constituinte Vivaldo Barbosa, o Des
taque n.> 1226, referente à Emenda n.? 9936, que tem o
seguinte teor:

"Constituirá crime a violação dos direitos dos
trabalhadores fixados nesta Constituição."

S. Ex.a tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.

Presidente, Srs. Constituintes, comungo com as teorias
penais mais modernas, mais recentes, que recomendam a
descriminalização e, acima de tudo, a despenalísação, com
a pena privativa da liberdade de uma gama imensa de
fatos considerados até então como crime. Há uma situa
ção em nossa relação de trabalho, nas relações socíaís em
geral, que merecem a nossa consideração para uma pena
lização mais rígida, mais dura do que as penalizações pe
cuniárias que são as violações costumeiras reiteradas, repe
tidas, corriqueiras dos direitos dos trabalhadores fixados
na legislação e nas Constituições.

Estamos aqui, hoje, debruçados sobre um conjunto .de
medidas, de normas, que assegurem o direito dos traba
lhadores de forma profunda, que assegurem o direito dos
trabalhadores de maneira a garantir a sua sobrevivência
pessoal e de sua família; estamos aqui cuidando das famí
lias dos trabalhadores deste País. Não podemos tolerar
que as violações dessas normas, o desrespeito a essas nor
mas que ferem fundamentalmente a sobrevivência de um
ser humano, a dignidade de um ser humano e a dignidade
de uma família, sejam tratadas de maneira simplória, de
maneira meramente financeira e pecuniária, com multas
irrisórias que são as multas por infrações trabalhistas e
sujeitas apenas a um controle de fiscalização de uma es
trutura deteriorada, arcaica, inadequada do Ministério do
Trabalho.

Temos que dar um passo para que as normas conti
das nesta Constituição tenham maior relevância, maior
ressonância, maior respeito por aqueles que devem cumpri
las no interesse da defesa, da dignidade do trabalhador
e de sua família.

Por isso, Srs. Constituintes, é que trago esta emenda
à consideração deste Plenário, para que voltemos os nossos
olhos e até as nossas emoções, para que possamos pena
lizar como crime as violações dos direitos fundamentais
dos trabalhadores e de suas famílias, assegurados nesta
Constituição pelo esforço de todos nós Constituintes.

Já aprovado por esta Comissão o dispositivo do Re
lator Bernardo Cabral, como aconteceu em muitos mo
mentos do seu Substitutivo, de extraordinária felicidade
e limpidez, que estabelece uma categoria de penas a serem
aplicadas em caso de cometimento de qualquer crime.
Entre elas se incluem a pena privativa da liberdade, a
pena de suspensão ou interdição de direitos. Podemos hoje
considerar como crime uma violação de direitos traba
lhistas que estamos assegurando na Constituição e a lei
depois definirá qual dessas penas mais se adequará a uma
violação dos direitos trabalhistas.

Inclino-me pela interdição e suspensão dos direitos
como uma das principais e primeira das penas, mas não
podemos deixar que essas penas possam ser aplicadas
àqueles empregadores violadores contumazes e permanen
tes das normas dos direitos trabalhistas que estamos asse
gurando nesta Constituição. Para isso que chamo a aten
ção dos Srs. ,constituintes; não estou pensando que a lei
venha a impor a pena privativa da liberdade, a impor
prisão aos empregadores que faltem com suas obrigações
trabalhistas; excomungo das teorias penais que a pena
Privativa da liberdade deve ser usada em casos e em cir-
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cunstâncias especiais, mas as outras penas aplicadas aos
crimes, em especial a suspensão e interdição dos direitos.
Devemos segurar e refletir que podemos abrir caminhos
para o legislador ordinário, para que os congressos na
cionais de amanhã possam adequadamente disciplinar e
penalizar as violações do Direito Trabalhista de uma ma
neira mais concreta, mais eficaz, mais contundente; que
possam legislar para que os empregadores inescrupulosos
pensem, reflitam, meditem mais e com mais responsabi
lidade diante da violação dos direitos dos trabalhadores,
que estamos assegurando nesta Constituição, que dizem
respeito à sobrevivência digna de um trabalhador, de um
ser humano e de sua família.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Eg'dio Ferreira Lima, para enca
minhar contra.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, antes de fazer o pronunciamento contra
a emenda, eu gostaria de levantar uma questão de ordem.
Eu queria pedir permissão à Mesa para que, quando eu
desejasse, pudesse falar daqui, usando o microfone para
apartes. Quando eu me sentisse mais descansado, ~u .iria
à tribuna. Digo isto a V. Ex.a, porque o ConstItumte

Aluízio Campos vem exigindo reiteradamente que os
Constituintes subam até à tribuna. Fazendo isso, V. Ex.a
vai evitar que ocorra o que ocorreu ontem com a Cons
tituinte Abigail Feitosa, e dias atrás comigo, quando me
estatelei no chão. Não aconteceu nada pior graças a pres
teza dos Constituintes Gerson Peres e Gastone Righi.

Ficarei imensamente grato a V. Ex.a
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A minha

interpretação, respondendo à questão de ordem de V. Ex.a,
é que a decisão é do Constituinte falar de ~nde lhe aprou
ver, usando o microfone de aparte ou a tribuna,

O SR. CONSTITUINTE l)":GíDIO FERREIRA LIMA 
Muito obrigado.

Sr. Presidente, o Constituinte Vivaldo Barbosa e~tá
imbuido do melhor propósito, quando quer de logo defimdo
na Constituição o caráter delituoso das infrações contra
o trabalho e o trabalhador. Mas não devemos fazer isto.
.creio que já é chegada a hora de n~o engord:;rmo.s ~xces
sivamente a Constituição com materia que e p:opna. da
legislação ordinária. Se continuarmos nesse cammho, ll'~
mos perder a credibilidade e a se;iedade para ~troduZlr
na Constituição mecanismos que sao rundementaís a uma
Constituição.

Ora a legislação penal e legislações extravagantes,
leis esp~ciais já definem uma série de crimes contra o
trabalho e co~tra os trabalhadores. A partir da nova Cons
tituição, que pretendemos seja moderna e racional, a .nova
legislação ordinnária, que virá a ter advento a partír da
nova Constituição, cuidará de tipificar todos esses delítos
e infrações que em regra são praticados contra o tra
balhador e contra o trabalho.

Vamos votar contra a emenda do Constituinte Vival
do Barbosa embora reconhecendo em S. Ex.a o melhor dos
propósitos, ,até quando se reporta à doutrina .mais. J?o
derna e mais avançada que se preocupa em Identítlear
esses abusos contra o trabalhador.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Pl"esidente,
Srs. Constituintes:

Em particular quero dirigir-me ao Constituinte Vi
valdo Barbosa. Sabe S. Ex.a o apreço que lhe tríbuto. E é
com muito pesar que me vejo forçado a votar contra o
texto apresentado por S. Ex.a, em que pese, e é bom que
se coloque em relevo, a altitude que pretende. É evidente
que na legãslação ordinária S. Ex.a encontrará em todos

nós um aliado para esta matéria, cuja idéia é das me
lhores.

Faço, assim, um apelo a S. Ex.a no sentido de que
retire esta emenda, para que não figure no texto cons
titucional.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Pr-esidente, atendendo ao apelo do Sr. Relator, e tendo
em vista a atitude construtiva que S. Ex.a tem mantido
com este plenário, com os srs, COnstituintes, assímãlando
idéias parciais, adaptando e mesmo alterando o projeto
de sua autoria, retiro o destaque.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Obrigado a
V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Está
retirado o destaque.

O SR. CONSTlTUliNTE JOAo MENEZES - Sr. Pre
sídente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte João Menezes" pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Sr. Pre
sidente, reconheço que o trabalho da Mesa é árduo e
difícdl. Foi distribuída agora, pela manhã, a relação das
emendas que estão sendo votadas. Entretanto, quando
V. Ex.a lê a emenda, procuramos aqui e não a achamos.
Várias delas não constam aqui. Isto causa um atrapalho.
Ou isto não funciona e vamos pelo número que V. Ex.a
der e jogamos de banda, ou, então, quando vier, tem que
estar certo, para não perdermos tempo no acompanha
mento.

Esta era a informação que queria prestar a V. Ex.a
como colaboração, não como crítica.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Exato.
E V. Ex.a naturalmente prestará homenagem ao trabalho
estafante da Secretaria. A planilha foi distribuída em
tempo oportuno, apenas, naturalmente, haverá um ou
outro momento em que a indicação da emenda, como é
o caso do próprio autor, peddu ele a mim que a lesse,
!porque teve dificuldade em encontrá-la, mas ela está
registrada no livro que o Senador José Lins chama ironi
camente de "livro de bolso", os oito livros de bolso já
dístribuídos. .

Em votação o Destaque n.? 1227, requerido pelo Cons
tituinte Vivaldo Barbosa, referente à Emenda n.o 9935.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, eu havia entendddo que este destaque estaria
prejudicado, em virtude da votação da matéria anterior,
idêntica.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Exata
mente. Obrigado a V. Ex.a

Destaque n.o 1411/87 - Emenda n,v 1P 20783-5,
do Sr. Nelson Carneiro, "que adita artigos ao Título

. 11, Capítulo II do Projeto de Constituição (art. 9.°
do Substitutivo n.o 2)". (156.a votação)

Em votação o Destaque n.O 1411, requerido pelo Cons
tituinte Nelson Carneiro, referente à Emenda n.? 20783.

Em atenção ao que acabou de reclamar o Constituinte
João Menezes, e devido à prática que se tem adotado aqui
de permitir que antes do enunciado da matéria em vota
ção seja possível fazer alterações, chamo a atenção para
o fato de que há alterações de fundo nesta matéria. En
tão, vamos ler o art. 2.° O art. 1.0 não está modificado. No
art. 2.°, S. Ex.a, o Senador Nelson Carneiro, fez supressão
de várias palavras.

Peço a atenção dos nobres Constituintes, porque é
um texto que moddfica bastante a redação original da
emenda.

O texto fica da seguinte maneira:
-"Art. li: assegurada a participação dos tra

balhadores, empregador e empregadores em to-
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dos .os órgãos onde seus interesses profissionais e
previdenciários sejam objeto de discussão e de
deliberação."

Então, é assecuratória da part'cípação de trabalha
dores ,e empregadores sem qualificar paridade ou co
gestão.

III a emenda do Senador Nelson Carneiro.
O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESliDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a

palavra o Sr. Constituinte João Menezes, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Sr. Pre

sidente, reconheço a dificuldade que têm os Srs. Cons
tituintes ao votar este projeto de lei, mas parece-me que
é um hábito que está havendo aqui, de que os autores
estão emendando as emendas que estão em discussão.
Ora, o prazo para essas emendas já foi vencido e deter
minado. Então, não exdste mais prazo para vencer. En
Quanto elas não entrarem em discussão, não se pode mo
dificar, não se pode chegar à Mesa, e cortar uma pala
vra ou acrescentar outra. Isto, parece-me, traz, uma bal
búrdia à díscussão. Isso já toí- decidido anteriormente,
não por V. Ex.a, e traz dificuldades ao trabalho porque
não se deu mais prazo para as emendas e as emendas
são alteradas, a qualquer momento. Isto causa uma con
fusão geral, como aliás a confusão geral está em toda
a discussão deste projeto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - "A con
fusão é geral", "D. Casmurro", Machado de Assis. Aconte
ce que aqui o prazo é um pouco diferente. O que se per
mitiu foi para dar maior flexibilidade aos trabalhos, que
acordos ínterpartddárlos fossem feitos antes do enunciado
da matéria. Não como chamou a atencão ontem o Consti
tuinte José Lins, com grande razão, não inovando no
sentido de editar, mas, sim, de ruprímir, dando um novo
texto. Esse está mantido dentro da praxe que foi adotada.

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - V. Ex.a
está mantendo a praxe, e é natural que a mantenha.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Foi uma
decisão comunicada em 2 de outubro.

O SR. CONSTITUINTE JoAO MENEZES - Sei que
o foi, mas, no meu entender, foi uma decísão ruim, porque
abriu um precedente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Recolho
o ponto de vista de V. Ex.a.

Tem a palavra o Constituinte Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEmO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, desnecessário será dizer que
aqui compareço com o único título que tenho, além de
Sendaor. Sou aposentado do INPS. Durante os 55 anos da
minha vida de advogacia nunca fui advogado de partido
algum. nunca fui advogado de empresa alguma, fui apenas
advogado daquele cidadão qU2 batia na minha porta, en
tregava a causa, terminava e ia embora.

Com essa tranqüilidade e com os 58 anos de vida pú
blica, e os 55 anos de advogacia militante, sustento a
emenda popular, com as modificações que me pareceram
as mais razoáveis e que podem encontrar o consenso
desta Casa.

O texto é simples:
"lll assegurada a participação dos trabalhado

res e empregadores em todos os órgãos onde seus
interesses profissionais e previdenciários sejam
objeto de discussão e delíberação."

A -dúvida, Sr. Presidente, que se levanta - e sei que é
o motivo da Impugnação do nobre Constituinte Gastone

Righi ---; é porque se excluiu a-palavra "sociais". Creio que
a palavra "sociais" é ampla demais, porque inclui, por
exemplo, que num clube de banqueiros se tivesse que ter
uma participação necessária de bancários' ou numa so
ciedade de índustríáríos fosse necessária'a participação
dos industriais. A palavra "sociais" é ampla demais, e.
como não podia modificar senão restringindo, tive que
retirar a palavra "sociais", porque chegaríamos ao absur
do de fazer, um dia, uma associação da protíssíonaís da
indústria automobilística para festejar aniversários e
outras comemorações, obrigando que tivessem, entre seus
diretores, os empregados da empresa. O qU2 é um absurdo,
daí eu ter retirado a palavra "sociais".

É possível que se pudesse substituir a palavra "sociais"
por outra, mas é impossível, depois de apresentada a
emenda, substituir expressões.

Falo isso e a ressalvo, porque, aqui, sou apenas um
homem que tem votado de acordo com a sua consciência,
Não tenho compromícso com empregador nem com empre
gado; estou no último quartel da minha vida aos 77 anos
Senador eleito por 8 anos; sou um Senador vit~lício. porque'
aos 85 anos não irei pedir mais votos a ninguém, se Deus

me der vida e saúde para chegar' até lá. (Palmas)

Muito obrigado. Recebo comovido estas palmas. Mas
o que quero acentuar é que nesta altura eu aqui não de
fendo interesse de ninguém: voto sempre de acordo com
o que acho justo, principalmente para não transrormar
a Constituição nem na Consolidação das Leis do Traba
lho, nem no Código Civil, nem no Código Penal. Devemos
ter aqui regras gerais que podem ser aperfeiçoadas e dis
criminadas na legislação ordinária.

Por isso, srs, Constituintes, é que peço o apoio dos
meus eminentes Colegas para o texto que agora está sendo
votado. Esperei que fossem votados ontem os textos mais
amplos. inclusive aquele do eminente Constituinte Luiz
Inácio Lula da Silva. Mas esses textos não passaram.
Aguardei que esses textos fossem votados, de modo que
este é o último texto sobre este assunto. Espero que a
Assembléia Nacional Constituinte, através da sua Comis
são de Sistematização, vote tranqüilamente, com consciên
cia este texto. {Mnit,o bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra a Sra. Constituinte Cristina Tavares, para enca
minhar contrariamente à emenda.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, provavelmente a
maior. soma de dinheiro, de lobblY, está sendo jogada em
favor do Sesc, Senai e Sesi e a maior demagogía U·'

empresários está evidentemente nesta processo e nesta
emenda.

Gostaria que todos os Srs. oonsãtuíntes soubessem de
alguns números que são importantes. Saibam V. Ex.as,
Srs. Constituintes, que o Sesi de São Paulo, somente ele
arrecadou, em 1986, mais dinheiro do que as transferên
cias do Governo Federal para os Estados do Rio Grande
do Norte, Piauí, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Es
pírito Santo. Nove Estados desta Federação receberam
menos recursos do Governo F·aderal do que exclusivamen
te o Sed do Estado de São Paulo.

As quatro entida;des juntas - Sesc, Senac, Senai e Se3i
- arrecadaram mais do que qualquer Estado da Federa
ção. As quatro entidades juntas, Srs. Constituintes e Sr.
Relator Bernardo Cabral, arrecadaram , , .
CZ$ 13.790.000.000,00.

Este dinheiro não é dos patrões ou dos empresários,
conforme dito largamente; faz parte da planilha de
custos e é repassado, de' forma que todos nós o
pagamos. III um dinheiro público, administrado exclusiva-
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mente pelos empresários e de forma desonesta. Isto é
pelegagem patronal!

A Confederação Nacional da Indústria, com 172 bi
lhões de cruzados em seu orçamento do ano passado, re
cebeu 66% desta quantia, ou seja, quase 114 bilhões de
cruzados, do Senai.

Em nome dos trabalhadores, -novamente se enrique
cem os organismos patronais e a dominação! Não é possí
vel fazer sindicalismo e defender os trabalhadores fazen
do tamanha concessão, tamanha demagogia!

Não queremos acabar com Sesi, Senai, Sesc ou Senac;
o que queremos é que a organização seja tripartite ou
paritária. Queremos a apartíeípação responsável dos
trabalhadores na administração desses enormes recursos,
que hoje, sob a capa ou fachada dos argumentos dos
outdoors utilizados pelo lobby dessas ·entidades, servem ex
clusivamente aos institutos patronais.

Srs. Constituintes, deixo a V. Ex.as a análise desta ma
téria. Preferiria que tivéssemos aprovado com responsa
bilidade a administração tripartite: Governo, trabalhado
res, empresários. Estamos analisando agora a Em·anda
Nelson Carneiro; posteriormente virá uma outra emenda,
a emenda paritária. Avaliem V. Ex.as os riscos que podere
mos ter. Acredito, Constituinte Nelson Carneiro, que a
proposta de V. Ex.a é boa no sentido de que admite uma
participação, mas a joga para a legislação ordinária.

Os recursos dos empresários num lobby; neste lobby
que está sendo realizado, o empregado não permitirá ... 
ou faremos isso agora ou não faremos mais!

Quero concluir dizendo: não sou contra... esse lobby
empresarial, que de certa forma se apresenta de forma
muito suja nesta Constituinte; andou espalhando, através
de outdoors, através de publicações, sempre pagas com o
dinheiro do trabalhador, que aqueles que querem a par
ticipação dos trabalhadores na gestão dessas entidades
estão contra as entidades. Não! Estamos contra a manipu
lação dos recursos de todos apenas por um ou dois par
ticipantes que são os empresários.

De forma que avaliem V. Ex.as se vale a pena correr
o risco de aprovar a emenda seguinte ou votarmos na
de Nelson Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, para se pronunciar a favor da emenda, o Cons
tituinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

O destaque do eminente Constituinte Nelson Carnei
ro embasá-se em emenda popular oriunda da Associação
Profissional dos Empregados Domésticos de São Paulo, da
Associação Profissional dos Empregados Domésticos de
Santa Catarina e da Associação Profissional dos Empre
gados Domésticos de Uberlândia, a qual prevê altamente
a participação dos empregados, dos trabalhadores e em
pregadores em todos os órgãos onde seus interesses pro
fissionais e previdenciários sejam objeto de discussão e
deliberação.

Parece, e é seguro, que esta emenda e este destaque
fazem com que se estabeleça, na Constituição, o princí
pio geral da participação, sem a preocupação de que esta
participação se deva dar em órgãos de "A" ou de "B". A
forma pela qual essa participação se dará estará asse
gurada na Constituição e na lei ordinária e lá definida.
Não há aqui a preocupação de excluir ou de colocar um
universo de participação popular só ao Sesc, ao senaí
etc. Está a participação assegurada em todos os órgãos,
quer aqueles que existam hoje, quer aqueles que existam
amanhã.

É necessário que esta Constituinte e que este corpo
de Constituintes percebam que esta Constituição não é
feita para o Brasil de hoje que possui o órgão "A", O órgão
"B" e o órgão "C". É necessário que esta Constituição
seja feita para o Brasil de hoje e para o Brasil de ama
nhã, um Brasil que desconhecemos, mas no qual, pela
vontade e pela emenda de Nelson Carneiro, os trabalha
dores terão a participação necessária em todos os órgãos
de hoje e em todos os órgãos de amanhã, em que seus in
teresses profissionais e previdenciários sejam objeto de
decisão.

É por isso, Srs. Constituintes, pela visão ampla que
precisamos ter, pela necessária visão de que esta Consti
tuição não é da conjuntura de hoje, mas da conjuntura
de 20 anos, de 50 anos, para que possamos responder,
com competência, a este anseio nacional; é por isso e por
tudo isso que encaminho favoravelmente à Emenda Nel
son Carneiro.

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, para
encaminhar, contrariamente, a votação.

O SR. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, eu me inscrevi para falar na
emenda do Senador Nelson Carneiro, exatamente porque,
se a emenda de S. Ex.a for aprovada, a minha emenda,
que viria a posteriori, estará prejudicada e eu quero con
fessar, até antes de falar, que sem opção de voto numa
emenda que defina, concretamente, o tipo de participação,
eu não terei dúvida em votar na própria emenda do Se
nador Nelson Carneiro na hora em que tiver que dar o
meu voto. Mas, eu me inscrevi para falar porque algumas
verdades têm que ser ditas aqui.

Os empresários passaram 7 meses fazendo uma cam
panha caluniosa contra vários Constituintes, que não que
riam acabar com o Senai e nem queriam acabar com o
Senac mas que queriam, pura e simplesmente, garantir
aos trabalhadores o direito de participação e igualdade de
condições e eles foram para a televisão dizer que nós
queríamos acabar com o Benaí, que nós queríamos acabar
com o Sesc, que era preciso fazer uma emenda popular
com a ajuda dos trabalhadores dentro das entidades,
para que assinassem uma emenda popular para a manu
tenção do Sesi e do Senac. Acho que essas coisas pre
cisam ser ditas a bem da verdade e somente os empre
sários é que têm os meios de comunicação nas mãos
para dizerem o que bem entendem e nem sempre os Cons
tituintes que defendem as propostas mais avançadas po
dem falar contra. Precisamos dizer aqui, por exemplo,
que o sesc, o Sesi, o Senai e o Senac, as quatro enti
dades juntas, vão arrecadar este ano mais de 25 bilhões de
cruzados. Vão arrecadar mais de 25 bilhões de cruzados,
dos quais uma parcela desse dinheiro vai para a admf
nistração da CNI e para as Federações dos Empregados
nos Estados.

Só para se ter uma idéia, em São Paulo, no ano pas
sado, de 172 milhões e 540 mil cruzados, 114 milhões fo
ram repassados para a Fiesp ou seja, aproximadamente
66% foram repassados para a Fiesp. Se nós pegarmos
alguns dados que a companheira Constituinte Cristina
Tavares já disse aqui, vamos perceber uma coisa gritante:
a União repassou para o Estado de São Paulo, no ano
passado, 9 bilhões e 600 milhões de cruzados. Enquanto
isto, a arrecadação do Sesi ,8 do Benai foi de 11 bilhões
e}OO mi~§es de cruzados. Ora, esses números, faço ques
t~o de dizê-los, apenas para mostrar - eu não eompreen
d~a bem - o porque da campanha alucínante que a
Fiesp, que a CNI fizeram contra a participaçao tripar
tite. Até então, não conhecia os números, mas vendo essa
quantidade de dinheiro sendo repassada uma parte para
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o CNI, sendo repassada uma parte para as Federações
dos Estados, começo a compreender por que a ganância e
por que, às vezes, até a falta de respeito, com as posições
progressistas dos que queriam administração já definida
na Constituição.

Penso que é importante dizer também que o empre
sariado brasileiro, que chora a vida inteira que há muitos
impostos para pagar - é imposto da Previdência, é im
posto do Fundo de Garantia, é imposto disso, é imposto
daquilo - na verdade, um dia vai ter um empresário sé
rio que vai vir à tribuna e vai dizer:

"Olha gente, nós não estamos pagando nada, é o "Zé
Povinho" que está comprando as coisas que está pagando
tudo aquilo que a gente diz que paga" (Palmas.) porque
aí vamos começar a esclarecer. E outra coisa, a participação
que eles querem dos trabalhadores ja existe hoje. Num
conselho de 15 tem um "pingüim de geladeira" dos traba
lhadores. l!: como no Conselho Monetário Nacional. Estão
lá o Governo e o patrão juntos e há um representante dos
trabalhadores, ou seja, a figura decorativa para mostrar
para o mundo que os trabalhadores brasileiros participam.

Como no Brasil não existe diferença entre Governo e
patrão, é tudo a mesma coisa, porque são os patrões que
estão governando, ou seja, ficam as duas partes contra os
trabalhadores.

Eu fazia questão de dizer isso, que quando o Relator
Adolfo Oliveira disse que não tinha a participação dos
trabalhadores, hoje já tem participação dos trabalhado
res, hoje os trabalhadores já participam com um repre
sentante e é muito pouco. O que nós queremos é parti
cipar de forma decisiva.

Falando isso, quero dizer, de antemão, que vou votar
na emenda do Constituinte Nelson Carneiro, porque é a
única que dá chance de no futuro conseguirmos conquis
tar a participação tripartite, que é a reivindicação de vá
rios Constituintes nesta Casa, (Palmas)

O SR. PiRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente
e Srs. Constituintes, ainda bem que o final da sustentação
do Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva foi declarar que
votaria a favor da Emenda Nelson Carneiro. Preocupei-me,
porque conheço o Senador Nelson Carneiro há mais de 25
anos. Tive a honra de ser seu colega, e lá se vão vín
tantos anos, e foi um dos primeiros companheiros .qtre me
telegrafou, solidarizando-se comigo pela minha cassação
e suspensão dos meus direitos políticos por 10 anos. Depois,
sua filha, advogada, tive a honra que fosse a minha assis
tente no meu escritório profissional. Fiquei preocupado
com os números que a Constituinte Cristina Tavares enun
ciou aqui, como lobby dos empresários. Confesso que, se a
emenda não fosse assinada por Nelson Carneiro, teria di
ficuldade em acompanhá-la, porque se lança uma dúvida,
até que ponto os empresários teriam feito um trabalho não
muito correto, conforme ressaltou a Constituinte Cristina
Tavares. Mas como S. Ex.a, o próprio Constituinte Luiz
Inácio Lula da Silva e eu conhecemos V. Ex.a pessoalmente,
Senador Nelson Carneiro, vamos prestar-lhe uma homena
gem, a homenagem de o acompanhar na sua emenda que,
em verdade, assegura a participação dos trabalhadores.
V. Ex.a ressalta em todos os órgãos em que haja interesses
profissionais e previdenciários acho que é um passo à
frente; penso que V. Ex.a, nobre Constituinte Nelson Car
neiro, coloca de uma vez por todas no texto constitucional
a segurança desta participação.

Em homenagem ao seu nome, ao passado que V. Ex.a
cultivou neste Parlamento. O meu voto pessoal é pela apro
vação de sua emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção a Emenda de n.O lP-20783-5.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir Gabriel Artur da
Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos' Sant'An
na, Celso Dourado, Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima
Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, FranciscÓ
Pinto, Haroldo Sabóia, Antônio Britto, João Calmon José
Fogaça, José Paulo Bisol, José Richa, José Ulisses d~ Oh
veira, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich
Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos Piment~
da Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra Renak> Vianna
iRodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, VirgÚdásio de Senna'
Wilson Martins, Albano Franco, Antonio Mariz Délio Braz'
Euclides Scalco, Israel Pinheiro, João Agripino: José CarIo~
Grecco, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Uldurico Pinto
Vicente Bogo, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos'
Me:r;de:s Thame. Arnaldo Prieto, Erald.a Tino c.a, José Líns
Jo:e Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô Luís
Eduardo, Mário Assad, José Lourenço, Ricardo 'Fiúza,
San9-ra Cavalc~nti,. Enoc Vieira, Hugo Napoleão, Edison
Lobao, Jonas Plnhelro, Gilson Machado, José Tinoco Mo
za~ildo Cavalcanti, Paes Landim, Antonio Carlos K~nder
ReIS, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho Vir
gílio Távora, Adylson Motta, José Maurício Bocáyuva
Cup~a, Luiz Salomão, Fr,ancisco Rossi, Gastone' Righi, Luiz
In~clo I:ula .da Silva, Plinio Arruda Sampaio, Adolfo Oli
veira, SIqueIra Campos, Haroldo Lima, Roberto Freire e
Beth Azize. Votaram NÃO os seguintes Senhores Consti
tuintes: Abigail Feitosa, Cristina Tavares e João Menezes.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n.O 001411/87 o Sr. .Jarbas Passarinho,
Terceiro-Vice-Presidente, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Fernando Henri
que Cardoso, Quarto-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 84
Constituintes; votaram NÃO 03 Constituintes. Total: 87
votos. O Destaque foi aprovado.

Peço a atenção dos Srs. Constituintes para uma co
municação importante: hoje, pela manhã, antes de se ini
ciar a sessão, tivemos uma conferência com o técnico res
ponsável pelo painel eletrônico. EstalfiOs prontos para
fazer o primeiro ensaio de votação hoje à tarde. Peço aos
Srs. Constituintes que não se esqueçam de trazer à tarde
o número de suas carteiras de Constituintes, de Deputado
ou Senador, o número do código que foi a todos repassado
numa comunicação escrita do Presidente da Constituinte.
Então, faremos uma experiência, uma espécie de treina
mento geral, prévio, antes da primeira votação, de prefe
rência entre 15 horas e 30 minutos e 16 horas da tarde,
quando estaremos, provavelmente, com maior número de
presentes. O painel só registrará o voto dos titulares; dos
suplentes, por impossibilidade de resolver o problema técni
co, votarão, corno no momento, pela chamada adicional.
f'- lista dos ti~ulares será.,! dentro de dois minutos, entregue
a Mesa, depois da votaçao. Por esta lista os Relatores po
derão verificar imediatamente quantos suplentes de cada
partddo podem ser chamados. Desta forma, poderemos
dinamizar estas votações, agilizá-las mais a partir desse
ensaio. (Pausa) ,

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Destaque n.o 1584, do 'Constituinte Paulo Paim com emen
da aditiva, que está prejudicada pela aprovaçãó da Emenda
Nelson Carneiro.

Do mesmo Constituinte Paulo Paim, Destaque n.v 1587.
S. Ex.a se encontra presente? (Pausa)

Retirado.

Destaque n.O 1594 do Constituinte Paulo Paim Reti-
rado. Prejudicado pela Emenda Nelson Carneiro. .
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_ Do Constituinte Wilson Campos, Destaque n.? 1581,
Nao estando S. Ex.a presente, o destaque está prejudicado.

Do mesmo autor, Destaque n.o 1831, com o mesmo
destino.

Do Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, Destaque n,?

1914. Retirado.
Do Constituinte Virgílio Guimarães, Destaque n.? 2055.

Retirado.
Os Destaques n.os 2097, 2107, 2117, 2184, 2195 e 2216

do Constituinte João Paulo, foram retirados. '
.Do Constituinte Vladimir Palmeira, Destaque n.O 2285.

RetIrado.
Do Constituinte Luiz Gushiken, Destaques n.os 2392,

2294, 2395, 2406, 2407, prejudicados pela ausência.

. ,Do Senador Nelson Wedekin, Destaque n.> 2537. Pre
Judicado pela ausência.

Do Deputado Nelton Friedrich, Destaque n.O 2633.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr
Presidente, tão-somente estava completando o requerimen~
to, para que este assunto seja transrerído para a área com
petente, porque se trata do direito à propriedade.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Perfeitamente.

O SR. CONSTITUINTE NELTON F1RIEDRICH - Apro
veito para desistir de outros requerimentos que tenho nes
te sentido.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa agradece penhoradamente ao Sr. Constituinte, o
esforço, desistindo de todos os seus destaques nesta manhã.

Do Constituinte Nelton Friedrich, Destaque n.o 2721
Retirado. .

Do Constituinte Farabulini Júnior, Destaque n.? 2825.
Prejudicado.

Destaque n," 3184/87 - Emenda n.? ES
34447-1, do Sr. José Lins, "que adita parágrafo
ao art. 7.° do Substitutivo n.a 1 (art. 9.° do Substi
tutivo n,? 2)". (157.a votação)

Do Constituinte José Lins, Destaque n.o 3184. Trata-se
de uma emenda aditiva que acrescenta o § 4.0 ao art. 7.°,
dizendo:

"As empresas de mais de 50 empregados são
obrigados a manter em seus quadros de pessoal efe
tivo pelo menos 10% de pessoas maiores de 45 anos
de idade".

Está mantido? (Pausa)

Se está mantido, ao nobre Constituinte ofereça a pa
lavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente, a
emenda é bastante simples e acho que compreensiva para
todos. Propomos apenas que as empresas com mais de 50
operários dêem uma quota percentual dos seus emprega
dos a pessoas com mais de 45 anos de idade.

Parece-me que esta é uma medida importante, porque,
apesar de a Constituição impor que não devam ser discri
minados nem por sexo nem por idade, na verdade essa
discriminação existe.

De modo que peço o apoio dos meus Pares para aprovar
esta emenda.

O SiR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, peço a palavra, para encaminhar favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte Paulo Ramos, para encami
nhar a favor da emenda.

o SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Constituintes, a emenda apresentada
pelo Constituinte José Lins guarda em certo sentido uma
vinculação com a estabilidade no emprego e serve ta{nbém
como um empecilho para a rotatividade da mão-de-obra.
. Sabemos ??je, que no Brasil, o homem, a partir de certa
Idade, tem dífículdades de encontrar emprego e até difi
culdaC!es de permanecer no emprego. Não obstante a preo
cupaçao com a aceleração do trabalho, não podemos deixar
,de endossar esta proposta, porque certamente tem um
grande alcance social.

Parabenizo o Constituinte José Lins pela sua proposi
tura e espero que os Integrantes desta Assembléia Nacio
nal Constituinte saibam compreender a sua relevância e
votem a favor.

O SR. PRESIDENTE (Fernandú Henrique Cardoso) 
Pergunto se há algum Constituinte que queira fazer uso
da palavra para encaminhar contra a emenda. (Pausa.)

O Sr. Relator deseja fazer uso da palavra? (Pausa.)

A emenda do Constituinte José Lins exige das empresas
com mais de 50 empregados a obrigação de que pelo menos
10% tenha mais de 45 anos de idade.

Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Alfredo Campos, Celso Dourado, Fer

nando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Paulo
Bisol, José Richa, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Os
waldo Lima Filho, Paulo Ramos, iRaimundo Bezerra, Ro
drigues Palma, Sigmaringa Seixas, Albano Franco, Antonio
Mariz, José Maranhão, Octávio Elísio, Vicente Bago, Alceni
Guerra, Antoníocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto,
Eraldo Tinoco, Júsé Lins, José Thomaz Nonô, Mário Assad,
José Lourenço, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc
Vieira, Hugo Napoleão, Edison Lobão, Jonas Pinheiro. José
Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Bonifácio de Andrada, José
Mauricio, Bocayuva Cunha, Luiz Salomão, Francisco Rossi,
Gastone Righi, ottomar Pinto, Luiz Inácio Lula da Silva,
Aldo Arantes, Roberto Freire e Beth Azize. Votaram NÃO
os seguintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Al
mir Gabriel, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos
Mosconi, Carlos Sant'Anna, Cristina Tavares, Egídio Fer
reira Lima, Fernando Henrique Cardoso, Antônio Britto,
José Fogaça, Nelson Jobim, Nilson Gíbron, Pimenta da
Veiga, Prisco Viana, Renato Vianna, Virgildásio de Senna,
Wilson Martins, Délio Braz, Euclides Scalco, Israel Pi
nheiro, João Gripino, José Carlos Grecco, Roberto Brant,
Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Aloysio Chaves, Luis
Eduardo, Gilson Machado, Paes Landim, Antônio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Virgílio Távora,
Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira e Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 47 Cons
tituintes; votaram NÃO 37 oonstítuíntes, Total 84 votos.
O Destaque foi aprovado.

Passa-se ao Destaque n.? 3222, do Constituinte Osval
do Bender. (Pausa)

S. Ex.a não está presente, fica, portanto prejudicado o
destaque.

Passa-se ao Destaque n,v 3594, do Constituinte Roberto
]freire. (Pausa)

S. Ex.a retira o destaque.

Passa-se ao Destaque n.v 3560, do Constituinte Roberto
Freire. (Pausa)
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S. Ex.a retira o destaque.

Passa-se ao Destaque n.O 3593, do Constituinte Fran-
cisco Küster. (Pausa)

S. Ex.a não se encontra presente.
Fica prejudicado o destaque.

Passa-se ao Destaque n.O 3597, do Constituinte Fran-
cisco Küster.

S. Ex.a não se contra presente.
Fica prejudicado o destaque pela ausência.
Passa-se ao Destaque n.O 3602, do Constituinte FTan-

cisco Küster.
S. Ex.a não se encontra presente.

Fica prejudicado o destaque.
Passa-se ao Destaque n,v 3861, do Constituinte Gasto-

ne Righi. (Pausa)
S. Ex.a não se encontra presente.
Fica prejudicado o destaque, pela ausência do Autor.

Passa-se ao Destaque n,v 4268, do Constituinte Nelton
Friedrich. (Pausa)

S. Ex.a retira o destaque.

Passa-se ao Destaque n,v 4269, do Constituinte Nelton
Friedrich. (Pausa)

S. Ex.a retira o destaque.

Passa-se ao Destaque n.o 4876, do Constituinte Paulo
Roberto.

S. Ex.a retira o destaque.
Passa-se ao Destaque n.o 5011, do Constituinte Tadeu

França. (li'ausa)
S. Ex.a não se encontra presente.

Fica prejudicado o destaque, pela ausência de S. Ex.a

Passa-se ao Destaque n.o 5203, do Constituinte Koyu
Iha. (Pausa)

S. Ex.a não se encontra presente.
Fica prejudicado o destaque.

Passa-se ao Destaque n.o 5664, do Constituinte José
Ignácio Ferreira. (pausa)

S. Ex.a está ausente.
Fica prejudicado, pela ausência.

Passa-se ao Destaque n.o 5668, do Constituinte José
Ignácio Ferr,eira. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Fica prejudicado o destaque.

Passa-se ao Destaque n. O 5753, do Constituinte Car-
los Alberto oaõ. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.
Fica prejudicado o destaque.

Passa-se ao Destaque n.> 5758, do Constituinte Car-
los Alberto Oaó. (Pausa)

S. Ex.a não se encontra presente.
Fica prejudicado o destaque.
Passa-se ao Destaque n.o 5824, do Constituinte Car

los Cardinal. (Pausa)
S. Ex.a não se encontra presente.

Fica prejudicado o destaque.

Passa-se ao destaque do Sr. Constituinte Augusto Car
valho, de n.> 5857. (Pausa)

Foi retirado o destaque.
Passa-se ao destaque do Sr. Constituinte Itamar Fran

co, de n.? 7170. (Pausa)

Está indicado o Sr. Constituinte Jamil Haddad para
justificá-lo. (Pausa)

Ausente.
Prejudicado o destaque.

Passa-se ao destaque do Sr. Constituinte Paulo Ra
mos, de n.v 7984. (Pausa)

Retirado.

Passa-se ao destaque do Sr. Constituinte Domingos
Leonelli, de n,o 7993. {Pausa}

Ausente.
Prejudicado.
Passa-se ao destaque do Sr. Oonstítuínte Vicente Bago,

de n.? 7996: (Pausa)

Retirado.
Passa-se ao destaque do Sr. consütuínte Hélio Ma-

nhães, de n.? 8294. {Pausa}
Ausente.
Prejudicado.

Terminamos os destaques sob a rubrica "onde couber".

Passamos, portanto, ao art. 10.
Sobre a mesa, o seguinte requerimento:

"Os Constituintes abaixo firmados, membros
da Comissão de Sistematização, nos termos do
parágrafo único do art. 12 do Regimento Interno
da Comissão, vêm requerer a V. Ex.a que submeta
a Plenário a retirada, em bloco, da totalidade dos
destaques relativos ao caput do art. 10 e ao § 1.0
do mesmo artigo."

Vêm as assinaturas de todos os Srs. Lideres da Cons
tituinte.

A Mesa aceita o requerimento e o submete à votação.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (F-ernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Constituinte Gerson
Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, assinei este documento em nome dos meus cole
gas e consultando-os previamente. Aqui não estamos pra
ticando nenhuma violência ao direito dos meus colegas.
Assinei nesta condição.

O SR. PRESIDENTE (F-ernando Henrique Cardoso) 
Nunca duvidaria de V. Ex.a, que V. Ex.a tivesse feito de
outra maneira.

A Mesa aceitou o requerimento e vai submetê-lo à
votação simbólica.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE, ANDRADA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
V. Ex.a tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE, ANDRADA 
Acho que V. Ex.a não tem que submeter esse documento
a votos. É automático. Cada Líder está falando em nome
dos seus respectivos liderados.
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Se tosse o autor, eu não teria dúvidas, mas, não sendo
o autor, submeto à votação.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo queiram
permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado. (Palmas)
Sendo assim, passo ao § 2.° do art. 10.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Louvo o

espirito democrático de V. Ex.a, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Muito obrigado, Sr. Constituinte. Fico envaidecido.
Destaque n,v 420/87, do Sr. Luiz Inácio Lula

da Silva, "que suprime o art. 10, § 2.°, do Substi
tutivo n.? 2". (158.a votação)

Há o destaque do Constituinte Luiz Inácio Lula da
Silva, sob o n. o 420.

Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, V. Ex.a man
tém o destaque? É supressivo.

Tem a palavra o Constituinte Plínio Arruda Sampaio,
por delegação do Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Çonstituintes:

Acabamos de aprovar o texto do Relator Bernardo
Cabral disciplinando o direito de greve. Isto é um avanço,
na verdade, muito maior do que a facilidade com que
a decisão da Gonstituinte parece indicar. Este é
um enorme avançá na luta dos trabalhadores. O que
se está dizendo aqui é que a greve se tornou uma liber
dade social e que ela se limita à Constituição, à legisla
cão civil e à legislação penal. Não há mais interferência
do Estado regulamentando; na verdade, restringindo, limi
tando a capacidade de os trabalhadores fazerem greve.

-A greve passa a ser uma liberdade que os trabalha
dores exercitarão no limite dos direitos garantidos nesta
Constituicão. Esta Constituição garante direitos às pes
soas e às' coletividades. Esta Constituição pune os abusos,
seja através do ilícito c~vil, ~eja. a:través do. il!cito penal.
Para isto existe uma Iegíslação CIvIl e um Oódígo de Pro
cesso Civil para isto existe uma legislação penal e um
Código de 'processo Penal. De tal maneira qu~ ? preceito
do § 2.0 é excrescente, abundante, desnecessarío, porque
todos os abusos cometidos sempre sujeitam os responsá
veis às penas da lei. O inconveniente que vemos, além
do aspecto formal de que a Constituição não deve conter
dispositivos desnecessários, o inconveniente de fundo que
vemos nesse parágrafo é que, de certa maneira, ele abre
caminho para uma lei de greve que introduza restri
ções que a Constituição não quis introduzir, que ele vá
além da liberdade que foi concedida e estabeleça casuisti
camente uma série de abusos que seriam reprimidos.

E é por isto, Sr. Presidente, que vários Constituintes
de vários Partidos estão concordes em que é necessário
eliminar do texto esta expressão, 'por demecessária e
por criar o pretexto para que, futuramente, em uma con
juntura menos democrática, se possa fazer uma lei que
limite aquilo que os Constituintes de 87, recolhendo as
aspirações da classe trabalhadora e recolhendo as aspi
rações da sociedade brasileira, que quer viver na demo
cracia e que quer dar aos trabalhadores a oportunidade
de uma cidadania plena, decidiram conceder-lhes nesta
data histórica de hoje.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO - Sr. Pre
sidente, desculpe esta interferência, talvez inopinada, mas

eu estava em meu gabinete quando V. Ex.a anunciou a
votação da minha emenda.

Ocorre, Sr. Presidente, que estou destituído desta Co
missão pelo Partido de que fazia parte, o PL. Eu era
suplente da Comissão, e às vésperas de reunir-se a Comis
são de Sistematização, o PL teve a gentileza de me substi
tuir na Comissão, inopinadamente. Então, deixei de fazer
parte da Comissão de Sistematização e apresentei alguns
destaques. Ocorre que, embora não fazendo parte da Co
missão de Sistematização, tenho acompanhado os traba
lhos e as emendas que recebi para destaque. Evidente
mente que a minha não constava e estou sendo certifi
cado de que foi distribuída após a minha presença aqui,
razão pela qual faço um apelo a V. Ex.a, por ter sido
chamado, há apenas cinco minutos, me permita defender
a minha emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A informação que tenho da Mesa é que houve a redis
tribuição com antecedência. A nossa prática regimental
é a de que, não estando presente o autor do destaque e
nem alguém por ele indicado, O' destaque fica prejudicado.
V.- Ex.a não estava presente.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO - Veja
Sr. Presidente, redistribuído durante o processo. Eviden~
temente, entendemos a dificuldade da Secretaria da Mesa,
mas seria muito mais lógico que se distribuíssem as emen
das, os destaques, r,:o íníeío da votação. Agora, durante
o processo de votação, e muito difícil.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Estava aqui à disposição dos Constituintes toda a relação
dos destaques que seriam votados. V. Ex.a me perdoará,
mas não tenho modo regimental de acolher SUa questão
de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO - Lamento.
O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - Peço a pa

lavra, Sr. Presidente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _

Tem a palavra V. Ex.á

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - A decisão
que vem de ser tomada pela Mesa, acolhendo requeri
mento que pedia a supressão d-a emendas relacionadas
com o caput do art. 10 e seu § 1.0, entendo eu que carece
de uma explicação da Mesa.

Nos termos do Regimento, o destaque é do autor, não
pode ser suprimido da forma como o foi, sob pena de se
constituir em uma violência contra o autor do destaque.
E há, daqui para frente, uma série de matérias muito im
portantes que vão envolver grandes problemas políticos e
é necessário que a Mesa defina exatamente a profundi
dade dessa decisão, para que sejam protegidos os direitos
dos autores dos destaques.

É o esclarecimento que peço a V. Ex.a, na condição de
Presidente da Mesa neste instante.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Peço a pa
lavra, Sr. Presidente, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, ° requerimento formulado pelas Lideranças foi no
sentido de ser submetido a Plenário, para rejeição em
bloco de todos os destaques. Não houve retirada de des
taques. Houve, sim, votação de Plenário no sentido de re
[ettar os destaques. Este foi o sentido.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Darei a palavra pela ordem a V. Ex.a quando terminar-
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mos a votação, pois estamos encaminhando a votação.
Logo após voltarei ao tema.

Vamos continuar com aqueles que vão falar agora con
tra o destaque do Constituinte Luiz tnácío Lula da Silva.

Tem a palavra o Constituinte Gerson Peres, para con
traditar.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, o eminente Constituinte Plinio
Arruda Sampaio pretende, com os argumentos com que
nos' brindou, suprimir do art. 10 o § 2.0 , relacionado com
o dieito da greve.

O § 2.0 diz:
"Os abusos cometidos suí eítam seus responsá

veis às penas da lei."
Ora, a constttuíção declara livre a greve, veda a ini

ciativa patronal e diz que compete aos trabalhadores de
cidir sobre a oportunidade '8 o âmbito de interesses que
deverão, por meio dela, defender. Tam.b~m .estabelece as
hipóteses em que serão adotadas provídêneías pelas en
tidades sindicais que garantam a manutenção dos servi
ços indispensáveis ao atendimento das necessidades ina
diáveis da comunidade. Assim, dá toda liberdade, mas
quer o Constituinte Plínio Arruda Sampaio tirar a parte
essencial, que é o controle jurisdicional sobre o abuso que
possa ocorrer.

A greve é um movimento consagrado, respeitado e
adotado por todos nós, mas é um movimento de classe,
de grupo, que defende interesses. Ela pode ser justa e cor
reta e, também, pode ser injusta e incorreta. Os Tribu
nais, inclusive, podem declará-la ilegal. A greve também
pode servir de .ínstrumento de abuso para defesa de in
teresses de classe.

Ora, é neste exato momento que devemos deixar na
Constituição que o abuso cometido sujeita os responsá
veis às 'penas da lei, porque, admitamos, que pode um
grupo de trabalhadores fazer uma greve ilegal e que pre
judique os interesses da comunidade e até do próprio Es
tado, e a Constituição não preveja nada que realmente
apene esses cidadãos que utilizam a greve para defender
interesses que não estão amparados na lei.

A greve não é um instrumento anárquico, a greve
não é um instrumento para se criar condições que ínvía
bilizem o estado de direito. Pelo contrário, a greve é um
elemento que contribui para as conquistas sociais dos tra
balhadores, mas dentro do respeito ao direito da socie
dade, ao direito do Estado, e os abusos cometidos devem
ser apenados pelos Tribunais. Tirar o controle jurisdicio
nal sobre os abusos é propíeíar - parece-ma - um ins
trumento que poderá servir ao estado anárquico, causan
do sérios prejuízos à tranqüilidade e ao desenvolvimento
do País.

Portanto, Sr. Presidente, pedi aos Colegas que aten
tassem bem para a necessidade da permanência desse
dispositivo. l!: nesse dispositivo que a sociedade está pro
tegida. Sem ele a sociedade não está protegida. Dê-se a
greve como livre, mas que se reprimam os abusos dela
decorrentes.

Estas as considerações que faço, pedindo aos Colegas
que mantenham o texto do Projeto Cabral 2, para que
assim fique equilibrado o dispositivo constitucional. (Pal
mas)

O 8R. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte Jorge Hage, para falar fa
voravelmente à emenda.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presi
dente, 81'S. Constituintes, o § 2.0 do art. 10, que ora se
discute, tem, como não poderia deixar de ter, a sua hís-

tóría, a sua origem. E a sua presença, hoje, na condição
de parágrafo, portanto, dispositivo acessório ou comple
mentar do artigo que assegura a liberdade e o direito de
greve, sua presença nesta condição, no articulado do tex
to, Srs. Constituintes, deve-se, evidentemente, a um lap
so. Este dispositivo provém do chamado Projeto Cabral
Zero, ou seja, do Projeto de Constituição Primeiro, e lá
ele tinha a hierarquia de alínea b do inciso V, que definia,
entre os direitos e liberdades coletivos e invioláveis, a
manifestação colettva, Evidentemente, naquele momento
o Projeto Constitucional do Sr. Relator tratava, no inciso
V do art. 17, sob o Título - e aqui eu pediria particular
atenção da Re1atoria e dos ilustres Relato1"es - naquele
Projeto Chamado Cabral Zero cuidava-se dos direitos e
liberdades coletivos e invioláveis. E se dizia:

"São direitos e liberdades coletivos '8 inviolá
veis.

V - a. manifestação coletiva."
Aí, então, dentro desse gênero "manifestação coletiva",

vinham várias coisas:
"a - é livre a manifestação coletiva em de

fesa dos interesses grupaís, associativos e sindi
cais;

b) - é livre a greve;
.- ••••••••••••••••• ô ••••••••••••• •••••••••••••

d) - os abusos cometidos sujeitam seus res
ponsáveis à pena da lei."

8ignifica que a alínea d não era dispositivo acessório
da alínea b no mesmo nível que ela, e na alínea b se de
finia" sem qualquer outra espécie de limitação ou direito
de greve".

Este dispositivo sobre abusos cometidos não se referia
ao direito de greve e, sim, à manifestação coletiva em
termo mais amplo, esta, sim, a exigir seguramente, na
visão dos que fizeram o texto, aquele limitador que se
referia a possíveis abusos, da manífestação coletiva em
geral. No chamado Cabral 2, a situação é outra. Aqui se
estabeleceu, em determinado artigo, a disciplina do direi
to de greve. Este é o art. 10, que já contém em si e no
seu § 1.0 tudo o que cabe legislar constitucionalmente
sobre o direito de greve. Foi colada, trazida e justaposta
aqui, agora na condição de parágrafo, aquela expressão:
"Os abusos cometidos, sujeitos ou responsáveís à pena da
lei", absolutamente desnecessária, redundante, descabida,
que pode, entretanto, induzir à criação de novas limita
ções que não as da legislação civil e penal, que serão sem
pre aplicáveis aos abusos de qualquer espécie, que jamais
poderão ser retirados, como dizia o nobre Constituinte
Gerson Peres, da apreciação judicial. De forma alguma.
Jamais poderão ser retirados, uma vez que é o art. 5.°,
"Dos Direitos Individuais e Coletivos", que diz: "A lei não
poderá excluir da apreciação judicial qualquer lesão, ou
ameaça ao Direito". l!: evidente que qualquer espécie de
abuso jamais deixará de ser penalizado pela legislação.
De sorte que o dispositivo é, de um lado, absolutamente
inócuo, redundante, desnecessáríc; de outro, impreciso,
não diz a quem se dirige. Abusos de quem? Do cidadão?
Do sindicato? Da entidade sindical? Do Poder Público ao
reprimir a greve? l!: um absurdo, pode gerar qualquer tipo
de interpretação e só contribui para confundir o texto
constitucional que em todas as suas demais dimensões só
tem merecido aqui os mais amplos e generalizados elo
gios de todos os segmentos políticos desta Constituinte.

Esta homenagem, que renovo, neste momento, ao Re
lator, a faço acompanhar do apelo no sentido que apóie
a retirada que vai escoímar e recolocar nos devidos termos
o dispositivo Do Direito de Greve.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
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o SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Tem a palavra V. Ex.a, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
Sr. Presidente, dirigi à Mesa uma questão de ordem que
apresentei verbalmente - acredito que não era V. Ex.a
que estava presidindo - e ao mesmo tempo a fiz por
escrito. Recebi depois uma resposta, através da palavra
do então Presidente, Constituinte Aluízio Campos, de que
essa questão de ordem seria resolvida e que teríamos
conhecimento do seu resultado na segunda-feira.

Entretanto, V. Ex.a me surpreendeu com uma decisão
que, a ser perpetrada, a ser consumada, envolverá temá
tica que está na questão de ordem, porque, liminarmente,
V. Ex.a acolheu um requerimento de lideranças contendo
uma solicitação de rejeição em bloco de destaques que
não foi submetida a votos da maioria nominal da Comis
são. A votação simbólica não me parece suficiente para
questão constitucional.

Essa fórmula de rejeição em bloco, a pedido de duas,
três ou várias lideranças, agora pode ser até interessante
pela matéria que está sendo tratada, mas o mecanismo
utilizado pode ser extremamente delicado em questões
mais importantes, e, no meu entender, V. Ex.a o fez abso
lutamente ao arrepio do Regimento, porque não há nada
no Regimento, do qual V. Ex.a foi Relator, nada que o
ampare para que os destaques, por cima do direito de
cada Constituinte, possam ser rejeitados em bloco, por
votação simbólica.

Então quero colocar como uma questão de ordem
que se aiora a matéria interessa a alguns de nós, lá na
fre~te vamos poder ter, se este procedimento for mantido,
graves prejuízos e dificuldad~s sérias, a não ser que. seía
uma decisão mas uma decisao respaldada por modífíea
ção do próprio Regimento da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Card?~o) 
Informei a V. Ex.as que voltaríamos a esta matéria :10
final respondendo ao Constituinte Prisco Viana. Entao,
não quero tratar de forma diferente o Constituinte Prisco
Viana e outros srs. Constituintes. De modo que vamos
prosseguir a votação e no final voltaremos para elucidar
os fundamentos da decisão da Mesa, quando não me
furtarei a esclarecer ponto por ponto.

Continua, então, em discussão.
Com a palavra o Constituinte Egídio Ferreira Lima,

para encaminhar contrariamente.
Antes, porém, quero recordar aqui que o RegimenjJ

só permite que façam uso da palavra aqueles que sao
membros da Comissão ou, então, o autor de destaque.
Eu não prestei atenção e não fui informado a tempo,
mas o Constituinte Jorge Hage não é membro da Comis
são nem autor de destaque. Como S. Ex.a já estava falan
do eu não queria perpetrar uma violência. Assim, solicito
qu~, daqui por diante, aqueles que não são me~bros da
Comissão só peçam para encaminhar se efetIvamente
forem autores das emendas.

O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente e srs, Constituintes, em verdade este § 2.0

do art. 10 é uma desmesura. Ele podia deixar de estar no
texto. Naturalmente que os abusos praticados no exer
cício do direito de greve são punidos pela lei, e a Consti
tuição não teria necessidade de dizer isto. No entanto,
devemos reconhecer também que não tomamos o melhor
caminho nas votações da Comissão de Sistematização,
quando estamos detalhando, quando estamos tornando
excessivamente analítica a Constituição. Há pouco vota
mos a obrigação de as empresas terem no seu quadro
10% de pessoas com mais de 45 anos. Se isso constasse
da lei ou viesse a constar de uma lei futura, tudo bem!

Facilmente a lei poderia ser alterada quando não fosse
conveniente ou até ampliados os direitos conferidos por ela.

Estamos imbuídos de uma grande descrença na demo
cracia. Só isto justifica essa ânsia de levar para o texto
da Constituição toda uma matéria que deveria ser objeto
do Poder Legislativo que irá resultar nela. Com isto cor
remos um grande risco, risco de enclausurar, risco de
injetar no texto da Constituição preceitos, direitos e ga
rantias que irão sofrer evolução dentro do processo e que
encontrarão obstáculos para que essa evolução se dê em
virtude de esses direitos terem sido enclausurados no texto
constitucional. Se tomamos o caminho do analítico do
detalhe, da minúcia, esse óbvio ululante, a que se repor
tava Nelson Rodrigues, não faz mal que fique. Liturgi
camente até, pela orientação que tomamos, ele se impõe
e em nada mitiga ou limita o direito de greve assegurad~
pelo art. 10, e seu § 1.0, bem posto, bem amplo, bem sin
gular para a situação atual do País. Se não fizermos isso
a sociedade vai dizer amanhã que estamos ampliand~
direitos e não estamos estabelecendo deveres correspon
dentes a esses direitos.

Em virtude da filosofia, do rumo tomado por esta
Comissão, não devemos retirar essa disposição do texto;
ela em nada - repito e enfatizo - limita o direito
de greve.

Não me escandalizo por esta tendência analítica de
que estamos imbuídos. Ê1 muito difícil se fazer uma Cons
tituição sem que seja marcada pelo conjuntural. E o con
juntural que temos aí, com anos e anos que tivemos de
regime autoritário, está muito carregado de ressentimen
tos e de preconceitos.

Falam tanto na Constituição americana, que seria
orgânica, que seria sintética, mas é analitica também.
Ela tem 7 artigos, mas tem um mundo de secções e itens,
e tem nada menos de 28 emendas com o mesmo critério
de elaboração, em secções e em itens.

E lá na Constituição americana - vou apontar só
duas pérolas, a primeira no próprio texto dos sete arti
gos - vamos encontrar que a migração é permitida entre
um estado americano e outro, do Distrito de Colúmbio
para a Virgínia. Só que aquele que vai migrar tem que
pagar 10 dólares de imposto. Por que isso, essa migalha
e esse detalhe? Porque alguns estados eram escravocratas
e outros não, e eles queriam proibir que o escravo fugisse
da Virgínia e fosse para a Filadélfia, sendo que 10 dóla
res para o escravo era muito dinheiro.

Na Guerra da Secessão se fez uma emenda à Cons
tituição americana, dizendo que o soldado não podia
ocupar o imóvel alheio. Vejam que pérola de casuísmo
e particularidade está no texto americano!

Podemos, assim, amenizar o nosso pecado e nossa
falta de estar elaborando uma Constituicão excessivamen
te analítica. Voto pela permanência do texto, até para
não negar o que fizemos até agora. Ele lembra bem
aquele ditado romano: "A mulher de César não só tem
que ser séria, mas tem que parecer séria."

Era o que tinha a dizer, Sr. Presídente, (MIÚto bem!
Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pergunto ao Sr. Relator se deseja fazer uso da palavra.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. presidente
e Srs. Constituintes:

Quero prestar uma homenagem ao Constituinte Jorge
Hage, que, se não tem o ,direito como Membro tem o droit
de eonquête para usar da palavra, como o fez tão bem. S.
Ex.a brindou a Casa, ao se referir ao § 2.0 , dizendo que
era desnecessário. redundante, descabido, inócuo, impreci
so.
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Ora, Sr. Presidente, parágrafo é seqüência do caput.
Na hora que em latim se fizeram os dois ss, o signum
sectiones, que é exatamente a seqüência do que está no
caput, o Constituinte Jorge Hage trouxe para a Comissão
de Sistematização que a greve, que é livre e assegurada,
passa a ser desnecessária, redundante, descabida, inócua
e imprecisa.

Ora, não posso ouvir calado, Sr. Presidente, - e louvei
me na postura jurídica do Senador e Jurista José Paulo
Bisol, a quem presto homenagem, porque de S. Ex.a trans
corre este texto e sua autoria não poderia ser desnecessá
ria nem descabida. Vamos louvar e respeitar o Constituin
te José Paulo Bisol - com a sua companhia faço a defesa
do texto que incorporei. A Comissão precisa dar-se conta
de que a partir da promulgação desta Constituição, se
aprovado o texto, acabou-se aquilo que se dizia neste País,
no combate à greve: o direito está assegurado!

Como bem lembrou o Constituinte Egídio Ferreira Li
ma sobre a mulher de César, é preciso que se prove a se
riedade, e é o que este texto está querendo fazer: vamos
fazer a greve, vamos permitir que os trabalhadores deci
dam de sua oportunidade, vamos deixar que adotem as
providências para que se garanta a manutenção dos ser
viços indispensáveis e vamos definir as responsabílídades.
De quem? De quem faz a greve e comete o abuso, ou da
quele que pega o "Urutu" e vai terminar com a greve? Essa
responsabilidade precisa ser bem colocada. Não é só o
grevista que comete o abuso; aquele que o reprime também
pode chegar a tanto.

É preciso que se ressalte aqui que este texto está dando
a certeza de 'que tudo que não for, de forma alguma, abu
so, não será punido. Não podemos extirpar isto do texto,
pois, se assim o fizermos, ficaremos com o texto mutilado,
capenga, zarolho, porque se tirou a conseqüência exata do
caput.

Vejam, portanto, que me encontro na se~uinte encru
zilhada: não sei se atribuo ao caput o que e desnecessá,
rio descabido, inócuo, ou se entendo que ele é, se ele o e,
ne~essário. Aqui, entre mim e o eminente Constituinte
Jorg~ Hage começa a primeira diferença - se o caput é
necessário, o § 2.° o completa com perfeição.

Não é justo que se faça aqui um pedido assinado por
todas as Lideranças e que por invios caminhos se mante
nha o artigo e o § 1.0 e de maneira solerte se tente supri
mir o 2.0 • Isto não é possível! Talvez até que o lRelator não
usasse da palavra se não tivesse ouvido o redundante, o
descabido, o desconexo, o inócuo, o ímprecíso. Teria que
corrigir. Faço-o, evidentemente, sem o brilho do Consti
tuinte Jorge Hage. Mas que o texto tem que ser mantido
é uma obrigação natural de quem está escrevendo com a
seriedade precisa.

Com esta e por este razão, manifesto-me contrário à
supressão e pela manutenção do texto. (Muito bem! Pal
mas)

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pela ordem, tem a palavra o Constituinte Miro Teixeira.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr. Presi
dente, examinando o Capítulo referente ao Sistema Fi
nanceiro Nacional, não verifiquei onde estão estruturadas
as "formas de promover o desenvolvimento equilibrado do
País e de servir aos interesses da coletividade". Não encon
tro aqui qualquer dispositivo remetendo à Lei Penal os
abusos cometidos na área do sistema financeiro.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Se V. Ex.a quer apresentar uma emenda para colocar na
cadeia os que cometeram abusos na área financeira, pode
rá fazê-lo, mas não se trata de uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIIRA - Em se
guida, Sr. Presidente. Agora estou apenas fundamentando.

Passo os olhos também sobre as normas que determi
nam as maneiras como serão feitos os investimentos do
capital estrangeiro. Não vejo aqui qualquer transgressão
punível com a Lei Penal.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Esta é uma opinião de V. Ex.a A Mesa solicita 'que formule
sua questão de ordem.

O SR. CONSTITU'INTE MIRO TEIXEIRA - Vou apre
sentá-la, Sr. Presidente.

Lamento que conste que os abusos cometidos, no caso
das greves, sujeitem seus responsáveis às penas da lei co
mo se tivesse que se fazer um Código Penal para grevistas;
como se, no Código Penal, não estivessem contidas e des
critas as condutas típicas, antijurídicas e CUlpáveis que de
vem servir de balizamento para o comportamento de todo
cidadão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Se V. Ex.a me permite, não vejo nenhuma questão de or
dem formulada por V. Ex.a

Não havendo questão de ordem, passa-se à votação.
Aqueles que disserem "sim" terão votado favoravel

mente à emenda do Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva
que é supressiva, e, portanto, estarão eliminando o § 2.~
d? art." 1.0. ,~uem disser "não", fica com o Relator; quem
disser sim-, com o destaque, obviamente.

(Procede-se à votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso) _
Sr. ~onstituinte .José Fogaça, V. Ex.a computou o voto d~
um titular, depoís de ter chamado os suplentes.

Tenho mantido aqui a decisão de que, depois de cha
mados os suplentes, nao votam os titulares. (Pausa,)

Não é de V' o Ex.a, refiro-me a um Senador do PMDB.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presi
dente, não rízemos chamada de suplentes. Nenhum suplen
te respondeu antes de ter sido chamado o titular o Cons
tituinte Francisco Rossi. O Sr. Constituinte 'SUPlente
Ott0!-ll.a~ Pinto já respondeu "Não". Agora, s~, está im~
possfbtlítada a chamada idos titulares.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Falta um
voto. Sr. Constituinte, V. Ex.a não pode privar O PTB de
um voto. O PTB tem 3 votos e só deu 2. Estou presente e
quero conferir o terceiro voto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
O Suplente, o Constituinte Ottomar Pinto já foi chamado
já respondeu "não". ' ,

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGm - Sim mas
falta um voto. Só 2 votaram e o PTB tem 3 votos. É cláro.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Foi decisão
da Mesa, ontem.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGm - Mas não
~á decisão, o PTB tem 3 votos e só 2 votaram, Sr. Pre
sídente,

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oairdoso)
- Acabei de observar ao nobre Constituinte José Fogaca
que S. Ex.a tomara um voto de um Constituinte do PMDB
depois de tomar vot~:s dos suplentes, e eu pedi que não
tomasse esse voto. Nao posso ter duas opiniões, não toma
nenhum voto.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, a minha questão de ordem não é esta.

Temos 3 votos, eu tenho que votar.
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
A questão de ordem de V. Ex.a é a seguinte: o PTB

tem 3 votos e apenas 2 foram dados.
Pergunto à Mesa o seguinte: quando qualquer partido,

depois de chamados os suplentes, chegando algum titular,
não tendo sido preenchida ainda a quota daquele Partido,
neste caso, cabe colher o voto?

Estou tomando a decisão. A questão ontem com o
Constituinte Ademir Andrade foi diferente, estava esgo
tada a quota do PMDB. Hoje não está esgotada a quota
do PTB. São situações diferentes. Se ontem não estava
esgotada a quota, ter-me-ia equivocado.

Então, toma-se o voto hoje do Constituinte Gastone
Righi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Fica, então,
a decisão de que, mesmo sendo chamada a lista de su
plentes, não estando completa a lista de votos do respec
tivo Partido, pode-se voltar a recorrer à lita dos titulares.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique 03.lrdoso)
- Antes da programação do resultado.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, só para reunir o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oaedoso)
_ Informo a V. Ex.a que este era o procedimento que a
Mesa vinha adotando e que era...

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Deixei
de votar por um decisão contráría à de hoje de V. J!lx.;a,
mas concordo plenamente que esta deva ser a posiçao
mais correta.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
_ O fundamento da minha decisão ontem era que não
havia a questão levantada hoje, que é a falta de .quota. Se
tivesse sido levantado este fundamento ontem e ISSO fosse
observado efetivamente, teria tido a maior satisfação de
coligir o seu voto para reforçar o que já estava aprovado.

Em votação.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Como vota

o Constituinte Gastone Righi, Líder do Partido Trabalhis
ta Brasileiro?

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - NÃO.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - O PDS tem

direito a três votos de suplentes.
Como vota o Lider do PDS, Bonifácio de Andrada?

(Pausa)
O Sr. Lider do PDS, Bonifácio de Andrada, não se

encontra presente.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Como vota

o Vice-Líder Adylson Motta?
O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - NÃO.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Tal so~o

antes fizemos, vamos agora novamente adotar a pratica
de dizer o seguinte: o PDS tem ainda direito a.d?is votos
entre titulares e suplentes - tal como antes dlzíamos 
antes da decisão de ontem. O PDS tem direito a dois
votos entre titulares e suplentes. Não há mais ninguém.

Vamos ao PDT: tem direito a um voto do suplente.
(Prossegue a votação)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - O PDT tem
direito a 1 voto de suplente.

(Prossegue a votação)
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - O PFL, entre

titulares e suplentes, tem o direito a 3 votos ainda.

(Prossegue a votação)
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Votaram

13 Srs. Senadores do PMDB.

(Prossegue a votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel Carlos
Mosconi, Cristina Tavares, Haroldo Sabóia, Nel~n Frie
drich, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Antonio Mariz,
Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Uldurico
Pinto, Vicente Bago, José Mauríeío, Bocayuva Cunha, Lulz
Salomão, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda
Sampaio, Aldo Arantes, Roberto Freire e Beth Azize. Vo
taram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Artur da
Távola, Bernardo Cabral, Carlos sant'Anna, Celso Dou
rado, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho
Fernando Henrique Oardoso, Fernando Lyra, Francisco
Pinto, Antônio Britto, .Tosé Fogaça, José Paulo Bisol, José
Richa, José Ulisses de Oliveira, Milton Reis, Nelson Car
neiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho
Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Re~
nato Vianna, Rodrigues Palma, Virgildásio de Senna, Wil
son Martins, Albano Franco, Délio Braz, Euclides Scalco,
Israel Pinheiro, José Carlos Grecco, Roberto Brant, Rose
de Freitas, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos
MendeS Thame, Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco, José Lins,
.Tosé Santana de Vasconcellos, .Tosé Thomaz Nonô, Luís
Eduardo, Mário Assad, José Lourenço, Ricardo Fiúza, San
dra Cavalcanti, Enoc Vieira, Hugo Napoleão, Edison
Lobão, .Tonas Pinheiro, Gilson Machado, José Tinoco, Mo
zarildo Cavalcanti, Paes Landim, Antônio Carlos Konder
Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Adylson Motta. Francis
co Rossi, Gastone Righi, Ottomar Pinto, AdOlfo Oliveira e
Siqueira Campos.

DEOLARAÇAO DE VOTO

"Em defesa do direito dos trabalhadores, e como fator
de fortalecimento da extraordinária conquista obtida no
caput do art. 10 do Substitutivo 2 do Projeto de Consti
tuição, voto contrariamente à supressão do parágrafo 2.°
O parágrafo 2.° delimita a punição. Neste pais, de greve,
por si só, não será mais punida.

Os abusos poderão ser praticados por brigadas facistas
antigreve, Inclusive pelas autoridades. A punição dos abu
sos, mesmo dos grevistas, dá solidez e seriedade ao direito
de greve. Fica assegurado que tudo que não for abuso não
pode ser objeto de punição.

Desconhecer tal fato significa enfraquecer o extraor
dinário avanço, significa vulneralizá-Io.

Por fim, é necessário manter o § 2.° porque ele limita
à lei comum a punição aos abusos. E impede que uma Lei
de Segurança, autoritária e facista, venha se sobrepor.

Sala das Sessões, 6 de outubro de 1987. - José Fogaça
- Fernando Henrique Cardoso."

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 23 Cons
tituintes; votaram NÃO 63 Constituintes. Total: 86 votos.
O Destaque foi rejeitado. Declaração de voto, dos Senhores
Constituintes José Fogaça e Fernando Henrique Cardoso.

Não foi aprovado o destaque. Considero prejudicados
os Destaques 11.os 1.065, de Vilson Souza, 1.338, de Vivaldo
Barbosa, porque era supressíva, 8.326, de Ronan Tito, que
é supressiva, 7.254, de Mendes Botelho.

Está encerrada a votação do artigo.
Concedo a palavra ao Relator.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,

quero prestar uma homenagem ao eminente Constituinte
Miro Teixeira. S. Ex.a merece-a, veio ao microfone para
dizer que ... E eu sei que é um teste que faz ao Relator,
porque ele tem conhecimento do texto que tinha lido e
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relido e não tinha encontrado nenhuma penalidade para os
crímes de "colarinho branco", aos abusos, enfim. Quero
que S. Ex.a ouça, assim como eu o ouvi, com o carinho
de sempre ...

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Eu pedi
ria a V. Ex.a, só pela oportunidade, com o carinho que
V. Ex.a merece. Eu não fiz referência ao assunto dessa
forma tão abrangente, eu peguei dispositivos específicos,
capítulos específicos que tratavam de assuntos de natu
reza grave na área financeira e indiquei que ali eu não
estava verificando a mesma preocupação havida com rela
ção ao movimento grevista. Conheço, dentro do texto, inú
meras sanções determinadas pela Constituição, remetendo
à legislação penal a obrigação de fixar penas para punir
os autores de determinadas práticas. Eu apenas peguei
duas, rapidamente, e indiquei que, nesses casos que havia
lido, não encontrava a mesma preocupação. Encontro esta
preocupação, encontro esta preocupação, se V. Ex.a quiser,
em vários outros dispositivos e não deixaria de lhe render
esta homenagem.

Como advogado experiente que é, ex-Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil, V. Ex.a conhece muito
bem esta realidade e sabe que não nos ficaria bem, sequer,
se a nossa Constituição não demonstrasse esta preocupa
ção também com aqueles que administram somas muito
mais importantes e interesses muito mais vultosos, embora
tão relevantes para o País, quanto os interesses que os
operários também mobilizam.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Então, V. Ex.a
vai ter que ouvir, por um minuto apenas, que é exatamente
no Capítulo da Ordem Econômica e Financeira, que V. Ex.a
não encontrou, pois o § 4.° do art. 194 diz o seguinte:

"A lei, sem prejuízo da responsabilidade indi
vidual dos integrantes da pessoa jurídica, estabe
lecerá a responsabilidade criminal desta, sujeitan
do-a às penas compatíveis com sua natureza, nos
crimes praticados contra a ordem econômica e
financeira e a econômica popular."

Esta é a resposta a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Pelo que vejo, estão todos de acordo e a reunião está
termínando en beaute todos fazendo elogios mútuos.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, quero avisar que ainda tenho que dar um
esclarecimento da decisão tomada e pediria que rosrem
breves, mas cedo a preferência à Constituinte Rose de
Freitas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra a Constituinte Rose de Freitas.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Muito
obrigada, Sr. Presidente. Já é praxe pe~r a V. Ex.a alguns
esclarecimentos e o faço, porque gostaría que a Mesa nos
esclarecesse qual foi a medida adotada, ante a questão
levantada pela Constituinte Sandra Cavalcanti, com rela
ção às declarações do Consultor-Geral da República, Dr.
Saulo Ramos e a própria declaração de V. Ex.a, porque
tem sido um~ praxe comum nesta Casa adotar-se medidas
díscursívas no plenário e a Mesa jogá-las para a gaveta,
ou para a ambigüidade, ou para a omissão, ou para o
esquecimento.

Gostaria que caso tão significativo e importante para
todos nós tivesse um esclarecimento ou uma resposta da
Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não. A questão levantada pela nobre Constituinte
Sandra Cavalcanti - e reforçada por outros Constituintes,
inclusive por mim próprio - não se dirigia à Comissão de
Sistematização, senão à Mesa da Assembléia Nacional

Constituinte. Não tive alguma informação de parte da
Mesa da Assembléia Nacional Constituinte até o momento.
A nobre Constituinte Sandra cavalcanti, a título, suponho,
pessoal, está pedindo o direito de resposta, porque o mes
mo programa foi reprisado - mais gravemente no meu
modo de entender - em cadeia de televisão educativa.
Então, a nobre COnstituinte está providenciando - e acho
que S. Ex.a tem razão e tem o meu endosso também, por
que não podemos ser objeto de críticas generalizadas por
parte de membros do Governo sem que haja uma resposta
adequada.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, só relembrando que à Mesa estava o Presidente
Brandão Monteiro e o entendimento de S. Ex.a é que a
Comissão de Sistematização tenha sido diretamente atin
gida ':lesse epísódío. Então, S. Ex.a entendia que a Comissão
de SI,stematIzaçao, representada pela sua Mesa, deveria
também adotar uma medida. Por isso, consulto a Mesa
sobre esse fato, sobre as declarações do Sr. Consultor-Ge
ral da República.

_ O s~. PRESII?ENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
N~o _creIO qU7 haja alguma coisa diretamente com a 00
missao de SIStematização. As referências do Consultor
Geral aforam, ao conjunto ~a Constituinte, e hoje mesmo
S. Ex. contínua numa polêmica a este respeito, conside
rando que nem eu nem a nobre Gonstituinte Sandra Ca
v.alca:nt i entendemos o que quer que seja de .Díreíto Cons
tItUCIonal. No que diz respeito a mim é verdade não en
tendo d~ Di:ei~o Oonst~tucional,.mas' entendo q-ile repre
sento seis mílhões e meio de paulistas e de brasileiros resi
dentes em São Paulo, e isto é o que tem peso em fazer
uma Constituição. .

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Pre;'3ident~, a úni~a parte d~ ~rocesso constitucional que
esta funcionando e esta Oomíssão. Assim, gostaria de soli
citar a V. Ex.a, como Titular da Mesa, ultimasse as pro
vidências para que tivéssemos, de-:pronto, esta resposta.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Atenderei ao pedido de V. Ex.a

Tem a palavra o Oonstituinte Vivaldo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOS:A - SI'
Pr'~s~den~e, retomando aquela questão de ordem que, po~
soücítação de V. Ex.a, sena agora focalizada quero ma
nírestar algumas preocupações, porque, qua,x;dO entrava
aqui, no plenário, a decisão estava sendo tomada' preo
~u:pei-me, evidentemente, pela natureza da decisão. Fui
mtormado pelo Constituinte Luiz Salomão de que o alcan
ce da decisão do plenário - e depois V. Ex.a me reafir
mou, ju':lto CDm o Dr. Paulo Affonso, e creio que também
tenha SIdo esta a natureza da manifestação do Consti
tuinte Nelson .T{)bim - significava que os alpoiamentos
dados a cada destaque, na forma regimental ficavam sem
efeito. '

sr. Presid-ente, se esta é a natureza o alcance o ob
je~ivo da d~cisão, temos motivos a nos preocupar, de ma
neira especial, porque isto VIola os nossos direitos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
V. Ex.a pode esperar o fundamento da decisão para de
pois fazer os comentáríosv

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Há
outro _asp~cto que quero expressar a V. Ex.a Esta preo
eupaçao fICOU um pouco desanunviada mediante a con
versa com o Relator, que também manírestou sua preo
cupação intensa com a decisão tomada.

Outro aspecto da decisão que pretendo colocar para
esclarecimento de V. Ex.a é que - como disse o Consti
tuinte José Genoíno, também intensamente preocupadc
com a questão - isso poderia significar um requerimento
de preferência para votação antecipadamente de disposi
tivos na linha posterior, o que seria também uma afronta
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ao Regimento. Desta maneira, o direito de o Constituinte
apresentar o seu destaque, tê-lo discutido, votado na Co
missão de Sistematização, no Plenário da Constituinte, é
regimental, intocável e não pode sujeitar-se a uma decisão
de plenário.

Aqui, manifesto uma preocupação diferente da do
Constituinte Carlos Sant'Anna. Não me importa se a de
cisão foi por voto nominal ou se a decisão foi por voto
simbólico, mesmo que tenha sido por voto simbólico, o
plenário não tem o poder, na forma do Regimento, de
rejeitar, retirar, votar em bloco negativamente qualquer
destaque feito !por qualquer Constituinte, assím como a
decisão do plenário não pode retirar o apoiamento para
cada destaque de cada Constituinte. Não tenho qualquer
problema com a matéria, aliás, eu tinha Um destaque no
mermo sentido que se desejava votar a matéria decidida
neste instante, mas é um precedente, uma atitude da Mesa
e do plenário que não podemos admitir, sob pena de com
prometermos os direitos de cada Constituinte daqui para
a frente, de comprometermos o processo limpo e liso de
votação da nova Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique CardosD) 
Vou explicar os fundamentos da decisão, e s~ lamento que
o Constituinte não tenha esperado que eu díssesse o por
quê da decisão, para, então, tecer seus eomentráríos.

Aqui, ° que se fez foi o seguinte: tenho sobre a mes«
um requerimento pedindo a retirada de destaques, que
foi assinado por quase todos os Líderes. Na verdade, quan
do eu o apresentei, disse que era assinado pela totalidade
dos líderes. e V. Ex a me disse que o PDT não o havía
assinado. Eu não estava informado, e imaginei que fOSS0
a totalidade. Qual foi o objetivo desses requerimentos?
'Derá sido, por acaso, de impedir que alguém pudesse aqui
ter seus destaques apresentados? Não foi. Foi um enten
dimento de Lideranca - um mecanismo usual no fun
cionamento das Assembléías Legislativa.s - e que eu não
decidi de plano aceitá-lo. Eu o submeti a plenário, que
poderia perfeitamente ter pedido verificação de votação
nominal, mas não o fez.

Em segundo lugar, se algum Constituinte, tendo um
destaque e desejar votá-lo, eu o ponho em votação. :Ê
óbvio. É um procedimento de hona fides, de boa-fé. Não
se trata de impedir que destaques sejam votados. E o
fundamento político da boa f.é é que chegamos até o fim
sem que tivesse havida protesto quanto à substância da
matéria. Entretanto, reafirmo, se algum Constituinte qui
ser apresentar destaque, reafirmar seu destaque, estando
presente. S. Ex.a o fará. No momento em que disseram
que todos estavam de acordo. entendi que estavam con
cordando e como procedimento que Os destaques só são
votados se estiverem presentes os seus Constituintes. Não
infringi um átomo do Regimento nem a liberdade de quem
quer oue sela, guardião tão zeloso do Regimento quanto
V. Ex.a, até porque fui eu o Relator do Regimento.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
pr,esidente, é necessário um esclarecimento adicional. Que
ria entender bem a posição da Mesa. Ela considerou reti
rados os destaques Dor decisão do plenário e não por re
querimento individual de cada Constituinte autor do des
taque?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não estando presente o oonstttuínte autor, aqui, está pre
judicado. Esta foi a natureza da decisão. E os que esta
vam presentes não quiseram fazer uso do seu direito, no
bre COnstituinte Vivaldo Barbosa. Isso é tão palmar que
a mim me custa responder a V. Ex.a, como o brilho habi
tual de V. Ex.a, um dos mais operosos e cooperativos
Constituintes desta Casa. É tão simples, nobre Constituin
te, de tão boa fé, tão .aberto ...

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, mais uma vez faço os encômios à dnteligência
de V. Ex.a que, sem dúvida, é de brilho ínvulgar,

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- V. Ex.a sabe que a dileção que tenho por V. Ex.a é
maior ainda do que a que V. Ex.a tem para comigo.

O SR. CARLOS SANT'AiNNA - Saiba V .Ex.a que foi
importante ter feito a colocação. Primeiro, por mais que
tivesse percorrido o Regimento Interno da Comissão de
Sistematização, em nenhum momento - e isso não re
presenta desdouro algum - há menção à palavra "líder".
De modo que, em verdade, com respeito a todas as lide
ranças, cada Constituinte aqui tem o seu direito igual.
O direito de fazer o destaque é um direito do Constituinte
e individual. A comíssão pode derrubar, pode rejeitar-lhe
o destsque, mas não pode a Mesa, não podem as Lideran
ças, não pode ninguém em nome do Constituinte, conside
rar-lhe o destaque retirado.

A explicação está sendo dada agora. Nem vamos in
sistir nisso, pela boafé, pela extraordinária fidalguia e
pelo extraordinário descortino de V. Ex.a. Se fôssemos
ouvir a fita onde V. Ex.a realmente falou, a decdsão foi
na retirada dos destaques. Foi isso que motivou a minha
vinda rápida ao plenário para pedir a palavra pela or
dem e para uma reclamação, e estou atendido nas colo
cações que V. Ex.a fez, porque, ai, sim, repõe nos devidos
termos. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Agradeço a V. Ex.a as palavras amáveis e a compre
ensão tão generosa do processo.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA SIL
VA - Sr. Presddente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oardoso)
- Tem a palavra o Constituinte Luiz Inácio Lula da
Silva.

O SR. LUIZ INACIO LULA DA SILVA - Gostaria
de pedir à Mesa que intercedesse junto ao Ministério da
Justiça, à Secretaria da Justiça do Est!lJdo da Bahia e ao
Governador Waldir Pires, a fim de que tomassem as pro
vãdêneías necessárias para que fosse marcada logo a data
do julgamento de seis companheiros que estão em greve
de fome há onze dias, e cuja reivindicação maior é mar
car a data do julgamento. Todo mundo sabe que esses
companheiros era filiados ao PT e foram presos dia 11 de
wbril do ano passado, em função de um assalto à agência
do Banco do Brasil do campus da UFBA. Todos sabem
também que eles foram expulsos do Partido dos Trabalha
dores, mas não é justo que esses companheiros, que já
estão presos há mais de um ano e meio, até agora não
tenham marcada a data do julgamento.

Gostarda que a Mesa intercedesse junto ao Ministro
Paulo Brossard, junto ao Governador Waldir Pires e jun
to à Secretaria da Justiça da Bahia, para que tentassem
fazer com que foss-e marcado o mais rápido possível esse
julgamento, porque, inclusive, dos companheiros que estão
em greve dois já se encontram debilitados em decorrência
da greve de fome. Não é justo permitirmos que no Brasil
aconteça uma morte em função da índíscdplína ou, quem
sabe, da morosidade da própria Justiça.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pode V. Ex.a ter a certeza de que, pessoalmente, in
terferirei junto ao oovernador Waldir Pires nesta ma
téria assim que eu tenha oportunidade, o que espero seja
hoje mesmo.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presí
dente, sobre este mesmo assunto, complementando a ma
nifestação de V. Ex.a, e creio que neste momento expresso
os sentimentos dos meus companheiros da Bancada da



Janeiro dle 1988 DIARfO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta·feira 27 1353

Bahãa, quero dizer que o Governador Waldk Pires já está
devidamente sensibilizado e encaminhando providências a
este respeito, sem prejuízo de que todos. nós iremos íme
diamente reforçar o encaminhamento e o apelo que V. Ex.a
vai encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Agradeço a V. Ex.a o eselareeímento.

O Constituinte Paulo Ramos é o último orador âns
eríto na parte final.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Aliás,
tenho tido a paciência de conceder a vez para diversos
outros Constituintes.

Quero aqui manifestar a minha solidariedade a toda
repulsa que foi manifestada pela oomãssão de Sistema
tização no que eonceme aos assaques que foram prati
cados contra a Assembléia Nacional Constituinte pelo
Consultor-Geral da República.

Quero solicitar a solídaríedade dos companheiros a
uma agressão que está sendo praticada, ao longo do tem
po, contra a Comissão de Sistematização, ínreldzmente,
pelo Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, que
msíste em não enviar para o plenário da Assembléia Na
cional constituinte, para votação, o Projeto de Decisão
n.o 4, que veda a conversão da dívida externa em capã.tal
de risco. Acredito que essa agressão seja superior às agres
sões verbais, porque resiste ao cumprimento de uma de
cisão da Comissão de Sistematização.

Espero que esse mau exemplo não se comunique a
outras situações em que decisões da Comissão de Siste
matização possam ser igualmente descumpridas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- V. Ex.a faz uma observação que regimentalmente pro
cede. l!: preciso haver votação.

IV - SUSPENSÃO DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Car

doso) - A Presidência vai suspender os trabalhos, con
vocando os Senhores Constituintes para a continuação
da presente reunião, hoje, 16-10-87, às 15:00 horas.

\

st á suspensa a reunião.
<Suspende-se a reunião às 13 horas e 15 mi

nutos)

EM 16 DE OUTUBRO DE 1987 (2)

Presidência dos Srs. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice
Presidente, e Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-
Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Havendo

número regimental, declaro reaberta a reunião.

Esgotada a matéria da manhã, correspondente ao
Capítulo II, passaremos ao Capítulo III - Da Naciona
lidade.

11 - ORDEM DO DIA

VOTAÇAO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

TíTULO II (Continuação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o Destaque n.o 2868, requerido pelo Constituinte
Aluízio Campos, supressívo do capítulo todo. (Pausa)

S. Ex.a não está presente. Prejudicado.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Pois
não!

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, V. Ex.a pessoalmente não assistiu, mas houve
uma grande reunião de Lideranças e de diversos outros
Constituintes de todos os Partidos para que se pudesse
fazer, como feita foi, a consolidação das normas que estão
regulamentando os trabalhos da Comissão Executiva. E,
exatamente no momento em que havia essa reunião,
questionou-se muito sobre a necessidade ou não da ante
cipação do Título IV, que versa sobre Sistema de Governo
ou se o Título IV devia ser discutido no seu lugar e na
sua seqüência.

O Líder Luiz Henrique, do PMDB na Câmara, levan
tou inclusive a necessidade da precedência, e alguns de
nós, entre os quais eu também, referiram que nos títulos
iniciais poderia haver alguma referência que pudesse ter
conotação de sistema de governo, e que seria preciso, en
tão, que o sistema de governo já estivesse definido. Pre
sente, o Relator Bernardo Cabral disse que desafiava al
guém que mostrasse em algum outro capítulo ou título
anterior ao Título IV qualquer referência a sistema de
governo. E lá, no momento, tive a ocasião de lhe mostrar
que na página 37, exatamente no Capítulo III - Da Na
cionalidade, tem uma referência a Primeiro-MiniStro.
Houve, então, imediatamente, o entendimento de que essa
referência ao Primeiro-Ministro não conteria, no momen
to em que o capítulo fosse debatido e discutido, nenhuma
conotação, nenhuma vinculação de sua aprovação a sis
tema .de governo, até porque é possível perfeitamente um
sistema presidencialista com um Primeiro-Ministro. Há
inclusive, uma emenda, dentre as diversas emendas sobr~
sistema de governo, há uma emenda entre nós que admi
te um sistema presidencialista com a figura de um Pri
rneiro-~inistro.

A questão de ordem que faço é que, pelo entendimento
havido, embora não tenha sido expresso exatamente na
coletânea das normas, pelo entendimento expresso neste
éaptíulo, a palavra "Primeiro-Ministro" não tem, aprova
da ou reprovada, qualquer correlação com o sistema de
Governo que será discutido no Título IV.

De modo que formulo a questão para que a Mesa
rea~e~te, confirme ou não a interpretação que ante~
havia SIdo dada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Gostaria
de fazer duas perguntas, se V. Ex.a me permite ..

A primeira: essa reunião se deu quando? Hoje?

- O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Per
mita-me V. Ex.a Fiz uma questão de ordem escrita ao
Presidente da Comissão de Sistematização, Afonso Arinos,
alertando S. Ex.a e pedindo-lhe que a consolidação das
nor!l1as fossem feitas muito antes da votação. Porque dis
cutír, na tese, a questão era muito mais fácil do que em
cima de cada assunto, visto não termos as normas conso
lidadas.

O Presidente Afonso Arinos encaminhou a questão ao
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte e o Pre
sidente da Assembléia, com os seus assessores, inclusive o
Dr. Paulo Affonso, e ainda outros assessores € com diver
sos regimentalistas, inclusive Constituintes, fizeram uma
minuta da consolidação de todas as normas, e depois essa
minuta foi amplamente discutida e debatida antes que
tivesse sido começada sequer a votação do Projeto de
Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarínho) - A per
gunta que lhe fiz [ustlfícava-se, de minha parte, porque
nao era membro da Mesa. Se fosse uma reunião feita
agora, por exemplo, teria, naturalmente, de acrescentar
mais um fato que é imperativo, que a reunião de líderes
seja comunicada à Mesa, senão fica, às vezes, um traba
lho d~ liderança sem uma comunicação à Mesa, que não
sab~ra como proceder. E. com base na primeira consolí
dação a que V. Ex.a se refere, a interpretação que eu dou



1354 Quarta-feira 27 DIARIO DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

é exatamente esta. No caso, por exemplo, quando discutir
mos sistema de governo, admitindo-se vitorioso o sistema
presidencialista, esse artigo automaticamente teria que
ser revisto.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - De
pende do tom de cada voto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o Destaque n.O 1498, requerido pelo Constituinte
Arnaldo Prieto, referente à Emenda n.o 28559.

O Constituinte Arnaldo Prieto está presente? (Pausa)
Ausente.
Prejudícado.

Em votação o Destaque n.? 5422, requerido pelo Cons
tituinte José Egreja. (Pausa)

Ausente.
Prejudicado o destaque.

, Em votação o Destaque n.> 6026, requerido pelo Cons
tituinte Arnaldo Prieto, referente à Emenda n.O 34607.
(Pausa)

S. Ex.a continua ausente.
Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.o 7185, requerido pelo Cons
tituinte José Richa, referente à Emenda n.? 18694.

Há alguém indicado? (Pausa)
S. Ex.a está ausente e não há indicação para defen

dê-lo.
Prejudicado.

Art. 11. Em votação o Destaque n.o 3975, requerido
pelo Constituinte Aluízio Campos, supressivo do caput.
(Pausa)

S. Ex.a está ausente.
Fica prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.o 7095, requerido pelo Cons
tituinte Alvaro Valle, ao texto da letra a, inciso I, art. 11.
(Pausa)

S. Ex.a está ausente.

Fica prejudicado o destaque.
Sobre a mesa, requerimento de preferência para vota

ção do Destaque n.O 0049, assinado pelos COnstituintes
Cunha Bueno e Gastone Righi. (Pausa)

S. Ex.as estão ausentes.
Fica prejudícado o requerimento.

Em votação o Destaque n.o 7111, requerido pelo Cons
tituinte Francisco Amaral, referente à Emenda n.O 30143.
(Pausa)

S. Ex.a está ausente.
Fica prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.o 2853, de autoria do Cons
tituinte Farabulini Júnior, sobre a Emenda n.O 23887.
(Pausa)

S. Ex.a está ausente.
Fica prejudicado o destaque,

Em votação o Destaque n.O 49, requerido pelo Consti
tuinte Cunha Bueno, referente à Emenda n.O 24752.
(Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Fica prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.O 8024, requerido pelo Cons
tituinte José Tinoco, referente à Emenda n.o 31319.
(Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Fica prejudicado o destaque.
Em votação o Destaque n,v 3857, requerido pela Cons

tituinte Marluce Pinto, referente à Emenda n.? 16833.
(Pausa)

S. Ex.a está ausente.
Fica prejudicado o destaque.
Há requerimento sobre a mesa, nos seguintes termos:

"Requeir-o, ouvido o Plenário, seja concedida a
preferência para a votação do Destaque n.O 3661."

Emenda S-33633-3, assinada pelo Constituinte Oswal
do Lima Filho.

Está presente o nobre Constituinte Oswaldo Lima Fi-
lho? (Pausa)

Ausente.
Fica prejudicado o requerimento.
Em votação o Destaque n.O 3523, requerido pelo Cons

tituinte Victor Fontana, referente à Emenda n.O 21254.
(Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Fica prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.O 5388, requerido pelo Cons
tituinte Carlos Chiarelli, referente à Emenda n.O 3179l.
(Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Fica prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.o 6819, requerido pelo Cons
tituinte Jutahy Magalhães, referente à Emenda n,> 28064.
(Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Fica prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.O 7687, requerido pelo Cons
tituinte Luiz Viana Neto, referente à Emenda n.O 23468.
(Pausa)

S. Ex.a não está presente.

Fica prejudicado o destaque.
Em votação o Destaque n.O 4848, requerido pelo Cons-

tituinte Israel Pinheiro, referente ao texto do § 3.° {Pausa}
S. Ex.a não está presente.

Fica prejudicado o destaque.
Em votação o Destaque n.> 7107, requerido pelo Cons

tituinte .Alvaro Valle, referente ao texto do § 3.° (Pausa)
S. Ex.a não está presente.

Fica prejudicado o destaque.
Destaque n,? 001126/87 - Emenda n.o lP

07215-8, do Sr. Vivaldo Barbosa, "que adita a ex
pressão: "... Governador e Vice-Governador de
Estado e Distrito Federal" à alinea ''b'' do inci
so m do art. 27 do Projeto de Constituição
(art. 11, § 3.°, do Substitutivo n,? 2).

Em votação o Destaque n.O 1126, requerido pelo Cons
tituinte Vivaldo Barbosa, referente à Emenda n.o 7215, de
sua autoria, que manda acrescentar à alínea b do inciso lII,
do art. 27, o seguinte: "Governador e Vice-Governador de
Estado e Distrito Federal."
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o SR. CONSTITUINTE VIVALDO BAlRBOSA - Sr.
Presidente, a emenda é simples no seu enunciado e no seu
alcance. Portanto apenas justificar por que devam ser in
cluídas, nas condições de privatividade para brasileiros na
tos das candidaturas para cargos de Presidente da Repú
blica, da Câmara Federal e do Senado Federal, também
as de Governador e Vice-Governador.

Se há o princípio de que é privativo de brasileiro nato
o exercício do cargo de Presidente da República ,de mem
bro da Câmara Federal e do Senado da República, é ló
gico e consentâneo que se incluam aí também o cargo de
Governador e Vice-Governador.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não há
oradores inscritos. O Relator deseja falar?

A SRA. SANDRA CAVALCANTI - Sr. Presídente, peço
a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - A favor
ou contra?

A SRA. CONSTITUINTE SAN'lJIRA CAVALCANTI 
Contra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a pa
lavra a nobre constituinte Sandra Cavalcanti, para con
traditar.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, tenho a impressão de
que entre as características mais acentuadas e importan
tes do povo brasileiro está exatamente a de poder oferecer
ao mundo um espetáculo aberto, generoso, de convivência
de raças, de religiões e de pessoas que vindas para cá, aqui
fazem a sua pátria de adoção definitiva e verdadeira. Já
são muitas as restrições que nós, brasileiros, fazemos aos
que se naturalizam brasileiros se compararmos a nossa le
gislação com a ode outros países.

O texto do Substitutivo do Relator já colocou, a meu
ver, as restrições mais ímportantes, Ampliá-las não me
parece que combine nem com a índole do nosso povo nem
com a retribuição que o País deve poder exibir na sua
legislação quando alguém resolve adotar o Brasil como
sua pátria.

Fazer com que um brasileiro naturalizado continue
sendo permanentemente posto à margem de todas as res
ponsabilidades, de toda a possibilidade de poder de deci
são, parece-me então, que mais fácil seria negar-lhes essa
naturalização. É como se disséssemos a eles: "Vocês são
braslleíros, relativamente brasileiros. Vocês não são os
brasileiros que, no papel, estamos reconhecendo e acei
tando".

Não me parece, Sr. Presidente, que seja justo impedir
que amanhã possa governar um Estado, possa ser Vic-c
Governador, possa governar o Distrito Federal ou ascender
aos postos mais importantes, um brasileiro que veio para
cá aos 5, 6 anos de idade, aqui cresceu, aqui estudou, aqui
aprendeu a viver e que ama esta terra. Já não acho ra
zoáveis todas as restrições que estão no texto do Relator.
Por mim, nós, no Brasil, teríamos uma abertura muito
maior para com todos aqueles que um dia adotaram a
nossa terra como sua. Como o texto do Relator consagra
uma prática tradícíonal, não concordo e até estranho que
de uma mentalidade tão aberta, juridicamente tão bem
estruturada, como a do nosso colega Vivaldo Barbosa,
possa ter surgido a idéia dessa restrição.

Votarei pelo Substitutivo porque acho que é brasilei
ro, merecedor de todo o nosso crédito e de todo o nosso
apoio aquele que um dia, perante a Justiça da nossa terra,
resolve abdicar da sua nacionalidade de origem e passar
a ter este País como sua pátria verdadeira. Era o que
tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra para encaminhar a votaqão favoravelmente, o
nobre Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, parece-me que o nobre Cons
tituinte Vivaldo Barbosa tem toda razão quando pretende
fazer restrição ao cargo de Governador dos Estados. A
Constituição tem que ser coerente no esboço dos prin
cípios que vai adotar. Nós estamos, nos diversos capítu
los que vamos debater aqui, legando instrumentos de forta
lecimento às Unidades Federativas, dando mais autono
mia a estes órgãos, conseqüentemente, assegurando aos
governantes uma maior autonomia no campo da admi
nistração e da gerência dos negócios do Estado.

Um Governador, por exemplo, de São Paulo, detém
nas mãos uma forte dose de poder e, por certo, a nacio
nalidade deste cidadão influencia muito na condução, na
gerência de um Estado como aquele; sobretudo, um Es
tado cosmopolita. Ali existem cídadãos de várias raças,
naturalizados, com grande poder de influência e de bar
ganha, na administração desses Estados.

A precaução a se adotar, parece-me, pela emenda do
Constituinte Vivaldo Barbosa, válida. O governante d-e
um Estado desse porte tem que ser brasileiro nato. Ele
terá, pela própria natureza da sua nacionalidade, maior
segurança na condução dos negócios, deixará de se in
fluenciar menos, talvez. Pelo amor, pela dedicação, pelo
sentimento que a sua personalidade comporta, haverá de
conduzir os negócios dentro de um espírito de nacionali
dade mais pura, mais consentânea, conservando inclusive
aquilo que temos de mais nobre, no que diz respeito às
nossas tradições culturais, religiosas, lingüísticas, etc. O
cargo é muito importante para ser ocupado por um
cidadão "naturaltzado. Aquele que vem para cá quando
criança e é naturalizado, até posso concordar com a
oradora que me antecedeu, a Constituinte Sandra Ca
valcanti. que tenha por 'este País um arraigado e um
acendrado amor; mas o mesmo, por certo, não vai ocorrer
com aquele que, adulto, para cá veio e adquiriu, já na
maturidade, a nacionalidade e venha dirigir o nosso povo.
Não creio que nesse período ele esteta suficientemente na
cionalizado, imbuído daqueles sentimentos natos de bra
silidade para conduzir os negócios de um Estado da Fe
deração. Parece-me meio temeroso aeeítar isso, parece-me
válida a emenda do Constituinte Vivaldo Barbosa. Ela é
coerente.

O Executivo,- no âmbito mais forte, quer dizer, da
Nação, do Pais e dos Estados, deve ficar nas mãos dos
brasileiros natos. A exceção já é generosa. verificamos
que há legisladores federais brasileiros naturalizados, le
gisladores estaduais; prefeitos já poderão exercer cargos
públicos no Brasil. Portanto, já está bem ampla a con
cessão constitucional para estes naturalizados.

O cargo de Governador de Estado é um cargo im
portantíssimo e não pode, portanto, no meu entendimen
to, ser exercido por brasileiros que não sejam natos.

Eram estas as considerações que eu traria, pedindo aos
colegas que acompanham a singela mas muito oportuna
emenda do Constituinte Vivaldo Barbosa, porque ela é
coerente com o texto da maioria dos artigos que fortale
cem as unidades da Federação e realmente dão oportu
nidade de maior segurança para a unidade nacional.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte José Lourenço, para encami
nhar contrariamente a emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, todos hão de compreender que
o art. 11, que iremos analisar, tem algo que me toca de
perto.
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Não tendo tido o privilégio de ter nascido neste
grande País, tive, no entanto, a sensibilidade, tocado que
fui pelo amor a esta grande Nação, de optar pela nacio
nalidade brasileira e fi-lo, conscientemente, há trinta e
cinco anos. Aqui nasceram meus filhos; aqui vive minha
família; esta é a minha Pátria.

Chegando ao Congresso Nacional numa feliz coinci
dência, participando da Assembléia Nacional desta grande
Nação, não queria deixar de, nesta oportunidade, home
nagear brasileiros e portugueses e todos os povos que, das
mais diversas origens, aqui têm passado; têm deixado uma
marca com o seu trabalho, com o seu esforço, com a sua
enorme contribuição, têm dado uma contribuição ainda
maior para a construção deste grande País.

Somos uma Nação multirracial, mas somos todos uma
Nação em que povos que vieram das mais diversas origens,
das mais diversas culturas, todos aqui, transformando-se
num só cadinho, fizeram prevalecer esta cultura que é
nojs a cultura luso-afro-brasileira, não existe uma cultu
ra em separado; não existe uma cultura em paralelo; não
existe uma vocação de grandeza que não seja a vocação
do fundador desta grande Nação. Conseguimos manter ao
longo da nossa história as fronteiras que nos foram
legadas, conseguimos ampliar o espírito de fraternidade
que prevaleceu no encontro entre Pedro Alvares Cabral e
os índios, nas praias da Bahia.

Creio, Sr. Presidente e srs, Constituintes, que nesta
prova de amor que hoje tento transmitir a todos meus
colegas da Assembléia Nacional Constituinte do Brasil, ela
se evidencia maior nesta emenda que apresentei ao Sr.
Relator, Deputado e Constituinte Bernardo ICabral, que
'ele, num gesto de grandeza, acatou:

"Aos portugueses com residência permanente
no País, se houver reciprocidade em favor de bra
sileiros, serão atribuídos os direitos inerentes aos
brasíleíros natos, salvo nos casos previstos nesta
ponstituição."

Esta emenda não é para privilegiar alguém, esta
'emenda traz no seu bojo uma prova de amor minha ao
Brasil. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

_O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a.

O SR. CONSTITUI!NTE GERSON PERES - Há um
engano. Estamos discutindo a emenda Vivaldo Barbosa e
o Constitudnte José Lourenço está ahordando um outro
tema, um outro dispositivo. A emenda Vivaldo Bftrbosa
pede para incluir uma letra no dispositivo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - A Mesa
não tem culpa de o orador, inscrito para falar a favor
ou contra uma determinada proposição, confundir-se na
tribuna. O que a mesa poderia fazer era associar-se às
palmas com essa declaração de amor ao Brasdl.

O SR. GASTONE RIGHI - Pela ordem, Sr. Presi
dente! (Assentimento da Presidência) Ai aconteceu um
fato curioso. Eu pretendia sustentar contrariamente a
emenda. O Constituinte José Lourenço pediu O meu lugar
para fazê-lo, achei até que por sua origem, pelo fato
pessoal, realmente era relevante, mas acho que S. Ex.a.
fez uma certa- confusão; acabou sustentando a favor mas
a favor de uma emenda que não está em votação. Os
aplausos devem ser tomados em favor de derrotarmos a
emenda Vivaldo Barbosa, porque essa é que agride, na
verdade, os brasileiros naturalizados. Desejava só regis
trar isso, senão o plenário ficará confuso.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Já tive
mos casos aqui, Constituinte Gastone Righi, em que, in
felizmente, os Constituintes, se inscreveram para talar

contra e o fizeram a favor; com isso prejudicam a íns
erâçâo dos demais.

Tem a palavra o Relator Adolfo Oliveira.
O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,

Srs. Constituintes, é um verdadeiro privilégio poder falar
em nome da Relatoria a propósito desse tema. O nosso
grande companheiro e amigo Constituinte Bernardo Ca
bral tem, nesse dísposítdvo, um dos pontos mais altos do
projeto de Constituição. É um grande passo à frente, não
é um pequeno passo, é um grande passo. E por que um
grande passo? - Porque, hoje em dia, as díscrímínações
impostas aos nossos patrícios por adoção, por escolha,
por eleição são odiosas, para dizer o menos. Eu lembraria
à Comissão de Sistematização que hoje o brasileiro na
turaldzado não pode sequer ser comandante de um pe
queno rebocador que traz o navio até o cais do porto.

Quando o projeto, o Substitutivo n.O 2 alarga a mais
ampla participação aos brasileiros naturalizados, ele faz
jus1tiça a uma verdade, uma realidade deste País. Nós
não somos portugueses, espanhóis, árabes, japoneses, ita
lianos, africanos. Nós nos tornamos brasileiros, àqueles
que aqui vãvíam, os nossos irmãos, os índios, têm hoje a
companhia de mais 140 milhões de brasileiros. E essa
origem multifacetada, ela se congrega e 00' harmoniza em
uma forma especial de viver que nós, brasileiros de todas
as origens, escolhemos como aquela que nos parece a me
lhor. Vedações ainda subsistem e não poderíamos acabar
com todas elas.

Realmente, Presidente da República, Presidente do
Senado e da Câmara, Ministro, membro do Supremo Tri
bunal Federal, militar e Diplomata, ainda não. Mas tudo
o mais: Senador da República, Deputado Federal, Juiz e
por que não Governador? Por que não?

Se a autoria da emenda não fosse de iniciativa desta
figura admirável de homem público que é Vivaldo Bar
bosa, eu, talvez, fosse mais rigoroso no conceito. Mas
tenho certeza de que, compreendendo, assim .a missão
que nos congrega a todos, brasileiros que tivemos a feli
cidade de nascer aqui ou que escolhemos esta terra como
Pátria, tenho certeza de que S. Ex.a vali retirar a sua
emenda para receber os nossos aplausos e a nossa gra
tidão. (Muito bem! Palmas)

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Constituinte,
também sustento o Constituinte Adolfo oliveira no pe
dido e encareço que V. Ex.a retire esta emenda.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARiBOSA - Sr.
Presidente, o projeto emendado é o Projeto de Constitui
ção anterior ao substitutivo do Relator Bernardo Cabral.
Nele, dizia-se que são prdvativas de orasíleíros natos as
candidaturas para os cargos de Presidente da República,
da Câmara e do Senado Federal. Mantida essa sistemá
tica, é evidente que faltava incluir o cargo de Governador
que, na importância, é até uma hierarquia superior à de
integrante do Congresso Nacional, não há dúvida disso.
A 'emenda foi dirigida no sentido de manter uma síste
mátíca e não deixar falho o que estava anteriormente.
Mas, agora, revendo a redação do substitutivo, vejo que
foi mudada a orientação de que são privativos de bra
síledro nato apenas os cargos de Presidente da República
e Presidente do Congresso Nacional - Câmara e Senado
Federal - que até se justifica pela linha sucessória de
Chefia do Estado.

Nestes termos e, também, para não esconder, sensi
bilizado pela manifestação do Constituinte José Lourenço,
retiro a emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Reti
rada a emenda.

Em votação o Destaque n.o 3661 requerido pelo Cons
titudnte Oswaldo Lima Filho, referente à Emenda n.O
33636.
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Está presente o Constituinte Oswaldo Lima Filho?
(Pausa)

Ausente.
Prejudicado o destaque.
Há sobre a mesa requerimento de preferência assí

nado pelo nobre Constituinte Pimenta da Veiga para o
Destaque n.o ... (Pausa)

Está retirado o pedido de preferência.
O SR. PRESIDENTE (Jarbaa Passarinho) Em

votação o Destaque n. O 1647, requerido pelo Constituinte
Délio Braz, referente à Emenda n.o 33812.

S. Ex.a 'se encontra no plenário? (Pausa)
Ausente.

Prejudicado.

Em votação o Destaque n.v 5999, requerido pelo Cons
tituinte Arnaldo Prieto, referente ao texto do § 4.°

O SR. ARNALDO PRIETO - Retiro-o.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - S. Ex.a
retira o destaque.

Em votação o Destaque n,v 6855, requerido pelo Cons
tituinte Fernando Henrique Cardoso, referente à Emen
da n.v 34948. Nem S. Ex.a está presente, nem há indi
cação para quem defenda o destaque.

Prejudicado.

Destaque n.o 04Z1-87 - do Sr. Luiz Inácio
Lula da Silva, "que suprime o art. 11 § 4.° inciso
fi do Substitutivo n.o 2". (159.a votação)

Em votação o Destaque n.O 421, requerido pelo Cons
tituinte Luiz Inácio Lula da Silva, referente ao inciso II,
§ 5.0 supressívo. Indicado para fazer a defesa o Consti
tuinte José Genoíno.

Tem a palavra S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

Eu gostaria de, em defesa deste destaque do compa
nheiro Luiz Inácio Lula da Silva iniciar referindo-me às
manifestações desta Comissão, em relação às intervenções
no plenário, da ilustre Constituinte Sandra Cavalc_anti e
do nobre Líder do PFL José Lourenço sobre a questao dos
naturalizados, posição correta e coerente em relação à
visão que o Direito Constitucional brasileiro tem, de esta
belecer a igualdade entre brasileiros e brasileiros natura
lizados. Chamo a atenção de V. EX,as para o que diz o § 4.°
do substitutivo n,v 2. O item II diz exatamente o seguinte:

"Será declarada a perda da nacionalidade bra
sileira nos casos em que o braeíleíro." - mantemos
o item I e estamos propondo a supressão do item
II - "tiver cancelada sua naturalização por sen
tença judicial, em processo que a lei estabeleça por
exercer atividade nociva ao interesse nacional."

Existem duas questões fundamentais na defesa deste
destaque supressivo: a primeira é que não podemos na
Constituição estabelecer uma diferença para a penalização
entre brasileiros e brasileiros naturalizados, isso porque
no § 33 da parte dos direitos individuais, já aprovado por
esta Comissão, estabelece-se a condição de extradição para
naturalizado por crime comum praticado antes da natura
lização. Então, há a possibilidade de o naturalizado ser
extraditado por crime comum antes da naturalização. Se
mantivermos o item II do § 4.°, estaremos aplicando uma
dupla pena; se naturalizado cometeu crime, de acordo
com a legislação brasileira, terá que ser condenado, terá
que ser preso de acordo com a Legislação brasileira.

Sr. Presidente, existe outra questão que me parece
mais grave. Veja a redação do item II:

" . " em processo que a lei estabeleça por
exercer atividade nociva ao interesse nacional."

Exercer atividade nociva ao interesse nacional nos
lembra - e chamo a atenção e faço um apelo ao Relator
Bernardo Cabral, que tem assumido posições liberais na
feitura do texto constitucional - que esta formulação
apareceu com outras palavras, mas com algumas semelhan
ças à famosa legislação, a Lei Celerada do início do nosso
século, em relação ao problema da expulsão dos emigran
tes, por participação no movimento sindical, no início do
Século.

Outro risco é que o conceito de exercer a atividade
nociva ao Interesse nacional é um conceito, por exemplo,
que pode ser aplicado ao ex-Presidente da UNE, compa
nheiro Javier, que poderia ser processado por ação judicial,
por considerar o Governo da época, ou um Governo futuro
uma atividade nociva ao interesse nacional, e aí justificaria
a extradição. Poderíamos aqui citar outros casos.

Sr. Presidente, na Constituição atual, existe um dispo
sitivo que a Emenda Fernando Henrique Cardoso manteve.
Felizmente, não estava aqui para defender a sua emenda.
Consultei alguns Constituintes e eles se mostraram preo
cupados em relação à "naturalização obtida em fraude e
em condições ilícitas". Mas há aqui no parágrafo único,
que é a cópia da Constituição atual, o seguinte:

"Será anulada por decreto do Presidente da
República a aquisição de nacionalidade obtida em
fraude, contra a Lei".

Isto, sim, é correto. E quando nós, do Partido dos
Trabalhadores, propomos a supressão do item II, achamos
que este aqui, sim, o parágrafo único, que está no atual
texto constitucional e que consta da emenda do Consti
tuinte Fernando Henrique Cardoso, mereceria ser aprovado
por esta Comissão. Mas a manutenção do item II do § 4.°
cria uma díserímínação em relação ao naturalizado e
estende um conceito amplo e subjetivo, dependendo do
julgamento do Governo na época, do que seja "atividade
nociva ao interesse nacional".

Então, Srs Constituintes, o nosso destaque é no sen
tido de suprimir este item. Vou concluir a defesa do meu
destaque. A existência e a posdbilidade de se estabelecer
na lei o que é "atividade nociva ao interesse nacional" não
resolve o problema, porque a lei ordinária ao estabelecer
um conceito do que é "nocivo ao interesse nacional" daria
margem a uma lei - e aí lembraria novamente a Lei Cele
rada do início dese século, ou a Lei dos Estrangeiros 
dependendo do Governo ou de um outro Parlamento a
estabelecer uma lei que aplique uma dupla penalização
para o naturalizado. Por isso que é neeessárío a supres
são desse item. Relembro mais uma vez que esta Comissão
já aprovou, em relação ao naturalizado, que praticou crime
comum antes da naturalização, a extradição. Seria neces
sário aprovarmos, a naturalização obtida em fraude, isso
sim, pode ser cancelada por ato do Presidente da Repú
blica. Aí nós temos um conceito democrático, amplo, na
relação entre brasileiro e brasileiro naturalizado. Por isso,
solicito o apoio à aprovação do nosso destaque supressivo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
encaminhar contra, tem a palavra o nobre Constituinte
Eraldo Tinoco,

O SR. CONSTITUINTE MARIO LIMA - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não!
O SR. CONSTITUINTE MÁRIO LIMA - Sr. Presiden

te, para fazer um apelo. Nós concluimos a votação do
Capitulo TI, Titulo TI, e houve muitas alterações aditivas,
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emendas supresslvas na redação. Tenho lido nos jornais e
cada jornal publica uma versão. Apelo a V. Ex.a, que tão
bem dirige os nossos trabalhos, para a Mesa proceder a
uma publicaçâo singela do que já f{li feito, porque se hou
ver alguma dúvida nós, membros da Constituinte, podere
mas saná-la. A presença tem sido em média de cem Par
lamentar-es, de modo que esta publicação pode ser até
mesmo mímeograrada, xerocopíada, daquilo que já foi
aprovado na versão formal. É um apelo que faço a V. Ex.a

O 8R. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tomei
essa iniciativa individualmente, junto com a minha asses
soria, apanhei todo o material que foi aprovado e fiz a
compatibilização. A Mesa pode proporcionar isso.

O SR. CONSTITUINTE MARIO LIMA - Isso muito
nos ajuda, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Tem V. Ex.a
a palavra.

O 8R. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, Srs. Oonstítuíntes, sem dúvida alguma, o ato de
naturalização é um ato de interesse reciproco, em que o
individuo manítesta o seu propósito de se integrar à na
cionalidade brasfletra, de conviver segundo as normas e
os padrões e até as práticas culturais do povo brasileiro.
Mas, por outro lado, também significa que a nação bra
sileira aceita aquele índívíduo, desde que ele demonstre
interesse de se submeter a essas normas de convivência
da nação brasileira.

É evidente que se em determinado momento, houver
um rompimento ou uma quebra desse interesse reciproco.
o ato de nacionalidade deve ser cancelado. O índívíduo
terá sempre a prerrogativa de abrir mão da nacionalidade
que ele adquiriu por adoção, se a partir de um determi
nado instante essas regras de convivência da nação bra
sileira deixarem de lhe interessar. Mas essa reciprocidade
também requer que, num determinado instante, se esse
indivíduo não adota, ou se esse indivíduo contraria essas
normas de convivência, é óbvio que a sua nacionalidade,
por interesse do Pais, deva ser cancelada.

Vejam que o item é muito preciso quando o parágrafo
diz que será declarada a perda da nacionalidade, se tiver
sido eaneelada a sua naturalização por sentença judicial
em rprocesso que a lei estabeleça. Não surge, aqui, a pos
sibilidade desta preocupação do ilustre Constituinte José
Genoíno, porque não estará esta ação condicionada ao
interesse de um Governo ou de uma autoridade que, even
tualmente, esteja ocupando um cargo, mas sim se esse
individuo contrariar aquilo que a lei estabeleça, dentro
das condições que uma lei de naturalização exij a, dem~n..:
tre e apresente como um processo e como uma condição
para um eventual cancelamento da naturalização.

Dey;emos, sim, estar de braços abertos para todos
aqueles que desejem se integrar a esse grande projeto,
que é a nação brastleíra, entretanto, não poderemos ja
mais permitir que esse seja o interesse unilateral, mas
sempre a possibilidade da ação bilateral em que seía
cancelada, desde quando haj a uma transgressão qualquer
que não um crime comum, mas um crime nocivo ao in
teresse nacional, ao exercícío de uma atividade nociva ao
interesse nacional.

Vejam, 81'S. é um mecanismo de autodefesa necessá
rio e, por isso mesmo, este dispositivo do ilustre Relator
Bernardo Cabral deve ser mantido na sua integra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pa.ssarinho) - Para en
caminhar a favor, tem a palavra o nobre Constituinte
José Paulo Bisol.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ PAULO BISOL - sr.
pr.esidente, Srs. constituintes, venho a esta tribuna fazer
duas reflexões pedindo especial atenção do eminente Re
lator.

O § 4.° em discussão, diz:
"Será declarada a p-erda da nacionalidade

brasileira nos casos em que o brasileiro:
I - aceitar de governo estrangeiro, sem li

cença, etc....
II - tiver cancelada sua naturalização por

sentença judicial, ... "
Esta hipótese, necessariamente, está referida ao bra

sileiro naturalizado. Mas, se nós cancelamos - é apenas
uma questão de lógica - a naturalização, ímplícítamente
está declarada a perda de nacionalidade,

Então, não é preciso tratar-se de um caso de pro
cesso por exercer atividade nociva ao interesse nacional,
não é preciso esse acréscimo, porque em todas as hipó
teses de canc-elamento haverá a perda de nacionalidade.
Então, estou achando que aqui há um excesso. De qual
quer forma, eminente Relator, se não se trata de um
bis in idem, de uma repetição, ou de um acréseímo des
necessário, quero chamar a atenção dos Srs. Constituintes
para uma questão jurídica na qual a teoria alemã se
aprofundou muito, que é a Teoria dos Atos Jurídioos.

Existem normas jurídicas que dispõem de conceitos
carecidos de uma valoração complementar e normas [u
rídícas que dispõem de conceitos carecidos de uma de
terminação complementar. Se o Código Penal diz "ravtar
mulher honesta, a pena é x, a lei não define o que é mu
lher honesta. Para aplicar o texto, é indispensável se
adicione uma valoração complementar, que é feita pelo
juiz. A obrigação do juiz é retirar da sociedade essa valo
ração, embora nem sempre- faça.

Estes conceitos carecidos de valoração complementar
são a maior abertura para o autcrítarísmo, para a distor
ção, para o moralismo e para a má interpretação. E o
conceito de "nocivo ao interesse nacional", é um conceito
que tem duas carências, que carece de duas eomplemen
tações: primeiro, de uma complementação valorativa. O
que se entende, valoratívamente, por interesse nacional?
O interesse nacional está sempre conjunturalmente deter
minado, e quando não conjunturalmente determinado está
sempre historicamente determinado. Tudo, de repente,
pode ser interesse nacional, e nada de repente, pode ser
interesse nacional. Estamos abrindo as portas com este
conceito carecido de uma valoração complementar, esta
mos abrindo as portas para o autoritarismo, para a vio
lência judicial, para a violência sentencíal.

Chamo a atenção para este aspecto porque se trata
de um problema jurídico de real profundidade. Quando se
legisla não se pode escapar sempre de conceitos carecidos
de valorações complementares ou de conceitos carecidos
de determinações complementares. Mas a técnica legisla
tiva, sobretudo a técnica constitucional, recomenda que
se reduza, ao mínimo possível, a utilização desses con
ceitos.

Mesmo porque, se utilizarmos numa 'Constituição con
celtas carecidos de valorações complementar-es, ou concei
tos carecidos de determinações complementares, estamos
transferindo para a Magistratura, transferindo para os
[uízes, transferindo para os delegados de :polícia uma ati
vidade tipicamente constitucional, porque na prática, caso
a caso, elaborando o conceito complementar valorativo ou
determinativo, eles estarão exercendo uma atividade tipi
camente de Constituintes, uma atividade de complemen
tação constitucional.

Pelas duas razões, primeiro, porque o texto, se eu o
comprendí bem, contém uma ílogícídade, uma aporía ló
gíea. E em segundo lugar, porque o texto é perigoso por
conter um perigoso conceito carecido de valoração com
plementar e de determinação complementar. Venho a esta
tribuna pedir que se vote em favor da emenda do emi
nente Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva. (Palmas)
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte Gastone Righi, para encami
nhar contra.

O SR. CONSTITUINTE, GASTONE RIGm - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, inicialmente eu desejaria re
futar algumas afirmações que o brilho da inteligência do
Constituinte José Paulo Bisol transformaram em verdade
aquilo que não passa de confusão terminológica.

Diz o Constituinte Paulo Bisol que há um manifesto
erro redacional e até em termos de definição entre o
caput do § 4.° e esse item lI. Diz S. Ex.a que se o caput
do parágrafo diz que será declarada a perda da nacionali
dade brasileira ... , não haveria a necessidade de se conter
no inciso II aquele que "tiver cancelada a sua naturali
zação ... ", porque cancelada a naturalização, ipso facto,
se teria a perda da nacionalidade.

Ora, na verdade, o argumento não procede. Quando,
no inciso II, se exige o cancelamento da naturalização
por sentença judicial, é porque se quer separar o brasi
leiro nato do brasileiro naturalizado, porque no eaput do
§ 4.°, faz-se referência que "será declarada a perda da na
cionalidade". Se essa perda pudesse ser indiscriminada,
ela poderia também ser atribuída ao brasileiro nato quan
do fosse condenado aqui por algum fato nocivo à segu
rança ou a interesse brasileiro.

Não se quer que o brasileiro nato perca a nacionali
dade. Isto não pode acontecer. Nascido aqui, sempre bra
sileiro, faça o que for. É o caso do lixo atômico: se o
produzimos, temos de arranjar um jeito de sepultá-lo,
Constituinte Gerson Peres.

Por isso vamos voltar à expressão exata do que se
contém ness~ inciso II. Quando se diz que é indispensável
o cancelamento da naturalização por sentença judicial, é
porque esse fato só deve ser aplicado ao brasileiro natura
lizado. Logo, não há contradição no texto; ao contrário,
há a reafirmacão de expressão exata, precisa e que deve
ser mantida. -

Por outro lado, em que pese, e respeito, o brilho do
Constituinte José Paulo Bisol, é preciso fazer aqui uma
crítica contundente à sua exposição quanto ao que seria
lacunoso, as expressões do parágrafo em termos de:
" ... em processo que a lei estabeleça por exercer ativida
de nociva ao interesse nacional."

É verdade que isto é amplo, É verdade que isto pode
ser contingencial. Mas é mister que seja assim. O inte
resse nacional há de ser aferido de acordo com o momen
to· cassa-se ou não a naturalização de alguém dependen
do' do interesse do país em determinado instante, não de
um fato absoluto, permanente, fixado, eterno, e sim por
fatos que são muitas vezes aleatórios, contíngencíaís, tem
porários, mas que tem que ser feito o [ulgamento no ato,
na época, durante o prazo e enquanto o pengo. É, por
tanto, preciso mais uma vez o que está disposto no item
II. Se fossem termos absolutos e pré-fixados seria muito
perigoso, porque a Nação tem uma dinâmica, o Estado
tem no concerto internacional dos demais países um di
namismo a que corresponderia e a que responder.

Por fim, para dar mais uma resposta ao Constituinte
José Genoíno, S. Ex.a tratou a matéria com uma super
ficialidade que deve ser condenada. Há uma distinção
muito grande entre a nacionalidade que se adquire pelo
nascimento e aquela que se adquire pela opção, pela na
turalização. A primeira é força, é nata; ela decorre de um
fato concreto tipificado, característico, material. A outra,
não. A outra é manifestação de vontade, de desejo, de
amor, de dedicação. Portanto, enquanto a primeira, que é
o nascimento, não pode ser subtraída nem contestada, a
segunda é fonte permanente de contestação. Quando de
saparecerem os fatores subjetivos que são o amor à Pátria,
o desejo de servir à Nação, o de se incorporar à cidadania,
no instante que isso desaparecer ou que isso for questio-

nado por um procedimento nocivo aos interesses nacio
nais, esse direito tem que ser subtraído e não será subtraí
do pura e simplesmente; se-lo-á por sentença judicial
que admite recursos aos tribunais até o Supremo Tribu
nal. E aquele que não confiar na Justiça da sua Pátria
não deveria nem estar aqui votando esta Constituição,
muito menos dando arrimo a esta extração não desejada
deste dispositivo que aqui está muito bem posto e deve
ser mantido.

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Relator.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, para um esclarecimento sobre a questão da emen
da, porque tem uma emenda do Senador Fernando Hen
rique Cardoso, que foi lida antes da emenda que defendi
do companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. A emenda d~
Senador Fernando Henrique Cardoso é aditiva e estava
como supressíva ao substitutivo; ela é aditiva porque adi
ciona um parágrafo ao texto. Só para informar que ela
será discutida posteriomente, na medida em que aprovan
do o nosso destaque, terá a emenda do Constituinte Fer
nando Henrique Cardoso, que prevê aquelas condições de
cassação da naturalização por métodos fraudulentos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
fez uma consulta?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Uma in
formação, Sr. Presidente. Ela será discutida ...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É evi
dente que, se for aprovada a emenda supressíva do pará
grafo, cai a aditiva, aquilo que já caiu, que é o parágrafo
em si.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Não pre
judica, portanto, a emenda do Constituinte Fernando
Henrique Cardoso?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pre
judica.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, a emenda do Senador Fernando Henrique Car
doso é aditiva de um parágrafo único ao art. 12, que não
terá prejuízo se for suprimido o inciso lI.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu vou
reler a emenda:

"Perderá a nacionalidade o brasileiro que:
1 - por naturalização voluntária adquirir ou

tra nacionalidade" ...
Esta está no inciso I que S. Ex.a colocou aqui, mas

creio que está se referindo ao Substitutivo n.? 1.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre

sidente, esta emenda está prejudicada pela ausência do
autor.

O SR. PRESID'ENTE (Jarbas Passarinho) - Não, não
está prejudicada. Nós temos é que dirimir esta dúvida que
está aqui. Como a Emenda do Constituinte Fernando
Henrique Cardoso esteve aqui na mesa e se refere ao § 4.°,
a interpretação clara da Mesa é que se a supressão do
§ 4.° se der, a emenda aditiva, que foi suprimida, não tem
validade. Há prejuízo.

Com a palavra o nobre Relator.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden

te, Brs , Constituintes, o nobre Constituinte José Genoíno
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teve, nesta tarde, um auxílio magnífico do eminente Se
nador José Paulo Bisol. De fato, ainda que S. Ex.a desta
ajuda não precisasse, mercê da sua inteligência, o que quis
caracterizar o Constituinte José Paulo Bisol foi o perigo
que se criaria se se fizesse incluir no texto constitucional
atividade nociva ao interesse nacional. Isto geraria um
ato ditatorial.

Tenho ouvido ao longo da minha vida de estudante e
nesta Casa, lido na Imprensa, que os maiores juristas des
te País integraram a constituição de 1946. As loas e os
encômios partem dos mais diversos recantos deste País.

Pois, então, dou a resposta ao Constituinte José Paulo
Bisol, com a Constituição de 46, que diz:

"Art. 130. Perde a nacionalidade o brasi-
leiro:

1- ..

11 - .

IH - que por sentença judiciária, no proces
so em que a lei estabelecer, tiver cancelada a sua
naturalização por exercer atividade nociva ao in
teresse nacional."

O que o Relator fez foi apenas tomar uma medida de
defesa do Estado democrático, repetindo a aula haurida
nos seus tempos de estudante, na Constituição de 1946.
E veja V. Ex.a que, de lá até cá, nunca este problema de
atividade nociva ao interesse nacional levou este País a
qualquer medida, porque a Constituição de 1967 repete o
texto; e a atual também. E nós, como temos bom senso,
vamos repeti-lo, aprovando o texto e negando aprovação à
emenda aqui sustentada pelos eminentes Constituintes
José Genoíno e José Paulo Bisol.

É a posição da Relatoria, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o destaque.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Cons)ituintes:

Abigail Feitosa, Ademir ~drade, Fe~nando Henrlq1!-e C.ar
doso Haroldo Sabóia Jose Paulo BIsol, Nelton FnedrlCh,
Paul~ Ramos, Sigmarlnga Seixas, João Natal, Octávio Elí~
sío Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Plínio
Ar~uda Sampaio, José Genoíno, Haroldo ~ma, Roberto
Freir,e e Beth Azize. Votaram NÃO os seguintes Senhores
Constituintes: Alfredo Campos, Almir Gabriel, Artur da
Távola, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Celso Doura
do, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra <]oelho, Fran
cisco Pinto Antônio Britto, João Calmon, Joao Herrmann
Neto José Fogaça, José Geraldo, José Richa, José Ulís~es
de Oliveira Milton iReis, Nelson Carneiro, Nelson JobIm,
Nilson Gib~on, Oswaldo Lima Filho, Pimenta da Veiga,
Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Rodrigues palma, Vir
gildásío de Senna, Wilson Martins, Aécio Neves, Euclides
Scalco, Israel Pinheiro, João Agripino, José Carlos Grecco,
José Costa, Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Alceni Guerra,
Aloysio Chaves, Antoníocarlos Mendes Thame, Arnaldo
Prieto Eraldo Tinoco, Francisco Banjamím, José Lins, José
santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís Eduar~
do Mário Assad José Lourenço, Ricardo Fiúza, Sandra
Ca'valcanti, Enod Vieira, Hugo Napoleão, Edison Lobão,
Jonas Pinheiro, Gilson Machado, José 'I'incco, Mozarildo
Cavalcanti Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Ger
son Peres, 'Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgilio Tá
vora José Maurício, Bocayuva Cunha, Luiz Salomão, Fran
cisco Rossi, Gastone Righi, ottomar Pinto, Adolfo Olivei
ra e Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 18 Constituintes;
votaram NAO 70 Constituintes. Total: 88 votos. O Desta
que foi rejeitado.

o SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não.
O SIR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr.

Presidente, na reunião da manhã, foi anunciado pelo Pre
sidente da Mesa que agora, à tarde, seria feita uma expe
riência com, a votação eletrônica, e o Presidente nos avi
sou que trouxéssemos nossas carteírínhas, nossos números,
para fazermos essa experiência, já para iniciarmos esse
processo.

, POT outro lado, sabe V. Ex.a do desgaste imenso que a
Comissão de Sistematização e a Assembléia Nacional
Constituinte estão tendo, a cada dia, num sentido bas
tante ampliado, no seio da opinião pública.

Sabe V. Ex.a também dos boatos, que correm por aí,
de que haveria uma sabotagem no processo eletrônico, e
inclusive uma obstrução deliberada, para que nós não che
gássemos à conclusão dos nossos trabalhos na Comissão de
Sistematização. E veja V. Ex.a que nós votamos apenas 11
artigos; estamos no Título lI, e faltam ainda 325 artigos,
mais cerca de 2.000 a 3.000 dispositivos desses 325 artigos.
Quando é que nós, nessa marcha, Sr. Presidente, iremos
concluir os trabalhos da Comissão de Sistematização?

E já que o Presidente li"'1ysses Guimarães está anun
ciando pela Imprensa que não vai dar uma nova prorro
gação, então vai o projeto da forma em que está para o
Plenário? Ou nós vamos ter um meio de agilizar os nos
sos trabalhos e chegarmos à conclusão desse projeto, des
se substitutivo tão bem elaborado pelo eminente Consti
tuinte Bernardo Cabral, para que a nossa responsabili
dade, a nossa tarefa, a nossa obrigação seja cumprida com
a entrega desse substitutivo pronto, ao Plenário, no tem
po necessário, para que não haja um descrédito maior por
parte da opinião pública, quanto à Assembléia Nacional
Constituinte. Essa é a questão de ordem que coloco agora
perante V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Devo es
c~arecer a V. Ex.a que já votamos 132 vezes. Pela experiên
cia que, ~enho das Casas, nós já votamos mais do que toda
uma legíslatura comum no Senado ou na Câmara.

Agora, nós não podíamos naturalmente agilizar tra
balhos em prejuízo dos requerentes de destaques. Como V.
Ex.a tem observado, esses destaques têm sido retirados qua
se que em massa, ultimamente, pois à proporção que a
votação vai crescendo os destaques semelhantes, os des
taques prejudicados, por antecipação, os autores os reti
ram.

Quanto ao rumor de uma deliberada intenção de evi
tar outro tipo de agilização, que é a votação eletrônica, nós
daremos resposta agora, exatamente agora. Vou fazer a
primeira experiência, só esperei que tivéssemos um nú
mero maior, para evitar que amanhã tivéssemos pessoas
que não tendo participado da experiência se queixassem de
que não teriam ti-do a oportunidade de treinar. Então nós
votaremos agora, imediatamente, após esse anúncio que
vou fazer da votação do Destaque n.o 855, requerido pelo
Constituinte Fernando Henrique Cardoso.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Se V.
Ex.a ainda me permite, Presidente Jarbas Passarinho, é
verdade, a Comissão de Sistematização tem trabalhado
como poucos núcleos legislativos neste País, tem produ
zido muito.

Mas, veja V. Ex.a, nós temos um prazo, o prazo já fin
dou, já foi prorrogado, e nós temos 325 artigos, mais de 3
mil dispositivos. Mesmo que tenhamos trabalhado muito,
estamos diante de um impasse, de uma situação difícil,
porque o presidente Ulysses Guimarães está anunciando
que não quer prorrogar os prazos. Então, como é que nós
vamos resolver i,:so?
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A colo
cação -de V. Ex.a é irrecusável. Nós estamos trabalhando
contra o tempo, vamos ver se agilizando mais conseguire
mos progredir.

Havia sido indicado para defender este destaque de
.autoría do nobre Constituinte Fernando Henrique Cardo
so o nobre Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, acabei de me comunicar por telefone com O Cons
tituinte Fernando Henrique Car-doso, e S. Ex.a me autori
zou a comunicar à Comissão que ele está retirando 0/ des
taque, porque o destaque estaria acoplado com a supressão
da minha emenda, que seria ao Parágrafo único. Esta é a
comunicação que S. Ex.a faz.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
atenção dos Srs. Constituintes, a máxima atenção. Per
gunta didática: os Srs. Constituintes estão de posse do
número de código? Se não estiverem de posse do número
de código não vão poder fazer a experiência; a grande
maioria está, pois caso contrário levantaria o braço. Pa
rece que houve apenas um ou dois casos.

Segunda advertência: como O sistema eletrônico só
está preparado para a votação dos titulares, só estes vão
poder digitar os seus números; os suplentes continuarão
na Idade da Pedra Lascada, votando mediante chamada
nominal.

Pelo que diz, aqui, o sistema eletrônico, na sua regu
lamentação, cada um de nós tem 5 algarismos. Os Depu
tados, 3 algarismos, correspondentes ao número de sua
carteira ele Deputado, e mais dois que eles guardarão em
segredo, para evitar que alguém se aproprie desse segredo
e possa votar por eles.

Como os Senadores são em menor número - e isto
parece ser um bem - são somente 72, seus números de
carteira precedidos do algarismo 8. Assim, o Senador que
tiver, por exemplo, a carteira 14, na verdade, ele trabalha
rá com o número ostensivo 814, seguido do dígito, que é
o código de segredo, correspondente a 5 algarismos.

Em seguida, tentaremos fazer uma prova. A apare
lhagem já está pronta para o registro, mas peço que
aguardem a sucessão do comando da Mesa.

Vamos considerar o Destaque n.O 1, hipotético; no
caso real seria o destaque a ser votado.

- (Apartes do Plenário: Mandato Presidencial!
Mandato do Presidente da República!)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - (Risos)
Não. Isso é manobra diversionista. Não aceito.

Agora começamos o trabalho. A Presidência solicita a
todos os Srs. Constituintes, que tomem os seus lugares, a
fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Temos
que estar sentados,

Os srs, Constituintes têm em frente às suas bancadas
o painel com números e, portanto, podem registrar seus
códigos ele votação desde já. Podem registrar o código
com 5 algarismos. Só os titulares, os suplentes não. Agora,
com a mão direita, os Srs. Constituintes selecionarão seus
votos por baixo da mesa, onde há três teclas, uma para
SIM, outra para ABSTENÇÃO, e outra para NÃO. (Pausa)

Querendo verificar se os votos foram corretamente
registrados ,pelo sistema eletrônico, o que devemos fazer?
Há um botão preto que está abaixo das letras "A", "B",
"S" e "T". Se apertarmos esse botão acenderá uma luz.
Há um botão preto que está 'abaixo de abstenção, por
abreviatura; se apertarmos esse botão acenderá uma luz
num dos três pontos correspondente ao voto e aí verifica
remos se o nosso voto está corretamente registrado.
Queiram verificar. (Pausa)

Queiram acionar primeiro o voto: voto SIM, voto
NÃO ou ABSTENÇÃO; depois acionando-se o botão preto
aparece uma' luzinha correspondente ao voto da tecla
acionada. (Pausa)

Observação: Falei com a mão direita, mas o Presiden
te é privilegiado, ele não é suposto votar duas vezes, por
isso é que eu me equivoquei e peço desculpas. Tem que,
paralelamente, com a mão esquerda, acionar o outro botão
e durante cinco segundoa manter-se essa posição dupla.
(pausa)

Todos os Brs, Constituintes permaneçam segurando
por 5 segundos, com as duas mãos, símultaneamente, os
dois botões até apagar a luz verde. (Pausa)

Vamos colher o resultado:

(Procede-se ao teste de placar eletrônico)

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, quando V. Ex.a nos explicava o funcionamento,
alguma coisa não ficou clara para mim. Após anunciados
os votos, V. Ex.a disse: "A Mesa, então, apurará qual o
voto, Partido por Partido, dado por titulares e quantos
suplentes faltam". Eu pergunto a V. Ex.a: de que forma
vai-se fazer isso? 0_ Secretário contará todos e aí é que
se saberá quantos titulares por Partido? Aritmeticamen
te, na mão? Mas é pior do que fazer chamada, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Se V. Ex.a
quiser me dar o prazer de vir até jl, Mesa, eu lhe mostrarei
o mapa, através do qual, o escrutínador - que, no caso,
é o Relator - vai verificar, desde logo, quais foram os
faltosos do Partido. Pelo Partido, -éles sabem quantos
titulares são do PMDB, quantos são do PTB...

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Mas
demora mais do que a chamada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não.

o SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Assegu
ro a V. Ex.a que o empenho material para se saber Partido
por Partido, quantos titulares votaram e quantos novos
faltam, isso vai demorar muito. -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mas é
imediato, Deputado, é imediato! Venha ver aqui, por
favor.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI _ Mas, aí
demorará mais. '

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Só demo
rará mais se os titulares não votarem e tivermos que
chamar todos os suplentes.

- O SR. CONSTITUINTE ERALDO TRINDADE - Sr.
Presidente, o fato de muitos Constituintes não terem os
seus votos registrados decorreu de que existem dois botões
pretos do lado direito. Um, quadrado, logo abaixo do alga
rismo 8. Esse não deve ser pressionado. O botão a ser pres
sionado é o botão que está abaixo da abstenção. Então,
-verifiquei que muitos Constituintes apertaram o botão
preto que está abaixo do algarismo 8. Por isso, não tiveram
os seus votos registrados.

. O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO _ Sr. Pre
sídente, pela ordem.

Sr. Presidente, quero levantar duas questões para a
Mesa e para Os técnicos que estão administrando esse
sistema. A primeira de-corre de uma confusão já surgida
aqui, entre vários Constituintes, que tentaram eonferír :o
resultado numérico e totalizador, com os votos consigna
dos com as cores ali. A confusão é cromática, porque os
votos nulos aparecem em vermelho e as abstenções em
laranja. Só que é extremamente difícil distinguir ·os dois.
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A segunda é saber se existirá uma impressora que nos
p~rmita colher o resultado impresso numa folha de vota
çao. Essa questão me parece fundamental para fim de
acompanhamento da votação, em todas as votações que
forem feitas pelo painel, a fim de que haja um registro
mais seguro dos resultados e da votação nominal.

O SR. PRESIDENTE (.Tarbas Passarinho) - As duas
ob:ervações têm procedência. O alaranjado está muito
próximo do vermelho. Devia ser amarelo, mas é alaranja
do corno no sistema. Mas tanto eu verifiquei que Eraldo Ti
noco e João Herrmann Neto tinham votado abstenção, que
eu perguntei a ambos e S. Ex.as confirmaram abstenção.
Aqui, quando se diz que está errado, que havia maior
número de votos NAO do que votos totalizados no painel,
foi porque confundiram as cores. Naturalmente há apenas
uma eondíção para não poder votar aqui, é quem for
daltônico...

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Epa, é o
meu caso!

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Quem for
daltônico evidentemente vai ter o problema...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ: THOMAZ NONõ 
Sr. Presidente, eu não consegui enxergar absolutamente
nada, cor nenhuma nesse painel.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Um mo
mentinho por favor, já vou ouvi-lo.

A segunda parte, a folha de votação é imediata; dois
minutos depois está à disposição.

Constituinte Thomaz Nonõ, quer me dar o prazer de
repetir sua colocação?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ: THOMAZ NONõ 
Sr. Presidente, eu queria apenas fazer um apelo. Eu sou
completamente daltônico. Concordo com o Constituinte
Virgílio Távora, agora, como nós estamos ajudando os
darícíentes físicos de todos os níveis, eu quero me enqua
drar nessa categoria. E queria fazer um apelo à Mesa, se
os técnicos, pudessem mudar o vermelho ou o verde para
uma tonalidade mais escura, azulou coisa semelhante,
porque para mim é absolutamente tmpossíveí distinguir.
É só um apelo, pois sei que sou minoria aqui dentro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
levaria uma grande vantagem como observador aéreo.
Como daltônico não teria diferência sobre as cores e tudo
o que estivesse camuflado seria revelado. Aqui, acho que
a única solução possível é alguém ao seu lado, um com
panheiro, caracterizar que o voto é ostensivo, enquanto
ele o for; quando for secreto é diferente - o voto ostensi
vo é dizer que o seu voto correspondeu ao sim, ao não ou
à abstenção.

O aR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, só uma observação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Eu gos
taria de fazer mais um ou dois testes para nós.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIED'iRICH -:
Mas é uma observação importante, rápida. É que no pai
nel aparece a votação do Constituinte Jarbas Passarinho
e também a votação do Presidente. É só para observar o
problema de computação final. São 21 votos, mas são 22
verdes; e o presi~ente ainda teria o direito de voto e o
desempate, mas so conta uma vez.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Esses são
computados e o presidente ainda teria o direito do voto
de desempate mas só conta uma vez. A observação que
foi feita pelo Constituinte Tinoco é importante, porque eu
estou trabalhando aqui numa mesa que é simplificada.
Quando eu for ai para baixo terei que me adaptar ao que
está em baixo.

Vou pedir ao técnico que prepare o sistema para o
Destaque n.a 349. É como se nós fôssemos votar o Desta
que n,v 349 que diz: "todas as mulheres são iguais aos
homens em todos os aspectos, menos em alguns."

A Presidência solicita a todos titulares da Comissão
de Bístematdzaçâo que tomem seus lugares a fim de ter
início a votação pelo sistema eletrônico.

O lugar é qualquer um. Os seus lugares, portanto, são
aqueles assentos que forem tomados de acordo com a
escolha de cada um. Agora, por obséquio, os Srs. Titulares
queiram com a mão direita registrar os seus códigos de
votação, acionando um único botão: SIM ABSTENÇÃO ou
NAo. '

Prim~iro o código. Queiram registrar os seus códigos
de votação. Em terceira fase, selecionar os votos e não
precisa segurá-los. Apertem o botão com força e o libe
rem.

N.O 4 - Os Srs. Constituintes queiram acionar o bo
tão preto que está embaixo da letra ABST e a chave de
registro simultâneamente até que a luz verde se apague.

Se o nome não aparecer é porque as duas chaves não
foram acionadas simultâneamente. É uma das possibili
dades.

O Constituinte Antônio Carlos Konder Reis, por exem
plo, declara que não teve a paciência de esperar cinco
segundos. Então o nome não apareceu. Temos que ter
atenção, senão o tiro sai pela culatra. Se não tivermos
o cuidado de segurar simultaneamente os dois botões, o
voto não aparece.

O sn. CONSTITUINTE AÉCIO NEVES - Sr. Presi
dente, gostaria de fazer uma indagação a V. Ex.a Já que
me parece que a maioria dos Srs. Constituintes já apren
deu essa lição, para que esse sistema seja operado ime
diatamente, como seriam computados os votos dos mem
bros suplentes desta comissão? Votarão pelo sistema ele
trônico ou serão chamados nominalmente?

O SR. PRESIDENTE, (Jarbas Passarinho) - Serão
chamados nominalmente. (Pausa)

Seria interessante eu saber quantos votos teriam sido
perdidos.

Nobre Constituinte Adolfo Oliveira, peço que V. Ex.a
complete o teste. Esse é o resultado que eorresponde a
essa votação. Automaticamente, V. Ex.a encontrará aqui,
de imediato, o número de votos dados pelo PMDB e con
seqüentemente, comparado com o número de titclares
o número de suplentes que deve votar e, ao lado o nom~
do suplente. Veja se V. Ex.a concorda. '

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
gostaria de dar uma explicação rápida, se V. Ex.a me
permite.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a o Constituinte José Lins pede a atenção
do Plenário.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Colegas, pelo
que entendi, quando o Constituinte senta na cadeira, ele
registra o seu código. Isso significa, somente, que fulano
de tal vai votar nesse lugar. Não disse mais nada. Isso
é e~dente, tem que ser feito depois que o painel acendeu:
Entao, símplesmente, registra o número, significando:
este lugar esta reservado para eu votar nele.

Em seguida, o colega aperta a tecla do voto, signifi
cando: vou votar sim. Mas, até aí, o colega apenas esco
lheu a preferência do voto dele, ainda não votou para o
registro. O registro do voto, no painel, vai ser dado aper
tando o botão de Abstenção e torcendo o outro da mão
esquerda e tem que ficar !!,pertando até que desapareça
do regístro - nesse lugar aa de registrar o voto no painel
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- a luz que tem que apagar é a do registrar voto. As
mãos: uma na direita e a outra na esquerda.

Acho que assim fica mais simples, distinguindo, pri
meiro, a ocupação do lugar pela escrita do número; em
seguida o voto e, em terceiro lugar ... (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Depois
da didática explicação do Constituinte José Lins, sou
obrigado a me lembrar de uma velha leitura de George
Bernard Shaw, que dizia: "Quem não sabe ensina".
Porque o voto de S. Ex.a não saiu em nenhuma das
vezes.

O SR. CONSTITUINTE GILSON MACHADO - Sr.
Presidente, eu gostaria de saber, da Mesa e dos técnicos,
o seguinte: a quantidade de cadeiras do Plenário é menor.
do que a quantidade dos Srs. Constituintes. No caso de
o Plenário estar cheio, os Constituintes que estiverem de
pé, como irão votar?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há dois
casos que posso interpretar na sua consulta: um para nós
na Comissão de Sistematização e outra para o Plenário
como um todo.

Para o Plenário será preparado outro projeto, esse
projeto f·oi feito para nós; para o P1enário haverá a utili
zação farta da mesa avulsa.

Vamos tentar mais uma vez.
Avisa-me o escrutinador, no caso o Sr. Relator, que

há 59 membros titulares e só apareceram, nas duas vota
ções, 39 votos. Há um número excessivo de votos perdidos.
Vamos ver se nos aproximamos da verdade agora.

Vamos cancelar.
(Início de novo teste de votação)

Peço ao técnico que coloque, agora, como se fôssemos
votar, o Destaque n.a 222 e que esse destaque fosse, por
exemplo, o voto aos 14 anos de idade.

Está pronto. Então, vamos agora, com paciência, fazer
a seqüência dos atos. Todos sentados já estão. Em segundo
lugar, todos queiram registrar seus códigos de votação.
Naturalmente, no painel, aparece o número comum, o
número que é secreto não aparece, é claro.

Queiram, agora, selecionar o voto sim, não ou absten
ção, com um toque firme e abandonando a tecla, em se
guida. Agora, chega o momento importante que tem que
acionar simultaneamente o botão preto que está embaixo
da palavra "abstenção" por abreviatura e a chave de re
gistro também simultaneamente, durante 5 segundos, até
que a luz verde se apague.

Agora, vou mostrar os votos com o resultado desas-
troso do Presidente.

Votaram Sim 24 Srs. Constituintes.
Votaram Não 20 Srs. Constituintes.

Houve 3 abstenções.
Total: 47 votantes.
Foi aprovado o destaque.
Agora, 47 votos, não. Isso aqui é apenas invenção.

Para treinamento do eserutínador, do relator, eu vou
esperar 2 minutos para a entrega da relação. E ele faria
imediatamente, por favor, uma indicação de quantos votos
teria, desde logo, o PMDB, para os seus suplentes.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,
eu faria uma consulta que acho que é de interesse de todos.
O caso é o seguinte: titulares da comissão que, presen
tes ao recinto, não votaram ou não tiveram seu voto no
painel, no caso aqui são cerca de 12, como se procede?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Podem
aproveitar a oportunidade e votar no avulso, certo?

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - V. Ex.a deter
mina.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Houve
aqui caso em que apareceu o nome e não apareceu o voto.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, uma questão de ordem. Parece-me que esse
caminho não é bom, porque isso dá uma condição desigual
a alguns titulares, porque eles votarão conhecendo o re
sultado da votação. Por isso, sugiro a V. Ex.a que não
aceite. O titular Só pode votar simultaneamente com os
demais.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Perdão,
constituinte, há uma fase anterior em que aparece o nome
no painel, mas não o voto. É nesse momento que ele, não
tendo o seu nome no painel, vem ao avulso.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sem
conhecer o resultado?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos
fazer um teste. Houve algum dos Srs. aí que acionou.

O SR. CONSTITUINTE VffiGILDÁSIO DE SENNA 
Sr. Presidente, só para uma informação.

O programa elaborado pela técnica diz quantos depu
tados titulares do PMDB e dos demais partidos votaram,
e que número de suplentes está aberto à votação comple
mentar, ou não diz?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Diz! Diz
exatamente. Terminada a votação, Constituinte Virgildásio
de Senna, ele recebe o mapa e imediatamente verifica o
número de titulares ~ nem precisa analisar nome por
nome, pois ele logo nota pelo número de votos. Por exem
plo, se o partido tem 49 titulares e aparecem 4(} votos,
ele já sabe que vai chamar 9 suplentes.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA - Sr.
Presidente, vários constituintes esqueceram o dígito, ou
no seu gabinete, ou em casa, como o Consttiuinte Celso
Dourado. Então, seria mais interessante deixarmos para
amanhã, porque se nós vamos votar - os próprios titu
lares - manualmente, depois suplentes, etc., possivel
mente irá atrasar ainda mais.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Real
mente, faltando o voto, eu não vou querer prejudicar; fize
mos hoje apenas uma tentativa.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA - Sr.
Presidente, o técnico acaba de nos informar que está com
a listagem. De forma que aqueles que esqueceram, pode
rão procurar o técnico, que ele dirá qual o número' e
ficaria resolvido o problema.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
teria a gentileza de repetir, porque eu fui prejudicado
na audição.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA - O
técnico da computação acaba de nos informar que tem a
listagem, quer dizer, o dígito. Aqueles que se esqueceram
poderão procurar o técnico, que ele informará qual o
dígito.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O núme
ro de código?

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA - É,
o número de código.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
mim é uma novidade que esse funcionário possa saber os
números de código todos, nossos.
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o SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, creio que poderia dar um depoimento ao Ple
nário, sobre o número de votos que foram computados.
Por exemplo: da representação do PMDB, foram compu
tados 25 votos, mas estão presentes outros constituintes,
como eu vejo aqui os Constituintes Carlos Sant'Anna e
Celso Dourado. Eles não votaram, não estão na lista; do
PDT não tem ninguém, o PDT não apareceu com voto
nenhum; o Constituinte José Mauricio, que é titular, não
votou.

Agora, aquela dúvida levantada pelo Constituinte
Pímezrta da Veiga procede, porque os suplentes, quando
forem chamados, já vão conhecer o resuIt.ado da votação
dos titulares.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, para a seguinte questão de ordem: quando for
maior o número de titulaa:es dos que os quatro postos 
e isso aconteceu agora e acontecerá outras vezes -, como
fazer? Mais, ainda: chamados os suplentes, se ainda
houver vaga para algum partido e o titular estiver pre
sente, ele pode votar, porque até a proclamação do voto
não se pode obstar ou impedir que um membro da co
missão vote. Como fazer? Por exemplo, votaram os su
plentes; do próprio PTB, votaram só dois, eu chego e quero
votar ...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Só me
ocorre aqui algo em relação ao problema levantado ainda
há pouco pelo Constituinte Pimenta da Veiga. Se os titu
lares votarem em massa, como é de se esperar, natural
mente os suplentes já votarão com a matéria praticamente
conhecida, a inclinação da Casa definida. Mas isto também
se dá na votação nominal.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sim, e a
votação não é secreta. O Constituinte Pimenta da Veiga
fez crer na sua argumentação, inteligente como ela é, que a
votação fosse secreta e que alguém levasse vantagem por
saber o resultado ou não. Ora, não existe nada disso, a
votação é em aberto, cada um assume o seu voto e ponto
final. O que é preciso é que todos votem.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, quero insistir, contestando o Constituinte Gas
tone Righi, que isso dá uma posição diferente entre titu
lares: alguns votarão sem conhecer a tendência do plená
rio, e outros votarão já conhecendo a tendência do ple
nário, o que é muito diferente e" pode levar até a que
alguns Constituintes, em certas votações prefiram votar
oralmente para que conheçam o resultado Então, desmo
raliza o sistema, quando o que nós queremos é aprimo
rá-lo.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Mas, Sr.
Presidente isso não é nem anti-regimental, nem nada. É
que O Constituinte Pimenta da Veiga tem suas normas éti
cas e quer fazê-las prevalecer.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, eu
gostava -de fazer uma proposição, dada a experiência das
listas de chamada.

Vamos ter, na verdade, por ocasião do registro do
voto dois estágios diferentes. O primeiro é o registro dos
vota~tes no painel, ou seja, quem votou e quem não votou;
quem, por desatenção ou por inabilitação momentânea, dei
xou de registrar corretamente o seu voto. O segundo está
gio é aquele em que o Presidente aciona o botão que carac
teriza o voto, ou seja, que revela se o votante optou pelo
voto "sim", "não" ou "abstenção".

Antes desse segundo estágio, antes da caracterizaç~o

do voto é possível que os titulares que, por desatençao
ou por qualquer problema técnico, não tenham registrado

seu voto, antes disso, é possível dar-lhes uma segunda
oportunidade para, nos postos avulsos de votação, regis
trarem o seu voto antes da caracterização do mesmo.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Uma
pergunta: o programa está feito para isto?

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sim. Acabei de
consultar os téCIlJCOS, e é possível acrescer votos de titu
lares antes da caracterização, antes que apareça a luzinha
vermelha ou verde.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO NEVES - E os suplen
tes votam antes dessa caracterização?

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Não, os suplentes
votam só depois dessa etapa. Isso é inevitável. Os suplen
tes votarão sabendo que ...

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO NEVES - Não sei se é
inevitável, porque da mesma maneira que os titulares 
como V. Ex.a disse - não votaram no momento adequado,
podem votar sem saber o voto de cada um, os suplentes
poderiam também votar dessa forma. Parece-me que pode
riam, porque o que é necessário para o suplente votar é
que se contabilize os votos dos titulares, sem saber a
opção de cada um.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Mas isso é inevitá
vel. A Mesa já terá os números sem ter os votos; terá
quem votou mas não o que votou.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
A revelação do voto s6 se fará a partir do Presidente acio
nar o resultado. Sem isso, ninguém conhece o voto de nin
guém, nem de suplente, nem de titular.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pasrarínho) - Bem, Srs.
Constituintes ...

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, só
queria concluir a proposição, que é no sentido de que, dada
essa segunda oportunidade aos titulares, após a primeira
votação, não tendo o seu nome registrado no painel, dada
a segunda oportunidade de utilizarem os postos avulsos,
passando-se aos votos dos suplentes, ai sim, então, estaria
impossibilitada a votação dos titulares, como tem sido até
agora.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Aten
dendo à solicitação de vários Srs. Constituintes que por
não terem estado aqui pela manhã, ou por outra razão,
não trouxeram seus números de código e preferem lê-los
no documento que receberam, fizemos o teste e, a partir
de amanhã, votaremos com o sistema eletrônico.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Carlos Sant'Anna, pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, a Mesa conhece" o tempo médio de votação
pela lista nominal?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sim, o
recorde foi de 15 minutos.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Por
que temos que comparar o tempo médio de votação no
minal com o do placar eletrônico para ver se há realmente
vantagem ou não.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Esse tem
po vai depender exatamente da presença dos titulares. Se
houver muito titular faltoso, evidentemente nós vamos
ficar praticamente com o mesmo.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Ou
se tiver que repetir a operação para que os titulares votem
duas vezes.



Janeiro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta·feira 27 1365

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A repe
tição de operação acredito que será fatal nos primeiros
votos, depois se regularizará. No Senado já aplicamos esse
sistema há muitos anos e com o tempo ficou absolutamen
te tranqüilo, mas é um sistema mais simples.

Constituinte Carlos Sant'Anna, informa-me a Secre
taria que o tempo médio é de 20 minutos de chamada. Eu
havia lhe falado no recorde de velocidade. Acredito que a
tecnologia avançada merece respeito e confiança.

Entramos no art. 12, o último do Capítulo III "Da
Nacionalidade".

Art. 12. A língua nacional do Brasil é a por
tuguesa, e são símbolos nacionais a bandeira, o
hino, as armas da República e o selo nacional já
adotados na data da promulgação desta Consti
tuição.

Em votação o Destaque n.? 3474, requerido pelo Cons
tituinte Milton Reis, referente ao texto do artigo supres
sivo.

O Constituinte Milton Reis estava presente, mas no
momento S. Ex.a encontra-se ausente. Fica prejudicado o
destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Solicito
ao nobre Constituinte Fernando Henrique Cardoso que, de
acordo com o combinado, venha assumir a presidência.

Em votação o Destaque n.o 746, requerido pelo Consti
tuinte José Carlos Sabóia, referente à Emenda n.o 31887,
substitutiva, de sua autoria. (Pausa)

S. Ex.a não está presente no plenário.

O destaque está prejudicado.
Pela mesma razão está prejudicado o Destaque n.o 755,

também do Constituinte José Carlos Sabóia.
Em votação o Destaque n. O 3473, requerido pelo Cons

tituinte Milton Reis. (Pausa)
S. Ex.a não está presente no plenário.

O destaque está prejudicado.

Destaque n.? 006103-87 - Emenda D.O ES
31 471-8, da Sra. Anna Maria Rattes, "que modi
fica a redação do art. 12 do Substitutivo n,? 1
(art. 12 do Substitutivo D.O 2".

Em votação o Destaque n.O 6.103, requerido pela Cons
tituinte Anna Maria Rattes, referente à Emenda n.O 31471.

S. Ex.a autoriza, na forma das dtsposíções regimentais,
o Constituinte Paulo Ramos a defender o destaque.

Tem a palavra o nobre Constituinte Paulo Ramos.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi

dente, Brs, e Sras. Constituintes:
Sei que há uma preocupação muito grande com a ace

leração dos trabalhos. Entretanto, a emenda apresentada
pela Constituinte Anna Maria Rattes é igual à apresenta
da pelo Constituinte José Carlos Sabóia, e ambos defendem
valores dos quais não pretendem abrir mão, não obstantes
valores outros expressos pelos constituintes que, talvez,
tenham se manifestado sem saber sequer do que trata o
destaque.

O destaque pretende, simplesmente - e espero que
tenha a aprovação do Relator - promover uma pequenís
sima alteração no art. 12, substituindo a expressão "a lín
gua nacional do Brasil" pela expressão "a língua oficial do
Brasil". E por quê? Porque temos brasileiros que compõem
outras nações, os primeiros brasileiros que ocupam este
Território e que merecem ter, em nome da democracia, o
seu direito respeitado. Só haverá democracia, neste Pais,
quando compreendermos que o direito da minoria há que

ser preservado. E esta minoria que, hoje, não tem assento
nesta Casa, espera, pelo menos, ter a sua nacionalidade
respeitada.

O Constituinte José Carlos Sabóia, muito preocupado
com a questão das nações indígenas, fez esta emenda e
pretende vê-la defendida. Por sua vez, a Constituinte Anna
Maria Rattes, que defendeu igual emenda, solíoítou-me,
juntamente com o Constituinte José Carlos Sabóia que
fizesse esta defesa. '

Espero que, em nome da democracia, a velocidade dos
trabalhos não atropele as nações indígenas, primeiros
ocupantes deste Território. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarínho) - Para en
caminhar contra, tem a palavra a Constituinte Sandra Ca
valcanti.

Durante o pronunciamento da Sra. Sandra Ca
valcanti, o Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice
Presidente deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso,
Quarw-Vice-Presidente.

A SRA. CONSTITUINTE SANDIRA CAVALCANTI - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes:

As vezes, a diferença é de apenas uma palavra e não é
pequeníssima. Se assim o fosse, não.sería importante. Nes
te caso, é importante.

O texto diz que a língua oficial, a língua nacional que
se fala no Brasil é a língua portuguesa, o que significa
'que a língua portuguesa é a língua da Nação brasileira.

A pequeníssima diferença pretende introduzir que a
língua portuguesa é a oficial, porque outras nações den
tro do Brasil falam outras línguas nacionais. E nessa pe
queníssima diferença vai uma negação da integração das
populações indígenas à Nação brasileira, o que é uma
grande contradição para quem vem lutando, como nós to
dos vimos lutando, há tanto tempo, para que as popula
ções indígenas, as tribos indígenas, os grupamentos indíge
nas, que falam suas línguas nativas próprias e que devem
tê-las respeitadas, deixem de se integrar à grande Nação
brasileira, no momento em que forem reconhecidas como
nações dentro da grande Nação brasileira.

Então, a expressão nacional, que em muito boa hora e
de forma- muito feliz, o' Relator consagrou no Substitutivo,
é a repulsa completa e total da Nação brasileira, para
que se considerem as suas populações Indígenas como na
ções diferentes da Nação brasileira. Essa é a colocação
que todos aqueles que defendem as populações indígenas
vêm defendendo, porque Ü' que queremos é que eles, que
presentam uma outra etnia, que representam uma outra
tradição, que têm uma outra história, e até falam, dentro
do Brasil, uma outra língua, tenham como língua nacio
nal, a língua portuguesa. Esta pequena diferença não é tão
pequena assim, e é muito importante para a unidade do
povo brasileiro. Que todas as vezes em que nos referirmos
às nossas populações indígenas, às nossas tribos, tenhamos
o cuidado de não chamá-las de nações, porque elas estão
dentro do Brasil, e a Nação que temos, que amamos, que
queremos unida, e que queremos preservar é a Nação
brasileira. (Muito bem! Palmas) ,

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso) _
Com a palavra, para encaminhar contra o Constituinte Ri
cardo Fiúza.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIúZA - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

A eminente Constituinte Sandra Cavalcanti, com a sua
competência, com o brilho da sua inteligência, já pratica
mente esgotou os argumentos que íamos utilizar a respeito
da emenda...
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S. Ex.a informa que vai retirar, dessa forma, vamos
ganhar tempo; só Sr. Presddente que me reservo o direito
de voltar a encaminhar se não for retirado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não. Pergunto então se o destaque vai ou não ser
retirado.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, o autor da emenda está aqui presente e eu havia
feito a defesa da mesma em respeito à ausência de S. Ex.a
que nos transmitiu, juntamente com a oonstãtutnte Anna
Maria Rattes, que entendia o tema como relevante, mas
S. EX,a, aqui presente, me solicita que a retire e assim o
faço.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Está retirada a emenda. (Palmas)

Passemos a outro destaque.
Destaque n.v 7766, do Constituinte Mansueto de La-

vor. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.
Prejudicado o destaque.
Terminado o art. 12.

Passemos agora aos destaques relativos às emendas
"onde couberem".

Destaque n.o 5012, do Constituinte Tadeu França.
(Pausa)

S. Ex.a não está presente.
prejudicado.
Destaque n.o 7198, do Constituinte José Richa. (Pau

sa) Foi retirado.

Destaque n.o 7688, do Constituinte Luiz Viana Neto.
(Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.
Passa-se ao Capítulo IV - "Dos Direitos Políticos".
Art. 13.

Existem várias emendas substitutivas a todo o capí
tulo. A primeira é do Constituinte José Paulo Bisol.

Se S. Ex.a vai manter o destaque, concedo-lhe a pa
lavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ PAULO BISOL - Sr.
Presidente trata-se de uma emenda global, isto é, abran
ge todo o' capítulo. A preocupação da emenda era maãs
com a concepção estrutural do capítulo. Isso havíamos
feito em capítulos anteriores, e não obtivemos êxito.
Agora, se esta emenda tivesse êxito, criaria ~a desco
nexão estrutural no todo, de modo que a retiro.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique cardos~)
- Tem razão V. Ex.a Muito obrigado. A motivação é a mais
alta possível, pois desestruturanía realmente o texto.

Vamos agora ao Destaque n.O 1446, do Constituinte
Arnaldo Prieto, que é também substitutiVO do capítulo.
(Pausa)

Não estando presente o Constituinte Arnaldo Prieto,
fica prejudicado o destaque.

Do mesmo autor, o Destaque n,o 1478 que, pelas mes
mas razões, fica prejudicado.

Destaque do Constitudnte Luiz Inácio Lula da Silva.
{Pausa}

Retirado.
Destaque n. O 245 do Constituinte Lysâneas Maciel.

(Pausa) S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.

Destaque n.o 3351, do Constituinte Prisco Viana,
substitutivo do capítulo. (Pausa)

Retirado.

Destaque n.o 4083, do Constituinte Edme Tavares.
(Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejuddcado.
Destaque n.o 4599, do Constituinte Victor Faccioni.

(Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.
Destaque n.o 5423, do Constituinte José Egreja.

(Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.

Destaque n.o 7195, do Constituinte José Richa. (Pausa)
sa)

Retirado.
Todas as emendas substitutivas foram ou prejudica

das ou remadas. Passemos, portanto, à votação do caput
do art. 13.

Emenda suostãtutíva do Constituinte Brandão Mon
teiro. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Não havendo nada por escrito, fica prejudicada.

Destaque D.o 002343-87 _ Emenda n.o lP
17046-0, do Sr. Paulo Delgado, "que dá nova re
dação à alínea "a" do inciso I do art. 27, supri
mindo-se, na alínea "b" do mesmo inciso, a ex
pressão: "e o voto" do Projeto de Constituição."
(art. 13 do Substitutivo n. O 2).

Emenda Substitutiva n.O 2343, do Constituinte Paulo
Delgado. Es.tá presente o autor e eu pergunto se S. Ex.a
a mantém? (Pausa)

Emenda substitutiva, do mesmo autor, de n,v 17046,
que propõe o seguinte:

"Dê-se nova redação à alínea "a" do inciso I
do art. 27, suprimindo-se na alínea "b", do mes
mo inciso a expressão "e o voto". Fica assím:
a) o sufrágio é universal e o voto igual, direto,
secreto e facultativo".

Ou seja, trata-se de dar voto facultativo e não obrí
gatónio.

Oom a palavra o nobre Constituinte, para defender
a sua emenda substitutiva.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Pre
sidente, Srs. membros da Comissão de Sistematização:

Apesar do Relator substituto já ter antecipado o
seu parecer sobre aquilo que ainda vou defender, gostaria
de usar esse direito que me foi assegurado pelos eleitores
do meu Estado.

Penso, Sr. Presidente e srs, Membros da Comdssão
de Sistematização, que ao nos preocuparmos em intro
duzir ou em suprimir determinada norma do Substitutivo,
com o objetivo de transformá-la em texto constitucional,
o que deve estar em discussão é se essa norma corres
ponde ou não às exigências dOB nossos modernos pro
blemas polítíeos e sociais.

É com esse espírãto que temos que discutir a possí
bisidade ou não de romper com determinadas tradições
constítucíonaís brasileiras, e determinadas tradições que
já estão em vigor e incorporadas à vida nacional como
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se fosse um hábito, que não deve ser então passível de
ser discutido ou modifdcado.

Não há, segundo penso, nenhuma possíbílídade de
colocarmos a concepção do voto obrigatório e a concep
ção do voto facultativo como duas concepções que sejam
opostas e dif.erentes no sentido de que uma mais madura
ou menos madura, que uma é mais verdadeira ou menos
verdadeira, são na verdade duas questões diferentes so
bre o que deve ser a natureza do voto. Se o voto é uma
obrigação e logo tem o seu caráter coercitivo, ou se o voto
é uma liberdade e que deve então estar à disposição do
cidadão, para que ele tenha ou não acesso àquela liberdade.

É por isso que desde a fase da Comissão defendo, em
nome do meu Partido, que o alistamento eleitoral seja
sempre obrigatório, mas que o voto possa vir a ser facul
tativo, porque penso que liberdade não se impõe, liberda
de não se obriga porque a liberdade é uma possibilidade e
os homens tem ou não acesso a ela.

Essa, a razão pela qual penso que ao defender o ca:rá
ter facultativo do voto, estamos, em nome do meu Parbido,
lutando para que possamos ter na sociedade brasileira
cada vez mais um número de brasileiros que não recor
ram ao voto em branco para manifestar a suá frustra
ção e seu desencanto com o sistema eleitoral. A luta é
para que tenhamos -condições de convencer os brasileiros a
votarem, a comparecerem às eleições em qualquer lugar do
País mas, para isso, é necessário que todos estejam alis
tados, para que no processo de convencimento que é de
mocrático, todos aqueles que decidirem participar do pro
cesso eleitoral, uma vez convencidos possam participar
deles.

É preferível um número de brasileiros que tenham
aquela convicção de que necessitam comparecer às urna~,
do que o que temos hoje, um ritual sem qualquer sígníã
cado ou de significado perverso que é o ritual de compare
cer, única e exclusivamente, para carimbar o título e nós
precisamos de modificar essa concepção. É com esse es
pírito que nós defendemos o caráter facultativo do voto,
porque, se fizermos uma pesquisa na opinião pública bra
sileira, entre o, conjunto dos eleitores de qualquer lugar do
País, o voto obrigatório é considerado uma imposição que
nosso povo não quer, repudia, porque só se vota para não
se ter a multa da Justiça Eleitoral. É preciso modítícar
isso, é essa coragem que nós precisamos de ter e não os
velhos surrados argumentos de que o nosso povo não sabe
votar e por isso precisa de uma norma coercitiva para que
compareça autoritariamente à urna para defender essa ou
aquela posição, esse ou aquele candidato, com o qual ele
não tem nenhuma vinculação, nenhuma capacidade de
controle e que só é levado a votar pelo caráter coercitivo
da norma. Esse é o sentido, Sr. Presidente e Srs. mem
bros da Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Para encaminhar contra, com a palavra o Constituinte
Nelson Jobim

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, há necessidade de que se faça
uma distinção fundamental: o que a norma estabelece é a
obrigatoriedade do comparecimento à seção eleitoral. Não
há que se confundir um dever jurídico do comparecimento
à seção eleitoral, um dever instrumental da manifesta
ção do voto no sentido de acolher, eleger ou não alguém
para o Executivo e Legislativo deste País. O que é necessá
rio é .dístdngulr o dever jurídico, portanto, do compareci
mento perante a seção eleitoral para manifestar-se trlpli
eemente, ou deposita o voto ou deposita-o em branco.

Materialmente o voto em branco não é o voto. É abs
tenção do voto no sentido material da palavra. E, portanto,
poderemos ter o que já conseguímosneste Pais, que é a
participação eleitoral já na ordem de 50% da população.

Até 1961 a participação eleitoral no País foi na ordem de
12 a 18%. Hoje estamos próximos a grande participação
eleitoral de 50% de toda a população brasileira. Daí pode
remos extrair a manãfestação popular, seja pelo voto, pela
manifestação material do voto, pela abstenção ou seja
pelo voto em branco. Melhor dito pelo voto em branco. O
voto em branco assegura uma manifestação popular sobre
a rejeição de determinadas estruturas partidárias '8 ma
nifestação popular. Este é o ponto fundamental. Não se
obrigai a ma;teria!idade. do voto. Obriga-se, isto sim, que se
compareça a secao eleítoral para manifestar a sua opção
às correntes políticas existentes, ocasião em que se poderá
repudiar o sistema com a manifestação do voto em branco.
E este dado é fundamental no mundo moderno é funda-
mental nesta terra brasileira. '

N~ s.e est~ obrigando a manifestação material do vo
to. Est:=t' I.s~ SIm, se compelindo ao cumprimento daquele
dever Jun.dICO do comparecimento à seção eleitoral.

Por esta razão, Sr. Presidente, é de todo conveniente a
ma~utenção do te~to, porque assegurará a participação
etetíva da população dentro do trabalho eleitoral e den
tro do sistema eleitoral brasileiro.

O SR.IRELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Tem a palavra V. Ex.a, pela ordem.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr Presidente
quem formular um apelo ao eminente Constituinte Paul~
Delegado. A vista da argumentação aqui expandida e do
natural caminho que S. Ex.a teria em continuar defen
dendo a sua emenda, faço um apelo para que a retire.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Nobre
Relator, penso que o princípio - e essa é a concepção que
defendo em nome do meu Partido, para a qual estou
convencido que também, do ponto de vista pclítíco é a
mais adequada para a sociedade brasileira - talve~ não
seja adequado para a discussão que hoje nós temos aqui no
Congresso Constituinte e mesmo em relação à pressão que
a sociedade brasileira fez sobre este Congresso Constituin
te na quS?tão <!,o siste~a eleito~al. Durante todo o pro
cesso de discussao do SIstema eleítoral deixamos a Comis
são da, Organização Eleitoral, Partidária e Garantia das
Instituições, que cuidou também, coincidentemente, do pa
pel das Forças Armadas, de certa forma, passar ao largo
mantendo uma estrutura no sistema eleitoral que pensó
que nao avance. . . -- .

Entend~n.do o apelo do no~re Relator, retiro a propos-
ta, sem prejuízo de reapresenta-la no Plenário. '

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Agrade"o a
V.Ex~ . . ~

O SIR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Agradecemos a.colaboração do Constituinte Paulo Delgado.

Está retirada a proposta de destaque,

Em discussão o Destaque n.o 4433 de autoria do
Constituinte José Egreja. (Pausa) Não'estando presen-
te S. Ex.a, prejudicado o destaque. .

Em discussão o Destaque n.o 5395 de autoria do
Constituinte Carlos Chiarelli-. (Pausa)' .

Não estando presente S. Ex.a, prejudicado o destaque.
O Constituinte Haroldo Sabóia retirou O seu Destaque

de n.O 8143.

Destaque n.o 5254-87, do Sr. Prisco Viana
"que suprime a expressão "igual" do art. 13 caput
do Substitutivo n.O 2". (160.a votacão) ,

Em discussão o Destaque n.o 5254 de autoria do
Constituinte Prisco Viana, no sentido dé suprimir a pa-
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Iávra "igual". Trata-se de uma emenda modificativa. Tem
a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - Sr. Pre
sidente, conforme enunciou V. Ex.a, o destaque visa su
primir do' caput do art. 13 a palavra "igual".

O art. 13, que estamos votando neste instante, diz que
"O sufrágio é universal e o voto igual, direto e secreto".

Sr. Presidente, confesso que busquei nos registros da
legislação eleitoral, nos trabalhos de vários estudiosos,
cientistas, políticos esclarecimentos para o que seja "o
voto igual". Creio que a palavra é desnecessária. O voto é
universal e está declarado no caput do artigo. A não ser
que o nobre Relator nos dê uma explicação sobre o que
seja "voto igual", poderemos caminhar para construir um
pensamento suspicaz em relação ao que isso possa repre
sentar, ou por que razão aqui foi incluído.

Discute-se, aqui, já há algum tempo, e a discussão
foi retomada com ênfase nesta Constituinte, a questão do
valor do voto em relação às unidades da Federação, em
relação ao volume de eleitores, e desconfio - e aqui está
o pensamento suspicaz - de que se esteja pretendendo
- e o Relator poderá explicar - dar, no futuro, um
respaldo constitucional para se alterar o sístema de
composição da Câmara dos Deputados em ~ome do voto
igual - do Acre com o de São Paulo, de Sao Paulo com
o do Acre.

De sorte que, na dúvida, e por não ter encontrado
qualquer explicação jurídica para a inclusão desta
expressão, trago este destaque.

Peço, sobretudo, a atenção dos Srs. Constituintes do
Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, das regiões que,
sendo mais pobres economicamente sem o ser mais fortes
politicamente, que prestem atenção para este destaque
no momento em que forem proferir o seu voto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Foi chamado à colação o Relator, para dar uma expli
cação.:Talvez fosse conveniente que o Relator explicasse.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Parece-me -que o
objetivo, aqui, é claro: -evitar a existência do voto pon
derado, com diferentes coeficientes por região e, também,
as diferenças do voto censltârlo, ou do voto por desníveis

'soeíaís. Trata-se de uma declaração de princípios de
igualdade e de nivelamento absoluto do valor do voto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Feito o esclarecimento, pergunto ao Sr. Constituinte
Prisco Viana se S. Ex.a mantém o destaque.

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - Sr. Pre
sidente, mantenho o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Então, tem a palavra o Sr. Constituintie Luiz Salomão,
para encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMAO - Sr. Pre
sidente, esperava que o esclarecimento do Sr. Relator
pudesse convencer o nobre Constituinte Prisco Viana do
objetivo real do "voto igual".

Mas creio que, na medida em que S. Ex.a se referiu
à possibilidade de ponderar o voto por região, acabou con
tribuindo para confundir ainda mais o '8ntendimento do
Sr. Constituinte Prisco Viana.

Creio que é preciso deixar claro que "voto igual" re
fere-se ao direito de cada cidadão de exercer, em igualdade
de condições, o seu voto; sem ponderação, por qua!que!
critério, que conduzisse ao voto censítárío, mas nao a
diferença segundo a região ou o Estado em que vive o
eleitor.

Há várias formas de exercer o voto em eleições diver
sas, em deliberações diversas, conforme critérios de pon-

deração diferentes: numa sociedade anônima o voto é
ponderado; numa cooperatíva o voto é unitário.

Desse modo, o que pretendeu o Relator, ao esclarecer
que o voto é igual, é que qualquer cidadão, independente
de critérios que se possa estabelecer para conduzir a uma
eleição eensltâría, fica consagrada constitucionalmente a
igualdade do voto de todos os cidadãos.

Nesse sentido encaminhamos contrariamente o des
taque do nobre Constituinte Prisco Viana.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oall"dooo)
- Não há nenhum Constituinte inscrito para falar a
favor: Tem, portanto, a palavra o Constituinte Nelson
Jobim, que encaminhará contra.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - ISr. Pre
sidente, a expressão "voto igual" decorreu de uma opção
inglesa que, até 1813, dispunha-se na Inglaterra da possi
bilidade do voto multíplice; ou seja, o chefe de família,
por exemplo, possuía, além do voto comum, como pessoa,
também mais um voto na qualidade de chefe de família.

A preocupação do eminente Constituinte Prisco Viana,
no sentido de, do "voto igual", extrair-se uma conseqüên
cia em relação ao problema da composição da Câmara dos
Deputados, fundamentalmente, já que na composição da
Câmara há disparidades regionais, essa preocupação não
procede, porque isso diz respeito ao problema do sistema
eleitoral proporcional para o preenchimento das cadeiras
ou vagas da Câmara dos Deputados. Isto diz respeito à
apuração e divisão das cadeiras na sua distribuição, nada
tem a ver com a manifestação do voto.

E a manutenção da expressão "igual" é exatamente
para excluir a possibilidade de que alguém tenha um voto
superior a outro na manifestação individual, e não na
composição das Casas Legislativas.

O 8R. PRF.8TDE"IIT'E (Fernando Henrique Oardoso)
- Para encaminhar a favor, tem a palavra o Constituin
te José Thomaz Nonô.

O SR. CONSTITUINTE JOS:ÉJ THOMAZ NONõ 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, parece-me que a exten
são que se aplica ao "voto igual", a expressão "voto igual",
que em boa hora se pretende suprlmír do texto. é manífes
ta até pela própria forma como foi discutida a questão
neste Plenário, agora.

Vários dos Srs. Constituintes ínterpelantes, cada um
aplícou e entendeu uma conotação e uma extensão distin
ta à expressão "voto igual". Em acréscimo, a expressão
consagrada em todos os nossos antecedentes próximos
constitucionais, e em inúmeras outras Cartas constitu
cionais de outros países, é o sufrágio universal direto e
secreto, louvando a intenção, evidentemente, igualitária,
correta. bem-intencionada do Relator, ao fazer inserir a
,expressão "e o voto igual" par-ece-me, data venia, e com
todo o respeito ao Sr. Relator, que a expressão mais ade
quada ao caput do art. 13 é "o sufrágio universal e o voto
direto e secreto".

,O 8R. ,PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Não havendo mais nenhum orador inscrito, e já tendo
o Relator expendído seu ponto de vista, vamos passar à
votação.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oall"dooo)
--= Tem 'a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, é apenas para uma pequena correção. A
expressão traduzida do inglês, para o português, do "voto
igual" não tem a significação que o Constituinte Nelson
Jobini quis evidentemente apresentar.
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_ O SR, PREEjIDENTE (Femando Henrique Oaa:diQ\So~

- Eu não entendo de inglês. Vamos passar, portanto, a
votação.

O Sr. Secretário proceda à chamada nominal.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, é

só para registrar, para esclarecer ao Constituinte José
Thomaz Nonô que as Constituições brasileiras já abriga
ram o voto censitário; portanto não é injustificada a pre
sença da expressão "voto igual". No período do Império,
1,2% dos cidadãos brasileiros votaram. Esta é a intenção
do Relator, e é pela manutenção da expressão no texto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Creio que já está suficientemente esclarecida a intenção
do "voto igual". Então, vamos igualmente votar. Proceda à
chamada, Sr. Secretário.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Fernando Bezerra Coe
lho, Fernando Lyra, João Calmon, José Richa, Nilson Gib
son, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma,
Wilson Martins, Antonio Mariz, Délio Braz, Aloysio Chaves,
Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, José Lins, José San
tana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luis Eduardo,
José Lourenço, Ricardo Fiúza, Enoc Vieira, Edison Lobão,
Jonas Pinheiro, Gilson Machado, José Tinoco, Mozarildo
Cavalcanti, Paes Landim, Gerson Peres, Virgílio Távora,
Ottomar Pinto, Siqueira Campos. Votaram NulO os seguin
tes Senhores Constituintes: Ademir Andrade, Almir Ga
briel, Artur da Távolá, Carlos Mosconi, Cid Carvalho, Egi
dio Ferreira Lima, Fernando Henrique Cardoso, Franci~co

Pinto, Haroldo Sabóia, Antônio Britto, João Herrmann
Netto, José Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol,
Manoel Moreira, Nelson Jobim, Nelton Friedrich. Oswaldo
Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Renato Vian
na, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna,
Aécio Neves, Euclides Scalco, Israel Pinheiro, Octávio Elí
sio, Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Antô
nio Carlos Konder Reis, Bonifácio de Andrada, José Mau
ricio, Bocayuva Cunha, Luiz Salomão, Francisco Rossi,
Gastone !Righi, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno,
Adolfo Oliveira, Haroldo Lima, Roberto Freire e Beth
Azize.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEmA - Vai
ser feita a apuração. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 33 Cons
tituintes; votaram NAo 44 Constituintes. Total: 77 votos.
O Destaque foi prejudicado por falta de quorum qualifi
cado.

Destaque n.? 1930, do oonstttuínte Luiz Inácio Lula
da Silva, que está prejudicado porque já foi atendido.

Passemos, portanto, ao § 1.0 Não há mais nenhum
destaque para o caput. Há um aqui do Constituinte Caio
Pompeu, de n,? 4659.

S. Ex.a está presente? (Pausa)
Gomo não está presente, fica prejudicado.

O BR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Desejo
informar a V. Ex.a que a chamada tomou exatamente 10
minutos e 30 segundos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem uma rapidez maior do que o nosso sistema
eletrônico. (Risos)

Destaque n,v 8328, do Constituinte Ronan Tito.
S. Ex.a está presente? (Pausa)

Cóllio não está presente, fica prejudicado.

Há um reqúerimento de preferência do Constituinte
Vicenpe Bogo.

Destaque n.O 0094-87 - Emenda n.o ES
22910-9, do Sr. Hermes Zaneti, "que modifica o
art. 13 § 2.° do Substitutivo n.O 1 (art. 13 § l° do
Substitutivo nO 2)". (161.11. votação)

S. Ex.a está presente. O requerimento de preferência
é correspondente à Emenda n.O 22.910, que se refere ao
§ 2.0, art. 3.0 , do substitutivo n.> 1.

V. Ex.a mantém a preferência? (Pausa) Vamos exa
minar qual é o texto.

É o seguinte:

- "De-se ao § 2 ° do- art. 13 a seguinte redação:
o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios
para os maiores de 18 anos e facultativos para os
analfabetos, os maiores de 70 anos, os deficientes
fisicos e os menores a partir dos 16 anos."

Houve, entretanto, um requerimento ao Presidente da
Comissão, feito pelo Constituinte Hermes Zaneti, que é o
autor da emenda, solicitando que o destaque requerido seja
considerado apenas quanto à parte final da emenda.

. Assim, a expressão a ser votada é: "... e os menores
a partir dos 16 anos". Ou seja, que se acrescente que é
permitido facultatívamente ° voto para os menores de 16
anos.

Em votação a preferência. (Pausa)

Os Srs. Constituintes que estão de acordo com a pre
ferência, por favor se manifestem levantando o braço.
(Pausa)

Aprovada.

Está, portanto, concedida a preferência.
_ Tem a palavra o Sr. Constituinte Hermes Zaneti, para

encaminhar a favor.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, Sr. Relator:

o A emenda que oferecemos à consideração dos colegas
da Comissão de Sistematização prevê ° direito ao voto
facuJ,tativo para os lovens brasileiros, na faixa dos 16 aos
11r anos 'de Idade. _. .

Est~mos, há.' alguns anos, trabalhando nessa tarefa.
Em-abril de 1985, oferecemos ao Congresso' Nacional uma
proposta de emenda constitucional que, após tramitação,
chegou a ser incluída 'na ordem do Dia do dia 21 de junho
de 1986, não chegando, no entanto, a ser votada.

- Sr. Presidente e Srs. Constituintes, retornamos agora
àoassunto, através desta proposta de emenda, que quere
mos aqui defender em nome, também dos Constituintes
Paulo Delgado, Chico Pinto, Aécio Neves, Siqueira Campos
e tantos outros Constituintes que apresentaram emendas
de mesmo teor.

Quero ressaltar á- grande mobilização da juventude
brasileira, especialmente os jovens da União Juventude
Socialista que aqui estão, neste plenário, para acompanhar
à vótação desta emenda.

Quero dizer que o Brasil foi dos paises ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
P.eço a atenção dos que estão assistindo à sessão, pois não
têm odíreito de manifestação, nem de exibição de faixas.
oontínua com a palavra o Constituinte Hermes Zaneti.
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o SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - O Brasil
foi dos países onde o direito ao voto e a legislação eleito
ral sempre foram dos mais avançados do mundo. ll'l im
portante, neste momento, recordarmos a evolução do di
reito ao voto em relação à idade, nas diferentes Consti
tuições brasileiras.

Em 1824, passaram a ter direito ao voto os brasileiros,
do sexo masculino, que tivessem uma receita mínima de
cem mil réis e que, pelo menos, tivessem 25 anos de idade.

Em 1891, a idade foi reduzida para 21 anos e, em 1934,
a idade para o direito do exercício do voto foi reduzida
para 18 anos.

Eu queria lembrar aos colegas Constituintes que o jo
vem brasileiro de 18 anos, em 1934, evidentemente, pelas
circunstâncias daquele momento, não tinha, nem de longe,
as condições de compreensão crítica, de entendimento, de
ínformação, de capacidade de avaliação, como tem hoje o
jovem de 16 anos ,quando a maioria deles terminou o curso
fundamental, muitos já concluíram o 2.0 Grau '8 muitos
deles já estão na Universidade brasileira.

Por isso, estamos aqui para fazer esse apelo, para con
clamar os membros da Comissão de Sistematização, para
chamarmos a juventude brasileira e se integrar no proces
so político brasileiro, para que nos ajude a construir a
grande demoeraeía que todos queremos.

Quero chamar a atenção também que nós precisamos
ter presente que, há poucos dias, aqui, na oomíssâo de Sis
tematização aprovamos que os jovens brasileiros podem
trabalhar a partir dos 14 anos de idade. De 8 milhões e 300
mil jovens nessa faixa etária, 4 milhões e 100 mil, segundo
dado sdo IBGE, trabalham.

Eu pergunto: se os jovens brasileiros podem integrar
se ao processo produtivo, podem ajudar a construir a ri
queza deste País, por que não damos a eles o direito fa
cultativo a participar também do processo político, poden
do votar para decidir, também de si mesmos, o seu destino
e o destino da Pátria que integram?

Quero especialmente chamar a atenção dos meus com
panheiros e companheiras do PMDB. No Capítulo. rr, Da
Filiação Partidária, o Estatuto do nosso Partido, no
art. 8.0, § 4.°, diz: "Poderão filiar-se aIO Partido maiores <:!e
16 anos, desde que se comprometam com os seus príneí
pios doutrinários e programáticos".

Companheiros do PMDB, se pode, um jovem, com 16
anos filiar-se ao Partido "desde que se comprometam com
os s~us princípios doutrinários e programáticos", pergun
to: não temos também o dever de dar-lhes o direito para
votar? Se o chamamos a filiar-se ao Partido, "desde que
se comprometam com os seus princípios doutrinários e
programátícos" logo, reconhecemos a capacidade que têm
os jovens, aos i6 anos, de poder, c:itlcame~te, deciãir so
bre a filiação e sobre a compreensao que têm do processo
político. Afinal, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, quero
lembrar que a nossa proposta prevê o direito ao voto fa
cultativo. Nós compreendemos que, antes de entrar na fai
xa obrigatória dos 18 anos, é pedagógico, é útil ao processo
político permitir que aqueles jovens, que tenham o inte
resse que tenham o desejo, que tenham a capacidade de
se integrar ao processo político, possam fazê-lo: ~or isso,
vou aqui insistir com os meus colegas oonstítuíntes, e
quero ouvir tarnbém a palavra seguramente confortante, do
nosso Relator para que aqui, em conjunto, integremos a
juventude brasileira no processo polítícove a chamemos a
nos ajudar a elaborar a grande democ~ac~a que agUl est~
mos construindo neste processo oonstituínte. MUlto obrí
dado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra, para encaminhar contra, o nobre COnsti
tuinte Gastone Righi.

o SR. GASTONE RIGHI - Sr. Presidente, Srs. Cons
tituintes:

Através da palavra inflamada do COnstituinte Hermes
Zaneti, ouvimos aqui uma proclamação, que muito tem de
vontade nacional, de desejo de afirmação de um povo e de
confiança, até desta Assembléia, na juventude e na moci
dade que compõe o povo brasileiro. Eu desejaria dizer que
o problema da maioridade não é, em nenhum momento,
ideológico e muito menos doutrinário e muito distante de
programático, como fez crer o Constituinte Hermes Zaneti.

Maioridade é um problema, antes de maís nada, bio
lógico. A humanidade tem um caminho que se pressente,
se afirma e todos nele acreditamos. O homem está ga
nhando mais tempo de vida, está tendo condições de exer
citar na plenitude de sua capacidade física, mental, inte
lectual e psíquíca, atividades muito além até dos 70 anos.
O homem, daqui a pouco, poderá fazê-lo até aos 100 anos.
Da mesma forma, também, a velocidade dos meios de
comunicação a média eletrônica as formas de educação
estão tornando maduros, mais celeremente, os nossos j()
vens. ll'l claro que hoje já se encontra, a partir dos 14
anos, indivíduos, em nossa sociedade, com plena capaci
dade para decidir até sobre o futuro nacional, escolhendo
seus representantes, elegendo seu presidente, optando por
um Partido político. Esta é apenas uma questão de se
fixar, no quadro do tempo, biologicamente, as faixas etá
rias que podem responder à responsabilidade e aos direi
tos da cidadania.

Deixemos isso de lado. Ninguém mais do que eu gos
taria de ver os jovens votando livremente, fazendo o seu
aprendizado político e dando até exemplo, na pureza do
seus sentimentos e de seus propósitos, para que a humani
dade e nosso povo caminhem melhor, por caminhos mais
idealísticos, por caminhos mais acendrados, por caminhos
mais purificados.

No entanto, Srs. Constituintes, a todo direito corres
ponde uma responsabilidade. Não há e não pode existir
direito sem a contrapartida do dever. Quem exerce um
direito como o do voto, tem que ter a responsabilidade
pelo voto e esta há de ser civil e criminal. Não se pode
admitir um eleitor que não tenha imputabilidade crimi
nal. Como posso me fiar na segurança de um voto que se
mantém incólume quando ele não está sujeito às penas da
lei, quando pode ser vendido, fraudado, quando pode
praticar um crime eleitoral impunemente?

A maioridade, para votar aos 16 anos, não pode dei
xar de ser acompanhada pela responsabilidade criminal,
com a imputabilidade a partir dos 16 anos. Diria a
V. Ex.as que muitos outros direitos estão aquém. Ora que
rem dar o direito d-e cidadania de voto? Estou de acordo.
Mas vejam, esse jovem, a quem se quer entregar o direito
de votar, e impunemente, se lhe nega o direito até mesmo
de uma viagem intermunicipal ou interestadual sem a
autorização do pai. Esse jovem de 16 anos, cidadão pleno,
que pode escolher seu Deputado, Senador, mesmo o Pre
sidente da República, não pode viajar de ônibus de um
municipio para o outro, não pode se matricular em uma
escola sem a autorização paterna, não pode comprar um
bem móvel, não pode sacar um cheque, não pode ter uma
conta bancária, não pode possuir ou administrar um ímó
velou receber o seu aluguel, não pode contratar, não pode
casar, não pode assumir o mínimo ato de responsabilida
de na vida civil. Pode, até, entrar num clube de futebol,
mas não pode jogar futebol sem a autorização paterna ou
da Federação.

Então vejam os Brs, que se quer dar um direito, um
avanço coiu o qual todos concordávamos, mas não se dão
os demais direitos aos [ovensr todos os direitos civis, to
dos os direitos da plenitude da cidadania. Ou damos to
dos os direitos e, ao mesmo tempo, a contrapartida da
responsabilidade, ou, então, o que se está querendo fazer
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é um ato demagógico, puramente demagógico, voltado às
galerias ou à notícia fácil da imprensa.

Vamos ser sérios, aqui estamos construindo uma Na
ção que deseja ser perene, permanente, e não viver episo
dicamente no aplauso ou no apupo das platéias ocasio
nais. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra o Constituinte Nelson Jobim, que falará
a favor.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes:

A manifestação e as objeções do eminente Consti
tuinte Gastone Righi fazem lembrar, com clareza, 1934.
Observem os Srs. Constituintes que, até a Constituição de
1934, a maioridade civil coincidia com a capacidade elei
toral; só votavam e eram maiores civilmente aqueles com
21 anos de idade. Pois bem, a Constituição de 1934 redu
ziu a capacidade eleitoral para 18 anos, e manteve, não
fez referência alguma à capacidade civil que estava re
gulada no Código Civil.

Em 1935, - e a companhia do eminente Constituinte
Gastone Righi é boa, mas o equívoco histórico não o aju
da, - o eminente Clóvis Bevilacqua, analisando a apro
vação e a redução da capacidade eleitoral, discutiu, em
parecer publicado no Jornal da Bahia, de que havia sido
revogado o Código Civil porque a capacidade eleitoral
havia sido reduzida para 18 anos, e portanto a capacidade
civil também deveria estar aos .t8 anos. Pois bem, este
eminente jurisconsulto baiano sofreu uma resposta terrí
vel dos tribunais, mostrando algo de extremamente im
portante na Teoria do Direito: é que a capacidade para os
diversos ramos do Direito advém de ramo específico. E
foi por isso que o Supremo Tribunal Federal, examinando
o tema, manteve a capacidade civil aos 21 anos, não
obstante a capacidade eleitoral ter sido reduzida para os
18 anos.

Isso é importante para que nós possamos compreen
der que cada ramo do Direito tem o seu domínio especí
fico e fixa os seus critérios de capacidade. Por ventura
menor de 17 anos não pode casar? Porventura aquele que
vota aos 18 anos pode praticar atos da vida civil senão
antes dos 21? Evidentemente que não! O que mostra a
desconexação entre a capacidade delitual no campo do
Direito Penal; a capacidade eleitoral no campo do Direi
to Eleitoral, a capacidade civil no campo do Direito Civil.
E eu chamaria a atenção dos eminentes Constituintes
para o fato de que nós temos um exemplo de Direito
Comparado extremamente relevante; a Alemanha Oci
dental, quanto ao problema da capacidade penal, esta
belece a capacidade penal plena aos 21 anos, e a capaci
dade eleitoral aos 18 anos, sendo que há variação da pena
que começa dos 14, passa aos 16, passa aos 18 e vai aos
21.

Essa demonstração histórica nos faz perceber clara
mente que não há necessidade da coincidência da capaci
dade plena, e o eminente Constituinte Gastone Righi, ao
estabelecer um princípio da correlação entre o direito ,e o
dever, equivocou-se, porque aquele que tem o direito de
votar exerce um direito, e o dever não é dele, é da so
ciedade em respeitar o voto que foi exercido soberana
mente na 'urna. A relação dos direitos e dos deveres diz
respeito à possibilidade de alguém estar vinculado a mi
nha manifestação de vontade. Eu não posso ser, ao
mesmo tempo, titular do direito e titular do dever. Não
há que se confundir os deveres e as responsabilidades,
não há que se confundir a responsabilidade e a imputabi
lidade, não há que responder e não há que se confundir
a possibilidade de uma parcela sensível da população bra
sileira passar a ingressar na vida política.

Exigimos necessariamente a participação política do
jovem, porque nós sabemos, claramente, lucidamente, que
é no exercício da capacidade política que esta Nação irá
melhorar, irá conquistar aquilo que aqui, nesta Consti
tuinte, estamos a lutar.

Vamos trazer a capacidade eleitoral aos 16 anos, por
que conseguiremos, por fim, dar a demonstração absoluta,
clara e inequívoca de que nós queremos um País moderno.
(Palmas) Não será o medo dos jovens aos 16 anos que
poderá nos afastar da reta que esta Constituinte colocará
este País, não obstante forças poderosas estejam a lutar
contra nós, estejam a nos ocultar. Mas nós sabemos que
a resposta a esta Assembléia não vem no dia de amanhã,
vem pela história dos 30, dos 50 e mais anos em que a
História se debruçará sobre nós e verá que aqui, cada um
de nós, lúcida e responsavelmente, cumpriu com desassom
bro, com denodo, com verticalidade, o poder político que
à Nação coube e que depositou em nós.

Eram essas as minhas palavras. (Muito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Deputado Prisco Viana.

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, uso e ouso muito em vir a esta
tribuna depois da brilhante e entusiasta oratória do Depu
tado Nelson Jobim, que aqui defendeu o direito do jovem
de votar. Não lhe restou, entretanto, um segundo sequer
para que defendesse o direito do jovem de 16 anos ser elei
to. Por que querer ter o voto, receber o voto do jovem de 16
anos e discriminá-lo? Dar-se-lhe elegibilidade, aliás, o
direito de votar, e não se lhe dar o direito de se eleger.

Será porque o Constituinte Nelson Jobim admite que
aos 16 anos não há, ainda, capacidade cívica sedimentada,
para que o jovem de 16 anos possa ser eleito e exercer o
mandato eletivo? Acho que há um pouco de hipocrisia nesta
posição. E aqui, em absoluto, quero atingir o honrado e
nobre Constituinte Nelson Jobim. Porque da mesma forma
se está procedendo em relação ao analfabeto. Todos que
rem o voto do analfabeto e ninguém quer dar o voto ao
analfabeto.

Sr. Presidente, essa questão do voto aos 16 anos é, de
certa forma, antiga, nesta Casa. Ela tem sido tratada aqui
em diversas oportunidades e sempre com uma forte carga
emocional. Jli necessário analisar a questão com frieza,
com realismo. Não é dando o voto aos jovens que nós va
mos salvar a juventude brasileira. As dificuldades dela são
tantas. Há tanto que fazer por ela, que dar o voto não é
o suficiente.

Esta questão foi discutida, aprorundadamente, na Co
missão Temática. Ali me manifestei contra, na condição
de Relator. Ao Comissão aprovou o relatório, não conce
dendo o voto aos 16 anos. Aiqui, agora, é que minutos após
se haver aprovado o dispositivo que torna obrigatório o
voto como regra geral, se quer trazer o voto, facultativo só
para os jovens. Penso que é uma posição incoerente, Sr.
Presidente.

Não vou mais tomar tempo dos Srs. Constituintes, que
são muito esclarecidos. Todo o político sabe 'O que envolve
o exercício da atividade política, sabe o que se exige para
o exercício da atividade política, sobretudo de maturidade,
de eonheeímento das realidades econômicas e sociais do
País.

Todas as grandes democracias do mundo não adotam
o voto aos dezesseis anos. Isso não acontece na Alemanha
Ocidental que é uma grande democracia, não acontece na
Franç~, não acontece na Itál~a. Na pesquisa que fiz, para
proferir o meu voto, encontrei apenas a Nicarágua conce
dendo o voto aos dezesseís anos.
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A meu ver, podemos servir os jovens, promovê-los, le
vantá-los, de outra forma, e nesta Constituição, tratando
de outras questões fundamentais, sobretudo no campo da
educação e do mercado de trabalho, jamais nesse lance 
perdoem-me - demagógico, do voto aos 16 anos. (Pal
mas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o nobre Constituinte José Fogaça, que fa
lará pelo !Relator por ser mais jovem.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presiden
te, Srs. Membros da Comissão de Sistematização:

O nobre Rela:tor Bernardo Ca:bral me incumbiu de tra
duzir o seu pensamento a respeito desta matéria. Antes de
mais nada, transmito essa posição que é a do Relator.
S. Ex.a sempre esteve a favor do voto aos 16 anos e demons
trou através de compromisso com os Constituintes Hermes
Zaneti e Aécio Neves.

Sr. Presidente, Srs. Membros da Comissão de siste
matização, não vou fazer aqui a mesma análise [urídíca
a respeito da questão do voto aos 16 anos. Essa matéria
foi suficientemente exaurida pelo depoimento brilhante
do Constituinte Nelson Jobim. S. Ex.a provou aqui que não
há uma correlação necessária entre a questão da ímputabí
Iídade e a questão da maioridade. A sociedade tem instru
mentos, medidas de segurança, os seus meios institucionais
para punir a prática do ilícito. O que está em jogo não é a
correlação entre o direito e o dever. O dilema que estamos
enfrentando e a decisão que estamos tomando, neste mo
mento, que não é meramente jurídica ou institucional,
estamos tomando uma decisão, aqui, se queremos construir
uma Constituição democrática ou se queremos construir
uma Constituição que amarre e que engesse a sociedade.

U dilema que estamos enfrentando é se vamos cons
truir um Estado liberal clássico, paralitico e imutável, ou
se vamos construir uma sociedade dínâmíca, aberta às
transformações, às reformas sociais e aos avanços que se
fazem necessários. Para isso, é preciso abrir, no processo
político, a participação da juventude, porque, sem dúvida
nenhuma, o que marca a cultura deste final do século XX,
num pais em desenvolvimento como o Brasil, o que marca
essa cultura SOcial e popular é a presença do. jovem,
construindo novas formas de pensar, novas formas de agir,
novas formas de se conduzir socialmente, e novas formas
de viver e de organizar a família.

Não há dúvida alguma que essa é a discussão e esse é o
dilema que estamos .enrrentando, Ou queremos uma so
ciedade aberta às reformas, às transformações e às mu
danças, ou queremos uma sociedade amarrada pela ca
misa de força de um sistema fechado.

Aqui, o nobre Constituinte Prisco ,!iana se ref~riu. a
sociedades que vivem sob uma economra de abundância,
sociedades estáveis onde vigora 'O estado liberal clássic.o e
paralítico. Não é o caso da sociedade brasileira com as suas
profundas injustiças e diferenças arraigadas na estrutura
social.

Uma sociedade que precisa mudar, que precisa ca
minhar para a frente não pode abrir mão da sua juventude
e não pode abrtr mão da uma Constituição que seja instru
mento efetivo dessas mudanças. Pertencemos, eu e o Cons
tituinte Hermes Zaneti, autor da emenda, a uma geração
que, desde os seus 16 anos de idade até hoje, jamais pôde
escolher o Presidente do seu Pais. Uma geração - não
porque sejamos presidencialistas - que não teve o direito
de participar das formas básicas de decisão politica, fo
mos colocados à margem da vida institucional como se fôs
semos uma geração obrigada a passar em branco na vida
brasileira. E se há um legado e uma herança que queremos
deixar é de uma Constituição que sirva de instrumento às
mudanças.

Por isso, O Relator, a relataria, é favorável à emenda,
apóia a emenda e tem certeza que esta será uma conquista
que se transformará num patamar definitivo para o fu
turo. (Muito bem! Palmas!)

. O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Pre
sídente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Concedo a palavra, pela ordem, 910 Sr. Oon.stituinte José
Lourenço.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Pre
sidente, muito obrigado, acho que esta é uma questão fun
damental.

Ouvi, há pouco, do nobre Relator Bernardo Cabral
dizendo que era favorável à emenda. Mas eu vi e lei~
aqui no seu relatório, o seguinte: '

.. "O alistamento. eleitoral e o voto são obriga
tonos para os maiores de 18 anos e facultativo
para os analfabetos e para os maiores de 70 anos."

E eu vi mais! Eu vi uma entrevista na televisão em
que S. Ex.a, o Relator, dizia: "Não posso admitir - é um
pedido de esclarecimento, pois este é um assunto muito
importante para o País - eu não posso, como Relator des
ta matéria, admitir que se vote e se autorize, se permita
que jovens de 16 anos votem, porque eu não posso aceitar
que eles amanhã possam ser responsáveis crímínalmente
por qualquer ato que eles possam cometer."

Ele vinculava uma coisa à outra e, agora, eu quero
saber do nobre Relator se a sua posição é a mesma da
entrevista da televisão, ou alterou-se, ou mudou-se, ou é
uma nova em função dos comíeíos recentemente aqui rea
lizados nas tribunas da Assembléia Nacional Constituinte?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Na verdade, o Sr. Constituinte José Lourenço não colocou
uma questão de ordem, mas fez uma indagação para escla
recimento do ponto de vista do Relator, que é livre de
saber se vai responder agora ou em outro momento.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
peço que V. Ex.a me garanta a palavra. Não vou permitir
que meu nome tenha sido citado nominalmente e eu não
fale.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A palavra está concedida ao Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Muito obriga-
do, Sr. Presidente. .

Pela manhã esta Casa ouviu, surpresa e estarrecida,
ser reservado às empresas que têm mais de 50 empregados
a manterem, em seus quadros, pelo menos 10% de pes
soas maiores de 45 anos. Por que agora não se pode per
mitir, Sr. Presidente, que se aprove uma emenda para a
faculdade do voto aos 16? Porque está registrado... (Tu
multo) V. Ex.a garante a minha palavra?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Garanto a palavra ao Relator. Peço que seja breve.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Estão
querendo pressionar o Relator.

O SR, PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Nós estamos aqui por liberalidade da Presidência, ouvindo
o esclarecimento do Relator, posto que S. Ex.a foi aludi
do. Eu peço ao Relator que conclua, porque passarei à
votação.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
quero ter a mesma gentileza que teve o Líder José Louren
ço, e quero responder a S. Ex.a O texto para o alista
mento eleitoral dos maiores de 18 anos foi respeitado
pelo Relator, tal qual veio da Comissão. E, lá na frente, a
coerência com a inimputabilidade dos 18 anos está escri
ta no Capítulo do Menor, se V. Ex.a for ler.
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o Relator foi completamente coerente com o que aqui
escreveu. O que eu disse numa reunião na casa do Consti
tuinte Ulysses Guimarães, que eu não imporia a minha
idéia - e invoco o testemunho do Sr. Constituinte Adolfo
Oliveira, - porque a maioria havia decidido a implanta
ção dos 18 anos. Eu respeitava a maioria para colocar
aqui, mas o meu ponto de vista pessoal, disse-o de público
ao Constituinte Hermes Zaneti, e por isso, Constituinte
José Lourenço, não quis utilizar da palavra.

Como o mais novo dos Senadores é o Constituinte
José Fogaça, e como S. Ex.a me dá a honra de me auxi
liar nesta tarefa, eu não queria, a fim de não formar
proselitismo, ou de ouvir o que acabei de ouvir, que eu
estaria sendo, de um lado, manipulado pelo comicio e,
de outro, sendo forçado pela ala da direita, quero dizer
a esta Casa ...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Não, a
direita não está forçando nada a V. Ex.a

(Tumulto)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Constituinte José Lourenço, V. Ex.a não está com a
palavra. Está, com a palavra o Relator.

O SR.' CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Uma
questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Eu darei a questão de ordem a V. Ex.a, quando o Relator
terminar. E peço S. Ex.a que termine brevemente.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Quero
dizer ao Relator que ele está de parabéns, porque quem
tem medo dos jovens já morreu.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Está com a palavra o Relator. Peço aos Constituintes que
se coíbam de fazer uso do microfone de apartes, sob pena
de eu desligá-los. Está com a palavra o Relator e, depoís,
eu passo à votação.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Iamentavelmente esta Casa 'acaba de assistir a uma cena
que não condiz com um dos seus integrantes. Quem rasga
um texto de substitutivo de uma Constituição, é capaz de
coisa muito pior adiante. -

Sr. Presidente, nesta Casa existe uma senhora a quem
eu respeito pelo talento, pela cultura e pela inteligência,
que é a minha querida colega Sandra Cavalcanti. Ela esta
va presente quando comigo se manifestou pela idade dos
16 anos. E, ainda assim, Sr. Presidente, fomos coerentes
e respeitamos o texto.

Mas eu mesmo, Sr. Presidente, aqui nesta Casa, já
acolhi várias emendas que contrariavam o texto deste subs
titutivo. Querer imputar, Sr. Presidente, um ato menos
sério ao Relator, é uma forma de atentar contra esta As
sembléia Nacional constituinte, em particular contra a
Comissão de Sistematização.

Eu não vou permitir, Sr. Presidente, que se diga que
está se tratando de um problema dar o voto ao menor
emocionalmente, e um Líder de um Partido, de forma
muito mais emocional, agride um colega.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Eu peço a -V. Ex.a para concluir.

O SR-. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Isso está
virando um dramalhão mexicano. Chega de drama me
xicano.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Relator, peço a V. Ex.a que termine, se me permite,
para eu passar à votação.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
lamentavelmente eu não uso sequer bigode ou barba para
ser comparado a um ator de dramalhão mexicano. De
modo que devolvo a quem ousa ...

V. Ex.a não grite, Dr. Gastone Righi, respeite os seus
companheiros, tenha dignidade pessoal, saiba se manter
como parlamentar. V. Ex.a não está à altura ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Eu peço aos Srs. Constituintes, inclusive ao Relator ...

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Concluo,
Sr. Presidente, dizendo que o meu voto é pelo acolhimen-
to da emenda. -

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Almir Gabriel, Bernardo cabral, Carlos
Mosconi, Celso Dourado, Cid Carvalho, Fernando Bezerra
Coelho. Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Fran
cisco Pinto, Haroldo Sabóia, Antônio Britto, João Calmon,
João Herrmann Neto, José Fogaça, José Ignácio Ferreira,
José Paulo Bisol, José Richa, Manoel Moreira, Nelson Car
neiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima FI
lho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra,
Renato Vianna, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Sigma
rínga Seixas, Wilson Martins, Aécio Neves, Antonio Maríz,
Délio Braz, Israel Pinheiro, José Costa, Nelson Wedekin,
Octávio Elísio, Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Vicente
Bogo, Sandra Cavalcanti, Ehoc Vieira, Antônio Carlos Kon
der Reis, Adylson Motta, Bonifácío de Andrada, José Mau
rício, Bocayuva Cunha, Luiz Salomão, Francisco Rossi,
Ottomar Pinto, Plinio Arruda Sampaio José Genoíno
Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Harold~ Lima, Robertó
Freire, Beth Azize. Votaram NãO os seguintes Senhores
Constituintes: Artur da Távola, Carlos Sant'Anna, Egídio
Ferreira Lima. Nilson Gibson, Prisco Viana, Virgíldásio
de Senna, Euclides Scalco, Aloysio Chaves Eraldo Tinoco
Francisco Benjamim, José Lins, José Santana de Vascon~
eellos, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo José Lourenço
Ricardo Fiuza, Jonas Pinheiro, Gilson M~chado José Ti~
noco, Paes Landim, Jarbas Passarinho, Gasto~e Righi.
ABSTENÇãO dos Senhores consntuíntes: Gerson Peres e
José Luiz Maia.

O SR. -PRESIDENTE (Fernàndo Henrique Cardoso) _
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 58 Cons
tituintes; votaram NAO 22 Oonstítuíntes: abstiveram-se
de votar 2 Constituintes. Total 82 votos. 'O Destaque foi
aprovado.

péço à galeria quê não se manifeste.
Quero avisar aos srs. Constituintes que ainda fare

mos, hoje, mais tarde, um -teste de votação. Vamos avan
çando, porque há muitos destaques que podem ser resol
vidos antes disso.

O Destaque do Constituinte Nelton Friedrich, de
n.O 2731, foi prejudicado pela aprovação desta matéria
e o Constituinte Hermes Zaneti retirou seu destaque sobr~
matéria semelhante.

Destaque do Constituinte Vilson Souza. (Pausa)
S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.

Destaque do Constituinta Délio Braz. Basicamente, a
emenda de S. Ex.a se refere ao mesmo tema. Diz:

"Têm direito a voto os maiores de 16 anos
na data da eleição, alistados na forma da lei."

O alistamento é obrigatório para todos os brasileiros,
salvo as exceções previstas em lei, mas o voto é facultativo.

Considero que se trata de matéria já votada.
O destaque está prejudicado.
Destaque n.O 1882, do Constituinte Luiz Inácio Lula

da Silva. (Pausa)
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S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.
Destaque n.o 2250, da Constituinte Irma Passoni.

(Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.
Destaque n.o 2329, do Constituinte Paulo Deigado,

que torna obrigatório o voto dos maiores de 16 anos.
Prejudicado.
Destaque D.o 2331, do Consltituinte Paulo Delgado,

que versa sobre matéria semelhante.
Prejudicado.
Destaque do Constituinte Nelson Wedekin. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.

Destaque do Constituinte Mozarildo Cavalcanti.
(Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.
Destaque n.o 2874, do Constituinte Caio Pompeu.

(Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.
Destaque n.a 3635, do Constituinte José Camargo.

(Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.

Destaque n.> 3922, do Constituinte Cláudio Avila.
(Pausa)

S. Ex.a não está presente prejudicado.

Destaque n.O 3950, do Constituinte Iram Saraiva.
(Pausa>

S. Ex.a não está presente.
prejudicado.
Destaque do constituinte Francisco Pinto. (Pausa)

Retirado.
Destaque do Constituinte José Egreja. (Pausa)

s. Ex.a não está presente.
prejudicado.
Destaque do Constituinte Tadeu França. (Pausa)

Retirado.
Destaque do Constituinte José Ignácio Ferreira.

(Pausa)
S. Ex.a não está presente.
prejudicado.
Destaque do constituinte Vasco Alves. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
prejudicado.

Destaque do Constituinte Nelson Jobim. (Pausa)

Retirado.
Destaque de Minha autoria. (Pausa)

Retirado.
Destaque da constituinte Rita Camata. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.
Destaque do Constituinte Carlos Sant'Anna. (Pausa)

Retirado.
Destaque do Constituinte Sérgio Brito. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.
Destaque do Constituinte Aécio Neves. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.
Destaque do Constituinte João Natal. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.
Detsaque do Constituinte José Genoíno. (Pausa)

Retirado.
Destaque n.o 2335-87 - Emenda n.O lP

11825-5, do Sr. Paulo Delgado, "que modüica o
art. 27, inciso I, alínea "b", do Substitutivo n.0 1
(art. 13, § 1.°, do Substitutivo n,0 2)". (162.a vo
tação.)

Destaque do Constituinte Paulo Delgado, que propõe
que seja obrigatório o voto do analfabeto.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte para en
caminhar.

a SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, Srs. Membros da Comissão de
Sistenratízação :

Há pouco defendi a concepção do voto facultativo, vol
tarei a derender no Plenário e espero que ao ter aprovado
aqui o voto para os maiores de 16 anos, como facultativo,
não se tenha aprovado por achar que menor de 16 anos
é menos cidadão; foi dito aqui, por vários Constituintes,
que o voto facultativo é uma forma distorcida do voto.
Defendo, no entanto, que se tivermos o voto obrigatório
que ela seja obrigatório para todos e que não patrocine
mos aqui, uma regressão da própria legislação em vigor
que conquistou o alistamento eleitoral e o voto obrigató
rio para os analfabetos.

No início dos trabalhos da Constituinte tínhamos a
facultabilidade do voto também para os deficientes físicos,
e estes através de um movimento nacional, conseguiram
convencer a esta Constituinte até este momento de que
são cidadãos de plena capacidade e que não podem ter
esse tipo de vantagem que, na verdade, é uma mutilação
da sua cidadania. O Estado é que tem que se aparelhar
para colher o alistamento e o voto, no dia das eleições,
se assim se fixar, que ele tem que ser obrigatório. O mes
mo raciocínio fazemos para os analfabetos. O voto e o
alistamento facultativo, que sempre defendemos que fos
se o alistamento obrigatório, para que o direito de voto
e a liberdade pudessem ser exercidos plenamente, não po
de ser objeto de uma discriminação dentro do texto cons
titucional. Se esta Constituinte entende que o voto tem
que ser obrigatório, que não haja qualquer tipo de pri
vilégio às avessas, qualquer tipo de discriminação que dei
xe de fora os analfabetos, como deixaram até ontem os
deficientes físicos nesse mesmo trabalho constitucional.

É por isso que a nossa emenda e o destaque propõem
a supressão, salvo para os analfabetos, para que a uníver
saüdade do alistamento do voto seja conferida a todos os
brasileiros, independente da instrução formal que tenham
e, principalmente, independente das condições artificiais
que a miséria neste País produz em determinados compa
nheiros, nesse povo, dando a idéia de que uns são melho-
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res do que outros, exclusivamente porque têm instrução
formal ou não.

Por isso peço ao Plenário da Comissão de sístematí
zscão que acolha a obrigatoriedade do alistamento do
voto para os analfabetos, para que eles sejam cidadãos
de pleno díreíto, como devemos querer para todos os bra
sileiros.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Para se manifestar contra, concedo a palavra ao Cons
tituinte José Lourenço.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - S.r. ~~e
sídente, Srs. Constituintes, vivemos um momento hístóríco
e vivemos símultaneamente, o momento de grandes de
cisões nadionais. Assistimos a emoção nos dominar e ao
invés da sensatez que o julgamento, a avaliação e o com
portamento recomendam a todos para podermos dar co~
tinuidade a um trabalho tão significativo para a Na~a~
brasileira como este que estamos fazendo, o que se v~ e
a cada in'stante, darmos passos significativos para ínvía
bilizarmos o País.

Ouvi, há poucos dias na televisão, uma entrevista de
S. Ex.a, o nobre Constituinte Bernardo Cabral, em que
afirmava que jamais poderia ad~itir o voto aos 18. anos,
porque admitir essa hipótese serra estender também ao
jovem de 16 anos; seria levar para os de 16 anos as pena
lidades por qualquer críme cometido.

E dizia S. Ex.a: "A minha consciência não pode per
mitir que tal faça". Assim o fez, assim o escreve~ no s~u

Substitutivo. Assim o fez, assim o escreveu e aSSIm, hoíe,
não o disse aqui. Faltou! Falhou! No nosso julgamento
e na nossa avaliação, um Relator que tem tal comporta
mento, e que faz revisões tão rápidas da sua ação p0!.í
tica ele, também, terá de nossa parte uma reavallação
de sua ação e do seu comportamento.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Constituinte, peço a V. Ex.a que discuta o tema em
pauta. Não estamos discutindo como vota o analfabeto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Temos
que denunciar, aqui, hoje, 'a tomada de assinaturas para
apresentar um substitutivo a esta Assembléia, que seja
intérprete da Maioria que não está na Comissão da Siste
matização, mas está na maioria silenciosa que está en
volta nesta Casa, que é a Assembléia Nacional Consti
tuinte.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Sr. Constituinte, peço a V. Ex.a. que se atenha àquílo pelo
qual a sua palavra foi pedida. Pedirei a todos aqueles que,
também, se desviarem do Regimento. V. Ex.a é livre para
opinar como queira e respeito. Mas V. Ex.a pediu a pala
vra para encaminhar o assunto sobre o voto do analfa
beto e não o fez. Não posso permitir isso.

Tem a palavra o nobre Constituinte José Genoíno, pa
ra falar a favor.

Peço aos Constituintes que cumpram a palavra quan
do aqui se inscreverem para falar sobre uma matéria,
que o façam.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes:

Serei breve para colocar, aqui a questão que vamos
votar na Emenda Paulo Delgado, não é o problema do
voto, é uma questão maior que está por trás dessa emen
da que queremos aflorar no debate. Qual é a questão? É
o problema da discriminação em relação ao analfabeto.
Esta é a questão que está em julgamento nessa emenda.
Dlzimcs isso, porque está na nossa proposta de Consti
tuíeão no nosso projeto, o voto facultativo para todos.
Mas n'a medida em que esta Comissão escolheu o cami
nho do voto obrigatório, não podemos deixar de apre.sen-

tar este destaque, porque se for mantido que o voto é
facultativo para os analfabetos, entendemos que é uma
forma e um tipo de discriminação. EstamOS falando de
uma questão recente, porque, até às últimas eleições, exis
tia uma díserímínação em relação aos analfabetos. É um
avaneo parcial a extensão do direito de voto para os anal
fabetas, mas colocar no texto constitucional que o anal
fabeto exerce uma cidadania diferente do alfabetizado,
isto é uma forma de discriminação e nós do Partido dos
Trabalhadores queremos deixar bem claro que esta díscrí
mínacão não pode ficar configurada no texto constitucio
nal. Razão pela qual a nossa emenda é no sentido de
retirar o facultativo para os analfabetos, porquanto man
ter o facultativo para os analfabetos é sustentar um pre
conceito e uma discriminação em relação aos analfabetos.
É isso que fundamenta a nossa emenda, o nosso destaque
do companheiro Paulo Delgado.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (F-arnando Henrique Cardoso)
Tem a palavra o Constituinte Gerson Peres que encami
nhará contra,

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente e demais colegas, na legislatura passada eu votei
favoravelm'3nte ao direito do voto do analfabeto. Meditei,
pesei, vamos dar uma oportunidade para o analfabeto
votar.

Na Comissão de Constituição e Justiça, ao lado dessa
inteligência maravilhosa que o Rio Grande do Sul nos
trouxe na legislatura passada, que é o ex-Deputado João
Gilberto, verifiquei o esforço mental que este homem fez
para apropriar o voto do analfabeto, a ginástica para
fazer o analfabeto votar. Desenharam cédulas, fizeram
quadrinhos, escreveram legendas e colocaram nas cabines
para o analfabeto votar. Ora, se o analfabeto não sabe
distinguir, não sabe ler, nós verificamos o espetáculo mais
degradante em matéria de votação que já se viu na his
tória do Brasil. Na hístória do Brasil! Nunca tantos votos
em branco e nulos apareceram, em montes, nas urnas
do interior brasileiro.

É verdade que outros fatores determínaram o voto
em branco como a crise econômica, a política, etc. mas
aquela soma imensa de votos em branco e nulos advinha
do pobre analfabeto. Ao entrar na cabíne, com a cédula
na mão, não sabia o que fazer com aquele papal! Ora
assinalava um rabisco numérico, que decorava em sua ca
sa, para um candidato do PMDB e, embaixo, riscava uma
legenda do PDS. E, assim, verificamos este espetáculo.

Perdoe-me, ilustre Constituinte José Genoíno, a quem
admiro a combatividade, a luta, a inteligência, nas colo
cações que fez aqui, hoje, mas se eu tivesse de votar de
novo, iria me encaminhar no raciocínio de Rui Barbosa,
quando condenou o voto do analfabeto. Aqueles argumen
tos do Direito Civil do analfabeto de sustentar a família,
de poder fazer contratos, de votar em sindicatos, não me
pareceram adequados para serem transplantados para o
exercíeío do direito eleitoral, porque não deu certo a ex
periência. Mas estamos diante do voto do analfabeto.

Faço um apelo ao Constituinte autor desta emenda,
no sentido de que deixe para o analfabeto o voto facul
tativo, não o coloque numa posição até aviltante. Nesse
País, o analfabeto está votando porque uma elite o está
obrigando a votar.

V. Ex.as já viram pelas ruas e praças brasileiras movi.
mentes de negros pedindo igualdade de direitos; já viram
movimentos gays, pelas ruas, pedindo, lutando e protes
tando contra a discriminação; já viram movimento de mu
lheres 'pelas ruas, pedindo igualdade de direitos. Mas eu
desafio V. Ex.as me provarem que viram algum dia, nas
ruas e nas praças brasileiras os analfabetos pedirem ao
Congresso e aos politicos o direito de votar. V. Ex.as nun-
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ca viram isso. Analfabeto nunca se movimentou para bus
car esse direito. Nós o impusemos para que votasse, hu
milhando-o perante os seus concidadãos. Esta a grande rea
lidade. Nunca vi um movimento de analfabeto nas ruas
brasileiras pleiteando o direito de votar. Já vi de outros
segmentos da sociedade. Portanto, para que possamos hu
milhar menos o analfabeto, ou prejudícá-lo ainda mais com
os votos em branco, que aumenta o coeficiente eleitoral,
deixemos que o analfabeto tenha a faculdade de escolher
se deve ou não votar, se deve ou não se alistar, se deve
ou não treinar para votar. Parece-me que este é o cami
nho mais adequado, se quisermos respeitar o direito de
o analfabeto votar, porque analfabeto não sabe votar.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não havendo mais oradores inscritos, pergunto se o Re
lator deseja fazer uso da palavra. (Pausa.) Não desejando
o Sr. Relator fazer uso da palavra, passaremos à votação.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, V. Ex.a me permite?

O SR. PRESIDENTE (Fernndo Henrique Cardoso)
Pois não, Ex.a

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA
V. Ex.a, em ocasiões anteriores, fez uma consulta prévia.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Posso fazê-la.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Quem
sabe V. Ex.a possa fazê-la agora..

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Farei uma consulta prévia que, evidentemente, dependerá
da decisão de retirada ou não exclusivamente do autor da
emenda. .

Desejo saber quais os Constituintes que estão dispos
tos a sustentar, no voto, a emenda aqui apresentada.

'Pergunto, agora, a S. Ex.a se, diante da manifestação,
insiste com a emenda. A vontade, aqui, é exclusiva da
Constituinte que apresentou a emenda, de mais ninguém.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Pre
sidente, a Constituição brasileira, depois de uma longa
discussão no Congresso Nacional, consagrou o voto ao
analfabeto. A Justiça Eleitoral exigiu que ele soubesse ler
e escrever para votar; logo, penso que não podemos, sob
pena de estarmos regredindo no texto. com ::;s conquistas
que tivemos. Temos é que fazer a Justlça EleItoral se apa
relhar para recolher aquilo que decidimos.

Mantenho a votação.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

O ponto de vista de V. Ex.a é perfeitamente razoável. A
votação de V. Ex.a é discricionária. Não tenho mais o
que fazer senão submetermo-nos todos à votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes: Sig

maringa Seixas, Antonio Mariz, Euclides .Scal?o! Uldurico
Pinto, Bocayuva Cunha, Francis~o RoSSI, PlmlO .Arruda
Sampaio, José Genoíno, Haroldo LIma, RO?e~to FreIre. V?
taram NAO os seguintes Senhores ConstItUlntes :Adeffilr
Andrade Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Sant'An·
na, Cels~ Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezer·
ra Coelho Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra,
Francisco' Pinto Haroldo Sabóia, Antônid Britto, João
Calmon João H~rrmann Netto, José Fogaça, José Ignácio
Ferreirá José Paulo Bisol, José Richa, Manoel Moreira,
Nelson éarneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedri.ch, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, PImeD;ta da
Veiga Prisco Viana, /Raimundo Bezerra, Renato Vlan?a,
Rodri~es Palma, Virgildásio de Senna, Wilson Martms,
Aécio Neves, José Costa, Octávio Elísio, .Rose de ~rei~as,
Vicente Bogo, Aloysio Chaves, Eraldo Tmoco, Jose Lms,

José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís
Eduardo, José Lourenço, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti,
Edison Lobão, Jonas Pinheiro, Gilson Machado, José Tino·
co, Mozarildo Cavalcanti, Paes Landim, Antônio Carlos
Konder Reis, Gerson Peres, José Luiz Maia, Adylson Motta,
Bonifácio de Andrada, José Maurício, Luiz Salomão, Gas
tone Righi, Ottomar Pinto, Adolfo Oliveira, Siqueira Cam
pos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 10 Cons
tituintes; votaram NÃO 63 COnstituintes. Total: 73 votos.
O Destaque foi rejeitado.

O Destaque n.o 97, do Constituinte Hermes Zaneti,
está prejudicado.

O Destaque n.? 2330, do Constituinte Paulo Delgado,
está prejudicado.

O Destaque n.o 7355, do Constituinte Antonio Mariz,
está prejudicado.

E o destaque do Constituinte Alvaro Valle, que não
está presente.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - O tem
po da chamada, para efeito de comparação com o painel
eletrônico, foi de 9 minutos e 24 segundos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a está batendo recorde sobre recorde. Parabéns ao
nosso eserutínador, ao nosso Nelson Piquet. (Risos)

O Destaque n.O 5209, do Constituinte Antonio Salim
Curiati, está prejudicado. S. Ex.a está ausente.

Destaque n.o 2336, do Constituinte Paulo Delgado. É
uma emenda aditiva.

V. Ex.a deseja tornar o voto facultativo? Já foi votado
isso.

Está prejudicado.
Destaque n.o 4190-87 _ Emenda n.o ES

23585-1, do Sr. Octávio Elísio, "que modifica o
art. 13, § 2.0 do Substitutivo n,? 1 (art. 13, § 1°
do Substitutivo n.O 2)". (163.a. votação.)

O Constituinte Octávio Elísio propõe se especifique que
para aqueles que na data da eleição tiverem 16 ou 18 anos,
ou algo semelhante.

Tem a palavra o Constituinte Octávio Elísio para en
caminhar favoravelmente.

'0 SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Constituintes:

A emenda que estamos apresentando é aditiva e pro
põe que no texto o voto seja obrigatório para aqueles que
na data da eleição contarem 18 anos. E prosseguem com a
mesma redação agora aprovada, tornando facultativo o
voto para os maiores de 70 anos, maiores de 16 anos e
para os analfabetos.

O que estamos propondo é exatamente o que está hoje
no texto Constitucional. A Constituição vigente diz que:

"São eleitores Os brasileiros que à data da
eleição contem 18 anos ou mais, alistados na for
ma da Ieí,"

No texto do substitutivo n.o 2, da Bernardo Cabral,
está redigido que "o alistamento eleitoral e o voto são
obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativo para
os analfabetos e para os maiores de 70 anos", dando a
entender que os 18 anos se contam na data do alista
mento.
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Portanto, a emenda que apresento aos Srs. Consti
tuintes da Comissão de Sistematização é de que venhamos
a manter o que estabelece hoje o texto eonstítucíonal,
definindo que a Idade para ser eleitor se conte na data da
eleição. Quem completar 18 anos até .15 de n?vembr~,
mesmo que se aliste de acordo com a leí antes dísso, tera
direito de votar no 15 de novembro.

Parece-me que a emenda é perfeitamente aceitável
pela Comissão de Sistematização, pois é exatamente o que
estabelece hoje a Constituição em vigor.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGID - Sr. Pre
sidente, quero que V. Ex.a preste atenção ao seguinte:
tem toda a razão o Constituinte Octávio Elísio, a sua pro
posta é perfeitamente aceitável. Mas, veja be~: S. Ex.a
propõe que sejam alistados os eleitores que tiverem .18
anos à data das eleições. Com a aprovação, antes, do dIS
positivo que retroage aos 16 anos a essa data, visivelmen
te está prejudicada a Emenda do Constituinte Octávio
Elisio, porque, é claro, aquele que fizer 18 an~s, à da;ta
das eleições, já tinha 16 anos e, portanto, poderia se alís
tal' muito antes.

Acho que está absolutamente prejudicada, não há
nenhuma dúvida não há necessidade que seja à data ou
à data do alistámento, porque retroagindo aos 16 anos
está suprida a Emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Mas a Emenda aqui propõe para os dois casos: para os
16 anos e 18 anos.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO NEVES - Sr. Presi
dente a emenda do Constituinte Octávio Elísio visa ga
ranti~ a obrigatoriedade do voto àqueles que tíverem com
pletado 18 anos na data da eleição. Antes d~ 18 anos,
continua facultativo. Aqueles, portanto, que tiverem 2-8
anos na data da eleição, se aprovada a_ em:enda, ter~o

-a obrígatozledade do voto; aqueles que nao tíverem, nao
terão a obrigatoriedade do voto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Na verdade a emenda diz que aqueles que eompletarem
18 anos até'à data da eleíção, e não no alistamento, terao
o voto obrigatório; torna o voto oprigatório. Ess,a emenda
poderia ser resolvida em outro UIveI, talvez ate da rela
taria.

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - Sr. presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardooo) 
Concedo a palavra ao Constituinte Prisco Viana.

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - Sr. Presi
dente trata-se de uma questão prática: como o cidadão
brasiIEüro, que oompletar 18 anos no dia da eleição, vai
se alistar, vai se munir do título para votar?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Ele pode alistar-se por antecipação, com base na data de
seu nascimento. Não há dificuldade quanto a esta ma
téria.

Pergunto ao nobre Constituinte se insiste na emenda?
O SR. CONSTITUINTE OCTAVIO ELíSIO - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Pimenta da Vei
ga, para defendê-la.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, S1's. Membros da Comissão:

Quero dizer que a Emenda tem inteiro cabimento, e
assim creio por várias razões.

Inicialmente, porque se trata dos eleitores que são
obrigatoriamente alístâveís, os que tiverem 18 anos. Por
tanto, não ocorre a hipótese levantada pelo Constituinte
Gastone Righi.

Em segundo lugar, porque na hipótese de se modifi
car a parte facultativa daqueles que têm mais de 16' anos,
ficará a disposição proposta pelo Oonstítuínte Octávio EIi
sío para os que têm mais de 18 anos. Portanto, até por
essa precaução se deve votar a emenda e penso que é
caso de aprová-la por várias razões: primeiro, porque a
lei já contemplou esta hipótese na última eleição. Aque
les que, inicialmente, estavam proibidos de votar, mesmo
com 18 anos, porque completavam a maioridade entre o
fim do alistamento e a eleição, na última eleição, já pu
deram votar porque a lei dispunha assim, mas a lei dis
punha assim apenas para a eleição que passou e como
agora o novo texto constitucional está tratando de forma
expressa quanto à capacidade de alistamento, ele deve
dispor que a idade não será contada de um momento que
não tem importância, que é do alistamento, o importante
é o momento do voto e é nesta hora que o eleitor deve
ter a idade mínima exigida, que é 18 anos.

Há muitas razões, há talvez até uma que envolva a
capacidade de elegibilidade, mas acima de tudo - e esta
é a razão fundamental, é uma razão de bom senso 
não pode alguém que preenche os requisitos da lei deixar
de votar porque o prazo de alistamento se esgotou.

É por esta razão, razão de bom senso, para corrigir
uma falha da lei, que devemos aprovar a oportuna emen
da do Constituinte Octávio Elísio.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gerson Peres,
para encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, veja bem que é uma questão de raciocínio. O ti
tulo de eleitor, Deputado Pimenta da Veiga, é um só. Eu,
aos dezesseis anos, tiro o meu título de eleitor. Posso colo
car no meu bolso e voto, se quiser. Quando eu completar
18 anos, ele está no bolso e eu sou obrigado a tirar e votar.

Ora, pelo amor de Deus! Só isto mata um argumento
de V. Ex.a e acaba com a questão; é uma questão de ra
eíocínío. Eu tiro o meu título de eleitor, com 16 anos. Na
véspera da eleição, eu completo 18 anos e, com esse título
de eleitor, estou obrigado a votar pela própria Consti
tuição.

Era só o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi

dente, peço a palavra para um rápido esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo Ramos.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Constituin

te Gerson Peres, é que, a partir dos 18 anos, passa a ser
elegível, podendo concorrer. a Vereador e até a Juiz de
Paz..

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Está em votação a emenda. (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIúZA - Sr. Pre
sidente, apenas para um esclarecimento. A votação não
acabou. Lamentavelmente, confundi e votei contrariamen
te ao que eu desejava. Se a Mesa não puder corrigir, eu
gostaria de enfatizar que, por equívoco, votei erradamente
essa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Ficará consignado nas atas. No futuro, algum historiador
vai tomar em consideração esse voto.

Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Artur da Távola, Egídio Ferreira Lima,
Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco
Pinto, Haroldo Sabóia, Antônio Britto, João Calmon, João
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Herrmann Neto, .Tosé Fogaça, .Tosé Ignácio Ferreira, .Tosé
Paulo Bisol, Nelson Carneiro, Nelson .Tobim, Nelton Frie
drich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Sigmaringa Seixas, Wilson Martins, Aécio Neves,
Antonio Mariz, Euclides Scalco, .Tosé Costa, Octávio Elísio,
Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Eraldo Ti
noco, .Tosé Lins, .Tonas Pinheiro, José Maurício, Bocayuva
Cunha, Luiz Salomão, Plínio Arruda Sampaio, José Ge
noíno, Haroldo Lima, Roberto Freire. Votaram NÃO os
seguintes Senhores Constituintes: Bernardo Cabral, Car
los Sant'Anna, Celso Dourado, Fernando Bezerra Coelho,
José Richa, Manoel Moreira, Nilson Gibson, Prisco Viana,
Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, .Tosé Thomaz Nonô,
Luis Eduardo, José Lourenço, Ricardo Fiuza, Sandra Ca
valcanti, Gilson Machado, José Tinoco, Mozarildo Caval
canti, Paes Landim, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson
Peres, José Luiz Maia, Adylson Motta, Bonifácio de An
drada, Francisco Rossi, Gastone Righi, Ottomar Pinto,
Adolfo Oliveira e Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 39 Cons
tituintes; votaram NãO 29 Constituintes. Total: 68 votos.
O Destaque foi prejudicado por falta de quorum quali
ficado.

Srs. Constituintes, terminamos todos os destaques re
lativos ao § 1.0 do art. 13. Parece-me que é mais prudente
suspender a reunião até amanhã, às 9 horas da manhã.

Eu tinha a intenção de fazer mais um teste eletrô
nico, mas vejam que vamos ter uma dose de erros esta
tísticos muito elevada a esta hora da noite.
III - SUSPENSÃO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
A Presidência vai suspender os trabalhos, convocando os
Senhores Constituintes para a contínuaeão da presente
reunião, amanhã, 17-10-87, às 9:00 horas:

Está suspensa a reunião.
(Suspende-se a reunião às 20 horas e 15 mí

nutos.)

EM 17 DE OUTUBRO DE 1987
Presidência dos Srs: Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice

Presidente; Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Pre
sidente.
I - REABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.
II - ORDEM DO DIA

VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTITUIÇãO
T:ITuLO -II (contínuação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos
dar continuidade ao processo de votação.

Art. 13, § 2.°
"Não podem alistar-se eleitores os estrangei

ros e os conscritos, durante o período de serviço
militar obrtgatórío,"

Em votação o Destaque n.o 1490, supressívo, reque
rido pelo Constituinte Arnaldo Prieto. S. Ex.a não se en
contra presente. Está, portanto, prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.O 8327 - supressívo do
parágrafo -, requerido pelo Constituinte José Tavares.
8. Ex.a não se encontra presente. Está prejudicado o des
taque.

Destaque n,? 2986-87, do Sr. Nelton Friedrich,
"que-suprime o art. 13, § 2.°, do Substitutivo n.o 2".
(164.a votação)

Em votação o Destaque n.O 2986, do Constituinte
Nelton Friedrich, supressívo parcial do parágrafo. S. Ex.a

está presente e indica o Constituinte Paulo Ramos para
defender o destaque.

A proposta é suprimir as seguintes palavras: " ... e os
conscritos, durante o período de serviço militar obrigató
rio ... " Significa dar direito de voto aos conscritos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, .Bras. e Srs. Constituintes, tivemos a oportunidade
ontem, numa votação justamente passíonalízada, de dar
o direito de voto aos maiores de 16 anos. certamente,
muitos maiores de 16 anos desejarão prestar o serviço
militar, mas preservando a condição de eleitores. Entendo
que seja nossa responsabilidade, no novo texto constitu
cional, organizar um sistema de normas, onde a coerência
prevaleça. É razoável, então, compreender que não pode
mos, de forma alguma, a partir do momento em que
concedemos o direito de voto aos maiores de 16 anos, fazer
com que esse eleitor perca o direito do voto num dos
momentos mais importantes da sua vida, qual seja, o
momento em que serve à Pátria.

Não podemos, por outro lado, desviar da prestação
do serviço militar jovens que compreendam a importân
cia da prestação do serviço militar, mas que, numa situa
ção de dúvida, numa situação de escolha inarredável
pretendam preservar o direito de voto. '

Então, em homenagem, primeiro, à importância da
prestação do serviço militar, mas acima de tudo à liber
dade de todos os cidadãos de fazerem a opção, sem abrir
mão de um direito fundamental, é que assomo à tribuna
para pedir a todos que não eliminem da prestação do
serviço militar jovens que certamente se enquadrariam
bem no cumprimento desse dever mas que também pre
tendam preservar seu direito político.

Não é justa a pressuposição de que o conscrito teria
seu voto dirigido em função das pressões da hierarquia
e disciplina, porque sabemos que a hierarquia e a disci
plina prevalecem em qualquer escalão de uma organiza
ção militar. Não podemos também admitir a dificuldade
para o recolhimento do voto do conscrito, porque a mes
ma dífículdade, em termos de manifestação de vontade,
envolveria todos os militares de serviço no dia da eleição,
e a Justiça Eleitoral dispõe de amplos mecanismos para
o recolhimento do voto do militar em serviço.

Espero que todos os Constituintes - sei que o número
presente é pequeno para apreciação de qualquer matéria 
compreendam que estamos votando uma Constituição não
para se adaptar à atual conjuntura, mas que certamente
atravessará o século e haverá de se coadunar com as
expectativas gerais, com as expectativas libertárias do
povo brasileiro.

Peço aos Constituintes que reflitam sobre a matéria
e votem favoravelmente ao destaque, porque nenhum bra
sileiro poderá ser privado do seu direito político, nem
mesmo os conscritos, no momento da prestação do serviço
militar, algo tão importante para a vida do cidadão.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
encaminhar contra, tem a palavra o Constituinte Ottomar
Pinto. (Pausa)

Em seu lugar, tem a palavra o Constituinte Oswaldo
Lima Filho.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, 8rs. e Sras Constituintes, os objetivos de
uma democracia total não passam pelos propósitos da
emenda do meu nobre colega e amigo, Constituinte Nelton
Friedrich. Um dos objetivos fundamentais dos democra
tas, sobretudo na América Latina, diante da realidade
latino-americana, tem sido o da despolttíaação das Forças
Armadas.
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o que desejamos é inserir nos quartéis a velha máxi
ma de um marechal francês - on ne bouge pas sons
Ies armes - porque no dia em que os quartéis se poli
tizarem novamente prevalecerão os argumentos da força,
jamais os da razão. E não podemos compreender - e
falo com a experiência de quem roí soldado durante a
última conflagração mundial - a politização nos quar
téis, a discussão política dentro dos quartéis, e até o
exercício do direito de voto, incompatível com a disciplina
militar dessa categoria.

Imaginemos que alguém estej a sediado com sua uni
dade militar no Recife, como era o nosso caso, e, de
repente, fosse deslocado para Goiás. Isso é um ato abso
lutamente normal e corriqueiro na vida militar. Geral
mente, até os partidos políticos sempre fizeram da pre
sença elas Forças Armadas no dia das eleições uma
garantia de lisura e de ordem contra a politização das
polícias militares. Então, haveria a necessidade de os
conscritos serem deslocados de Recife para ourícurí, a
800km, Como eles poderiam exercer seu direito de voto?
Se começarmos a criar esses casuísmos de votar em sepa
rado, nobre Constituinte Paulo Ramos, onde vamos ter
minar?

Por isso - pelo sentido geral de despolltízaçâo das
Forças Armadas, uma necessidade nas democracias 
compreende-se que em períodos excepcionais todos votem.

Durante a última -guerra assistimos, na Coréia, aos
americanos sendo chamados para votar. Milhões de cida
dãos são convocados. Realmente explica-se essa medida.
Por este motivo, não votarei a favor da emenda do Cons
tituinte Nelton Friedrich e espero que a Constituinte tam
bém não o faça.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o nobre Constituinte Celso Dourado, para falax
a favor.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente, não sou soldado, nem parente de soldado. Tenho
minha carteira de 3.a Categoria. Entendo que nesse pro
cesso de democratização do País nenhum setor da socie
dade brasileira deve ficar à margem do processo político.
Tenho defendido o diálogo com as Forças Armadas, com
os soldados em geral, porque benéfico à democracia do
País. Mesmo o jovem que é obrigado a servir, porque o
serviço militar é obrigatório por um ano, não deve ficar
à margem desse processo. A democratização do País passa
pela participação de todos. Alguns desses jovens têm expe
riências amargas de isolamento, de falta de comunicação
com a sociedade; é uma experiência às vezes traumática.
Tenho a impressão de que o fato de ficarem distantes
da família, dos seus grupos sociais, à margem do día-a-día
das pessoas, conscritos num ambiente militar, essa expe
riência não é salutar.

A participação política nada tem de negativo - o
diálogo politico, a discussão, o voto - porque alguns
decidem prosseguir na carreira militar, a maioria não.
Então, entendo que esta emenda ajuda o processo demo
crático. Os jovens de dezoito anos servindo às Forças
Armadas podem perfeitamente, no dia da eleição, parti
cipar do processo político. Alguns levantam argumento
contrário, dizendo que, se o coronel for candidato, todos
os recrutas votarão nele. Não é verdade. Esses jovens
têm relacionamento com partidos políticos - alguns até
participam das campanhas políticas -, têm relaciona
mento familiar intenso, que se recobre de afetividade.
Então, não vejo por que estabelecer na Constituição impe
dimento ao jovem, durante o serviço militar, de exercer
o direito de votar. Estou de acordo com a emenda. Acre
dito que ela ajuda o processo de democratização do País.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
encaminhar contra, tem a palavra o constituinte José
Lourenço.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, não é de surpreender esta
proposta. Aliás, aqui todos têm o direito, que ninguém
nega, nem contesta, de exprimir aquilo que pensam. E nós
temos o direito de discordar.

Não posso aceitar nem compreender que se queira
levar a política para dentro das instituições militares do
Pais. O que se pretende, naturalmente - temos uma visão
perfeita do quadro que se tenta implantar no País 
é subverter a ordem constitucional e democrática, esta
belecendo no Brasil aquilo que a sociedade brasileira, na
sua grande maioria, jamais aceitaria. São tentativas que
não irão encontrar respaldo nas consciências livres da
Assembléia Nacional Constituinte do nosso País. Propostas
deste tipo jamais foram aceitas, porque elas, aliás, não
existem, pelo que sei, em nenhum país democrático do
mundo. Parece-me que estamos inovando e avançando
rapidamente. Demos a possibilidade do voto, ontem, aos
16 anos, copiando a Nicarágua. Há um parágrafo que é
cópia fiel da çonstituição da União Soviética, pois quem
o Implantou nao teve nem o poder criativo de acrescentar
uma vírgula. Houve apenas um transplante. E este pará
grafo consta na proposta constitucional do Brasil tam-
bém aceito pelo Sr. Relator. '

Mas quero chamar a atenção de todos quantos aqui
se encontram e de todos que acreditam na via democrá
tica, para que possamos construir, de fato, uma sociedade
livre e mais justa e orgulhar-nos de ter participado de
sua construção. Parece-me que, aceitando propostas deste
tipo, não iremos atingir a democracia plena, as institui
ções democráticas fortes, pelas quais pugnamos. Alguns
falsos pregadores de sermão de semana pensam que se
adentram nas nossas idéias, vindo à tribuna da Assem
bléia Nacional Constituinte defender teses sempre defen
didas, e nós sabemos por que setores. Estranho, agora,
que uns novatos, alguns mais jovens que aqui chegaram
recentemente, homens até respeitáveis, sob todos os títu
los, também se tenham engajado neste canto de sereia
que por aqui apareceu. Estamos conscientes do que ouvi
mos, avaliamos, e iremos decidir de acordo com aquilo
que pensam os democratas do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos
proceder à votação eletrônica.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os -segutntes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Celso Dourado, Haroldo Sabóia, José
Paulo Bisol, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Paulo Ra
mos, Sigmaringa Seixas, Antonio Mariz, Délio Braz, João
Agripino, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Ulduríeo Pinto,
Vicente Bogo, Carlos Cardinal, Lysâneas Maciel, Plínio
Arruda Sampaio, José Genoino, Aldo Arantes e Roberto
Freire. Votaram NãO os seguintes Senhores Constituin
tes: Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Ber
nardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Egídio Ferreira Lima,
João Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça, Nelson
Jobim, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Pimenta da
Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma,
Wilson Martins, Euclides Scalco, Israel Pinheiro, Eraldo
Tinoco, José Lins, José Lourenço, José Thomaz Nonô, Luís
Eduardo, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Jonas Pinheiro,
Gilson Machado, Mozarildo Cavalcanti, Paes Landim, An
tônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas Passarinho,
José Luiz Maia, Francisco Rossi, Gastone Righi, Ottomar
Pinto, Adolfo Oliveira e Siqueira Campos.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Sr. Pre
sidente, sugiro a V. Ex.a que oriente os técnicos no sen
tido de que os votos dos titulares não apareçam inicial
mente; somente os seus nomes devem aparecer. Em seguida
haveria a chamada dos suplentes. Terminada a chamada
dos suplentes, aí sim, apareceria na tela os votos dos
titulares. Caso contrário, os votos dos efetivos vão influen-
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dar os votos dos suplentes, podendo até permitir que
ocorram manobras. Essa é a sugestão que faço.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu darei
a resposta a V. Ex.a

A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM
21 Constituintes; votaram NAo 3B Constituintes. Total:
60 votos. O Destaque foi prejudicado por falta de quorum
qualificado.

Gostaria, humildemente, de sugerir ao Relator - su
ponho que ganharíamos tempo - que, uma vez tendo
o resultado dos votos dos titulares, aqueles que viessem
em seguida votar tivessem os seus votos somados auto
maticamente ao número já titulado.

O SR. CONSTITUINTE JOS:Él FOGAÇA - Sr. Presi
dente, ocorre que aquele número que está ali não é o bási
co para o prosseguimento da votação, uma vez que há
titulares não registrados que vêm ao microfone para fa
zê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A partir
do momento em que o titular der o seu voto, ele será
somado automaticamente. No entanto, esse procedimento
conflita com a opinião do Constituinte Israel Pinheiro.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Pode
aparecer o nome do titular sem a declaração do seu voto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Todo
Constituinte tem de manifestar seu voto.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Sr. Pre
sidente, vamos esperar o desdobramento das votações e,
então, chegaremos a melhores entendimentos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não sei
se o Constituinte Artur da Távola se lembra de uma velha
peça de teatro, de Cordélia Brasil, que dizia: "A Primeira
vez é Sempre Difícil".

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, não vejo dificuldade em compatibilizar, as duas
sugestões. O eserutínador sabe quantos suplentes devem
ser chamados. A partir da chamada desses suplentes, po
de começar a contagem dos votos. Por exemplo: "sim", 1;
"sim" 2... Depois, soma-se um total com o outro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É uma
idéia. Na votação nominal procede-se assim.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Se os su
plentes votarem primeiro, os outros podem ser influen
ciados.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEmo - Ainda
há a dificuldade de V. Ex.a não receber a lista antes de
conhecidos os votos. De modo que será preciso que o es
crutinador leia os votos. V. Ex.a não recebe a lista antes
dos votos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o Destaque n.o 422, requerido pelo Constituinte Luiz
Inácio Lula da Silva, referente ao texto do § 2.°, para
suprimir a expressão "e os conscritos". É o mesmo pará
grafo.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, pela ordem. Esta emenda está preíudícada, Nós
já a rejeitamos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, aceito a prejudicialidade desse destaque. Em se
guida, há outro destaque de minha autoria com uma re
dação diferente e que, portanto, ainda não está prejudi
cado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Destaque
n.O 3.794, do Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, para
suprimir a expressão "e os " até "obrigatório". Por se tra
tar da mesma hipótese, está preludícado,

Em votação o Destaque n.o 6628, do Constituinte José
Genoíno, para suprimir a expressão "e os conscritos" até
"obrigatório".

De igual forma está prejudicado.
Destaque n.> 935, de autoria do Constituinte Haroldo

Lima, idêntico ao anterior. Prejudicado.
No mesmo sentido, o Destaque n,v 1012, do Consti

tuinte Vilson Souza. " ... e/os" até "obrigatório". Preju
dicado.

Destaque n.? 6869, do Constituinte Fernando Henri
que Cardoso, referente à Emenda n.> 34972. O destaque
manda acrescentar uma expressão ao § 3.°, após o termo
"eleitores". Prejudicado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - É apenas
para um esclarecimento. De fato estou preocupado por
que o destaque do nobre Constituinte Fernando Henri
que Cardoso, ilustre Líder do PMDB no Senado da Repú
blicaã diz: "Não podem alistar-se os menores de 18 anos".

Será que esse é o mesmo Constituinte que ontem vo
tou a favor do voto para os maiores de 16 anos?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Só per
guntando a S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOS:Él LOURENÇO - Não
compreendo. Estamos vendo que de fato alguma coisa es
tá acontecendo neste País e que foge à nossa percepção.
Gostaria de saber do ilustre Constituinte se o que está
valendo é o voto de ontem ou se é o destaque de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - A maté
ria já está prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Como V. Ex.a é muito inteligente, certamente
terá percebído que sanei uma falha do projeto anterior,
que estabelecia a idade mínima de 18 anos, razão por que
se fazia necessária essa referência. Mudando-se a regra,
a referência perde o sentido. É uma questão de compre
ensão elementar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como
disse o nobre Constituinte Fernando Henrique Cardoso
é provável que daqui a 20 anos os historiadores se debru~
cem sobre esse episódio.

A emenda está prejudicada.
Passa-se à votação do § 3.°
O SR. CONSTITUINTE JOS:Él GENOÍNO - Sr. Presi

dente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Tem

V. Ex.a. a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOS:Él GENOíNO - Sr Pre
sidente, ontem foi aprovado o § 1.0, que faculta o direito
do voto a partir dos 16 anos. Não houve quorum para se
modificar o § 2.° e agora estamos diante de uma contra
dição constitucional insolúvel. Se o § 1.0 garante o alis
tamento eleitoral do jovem a partir dos 16 anos poderá
ocorrer que um cidadão alistado não possa vot~r. Veja
bem V. Ex.a. esta contradição constitucional. Ainda há
outra condição: o cidadão alista-se aos 16 anos vota aos
17 e não poderá fazê-lo aos 18, porque estarã servindo
ao Exército, à Marinha ou à Aeronãutíca. Então, já que
não há quorum para aprovar a modificação do § 2.° 
houve para o § 1.0 - estamos diante de um texto que
contém uma contradição mortal. Ele precisa ser 'adequado,
senão no Brasil haverá uma figura de cidadania esdrúxula
e contraditória: o alistado que não poderá votar. Se todos
os alistados podem votar, não podemos permitir que a
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constituição estabeleça que alguns deles não possam
fazê-lo.

O 8R. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estou
pronto para dar a V. Ex.a a resposta, mas antes vou ouvir,
para contraditar, o Constituinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, na realidade o alistamento eleitoral e o voto são
obrigatórios para os maiores de 1B anos e facultativo para
os maiores de 16. O § 2.° tem que ser lido considerando
a redação original do § 1.0 Ou seja, o que se buscava com
o § 2.° era proibir o alistamento dos estrangeiros e dos
conscritos, durante o período do serviço militar obrigató
rio. Na medida em que foi aprovado que o alistamento é
facultativo e que é permitido o voto aos maiores de 16
anos, é evidente que o § 2.° tem de ser ajustado a essa
nova redação. O Relator tem o poder de dar nova reda
ção ao § 1.0, em face das normas que determínam o ajusta
mento das relações dos diversos dispositivos entre si. O
que se quer efetivamente com esse § 2.0 é impedir que o
cidadão, durante o período em que está na condição de
conscrito, exerça o direito ao voto.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, a
Relatoria não só entende da mesma forma que o Consti
tuinte Nelson Jobim, como não vê qualquer contradição,
porque no § 1.0 o que se faz é restrição de idade e no § 2.°
é a restrição de situação. Portanto, não há incompatibili
dade entre os diversos dispositivos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre
Constituinte José Genoíno, dando solução à questão de
ordem de V. Ex.a, considero que o que V. Ex.a chamou de
contradição diferentemente do que disse o ilustre Consti
tuinte José 'Fogaça, é aceito como restrição. É um direito
restrito aos 18 anos, no momento em que ele se encontra
em serviço militar obrigatório, o que não prejudica a sua
qualidade de votante facultativo aos 16 ou 17 anos. É o
momento em que ele perde o direito, por estar em serviço
militar obrigatório. É o que Alfred de Vigny chamava de
"grandezas e misérias da vida militar".

Art. 13, § 3.° Em votação o Destaque n.o 4005, reque
rido pelo Constituinte Aluízio Campos, supressivo. Encon·
trando-se S. Ex.a ausente, o destaque fica prejudicado.

Requerimento de preferência assinado pelo Deputado
Gastone Righi para votação da Emenda n.O 26032. Depu
tado Gastone Righi está presente? Se estiver ausente, esta
rá prejudicado o requerimento.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Todos
nós costumamos elogiar muito o bom humor de V. Ex.a,
mas espero que a cegueira não seja permanente, Presiden
te!

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não se
tratou de cegueira, mas sim de um momento em que, de
maneira índesculpável, não vi V. Ex.a - vulto proemí-,
nente e preeminente da Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Pois isto
me preocupou muito. Quero ver V. Ex.a sempre enxergando
muito bem, como sempre fez durante a sua vida.

Sr. Presidente, pediria a V. Ex.a que anunciasse o
número da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É a Emen·
da n.o 26032, item 4.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
quer que eu leia a emenda para conhecimento geral?

Emenda do Deputado Gastone Righi ao art. 13, § 4.0,
que corresponde ao 3.° do Substitutivo 'D.o 2:

"São condições de elegibilidade: a nacionali
dade brasileira, a cidadania, a idade, o alistamento,

a filiação partidária, à data da Convenção que ho
mologar a indicação do candidato" e o domicílio
eleitoral, na circunscrição no prazo mínimo de seis
meses.

Requerimento de preferência não tem encaminhamen
to. Estando presente o autor, vou submetê-lo, simbolica
mente, à votação.

Os Srs. Constituintes que aceitam dar preferência ao
requerimento assinado pelo Constituinte Gastone Righi,
sobre essa emenda, queiram, por favor, levantar um dos
braços. (Pausa)

Pela observação visual, o requerimento está prejudi
cado, sem prejuízo do destaque.

Em votação o Destaque n.o 6473, requerido pelo Cons
tituinte Edmílson Valentim, ao texto do parágrafo, para
substituí-lo pelo art. 13 do Substitutivo n.o 1.

S. Ex.a se encontra presente.
Retirado o destaque.

Destaque n.O 1005, requerido pelo Constituinte Vilson
Souza, referente à Emenda n.o 23.203.

O autor do destaque está ausente, mas indicou o Cons
tituinte Nelton Friedrich para defender sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Re
tiro a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - RQtirada
a emenda.

Destaque n.o 1650 - Emenda n.O ES-33815-3,
do Sr. Délio Braz, "que modifica a redação do
§ 4.° do art. 13 do Substitutivo n,? 1 (art. 13, § 3.°
do Substitutivo n.? 2)".

. .Em vO~ll:ção o Destaque n.o 1650, requerido pelo Cons
títuínte Delio Braz. Estou sendo informado pela secreta
ria que o destaque foi retirado... Mas S. Ex.a mantém
o destaque. O autor indicou o Constituinte Paes Landim
para defender o destaque. Peço que tenham mais cuida
do nas informações.

"§ 4.° Lei Complementar estabelecerá as con
dições de elegibilidade tendo em vista a naciona
lidade, a cidadania, a idade, o alistamento '8 o
domicílio eleitoral na círeunscríção, e a filiação
partidária." ..

O SR. C~NSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presi
dente, o artigo que estamos discutindo propõe prazo de
6 meses para o domicílio eleitoral. O atual texto consti
tucional fala em um ano, e a experíêneía brasileira de
1986· mostrou vários desmandos cometidos pelo abuso do
poder econômico e barganhas de várias naturezas a res
peito da mutabilidade do domicílio eleitoral. O paradoxo
de tu~o isso, Sr. Presidente, é que na emenda que propõe
o. re~Ime parlamentarista tem por sedimentação o voto
dístrítal ou um vinculo partidário distrital eleitoral da
sua circunscrição muito forte. Essa é a tradt'ção da maior
parte dos países parlamentaristas, da sua quase totalida
de, sobretudo dos grandes países, É incrível que Se queira
estabelecer uma regra de domicílio eleitoral de apenas
seis meses, o que vai mostrar que candidatos serão esco
lhidos se!-U nenhuma ligação com suas bases geoeconômí
c!'ls, desvmculada~ das problemáticas locais, regionais, en
rím, .descomproffilssados com os problemas da região. O
candidato deve ter ~m víncu~o qualquer COm sua região,
s~Ja qual for o regime, presídencíaüsta ou parlamenta
rtsta, Mas sobretudo no regime parlamentarista este te
ria que ter uma vinculação profunda com sua régião, sua
área política, geográfica e econômica.

Portanto, parece-me, Sr. Presidente e Srs. Cónstituin
tes, que a emenda do ilustre Constituinte Délio Braz, ao
r~l?eter. para a lei complementar a disciplina do domí
CIlIO eleitoral, traz uma vantagem, pois a lei eomplemen-
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tar vai oferecer situações diferentes para domicilio em
eleições municipais, federais ou estaduais. Não é justo que
o texto do atual projeto queira pôr numa camisa-de-for
ça o domicílio eleitoral de apenas seis meses, o que vai
proporcionar o carreirismo, o oportunismo, o aventurei
rismo, riscos políticos que foram responsáveis também
pela instabilidade polítíea do regime de 1946.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Constituinte Israel Pinheiro.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Sr. Pre
sídente, Srs. membros da Comissão, minha preocupação
aqui é que permaneça no texto a inelegibilidade através
da necessidade do alistamento e domicilio eleitoral. Estou
mais interessado no domicilio eleitoral, que é um instru
mento muito importante para o apsrfeíçoamento do siste
ma eleitoral e da moralização das eleições. para se con
seguir realmente um sistema eleitoral que possa atender
aos interess-as da Nação precisamos adotar o sistema elei
toral majoritário e proporcional. Isto chama-se voto dis
trital misto, em que metade da representação é eleita pelos
distritos, e a outra metade pelas listas eleitorais. O voto
distrital misto permita perfeitamente atender às mino
rias. Para que não sejam prejudicadas, os votos podem
ser dados em listas partidárias que, por SUa vez, defini
rão uma consciência eleitoral. Mas, para que funcione um
sistema distrital misto é preciso domicílio eleitoral, por
que do contrário o poder econômico continuará com a
mesma atividade, a mesma agilidade no sistema eleito
ral brasileiro.

É preciso ríear bem claro, Srs. Constituintes, que o
voto distrital evita a corrupção eleitoral, porque o candi
dato pelo distrito precisa ter um prazo de domicilio elei
toral. Isso impede que os pára-quedístas de última hora,
os aventureiros e os arrivistas cheguem aos Esltados e com
prem suas eleições, já que só têm domicilio eleitoral no Es
tado, na Capital. Tendo a obrigatoriedad-e do domícilío elei
toral, no distrito eleitoral não pode aparecer o arrivista,
porque temos de manter como principio na Constituição o
domicílio eleitoral. E na lei ordinária - ai, sim - para
atender ao autor da emenda, Constituinte Délio Braz, po
deremos colocar um prazo mais longo para o distrito elei
toral, por exemplo, quatro ou cinco anos. Isto vai impedir
que o pára-quedísta, o aventureiro, compre o voto. O ve
reador, o prefeito, o deputado estadual ou mesmo o depu
tado federal, que têm vivência no seu distrito, na sua
região, não compra o voto. Ele tem despesas eleitorais 
há uma diferença muito grande.

Mas o que vimos na última eleição, Sr. Presidente e
Srs. Constituintes, foram homens que voaram por este
Brasil inteiro ·e se implantaram em Estados onde tinham,
acidentalmente, o domicilio eleitoral, e lá compraram a
sua eleição, violentaram a vontade popular e o voto dis
trital, com as listas partidárias, para atender às esquer
das, que, acho, têm todo o direito. É preciso evitar que
isso se repita. O domicílio eleitoral estará impedindo que
um candidato se apresente num distrito sem ter o prazo
exigido pela lei, e não poderá ser candidato.

Digo ao Constituinte que se manifesta que, quando
a verdade atinge o coração, a inteligência se obscurece,
porque a verdade prevalece e a inteligência vai desape
recendo, surgindo a ignorância.

Sr. Presidente, outro argumento que acho fundamen
tal para a defesa do voto distrital misto, unínomínal ou
bínomínal - isto dependerá dos Srs. Constituintes - é
que a máquina partidária fique em mãos dos candidatos,
e não das lideranças locais. Este é um aspecto muito im
portante. Precisamos amarrar o sistema eleitoral das ba
ses até a cúpula, que significa Deputados federais. Hoje,
somos os últimos na escala de prioridades nas eleições
municipais: primeiro, os candidatos a prefeito; depois, os
candidatos a vereador; em seguida, os candidatos a gover
nador; depois, os candidatos a senador; e, finalmente, last
but not Ieast, os sotrídos, pobres 'e abandonados deputados

federais, sempre os últimos nas opções, preferências e de
cisões do eleitorado brasileiro. Este problema é que está
levando ao entraquecímento dos partidos politícos, à des
truição do nosso arcabouço partidário e, em conseqüência,
à instabilidade político-institucional. O que ocorre é que
não temos nem oposição nem Governo.

Lembro que há anos, quando acompanhava meu pai,
Deputado Constituinte, ao Palácio Tiradentes, via, de um
lado, a bancada do Governo e, do outro, a bancada da
oposição, o líder do Governo e o líder da oposição. Nesta
Casa não temos líder de oposição; temos, felizmente, um
líder do Governo. Não há democracia sem Governo, por
que quem faz o Governo é a oposição.

O SR. CONSTITUINTE PAUW DELGADO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINT:& PAULO DELGADO - O Cons
tituinte Israel Pinheiro aparentemente encaminhou contra
a Emenda do Constituinte Délio Braz, o que envolveu a
discussão do voto distrital e do proporcional, que não
estão em questão neste momento.

Gostaríamos que a Mesa esclarecesse o que está em
votação de fato, que é a ausência de quaisquer condições
de elegibilidade, o que a Emenda Délio Braz propõe seja
remetido à lei ordinária.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Sr.
Presidente, peço a palavra para responder ao Constituinte
Paulo Delgado.

Trata-se de domicílio eleitoral. A minha discussão gi
rou em torno da manutenção, no texto constitucional, do
domicílio eleitoral, um instrumento poderoso para a for
tificação do voto distrital. Estes assuntos estão interliga
dos. O Constituinte Paulo Delgado está usando de sutilezas.

Constituinte José Genoino, respeito a sua inteligência,
mas V. Ex.a tem que respeitar nossos argumentos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consti
tuinte Israel Pinheiro, V. Ex.a não me deu oportunidade de
ouvir o Constituinte Paulo Delgado. Sei que V. Ex.a é um
homem ardoroso e árdego.

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem, sobre
o mesmo assunto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Darei a
palavra a V. Ex.a em seguida.

O que o Constituinte Délio Braz propõe - aliás devo
referir-me com maior respeito ao meu prezado colega de
bancada, porque a minha censura à Secretaria não tinha
cabimento ...

Aqui há um documento escrito de V. Ex.a, retirando
o destaque, a menos que a assinatura seja falsificada. Peço
a V. Ex.a que venha até a Mesa.

Mas está mantido o destaque, Constituinte Paulo Del
gado, porque o que vale é a expressão do momento do
autor, 9-u.e. remete à lei complementar .apenas as condições
de elegíbílídade, tendo em Vista a naetonalídada a cidada
nia, a idade, o alistamento e o domicílio eleitóral na cir
cunscrição e a filiação partidária. Também entendo que
não está envolvido o problema do voto distrital.

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - O esclare
cimento que queria obter de V. Ex.a diz respeito ao des
taque que está sendo votado e que se refere ao § 4.0 do
art. 13. Não havíamos concluído a discussão do § 3.0 do
art. 13.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mas é
o § 4.° do art. 13 do Substitutivo I, que corresponde ao
§ 3.0 do mesmo artigo no segundo substitutivo. Por isso,
estamos votando o 3.°, que trata das condições de elegibi
lidade.



Janeiro de 1988 DIÁRIO DA ASSEM8LÉIA NACIONAL CONS1'ITUINTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 1383

Dou a palavra ao Constituinte Eraldo Tinoco.
O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre

sidente, Srs. Constituintes, o ilustre Constituinte Israel
Pinheiro, ao combater esta emenda, apresentou dois argu
mentos que considero altamente justificativos da proposta.

O primeiro refere-se à questão do domicílio eleitoral
para um eventual sistema de voto distrital. Vejam os Srs.
Constituintes que o Projeto Cabral II estabelece um prazo
extremamente pequeno, de apenas seis meses, para o do
micílio eleitoral. Isto significa que, se porventura o voto
distrital vier a ser aprovado nesta Casa - o que, aliás, es
pero não aconteça; sou contra esse sistema. (Muito beml)
- evidentemente muitos indivíduos, verificando maior pos
sibilidade eleitoral em um distrito diferente daquele em
que normalmente atua, farão sua transferência de domicí
lio, com antecedência de apenas seis meses, para concor
rer a uma eleição, muitas vezes até beneficiados por um
esquema econômico de apoio, algo que possa viabilizar
uma eleição distrital. No caso de aprovação do voto distri
tal, o prazo de domicílio eleitoral deveria ser muito maior
e não de apenas seis meses, como estabelece o atual pro
jeto.

O segundo argumento diz respeito ao fortalecimento
do sistema partidário. Também se fala nesta Casa na even
tual aprovação de um regime parlamentarista. Desde já,
coloco-me contrariamente a esta tese. Lembro a V. Ex.as,
no entanto, que, na hipótese de um regime parlamentaris
ta, o requisito fundamental seria naturalmente um síste
ma partidário forte. Aquela imagem utilizada pelo Ocnstí
tuinte Israel Pinheiro, de que antigamente se via, de um
lado, a bancada da oposição, e, de outro, a da situação, não
ocorre hoje exatamente porque a mudança de partido se
verifica às vésperas de uma eleição com a maior facilidade.
Tivemos oportunidade de constatar esse exemplo com
muita freqüência nas últimas eleições. Pessoas que, n~ Le
gislatura passada, defendiam aqui determinada tese I~eo'
lógica, hoje, por essa facilidade de mudança de partido,
assumem posição inteiramente oposta.

Sr. Presidente, se quisermos que nosso País tenha um
sistema partidário forte, de maneira alguma poderemos
utilizar um sistema de filiação partidária de apenas seis
meses anteriormente às eleições. Considero de bom alvitre,
de boa técnica constitucional deixar que essa matéria seja
defendida em lei complementar, onde os detalhes, as cir
cunstâncias e as demais características sejam previstas.
Devemõs imaginar que uma Constituição não visa atender
a circunstâncias momentâneas. Ao contrário, deve conter
dispositivos permanentes, estruturais, que possam realmen
te transformá-la num modelo básico de organização da
sociedade.

Por isso, coloco-me inteiramente favorável à Emenda
Délio Braz.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Constituinte Antônio Britto, para encaminhar
contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, gostaria de chamar a
atenção para um aspecto que não foi suficientemente con
siderado pelos nobres Constituintes Eraldo Tinoco e Israel
Pinheiro.

Se estivéssemos discutindo unicamente a questão do
prazo de domicílio e de filiação, poderia assistir razão ao
nobre Constituinte Eraldo Tinoco. A emenda do Consti
tuinte Délio Braz propõe nova redação a todo o dísposí
tivo previsto no Substitutivo Bernardo Cabral, remetendo,
em primeiro lugar, à legislação complementar dispositivos
como, entre as condições de elegibilidade, a nacionalidade,
a cidadania, a idade, o alistamento - e só aí estão o domi
cílio e a filiação.

Se fosse aprovada esta emenda, o dispositivo remete
ria à legislação complementar questões essenciais, reteren-

tes à elegibilidade, que não são meramente conjunturais
ou eventualmente secundárias diante de outras. como a
da filiação e o domicílio. Pior ainda, há que se lembrar
que, nu art. 13, estamos também tratando de outras ques
tões. O § 3.° estabelece a idade mínima para Presidente
da República, Senador e Governador de estado. Logo
adiante, no entanto, quando se definem as condições para
que alguém dispute os cargos de Presidente da República,
Governador de Estado e Prefeito Municipal, não se faz
referência à idade mínima e há remissão a esse artigo.
Entendo que a medida proposta pelo nobre Constituinte
Délio Braz, com o apoio do Constituinte Paes Landim,
ao tentar enfrentar um problema localizado, cria outro
muito maior, quando o remete à questão das idades mí
nimas e o suprime do texto constítucíonal, contrariando
toda a nossa tradição, dispositivos que sempre foram con
siderados indispensáveis à condição de elegibilidade, tais
como o referente à cidadania.

Por isso, encaminho meu voto contrariamente a esta
emenda, lembrando, por último, que outras emendas que
enfrentam especificamente o problema do domicílio e da
filiação, ao seu tempo, permitirão que a maioria da Co
missão de Sistematização chegue à forma considerada
correta, em termos de domicilio e de filiação sem criar
evídentemente, os riscos aqui constatados.' ,

. Gostaria ainda, para concluir, de lembrar que, se se
retíra a idade e se remete à legislação complementar
essa definição, numa homenagem ao Constituinte Hermes
Zaneti, estaremos possibilitando que nosso próximo Pre
sidente da República tenha eventualmente dezesseis anos.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
Sr. Presidente, peço a palavra para levantar questão de
ordem sobre o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Sr. Presidente, o 2.° Substitutivo do ilustre Relator Ber
nardo Cabral não podia ser considerado quando foram
apresentadas as emendas e os destaques. Especialmente
as emendas foram apresentadas ao 1.0 Substitutivo, de
modo que se reportam à redação e composição de reda
ção do 1.0 Substitutivo. Quando foi apresentada a Emen
da Délio Braz, o § 4.° do art. 13 do 1.0 Substitutivo esta
belecia o seguinte:

"São condições de elegibilidade: a nacionali
dade brasileira, a cidadania, a idade, o alistamen
to, a filiação partidária e o domicílio eleitoral,
na circunscrição, por prazo mínimo de seis meses."

O Constituinte Délio Braz apresentou a esse dispo
sitivo emenda que tomou o número 33.815-3. Ao ser des
tacada, a Secretaria da Mesa a remeteu ao 2.° Substitutivo
cuja redação ainda não era conhecida. Sua abrangência,
portanto, é bem maior que a do 1.0 Substitutivo. Minha
questão é a seguinte: naquilo que excede o que cons
tava do § 4.°, a emenda do Deputado Délio Braz, feita
ao 1.0 Substitutivo, prejudica? Ou poderá ser aprovada
se acoplada à nova redação do 2.0 Substitutivo?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Acho que
entendi a dúvida levantada por V. Ex.a Vejamos se minha
síntese pode mostrar isso. Todos sabemos que não houve
prazo para apresentação de emendas ao 2.° Substitutivo.
Houve, entretanto, um acordo entre nós no sentido de
que, antes de enunciada a matéria em votação, os desta
ques poderiam sofrer alterações, desde que não fossem
inovações, com as ressalvas que ainda ontem votamos:
"Ressalvado o parágrafo tal do 2.° Substitutivo, etc."

Tem razão V. Ex.a É preciso haver uma compatibili
zação da redação.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
V. Ex.a me concede a palavra, pela ordem, apenas -para
aditar? .



1384 Quarta·feira 27 DIARIO DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
As razões levantadas pelo ilustre Constituinte Antônio
Britto serão pertinentes se não se puder fazer o que, no
meu entendimento, seria o mais certo, isto é, aprovada
a emenda do Constituinte Délio Braz, ela substituiria
apenas a parte correspondente ao texto a que se referia
do 1.0 Substitutivo, adstrita unicamente a essa questão.
E quanto ao restante da redação seria feita uma com
posição pela Relatoria.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Cons
tituinte Adolfo Oliveira vai dar o esclarecimento pela
Relataria.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,
sras. e Srs. Constituintes, a Relatoria gostaria de chamar
a atenção do Plenário para o texto do § 3.° O eminente
Constituinte Antônio Britto lembrou que a fixação da
idade mínima para as diversas candidaturas é objeto de
inúmeras remissões do texto de todo o projeto. Por outro
lado, a Relatoria considera bastante razoável a pondera
ção feita quanto ao prazo mínimo de domicilio eleitoral.
Mas não seria esse - com a máxima vênia nós o enun
ciamos - talvez o melhor caminho.

Mais adiante há uma emenda do eminente Consti
tuinte Paes Landim, na qual S. Ex.a poderia perfeitamente
solicitar que fosse isolada a expressão "por doze meses"
na circunscrição, O que viria atender ao objetivo do nobre
Constituinte Délio Braz e manter auto-aplicável esse dis
positivo. Temos que levar em conta que haverá um pleito
eleitoral, cuja magnitude não temos condições de ante
cipar, a 15 de novembro do próximo ano, e é de todo
conveniente que o texto da nova Constituição já preveja
as hipóteses, para não ensejar o eventual casuísmo de
leis complementares ou ordinárias. Razão por que a Rela
taria solicita ao nobre Constituinte Délio Braz que, em
contato e em conjunto com o nobre Constituinte Paes
Landim, chegue a um resultado único que venha atender
a todos e que possa, eventualmente, ser acolhido pela
Relataria. Nas condições atuais da emenda, ela remete
para a lei, complementar embora, e exclui do texto cons
titucional o que deve ser, a nosso ver um mandamento
da Carta Magna.

Quero também ponderar, para concluir, que o prazo
de domicilio eleitoral - com o maior respeito que devo
tamos ao ilustre Parlamentar e velho companheiro Israel
Pinheiro - nada tem a ver com o voto distrital. Essa
exigência do domicilio eleitoral se aplica tanto ao voto
proporcional quanto ao distrital. Pessoalmente - aí não
falo pela Relatoria - sou contrário ao voto distrital.
(Palmas) Mas nada tem a ver uma coisa co ma outra.
Esse é o apelo que a Relatoria dirige ao eminente autor
do destaque, nobre Constituinte Délio Braz.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consti
tuinte Carlos Sant'Anna, V. Ex.a se considera satisfeito?
Tenho decisões a tomar.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Vaja
V. Ex.a , Sr. Presidente, que não díseutí o mérito da emen
da, mas a questão formal e regimental. Outros casos vi
rão. O que estava querendo saber era quanto ao caso de
uma emenda, feita ao 1.0 Substitutivo, que tinha deter
minada redação e composição, ser agora considerada em
relação ao 2.° Substitutivo, com redação diferente. Tal
vez se pudesse alterar apenas a parte correspondente ao
1.0 Substitutivo que está no texto do 2.0 Substitutivo e,
então, se fazer uma complementação da redação. Só colo
quei isso em tese, não entrei no mérito da emenda. Pode
ser que inclusive nem vote ou que o Deputado Délio Braz
o retire, mas não era quanto ao mérito.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não en
tro no mérito, faço apenas a seguinte colocação lógica:

há uma emenda do Constituinte Délio Braz, em relação
ao texto do Substitutivo-I, cujo parágrafo corresponde
a outro diferente do Substitutivo-2, e mais alongado. Se
a Comissão de Sistematização aprovar a redação propos
ta pelo Constituinte Délio Braz, automaticamente estará
prejudicada a redação do Substitutivo-2.

O que agora fica em confronto é a emenda nova, a
nova redação do Substitutivo-I, em comparação com o
Substitutivo-2. Esta a nossa colocação, o entendimento da
Mesa.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - A
Mesa é soberana e a decisão é irrecorrível, mas, data ve
nãa, acredito que a emenda, que não foi feita ao Substi
tutivo-2, poderia substituir, se aprovada, aquilo que cor
respondesse à nova redação, sem prejuízo do acréscimo,
que não estava em questionamento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Se ela
fosse uma emenda aditiva, Constituinte Carlos Sant'Anna,
V. Ex.a teria inteira razão, mas trata-se de uma emenda
substitutiva.

Ouço o Constituinte Nelson Jobim.
O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi

dente, outro detalhe que não foi ressaltado é que, na me
dida em que o requerimento de destaque não faz nenhu
ma restríção ou ressalva, a vontade do destacante é a
substituição global. Todas as restrições deveriam ser rei
tas num requerimento de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O con
fronto, portanto, é entre a emenda - se aprovada - e
o texto do Substitutivo-2.

Ouço o Constituinte Paulo Delgado.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Pr-a

sídente, para uma questão de ordem. Gostaria de ter feito
esta interpelação antes do Relator-Adjunto para orientar
o nosso voto. Na redação do § 3.° está dito que a condição
de elegibilidade é o domicílio eleitoral, pelo prazo mínimo
de seis meses, alistamento, filiação partidária e domicílio
eleitoral.

A minha questão é uma só, saber se no texto do Subs
titutivo, como está escrito, o prazo de seis meses se esten
de também à filiação partidária.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Informa
me a Relatoria que o assunto que V. Ex.a está percutindo
no momento encontra-se mais adiante. GDstaria de cha
mar sua atenção, com a maior polidez, para o seguinte
fato: têm, na Comissão doe Sistematização, autorização
para falar os suplentes, titulares e os autores de emenda,
quando não-membros da Comissão de Sistematização. Não
quero ser privado das luzes de V. Ex.a, mas lembro que
o suplente do partido de V. Ex.a é o Constituinte José
Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Pre
sidente, sei que já houve casos em que não-membros fa
laram na Comissão indepedentemente de estarem enca
minhando. Entendo o rigor normativo da Presidência, mas
lamento que essa decisão tenha sido tomada agora. GDs
taria de saber, antes de ser colocada em prática tal nor
ma, se é possível o Relator do Substitutivo responder a
essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Relator
Bernardo Cabral, por favor, poderia informar ao Consti
tuinte Paulo Delgado?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
p.aço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estamos
numa questão de ordem. Antes de dar a decisão, espero
que tenha pacíêncta para levantar outra questão de or
dem. Está havendo irritação por parte da platéia.
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o SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
a filiação não se confunde com o domicílio eleitoral. De
modo, que aqui só se trata do domicílio eleitoral.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tam a
palavra o Constituinte José Lins, para formular uma ques
tão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
peço a palavra apenas para esclarecer um ponto Slue me
parece importante. Todos os destaques requeridos sao para
o Substitutivo-2, sejam eles originalmente do Substituti
vo-I ou das emendas. Esse é o meu entendimento que
poderá ser confirmado pela Mesa. Apenas julgo que a
classificação do destaque, em termos de emenda, pala Me
sa, poderá naturalmente sofrer uma interpretação. No
ceso, da Emenda Délio Braz, a meu ver, ao invés de mo
dificativa, ela é substitutiva.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ela foi
interpretada como substitutiva.

Concedo a palavra ao oonstítuínta Paes Landim para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presi
dente, diante das explicações do Relator-Adjunto e do
eminente Relator-Geral, sobretudo ao esclareceram que
não se deve confundir domicílio eleitoral com filiação
partidária, e devidamente autorizado pelo autor da emen
da, Constituinte Délio Braz, e ainda em razão de ter uma
emenda de minha autoria pertinente ao assunto, retiro
o destaque. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Constituinte José Luiz Maia.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUIZ MAIA - Sr. Pre
sidente, gostaria de fazer um apelo. Não sei se se trata
de uma questão de ordem. Acho que estamos brícando
com a Constituinte, com a sociedade brasileira, porque
não é possível o que aqui está ocorrendo. Estamos, há 70
minutos, discutindo uma emenda já retirada. Não quero
aqui cercear o direito nem a liberdade de ninguém. Acho
que cada um tem o direito de manter ou retirar desta
que. Mas é importante que tenhamos a coneíêncla de
que a sociedade brasileira está de olho em nós e contra
nós. Portanto, quero fazer um apelo no sentido de que
os nobres Constituintes se conscientizem bem da impor
tância dos seus destaques, a fim de que não percamos
tempo como ora ocorreu.

Era o protesto e o apelo que queria fazer, neste ins
tante.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o Destaque n.o 2.074, requerido pelo Constituinte
Virgílio Guimarães. S. Ex.a não está presente. O Consti
tuinte Plínio Arruda Sampaio retira o Destaque.

Destaque n.? 4142-87 - Emenda n,? ES
28895-4, do Sr. Humberto Lucena, "que modifica
os arts. 13 § 4.0 , 39 e 43 do Substitutivo n. O 1
(art. 13 § 3.° do Substitutivo n. O 2)". (165.a vota
ção)

Em votação o Destaque n.o 4142, requerido pelo no
bre Constituinte Humberto Lucena, referente à Emenda
n.> 28895 de sua autoria. A emenda é aditiva.

Tem a palavra o Constituinte Humberto Lucena.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, apresentei a Emenda n,o
28895-4, pela qual sugeri que o art. 13 do Substitutivo do
Relator tivesse a seguinte redação:

"São condições de elegibilidade a nacionalida
de brasileira, a cidadania, a idade, o alistamento,
o domicílio eleitoral, na circunscrição, por prazo
mínimo de seis meses, e a indicação de candidatu
ras por partido político, em eleição primária onde

o candidato se tenha fíliado com antecedência mí
nima de seis meses.'

Ocorre que, no Substitutivo, o nobre Relator não aco
lheu a emenda. Diante disso requeri o destaque, para que
fosse inserida no texto do § 4.0 do art. 13, entre as condi
ções de elegíbilidade, a expressão seguinte: "... indicação
de candidatura por partido político, em eleição primá
ria..•"

Vale dizer que pretendo contribuir para a democrati
zação dos partidos políticos brasileiros e, por via de con
seqüência, combater as chamadas "ditaduras" das cúpulas
partidárias, tão condenadas ao longo de todo o processo
democrático brasileiro.

Hoje tenho quase quarenta anos de vida pública, mais
de 32 anos de mandato parlamentar. Sou, inclusive, Presi
dente do meu partido, no meu Estado, e sei o que signi
fica esse problema na vida política brasileira. Se a tendên
cia da maioria da Assembléia Nacional Constituinte é, co
mo reconheço, nitidamente parlamentarista, mais um moti
vo para a aprovação da emenda, já que parlamentarismo
sem partidos fortes dificilmente poderá vingar em qual
quer Estado de Direito democrático.

Portanto, faço um apelo aos membros erotívos e su
plentes da Comissão de Sistematização no sentic'o da apro
vação da Emenda, que visa, como disse, a ínclur no texto
do § 4.0 do art. 13 uma expressão da emenda orígínáría,
rejeitada pelo Relator, relativa à exigência da indicação
de candidatura por partido político, através dL eleições
primárias.

Era o que tinha a dizer.

Durante O pronunciamento do Sr. Humberto
Lucena, o Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice
Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso,
Quarto-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Dou a palavra ao Constituinte Nelson Jobim, que vai en
caminhar a votação contra o destaque.

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

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - A Emenda do
nobre Constituinte Humberto Lucena abrange praticamen
te o caput do art. 13.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Explico a V. Ex.a que o Constituinte Humberto Lucena re
fez a emenda aqui e pede apenas, para se incluir no art.
13, § 4.0 , a expressão "indicação de candidatura por partido
político, em eleição primária... "

Tem a palavra o Constituinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Constituintes, embora o princípio que
a emenda pretende acolher constitucionalmente, o da in
dicação de candidatura por partido político através de
eleições primárias, seja louvável, incluí-Ia na Constituição
é fazer com que a maioria determine uniformidade a todos
os partidos. Evidentemente, deve competir a cada parti
do decidir. nos seus estatutos, pela fórmula que entenda
ser melhor e que as condições da própria operacionalida
de do partido possam determinar, no que diz respeito à
indicação dos seus candidatos. Estabelecer-se na Consti
tuição Federal que, necessariamente, todos os candidatos,
de todos os partidos, devam passar por eleições primárias
e obrigar os partidos à mesma conduta, que eventualmen
te poderá ser inadequada, dependendo da necessidade e da
destinação de cada partido, é absurdo.

O sistema democrático, Sr. Relator, possibilita a cria
ção de partidos, mas também que os partidos, ínternamen-
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te, determinem forma pela qual deverão seus candidatos
ser indicados. Caberá ao partido a indicação dos seus cano
didatos, da forma que bem entender e com base nos esta
tutos. O fundamental não são as eleições primárias, mas
a eleição, quando o povo escolherá, no rol de candidatos
oferecidos pelos diversos partidos, os melhores.

Daí a razão por que entendo que o princípio do emí
nente Constituinte é louvável, mas não deve ser tornado
obrigatório a todos os partidos. Cada um deverá ter a sua
fórmula e ajustar seu estatuto às suas condições de partí
do nacional, às suas condições ideológicas e, igualmente,
às suas idiossincrasias.

Esta, a razão pela qual encaminho contrariamente à
emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Constituinte Ademir Andrade, para
encaminhar a favor, pois, estando na Presidência, sinto-me
impedido de fazê-lo.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, a emenda do Constituinte Hum·
berto Lucena pretende apenas incluir no § 4.0 do art. 13
a expressão ". .. indicação de candidatura por partido po
lítico, em eleição primária... " No restante, a redação é
idêntica à do Relator.

Trata-se de instituir uma regra que deve prevalecer em
todo e qualquer partido político, sendo, a nosso ver, funda
mental. Não vejo por que cada partido tenha que ter sua
própria estrutura e seu próprio funcionamento. Isso deve
constar da norma programática, em que cada um defende
um tipo de sociedade, um tipo de relacionamento entre
capital e trabalho, etc. Mas o princípio democrátíco é
fundamental.

Defendo a inserção desse princípio no texto constitu
cional, pois, quem se levantará contra um dispositivo que
estabeleça uma condição democrática, isto é, a de que
tem que haver eleição primária para alguém candidatar-se
pelo próprio partido?

A tradição política brasileira tem demonstrado que
os partidos políticos nada mais são do que máquinas
eleitorais, do que máquinas de tazer candidatos, com exce
ção de partidos ideológicos como o Partido Comunista do
Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, o Partido dos Tra
balhadores, que já adotam essa prática há muito tempo, e
o Partido Socialista Brasileiro. Salvo esses partidos ideo
lógicos, todos os outros têm a característica de ser má
quinas eleitorais, usados nas épocas de eleições. E, na
maioria das vezes, se estão no Governo, essas agremia
ções comandam o processo, impõem as candidaturas que
querem, sem que os filiados tenham o direito de partici
pação e de escolha, isto é, sem que haj a nenhuma demo
cracia interna. No meu Estado, por exemplo, recentemente
sofremos a imposição de uma candidatura absolutamente
contrária aos interesses da maioria dos fiilados do partido
em todo o Estado.

Por essa razão, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
somos absolutamente favoráveis à emenda do Constitinte
Humberto Lucena. Acreditamos que ela traz uma imposi
ção a todos os partidos políticos, mas uma imposição de
caráter democrático, extremamente essencial aos partidos
que querem realmente praticar a democracia, que real
mente respeitam a vontade de seus filiados, e que querem
filiados que conheçam e respeitem o seu p-rograma O par
tido que não quer a democracia interna, este sim, vota
contra esse principio.

Por essa razão, somos absolutamente favoráveis à
emenda do nobre Constitiunte Humberto Lucena, com
quem nos congratulamos pela sua apresentação. (Muito
bem! Palmas)

A SRA. CONSTITUINTE BETH AZIZE - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESlIDENTE (Fernando Henrque Cardoso) 
Concedo a palvara à nobre Constituinte Beth Azize, pela
ordem.

A SRA. CONSTITUINTE BETH AZIZE - Sr. Presi
dente, gostaria de pedir a V. Ex.a permissão para solicitar
ao Relator Bernardo Cabral um esclarecimento a respeito
desta questão.

. ~tendo que a emenda apresentada pelo ilustre Cons
t~tumte Hl-:mherto Lucena tem o propósito de moralizar a
disputa eleitoral dentro dos próprios partidos e de dar à
sociedade brasileira o direito de votar nos melhores no
~es~ já que, na maioria das vezes, a direção dos partidos
Impoe nomes ...

. O SR. CO~STITU~NTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sídente, gostaria tambem de utilizar a palavra para falar
contra porque existem candidatos ...

A SRA. CONSTITUINTE BETH AZIZE - Sr. Presi
dente, quero esclarecer que pedi a palavra para solicitar
ao Relator sua opinião sobre a legitimidade desta emenda
porque o próprio .Relator,. ~onstituinte Bernardo Cabral:
fOI vítima, nas últimas eleições, da ditadura do PMDB no
Estado do Amazonas.

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
No momento oportuno, darei a palavra ao Relator.

.Concedo a palavra ao nobre Constituinte Roberto
Freire.

? SR. CO::-JSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
pres.Idente, Sr.as e Srs. Constituintes, queria recordar
particularmente, aquele que se constituiu no símbolo dá
resistência democrática em nosso País o Movimento De
moc~ático Brasileiro, extinto por existir neste País - e
precisamos extirpá-la - uma Lei Orgânica dos Partidos
que, concretamente, é o seguinte: a maioria define como
a minoria deve conduzir-se. Aqui se está discutindo uma
proposta que o Constituinte Humberto Lucena poderia
debater na ~on~enção do seu partido. Se, amanhã, S. Ex.a
as~o~asse a tn~una para defender propostas antídemo
cráticas - e a ditadura fez isso durante vinte anos contra
o MDB - .es~aríamos aceitando o princípio de qúe qual
quer C?nstItmnte, qualquer pessoa, qualquer maioria pode
determinar como os partidos devem organizar-se.

. A le~ interna dos partidos é o seu estatuto, E a este eu
adiro. Nao posso ser obrigado a fazer coisa alguma no
meu partido que não seja decidido por seus militantes.
Isto e fundamental!

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA 
(Fora do mícrotone.)

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - A dita
dura de cúpula existe no seu partido porque V. Ex.a a ela
se submete. Se não quiser submeter-se, tem liberdade para
sair. Mas não pode impor uma ditadura no meu partido.

Esta proposição seria democrática, Sr. Presidente se
aprese~ta~a. em convenções partidárias. Em princípió, a
sugestao e Justa, mas, se aceitarmos tal interferência fu
turamente a Maioria poderá impor princípios não d~mo
cráticos. E, aí, que vamos dizer?

A q,uestão é muito clara. Os partidos têm que ser li
v~es. Nao podem, como ocorre agora, sujeitar-se a esse
tipo de norma, como, por exemplo, serem obrigados a ter
determinado número de filados, ou serem obrigados a ter
tantos membros, na sua direção central, ou serem obriga
dos a se reunir dentro de tantos dias ... Fixa-se até a
~orma.da ata que devem ter as reuniões dos partidos! Isto
e abusivo! É algo criado pela ditadura, através da Lei Or
gânica dos Partidos, que, repito, precisamos extirpar de
nossa legislação. É uma tentativa de manter uma inter
~er~~cia indébíta na vida partidária. E as agremiações par
tídárías devem ser livres para adotar o princípio de eleição
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prímáría, se assim o desejarem. Mas, impô-lo a todos os
partidos, é absurdo!

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não havendo mais oradores inscritos, vamos passar à
votação da proposta, a qual será feita pelo processo ele
trônico.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Antônio Britto, Carlos Sant'Anna, Fer
nando Henrique Cardoso, João Calmon, José Fogaça, Nel
ton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo
Ramos, Pimenta da Veiga, Severo Gomes, Wilson Martix:s,
Antonio Mariz, Délio Braz, João Natal, Octávio ElísIO,
Aloysio Chaves, Luís Eduardo, Paes Landim, Adylson Motta,
Lysâneas Maciel, Adolfo Oliveira, Beth Azize. Votaram NAO
os seguintes Senhores Constituintes: Almir Gabriel, Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Celso Dourado, Egídio Ferrei
ra Lima, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
João Herrmann Neto, José Paulo Bisol, Manoel Moreira,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Prisco Viana, Raimundo
Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sigmaringa
Seixas, Israel Pinheiro, João Agripino, Nelson Wedekin,
Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Eraldo Tinoco, José Lins,
José Thomaz Nonô, Sandra Cavalcanti, Hugo Napoleão,
Jonas Pinheiro, Gilson Machado, José Tinoco, Mozarildo
Cavalcanti, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jar
bas Passarinho. José Luiz Maia, Bonifácio de Andrada, Car
los Cardinal, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gastone Ri
ghi, Ottomar Pinto, Plinio Arruda Sampaio, José Genoíno,
Siqueira Campos, Haroldo Lima e Roberto Freire.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 24 Cons
tituintes; votaram NAo 47 Constituintes. Total: 71 votos.
O Destaque foi rejeitado.

Em votação o Destaque n.o 5585, de autoria do no
bre Constituinte Gastone Righi. Tem a palavra S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGID - Sr. Pre
sidente, uma das formas de acelerar a votação é desistir.
Portanto, desisto do destaque. (Muito bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Obrigado a V. Ex.a

Destaque n,? 4699-87, do Sr. Euclides Scalco,
"que suprime o art. 13, § 3.°, inciso m, do Substi
tutivo n.O 2". (166.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação o Destaque n.? 4699, de autoria do nobre
Constituinte Euclides Scalco.

Tem a palavra o Constituinte Antônio Britto. para
defendê-lo.

Trata-se de emenda supressiva de leitura muito compli
cada. Peço a S. Ex.a que a explique, porque, pelas anota
ções que tenho, é difícil reconstituir - são hier6glifos.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, no art. 13, § 3.°, cuja
votação e discussão ora estamos realizando, há o inciso
IlI, que estabelece 25 anos como idade mínima para que
alguém possa eleger-se Prefeito Municipal. O objetivo des
ta emenda é suprimir este dispositivo, da mesma forma
que, posteriormente, teremos ocasião de encaminhar e vo
tar, ãtravés de destaque formulado pelo nobre Constituin
te Euclides Scalco, emendas supressivas aos incisos IV e
V. Qual o óbjetivo do conjunto das três emendas, das quais
apenas a primeira se votará agora, referente ao inciso lU,
que, por sua vez, se refere à questão das prefeituras?

Temos aqui, proposto pelo nobre Relator, um sistema
pelo qual se passa a considerar a idade mínima para Ve
reador. 18 anos; para Deputado Estadual e Federal, 21
anos, e, para Prefeito, 25 anos. Nosso entendimento - peço
vênia ao nobre Relator para com relação a isto discordar
do Substitutivo de S. Ex.a - é de que não há razões que
levam a estabelecer esse limite indiscriminado de 25 anos
em todo o País. Temos acompanhado, ao longo dos últi
mos textos constitucionais e da pr6pria dinâmica, que não
será privilégio dos maiores de 21 e dos menores de 25
anos o eventual desmando, a eventual má administração,
o eventual exercício equivocado do poder municipal. E, se
assim fosse seria a partir de uma escolha feita pela popu
lação do Município.

Hoje, democraticamente, existe a possibilidade de que
pessoas com menos de 25 anos administrem de forma bri
lhante prefeituras municipais, como também .0 contrário
tem ocorrido. Logo, tentar estabelecer, magicamente, a
idéia de aue somente a partir dos 25 anos as pessoas
estão habíiitadas para o exercício do poder municipal, pa
rece-nos, evidentemente, um equívoco. Por isso, di) acor.d<;>
com a linha de coerência que sustentaremos nas proxi
mas emendas estamos propondo que haja apenas treze
seções relacio~adas com a questão de idade; .que o texto
constitucional se debruce apenas sobre a condição do Pre
sidente da República, do Senador e do G~vernador d~ ~s·
tado. Que para os demais seja estabelecido como limite
mínimo a idade de 18 anos; que o povo brasileiro faça o
restante e escolha entre aqueles com mais de 18 anos, os
que considera mais capaze~ para o exercício da verean9a,
da prefeitura, da deputaçao estadual ou feder~l. ASSIm
será estabelecido - apenas com exceçao do Presidente, do
Governador e do Senador - um direito elementar: aquele
que pode votar, pode também ser votado.

Por último, Sr. Presidente e nobre Sr. Relator, gosta
ríamos de informar à Casa que, por questão também de
coerência com o que estamos propondo, estamos dispostos
a votar em favor da emenda do Constituinte Octávio Elí
sio. Se fossem suprimidos esses três dispositivos, have
ria a possibilidade, aí sim, de que alguém pudesse vot~r
- e isto já é possível desde ontem - e ser votado a partir
dos 16 anos.

Vamos, pois, procurar complementar ~ssas três emen
das supressívas, das quais apenas a primeira - sobre pre
feito - será agora votada, com outra emenda que, a. ~e
guir, será discutida e votada, propondo que a condiçao
de elegibilidade se dê a partir dos 18 anos.

Portanto, Sr. Presidente, srs, Constituintes, estamos
solicitando o exame e o apoio dos nobres companheiros
Constituintes à primeira dessas emendas - a que propõe
a supressão do inciso IH do § 3°, do art. 13 - que fixa
o limite de 25 anos para que alguém possa ser prefeito mu
nicipal.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Se eu tivesse latitude reglmental, sugeriria que aprovásse
mos as emendas em cascata. Não sei se haveria essa pos
sibilidade.

Concedo a palavra ao Constituinte Bonifácio de Andra-
da.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA _
Sr. Presidente, n6s nos colocamos a favor da tese de que
o' prefeito deve ter 25 anos; caso contrário, vamos ter pre
feitos com 16 e 18 anos. O cargo público é, por um lado,
um direito de todos, mas, por outro, é uma função de inte
resses da comunidade. Então, parece-nos muito justo exi
gir que o cidadão tenha 25 anos para ser prefeito, porque
nesta idade já adquiriu experiência suficiente para prestar
serviços à comunidade.

Já com relação aos cargos de Deputado Federal e de
Vereador - 21 anos - estamos de acordo, porque precisa
mos trazer a mocidade, a inquietação dos jovens para as
câmaras. Para o cargo executivo, porém, devemos estabe-
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lecer o limite mínimo de 25 anos, dada a necessidade de
se exigir responsabilidade e experiência do homem públi
co que vai exercê-lo.

Por ísso somos contrário à emenda que acaba com o
limite de 25 anos para Prefeito e apoiamos a que estabe
lece a idade limite de 21 anos para Deputado. Como tam
bém estamos contra aquela que permite que aos 18 anos
alguém seja Juiz de Paz.

Um Juiz de Paz, Sr. Presidente, deve ter mais de 50
ou 60 anos, porque a experiência da função é que vai fazer
com que preste serviços à comunidade, no sentido de
evitar conflitos.

Portanto apesar do brilhantismo do nobre Constituin
te Antônio Britto, somos pela manutenção do texto do
emiente Relator Bernardo Cabral, ou seja, para que a
idade mínima para Prefeito seja 25 anos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o nobre Constituinte Nelson Carneiro, para
falar a favor.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, minha intervenção é rápida, para colaborar com
o andamento dos trabalhos.

Admitamos que um moço de 18, ou 21 anos - pouco
importa - seja Deputado Federal. Desta forma, ele po_de
ser também Presidente da Câmara dos Deputados. Entao,
com relação ao cargo de Prefeito, por que vamos criar es
sa dificuldade aos que completam 18 anos?

Era a indagação que queria fazer.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

_ Vamos passar a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. ~residen
te, srs, Constituintes, em primeiro lugar, gostaría de es
clarecer, com o respeito que ll!-e ~erece ? Sena,!or ~el
son Carneiro, que o texto constltuclOnal nao preve a l~a
de mínima de 18 anos para Deputado Federal, mal!, SIm,
21 E mesmo assim nenhum Parlamentar que aqui ehe
g~e ~om 21 anos 'se elege presidente d~ Câ~a!a dos
Deputados. S. Ex.a sabe que isso seria multo dlflClI.

Gostaria de dizer, ainda, ao Senador Nelson Carnei
ro que a argumentação trazida pelo eminente Deputado
Bonítáeío de Andrada foi o que motivou a Relatona. Te
mos exemplos aqui, na Câm.ara: o Deputado Cássi.o Cunha
Lima, que ainda não atíngíu ~5 anos ?-e Idade, e, prova
velmente futuro candidato a Prefeitura de Campma
Grande. Quando che~ar àque~~ títularídade 'em s~a. co
muna, levará para la a expenencia que esta adquíríndo
aqui, como Deputado Federal.

É claro que idade não dá resP9nsabílídade. Todo~
sabemos disso. Como sabemos tambem que namo~a~ .e
um direito da juventude, mas saber amar e um prívílé
gio da idade madura!

Quero reportar-me às grandes prefeituras, por ~xem
pIo, à Prefeitura de P?rto Aleg.r-e, terra do eminente
Constituinte Antônio Britto. É evidente que aos vmte e
cinco anos de idade há a maturidade, o controle emo
cional, enfim, uma argamassa de experiência.

Meu objetivo não foi reduzir a potencialidade que
o jovem tem, mas imprimir a ;responsabilidade que ele
deve possuir quando ocupar tais cargos. De modo que
esta circunstância me leva a ficar contra a emenda do
eminente Constituinte Euclides scaíco,

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Permi
ta-me, Sr. Presidente.

Quero apenas registrar que estranho que alguém que
se diz parlamentarista defenda uma tese como essa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando. Henrique Oardoso)
_ Registrado o protesto do Constitumte Roberto FreIre.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ PAULO BISOL - (In
tervenção fora do mícrotone.)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Já me manifestei a respeito da chamada votação em
cascata, mas creio que ela já virou rio de corredeira, pe
las dificuldades existentes. Em todo o caso, acho que a
decisáo quanto a uma não necessariamente iclui a ou
tra. São situações diferentes e, infelizmente, não vou po
der seguir a sugestão para votação em cascata.

Em votação o Destaque n.O 4699, do Constituinte Eu
clides Scalco. A votação será feita pelo processo eletrô
níeo. E vamos tentar continuar batendo recordes.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur
da Távola, Egídio Ferreira Lima, Fernando Henrique Car
doso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
João Herrmann Neto, José Paulo Bisol, Nelson Carneiro,
Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho,
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Renato Vianna, Severo
Gomes, Sigmaringa Seixas, Antonio Mariz, Euclides Scal
co, Octávio Elísio, Nelson Wedekin, Uldurico Pinto, Vi
cente Bogo, Alceni Guerra, Mozarildo Cavalcanti, Carlos
cardinal, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco Ros
si, Ottomar Pinto, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno,
Siqueira Campos, Aldo Arantes, Roberto Freire, Beth Azi
ze. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes:
Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cid
Carvalho, José Fogaça, Manoel Moreira, Nilson Gibson,
Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Wil
son Martins, Délio Braz, João Agripino, Alceni Guerra,
Eraldo Tinoco, José Lins, José Lourenço, Luís Eduardo,
Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Jonas Pinheiro, Gilson
M8Ichado, Paes Landim, Antônio Carlos Konder Reis, Ger
son Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Adylson
Motta, Bonifácio de Andrada, Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 39
Constituintes; votaram NAO 30 Constituintes. Total: 69
votos. O Destaque foi prejudicado, por falta de quorum
qualificado.

Destaque n,v 4699-87, do Sr. Euclides Scalco,
"que suprime o art. 13, § 3.°, inciso IV, do Subs
titutivo n.o 2". (167.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Em votação o Destaque n,v 4699, do Constituinte Eu

clides Scalco. Trata-se de emenda supressiva. Consti
tuinte Euclides Scalto, pergunto se V. Ex.a o mantém.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

- Então, trata-se, agora, do inciso IV, sobre Deputado
Federal e Deputado Estadual. Vamos votar a emenda su
pressíva ao inciso IV.

Mantido o destaque, pergunto a V. Ex.a se fará uso
da palavra para defendê-lo. (Pausa)

Não sendo necessário, posto que já foi feita a defe
sa, pergunto se alguém mais quer fazer uso da palavra.
(Pausa)

Não havendo oradores inscritos - talvez pela primei
ra vez no decorrer dos nossos trabalhos - passamos à
votação. Quem votar SIM, estará votando a favor do d.es
taque do Constituinte Euclides Scalto e, portanto pela
supressão do texto, que diz: "Deputado Federal e Depu
tado Estadual: 21 anos."

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (F·ernando Henrique Cardoso)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nelson Car
neiro.
. O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, queria prestar um esclarecimento, se V. Ex.a
me permítír, à guisa de defender a emenda.
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A Emenda Constitucional n.O 25 diz o seguinte:
"A Câmara dos Deputados compõe-se de até

quatrocentos e oitenta e sete representantes do
povo, eleitos, dentre cidadãos maiores de dezoito
anos e no exercício dos direitos políticos, por voto
direto e secreto em cada Estado ou Território e
no Distrito Federal."

Se aprovarmos o texto do Relator Bernardo Cabral,
estaremos retrocedendo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não. V. Ex.a fez o registro da sua opinião e de
SeU voto por antecipação.

Vamos passar à votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:

Ademir Andrade Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur
da Távola Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernan
do Henrique Cardoso, Haroldo Sabóia, João Herrmapn
Neto José Paulo Bisol, Nelson Carneiro, Nelson JobIm,
Nelton Friedrich Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pimenta
da Veiga Severo'Gomes, Sigmaringa Seixas, Antonio Ma
riz Euclides Scalco, João Agripino, Nelson Wedekin, Octá
viC: Elísio Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Carlos Cardinal,
Lysâneas'Maciel, Luiz Salomão, Fran.cisco Rossí, o~to~ar
Pinto Plínio Arruda Sampaio, Jose Genomo, Bíqueíra
CamPos, Aldo Arantes, Roberto Freire e. B~th AziZe. Vo
taram NÃO os seguintes senhores Oonstítuíntes: Bernar
do Cabral, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Fernando
Lyra, Francisco Pinto, :João ~almon! José. Fogaça! Ma
noel Moreira Oswaldo LIma FIlho, PrISCO VIana, RaImun
do Bezerra Rodrigues Palma, Wilson Martins, Délio Braz,
Aloy.sio Chaves, Eraldo Tinoco, José Lins, José Lourenço,
Luís Eduardo Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Jonas Pi
nheiro Gilsori. Machado Mozarildo Cavalcanti, Paes Lan
dim Ántônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas
Passarinho, José Luiz Maia, Adylson Motta, Bonifácio de
Andrada e Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 36
Constituintes; votaram NÃO 32 Constituintes. Total: 68
votos. O Destaque foi prejudicado, por falta de quorum
qualificado.

Destaque n,? 4699-87, do Sr. Euclides Scalco,
"que suprime o art. 13, § 3.°, inciso IV, do Subs
titutivo n.? 2". (168.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso
- Passamos à votaç~o do Destaque n.O 4~99, de autor;a
do Constituinte Euclides Scalco, que propoe a supressao
do inciso V estabelecendo para vereador e juiz de paz
a idade mínima de dezoito anos. S. Ex.a mantém o des
taque.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Egídio Fer
reira Lima, para se manifestar a favor.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente srs. Constituintes, é quase certo que, por
falta de quorUm, vai ser difícil a aprovação de emendas.
Nada conseguimos até agora.

Devo dizer que o projeto, ao estabelecer o elenco de
idades para que o cidadão se torne elegível para cargos
públicos, não foi feliz, nem substantivamente, nem na
colocação técnica dos diversos casos.

Quando se refere ao Prefeito, por exemplo, estabelece
a idade de 25 anos. Adiante, quando disciplina o sistema
de governo, permite que o Ministro de Estado tenha ape
nas a maioridade civil, ou seja, com 21 anos pode-se ser
Ministro de Estado. Se com 21 anos o cidadão pode
ser Ministro de Estado, pode, igualmente, ser Prefeito de
uma cidade.

Também não foi feliz o projeto, no inciso V, ao esta
belecer a idade mínima de 18 anos para o Juiz de Paz.
Ora, o art. 115, em seu § 1.0, ao instituir o Juizado de
Paz, atribui-lhe a função de celebrar casamentos. Mas
não é só isso. Abre à lei estadual a possibilidade de con
ferir-lhe outras atribuições. O Juiz de Paz pude tornar-se
uma peça Importante, ter um papel relevante na admi
nistração da Justiça. Quanto ao Juiz Arbitral, por exem
plo, como já previsto pelo Código de Processo Civil, muito
do que a ele compete poderá ser conferido ao Juiz de Paz.

A instituição do Juiz de Paz é uma tentativa de se
escolher membros integrantes do corpo judiciário pelo
voto popular. Então, a Constituição que está sendo feita
agora - e que pretendemos dure muíto - deveria deixar
a versatilidade ao legislador ordinário, para, maduramen
te, ir conferindo atribuições ao Juiz de Paz. Não está
preparado, não está amadurecido o homem de 18 anos,
o adolescente de 18 anos, para exercer a função de Juiz
de Paz. É até estranho que um casal se apresente e veja
celebrado seu casamento diante de um adolescente de
18 anos, embora aí o mal fosse menor, ou nenhum.

Quis fazer o registro destas críticas às disposições do
§ 3.0 do art. 13 para que o Plenário desta Comissão, não
podendo alterá-lo agora - já foram frustradas duas ten
tativas anteriores quanto a outros parágrafos ~ fique
ciente da necessidade de se dar a esta matéria uma nova
estrutura técnica e um novo conteúdo substantivo.

Sou pela sua supressão, porque já anteciparia este
trabalho. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Dou a palavra ao nobre Constituinte Paes Landim, que
falará a favor da matéria, posto que não há Constituinte
inscrito para falar contra.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presi
dente, o ilustre Constituinte Egídio Ferreira Lima já expôs,
com muita propriedade, as razões impeditivas a que
alguém possa ser Juiz de Paz com apenas dezoito anos
de idade.

A figura do Juiz de Paz foi uma criação de nossa
primeira Constituição e foi profundamente estudada, em
nosso País, por Oliveira Viana. Mas, infelizmente, não
teve, nos últimos cinqüenta anos, o destaque devido em
nossa Constituição, sobretudo, em nosso ordenamento ju
rídico.

É um absurdo, Sr. Presidente, com a devida vênia,
que o Juiz de Paz, que vai ter função de jurisdição volun
tária, celebrando casamentos e com a responsabilidade
de dirimir conflitos, prevenindo-os, fazendo acordos, dan
do conselhos, possa ter somente deZQiÍQ anos de idade.
Até porque dele não se vai exigir qualquer formação pro
fissional, mas, sim, respeitabilidade, dignidade e, sobre
tudo, experiência, tradição, perante a comunidade.

O Constituinte Egídio Ferreira Lima disse muito bem
quando afirmou que seria uma perplexidade. .. Uma pes
soa que vai celebrar casamento de pessoas maduras, que
vai aconselhá-las, evitando os conflitos judiciais, e que
vai desburocratizar a Justiça, tem de ser altamente ama
durecida, com a experiência adquirida ao longo da vida.

Razão por que, Sr. Presidente, não há condições para
que um Juiz de Paz tenha apenas dezoito anos de idade.
seria uma inovação muito perigosa para uma instituição
que se pretende importante no conjunto da agilização
da Justiça, para permitir que as pessoas, ao invés de
procurarem a Justiça, resolvam, através do aconselhamen
to de um árbitro, os seus problemas, as suas dificuldades,
os seus conflitos, enfim.

Estou de pleno acordo com O autor da emenda, que
pretende suprimir a idade mínima de dezoito anos para
o Juiz de Paz.
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o SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Permi
ta-me, Sr. Presidente, pois desejo fazer um esclarecimento
que considero da maior importância para a votação da
matéria.

A emenda do Constituinte Euclides Scalco propõe a
supressão do inciso V, que retira o Vereador e o Juiz de
Paz. Combinada com o § 3.°, daria a impressão de que.
o Vereador poderia ser eleito aos dezesseis anos, desde
que é alistável - e uma das condições é o alistamento.
Ora, se não há norma para a idade mínima, vigoraria
a norma do alistamento. Entretanto, quero esclarecer - e
isso foi objeto de conversações - que existe a Emenda
n.O 23354, do Constituinte Octávio Elísio, que propõe a
questão do Vereador. dizendo que são inelegíveis os inalis
táveis os analfabetos e os que não contem o mínimo de
dezoito anos. Então, a emenda do Constituinte Octávio
Elísio reporia a questão da eleição do Vereador com a
idade mínima de dezoito anos.

Era o esclarecimento que queria prestar, pois acho
importante para o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Agradeço a interferência a V. Ex.a, que levantou. a. questão
de ordem e já a respondeu, poupando a Presídêneía de
fazê-lo.

Concedo a palavra ao nobre Relator.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Quew regis

trar minha admiração ao Constituinte Egídio Ferreira
Lima. S. Ex.a abordou com muita precisão dois equívocos
do Relator. O primeiro, quando casa com o art. 107, onde
houve um lapso que, de público, faço questão de registrar,
já que, tendo sido oriundo da Subcomissão e da Comis
são, me passou - confesso - despercebido, no que se
refere à idade-limite para Ministro de Estado.

Por isso, Sr. Presidente, acolho a sustentação oral do
eminente Constituinte Egídio Ferreira Lima e a Emenda
Euclides Scalco.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA
Sr. Relator, quero dizer aquilo que o povo sabe muito mais
do que o sábio - e o povo também é sábio: só erra quem
trabalha, quem produz e quem cria.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a está apresentando uma questão de ordem?

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
O Relator pediu-me um esclarecimento e, se a Presidência
me permitir, eu o darei.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Gostaria de sugerir ao Sr. Relator - e isso dependerá do
Plenário, do qual já chamei atencão para o fato - que
se acrescesse ao § 3.° somente o dado referente à idade
para Presidente da República e para os Governadores,
deixando os demais casos para que a lei ordinária dis
ciplinasse.

O SR. PRESID·ENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Diante da opinião favorável do Relator, e não havendo
outros Constituintes inscritos para encaminhar contra,
passaremos à votação, pelo processo eletrônico, do Des
taque n.O 4699.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da
Távola Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Celso Doura
do Cid Carvalho Egídio Ferreira Lima, Fernando Henri·
qu'e Cardoso, F~rnando Lyra, Francisco Pinto,. Haroldo
Sabóia João Calmon, João Herrmann Neto, Jose Fogaça,
José Paulo Bisol, Manoel Moreira, Nelson Carneiro, N~l·
son Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lí-

ma Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana,
Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sig
maringa Seixas, Antonio Mariz, Délio Braz, Euclides Scal
co, João Agripino, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Ulduri
co Pinto, Vicente Bogo, Alceni Guerra, Aloysio Chaves,
Eraldo Tinoco, José Lins, José Lourenço, Luís Eduardo,
Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Edison Lobão, Jonas Pi
nheiro, Gilson Machado, Mozarildo Cavalcanti, Paes Lan
dim, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia,
Adylson Motta, Bonifácio de Andrada, Carlos Cardinal,
Lysâneas lVIaciel, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Ottomar
Pinto Plínio Arruda Sampaio, Aldo Arantes, Roberto Frei
re e' Beth Azize. Votaram NÃO os seguintes Senhores
Constituintes: Wilson Martins e Siqueira Campos. ABS·
TENÇãO: Senhores Constituintes Antônio Carlos Konder
Reis e Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 65 Cons
tituintes' votaram NÃO 2 Constituintes; abstiveram-se de
votar 2 éonstituintes. Total: 69 votos. O Destaque foi apro
vado.

Em votação o Destaque n.? 6661, do Constituinte Vasco
Alves. (Pausa) S. Ex.a está ausente. Prejudicado o desta
que.

Destaque n.o 8365·87 - Emenda n.O ES·33686·0,
do Sr. Paes Landim, "que modifica o art. 13, § 4.°,
do Substitutivo n.v 1 (art. 13, § 3.°, do Substitutivo
n.O 2)". (169.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação o Destaque n.? 8365, requerido pelo Constí
tuinte Paes Landim - emenda substitutiva.

Tem a palavra o Constituinte Paes Landim.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, o destaque diz respeito à fixação
do prazo do domicílio eleitoral. Ao invés de seis meses,
estou sugerindo 12 meses.

Como o eminente Relator Bernardo Cabral muito bem
referiu, o prazo do domicílio eleitoral não se confunde com
o prazo de filiação partidária - e sobre isso havia dúvidas.
Parece-me que agora a questão está esclarecida. ll'J impor
tante mantermos o princípio vigente, de que o domicílio
eleitoral seja de pelo menos um ano, para que as pessoas
se identüiquem com as causas e problemas de sua região,
Estado ou Município.

Um dos graves problemas do regime anterior, de 1946,
foi exatamente um certo carreirismo, quando políticos de
um Estado puderam ser candidatos em lugar de outros,
à última hora, ou políticos do Estado, divorciados da vida
política, resolveram, à base do poder eco~ômico, da p~.

blicidade intensiva, candidatar-se, em detrimento de polí
ticos e de lideranças tradicionais.

Em nenhum país do mundo, de regime presidencialis
ta ou parlamentarista, alguém tem domicílio eleitoral com
o prazo de seis meses, como estamos pretendendo adotar.
As pessoas têm vinculação com suas regiões e Estados.
Parece-me ser um princípio moralizador da própria vida
política do país obrigar as pessoas a um prazo mínimo de
convivência com sua realidade. É o país real, porque exige
que as pessoas se vinculem às suas bases regionais geográ
ficas e econômicas. ll'J importante que um ano seja o mí
nimo, exigido, de acordo com o vigente texto constítuoío
nal.

Eram estas as considerações, quanto ao destaque sub
metido à apreciação da douta Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Constituinte Pimenta da Veiga, para
encaminhar contra.

Tem a palavra S. Ex.a
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
dado o teor da Emenda n.? 33686, gostaria de saber se o
autor suprimiu alguma parte.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Na verdade, o autor pede apenas que se substitua o prazo
de 6 meses pelo prazo mínimo de 12 meses.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Para quê? Fi
liação partidária ou domicílio eleitoral?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
É o § 3.° do art. 13.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Domicílio elei·
toral?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Votamos as emendas supressivas; esta é uma emenda mo
dificativa. Então, por esta razão, continuamos apreciando
o § 3.°, apenas aumentado o prazo de seis para doze meses.
Nada mais.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Muito obrigado
a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, ilustres membros da Comissão de Sistemati
zação, gostaria de destacar alguns aspectos da iniciativa do
Constituinte Paes Landim.

O primeiro refere-se a uma compreensão diferente que
tenho da que foi apresentada pelo autor do destaque, há
pouco, da tribuna. Entende S. Ex.a que o aumento do pra
zo para doze meses atinge apenas o domicilio eleitoral.
Mas quero divergir de S. Ex.a para ter meu entendimento
pessoal, que atinge também a filiação partidária e o alista
mento.

Seria contra mesmo que fosse apenas quanto à exten
são do prazo para o domicílio eleitoral; mas o sou mais
ainda com esse entendimento de que atinge a filiação par
tidária e o alistamento.

Quando da discussão desta emenda e de matéria se·
melhante, anteriormente apresentada, ouvi argumentos
muito duros e enfáticos no sentido de que é preciso amo
pliar o processo para proteger o eleitorado, da hip6tese de
ele errar escolhendo alguém que esteja abusando do poder
econômico. Não me parece seja esta a análise correta da
emenda proposta, porque temos vários exemplos em sen
tido contrário. Temos neste Plenário o exemplo - que
me permito lembrar, porque fui autorizado por S. Ex.a 
do Constituinte Nelson Carneiro, que me dizia, há poucos
instantes, que s6 é Senador hoje porque, na época, quan
do se transferiu da Bahia para o Rio de Janeiro, não havia
este dispositivo, que é antidemocrático, restritivo das li
berdades. Somente por isso o notável e eminente Senador
Nelson Carneiro pôde candidatar-se, disputando por idea
lismo os votos dos cariocas e alcançando sua eleição.

Apenas por esta razão já seria eu contra a emenda
proposta, mas o sou também pela tese, porque ela amplia
as inelegiõilidades. É, portanto, uma tese restritiva do sis
tema democrático. O que defendo, enfim, é que todos poso
sam candidatar-se e que apenas um juízo prevaleça - o
da vontade soberana do eleitorado.

Não concordo com qualquer tipo de restrição às can
didaturas. O eleitorado, este, sim, é soberano para decidir.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não havendo mais oradores inscritos e corno o Relator
não deseja fazer uso da palavra, passaremos à votação.
Peço aos titulares da Comissão de Sistematização que to
mem seus lugares.

(Procede·se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

José Fogaça, Nelson Carneiro, Oswaldo Lima Filho, Eral
do Tinoco, José Lins, José Lourenço, Luís Eduardo, Délio
Braz, Enoc Vieira, Edison Lobão, Jonas Pinheiro, Moza
rildo Cavalcanti, Paes Landim, José Luiz Maia, Adylson
Motta, Bonifácio de Andrada, Otomar Pinto, Adolfo Oli
veira e Siqueira Campos. Votaram NÃO os seguintes Se
nhores Constituintes: Almir Gabriel, Antônio Britto, Ar
tur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Celso
Dourado, Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sab6ia, João Calmon, João
Herrmann Neto, José Paulo Bisol, Manoel Moreira, Nelson
Jobim, Nelon Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pi
menta da Veiga, Prisco Vianna, Raimundo Bezerra, Rena
to Vianna, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Wilson
Martins, Antonio Mariz, Euclides Scalco, João Agripino,
Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vicent7
Bogo, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Sandra Cavalcanti,
Gilson Machado, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Pe
res, Jarbas Passarinho, Carlos Cardinal, Lysâneas ~aciel,
Luiz Salomão, Francisco Rossi, Plínio Arruda SampalO, AI·
do Arantes, Roberto Freire e Beth Azize. ABSTENÇÃO do
Senhor Constituinte Fernando Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 19 Cons
tituintes' votaram NÃO 48 Constituintes; absteve-se de
votar i" Constituinte. Total: 68 votos. O destaque foi
rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Pela
Ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE, (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra V. Ex.a, nobre oonstítuínte Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Em
amor à coerência da minha vida pública, queria deixar
'consignado que me equivoqei ao votar "sim". Meu propó
sito era votar "não", tanto mais após a referência feita
a mim da tribuna pelo nobre Constituinte Pimenta da
Veiga. Emocionado, acabei votando sim.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Nobre Constituinte Nelson Carneiro, mesmo que V. Ex.a.
não tivesse feito este esclarecimento, leríamos seu voto
"sim" como se fosse "não". Não se preocupe.

Passemos à votação do § 4.0

Em votação o Destaque n.? 705, do Constituinte Mário
Maia. (Pausa) Ausente. Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 8323, do Constituinte Ro
nan Tito. (Pausa) Ausente. Prejudicado.

Em votação o Destaque n.O 107, do Constituinte Her
mes Zaneti. (Pausa) Ausente. Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 2249, da Constituinte Irma
Passoni. (Pausa) Ausente. Prejudicado.

Destaque n.? 2318-87 - Emenda n.? lP-08344-3,
do Sr. Paulo Delgado, "que modífica o art. 27, inci
so TI, alínea b, do Projeto de Constituição (art. 13,
§ 4.°, do Substitutivo n.? 2)". (170.a votação)

Em votação o Destaque n.> 2318, do Constituinte Paulo
Delgado. S. Ex.a está presente. Portanto, concedo-lhe a
palavra para defender seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr Pre
sidente, gostaria apenas de confirmar se é o reférente
à Emenda n.o 8344.

. a SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
SIm.

a SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Obri
gado, Sr. Presidente.
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o objetivo deste destaque é assegurar que haja uma
universalização da elegibilidade para todos aqueles que
sejam alistáveis. Nos termos do Substitutivo, significa que
os analfabetos, uma vez alistáveis, poderão também ser
elegíveis.

Este é o objetivo do destaque. Entendemos que não
pode haver duplícídade de direitos para aqueles que são
alistáveis. Concordamos com a emenda do nobre Consti
tuinte Octávio Elísio, que restringe a elegibilidade para
os menores de 18 anos, mas não podemos admitir restrt
ção de direito no caso dos analfabetos. Se eles podem
votar, devem poder também eleger-se.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a, portanto, está propondo que os analfabetos sejam
elegiveis?

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sim,
esta é a proposta.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vamos votar a proposta do Constituinte Paulo Delgado,
que é muito clara.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Desejo
encaminhar contra, Sr. Presidente.

O 8R. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte Gerson Peres, para enca
minhar contra.

O SR. CONSTITUINTE GER80N PERE8 - Sr. Pre
sidente, eu me permito discordar do ilustre Constituinte
Paulo Delgado, já que S. Ex.a fala em restrição. Restrição
é uma palavra que no dicionário só tem um significado.
Se S. Ex.a restringe para os analfabetos, dizendo que abre
porque os analfabetos estão impossibilitados de serem can
didatos, também os que votam com 16 anos estão proi
bidos de serem votados. Então, há uma dupla restrição.

portanto, temos que ficam com o autor e não com a
proposta do Constituinte Paulo Delgado. se S. Ex.a. abre
para os analfabetos, tem que abrir para os de 16 anos
- senão é um absurdo.

E acredito, até, que um jovem de 16 anos está muito
mais apto a ser eleito do que um analfabeto. Não é pos
sível que um jovem de 16 anos possa votar, mas não
possa ser candidato.

Minha restrição é esta. Quero pedir aos colegas que
rejeitem o destaque do Constituinte Paulo Delgado, por
que não elimina a restrição; pelo contrário, dá direito
aos analfabetos de serem votados e restringe o direito
de os de 16 anos serem votados. E os de 16 anos também
podem ser analfabetos. Há, no Brasil, muitos rapazes de
16 anos que são analfabetos e estão votando.

De forma que eu pediria aos colegas que rejeitassem
a emenda do Constituinte Paulo Delgado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Para falar a favor, está inscrito o Constituinte Antonio
Mariz, a quem dou a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Sr. Pre
sidente, Sras. e 81'S. Constituintes, o destaque que vamos
votar implica supressão da parte final do § 4.° do art. 13.
Manda eliminar a expressão "e os analfabetos". Isto signi
fica que o texto do § 4.° será extinto: "§ 4.° São elegíveis
os alistáveis." Conseqüentemente, são também elegíveis os
analfabetos.

Ora, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, a persistência
das restrições ao direito político do analfabeto revela um
preconceito longo, estratificado, e que ainda assim não
encontra exemplo sequer na legislação do Império. Duran
te todo o período monárquico no Brasil não se proibiu
o analfabeto de votar. É verdade que se adotou o voto
censitário partindo-se da falsa premissa, com certeza, de
que os que alcançassem determinada renda revelavam
capacidade política, ainda que analfabetos, e assim se

integrassem ao processo eletivo e democrático. Mas se esse
voto censitário é por todos aspecto condenável, na medida
em que faz da riqueza a condição de acesso a cargos
públicos, é ainda menos estúpido do que a proibição de
votar nos analfabetos. Porque, quando se diz que o analfa
beto não vota ou não se elege, na verdade o que se está
fazendo é confundir analfabetismo com ignorância 
coisas, no entanto, absolutamente distintas. Há muitas
formas de adquirir-se conhecimento que não apenas pela
leitura, pelo domínio do alfabeto, quais sejam, pelos meios
de comunicação, pelo rádio, pela televisão, pelo convívio
social, pela participação partidária etc. Quem de nós igno
ra a presença ativa de dezenas ou centenas de compa
nheiros de partido, muitas vezes impedidos de votar, cer
tamente de candidatar-se, pela simples condição de
analfabeto, quando guardam consciência política, quando
estão informados sobre a realidade da sua terra, do seu
círculo de atividade profissional e dos interesses do seu
Pais?

É absurdo, pois, considerar analfabetismo sinônimo
de ignorância. Vi, no curso de minha vida pública, líderes
sindicais, militantes partidários e até mesmo vereadores
e prefeitos analfabetos. Isto porque a legislação brasileira,
na verdade, estabeleceu um critério sui generis para ava
.líar alfabetização. É a simples firma do nome - "ferrar
o nome", como se diz no jargão popular. E a experiência
demonstra que isto constitui nada mais nada menos do
que um preconceito que deve ser erradicado, o de excluir
os analfabetos da elegibilidade.

O que se está fazendo de fato - e é preciso que
cada um examine sua própria consciência e o reconhe
ça honestamente - é manter o voto censítárío que con
denamos no Império. Coincidentemente, o analfabetismo
incide sobretudo nas camadas mais carentes do povo bra
sileiro. É nos pobres, nos humildes, nos marginalizados
que se concentra o analfabetismo. Excluir o analfabeto
é manter o voto censítárío, é manter o privilégio das clas
ses mais abastadas, é excluir e marginalizar a massa
imensa deste povo, a massa imensa de brasileiros que
estão, pela sua formação social, pela sua participação
na vida coletiva, habilitados a candidatar-se a defender
os interesses da sua classe, da sua comunidade, da sua
cidade, do seu País (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Concedo a palavra ao Constituinte Eraldo Tinoco, pa
ra encaminhamento contrário.

O 8R. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, 81'S. Constituintes, tenho v-erificado, em várias
oportunidades. que esta Comissão tem tentado solucío
nar problemas por vias inadequadas. A emenda que está
sendo votada é um exemplo claro disso. Queremos ofere
cer a oportunidade de exercício da cidadania ao anal
fabeto, pretendendo que possa ser eleito para determi
nado cargo.

O primeiro e único direito que devemos defender é o
de o cidadão ser alfabetizado. Não encontramos limita
ções de ordem biológica, de ordem física ou de ordem
material para que o indivíduo possa ser alfabetizado.
Julgar que alguém que tenha interesse em exercer mili
tância política, que queira desempenhar um mandato,
não tenha capacidade ou possibilidade de alfabetizar-se,
efetivamente, é algo que não encontra amparo na reali
dade. Talvez lha falte, sim, a oportunidade de ser alfa
betizado. Mas, se lhe falta essa oportunidade, há o re
médio, a solução que a sociedade tem de oferecer para
o exercício pleno da cidadania: a possibilidade material
de esse indivíduo ser alfabetizado.

Portanto. 81'S. Constituintes, se queremos resgatar,
na totalidade, o direito ao exercício da eídadanía por
todos os brasileiros, deveremos buscar o caminho ade
quado, e não soluções que a nada conduzirão. Há o exem
plo e a vivência dos evangélicos. Pode-se fazer qualquer
estatistica no País que se encontrará entre os evangélicos
um número mínimo de analfabetos. Isso porque os evan-
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gélícos têm como princípio a Bíblia -e o interesse pela
sua leitura. A motivação é extraordinária e no caso, não
encontramos velhos, moços, pobres ou ricos que não bus
quem a alfabetização.

Com a cidadania deve ocorrer o mesmo. Se alguém
deseja o exercício pleno da cidadania, deve ser estimu
lado, incentivado. E o Incentivo maior é que o indivíduo
possa de fato, ser alfabetizado. Temos que corrigir essa
chaga, essa mancha com soluções concretas e não com
dispositivos constitucionais que vão deixar sempre mar
ginalizados milhões e milhões de brasileiros. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- Passo a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, quando incluí a proibição ao anal
fabeto, eu o fiz com a idéia de desestimular o analfa
betismo. Ouvi, aqui, a argüição de que isto representa um
preconceito contra o analfabeto. Ao contrário, esse ra
ciocínio não deve ter qualquer valia, porque se acaba
premiando quem j.amais procurará sair das trevas do
analfabetismo.

Quero, Sr. Presidente, colocar-me contra a emenda,
para ficar com o texto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tendo falado o Relator, vamos passar à votação do
Destaque.

Para esclarecer: aqueles que votarem "sim". estarão
aprovando o Destaque. Portanto, estarão suprimindo a
restrição aos analfabetos e, por conseqüência, permitin
do sua eleição.

Em votação o Destaque.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Artur da Távola, Carlos Sant'Anna, Cid
carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernando Henrique
Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
José Paulo Bisol, Nelson Carneiro,. Nelton Friedrich,
Paulo Ramos, Bígmarínga Seixas, Antonio Mariz, João
Agripino, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Uldurico Pinto,
Mozarildo Cavalcanti, Oarlos Cardinal, Lysâneas Maciel,
Luiz Salomão, Francisco Rossi, Plínio Arruda Sampaio,
Aldo Arantes, Roberto Freire e Beth Azize. Votaram NÃO
os seguintes senhores Constituintes: Almir Gabri'el, An
tônio Britto, Bernardo Cabral, Celso Dourado, João Cal
mon, João Herrmann Neto, Manoel Moreira, Nelson Jo
bim, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho. Pimenta da
Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Pal
ma, Wilson Martins, Délio Braz, Euclides Scalco, Vicen
te Bogo, Aloysio Chaves, Eraldo Tinoco, José Lins, José
Lourenço, Luís Eduardo, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira,
Jonas Pinheiro, Gilson Machado, Paes Landim, Antônio
Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas passarinho,
José Luiz Maia, Adylson Motta, Bonifácio de Andrada,
Ottomar Pinto, Adolfo Oliveira e Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 28 Cons
tituintes; votaram NÃO 37 Constituintes. Total: 65 votos.
O Destaque foi prejudicado, por falta de quorum. qualifi
cado.

Destaque n.O 4177-87 - Emenda n,v ES
20906-0 do Sr. Asdrubal Bentes "que modifica a
redação do § 5.° do art. 13 do Substitutivo n,? 1
(art. 13, § 4.°, do Substitutivo n,v 2)".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henriaue Cardoso)
Passamos à votação do Destaque n.o 4177, de autoria do
Constituinte Asdrubal Bentes.

Concedo a palavra a S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ASDRUBAL BENTES - Sr.
Presidente, Sr as e Srs. Constituintes, ao apresentar esta

emenda, para a qual requeri destaque, eu tinha por obje
tivo tornar inelegíveis os cidadãos com mais de 70 anos.
Conquanto possa parecer discriminatória, quero dizer que
nossa proposta está fundada no princípio maior de que to
dos .são iguais perante a lei. Não vejo por que qualquer
servidor tenha que aposentar-se compulsoriamente aos 70
anos e o político possa continuar com mandato eletivo
após os 70 anos.

Fi-lo também tomando por base a média de vida do
povo brasileiro, que é de 63 anos, segundo o IBGE. Temos
exemplos na História. Entre os presidentes eleitos com
mais de 70 anos, um não chegou a assumir o mandato _
refiro-me ao saudoso Presidente Tancredo Neves - e os
outros faleceram durante o mandato.

Esta emenda tem ainda o objetivo de propiciar a reno
vaçã,o de valores, tão salutar para todos os Poderes da
Republic~. Entretanto, depois do que assisti ontem nesta
~ssembleIa, quando se abriram horizontes permitindo que
Jovens de 16 anos participem da vida política deste País
e quando se obrigou a que empresas nacionais ou estran~
geiras sediadas no Brasil tenham 10% de seus empregados
com 45 an~s ?e idade, não seria justo viéssemos aqui to
11;1er os ma~s Idosos, aqueles que já têm 70 anos, de parti
eiparem ativamente da vida pública e política nacional.

Não vou retirar minha emenda como uma homenagem
porque não estamos nesta Casa para render homengens'
mas para elaborar uma Carta Magna. Entretanto farei
isso como justiça a esses grandes valores que temo~ aqui
a esses eminentes vultos da História brasileira que muit~
honraram e continuam honrando o nosso Parlamento
como Nelson Carneiro, Ulysses Guimarães e Afonso Ari~
nos de Melo Franco. E também porque precisamos mesclar
todos os setores da vida nacional, tanto no Legislativo
co~o no Executivo e no Judiciário, unindo a inteligência e
o v!gor da juventude à experiência, à inteligência, à ca
oacídade e ao exemplo dos mais antigos.

'" Retiro, pois, minha emenda, com a consciência tran
qüíla do dever cumprido.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Agradeço ao Constituinte Asdrubal Bentes por haver reti
rado a emenda, e o faço em nome do Presidente da Oomís
.são de Sistematização, do Presidente desta Casa do cons
:tituinte Aluízio Campos e - quem sabe? - de 'todos nós.

Em votação o Destaque n.O 6661, do Constituinte Vasco
Alves. (Pausa) S. Ex.a está ausente. Prejudicado o desta-
que. .

. Em votação o Destaque n.O 7716, do Constituinte Miro
Teixeira. (Pausa) Prejudicado, pela ausência do autor.

Teríamos que passar, agora, à votação do pedido de
preferência feito pela Constituinte Sandra Cavalcanti mas
dado o adiantado da hora, vou suspender a reunião.' ,

11I.-.SUSPENSliO DA REUNIlíO

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
A Presidência vai suspender os trabalhos convocando os
Sen~~res Con~tituintes para a continuação da presente
reumao, 2.a-feIra, dezenove de outubro, às 14:30 horas.

Está suspensa a reunião.

(Suspende-se a reunião às 13:05 horas)

EM 19 DE OUTUBRO DE 1987
Presi?ência ?OS Srs.: Fe!nando Henrique Cardoso,

Quarto-VIce-PresIdente, Brandão Monteiro Segundo-Vice-
Presidente. '
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I - REABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Havendo número regimental, declaro reaberta a reunião.

11 - COMUNICAÇÕES

Da Presidência:
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Queria comunicar aos Srs. membros da Comissão de Sis
tematização que esta manhã houve uma reunião dos par
tidos, representados nesta Casa, através de seus líderes,
da qual participei como Vice·Presiednte, no exercício da
Presidência da Comissão de Sistematização.

Nesta reunião ficou decidido que, para agilizar o pro
cesso de votação do substitutivo do Relator Bernanrdo Ca
bral, vamos procurar seguir algumas normas.

Em primeiro lugar, os partidos tratarão de reduzir os
destaques a serem votados de modo a atingir certo núme
ro máximo de destaques por partido, tomando por base a
proposta do Relator Bernardo Cabral e analisando tam
bém a possibilidade de reduzirmos ao máximo de 10% os
destaques apresentados. A solução proposta foi a inter
mediária, dando-se um peso maior aos partidos com me
nor representação parlamentar, de tal modo que os ~parti
dos - e eu tenho insistido muito nisto - procurarao re
duzir os destaques. Assim, caberão ao PMDB não mais do
que 210 destaques, até o final da Constituinte; ao 'PFL, 98;
ao PDS, 42; ao PDT, 28; ao PTB, 28; ao PT, 21; ao PL, 14;
ao PDC, 14; ao PC do B, 14; ao PCB, 14; ao PSB, 14, e ao
PMB, 7, num total de 504 destaques.

Quero deixar claro que esse mecanismo é de inicia
tiva dos partidos. Não se trata de mecanismo da Mesa.
Os partidos se comprometem a chegar a esse objetivo, e
não existe nenhuma imposição. É um mecanismo de coope
ração das lideranças, que procurarão ater-se a esses núme
ros.

Em segundo lugar, também ficou bem evidenciado na
reunião que, na definição dos destaques a serem levados a
votação, cuidar-se-á de assegurar, independentemente da
cota máxima de cada partido, a apreciação, pelo Plenário,
de questões políticas polêmicas, controvertidas e que imo
pliquem posições de princípio. Isso, através da seleção de
destaques que configurem melhor as opções. Ou seja, o
mecanismo de colaboração proposta não pode, de maneira
alguma, ser confundido com algo que, eventualmente, uma
maioria utilize para limitar o direito das minorias de co
locarem a votos questões por elas, minorias, eonsideradas
fundamentais. É um mecanismo perfeitamente democrátí
co, visando apenas a agilizar o processo de aprovação, pela
Comissão de Sistematização, do Substitutivo do Sr. Relator.

Além disso, para que haja um embasamento regimen
tal, a única maneira pela qual será possível dar sustenta
ção às decisões das lideranças será através de pedidos de
preferência. E vamos manter o mecanismo regimental, se
gundo o qual a preferência é solicitada por títulos. Isto é,
os partidos chegarão a acordo, em relação a cada título,
quanto à definição sobre quais destaques irão permitir a
adoção desse mecanismo.

Da mesma maneira, as lideranças presentes conside
raram possível que os destaques venham a ser prejudíca
dos, segundo a forma ou conteúdo, pela sua similitude com
outro já aprovado ou rejeitado, mudando assim o entendi
mento anterior dessas mesmas lideranças, que não é o da
Mesa.

Por fim, concordaram as lideranças que se faça um
esforço para que na votação apenas dois oradores enca
minhem - um a favor e outro contra.

Tudo isso tem o propósito de que possamos cumprir o
prazo e, no dia 28 deste mês, o Projeto tenha sido Integral
mente submetido à apreciação desta Comissão. Na even
tualidade de isso não acontecer, analisaremos, então, em

conjunto com a Presidência da Assembléia Nacional Cons
tituinte, uma forma alternativa para levar adiante nosso
trabalho. Não há, pois, outro propósito, senão a agilização
dos trabalhos, e isso depende, fundamentalmente, da coope
ração de V. Ex.as, eis que não haverá, em qualquer mo
mento, qualquer decisão, por parte da Mesa, ao arrepio do
que os Regimentos estipulam.

Estou, portanto, fazendo uma comunicação e pedindo
o apoio e a colaboração de V. Ex.as Evidentemente, no caso
de se insistir noutro caminho, com apoio regimental, a
Mesa não terá alternativa a não ser seguir o Regimento.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Per
mita-me, Sr. Presidente. Tenho uma questão de ordem es
crita sobre a matéria, para a qual ainda não obtive res
posta. Por isso peço preferência.

Sr. Presidente, acabo de ouvir de V. Ex.a - ao mesmo
tempo impressionado e e surpreendido - que essa decisão,
ou seja lá que nome se lhe dê, que acaba de ser anunciada
é, digamos, informal. Que as lideranças entre si, informal
mente, tenham resolvido isso e passem a atuar por si, de
acordo tal informalidade, tudo bem; mas, na medida em
que a Presidência, onde V. Ex.a se encontra, anuncia à Co
missão de Sistematização questões completamente ao arre
pio do seu Regimento Interno, que não reconhece sequer
lideranças partidárias nem partidos na Comissão de Síste
matização, achei por bem apresentar, por escrito, uma
questão de ordem, para demonstrar que o dono do desta
que e da emenda é o Constituinte que o formulou, que o
assinou em primeiro lugar, sendo os demais, signatários
Ninguém mais, a não ser o Plenário da Comissão de Siste
matização e o Plenário da Constituinte, poderá decidir so
bre o destaque. Qualquer outro trabalho que possa haver
sobre os destaques e sobre as emendas, no meu entender
e no dos melhores regimentalistas que consultei, terá que
ser informal. Mas, informal, em relação ao Constituinte,
para que somente ele decida, individualmente, abrir mão
do destaque.

Do mesmo modo, Sr. Presidente, quero registrar minha
incompreensão - ."quantitativa' - em relação aos núme
ros que V. Ex.a acaba de citar. Ser estabelecido isso infor
malmente é admissível. No entanto, o fato de V. Ex.a anun
ciar a cota a que cada partido terá direito, em termos de
destaques, é o mesmo que aplicar um critério que, eviden
temente, destoa por inteiro da função precípua não só da
Comissão de Sistematização, não só do Plenário da Cons
tituinte, mas, afinal, da própria Constituinte, que está aqui
para elaborar uma Constituição.

Faço estes comentários sobre o pronunciamento de
V. Ex.a ínsístíndo em que essas decisões não podem ser
tomadas ao arrepio do Regimento. De duas, uma: ou a
Comissão de Sistematização, através de sua Mesa, decide
que o Regimento Interno da Assembléia Nacional oonsu
tuinte não está mais em vigor - o que nem ela nem a
Mesa da Assembléia Nacional Constituinte podem fazer,
porque para isso seria necessário que o Plenário da Consti
tuinte decidisse modificar o Regimento - ou, então, ficare
mos todos estapafurdiamente confusos diante do que aca
bamos de ouvir de V. Ex.a, que, inteligente, anunciou as
decisões com vários considerandos, independentemente da
votade geral, o que, neste caso, é dispensável, pois basta
ria que a decisão fosse comunicada às lideranças.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRIGUES
Sr. Presidente, gostaria de argumentar no mesmo sentido,
acreditando facilitar a resposta de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRIGUES
- Sr. Presidente, gostaria de dizer, inicialmente, que estou
surpreso com a comunicação feita por V. Ex.a, a qual,
um pouco enxugada, nos leva a um caminho profundamen
te arbitrário, desmontando o trabalho de alguns Consti
tuintes mais comedidos.
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:Êl evidente que, ao interpretar a comunicação de
V. Ex.a, percebemos que ela equivale à inutilização do Re
gimento Interno da Assembléia Nacional Constituinte.
Quanto a mim, não fui consultado sobre o assunto. Oríte
ríosamente, apresentei dois destaque. Entendo, assim, ha
ver contribuído pessoalmente para a celeridade dos tra
balhos desta Comissão. Eu gostaria de defendê-los, na
forma do Regimento Interno, e gostaria que fossem vota
dos. Alguns Constituintes, porém, fizeram uma verdadeira
maratona, uma competição, a partir dos direitos que lhes
são assegurados pelas normas regimentais, apresentando
centenas de destaques.

A comunicação feita por V. Ex.a tem um caráter arbí
trário, intempestivo e me parece ter o sentido - e eu não
gostaria de interpretar deste modo - de dar uma satísfa
ção à imprensa do País, segundo a qual a Assembléia Na
cional Constituinte tem de fazer uma Constituição "no
tapa", senão o Brasil acaba. li: uma posição de que discor
do. Creio que o trabalho desta Comissão tem sido produ
tivo, pois temos enxugado o texto durante as discussões e
votações. Entre os Constituintes que apresentaram cente
nas de destaques, alguns têm tido o bom senso de retirá-los.

Gostaria, portanto, de comunicar à Mesa que não acei
to ser prejudicado naquilo que entendo importante. Não
quero ficar subordinado à liderança do meu partido, que
poderia informalmente ter reunido as bancadas para cola
borar com a Assembléia Nacional Constituinte e sugerir
soluções internas que não necessitariam ser anunciadas
por V. Ex.a, comprometendo a Mesa, numa atitude arbitrá
ria ,autoritária, anti-regimental e extemporânea.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Posteriormente responderei a V. Ex.a

Com a palavra o Constituinte Brandão Monteiro.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO
Sr. Presidente, quero deixar bastante clara a posição do
meu partido.

O PDT não concorda com o que foi expresso na leitura
produzida por V. Ex.a Até porque deixou essa posição
muito clara, na reunião que houve hoje, pela manhã, na
'pessoa do Vice-Líder Vivaldo Barbosa. Tínhamos feito
uma reunião anterior, e o objetivo da realizada hoje pela
manhã. era listar os destaques de que os partidos abririam
mão, sem que isso representasse uma decisão ímposítíva,

Nesse sentido, Sr. Presidente, devo dizer que o PDT
não concorda com tal decisão e a ela não se subordinará.
Cremos que a solução para esse impasse está contida no
que prescreve o Regimento Interno. Não seriam reuniões
de lideranças que iriam revogar o Regimento Interno.
Estamos prontos a colaborar, entendendo que devemos
agilizar o processo de apreciação do projeto.

Outrossim, ainda não obtive resposta a uma pergunta
que fiz na última reunião, sobre os partidos que discutem
e votam na Comissão de Sistematização.

O Relator Bernardo Cabral participou dessa reunião?
Quantos artigos S. Ex.a concordou em retirar?

Essas questões são importantes, porque, quando faço
a leitura das Disposições Transitórias constato, ali, ver
dadeiros absurdos e casuísmos.

Dessa forma, quero dizer que iremos colaborar no sen
tido de diminuir o número de destaques, mas não vamos
de maneira alguma, aceitar imposições que começam a
ocorrer em função do que diz a imprensa, sobretudo depois
de ter tomado conhecimento de que o Presidente Ulysses
Guimarães reuniu-se, no domingo, com as Lideranças do
PMDB, a fim de encontrar uma solução para o problema
e sugerir que os demais partidos assinassem embaixo.
Esta, a posição do PDT.

O SR. CONSTITUINTE TADEU FRANÇA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o nobre Constituinte Tadeu França.

O SR. CONSTITUINTE TADEU FRANÇA - Sr. Pre
sidente, desejo apenas solicitar que uma deliberação desse
teor seja previamente encaminhada às Lideranças dos
partidos, a fim de que possam reunir-se com as respecti
vas bancadas e deliberar sobre o assunto.

A verdade é que há destaques para artigos do projeto
que representam um retrocesso até com relação à Cons
tituição vigente. Estão presentes nesta Casa professores
paranaenses, esperando que aquilo que é caracterizado no
projeto como retrocesso no setor da educação possa ser
corrigido através do destaque.

Por esta razão, manifesto minha profunda discordân
cia com a decisão anunciada por V. Ex.a eis que não
houve uma discussão profunda e sistemática a respeito.
Mais do que a pressa, o que importa é fazermos uma
Constituição que vá ao encontro dos anseios do povo bra
».3ileiro. (Palmas nas galerias.)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Quero informar que, de acordo com o Regimento desta
Casa, as galerias não podem manifestar-se.

Ao responder às questões de ordem e procurando sanar
algumas dúvidas levantadas, quero reafirmar o seguinte:
eu apenas informei à Comissão de Sistematizacão o resul
tado de um encontro de líderes. Tive o cuidado - e o
Deputado Carlos Sant'Anna, com a agilidade mental que
o caracteriza e com a sua generosidade, já ponderou
que o havia feito - de deixar claro, mas talvez não
tanto, que não se trata de uma decisão da Mesa, mas de
uma questão que, a meu ver, supera as demais.

Há necessidade de agilizarmos nossos trabalhos. Não
porque a imprensa tenha dito isso ou aquilo, embora,
pessoalmente, eu ache que, quando a imprensa faz uma
crítica correta, havendo possibilidade, deve-se corrigir o
erro. Mas não se trata disso. O fato é que a experiência
nos mostrou que nessas três semanas de funcionamento
trouxemos cerca de 1.200 destaques, dos quais foram
votados apenas 130, ou seja, cerca de 10%. Se tivéssemos
feito um trabalho prévio, político, de convencimento, ao
invés de o fazermos com o atropelo do momento, teríamos
avançado mais.

O objetivo é só esse. Não há qualquer imposição, mas
uma 51ispo~ição de cooperação. Quanto a isto, creio que
tambem fUI claro. E respondo, assim, ao Constituinte Ta
deu França. Quanto a qualquer assunto, ainda que uma
só pessoa o considere fundamental, não temos alternativa
senão submetê-lo a voto.

Trata-se, pois, de cooperação racional, não de impo
sição. Existem mecanismos regimentais que poderiam ser
usados, mas não queremos fazê-lo. Seria muito simples,
por exemplo, que dois partidos majoritários se reunissem
e se pusessem de acordo com relação às preferências.
Regimentalmente, nada haveria a objetar. Mas não nos
passa pela cabeça tal prática, que seria autoritária.
A questão é outra. O que se pretende é uma forma de
cooperação. Nada impedirá - como não impediu, quando
da apresentação de uma questão de ordem, na vez ante
rior - que um Constituinte que se sinta lesado no seu
legítimo interesse de apresentar um destaque, o faça.
A Mesa não poderá privar o Constituinte desse direito.
As Lideranças, porém, têm a obrigação política de tentar
convencê-lo quanto a apresentá-lo ou não. Se não forem
capazes disto, ele guarda a autonomia que tem, e insiste.
Esta, porém, não é a última instância para julgamento
dos destaques. Se requerido, os que não forem aprovados
irão ao Plenário da Assembléia Nacional Constituinte.

Não há, assim, qualquer mecanismo de força sendo
implementado; existe apenas a consciência geral de que
precisamos agilizar nossos trabalhos. Se trabalharmos bem
antes da sessão nós a agilizaremos.
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Uma tentativa nesse sentido já se começou a fazer,
hoj e de manhã, exatamente a partir do que o Consti
:tuinte Brandão Monteiro referiu há pouco: um acordo
político. Neste sentido, desejo dizer que me parece per
tinente, tempestiva e absolutamente não autoritário suge
rir uma disciplina espontânea. E, mais: os que a ela não
quiserem cingir-se, que saiam e arrostem a responsabili
dade de explicar o por quê. Talvez nos convençam de que
têm razão, e neste caso votaremos a favor de sua posição.

Quero também dizer ao Constituinte Brandão Mon
teiro que fiz ao Relator a mesma pergunta que S. Ex.a,
e obtive resposta afirmativa. S. Ex.a participará, como
participou hoj e, das reuniões, e está disposto a colaborar
para a agilização dos trabalhos, tanto quanto necessário,
substituindo ou conciliando seus destaques.

Srs. Constituintes, estamos propondo um mecanismo
de cooperação entre nós. Fiquem certos de que a Mesa da
Comissão de Sistematização assegurará, até o final, os
díreítos de V. Ex.as e também as regras regimentais. Se
algum Constituinte, ainda que por teimosia, insistir em
manter seus destaques, contra todos, terá seu ponto de
vista respeitado, como ocorreu em outras ocasiões.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO
Permita-me Sr. Presidente

Uma declaração de V. Ex.a me chamou a atenção.
O Relator Bernardo Cabral apresentou destaques?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Não.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO
V. Ex.a disse que o Relator está disposto a abrir mão
de seus destaques?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Formulei mal meu pensamento. Não quis dizer isto.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO
O Relator está disposto a enxugar seu Projeto?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Encontrando-se algum mecanismo regimental que o per
mita, está.

Darei a palavra ao Relator para que S. Ex.a explique
sua intenção.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Sr. Preslidente, sobre a mesma questão, peço a palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Sr. Presidente, desejo registrar uma distorção e corrigi-la.
As palavras de V. Ex.a podem dar a impressão de que
só V. Ex.a está preocupado com a agilização dos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Perdoe-me V. Ex.a Não foi minha intenção. Todos esta
mos preocupados.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Pode parecer também que os Constituintes que estão ques
tionando as medidas estejam interessados em outras prá
ticas. O que é um entendimento distorcido. Ao contrário,
tenho, no máximo que posso, apresentado sugestões - e
todos os campanheiros que aqui nos circundam também
o têm feito - a fim de que a agilização ocorra. Todavia,
o que transforma tudo isso numa camisa-de-força, de
dificílima saída, é o Regimento Interno. Neste caso, se
quisermos realmente propiciar uma abertura para maior
agilidade dos trabalhos, o que a Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte - acima da Mesa da Comissão de
Sistematização - deverá fazer é reconhecer que precisa
urgentemente alterar o Regimento.

A verdade é que, com esse Regimento Interno, será
muito difícil alcançar o propósito que V. Ex.a propugná,
É preciso coragem para que a Mesa da Assembléia Nacio
nal Constituinte assuma a iniciativa de fazer modifica
ções, que se estão mostrando absolutamente necessárias
para o bom rendimento dos trabalhos.

Por exemplo, temos sugerido a diversos companheiros
- e a idéia não é originariamente nossa - que a Assem
bléia Nacional Constituinte e a Comissão de Sistematiza
ção passem a atuar de tal maneira que, de manhã, fun
cione a Comissão de Sistem:atização e, à tarde, o Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte - naturalmente para
votar capítulos e títulos já aprovados pela Comissão de
Sistematização. Sabe V. Ex.a por que isso não pode ser
feito? Porque o Regimento Interno da Assembléia Nacio
nal Constituinte não o permite. Para fazê-lo, será preciso
proceder a uma ampla modificação do Regimento. Por
este motivo, o Presidente Ulysses Guimarães, profundo
conhecedor do Regimento, t-em relutado em aprovar essa
forma de trabalharmos. A agilização, sem dúvida alguma,
depende de uma profunda modificação do Regimento, que
não previu a absurda quantidade de destaques e emendas
apresentada na Comissão de Sistematização, como ocor
rerá também no Plenário da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Nobre Constituinte Carlos Sant'Anna, quero dizer a V. Ex!\
que em nenhum momento me ocorreu formular meu pen
samento de maneira a dar a impressão de que só eu,
ou os Líderes, ou só a Mesa estivéssemos interessados na
agílízação dos trabalhos. Se não fui explícito, torno-me
claro agora - em particular no que diz respeito a V. Ex.a

Concordo com a última observação que fez. Fui Re
lator do Regimento Interno, e todos se lembram da luta
que empreendi para tornar mais restrita a apresentação
de destaques e de como perdi a questão em Plenário, por
que naquele momento predominava o espírito de abertu
ra. A decisão não foi minha, mas da Assembléia Nacio
nal Constituinte. O que ocorreu agora e provocou essa
enxurrada de destaques foi que a Comissão de Sistema
tização se abriu a todo o Plenário. E isto não está no
Regimento. Estamos diante de um fato grave. Hoje nos
defrontamos com 8 mil destaques, apresentados por mais
de 500 Parlamentares, enquanto o Regimento previa que
apenas 90 e poucos pediriam destaques. É esta a reali
dade.

Concordo com V. Ex.a quanto à necessidade de mu
dar o Regimento. No momento oportuno - que já se
está aproximando -, V. Ex.a terá em mim um aliado
na defesa de uma modificação que seja eficaz, rápida,
cirúrgica e que nos permita votar doe forma adequada no
plenário. Deixei de dizer aqui o mesmo que V. Ex.a, ou
seja, que estávamos dispostos a discutir com a Mesa 
tenho isto aqui por escrito - a sugestão de V. Ex.a, no
sentido de que houvesse concomitância. E não o disse
porque tenho tanta consciência quanto V. Ex.a de que
isto implica uma alteração no Regimento.

Concedo a palavra ao Constituinte Brandão Montei-
ro.

o SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, devo voltar ao assunto, na medida em que
as argumentações aqui amplamente expendidas - e eu
chamaria a atenção da Presidência para este fato - di
zem respeito à questão regimental.

Poderemos abrir um grave precedente. Sei que certas
forças, aqui, buscam, no momento, modificar realmente
o Regimento - acho que esta não é a idéia dos Líderes
-, objetivando, inclusive, a apresentação de substituti
vos integrais, o que é expressamente negado pelo Regi
mento.

Devemos ter essas questões presentes na hora das
discussões. Estamos aqui para colaborar, certos de que
nosso posicionamento pretende a defesa de agilizar os
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trabalhos, mas também cobrando da Presidência algu
mas providências.

No bojo dessa discussão, por exemplo, fala-se que a
imprensa tem, diuturnamente, comentado o funciona
mento da Assembléia Nacional Constituinte. Há mais de
dois meses solicitei reunião dos Lideres ao Presidente
Ulysses Guimarães, pedindo também que se requisitasse
uma cadeia de rádio e televisão para explicar ao povo
brasileiro o tipo de trabalho que estamos realizando. A
propósito, a Constituinte Sandra Cavalcanti, secundada
por V. Ex.a, levantou aqui, na semana passada, a questão
referente ao posicionamento do Oonsultor-Geral da Re
pública, Saulo Ramos. Contudo, apesar de todas essas
posições, não foi tomada providência alguma pela Presi
dência da Assembléia Nacional Constituinte.

Não quero estender-me, mas gostaria de ouvir a pa
lavra do Relator. Na verdade, se os partidos, se os Cons
tituintes devem abrir mão de seus destaques - e acho
que devem - é preciso também saber se o Relator Ber
nardo Cabral está disposto, de acordo com as Lideran
ças, a enxugar seu Projeto. Basicamente, nas Disposi
eões Transitórias, ele contém verdadeiros easuismos e
absurdos. que não poderão nele permanecer. Eu objeta
ria a que os Parlamentares retirassem suas emendas com
o Relator mantendo aquilo que dará muita discussão aqui
no Plenário. Mais do que isso, perguntaria, quais emen
das estão sendo discutidas no plenário da Comissão de
Sistematização. Quero saber: Como vamos agilizar os tra
balhos no Plenário? Ou os Constituintes sofrerão eapí
tis diminutio em sua tarefa de fazer a nova Constituição?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Esperarei a presença do Relator Bernardo Cabral,
para pedir que S. Ex.a esclareça a questão levantada por
V. Ex.a

Ratifico, no entanto, o que disse; os destaques po
derão ser novamente considerados pela Assembléia Cons
tituinte, no plenário, sob requerimento.

Concedo a palavra ao Constituinte João Menezes.
Em seguida, passaremos à votação.

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, vejo com certa preo
cupação a transformação que se deseja fazer aqui na
discussão do Projeto de Constituição. Sei que V. Ex.~ es
tá procurando, da melhor forma, encontrar um camlll~o
que pareça mais fácil, para votarmos a futura Oonstí
tuíção.

Defendo, porém, idéia exatamente contrária. Quan
do os Srs. Constituintes apresentam uma emenda ou pe
dem um destaque, estão representando parcela da popu
lação que os trouxe a esta Casa. portanto, não podem e
não devem ser tolhidos em seu direito de discutir essas
emendas.

Não vejo por que estabelecer uma data fixa, deter
minada para a votação do Projeto de Constituição. Por
que a pressa em encerrar a discussão nesta Comissão de
Sistematização para, em seguida. marcar data para a
promulgação da Constituição? Por que isso, Sr. Presi
dente?

Precisamos, realmente, discutir os termos da Cons
tituição para depois aprová-la. Não podemos amputar a
discussão, porque, se assim o fizermos, teremos uma
Constituição falha, que não irá atender aos interesses
dos Constituintes.

Manifesto-me contrário a todas essas medidas que
se quer adotar, com reunião de líderes ou de grupos,
para decidir se se tira essa ou aquela emenda. O Cons
tituinte que quiser retirar, na hora, sua emenda, que
o faça. Estamos aqui para discutir - demore um, dois
ou três meses, ou o tempo que for. O prazo para se ter
minar a discussão não pode ser fixado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Registro a opinião de V. Ex.a

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gastone
Righi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, quero apenas registrar uma opinião sobre toda
essa celeuma. O que V. Ex.a anunciou à Comissão foi
a manifestação de intenções de algumas Lideranças. Não
há nada estabelecído como decisão, seja da Mesa, seja
da Comissão. Eu, simplesmente, não tomei parte dessa
reunião porque não fui convidado. Mas é claro que par
ticipo com V. Ex.a do empenho e do desejo de abreviar
mos ao máximo os nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Agradeço a V. Ex.a a perf.eita compreensão do assunto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ULíSSES DE OLIVEIRA
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra V. Ex.a, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: ULíSSES DE OLIVEIRA
- Sr. Presidente, gostaria de obter uma informação. Ou
vi pelos alto-falantes a discussão sobre os critérios a
serem adotados pelas Lideranças com relação ao fun
cionamento da Comissão de Sistematização, O PMDB te
ria 200 e poucos destaques, e o Partido Municipalista
Brasileiro, se não me engano, 7. Pois bem, o PMDB tem
305 oonstítuíntes, o que significa menos de um destaque
por Constituinte; o Partido Municipalista Brasileiro tem
um, o que representa sete destaques por Constituinte.
Então, qual o critério? Tem-se um mínimo e um máximo,
como na questão eleitoral, ou é diferente? EsS'2 Consti
tuinte será privilegiado. Se ele, sozinho, tem direito a
apresentar 7 destaques, os outros Constituintes, por per
tencerem, digamos, ao PMDB - não sei qual a relação
- não podem apresentar um destaque por Constituinte.

O critério não está sendo justo e proporcional.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

- Esclareço ao nobre Constitui:q.te que essa questão deve
ser levada à Liderança do seu Partido. Isso foi ponderado
para mostrar que o PFL e o PMDB, compreendendo as
dificuldades, cederiam mais, dentro desse princípio.
IH - ORDEM DO DIA

VOTAÇAO DO PROJETO DE CONSTITUIÇAO

TíTULO II (continuação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Passamos à votação do requerimento de preferência,

de autoria da Constituinte Sandra Cavalcanti, que pede
preferência para o Destaque n.O 7219, de 1987, referente
ao § 4.0 do art. 3.0 (Pausa)

A Constituinte Sandra Cavalcanti retirou o pedido
de preferência.

Em votação o Destaque n.o 395, do Constituinte José
Genoíno.

O Constituinte José Genoíno encontra-se presente?
(Pausa) Ausente.

Está prejudicado o destaque
Destaque D. o 4189-87 - Emenda n.O ES-23354

8, do Sr. Octávio Elísio, "que modifica o art. 13,
§ 5.°, do Substitutivo n.O 1 (art. 13, § 4.°, do Subs
titutivo n.O 2)". (171.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Em votação o Destaque n.O 4189, do Constituinte Octá-
vio Elísio. ~

Constituinte Octávio Elísio, V. Ex.a mantém o desta
que, relativo ao art. 13, § 4.0? (Pausa)

Concedo a palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE OCTAVIO ELíSIO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, a emenda que estamos apre
sentando é indispensável, especialmente a partir da apro-
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vação, por esta Assembléia Nacional Constituinte, do voto
facultativo a partir dos 16 anos.

O § 4.0 do 2.0 Substitutivo diz: "são inelegíveis os
inalistáveis e os analfabetos".

A emenda que apresento à consideração desta Co
missão é aditiva da seguinte expressão: " ... '6 os que não
contem o mínimo de 18 anos na data da eleição".

Portanto, a nossa proposta é no sentido de que, a
partir da aprovação, por esta Comissão, do voto facul
tativo aos 16 anos, o § 4.0 tenha a seguinte redação:

"São inelegíveis os inalistáveis, os analfabetos
e os que não contem o mínimo de 18 anos na
data da eleição."

Acho que não há necessidade de maior justificativa
a esta emenda que apresentamos e para a qual peço o
voto da Comissão de Sistematização. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Com a palavra o Constituinte Gastona Righi, para
encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, meu encaminhamento será muito breve. Dese
jo apenas esclarecer a esta Comissão que é absolutamente
irrelevante a emenda apresentada pelo insigne Consti
tuinte Octávio Elísio.

O que S. Ex.a pretende é explicitar que serão inele
gíveis os que não tiverem atingido a idade de 18 anos.
Devo chamar a atenção dos ilustres membros desta Co
missão da Sistematização para os itens anteriores do
§ 3.° (Pausa)

Diante da explicação dada pelo Constituinte Nelson
Jobim, retiro minha contradita em relação à emenda, e
passo a apoiá-la.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
_ Vai-se proceder à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio
Britt<l Artur da Távola, Bernardo Cabral, Cid Carvalho,
Egídio' Ferreira Lima, Fernando Gasparian, F~!nanc!'0Han
rique Cardoso, Francisco Pinto, .Haroldo, Sa?Ola, Joa,? C~l
mon, José Fogaça, José Paulo BIsol, Jose ~lCha, Jose Ul~s
ses de Oliveira, Mário Lima, Nelson Jobll1~, Nelton FrI~
dríeh Oswaldo Lima Filho, Paulo !Ramos, PImenta da VeI
ga Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas,
WÍlson Martins, Antonio Mariz, Délio Braz, Israel Pinhei
ro João Natal Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vicente
B~go, Vilson Sóuza, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes
Thame Arnaldo Prieto, Cristóvam Chiaradia, Edme Tava
res Er'aldo Tinoco Inocêncio Oliveira, José Jorge, José
Lin's José Lourenço', Mário Assad, Sandra Cavalcanti, Enoc
Viei~a, Edison Lobão, Jonas Pinheiro, Gilson Machado,
Ricardo Izar Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres,
José Luiz Maia, Adylson Motta, Bonifácio de Andrada,
Brandão Monteiro, Vivaldo Barbosa, Lysâneas Maciel,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Ottomar Pinto, Luiz Iná
cio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira,
Siqueira Campos, Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil
Haddad. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituin
tes: Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Nilson Gibson, Pris
co Viana, Francisco Benjamim e Luís Eduardo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 70 Cons
tituintes; votaram NÃO 6 Constituintes. Total: 76 votos.
O Destaque foi aprovado.

passamos agora à consideração do Destaque n,v 7212,
do Senador José Richa. Pergunto se S. Ex.a se encontra
presente e se mantém o destaque para suprimir a expres
são "e os analfabetos".

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Sr. Presiden
te, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Retirado.

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

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o nobre Constituinte José Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
o material que a Mesa tem distribuído para acompanha
mento das votações é simplesmente a lista dos destaques
por artigo, por parágrafo, ou por item a ser votado. Infe
lizmente, essas listas são bastante incompletas. Portanto
solicito a V. Ex.a diligenciar para que nos forneçam rotei:
ros adequados, para que possamos trabalhar melhor.

Os dois últimos destaques citados por V. Ex.a, por
exemplo, não constam da lista apresentada pela Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Quero esclarecer a V. Ex.a que na reunião feita esta manhã
pedimos que a Mesa nos informasse com antecipação e
por classificação as emendas - supressivas, modificati
vas etc. - que constariam da pauta. Mas há a questão das
preferências, que altera a dinâmica do processo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
fui informado de que o destaque do Constituinte Octávio
Elísio está classificado no § 3.° do mesmo artigo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
É verdade. Está deslocado.

O SR. RELATOR (Bernando Cabral) - Sr. Presidente,
peço a palavra, para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra V. Ex.a

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
trata-se de um esclarecimento que é mais uma satisfação
aos ilustres membros da Comissão de Sistematização e à
própria Assembléia Nacional Constituinte.

O jornal A Folha de S. Paulo, edição de ontem, deu
publicidade a matéria altamente ofensiva a minha pessoa
e recheada de inverdades, razão pela qual tomarei as me
didas judiciais competentes dentro do prazo que me asse
gura a legislação pertinente.

Era esta a comunicação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
A Mesa solidariza-se com V. Ex.a, merecedor de nosso
respeito, e acredita que a providência adotada por V. Ex.a
foi adequada, de tal maneira que se preserve o bom nome
dos Constituintes.

O SR. !RELATOR (Bernardo Cabral) - Muito obriga
do.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passemos ao Destaque n.O 7356, do Constituinte Antonio
Mariz, que igualmente pede que se suprima a expressão
"e os analfabetos".

O Destaque n.O 7356 já está prejudicado. O mesmo
ocorre com o de autoria do Constituinte Percival Muniz e
com o de n.v 8145, do Constituinte Haroldo Sabóia. O de
n.O 1131, de autoria do Constituinte Vivaldo Barbosa, aten
dido o 2.° Substitutivo, está prejudicado, o mesmo ocor
rendo com o Destaque n.o 8098, do Constituinte Osvaldo
Coelho, que já foi atendido no § 4.0

Passemos ao § 5.° do art. 13. Há um pedido de desta
que, de n.O 704, do Constituinte Mário Maia. Encontra-se
presente S. Ex a? (Pausa) Pela ausência do requerimento
está prejudicado o destaque. Destaque n.O 5233, do Depu~
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tado Ziza Valadares. Está presente S. Ex.a (Pausa) Não
estando presente, está prejudicado o destaque.

O Deputado Prisco Viana retira o seu destaque de
n.O 6431. Há também um requerimento de preferência para
o Destaque n.o 7220, do Senador José Richa, assinado pela
Constituinte Sandra Cavalcanti. Suponho que foi retirado
pela autoria. (Pausa) Retirado. Idem, quanto ao Destaque
n.O 7220, referente ao § 5.°, de autoria da nobre Constituin
te. Retirado.

Da mesma forma, o Destaque n.o 7220 foi retirado. Há
um requerimento de preferência do nobre Constituinte Pi
menta da Veiga. A preferência foi retirada e creio que,
com ela, vários destaques.

Destaque n.O 4705, do nobre Constituinte Euclides
Scalco. Retirado.

Pedido de preferência para votação da Emenda n.?
34022, do nobre Constituinte Nelton Friedrich.

Sr. Constituinte, V. Ex.a a mantém? Trata-se do art.
13, § 6.° V. Ex.a pede preferência? (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Para
o § 5.0, Sr. Presidente.

O E,R PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
É difícil entender o que está escrito aqui. Está escrito a
lápis: destaque n.O2696, art. 13, § 6.0 do 1.0 Substitutivo.
Mas é o 6.° do Substitutivo. Retirado?

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente a emenda que tenho interesse em submeter à
apreciação da Casa é a de n.o 34022-l.

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a a mantém? É relativa a quê? Vamos votar a prefe
rência?

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - É
referente à reeleição. A preferência diz:

"São elegíveis, para os mesmos cargos, o Presi
dente da República, o Governador de Estado, o
do Distrito Federal e Prefeitos, por um mandato
subseqüente."

Mas há outra, mais ampla.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

São elegíveis ou inelegíveis? O que está escrito aqui é
ilegível.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Não
dá para ler? Trata-se de reeleição: elegíveis para o mesmo
cargo ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique cardoso) 
Então, a palavra é "elegíveis"?

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Exa
to. Houve erro gráfico, erro de impressão. É "elegí
veis". É o princípio da reeleição, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Deseja V. Ex.a aprovar o princípio da reeleição?

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Exa
tamente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Mantém V. Ex.a esse destaque?

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRIeH - Man
tenho.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tendo V. Ex.a mantido o pedido de preferência, vamos
votá-lo.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo com a
preferência queiram manifestar-se. (Pausa) Negada a pre
ferência.

Em votação Destaque n.O 770, do Constituinte Percival
Muniz. S. Ex.a está presente? (Pausa) Não estando pre
sente, está prejudicado o destaque.

Destaque n.O 2696-87 - Emenda n.O ES
34022-1, do Sr. NELTON FRIEDRICH "que modifi
ca o § 6.° do artigo 13 do Substitutivo n.? 1 (artigo
13, § 5.°, do Substitutivo n.O 2)".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Constituinte Nelton Friedrich, veja corno os deuses
estão do seu lado. Foi negada preferência para a Emenda
n.o 2696, de sua autoria, e agora a preferência recai auto
maticamente sobre ela. Eu pediria a V. Ex a que se expres
sasse melhor sobre a matéria, porque o texto que tenho
em mãos diz: São "legíveis para o mesmo cargo... "

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH _
Sr. Presidente, há um erro gráfico. A proposta, em síntese,
é pela previsão do direito de reeleição, por um mandato,
dos titulares de cargos executivos, como Prefeitos, Gover
nadores, Presidentes da República e assim por diante.

A possibilidade de reeleição é uma prática consagrada
na maior parte dos países que consolidaram suas institui
ções e que têm um conteúdo democrático, ajustado a
esses tipos de soberania popular, de respeito à vontade
do povo. O princípio da reelegíbílldade em momento algum
fere o princípio da alternância do poder. Aliás, é comple
mentar a este princípio. Cabe ao eleitor, em última ins
tância, optar pela reeleição de um chefe do Executivo.
Na medida em que o supremo julgamento popular decide
sobre a reeleição ou não do chefe de um cargo do Exe
cutivo, estamos restabelecendo, mais do que nunca, este
princípio democrático do respeito à vontade, ao desejo
do eleitor, ao julgamento popular.

Sobre esse assunto há muitas dúvidas, eu sei. Há
também muitas alegações. Alguns acreditam que, na me
dida em que um Prefeito possa ser candidato à reeleição,
usará a máquina administrativa pública com vistas ao
fortalecimento de sua candidatura. Outros argumentam
que estaríamos incentivando o abuso do poder e o abuso
no uso da máquina administrativa pública, e que isso
poderia significar a manutenção de muitas pessoas em
cargos de Prefeito, por vários anos.

Nesta hora, 3JO falar aos Srs. Constituintes presentes
e ao ilustre Relator, devo dizer que não podemos continuar
legislando sobre os efeitos. Precisamos aprimorar a fisca
lização popular sobre o Executivo. Precisamos melhorar o
Poder Judiciário, para que haja efetivamente punição nos
casos de abuso de autoridade, de irregularidades, nos casos
em que haja, portanto, o uso da máquina administrativa
em eleição. Precisamos ampliar a liberdacle de imprensa,
para que possam ser divulgados, com amplos poderes e
ampla liberdade, os abusos, as irregularidades e os desvios
do Poder Executivo no transcorrer de um mandato eletivo.
Precisamos criar mecanismos fortes, consolidados, de par
ticipação popular, constituindo, por exemplo, conselhos
de ouvidores. para fiscalizarem as contas públicas, auxi
liando as próprias Câmaras Municipais. Precisamos am
pliar a participação popular nos conselhos comunitários,
institucionalizando a chamada democracia participativa,
o que até certo ponto começamos a fazer, ao aprovar o
primeiro artigo desta proposta à Constituição, quando
colocamos que o poder pertence ao povo, a soberania é
do povo, que a exercitará por seus representantes, ou
diretamente, nos casos previstos na Constituição.

Ao mesmo tempo, tirar de um Prefeito, de um Gover
nador eleito ou de um Presidente da República a condi
ção de se expor ao julgamento popular, para que não só
sejam julgadas as suas gestões, mas também para que
possam dar-lhes continuidade, se forem de boa qualidade,
é atribuição a ser também restaurada pelo retorno dos
poderes do Legislativo, para que o Legislativo municipal
tenha força, não seja um subpoder, como acontece hoje.
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Sabedores de que no Projeto ora em discussão se con
templa com vigor o retorno das prerrogativas do Poder
Legislativo, podemos ter maior tranqüilidade, permitindo
a reeleição, porque teremos uma Câmara Municipal, uma
Assembléia Legislativa, um Congresso Nacional vigorosos,
para não só apreciar o Orçamento, como também para
acompanhar sua execução e, evidentemente, exercitar até
o planejamento geral.

Concluo, dizendo que as legislações partidária e eleito
ral devem ser aprimoradas. Faço esta sintese porque não
devemos continuar administrando os efeitos. Abusos acon
teceram e ainda hoje acontecem. Quem pretende uma
Constituição para durar 30, 40, 50 anos não pode, nesta
hora, obstruir o direito legítimo à reeleição. Insisto em
que o supremo julgamento popular seja atribuição do
eleitor.

Além disso, há o aspecto administrativo do planeja
mento público melhor viabilizado na modernização admi
nistrativa e na continuidade, vista no melhor sentido.

Quero, portanto, dizer que, sendo candidato, o Chefe
do Executivo também terá maior cautela, não só quanto
aos órgãos institucionalizados de fiscalização, mas tam
bém quanto à opinião pública.

A proposta de reeleição que faço nesta emenda visa
a permitir que o povo julgue seus governantes, que, sendo
bons, poderão continuar. A má administração será, atra
vés desse julgamento, definitivamente superada, com a
não-aprovação popular do candidato à reeleição.

Democracia plena é o poder popular de, pelo voto,
acolher ou repudiar candidatos e partidos.

Respeito a plenitude da soberania popular e demo
crática, para que o povo seja o supremo julgador. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Constituinte Celso Dourado, que vai
encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente estamos vivendo uma época em que a questão
do poder é extremamente complexa. Hoje, quem detém
o poder tem condíeões de mantê-lo, mesmo em situações
muito adversas. Lamentavelmente, na tradição brasileira,
os detentores do poder não gostam de abrir mão dele
em circunstância alguma.

Não podemos, portanto, aceitar a emenda proposta
pelo nobre Constituinte Nelton Friedrich, porque, em vez
de aprimorar nosso sistema democrático, ela estimula a
corrupção e a manutenção da atual realidade politica.

Nosso partido, o PMDB, lutou durant-e décadas pela
democratizacão do Brasil. Agora ele consegue uma bonita
vitória eleitoral mas não detém inteiramente o poder,
dada a complexidade política existente no País. Mais do
.que nunca, estamos conscientes de que é preciso aprimo
rar a prática democrática. Permitir a reeleição dos que
ocupam o Poder Executivo será abrir ampla possibilidade
à corrupção já existente. Sobretudo para os pequenos e
médios municípios, a aprovação desta emenda seria um
retrocesso muito grande, porque neles o Poder Executivo
controla toda a vida municipal. Lamentavelmente, esta
é tradição do clientelismo. Todos querem ter um emprego
público.

Posso falar desta maneira crítica sobre a realidade
porque nunca busquei emprego ou ocupei cargo público.
Este é o primeiro mandato que exerço, e espero ter pos
sibilidade de contribuir para a prática democrática. Como
neófito procuro aprender, com as figuras históricas desta
Casa, ~ que essas pessoas podem transmitir, para o apri
moramento democrático do País. Estou também consciente
e crítico a respeito do comportamento de pretensos polí
ticos experientes, que, às vezes, dão exemplo de maus
democratas - alguns porque têm nostalgia do período

ditatorial, outros porque continuam pretendendo ditar o
comportamento popular.

Sr. Presidente, meu partido precisa estar consciente
desta realidade. Não podemos aceitar a idéia de reeleicão
de Prefeitos, de Governadores e do Chefe do Poder EXe
cutivo, porque desta forma abriríamos ampla possibilidade
à corrupção, à distorção das administrações e ao desvio
das verbas. Lamentavelmente, a atual realidade, nos Mu
nicipios, é que, às vezes, nem 30% da arrecadação são
empregados na administração municipal; a maior parte
dessa arrecadação é desviada vergonhosamente. Os Exe
cutivos municipais estão sempre esperando a época das
eleições para investir na eleição de seu compadre, de seu
parente ou de seu amigo. Se colocarmos na Constituição
essa possibilidade, eles investirão, violenta e vergonhosa
mente, na própria reeleição, o que seria extremamente
prejudicial à prática democrática no País. Muito obrigado.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Agradeço a V. Ex.a e indago se o Constituinte Nelton
Friedrich está presente. (Pausa)

Consulto informalmente o Plenário sobre quais Cons
tituintes estariam dispostos a sustentar a emenda de
autoria do Constituinte Nelton Friedrich. (Pausa) Per
gunto a S. Ex.a se deseja submetê-la à votação.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGm - Esta
emenda é fundamental, vamos votá-la.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH 
Sr. Presidente, acho que minha proposição é fundamental.
Mas existe proposta melhor.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Perdoe-me V. Ex.a, mas vou seguir estritamente o Regi
mento. Esta emenda prejudica as que são iguais ou seme
lhantes a ela. Se V. Ex.a quiser colocá-la em votação,
que o faça agora.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRIGUES
- Sr. Presidente, permita-me levantar questão de ordem
a respeito do processo de votação.

Há uma dúvida a respeito da redação dada pelo Cons
tituinte Nelton Friedrich à sua emenda. Entende-se que,
ao dizer que são elegíveis os prefeitos, tornaria inelegíveis,
por exemplo, os parlamentares. Portanto, a reeleição se
mantém.

Estou inscrito para defendê-la. Gostaria de saber se
esse entendimento é válido, porque, no caso, defenderei
a próxima emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em primeiro lugar, lamento informar a V. Ex.a que, de
acordo com as regras vigentes, só podem fazer uso da
palavra os membros da Comissão de Sistematização, ou
seus suplentes. V. Ex.a não pode, portanto, usá-la.

Em segundo lugar, quero dizer que devo ater-me ao
texto que aqui está. Os acordos devem ser feitos antes.
Se V. Ex.a o desejar, coloco a emenda em votacão ime
diatamente, nos termos em que está redigida. '

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, como há outras emendas com melhor redação
e com o mesmo objetivo, retiro a minha.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Agradeço a V. Ex.a a colaboração.

Vejam V. Ex.as a importância dos acordos prévios:
se tivesse havido acordo, não teríamos tido essa discussão
desnecessária.

Em votação emenda do Constituinte José Geraldo.
(Pausa) S. Ex.a não está presente. A emenda está, portan
to, prejudicada.
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Em votação a Emenda n.O 3063, do Constituinte Albé
rico Cordeiro. (Pausa) S. Ex.a está ausente. A emenda está
prejudicada.

Em votação a Emenda n.? 3477, do Constituinte Milton
Reis. (Pausa) Ausente. Prejudicada.

Em votação a Emenda n.O 3624, do Constituinte José
Camargo. (Pausa) Ausente. Prejudicada.

Em votação a Emenda n.o 4235, do Constituinte Nilson
Sguarezi. (Pausa) Ausente. Prejudicada.

Destaque n.O 5016·87 - Emenda n.o ES·28769·8,
do Sr. Tadeu França, "que modifica o art. 13, § 6.°
do Substitutivo n.O 01 (art. 13, § 5.° do Substitutivo
n.? 02)".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação a Emenda n.O 5016, do Constituinte Tadeu Fran
ça.

S. Ex.a tem a palavra, para defender sua emenda, que
diz o seguinte:

"A lei regulamentará o direito de reeleição do
Presidente da República, Governadores dos Esta·
dos, do Distrito Federal e quem os houver sucedi
do durante o mandato."

Trata-se de proposição semelhante à anterior, que já
foi discutida. Vou dar a palavra ao autor da emenda, em
consideração a S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE TADEU FRANÇA - Sr. Presí
dente, Srs. Constituintes, há várias argumentações de que
a reeleição possibilita a prática da corrupção e do uso
indevido da máquina administrativa. No entanto, a grande
verdade é que através desta abertura, pelo menos através
desta emenda, estamos propondo seja assegurado o direito
de reeleição dos Prefeitos, dos Governadores e do próprio
Presidente da República. Acreditamos que assim estaremos
começando a afirmar positivamente a classe política bra
sileira.

Recordamos que, numa das discussões sobre reforma
tributária no nosso Estado, um dos partidários contra
esta reforma dizia que, se já existem tantos corruptos
que roubam do povo, imagine-se agora, se mais recursos
chegarem a esses Prefeitos. Esta prática representa um es
tereótipo, representa a visão preconceituosa de que o polí
tico é corrupto enquanto não provar o contrário. Da mes
ma forma, um Prefeito, ao apoiar um candidato, e valen
do-se da sistemática atual, pode tranqüilamente usar a má
quina administrativa. E não será a legitimação do contrá
rio, da não-reeleição, que haverá de fazer com que sejam
extirpadas as práticas tradicionais. Acima de tudo, Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, precisamos, afirmativamen
te, ressalvar a crença na democracia, no discernimento po
pular, na mudança, na conscientização de nossa população.

A máquina que constrói é também a máquina que des
trói. Portanto, o direito de submeter uma administração à
opinião popular é, sem dúvida, um resgate, um princípio,
uma bandeira que precisa ser definida por esta Assem
bléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRIGUES
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRIGUES
- Sr. Presidente, tenho uma emenda de igual teor, mas
com variações. A opinião de juristas aqui presentes é a
de que, por serem diferentes, as emendas, a votação de
uma não implica necessariamente a inutilização de emen
da de teor parecido, embora diferente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Nobre Constituinte, se a emenda do Constituinte Tadeu
França for aprovada, a de V. Ex.a será votada. Mas, se

recusada, não será votada a de V. Ex.a, porque prejudica
da no mérito.

O SR. CONSTITUINTE TADEU FRANÇA - Permita
me, Sr. Presidente.

Considerando-se que a maior parte dos Constituintes
que estão a favor da reeleição faz questão de levantar, de
modo específico, claro, apenas a reeleição por um manda
to subseqüente, e já que nossa emenda fixa o critério de
reeleição a ser posteriormente objeto de legislação comple
mentar, peço sua retirada, a fim de que um colega Consti
tuinte possa melhor explicitar o assunto, de forma a con
templar os interesses da maioria que concorda com esta
bandeira.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Aceito a retirada, porque sou obrigado regimentalmente.
Mas quero alertar para o fato de que não vou mais per
mitir retiradas sucessivas, abrindo a palavra para a mesma
questão, porque isso prejudica o andamento dos trabalhos.
(Palmas)

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Não
há mais encaminhamento sobre o mesmo assunto, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Está resolvida a questão.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, para facilitar o entendimento sobre o que va
mos votar, consulto V. Ex.a sobre a real interpretação do
§ 5.° do art. 13, que diz:

"São irreelegíveis para os mesmos cargos o
Presidente da República, os Governadores dos Es·
tados, do Distrito Federal e Prefeitos."

Lato sensu, é possível haver o entendimento de que um
Governador, no atual exercício, nunca mais possa candi
datar-se a Governador outra vez, porque completamente
irreelegível, como também pode haver o entendimento de
que a irreelegibilidade - o que aqui não está muito claro
- seria apenas para o mandato imediatamente seguinte.
Portanto, saber exatamente qual a interpretação do Rela
tor sobre o texto é fundamental para a orientação do nos
so voto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Procede a questão de V. Ex.a

Dou a palavra ao Relator.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, a

Relatoria entende que a irreelegibilidade se refere sempre
c necessaríamente à eleição subseqüente. No entanto, caso
haja ou permaneça essa dúvida, há uma emenda do Cons
tituinte Alfredo Campos, a de n.O 31880, que explícita isso
em relação ao § 5.0, sem alterar a natureza e a proposta do
§ 5.° Mas, de qualquer forma, mesmo que a emenda do
Constituinte Alfredo Campos não venha a ser votada e
aprovada, entende a Relatoria que o princípio da irreeIe
gibilidade se refere ao mandato subseqüente, sempre.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Está feito o esclarecimento. Retirada a emenda.

Passamos à Emenda n.O 5149, do Constituinte Santinho
Furtado (Pausa) S. Ex.a não está presente. Prejudicada a
emenda.

Emenda n.> 6614, do Constituinte Max Rosenmann.
(Pausa) S. Ex.a não está presente. Prejudicada a emenda.

Destaque n.O 6720·87 - Emenda n.o ES-21982.1,
do Sr. Luiz Alberto Rodrigues, "que modifica o
art. 13, § 6.° do Substitutivo n.O 01 (art. 13, § 5.° do
Substitutivo n.O 02)." (172.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Destaque n.O 6720, do Constituinte Luiz Alberto Rodri

gues, que está presente. Embora não seja membro da Co
missão, S. Ex.a pode falar como autor do destaque.
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A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, vai-se ficar encaminhando o mesmo assunto,
do mesmo lado?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou ler a emenda para que V. Ex.as conheçam seu teor.
A emenda do Constituinte diz o seguinte:

"Art. 13. O Presidente da República, os Go
vernadores dos Estados, do Distrito Federal, os
Prefeitos, e quem os houver sucedido durante o
mandato poderão ser reeleitos por uma única vez."

Esta emenda foi defendida.
A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.

Presidente, já foi defendida a reeleição.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRIGUES

- Sr. Presidente já foram defendidas várias emendas com
outras redações e completamente diferentes.

Peço a V. Ex.a que me assegure a palavra. Não é pos
sível que eu aguarde 21 dias para defender a emenda e não
possa fazê-lo agora.

Minha emenda é completamente diferente das outras.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Então, tem a palavra V. Ex.a Por favor, seja breve. Não
mais permitirei a repetição de fatos como este. Peço a
V. Ex.a que seja breve, pois os argumentos já foram ex
pendidos. :É uma liberalidade da Mesa.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRIGUES
- Sr. Presidente, tenho argumentos que reputo sólidos a
respeito da reeleição. Estamos tratando da mudança dos
processos políticos e administrativos no Brasil, principal
mente sob um aspecto que tem sido mutílador, sueatea
dor de lideranças políticas, ou seja, a proibição de reelei
ções em nosso Pais. Argumentam alguns que isso vai per
mitir que haja corrupção, que o detentor do cargo, para
se reeleger, lançará mão dos recursos públicos para poder
continuar mais tempo no cargo.

Destruo este primeiro argumento dizendo que é mui
to mais fácil gastar para eleger o sucessor do que gastar
para eleger a si mesmo. Qualquer Prefeito, qualquer ~
vernador, qualquer Presidente da República neste PaIS
tem como ponto de honra, quando termina o seu man
dato, no mínimo reeleger seu sucessor. E para isso lança
mão, com todas as forças, dos recursos públicos.

Mas isso não é o mais grave. O mais grave é que
somos uma classe política empírica. O Prefeito, normal
mente, é o dono da farmácia, é o motorista de táxi, pres
tativo, é um fazendeiro abastado, alguém, enfim, que
nada entende de administração pública. Um ano e meio
após assumir seu mandato, ainda está aprendendo a sal'
prefeito e, quando vai desenvolver sua administração, é,
então, cassado, não pode concluir seu aprendizado e ofe
recer melhor retorno daquela ínvestímento à população
que o elegeu.

A reeleição é democrática, é pertinente, irá trazer
estabilidade política e permitir que tenhamos um plane
jamento de médio e longo prazos. Permitirá, além do
mais, o melhor aproveitamento da classe política forma
da empiricamente, sem que, de quatro em quatro anos,
tenhamos de formar novos líderes e eles tenham que
aprender, no exercício do cargo, a desenvolver sua função.

Em nenhum lugar do mundo o eleitorado elege exe
cutivos relapsos ou incompetentes. Nos Estados Unidos
da América do Norte, Sr. Presidente, o homem mais po
deroso do mundo ocidental disputa a reeleição no cargo
sem dele ter que afastar-se. Nós, que copiamos tantos
defeitos do cultura americana, particularmente da nor-

te-americana, não temos coragem, aqui, da permitir que
um prefeito dispute a reeleição. Primeiro, porque duvi
damos do eleitor, do povo, da capacidade de julgamento
daqueles que nos elegem: segundo, pela síndrome de des
confiança da própria classe política em relação a si mes
ma.

Nós, legisladores, podemos reeleger-nos. Não temos
de nos afastar dos nossos cargos, e isto é perreítamenta
democrático e legítimo. No entanto, o Prefeito, o Go
vernador de Estado, o Presidente da República já são
taxados, a priori, de corruptos, que dispostos a gastar re
cursos públicos para eleger a si mesmos. Mas, repito, é
muito mais fácil gastar para eleger o sucessor.

_ A pâmara .não fiscaliza o prefeito que está no cargo;
nao ha bloqueio algum, nenhum tipo de pudor, nenhum
tipo de posição ética ou moral quando se trata de gastar
para eleger o sucessor. Democracia é assim. Acreditar no
julgamento do povo e permitir uma reeleição será uma
mudança substancial, de natureza sociológica, até, no
comportamento político do brasileiro.

Confiamos em nós, mas confiamos também na Câ
mara, na fiscalização da sociedade organizada e confia
remos na capacidade de discernimento dos eleitores, que
nunca elegerão executivos corruptos, incompetentes e
ineptos. Peço a este Plenário que reflita e peço também
um voto a favor de uma única reeleíção, para que pos
samos fazer uma mudança estrutural em nosso compor
tamento político.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, deixamos de votar as emendas anteriores por
que eram mais abrangentes. Não permitimos que hou
vesse a reeleição muitas vezes. Essa emenda do ilustre
colega - sem querer prejudicá-la, mas apenas argumen
tar com base na lógica - permite reeleição uma vez.
Ora, se não permitimos a reeleição várias vezes, é lógico
que não podemos permitir uma vez. Por isso, a proposi
ção está prejudicada ·a não pode ser votada, pois a outra
é mais abrangente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Esclareço aos Srs. Constituintes que não houve defi
nição especifica sobre esta matéria. Preferiria que a vo
tássemos. Tenho certeza de que o bom senso irá preva
lecer.

Pergunto se ainda há algum orador que deseje usar
da palavra.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, alguém tem que encaminhar contra, já que
três encaminharam a favor.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Concadí a palavra, por liberalidade da Mesa - pois
há decisão de que não se pode falar sobre a mesma ma
téria - ao Constituinte Luiz Alberto Rodrigues, porque
ele é autor de emenda e não é membro da Comissão. Es
ta a razão por que não quis tolher sua palavra.

Passemos à votação, que será feita pelo processo ele
trônico.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Carlos sant'Anna, Fernando Gasparian,
FernanàD Lyra, José Richa, Nelton Friedrich, Paulo Ramos,
Pimenta da Veiga, Renato Vianna, João Natal, José Ta
vares, Octávio Elísio, Antoniocarlos Mendes 'I'hame,
Edme Tavares, Sandra Cavalcanti, Francisco Rossi, Gas
tone Righi, José Maria Eymael, e Roberto Freire. Vota
ram NÃ.O os seguintes Senhores :Constituintes: Abigail
Foeitosa, Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola,
Bernardo Cabral, Celso Dourado, Cid Carvalho, Egídio
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Ferreira Lima, Fernando Henrique Cardoso, Franci,sco
Pinto, Haroldo Sabóia, José Fogaça, José Paulo Bisol, Jo
sé Ulisses de Oliveira, Mário Lima, Nelson Jobim, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Prisco Viana, Rodrigues
Palma, Sigmaringa Seixas, Wilson Martins, Antonio Ma
riz, Délio Braz, Israel Pinheiro, João Agripino, Luiz Hen
rique, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Aloysio Chaves, Ar
naldo Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia,
Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Inocêncio Ollvelra,
João Menezes, José Jorge, José Lins, José Lourenço, José
Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís Eduar
do, Mário Assad, Osvaldo Coelho, Enoc Vieira, Jonas Pi
nheiro, Gilson Machado, Paes Landim, Simão Sessim, An
tônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, José Luiz Maia,
Virgílio Távora, Adylson Motta, Bonifácio de Andrada,
Brandão Monteiro, Vivaldo Barbosa, Lysâneas Maciel,
Joaquim Bevilácqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio
Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Haroldo Lima e Jamil
Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 19
Constituint-es; votaram NÃO 65 Constituintes. Total: 84
votos. O Destaque foi rejeitado.

Destaque n,? 6814-87 - Emenda n.o ES
31880-2, do Sr. Alfredo Campos, "que modifica o
art. 13, § 6.° do Substitutivo n,? 1, (art. 13, § 5.°,
do Substitutivo n.O 2)". (173.'" votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Passemos ao Destaque n.O 6814, do Constituinte Alfre
do Campos, que designou o Constituinte Nelson Jobim
para defender o seu destaque, que diz o seguinte:

"Dê-se ao § 5.0, do art. 13, a seguinte reda
ção:

São inelegíveis para o mesmo cargo. no pe
ríodo subseqüente, ° Presidente da República, os
Governadores de Estado e do Distrito Feder,al,
os prefeitos e quem os houver sucedido durante
>O mandato ou substituído nos seis meses ante
riores à eleição."

Com a palavra o Constituinte Nelson Jobim para en
caminhar a favor.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, srs, Constituintes, o § 5.° do Substitutivo n.O 2
estabelece a impossibilidade de reeleição, para os mes
mos cargos, do Presidente da República, dos Governado
res de Estado ou do Distrito Federal ou dos Prefeitos. A
emenda do eminente Constituinte Alfredo Campos, além
de tratar o assunto com mais clareza, estabelecendo a ine
legibilidade para os mesmos cargos no período subse
qüente - embora a expressão "reeleição" possa ser en
tendida nesse sentido - determina também a inelegibi
lidade para quem os houver sucedido durante o mandato,
ou. ainda, os tenha substituído nos seis m-eses anteriores
à eleição, para evitar que aquele que preside a eleição
seja candidato a algum desses cargos,

Então, é fundamental a aprovação do destaque do
eminente Constituinte Alfredo Campos, porque espanca
do texto a dúvida sobre a reeleição, quer em relação à
sucessão durante o mandato, quer em relação à substi
tuição nos seis meses anteríores à eleição.

Por isso, sou a favor da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Dou a palavra ao Constituinte Gerson Peres, para

encaminhar contra.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre

sidente, o ilustre e brilhante Parlamentar Nelson Jobim
está esclarecendo o esclarecido, praticamente. O Projeto
Cabral já diz tudo. li: uma redundância o que S. Ex.a
está dizendo. Vou apresentar uma hipótese ao meu emi
nente colega, que é estudioso da matéria e faz ísso, estou
certo, com a melhor das intenções, ou seja, deixar bem
clara a questão da inelegibilidade na Oonstituícão.

Há cidadãos que substituem governantes seis meses
antes das eleições, de maneira definitiva, digamos, quando
o governante renuncia para ocupar outro cargo de Senador
ou Deputado Federal. Mas há também o caso em que o
Vice-Governador substitui o governante, se este é acome
tido por enfermidade grave e tem que ficar hospitalizado
por certo tempo. Não me parece justo, nesse caso, o Vice
Governador ficar impedido de disputar eleição. Ele, então,
abdica da substituição para se desincompatibilizar.

O Projeto Cabral, quando fala em mandato, diz que
quem exerce o mandato até seis meses antes das eleicões
torna-se praticamente inelegível. O mandato é um só, O
ilustre Constituinte Nelson Jobim torna redundante a colo
cação. No meu entendimento, como está redigido o texto
está muito bem e não há necessidade de maiores interpre
tações. Está bem claro.

Por isso, peço aos colegas que mantenham o texto do
Cabral-H, que me parece o mais adequado, o mais correto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pergunto ao Relator se S. Ex.a quer fazer uso da palavra.
(Pausa)

Não desejando o Relator fazer uso da palavra, passare
mos à votação do Destaque n,v 6814, de autoria do Consti
tuinte Alfredo Campos.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Almir Gabriel, Artur da Távola, Carlos Sant'Anna, Celso
Dourado, Egídio Fereira Lima, Fernando Henrique Cardo
so, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José
Fogaça, José Paulo Bisol, José Richa, José Ulisses de Oli
veira, Mário Lima, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Pal
ma, Sigmaringa Seixas, Wilson Martins, Antonio Mariz, Is
rael Pinheiro, João Agripino, José Tavares, Manuel Viana,
Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Aloysio Cha
ves, Antoniocarlos Mendes Thame, Carlos Chiarelli, Chris
tóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco
Benjamim, Inocêncio Oliveira, João Menezes, José Jorge,
José Lins, José Lourenço, José Thomaz Nonô, Mário As
sad, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Jonas
Pinheiro, Gilson Machado, Ricardo Izar, Antônio Carlos
Konder Reis, Adylson Motta, Bonifácio de Andrada, Bran
dão Monteiro, Vivaldo Barbosa, Lysâneas Maciel, Luiz Iná
cio Lula da Silva, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Ha
roldo Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram NÃO
os seguintes Senhores Constituintes: Ademir Andrade,
Bernardo Cabral, Fernando Gasparian, Prisco Viana, Délio
Braz, Arnaldo Prieto, José Santana de Vasconcellos, Luís
Eduardo Paes Landim, Gerson Peres, José Luiz Maia, Vir
gílio Távora, Francisco Rossi, Joaquim Bevilácqua e Plínio
Arruda Sampaio.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 65 Cons
tituintes; votaram NÃO 15 Constituintes. Total: 80 votos.
O Destaque foi aprovado.

Em votação o Destaque n.o 7077, de autoria do Consti
tuinte Mello Reis. (Pausa) S. Ex.a não está presente. Pre
judicado o destaque.

Em votação destaque de autoria do Constituinte Fran
cisco Amaral. (Pausa) S. Ex.a não está presente. Estaria
prejudicado de qualquer maneira, porque a matéria é a
mesma.

Em votação o Destaque n.O 7815, de autoria do Cons
tituinte Jovanni Masini. (Pausa) S. Ex.a não está presente.
Prejudicado o destaque.

Em votação o destaque de autoria do Constituinte Ivo
Cersósimo. S. Ex.a não está presente. Prejudicado.
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Em votação o destaque de autoria do Constituinte An
tônio Carlos Konder Reis. (Pausa) Retirado.

Em votação o destaque de autoria do Constituinte
Fernando Henrique Cardoso. (Pausa) Retirado.

Em votação o destaque de autoria do Constituinte
Valter Pereira. (Pausa) S. Ex a não está presente. Preju
dicado.

Está encerrada a apreciação do parágrafo.
Passemos, agora, ao § 6.°

Em votação o destaque de autoria do Constituinte Má
rio Maia. (Pausa) S. Ex.a não está presente. Prejudicado.

Basicamente, os destaques apresentados no § 6.° estão
prejudicados - não é necessário ler - dada a aprovação
de texto alternativo.

Destaque n.o 836-87 - Emenda n.? ES
27313-2, do Sr. Haroldo Lima «que suprime § 8.°,
artigo 13 do Substitutivo n,? 1 (artigo 13, § 7.°, do
Substitutivo n.o 2)".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos, portanto, ao § 7.°

Em votação Destaque n.o 836, do Constituinte Haroldo
Lima. Dou a palavra ao Constituinte Haroldo Lima para
defender o seu destaque. (Pausa) S. Ex.a indica o Consti
tuinte Nelson Jobim.

Com a palavra o nobre Constituinte Nelson Jobim,
para defender a supressão do § 7.0

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente Srs. Constituintes, o § 7.° atribui à lei complemen
tar a fixação de outros casos de inelegibilidade e os pra
zos de sua cessação, levando em conta a vida pregressa
dos candidatos, a fim de proteger o regime democrático, a
probidade administrativa, a moralidade para o exercício
do mandato e a normalidade e legitimidade das eleições,
contra a influência do poder econômico ou o abuso do
exercício de função, cargo ou emprego público da admí
ministração direta ou indireta.

Srs. Constituintes, este dispositivo transfere para a
a lei complementar algo extremamente grave, ou seja, a
fixação de requisitos de inelegibilidade. Essas circunstân
cias de transmitir à legislação ordinária técnicas de inele
gibilidade correspondem à apenaçâo do indivíduo. O indi
víduo, por força de lei ordinária, perderia certas condi
ções de exercício da cidadania. E, mais, quando diz que
levará em conta a vida pregressa do candidato, a fim de
proteger o regime democrático, a probidade administra
tiva, a moralidade para o exercício do mandato e a norma
lidade e legitimidade das eleições, faz com que se atrib~
à legislação ordinária aquilo sobre que o eminente Cons
tituinte José Paulo Bisol teve oportunidade, aqui, de cha
mar a atenção.

Estamos perante expressões tecnicamente anêmicas,
ou sejam, vazias de conteúdo, que seriam definidas na le
gislação complementar, ou mesmo nos regulamentos e,
talvez, pelo juízo da própria Justiça Eleitoral.

No art. 14 veda-se a cassação de direitos políticos, mas
se estabelece a sua perda. Está lá uma disposição estabe
lecendo que perderá os direitos políticos e, conseqüente
mente, e mandato aquele que tiver sido condenado penal
mente. Ora, já estabelecemos, como conseqüência da con
denação penal, uma pena à cidadania - perda dos direi
tos políticos - que redunda, por sua vez, em perda de
mandato. Então, atribuir-se à legislação ordinária ainda
mais prerrogativas para isto, significa extravasarmos o
âmbito da esfera penal para ingressarmos no contexto
meramente político através de técnicas de linguagem ter
rivelmente distorcidas.

A criação dessas restrições, o texto constitucional não
pode permitir. Não é, vejam bem, pela sugestão da supres
são que devemos apoiar situações diversas. Não é isso. O
que se quer, fundamentalmente, é evitar que, através dessa
linguagem aberta, e anêmica, se possam criar restrições na
autodefinição do sistema democrático. Por quê? Porque a
definição do conceito de democracia estará convivendo
com as circunstâncias eleitorais de determinado momento
e de determinada circunstância histórica. O que se deve
assegurar, fundamentalmente, é o respeito ao exercício da
cidadania. E a Constituição é que deve definir isso, não
uma lei complementar, votada na balbúrdia e ao alvedrio
das circunstâncias políticas do Governo.

Precisamos respeitar e manter os critérios constitu
cionais de forma justa e definitiva, fazendo com que cada
cidadão brasileiro saiba, desde logo, que sua capacidade
política já está definida claramente na norma inicial.

Por este motivo, Sr. Presidente, sou a favor do des
taque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Dou a palavra ao Constituinte Oswaldo Lima Filho.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO
Pergunta o nobre Constituinte Roberto Freire se encami
nho contra uma emenda que, no entender de S. Ex.a, visa
a defender o regime democrático. Que regime democrático
seria esse que assegurasse o registro e a eleição daqueles
que atentaram, pelo abuso do poder econômico, compro
vadamente, contra a lisura das eleições, contra o processo
democrático? .

O texto poderia ser melhor redigido, sem dúvida mas
a alternativa que nos oferece o ilustre representant~pelo
Rio Grande do Sul é simplesmente a de eliminar o dis
positivo. Esta não me parece uma providência compatível
com o zelo que devamos ter com o futuro da democracia
no Brasil. Que diz o dispositivo?

"Lei complementar estabelecerá outros casos
de inelegibilidade e os prazos de sua cessação
levando em conta a vida pregressa do candidato;
a fim de proteger o regime democrático, a pro
bidade administrativa, a moralidade para o exer
cício do mandato e a normalidade e legitimidade
das eleições contra a influência do poder eco
nômico ou o abuso do exercício de função, cargo
ou emprego públicos da administração direta ou
indireta."

Sabemos todos que este é o País da impunidade, em
que os Mários Garneros da vida, depois de assaltarem o
Tesouro, desfilam nas televisões. Este é o País em que os
Tribunais Regionais Eleitorais cassam mandatos por
abuso do poder econômico, comprovadamente apurado, e
aqueles que os perderam na instância inferior conseguem
recuperá-los por decisão da instância superior e vêm aqui
exercê-los. Este é o País que acolhe aqueles que cometem
os crimes de corrupção e de abusos públicos e notórios.
Se há alguma coisa que a Oonstítuíção brasileira precisa
fazer é assegurar a punição dos corruptos, porque há uma
vaga de descrença nos homens públicos deste País e ela
reside basicamente na impunidade dos que usam e abusam
dos dinheiros públicos, dos que se enriquecem nos cargos
públicos, dos que compram mandatos a peso de ouro e
vêm defraudando as eleições e o uso dos mandatos.

Não vejo, portanto, Sr.as e Srs. Constituintes, como
se possa suprimir da futura Constituição o § 7.0 do art.
13 do anteprojeto do Sr. Relator Bernardo Cabral. Nem
se diga que, supresso o dispositivo, ele poderia ser me
lhor redigido em lei ordinária, pois não o poderá. Os casos
de inelegibilidade já estão previstos anteriormente, e se
não se autoriza claramente a possibilidade de uma lei
complementar, então não haverá punição nem haverá
inelegibilidade para esses casos.
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Que a Assembléia Nacional Constituinte medite sobre
sua responsabilidade e vote pela manutenção do substi
tutivo. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pergunto ao Relator se deseja usar da palavra. (Pausa)
Concedo a palavra ao Constituinte Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, a Constituição de 1946 foi mais dura
- apesar de considerada liberal - do que o texto do 2.°
Substitutivo.

Dizia o art. 2.° da EC n.o 14:
"Além dos casos 'Previstos nos arts. 138, 139

e 140 da Constituição, lei especial poderá esta
belecer novas inelegibilidades, desde que funda
das na necessidade de preservação:

I - do regime democrático; - que é o que
se pede aqui;

I! - da exação e probidade administrativas;
lI! - da lisura e normalidade das eleições

contra o abuso do poder econômico e uso inde
vido da influência de exercício de cargos ou fun
ções públicas."

Mais adiante, Sr. Presidente, a Carta falava da inele
gibilidade do Presidente e do Vice-Presidente.

A Constituição de 1967, que teve como Relator o emi
nente Constituinte Konder Reis, estabelece, na alínea b
do art. 146...

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - A Cons
tituição democrática de 1967?

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - A de 1946 era
democrática e a de 1967 também. Só que nesta era maior
o prazo, ou seja, até seis meses depois de afastado defini
tivamente de suas funções. Aí vem um elenco imenso:
Ministro de Estado, Governador, Interventor, Ministro do
Supremo Tribunal Federal, Chefe do Estado-Maior, e ou
tros.

Resolvemos não tocar no texto constitucional, e reme
ter para lei complementar.

O problema reside apenas na expressão "vida pre
pressa". Estou de pleno acordo com sua supressão, porque
se trata de texto da Constituição vigente. Concordo com a
retirada da expressão "vida pregressa", aqui inserida por
um lapso.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não há emenda ...

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Não há emen
da, Sr. Presidente? Se não há emenda, terá que ser man
tido o texto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Relator, não há emenda porque, tal como foi apre
sentada, a emenda é supressíva, Não há nenhuma emenda
sobre a expressão "vida pregressa".

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Então, Sr.
Presidente, gostaria que V. Ex.a chamasse a atenção do
Plenário para o fato de 'que chefe de pol.cía e Procurador
Geral da República - todos esses - são completamente
Iivres para serem candidatos, e não sofrerão nenhuma
restrição de inelegibilidade.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
- Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte Bonifácio de Andrada.

O SR. CONSTiTUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
Sr. Presidente, o autor da emenda pode restringir a su
pressão aos termos a que se referiu o eminente Relator.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não, o autor ;poderia ter feito isso. Mas, no próximo,
poderá fazê-lo.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - O Consti
tuinte Vilson Souza está mostrando que há uma emenda
supressiva sobre a questão da vida pregressa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Então, o procedimento a que me posso cingir é o se
guinte: se houver entendimento de V. Ex.as, e se o autor
da presente emenda retirá-la, verificaremos o que se po
derá fazer com relação à próxima. Pergunto ao autor se
S. Ex.a retira a emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - É preciso
chamar a atenção também para o fato de que, se for
aprovado o parlamentarismo, será preciso regulamentar a
situação dos Ministros de Estado e dos Secretários de
Estado, no caso dos Estados. É preciso haver lei com
plementar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou dar a palavra ao Constituinte Adoldo Oliveira, pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, eu queria lembrar ao Plenário e a V. Ex.a que
a Emenda 1P-11345, sobre a qual se refere o Destaque
n.O 1106, de autoria do ilustre Constituinte Vilson Souza
atende a todas as sugestões feitas aqui, ao dizer o se
guinte:

"Lei Complementar estabelecerá outros casos
de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a
fim de proteger a normalidade e a legitimidade
das eleições contra a influência do poder econô
mico ou o abuso no exercício da função, cargo ou
emprego públicos, na administração direta ou in
direta, fixando, ainda, sanções criminais adequa
das ao desencorajamento das fraudes nas eleições,
nos pleitos."

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Respondo à questão de ordem dizendo que, na condição
de Presidente, eu preciso de que se retire a emenda. Não
ocorrendo isto, eu a coloco em votação. V. Ex.a retirou a
emenda, Constituinte Haroldo Lima? (Pausa) Retirada a
emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Retirada a emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
mantenho o pedido para falar pela ordem, para defender
um princípio.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
a emenda apresentada tem como texto total o próprio
parágrafo. É costume - e tem sido admitido isto aqui
- o texto apresentado pelo Relator pode ser reduzido.
Assim, é preciso defender o princípio de que o autor pode
deixar de retirar a emenda e simplesmente retirar o pe
daço.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Já está resolvido. Foi retirada a emenda do Constituinte
Haroldo Lima.

Em discussão a Emenda n.> 3557, do Constituinte
Roberto Freire. (Pausa) Retirada.
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Destaque n.? 1106-87 - Emenda n.? 1P-11345-8,
do Sr. Vilson Souza, "que modifica o art. 27, in
císo n, alínea "e", e adita alínea ao art. 27, inciso
IH, do Substitutivo n.? 1 (art. 13, § 7.°, do Subs
titutivo n.? 2)". (174.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Emenda Substitutiva n.> 1P-11345-8 Destaque n.O 1106 do
Constituinte Vilson Souza. S. Ex.a retirou o item C. Sub
meto à votação apenas o que está aqui marcado a tempo
oportuno, antes da votação

"E - Lei Complementar estabelecerá outros
casos de ineligibilidade e os prazos de sua cessa
ção, a fim de proteger a normalidade e a legiti
midade das eleições contra a influência do poder
econômico ou abuso do exercício da função, car
gos ou empregos públicos na Administração Dire
ta ou Indireta."

Com a palavra o Constituinte Vilson Souza para de
fender sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, a matéria já foi exaustivamente
discutida, e, em relação ao parágrafo que estamos votando,
tem por fim suprimir exatamente a expressão polêmica
"levando em conta a vida pregressa dos candidatos, a fim
de proteger o regime democrático". Com isso, haveria a
reíntrodução dos atestados de ideologia. (Palmas)

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
o Relator acolhe a emenda.

Durante o pronunciamento do Sr. Bernardo
'Cabral, o Sr. Fernando Henrique Cardoso, Quarto
Vice-Presidente deixa a cadeira da presidência,
que e ocupada pelo Sr. Brandão Monteiro, Segun
do Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação.

A Presidência solicita aos Srs. Constituintes que
tomem seus lugares, a fim de ter inicio a votação pelo
sistema eletrônico.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio
Britto Artur da Távora, Bernardo Cabral, Celso Dourado,
Cid C~rva1ho, Egídio Ferreira Lima, Fernando Gaspar!an,
Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, FranCISCO
Pinto Haroldo Sabóia José Fogaça, José Paulo Bisol, José
Rich~ José Ulisses de' Oliveira, Mário Lima, Nelson Jobim,
Nelto~ Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna,
Rodrigues Palma Siqmaringa Seixas, Wilson Martins, An
tonio Mariz, DéÚo Braz, Israel Pinheiro, João Agripino,
João Natal, José Tavares, Octávio Elísio, Uldurico Pinto,
Vilson Souza, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Cristóvam
Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Ben
jamim, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Thomaz Nonô,
Mário Assad, Gilson Ma·chado, Ricardo Izar, Antônio Car
los Konder Reis, Gerson Peres, José Luiz Maia, Adylson
Motta, Bonifácio de Andrada, Brandão Monteiro, Vivaldo
Barbosa, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Joaquim Bevilácqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio
Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Haroldo Lima, Roberto
Freire e Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguintes Se
nhores Constituintes: Carlos Sant'Anna, Nilson Gibson,
Prisco Viana, Carlos Chiarelli, José Lins, José Lourenço,
José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Sandra Ca
valcanti, Enoc Vieira, Virgílio Távora e Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM -67 Constituintes;
votaram NAO 12 Constituintes. Total: 79 votos. O Des
taques foi aprovado.

Em votação Destaque n,o 1109, requerido pelo Sr.
Constituinte Vilson Souza, referente à Emenda n,v 23147.
Ê uma emenda supressíva, O destaque está prejudicado.

Igualmente prejudicado, o Destaque n.? 5621, requerido
pelo Sr. Constituinte José Ignácio Ferreira, referente à
Emenda n.o 14221. Ê uma emenda substitutiva.

Em votação o Destaque n.o 5698, requerido pelo Cons
tituinte José Ignácio Ferreira, referente à Emenda n ?

11152. Ê um destaque aditivo.
Está presente o Constituinte José Ignácio Ferreira?

(Pausa) Ausente. Prejudicado.
Em votação o Destaque n.O 8122, requerido pelo Cons

tituinte Osvaldo Coelho, referente à Emenda n.O 30242.

Está presente o Constituinte Osvaldo Coelho? (Pausa)
Ausente. Prejudicado.

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

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra V. Ex.a

O SR CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, o painel j á foi desligado e os nomes e os votos
da última votação já desapareceram. Encareceria à Mesa
que, enquanto o painel não fosse usado novamente, per
manecessem os nomes e os votos consignados na última.
votação. (Muito bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Esta é
uma solicitação que a Mesa não tem facilidade de atender,
por ser matéria referente ao processo de informática, em
que o Presidente não tem experiência. Segundo nosso as
sistente, é impossível fazê-lo, pois o painel tem que ser
imediatamente preparado para a votação subseqüente.
Insisto em que não sou autoridade no assunto e que não
posso dialogar com os nobres Constituintes que o são.
Prefiro louvar-me neste momento, na informação do nos
so assistente.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - O
Presidente poderia indagar ao assistente por quanto tem
po o painel pode permanecer com as indicações?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Vivaldo Barbosa, sua questão de ordem já foi res
pondida. Solicito a colaboração sempre eficaz de V. Ex.a
com a Mesa.

Em votação o Destaque n.? 6869, requerido pelo Cons
tituinte Fernando Henrique Cardoso, referente à Emenda
n.O 34972. Este destaque já está atendido em votações
anteriores.

Passemos à votação do art. 13, § 8.°

Sobre a mesa requerimento da ilustre Constituinte
Sandra Cavalcanti:

"Nos termos regimentais, requeiro preferên
cia para votação dos seguintes destaques, quando
da votação do Título n ... JJ

A ilustre Constituinte Sandra Cavalcanti retira o rosá
rio de preferências colocadas aqui, sobre a mesa.

Destaque n.? 2871-87, do Sr. Aluízio Campos,
"que suprime o art. 13, § 8.°, do Substitutivo n.O 2".

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Des
taque n.o 2871 do Constituinte Aluízio Campos está pre
judicado pela sua ausência. (Pausa) A Mesa quer agilizar
os trabalhos, mas não é sempre que pode fazê-lo. Há,
aqui, indicação do ilustre Constituinte Aluízio Campos,
indicando o ilustre Constituinte Antônio Carlos Konder
Reis para fazer a defesa do seu destaque, referente ao
texto do § 8.° Ê uma emenda supressiva do § 8.° O desta
que não está prejudicado, repito, porque houve indicação
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para usar da palavra o Sr. Constituinte Antônio Carlos
Konder Reis, a quem, neste momento, a Mesa concede a
palavra.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, o desta
que não é supressivo do parágrafo, mas da expressão
"espontaneamente", encontrada no final do parágrafo. Foi
esta a informação que o Constituinte Aluízio Campos me
transmitiu, quando socílítou que fizesse a defesa do des
taque.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Ilustre
Constituinte Konder Reis, só para que não se estabeleça
confusão entre o encaminhamento de V. Ex.a e o que a
Mesa anuncia o Destaque n.o 2871, requerido pelo Cons
tituinte Aluizio Campos, pretende a supressão do texto do
parágrafo. Obviamente, é um destaque posterior, segundo
estou informado. (Pausa)

Ilustre Constituinte Konder Reis, a Mesa tem de peni
tenciar-se, já que se trata de prática que não ajuda a Mesa.
O Constituinte Aluízio Campos anuncia seu destaque. e
depois o escreve à máquina, modificando ~ que pretendia
inicialmente. Tem sido assim. Vamos, porem, respeitar o
ilustre ausente e membro da Mesa.

Com a palavra o Constituinte Konder Reis.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER
REIS - Realmente, o Destaque n.? 2871, do nobre Cons
tituinte Aluízio Campos, segundo cópia que me foi enca
minhada, pretende a supressão "espontaneamente", cons
tante ao final do § 8.° Estou sendo informado, neste mo
mento, de que o nobre Constituinte José Richa tem um
destaque mais abrangente. Retiro, portanto, o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a
tem razão.

Destaque n.o 7222·87, do Sr. José Richa, "que
suprime o art. 13, § 8.0 do Substitutivo n,o 2".
(175.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o Destaque n.o 7222, do Constituinte José Richa, que
solicita a supressão integral do texto.

Com a palavra o ilustre Constituinte José Richa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, aprovamos o § 3.° do art. 13, que diz
que, dentre outras são condições de elegibilidade a filia
ção partidária seis meses antes da eleição. E o § 5.0 do
art. 50 diz que os militares, enquanto em efetivo serviço,
não poderão estar filiados a partidos políticos. Ora, se en
quanto em exercício não podem estar filiados a partidos
políticos e para serem elegíveis têm de filiar-se seis meses
antes, o § 8.0 não tem sentido, quando quer disciplinar
a forma, depois da eleição, da agregação até a eleição e,
se eleito, o afastamento da atividade militar.

Já aprovamos um. Vamos aprovar o § 5.° do art. 50.
Evidentemente, não tem sentido manter-se o § 8.° deste
artigo, uma vez que não cabe disciplinar algo que efeti
vamente não vai acontecer. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Paulo Ramos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Constituintes, naturalmente, depois da
exposição feita pelo Constituinte José Richa, talvez fosse
desnecessário que outro Constituinte usasse da palavra.
Entretanto, é importante dizer que a História do Brasil
registra a participação de vários militares no engrandeci
mento do Congresso Nacional. Hoje, inclusive, há vários
militares que, não obstante possíveis divergências, são Cons
tituintes que engrandecem os trabalhos da Assembléia Na
cional Constituinte.

Não podemos, de forma alguma, permitir que ao mi
litar sejam impostas excessivas restrições que certamente
impedirão que à vida pública tenham acesso os militares.

Portanto, o destaque apresentado pelo Constituinte José
Richa, que hoje, nesta Casa, todos sabem, guarda vínculo
estreito com setores militares, deve ser acolhido, por re
presentar um sentimento maior, aqui defendido, qual seja,
o de que possamos caminhar no sentido do fortalecimento
do regime democrático.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Prisco Viana, que fará encaminha
mento contrário.

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, não sem grande constrangimento,
venho à tribuna para discordar do entendimento do Co~s

tituinte José Richa a respeito do dispositivo ora em dIS
cussão.

S. Ex.a disse que o § 3.° do art. 13 estabelece as con
dições de elegibilidade - dentre elas, a obrigatoriedade de
filiação a partidos políticos e de domicílio eleitoral pelo
prazo mínimo de 6 meses. Segundo o entendimento de
S. Ex.a, esse dispositivo dispensaria o § 8.°, que estabelece
uma regra para elegibilidade dos militares, atendendo às
peculiaridades da sua atividade e de sua própria organi
zação: não poderem filiar-se a partidos políticos e, muito
menos, manterem atividade política. A redação oferecida
pelo nobre Relator é correta, porque, se o militar da ativa
desejar ser candidato. deverá desligar-se a tempo de cum
prir a exigência do § 3.°

Por esta razão, manifesto-me contrário à emenda, e
advirto o Plenário para o fato de que o entendimento
do nobre Constituinte é equivocado e devemos, assim, votar
pela manutenção do texto. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
oradores inscritos. Vamos passar ao processo de votação.
A Presidência solicita a todos os Srs. Constituintes que
tomem os seus lugares, a fim de darmos início à votação
pelo sistema eletrônico.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio
Britto, Bernardo Cabral, Celso Dourado, Cid Carvalho, Egí
dio Ferreira Lima, Fernando Gasparian, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Paulo Bisol, José
Richa, Mário Lima, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Os
waldo Lima Filho, Paulo Ramos, Renato Vianna, Sigmarin
ga Seixas, Wilson Martins, Antonio Mariz, Daso Coimbra,
Israel Pinheiro, João Agripino, João Natal, José Tavares,
Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Antoniocarlos
Mendes Thame, Edme Tavares, Francisco Benjamim, San
dra Cavalcanti, Enoc Vieira, Antônio Carlos Konder Reis,
Brandão Monteiro, Vivaldo Barbosa, Lysâneas Maciel, Fran
cisco Rossi, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sam
paio, Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad. Vo
taram NÃO os seguintes senhores Constituintes: José Fo
gaça, Nilson Gibson, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Ro
drigues Palma, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos Chia
relli, Christóvam Chiaradia, Eraldo ';I'inoco, Inocêncio Olí
veíro, José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos,
José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Mário Assad, Hugo Na
poleão, Jonas Pinheiro, Gilson Machado, Ricardo Izar, Ger
son Peres, José Luiz Maia, Adylson Motta, Bonifácio de
Andrada, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oli
veira.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 45 Constituintes;
votaram NÃO 29 Constituintes. Total: 74 votos. O Destaque
foi prejudicado por falta de quorum qualificado.



1408 Quarta-feira 27 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

Prejudicados estão também os Destaques n.os 5838, de
autoria do Constituinte Carlos Cardinal, referente às Emen·
das n.os 1115 e 4574, requerido pelo Constituinte Francisco
Rossi, referente à Emenda n.O 32851.

Destaque n.O 0265·87, do Sr. José Genoíno 
Emenda n.O ES·33000·4, do Sr. José Carlos Sabóia,
"que modifica o art. 13 § 9.0 do Substitutivo n.O 1
(art. 13, § 8.0 do Substitutivo n.O 2)". (176.a vo
tação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o Destaque n.o 265, requerido pelo Constituinte José
Genoíno, referente à Emenda n.o 33000, de autoria do Sr.
Constituinte José Carlos Sabóia.

O Constituinte José Genoíno não está presente, mas
deixou indicação para o ilustre Constituinte Paulo Ramos
defender o destaque.

O texto da emenda é o seguinte:

"Seja dada ao § 9.0, do art. 13, a seguinte
redação:

§ 9.° São elegíveis os militares alistáveis, ob
servadas para o militar em atividade as disposi
ções seguintes:

I - serão agregados pela autoridade superior
ao se candidatarem, permanecendo nesta condição,
se eleitos, sendo promovidos apenas pelo critério
de antigüidade;

Ir - o tempo de exercício do mandato eletivo
será contado para todos os efeitos legais, exceto
para promoção por merecimento;

UI - em caso de renúncia de mandato ou não
reeleição o militar será desagregado e reintegrado
ao serviço ativo;

IV - é facultada a opção pela remuneração
do posto ou graduação dos titulares de mandato
municipal."

Concedo a palavra ao Constituinte Paulo Ramos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Constituintes, quando tive a oportuni
dade de encaminhar favoravelmente a emenda supressíva
apresentada pelo Senador José Richa, deixei de observar
que o texto atual do 2.0 Substitutivo do nobre Relator, nos
termos em que se encontra redigido, impede qualquer mio
litar do serviço ativo de ser candidato. Segundo o texto,
o militar do serviço ativo está proibido de ser candidato
a cargo eletivo. Ora, se Um artigo exige como condição
para ser candidato que o pretendente seja filiado a partido
político, outro já diz que o militar, enquanto no serviço
ativo, não poderá estar filiado a partido político. O que
é pior: o § 8.°, constante do texto, ainda determina que o
militar, desde que conte menos de dez anos de serviço,
para concorrer a cargo eletivo deverá pedir baixa do ser
viço ativo. Tendo mais de dez anos e sendo eleito - vejam
bem - será obrigatoriamente transferido para a reserva.

Sr. Presidente, esta pena não se aplica a nenhum ser
vidor público ou privado. Estamos pretendendo elaborar
uma Constituição para o fortalecimento do Estado de di
reito democrático. E o próprio texto constitucional diz
que todos são iguais perante a lei. Não é possível que esta
Assembléia Nacíorial constituinte vá restringir ao militar
o exercício do poder político. Não podendo exercer demo
craticamente direitos políticos, ao militar só resta servir
de massa de manobra, muitas vezes de cúpula para intro
missão no processo político. liJ necessário que esta Assem
bléia Nacional Constituinte compreenda que, se pretende
mos a democracia, precisamos eliminar da vida do militar
a possibilidade de participar do processo político apenas
por meio de instrumentos não democráticos.

O texto do Relator, ao abordar os direitos políticos
realtivos ao servidor público civil, diz o seguinte:

"Ao servidor público em exercício de mandato
eletivo aplicam-se as seguintes disposições:

1 - Tratando-se de mandato eletivo federal
ou estadual, ficará afastado de seu carga, empre
gC? ou função, sem direito a optar pela remunera
çao,

2 - Investido do mandato de prefeito ou ve
read~r, será afastado de seu cargo, emprego ou
função, sendo-lhe facultado optar pela sua remu
neração."

Vejam bem que ao servidor público civil é concedido
ainda o direito de optar por uma remuneração mais favo
rável. Não podemos, Sr. Presidente, Srs. e Sras. Consti
tuintes, !.ratar com discriminação o militar simplesmente
em funçao de estarmos fazendo uma Constituição para
s.uperar a da ditadura militar. Não podemos apenar o mí
lítar porque estamos tentando sair de uma ditadura mili
tar.

O que pretende esta emenda é simplesmente dar ao
servidor militar iguais direitos políticos, condições iguais
as do servidor público civil, aquelas condições das quais
se beneficiam todos os cidadãos. Estamos aqui para pre
parar um texto democrático que possibilite a todos os cída
d~os, militares ou não, participarem da atividade política.
Nao se trata de levar a atividade política para o quartel.
Ao contrário, pretende-se, sim, dar ao militar a possibili
dade de, em pretendend~ participar do processo político,
ter ao seu cargo ou função remunerada garantida, apenas
dela ficando afastado, enquanto for candidato e exercer
o mandato.

Peço a todos os Srs. Constituintes que compreendam o
alcance desta medida e procurem dar uma demonstração
de que esta Casa não discrimina o cidadão simplesmente
por vestir farda.

O SE. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
oradores inscritos para encaminhamento contrário. Vamos
passar ao processo de votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Fernando Lyra, Haroldo
Sabóia, José Paulo Bisol, Nelton Friedrich, Paulo Ramos,
Sigmaringa Seixas, Antonio Mariz, João Agripino, João
Natal, José Tavares, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vil
son Souza, Jonas Pinheiro, Brandão Monteiro, Vivaldo
Barbosa, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Luiz Inácio Lu
la da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Lima, Ro
berto Freire e Jamil Haddad. Votaram NJiO os seguintes
Senhores Constituintes: Almir Gabriel, Antônio Britto,
Artur da Távola, Bernardo Cabral, Celso Dourado, Cid
Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernando Gasparian, João
Calmon, José Fogaça, José Richa, Nelson JDbim, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Pimenta da Veiga, Prisco
Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Pal
ma, Wilson Martins, Euclides Scalco, Israel Pinheiro, Aloy
sio Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam
Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Ben
jamim, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José
Lourenço, José Santana de Vasconcellos, José Thomaz No
nô, Luís Eduardo, Mário Assad, Sandra Cavalcanti, Enoc
Vieira, Hugo Napoleão, Gilson Machado, José Tinoco, Paes
Landim, Simão sessím, Antônio Carlos Konder Reis, Ger
son Peres, Jorge Luiz Maia, Bonifácio de Andrada, Gas
tone Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oliveira e José
Maria Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 25 Constituintes;
votaram NÃO 52 Constituintes. Total 77 votos. O Destaque
foi rejeitado.
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Em conseqüência, está prejudicado o Destaque n,o 750,
requerido pelo Constituinte José Carlos Sabóia, referente
à Emenda n.o 33000. Ela era idêntica.

Destaque n,? 2332-87- Emenda n. O IP-07650-1,
do Sr. Paulo Delgado, "que modifica o art. 27
inciso 11 alínea "f" do Projeto de Constituição
(art. 13, § 8.0 do Substitutivo n.O 2)". (177.a vo
tação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o Destaque n. 2332, requerido pelo Constituinte Paulo
Delgado, referente à Emenda n.o 7650, emenda substituti
va, cujo texto é o seguinte:

"Dê-se nova redação à alínea f do inciso Ir do
art. 27:

É garantida a plena elegibilidade dos mili
tares, desde que se licenciem ou se afastem do ser
viço ativo quatro meses antes da data designada
para a realização das eleições,"

Com a palavra o Constituinte Paulo Delgado.
O SR. CONSTITUINTE PAULO DElIGADO - Sr. Pre

sidente, Srs. Membros da Comissão de Sistematização,
para nós, do Partido dos Trabalhadores, a concepção que
deve prevalecer no sistema eleitoral e na regra de orienta
ção e definição da elegibilidade é a universalização ao
máximo das condições de elegibilidade. E, ao pensar nisso,
entendemos que não é possível, a pretexto de não se poli
tizarem as Forças Armadas, pretender-se contrapolitizá
las, não incorporando os militares ao processo político
nacional. A desmilitarização da sociedade brasileira impli
ca visão profissional das Forças Armadas e, ao mesmo
tempo, sua não incorporação ao processo político.

Por esta razão - a fim de se evitar a contrapolitiza
ção das Forças Armadas ou sua politização negativa 
entendemos que os militares, como cidadãos de pleno
direito, e não de segunda classe, como já disse o Consti
tuinte Paulo Ramos, devam ter plenos direitos assegura
dos. Isso desde que se afastem do serviço ativo, como qual
quer cidadão que trabalhe, por exemplo, em órgão público,
para se candidatarem e, caso eleitos, passassem a gozar de

licença. Posteriormente, não permanecendo na política,
que possam retornar aos quartéis e seguir profíssão defi
nida como opção pessoal.

Esta a razão pela qual entendemos que a Comissão de
Sistematização deve acatar a emenda em forma de desta
que, para que possamos ter definitivamente sanada a
ruptura, na concepção democrática, existente entre a so
ciedade civil e os militares, incorporando-os, com plenos
direitos, à vida democrática nacional.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Lysâneas Maciel.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, quando apresentamos, na
Subcomissão dos Direitos Políticos, dos Direitos Coletivos
e Garantias, a norma que permitia a todos os militares
participarem da política na condição de cidadão pleno,
estávamos precisamente preocupados com sua inserção na
política e o rompimento de uma vala existente entre os
militares e a sociedade civil no Brasil, entre a questão da
segurança nacional e a questão das liberdades democráti
cas.

Sugerimos, então, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
que todos os militares tivessem pleno direito a todos os
aspectos da cidadania, não como corporação ou organiza
ção, como têm ocorrido nos últimos anos, quando quiseram
manipular os destinos políticos do País. E nós o fizemos
conscientemente, porque na verdade não há razão lógica
para excluí-los da participação plena.

Agora, quando vêm como corporação militar, como Mi
nistério - Marinha, Exército e Aeronáutica - ou na con-

dição de Chefe do SNI tentar influir nos mecanismos polí
ticos do País, a sociedade tem que se precaver, porque
vêm numa condição privilegiada. Muitas vezes, como fize
ram no início dos trabalhos da Constituinte, mandaram
recados para que nos curvássemos às suas pretensões nem
sempre legítimas, nem sempre verdadeiras.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o que se defende
aqui é o direito de o cidadão, fardado ou não, concorrer
a todos os postos eletivos. Se são alistáveis, são elegíveis.
O que se pretende com essa emenda é que tenham - na
condição de dirigentes, de comandantes de tropa ou de
unidade - as mesmas condições que os cidadãos comuns.
É preciso que se possam licenciar, a fim de concorrerem
em igualdade de condições com os cidadãos comuns.

Sr. Presidente, pode ser que se inicie aqui o fim do
fosso entre as Forças Armadas e a sociedade civil no
País. Pode ser que se lhes tire essa condição privilegiada.
São cidadãos comuns, sim, os militares, mas cidadãos que
não podem manter no comando de suas guarnições milita
res o direito especial de, com a faTda, com as estrelas ou
com o comando de unidade, terem a condição de influir
na vida política do País. Os militares devem ter o direito,
como cidadãos comuns, de se candidatar. Eles têm direito,
como cidadãos comuns e não como comandantes de quar
nição, como 'comandantes de Ministérios, de influir nos
destinos do País.

Portanto, devemos romper esse fosso, permitindo ao
marinheiro, ao general que se candidatem, deixando ao
povo o julgamento supremo da apreciação de suas can
didaturas. Essa a intenção da emenda, que deve merecer
o nosso sufrágio para romper a dicotomia entre sociedade
civil e força militar.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
oradores inscritos para encaminhamento contra.

Com a palavra o ilustre Relator auxiliar Antônio
Carlos Konder Reis.

O SR. RELATOR (Antonio Oarlos Konder Reis) 
Sr. Presidente, Sras. e srs, Constituintes, em nome do Sr.
Relator-Geral, devo manifestar-me favoravelmente à
manutenção do texto. A emenda do nobre Constituinte
Paulo Delgado estabelece a garantia plena da elegibili
dade dos militares, desde que se licenciem ou se afastem
do serviço ativo quatro meses antes da data designada
para as eleições. S. Ex.a toma, como ponto de referência,
a data da realização das eleições e não a data da escolha
como candidato nem a data em que aceita disputar a
eleição. O Relator entende que há, certamente, uma in
tenção generosa, mas também um erro técnico na elabo
ração da emenda, porque o ponto de referência para o
licenciamento ou afastamento das Forças Armadas é a
data da eleição, e o tempo designado é de apenas quatro
meses. Em razão desse argumento, o Relator mantém o
texto do Substitutivo. (Palmas)

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Fernando Lyra, Fran
cisco Pinto, Haroldo Sabóia, Antonio Mariz, Octávio Elísio,
Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza, José Paulo
Bisol, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas,
Brandão Monteiro, Vivaldo Barbosa, Lysâneas Maciel,
Francisco Rossi, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda
Sampaio, Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad.
Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Almir
Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Ca
bral, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cid Carvalho, Egí
dio Ferreira Lima, Fernando Gasparian, João Calmon,
Euclides Scalco, Israel Pinheiro, João Agripino, João Na
tal, José Tavares, José Richa, Nelson Jobim, Nilson Gib
son, Oswaldo Lima Filho, Pimenta da Veiga, Prisco Viana,
Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma Se
vero Gomes, Wilson Martins, Aloysio Chaves, Ar~aldo
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Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Edme Ta
vares, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Inocêncio Oli
veira, José Jorge, José Lins, José Lourenço, José Santana
de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Mário
Assad, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Hugo Napoleão,
Jonas Pinheiro, Gilson Machado, José Tinoco, Paes Lan
dim, Ricardo Izar, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson
Peres, José Luiz Maia, Adylson Motta, Bonifácio de An
drada, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua e Adolfo Oli
veira.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 23 Constituintes;
votaram NAO 57 Constituintes. Total: 80 votos. O Desta
que foi rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem
V. Ex.a a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, é do nosso conhecimento que, tão logo termi
nada cada votação, um ou dois minutos depois a Mesa já
possui cópia impressa do resultado do computador. Então
encareço à Mesa que mande distribuir uma cópia para
cada membro da Comissão à medida que as impressões
forem tiradas. Assim todos poderão acompanhar melhor o
processo e até conferir os votos anunciados no painel.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Vivaldo Barbosa, V. Ex.a levanta uma questão de
ordem que é mais uma reclamação. Mas a Mesa vai
examinar a viabilidade do pedido de V. Ex.a

Em votação o Destaque n.o 6386, requerido pelo Cons
tituinte Valter Pereira, referente à Emenda n,o 30395. O
Constituinte não está presente; a emenda está, pois, pre
judicada.

Sobre a mesa requerimento de preferência do Consti
tuinte Pimenta da Veiga. S. Ex.a desiste da preferência.

Em votação o Destaque n.o 2857, requerido pelo Cons
tituinte Farabulini Júnior, referente à Emenda n.o 23884.
O Constituinte Farabulini Júnior não está presente nem
indicou quem o substituísse; a emenda está, pois, preju
dicada.

Em votação o Destaque n.O 4701, requerido pelo Cons
tituinte Euclides Scalco. S. Ex.a desiste de seu destaque.

Em votação o Destaque n.> 6870, requerido pelo Cons
tituinte Fernando Henrique Cardoso, referente ao texto
do parágrafo. O Constituinte Fernando Henrique Cardo
so não está presente. Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.o 396, requerido pelo Consti
tuinte José Genoíno, referente ao texto do parágrafo. Não
há nenhuma indicacão e o nobre Constituinte não está
presente; está, pois,'prejudicado o destaque.

Passemos à votação do § 9.0
Destaque n.? 3870-87 - Emenda n,? E8-26031

6, do 81'. Gastone Righi, "que suprime o art. 13 §
10 do Substitutivo n," 1 (art. 13 § 9.° do Substitu
tivo n.? 2)". (178.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sobre a
mesa há requerimento de preferência, de autoria do Cons
tituinte Gastone Righi para a votação da emenda n.o
26031-6, também de sua aut-oria.

V. Ex.a mantém o requerimento de preferência?

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, só um esclarecimento. Minha emenda é supres
siva total, e parece-me que já seria a primeira a ser vo
tada. Portanto, é dispensável a preferência?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai examinar a questão. A primeira emenda a ser votada

seria a do Constituinte Aluízio Campos. Não estando pre
sente S. Ex.a, ela está prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Se mi
nha emenda já for a primeira, evidentemente não vamos
cometer bis in idem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Há tam
bém uma emenda supressíva, de autoria do Constituinte
José Ulísses de Oliveira. S. Ex.a está presente? (Pausa)
Não estando presente o autor está prejudicada a emenda.

Não precisamos votar a preferência. Passemos à vo
tação da emenda do Constituinte Gastone Righi. É o
Destaque n,> 3870, referente à Emenda n.? 26031-6, que
objetiva a supressão de parágrafo.

Tem a palavra o Constituinte Gastone Rhighi.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre

sidente, Srs. Constituintes, o § 9.° do art. 13 estabelece que
são inelegíveis, para quaisquer cargos, o cônjuge ou pa
rentes até segundo grau, por consangüinidade, afinidade
ou adoção, do Presidente da República, do Governador e
do Prefeito que tenha exercido mais da metade do man
dato, e só ressalva os que já exercem mandatos eletivos.

Com esta redação, Srs. Constituintes, qualquer pessoa
que morar no Rio Grande do Sul e for parente de um
prefeito no Rio Grande do Norte não se poderá candida
tar a nenhum cargo eletivo dentro do País. Jl': uma verda
deira aberração.

Na realidade, a nossa proposta constitucional já prevê
lei complementar para estabelecer casos de inelegibilida
de na defesa do regime democrático, da probidade admi
nistrativa, da moralidade e da normalidade e legitimidade
das eleições. Portanto, não é preciso que a Constituição vá
ao ponto absurdo da proibição total e absoluta de eleição
mesmo para parentes por afinidade. E vejam os Srs.
Constituintes que parente por afinidade é o cunhado, al
guém que sequer escolheu o parentesco e nem mesmo tem
a consangüinidade ou o liame familiar estabelecido.

Brs, Constituintes, é uma verdadeira aberração o que
aqui está escrito. Esta proibição de candidatura a qual
quer cargo deve ser suprimida. Já há dispositivo que per
mite à lei complementar estabelecer casos de inelegibili
dade, em decorrência do parentesco, do exercício de cargo
ou função pública.

Portanto, é despicienda, é irrita, é anódina esta dis
posição. Até mesmo por economia, no esforço de enxugar
mos esta Constituição, recomenda-se suprimir este artigo,
absolutamente dispensável e até incômodo e indesejável
para uma boa ordem jurídico-constitucional no País.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Antônio Britto, que encaminhará
contra a proposição do ilustre Constituinte Gastone Righi.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr.
Presidente, Sras. e srs. Constituintes, o nobre Constituin
te Gastone Righi aponta uma dificuldade existente no
texto do § 9.° do art. 13, que ora discutimos e votamos.
S. Ex.a, tendo em vista esse argumento, vem a esta Casa
propor simplesmente a supressão integral do dispositivo.

Seria visivelmente um grave equívoco e, mais do que
isso, uma originalidade, contrariando toda a tradição que
vem sendo sustentada em nosso País. E ísto ocorre feliz
mente, porque, ao elencarmos dispositivos moralizadores
do texto constitucional, seguramente não haverá muitos
com a mesma correção e importância deste que aqui está.

Para tranqüilizar o nobre Constituinte e Líder Gas
tone Righi, informo a S. Ex.a e à Casa que existe e será
votada, logo a seguir, emenda que resolve as duas difi
culdades apontadas no texto do Substitutivo. Trata-se
de emenda de autoria do Constituínte Felipe Mendes,
do PDS, determinando em primeiro lugar, que a íne
legibílídada se dê no território de jurisdição do titular.
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Em segundo lugar, no final, o dispositivo esclarece que
essa inelegibilidade não se daria se já fosse titular de
mandato eletivo e candidato à reeleição. Portanto, re
solv-a as duas dificuldades que poderiam ser apontadas
nesse dispositivo.

Ora, Sr. Presidente, ouvimos, há poucos minutos, o
texto que remedía as dificuldades apontadas pelo nobre
Constituinte Gastone Righi. Mas, ainda que este remédio
regimental não houvesse, a supressão deste dispositivo
permitiria exatamente o contrário: que se tornasse,
pela prímería vez neste País, elegíveis o cônjuge e o
parenta até segundo grau de qualquer dos detentores
de cargos executivos, colocando fora uma das mais
moralizadoras tradições deste País.

Por isto, peço a rejeição da Emenda do Constituinte
Gastone Righi, e uma vez mais, insisto em que as difi
culdades existentes no texto serão, a seu tempo, resolvi
das com ,a aprovação da Emenda Felipe Mendes.

O SR. PRESIDENTE (Bandâo Monteiro) - Com a
palavra o nobre Constituinte Francisco Rossi.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, entendemos que essa
proposta do Substitutivo n.o 2 é uma verdadeira aberra
ção, porque os casos de inelegibilidades de cônjuges e
outros parentes devem ser tratados em legislação ordi
nária. Aprovando o texto deste Substitutivo, estaremos
promovendo a maior cassação até hoje feita, na História do
Brasil, praticada pela Assembléia Nacional Constituin
te. Temos aproximadamente 5 mil Municípios. Se mul
tiplicarmos este número por 8 a 10 parentes, por prefei
to - citando apenas o caso do prefeito - teremos 40
mil pessoas cassadas neste País.

Considero este dispositivo um verdadeiro monstren
go. Faço um apelo no sentido de possibilitarmos que
outros casos, invocados pelo Constituinte Antônio Britto,
sejam tratados em legislação ordinária - com a
supressão do § 9.0, porque realmente tal dispositivo pro
moveria uma cassação absurda neste País e contraria
os princípios democráticos que têm norteados as ações
desta Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, prezados colegas, estamos diante de uma
emenda supressíva do ilustre Constituinte oastone
Righi, que retira o § 9.0 pura e simplesmente. É estranho
que os argumentos do eminente Parlamentar, realmente
judicioso, não nos possam convencer, porque, ao retirar
esse dispositivo, estamos atentando contra a moralidade
que deve existir no trato da coisa pública com relação
às eleições. Ignorar que parentes próximos de Governado
res, cônjuges candidatos, por exemplo, são beneficiados
pelo poder públíco, com recursos públicos, em suas elei
ções, seria tapar o sol com a peneira. É a realidade bra
sileira. Temos de manter o texto do Cabral II, morali
zador, que sustenta a moralidade na coisa pública. Não
vamos, em nome da liberdade, da democracia, dos que
acham que tudo se pode fazer, abrir a porta para que no
Pais ocorram fatos degradantes, como estamos acostuma
dos a presenciar, mesmo com a proibição da lei. A Cons
tituição precisa ser clara. Essa proibição é válida.

O eminente Constituinte Felipe Mendes tem uma
emenda que me parece melhorar um pouco o texto,
quando limita a proibição à área territorial da jurisdi
ção do titular. Esta é a única vantagem da Emenda
Felip,e Mendes, embora eu tenha também minhas dúvi
das. porque moralidade não tem limite territorial. Anali
semos uma hipótese: o irmão do Governador d-e São
Paulo se candidata, amanhã, a Governador do Estado
do Espírito Santo. Ninguém poderá ignorar que o irmão
ajudará o candidato, no Espírito Santo, utilizando a força
c o poder do Estado de São Paulo. Moralidade não tem
limite nem jurisdição, repito. A utilização do poder é
dentro do território nacional.

Acho que o texto do Cabral II moraliza nacionalmen
te este fato, e deveríamos ficar com ele. É a consideração
que faço, dirigindo apelo aos colegas no sentido de
mantermos esse texto, que parece ser o mais correto e
moralizador.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em
votação.

(Procede-se à votação)

votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Artur da Távola, Francisco Rossi e Gas
tone Righi. Votaram NÃO os seguintes Senhores Consti
tuintes: Abigail Feitosa, Almir Gabriel, Antônio Britto,
Bernardo Cabral Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cid
Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernando Gasparian,
Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João
Calmon, José Paulo Bisol, José Richa, Nelson Jobim, Nel
ton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo
Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Raimundo Be
zerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sigmaringa Sei
xas, Wilson Martins, Antonio Mariz, Euclides Scalco, Israel
Pinheiro, João Agripino, João Natal, José Tavares, Octávio
Elísio, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza, Aloysio
Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto,
Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares,
Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Inocêncio Oliveira,
João Menezes, José Jorge, José Lins, José Lourenço, José
Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís Eduar
do, Mário Assad, Osvaldo Coelho, Sandra Cavalcanti, Enoc
Vieira, Edison Lobão, Jonas Pinheiro, Gilson Machado,
Rícardo Izar, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres,
José Luiz Maia, Adylson Motta, Bonifácio de Andrada,
Brandão Monteiro, Vivaldo Barbosa, Lysâneas Maciel,
Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Haroldo Lima,
Roberto Freire, Jamil Haddad e Joaquim Bevilacqua.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 4 Constituintes;
votaram NÃO 75 Constituintes. Total 79 votos. O destaque
foi rejeitado, em conseqüência, prejudicados estão os
Destaques n.O 4008, de autoria do Constituinte Aluízio
Campos, n.v 6431, de autoria do Constituinte Prisco Viana;
n.O 7103, de autoria do Constituinte Álvaro Valle; n.o 8324,
de 'autoria do Constituinte Ronan Tito e n.o 4573, de au
toria do Constituinte Francisco Rossi.

Em votação o Destaque n.o 7223, requerido pelo Cons
tituinte José Richa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Sr. Presiden
te, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirado
o destaque. Sobre a mesa requerimento de preferência, de
autoria do Constituinte Oswaldo Lima Filho. Pretende
S. Ex.a que, ouvido o Plenário, seja concedida preferência
para a votação do Destaque n.O 3649 à Emenda n.o 33644-4.
Os srs, Constituintes desejam algum esclarecimento
sobre a preferência. (Pausa)

Em votação o destaque. Os STS. Constituintes que
estiverem a favor do destaque permaneçam como estão,
(Pausa) Aprovado.

Destaque n," 3649-87 Emenda n.o ES-
33644-4, do Sr. Oswaldo Lima Filho "que modi
fica o art. 13, § 10, do Substitutivo n,? 1 (art. 13,
§ 9.°, do Substitutivo n.O 7)".

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em con
seqüência será feita a votação do Destaque n.o 3049,
requerido pelo Constituinte Oswaldo Lima Filho, refe
rente à Emenda n,v 33644, do próprio autor, que objetiva,
no Título II "Direitos e Liberdades Fundamentais", que
se substitua o texto do § 10, do art. 13, pelo seguinte:
"São inelegíveis, para qualquer cargo, cônlugues ou os
parentes por consagüinidade, afinddade ou adoção, até
o segundo grau, do prefeito e do governador, ressalvados
os que já exercerem mandato legislativo".
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Concedo a palavra ao Constituinte Oswaldo Lima
Filho.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a emenda que defendo
é muito singela. Ela busca substituir, no texto do ante
projeto, a expressão "Ressalvados os que já exerçam man
dato eletivo", por, "Ressalvados os que exercem mandato
legislativo".

A tradição Constitucional brasileira, antes de 1964,
foi sempre a de permitir que os vereadores, os deputados
estaduais, os deputados federais, e os senadores que já
exerciam mandato, embora parentes, nos termos da p1'OO
bíção constitucional, de governadores, de presidentes e de
prefeitos, pudessem disputar o mandato, serem eleitos,
mas para cargos legislativos, não para cargos eletivos.
Se se colocar a expressão "cargo eletivo" vamos perturbar
a inelegibilidade anteriormente prevista. Os parentes
serão elegíveis para todos os cargos: prefeito, gover
nador e presidente da República. É só essa a modifica
ção que pretendo obter no texto.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Antônio Britto, que fará o enca
minhamento contrário.

O 8R. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sir. Pre
sidente, antes de fazer o encaminhamento contrário,
gostarãa de solicitar à Mesa um esclarecimento. Pela lei
tura do texto do Substitutivo, comparativamente ao tex
to da emenda, a única alteração seria "Presidência da
República" ou "Presidente da República", pelo que gos
taria de ouvir um eselareeímento.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, a emenda que ofereci atingia todos os
cargos - presidente, vãce-presídente, governador. Por um
defeito na datilografia, houve uma supressão no texto.
Retiro a emenda por esse motivo. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirada
a emenda.

Destaque 148 de autoria do Constituinte Oscar Cor
rêa. Alguém está indicado para representá-lo? (Pausa)
Prejudicado.

Sobre a Mesa Destaque n.o 2079, requerido pelo nobre
Constituinte Virgílio Guimarães, à Emenda n.o 22091. Há
algum Constituinte por 8. Ex.a credenciado? (Pausa) Pre
judicado.

Destaque n.o 2706, requerido pelo nobre Constituinte
Nelton Friedrdch, referente à Emenda n.o 3412. Emenda
substitutiva. O nobre Constituinte Nelton Friedrich está
presente? (Pausa) Prejudicado o destaque.

Destaque n.? 2935, requerido pelo nobre Constituinte
Ruy Bacelar, referente à Emenda n.O 25653. Há alguém
credenciado pelo nobre Senador? Não há. (Pausa) pre
[udícado,

Destaque n.O 4815, requerido pelo nobre Constituinte
Chagas Rodrigues, referente à Emenda n,v 21907. S. Ex.a
não está presente e não há nenhum Oonstltuãnte cre
denciado para defender a emenda. Pa.-ejudicado.

Destaque n,? 5851-87 Emenda n.o ES-
28060-1 do Sr. Jutahy Júnior "que modifica o ar
tigo 13, § 10, do Substitutlvo n,? 1 (artigo 13, § 9.°,
do Substitutivo n,? 02)".

O SR. PRESIDENTE (Brandão Montei,ro) - Des
taque n.> 5851, requerido pelo nobre Constituinte Jutahy
Júnior, referente à Emenda n.? 28060, de autoria do pró
prio autor. É uma emenda substitutiva, que objetiva dar
ao § 10 do art. 13 do Substitutivo a seguinte redação.

"São inelegíveis o cônjuge, os parentes con
sangüíneos ou afins, até segundo grau, ou por
adoção, do Presidente da República, de Gover-

nadares de Estado ou de Território, de Prefeito
ou dos que os hajam substituído, dentro de seis
meses anteriores ao pleito, salvo os titulares de
mandato eletivo e candidatos à reeleição."

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Jutahy Júnior,

O SR. CONSTITUINTE JUTAHY JÚNIOR - Sr. Pre
sidente, 81'S. Constituintes, quero fazer algumas obser
vações com relação ao texto proposto no Substitutivo do
Relator Bernardo Cabral. De início, temos de fazer uma
avaliação filosófá.ca. Há os que acreditam e os que não
acreditam neste instrumento, no sentido de não permí
tia.- que alguém, no exercício de cargo executivo, influen
cie a eleição de parentes até segundo grau. Para aqueles
que defendem a reeleição, tanto faz o texto atual como
o que nós propomos :para substitui-lo. Mas aqueles que
acreditam que o Poder Executivo exerce uma influência
nítãda no processo eleitoral têm de observar - vou usar
a palavra que acho correta - algumas Ineorreçôes no
texto proposto pelo Relator Bernardo Cabral. S. Ex.a diz
o seguinte: "São inelegíveis, para qualquer cargo, o côn
juge ou parente até o segundo grau, por consangüini
dade, afinidade, adoção, do Presidente da República do
Governador e do Prefeito que tenham exercido maiS da
metade do mandato, ressalvados os que já exercem man
dato eletivo".

Quero explicar o que pode ocorrer com este texto.
Os atuais prefeitos têm um mandato de seis anos. Diga
mos que um prefeito renuncie a seu mandato com três
anos e um dia e o vice-prefeito, assumindo o cargo, o
exerça durante 2 anos, 11 meses e 29 dias, fato que per
mite a eleição de todos os seus parentes. Não está cum
prido o objetivo de Se proíbír o abuso de poder econômico
e admínístratãvo na eleição dos seus parentes. Temos
uma outra situação: a não-coincidência nas eleições de
vereador, prefeito e governador. O que ocorr-a? O go
vernador, eleíto em 1986, pode eleger um parente até o
segundo grau, em 1988, seja para vereador ou prefeito,
e fazer esse parente, em 1990, candidato a governador
de Estado.

O que estamos propondo? Que o efeito real do abuso
do poder seja evitado num prazo mínimo de seis meses.
Então, só se torna imperativo o exercício do mandato
nos seis meses anteriores, e mantemos a garantia para
os que de fato exercem mandato eletivo e são candi
datos à reeleição. Esse é o objetivo moralizador da emen
da que acredito seja importante no texto constitucional.
Não tem sentido criar-se burla, fazer com que o cidadão
seja ·candidato apenas para acabar com a Inelegíbílidade,
Quero repetír o que aconteceria, governador eleito em
1986 elege filho ou mulher vereador ou vereadora no
mais distante Município e faz dele ou dela candidato ou
candidata à S.Ua própria sucessão quatro anos depois.
O caso é ainda mais absurdo quando o fato de o pre
feito, no exercício do cargo ter exercido um dia menos
do que a metade do mandato torna elegível todos os
seus parentes. Não me preocupo com os que defendem a
reeleíção. Conhecemos pensamentos diversos no sentido
de que não deve existir inelegibilidade e que o povo é
quem decide. Mas, dentro da nossa tradição politica bra
sileira, que deseja resguardar a lisura do pleito e não
haver abuso do pod-er por parte da administracão, da
máquina do Estado, a fórmula que acreditamos seja mais
correta é manter apenas o direito para a reeleição ou
tendo o prazo de seis meses anteriores ao pleito.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há

oradores inscritos.

A Mesa solicita a todos os 81'S. Constituintes que to
mem os seus lugares a fim de darmos inicio à votacão
pelo sistema eletrônico. (Pausa) •



Janeiro ele 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta·feira 27 1413

o nobre Constituinte Jutahy Júnior retira a sua
emenda. (Palmas)

Em votação o Destaque n. 6404, requerido pelo Cons
tituinte Valter Pereira, referente à Emenda n,o 30396.
O Constituinte Valter Pereira está ausente. Prejudicado° destaque.

Em votação o Destaque n.O 6404, requerido pelo Cons
tituinte Vasco Alves, relativo à Emenda n.o 30396. Au
sente. Prejudicado.

Em votação o Destaque n.? 8132, requerido pelo Oons
tdtuinte Osvaldo Coelho. Ausente. Prejudicado.

Destaque n,? 8151-87 do Sr. Har~ldo Sabóia
- Emenda n.O ES-22627-4, do Sr. Felipe Mendes,
"que modifica o art. 13, § 10 do Substitutivo n.O 1
{art. 13, § 9.° do Substitutivo n.O 2)". (179.a vo
tação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o Destaque n.o 8151, requerido pelo Constituinte
Haroldo Sabóia, referente à Emenda n.O 22627, substi
tutiva, com a seguinte redação:

"§ 10 - São ínelegiveãs, no território da ju
risdição do titular, o cônjuge e os parentes, con
sangüíneos ou afins até o segundo grau ou por
adoção, do Presidente da República, de Gover
nadores e de Prefeito ou de quem os haja subs
tituído dentro de seis meses anteriores ao pleito,
salvo se titular de mandato eletivo e candidato
à reeleição."

Concedo a palavra ao Constituinte Antonio Mariz
indicado pelo Constituinte Haroldo Sabóia. '

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Sr. Pre
sidente, Sr.as e Srs. Constituintes, conforme lido pelo Sr.
Presidente, Constituinte Brandão Monteiro, a emenda
substitutiva, cujo destaque é do Constituinte Haroldo
Sabóia, de autoria do Constituinte Felipe Mendes, está
redigida nos seguintes termos:

"São inelegíveis, no território da jurisdição do
titular, O cônjuge e os parentes consangüíneos
ou afins até segundo grau ou por adoção, do
Presidente da República, de governadores e de pre
feito, ou de quem os haja substituído dentro de
seis meses anteriores ao pleito, salvo se titular
de mandato eletivo e candidato à reeleição."

O texto aqui sugerido corrige, a meu ver, dois graves
excessos contidos na proposta do Substitutivo n. Estou
certo de que eles decorrem de um lapso e não de uma
intenção do relator, que se tem havido com extrema pro
ficiência nas proposições que apresentou a esta Assem
bléia. No entanto, o § 9.0 , tal como redigido, levaria a que
essa inelegibilidade decorrente do parentesco fosse esten
dida a todos no País inteiro, ainda que o parentesco fosse
com o prefeito municipal, pois não faz ressalva "no terri
tório da jurisdição do titular do cargo".

Ora, o prefeito que se elegesse no Estado de Ron
dônia tornaria inelegível o seu parente de até segundo
grau em qualquer outro Estado do Pais, o que é, eviden
temente, um absurdo, porque foge aos fins da norma.
O objetivo dessa legislação é impedir o nepotismo, a prá
tica da oligarquia e que se governe através de prepostos.
Essa é a finalidade da norma. Como um prefeito, em um
Estado distante, poderia tornar inelegível os seus parentes
no outro extremo desse imenso território nacional? Dai
a importância de assinalar, como faz o destaque que é
encaminhado, a jurisdição do titular do cargo. A inelegi
bilidade se dá na jurisdição do prefeito, no munícípío
em que a pessoa é prefeito; na jurisdição do governador,
quer dizer, no Estado em que alguém governa; na juris
dição nacional, em todo o território nacional, quando se
tratar do presidente da República. Só no caso do presi-

dente da República as inelegibilidades alcançam todo o
território nacional. Por isso se impõe fazer a ressalva
contida na emenda, no sentido de que são inelegíveis no
território da jurisdição. Aí, sim, cabe aplicar esse tipo
de norma.

Por outro lado, ao final do texto, ocorre um excesso:
a inelegibilidade desaparece desde que o candidato seja
titular, como diz o texto, de "mandato eletivo", sem se
referir ao fato da reeleição. Isso significa que o parente
em primeiro grau - o filho ou o pai do governador, do
prefeito ou do presidente da República - pode candi
datar-se a esses mesmos cargos pelo fato de deter um
mandato eletivo. Por exemplo, o de vereador de uma pe
quena cidade do interior brasileiro. É fugir à teleología
da norma, aos seus fins e aos seus objetivos. Tem em
mira justamente evitar, como disse, o nepotismo e a for
mação de oligarquias.

Daí o texto proposto: sanar esses dois óbices que se
antepõem à aprovação do texto do sr. relator. De um
lado, fixa-se que a inelegibilidade ocorre na jurisdição
do titular do cargo; de outro, exclui-se a inelegibilidade
no caso apenas da reeleição, para quem já é detentor de
mandato eletivo. Essas as razões pelas quais defendemos
a aprovação da emenda do Constituinte Felipe Mendes,
destacado pelo Constituinte Haroldo Sabóia, que tem as
especificações por V. Ex.a anunciadas.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Gastone Righi, que encaminhará
contra a proposição.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, há pouco, sustentei desta tribu
na uma emenda supressiva de todo esse dispositivo. E o
fiz mostrando que o dispositivo era realmente incongru
ente e mal redigido e que trazia em seu bojo um absurdo
inadmissível: que o parente de prefeito do interior de um
Estado não pudesse candidatar-se a vereador em outro
Estado longínquo.

Na esteira desse entendimento, vem agora essa emen
da reconhecendo que realmente o dispositivo é um absur
do. Só que não corrige o absurdo. Através de um portu
guês que deixa muito a desejar e de uma expressão de
absoluta incongruência, declara a emenda que "são inele
gíveis no território da jurisdição do titular" - só que
não explica que titular e que gênero de jurisdição - "o
cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins até o se
gundo grau, ou por adoção, do presidente da' República,
do Governador e de Prefeitos, ou de quem os haja substí
tu.do dentro de seis meses anteriores ao pleito, salvo se
titular de mandato eletivo".

Titular só aparece aí. Então, a jurisdição de titular
seria a desse titular de mandato eletivo? É claro que o
defeito redacional compromete em seu todo essa emenda.
Mais ainda, ressalva apenas o titular de mandato eletivo
se candidato a reeleição. Quem votou contra minha emen:
da supletiva, na verdade estava votando contra Roseane,
porque permitia ao Zequinha Sarney candidatar-se mas
não a Roseane. Agora, quem votar nesta emenda ~stará
votando contra O Zequinha, porque estará proibindo nosso
colega de se candidatar a qualquer posto que não seja o
de deputado federal. Não sei por que essa ingerência e
essa incongruência a que se quer levar esta douta Comis
são. Se votaram não à minha emenda, este não deve ser
mantido, mesmo porque a emenda atual não melhora o
texto. Pelo contrário, confunde-o e, ainda, torna-o mais
casuístico, num sentido que não podemos tolerar. É pre
ciso que esta Constituição seja mais aberta a mais demo
crática possível, oferecendo oportunidade 'a todos e não
restringindo, não limitando, não sectarizando.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) Dou a
palavra ao Constituinte Nelson Jobim.
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o SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, o texto da emenda do Cons
tituinte Felipe Mendes corresponde exatamente ao art.
151, § 1.0, letra d da Constituição de 1969, com a redação
dada pela Emenda Constitucional n.O 22. Este texto asse
gura, por um lado, a inelegibilidade do cônjuge, do pa
rente consangüíneo ou afim, até o 2.° grau, ou por adoção,
do presidente da República, do governador, do prefeito
ou de quem os haja substituído, dentro dos seis meses
anteriores ao pleito, salvo seja titular de mandato eletivo
e candidato à reeleição. Isso tudo no território da juris
dição do titular.

O que significa isso? Significa que o prefeito da cidade
de Santa Maria não impede que o seu irmão, can
didato a prefeito de São Paulo, seja candidato. Por quê?
Porque não está no mesmo ambiente do titular. Em se
gundo lugar, ° fato de alguns dos deputados federais
aqui presentes terem candidatos parentes dentro dessas
linhas de parantesco e seja presidente da República, go
vernador ou prefeito, não impedirá a sua reeleição. Vejam
bem, esse dispositivo assegura, por um lado, a situação
de elegibilidade, e impede por outro, a manutenção da
elegibilidade absoluta. Então, o acolhimento dessa emenda
se impõe, posto que aquelas alegações do Constituinte
Gastone Righi sobre sua inconsistência estão espargidas
em face da interpretação constitucional já existente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Pre
sidência solicita aos Srs. Constituintes que ocupem seus
lugares para início da votação eletrônica.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da
Távola, Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Fogaça, José
Paulo Bisol, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Frie
drich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Raimundo Bezerra, ,SigmarÍnga Seixas, Antonio
Mariz, José Tavares, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vi
cente Bogo, Vilson Souza, Aloysio Chaves, Carlos Chia
relli, Edme Tavares, Sandra Cavalcanti, Antônio Carlos
Konder Reis, Adylson Motta, Bonifácio de Andrada, Bran
dão Monteiro, Vivaldo Barbosa, Lysâneas Maciel, Plínio
Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Roberto Freire, Harol
do Lima e Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguintes Se
nhores Constituintes: Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna,
Cid Carvalho, Fernando Gasparian, João Calmon, José
Richa, Nilson Gibson, Prisco Viana, Renato Vianna, Ro
drigues Palma, Wilson Martins, Israel Pinheiro, João Agri
pino, João Natal, Antoníocarlos Mendes Thame, Arnaldo
Prieto, Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Francisco
Benjamim, Inocêncio Oliveira, João Menezes, José Jorge,
José Lourenço, José Santana de Vasconcellos, José Thomaz
Nonô, Luís Eduardo, Mário Assad, Osvaldo Coelho, Gerson
Peres, José Luiz Maia. Enoc Vieira, Edison Lobão, Jonas
Pinheiro, Gilson Machado, Paes Landim, Ricardo Izar,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua e
José Maria Eymael. ABSTENÇÃO dos seguintes Senhores
Constituintes: Ademir Andrade e Darcy Pozza.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 40 ooneütuín
tes; votaram NÃO 40 Constituintes; abstiveram-se de vo
tar 2 Constituintes. Total: 82 votos. O Destaque foi pre
judicado por falta de quorum qualificado.

Em votação o Destaque n.o 5932, requerida pelo Cons
tituinte Paulo Delgado, que objetiva suprimir a expressão
"que tenham exercido mais da metade do mandato". Tra
ta-se de emenda modificativa. O Constituinte Paulo Del
gado retira sua emenda.

Em votação o Destaque n.> 6871, requerido pelo Cons
tituinte Fernando Henrique Cardoso. S. Ex.a não está pre
sente. Prejudicado.

Destaque n.o 6140-87, do Sr. Antônio Carlos
Konder Reis, "que adita a expressão "no territó
rio de jurisdição" após a palavra "inelegíveis" do
art. 27 inciso 11 alínea "g" do Projeto de Cons
tituição ao art. 13 § 9.0 do Substitutivo n,? 2).
(lso.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o Destaque n.v 6140, requerido pelo Constituinte
Antônio Carlos Konder Reis, referente ao texto do pará
grafo. É emenda aditiva e objetiva incluir a expressão
"do território de jurisdição do titular", constante da letra
g, inciso II, art. 27 do projeto.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - A
emenda está prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Cons
tituinte Roberto Freire, pensa a Mesa que a emenda não
está prejudicada; porque não houve rejeição, houve falta
de quorum. (Palmas)

Com a palavra o Constituinte Antônio Carlos Konder
Reis.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, o des
taque é singelo e pretende corrigir o que suponho tenha
sido um lapso no texto do substitutivo. O destaque visa
a incluir no texto do substitutivo a expressão "na área
de jurisdição do titular", de modo a conformar o dispo
sitivo do projeto com a tradição do Direito Constitucional
brasileiro e a impedir o absurdo da situação já aqui foca
lizada. Um determinado homem público, parente até o
segundo grau de um outro titular de um cargo num deter
minado Estado, não pode disputar a eleição, é inelegível,
em função da regra constitucional. Creio que o destaque
visa a preencher uma lacuna no texto do substitutivo e
por isso peço a sua aprovação.

Durante o pronunciamento do Sr. Antônio
Carlos Konder Reis, o Sr. Brandão Monteiro, Se
gundo-Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Fernando Henrique
Cardoso, Quarto-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra, para encaminhar contra, o Sr. Consti
tuinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, vou repetir aqui uma frase de Stanley, que dizia:
"a perspectiva do Direito é o direito justo". Ninguém en
tende Direito sem que haja justiça. Vou dar um exemplo:
não pretendo contrariar a brilhante inteligência de Santa
Catarina, do eminente colega Antônio Carlos Konder Reis,
mas gostaria de colocar um fato concreto. Não posso me
conformar com a norma que ele deseja estabelecer na
Constituição: área territorial ou jurisdicional para qual
quer tipo de titular de mandato, porque ai vamos fazer
uma injustiça.

Vamos logo ao fato: o filho do Presidente da República
é titular de um mandato em São Luiz do Maranhão, e ele
pretende, ou precisa, ser candidato a Governador do Es
tado. Com esta redação, seu direito está tolhido porque a
área jurisdicional do Presidente da República é todo
o território nacional e, assim, ele fica ímpedído. Não é
o mesmo caso para Governador. Por exemplo: o oovema
dor de Alagoas - como há pouco citou o Senador Guilher
me Palmeira - não impediria que seu irmão fosse candi
dato a Deputado ou a Governador do Estado do Rio de
Janeiro. Colocando este dispositivo de autoria do Consti
tuinte Konder Reis, possibilitaria ao seu irmão ser candi
dato ao Rio de Janeiro, mas o filho do Presidente da Repú
blica ficaria impossibilitado de ser éandidato em qualquer
área territorial. Logo, a perspectiva do direito deixou de
ser justa. Este é o princípio fundamental no qual me
baseio para não aceitar a limitação jurisdicional. Não sei
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se estou raciocinando mal. Mas penso que estou certo,
porque não posso favorecer uns e não beneficiar outros. A
regra há que ser universal. Deve atingir todos, pela proibi
ção ou pela concessão. De outra forma, não estaremos eri
gíndo uma constituição sob a égide do direito.

Voto contra a emenda, com muito pesar, com esta re
dação. Pediria aos colegas que atentassem para a emenda
que se refere à área jurisdicional. Ela não é justa, no que
diz respeito aos parentes consangüíneos ou afins do
Presidente da República, seja este quem for, o atual ou o
futuro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. CQNSTITG'INTE CAl&LOS SANT'ANNA - Sr.

Presidente, pela ordem, para falar sobre o processo de vo
tação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, quero apenas um esclarecimento. Como ficará
a redação, na hipótese de ser aprovada a emenda?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A emenda pede que se inclua a expressão "no território
de jurisdição do titular," no § 9.°, que ficaria assim redi
gido:

"São inelegíveis para qualquer cargo os côn
juges ou os parentes até segundo grau, por con
sagüínídade, afinidade ou adoção, do Presidente
da República, do Governador e do Prefeito, que
tenham exercido mais da metade do mandato,
ressalvados os que já exercem mandato eletivo, no
território de jurisdição do titular."

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, pela ordem. Peço permissão a
V. Ex.a, na qualidade de autor do destaque, para esclarecer
ao nobre Constituinte Carlos Sant'Anna, Líder do Gover
no, que, aprovado o destaque, a redação seria a seguinte:

"São inelegíveis no território de jurisdição do
titular, para qualquer cargo, o cônjuge ou os pa
rentes até o segundo grau, por consangüinidade,
afinidade ou adoção, do Presidente da República,
do Governador e do Prefeito, que tenham exercido
mais da metade do mandato, ressalvados os que
já exercem mandato eletivo... "

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, pela ordem. Não compreendi. Desculpe-me, V.
Ex.a Deve ser deficiência da minha parte, mas acho im
portante para o processo de votação esclarecer lSe o titu
lar Se refere aos cargos mencionados, ou ao detentor de
mandato eletivo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Refere-se aos cargos mencionados.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Mas,
de acordo com o que acaba de dizer o ilustre autor do
destaque, tenho a impressão de que titulares são o Presi
dente, o Governador, etc. Este esclarecimento dá margem
a esse tipo de interpretação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre Relator, a fim de que dê urna
explicação sobre a redação final.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, não quero insistir, nem me delongar, mas
fica parecendo que a titularidade é de quem cria a inele
gibilidade, e quem a ,cria é o titular do cargo de Presi
dente e de Governador. Fica circunscrita a jurisdição ao
titular do cargo que cria inelegibilidade, e não a quem
tem o mandato eletivo.

O S!R. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Exatamente. Meu entendimento coincide ipsis litteris com
o de V. Ex.a. Em todo caso, o Sr. Relator vai nos escla
recer, reafirmando ...

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, há
uma clara distinção, porque o titular é referido no singu
lar, assim corno o Presidente da República, o Governador
e o Prefeito também o são. Portanto, titular se refere a
esses três cargos: detentores do mandato de Presidente,
de Governador ou de Prefeito. Isto fica bem claro, por
que, quando se referir aos que exercem mandato eletivo,
estará no plural. Neste caso, deveria ser: "no território de
jurisdição dos titulares. Mas está "do titular". Portanto,
é o Prefeito, é o Governador e é o Presidente da Repúbli
ca. Isto está bem claro e bem explícito.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação o Destaque n.? 6140.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio
Britto, Artur da Távola, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Fogaça, José Paulo
Bisol, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Oswaldo Líma Filho, Paulo !Ramos, Pimenta da Veiga, Re
nato Vianna, Sigmaringa Seixas, Wilson Martins, Antonio
Mariz, Euclides Scalco, Octávio Elísio, llidurico Pinto, Vi
cente Bogo, Vilson Souza, Carlos Chiarelli, Edme Tavares,
Francisco Benjamim, Sandra Cavalcanti, Antônio Car
los Konder Reis, Adylson Motta, Bonifácio de AndTada,
Brandão Monteiro, Vivaldo Barbosa, Lysâneas Maciel, Fran
cisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevílacqua, Plínio
Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Haroldo Lima, José Ma
ria Eymael, Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram NÃO
os seguintes Senhores Constituintes: Carlos Sant'Anna,
Celso Dourado, João Calmon, José Geraldo, José Richa,
Nilson Gibson, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Rodrigues
Palma, Israel Pinheiro, João Agripino, Aloysio Chaves,
Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco,
Inocêncio Oliveira, João Menezes, José Jorge, José Lins,
José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luis
Eduardo, Mário Assad, Osvaldo Coelho, Enoc Vieira, Hugo
Napoleão, Edison Lobão, Gilson Machado, José Tinoco,
Paes Landim, Ricardo Izar, Darcy Pozza, Gerson Peres e
José Luiz Maia.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 47
Constituintes; votaram NÃO 34 Constituintes. Total 81
votos. O destaque foi aprovado.

Os srs. Constituintes Brandão Monteiro, Myrian
PorteIla, Bonifácio de Andrada e José Richa retiraram
seus destaques ao § 10.

Destaque n.O 1653, do Constituinte Délio Braz. S. Ex.a
está presente?

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, pela ordem. Então, qual foi o texto finalmen
te aprovado?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Entendo que foi aprovado o texto como lido por V. Ex.a
e que diz: "são ínelegíveís..." e aí S'8 insere a cláusula
do território, de jurisdição e o resto. Entendo que foi
aprovado o texto que V. Ex.a leu e como o interpretou.
Foi aprovada emenda com a interpretação do Constituin
te Carlos Bant'Anna.

O Constituinte Délio Braz está presente? (Pausa) Não
estando S. Ex.a presente, está prejudicando o destaque.

Passamos, portanto, ao § 11. Destaque n.v 5770, do
Constituinte Brandão Monteiro. S. Ex.a se encontra no
plenário? (Pausa) S. Ex.a retira o destaque.
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Destaque n.O 6300-87, do Sr. BOnifácio de
Andrada, "que suprime o art. 13611 do Substitu
tivo n.O 2". (181.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Destaque n.o 6300, do Constituinte Bonifácio de An

drada. Tem a palavra S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
Sr. Presidente, mantemos o destaque desta emenda su
pressiva ao § 11, porque, após conversarmos com as Lida
ranças do PMDB, do PFL, do PDT, do PDS, do PCB, do PC
do B e do PT. Porque esse dispositivo contém um princípio
que nos parece duvidoso, que é aquele de dar ao Juiz de Di
reito a prerrogativa de processar e condenar o impugnante,
que está levantando justamente uma providência judicial
contra aquele que considera indiciado em crime eleitoral.
Por outro lado, este dispositivo já consta de lei complemen
tar. :lii, assim, matéria muito duvidosa que não deve
constar da Constituição, mas ser examinada em outro mo
mento na legislação complementar ou ordinária. Por
estas razões sugerimos a supressão deste dispositivo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tendo o Sr. Constituinte Bonifácio de Andrada mantido
o destaque e manifestado que, previamente, as Lideran
ças dos vários partidos concordaram com S. Ex.a, pergun
to se é necessário que alguém encaminhe contra. Não
havendo ninguém para encaminhar contra, se o Relator
me permite, passamos à votação, pelo processo eletrôni
co. O destaque que vai ser votado é, portanto, o de n.?
6300, de autoria do Constituinte Bonifácio de Andrada.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Antônio Britto, Artur
da Távola, Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernan
do Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Fernando
Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Geraldo, José
Richa, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Oswaldo Lima
Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana,
Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma,
Sigmaringa Seixas, Wilson Martins, Antonio Mariz, Israel
Pinheiro, João Agripnio, Octávio Elísio, Uldurico Pinto,
Vilson Souza, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Christóvam
Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Olí
veíra, João Menezes, José Lourenço, José Santana de
Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luis Eduardo, Mário
Assad, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Hugo Napoleão,
Edison Lobão, Jonas Pinheiro, Gilson Machado, Paes Lan
dim, Ricardo Izar, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson
Peres, José Luiz Maia, Bonifácio de Andrada, Brandão
Monteiro, Vivaldo Barbosa, Lysâneas Maciel, Joaquim Be
vílaequa, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Lima, Roberto
Freire e Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguintes Senho
res Constituintes: Carlos Sant'Anna, José Paulo Bisol, José
Ulisses de oííveíra, Nilson Gibson, Vicente Bogo, Francis
co Benjamim, José Jorge, Osvaldo Coelho, Darcy Pozza,
Adylson Motta, Francisco Rossi, Gastone Righi, Ottomar
Pinto e José Maria Eymael. ABSTENÇÃO dos seguintes
Senhores Constituintes: Bernardo Cabral, José Fogaça e
Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 62 Cons
tituintes; votaram NÃO 14 Constituintes; abstiveram-se
de votar 3 Constituintes. Total: 79 votos. O Destaque foi
aprovado.

Conseqüentemente, o § 11 foi suprimido do texto.

Em função desta decisão, estão prejudicado os Des
taques n.os 7697 e 7698, de autoria do Constituinte Paulo
Zarzur; 5700, de autoria do Constituinte José Ignácio Fer
reira, e 6389, de autoria do Constituinte Valter Pereira.

Destaque n.a 6715-87 Emenda n.O ES-
30373-2, do Sr. Vasco Alves, "que adita parágrafo

ao art. 6.° do Substitutivo n.O 1 (art. 13 do Substi
tutivo n," 2".) (182.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Passamos, portanto, ao Destaque n.O 6715, referente à
Emenda Aditiva n.O ES-30373-2, parágrafo de autoria do
Constituinte Vasco Alves, que substabeleceu o Constituin
te Paulo Ramos para defendê-lo. O Destaque pede que
se introduza o seguinte parágrafo: "o preso terá direito
de voto".

Para defender o direito de voto do preso, concedo a
palavra ao Constituinte Paulo Ramos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente Sras. e Srs. Constituintes, o autor do Destaque,
Constituinte Vasco Alves, pediu-me para fazer a defesa
do mesmo junto aos companheiros da Assembléia Nacio
nal Constituinte. O Código Penal estabelece a privação
da liberdade e a multa isolada, cumulativa ou alternati
vamente. Hoje todos têm conhecimento da situação em
que se encontra o sistema penitenciário a nível nacional.
Certamente os administradores públicos voltarão sua
atenção para a situação dos presos, caso eles não sejam
privados do direito de voto.

Portanto, em nome do Constituinte Vasco Alves,
transmito 'aos Srs. e Sras. Constituintes, apelo no sentido
de qua pelo menos parcela da cidadania seja atribuída ao
recluso, a fim de que ele possa participar das decisões
políticas do País e ter os seus direitos políticos respeita
dos, o que hoje não ocorre. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pergunto se algum Constituinte vai falar contra.
(Pausa) Não havendo orador inscrito, indago se o Rela
tor quer fazer uso da palavra. (Pausa)

Concedo a palavra ao Sr. Relator Bernardo Cabral.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden

te, como os nobres Constituintes devem ter observado,
além de incompleta, a emenda não discrimina que tipo
de preso. Pena de detenção, pena de reclusão? Como
faríamos no dia da eleição para conduzir esse preso ao
exercício do direito de voto? De que modo, Sr. Presiden
te, deslocar-se-ia uma junta eleitoral, uma urna para
o presídio?

Como a emenda está incompleta, a relatoria vota
contra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Emitida a opinião do Relator, passaremos à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Francisco Pinto, Harol
do Sabóia, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo
!Ramos, Sigmaringa Seixas, Antônio Mariz, João Agripino,
Nelson Wedekin, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Vilson
Souza, Vivaldo Barbosa, Lysâneas Maciel, Haroldo Lima,
Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguintes
Senhores Constituintes: Antônio Britto, Artur da Távola,
Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Egí
dio Ferreira Lima, Fernando Gasparian, Fernando Hen
rique Cardoso, Fernando Lyra, José Fogaça, José Geraldo,
José Paulo Bisol, José Richa, José Ulísses de Oliveira,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Pimenta
da Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vian
na, Rodrigues Palma, Wilson Martins, Israel Pinheiro,
Octávio Elísio, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos
Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Francis
co Benjamim, Inocêncio Oliveira, João Menezes José
Jorge, José Lins, José Lourenço, José Santana dé Vas
concellos, José Thomaz Nonõ, Luís Eduardo, Mário Assad,
Osvaldo Coelho, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Hugo
Napoleão, Edison Lobão, Jonas Pinheiro, Gilson Machado,



Janeiro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 1417

Paes Landim, Ricardo Izar, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy pozza, Gerson Peres, Jos~ Luiz Ma~a, Adylson M?tt~,
Bonifácio de Andrada, FrancIsco ROSSI, Gastone RIghI,
Ottomar Pinto, Adolfo Oliveira e José Maria Eymael.
ABSTENÇãO: Senhor Constituinte Joaquim Bevilacqua.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 19
Constituintes; votaram NAo 60 Constituintes; absteve
se de votar 1 Constituinte. Total: 80 votos. O Destaque
foi rejeitado.

Passamos, portanto, ao artigo 14. Só há destaques
para o íncíso HI.

O SR. CONSTITUINTES OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, peço a ;palavra para encaminhar a vo
tação desse destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Existem três destaques, sobre essa matéria. Todos três
pedem a supressão. Os autores, Aluízio Campos, Eduardo
Bonfim e Aluízdo Campos, não 'estão presentes. Há entre
tanto uma indicação do Constituinte Eduardo Bonfim,
que ~ubstabelece o seu colega Aldo Arantes, que também
não está presente. Não tenho como colocar a matéria
em votação.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO
Sr. Presidente, um destaque foi requerido por mim. Tenho
em mãos apenas a cópia que a Mesa me forneceu.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa está verificando. Efetivamente, há um reque
rimento de V. Ex.a, mas a anotação que tenho é de que
há uma emenda, não um pedido de destaque.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Tenho CÓpia do requerimento de destaque fornecida pela
Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Se V. Ex.a o tem, vale. Se V. Ex.a puder fornecer-me
o número do destaque, colocá-lo-ei imediatamente em
discussão.

Temos aqui as emendas supressívas, que não pude
submeter a votos, pois os autores não estão presentes.
Esta é uma emenda substitutiva.

O inciso IH, atualmente, diz o seguinte:
"UI - por motivo de condenação penal, en

quanto durarem seus. efeitos."
Propõe o Constituinte Oswaldo Uma Filho que se

substitua esta redação ;por uma outra que diz: "por mo
tivo de condenação penal irrecorrível, por prazo supe
rior a dois anos, enquanto durarem os seus efeitos".

1Iem a palavra o Constituinte Oswaldo Lima Filho,
para defender o seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sídente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Concede a palavra ao Constituinte Eraldo Tinoco.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr.
Presidente, acredito, salvo melhor juízo, que a observa
ção constante da pauta é correta. Não há menção de
emenda e, pelo que ,entendo, o destaque não poderia ser
substitutivo, porque senão haveria um prazo para emen
da, não concedido a todos os Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Informo a V. Ex.a que há efetivamente um destaque
requerido e houve falha da assessoria.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Qual o
número do destaque oferecido?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- O destaque tem o número 003663-87.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Mas o
destaque oferece uma nova redação sem referir-se à
emenda, o que sígnírícaraa um prazo de emenda não con
cedido a todos os Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- Vamos examinar com cuidado.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
A emenda foi apresentada dentro do prazo regimental,
no dia 23 de setembro. Tenho aqui a cópia dela.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- Não há como votar o destaque sem o número da
emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pelo que vejo o Deputado Oswaldo Lima Filho tem o
número da emenda a que se refere o destaque.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO _
A emenda fod apresentada conjuntamente com o des
taque após a a;presentação do Subs,titutivo do Relator,
não poderia ser de outra forma, e surgiu de uma adver
tência do nobre Constituinte Nelson Carneiro. No texto
do anteprojeto há um defeito gravíssimo e não podemos
mantê-lo como está.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- V. Ex.a me permite, Constituinte Oswaldo Lima Filho?
É preciso haver uma emenda; caso contrário, não esta
remos> votando eoliBa alguma.

O SR. CONSa:'ITUINTE OSWALDO LIMA FILHO _
Requeri destaque para o item lI! do art. 14 do Substi
tutivo do Relator, apreesntado regimentalmente à Co
missão de Sistematização, para votação da seguinte re
dação: "por prazo superior a dois anos, enquanto dura
rem seus efeitos".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Vou fazer duas perguntas. Primeira: qual o autor da
emenda? Segunda: qual é o seu número?

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO
A emenda é de minha autoria. Está aqui na relação que
me foi fornecida pela Mesa. Tenho eópía da emenda
em meu gabãnete, mas não a trouxe. Não sabia que a
matéria entraria na pauta hoje. Este material é da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Estamos verificando qual o número da emenda. Se
houver a 'emenda, colocá-la-eí em votacão; se não hou
ver, não terei como fazê-lo. A Mesa •está verificando.
Qual é o número da emenda? A qual texto ela se refere:
ao 1,0 ou ao 2.0 ?

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem S. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE OS:WALDO LIMA FILHO 
Quero chamar atenção dos Srs. Constituintes para o se
guinte: regimentalmente, apresentei à Comissão de 8[8'
tematlzação um destaque, dentro do prazo estabelecido.
Visa ele à modificação do item !II do art. 14. Saliento
que esse gravíssimo defeito do Substitutivo só foi por nós
encontrado após advertência do Constitudnte Nelson Car
neiro.

O Substitutivo prevê:

"É vedada a cassação de direitos políticos
e a perda destes dar-se-á por motivo de 'conde~
nação penal, enquanto durarem seus efeitos."

Isto significa que qualquer parlamentar, federal ou
estadual, condenado por crime doloso, por acidente de
automóvel, por um caso criminal de vias de fato, con-
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denado a pena alternativa, pode ter seu mandato cas
sado. É absurdo, É de ,defeito gravíssímo o que está no
Substitutivo n. O 2. Aqui está também a proposta de des
taque que ofereci a emenda. A época, o Vice-Presidente
da Comissão, Constituinte Aluizio Campos, apresentou
emenda semelhante e sustentou sua legitimidade. A Co
missão deve decíddr se mantém ou não o texto com er
ronía gravíssima.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Sr. Constituinte, V. Ex.a recoloca a mesma questão
do COns,tituinte Aluízio Campos, já decidida. Não há o
que decidir. Peço desculpas a V. Ex.a, mas a Mesa não
tem outra alternativa. Se fosse supressívo, a Mesa teria
meios de colocá-lo em votação. Ao se aprovar o destaque
de V. Ex.a não se terda emenda para colocar no lugar.

Vamos passar ao destaque ao art. 15.
Há emenda supressíva do COnstituinte Aluízio Cam

pos, preiudícada pela ausência do autor.
O ConstitUinte Vilson Souza, presente, pede a su

pressão do artigo.
V. Ex.a mantém o destaque de supressão do art. 15?

(Pausa) Peço à Liderança do PMDB que fale com o nobre
oonstítuinte.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Sr. Pre
sidente, o destaque é modificativo e não supressivo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrdque Cardoso)
- Aqui consta supressivo. V. Ex.a está pedindo o se
guinte ...

O BR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Estou
pedindo a votação do art. 17 do Substitutivo n. O 1.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- V. Ex.a pede a votação em favor do Substitutivo n.? 1
a ser apreciado oportunamente.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Tendo
em vísta que o Constitudnte Egídio Ferreira Lima tem
emenda com redação mais perfeita do dispositivo, de
sisto do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- V. Ex.a então, retirou a emenda supressívaj

O Constituinte Bonifácio de Andrade também tem
emenda supressíva. (Pausa)

Retirada.
O Constitudnte Victor Faccioni não está presente, por

tanto, está prejudicado o destaque. A menda de sua au
toria era supressíva.

A Oonstítuínta Sandra Cavalcanti tem um requeri
mento de preterêncía. (Pausa), Retirado.

Há um requerimento de preferência do Constituinte
Egídio Ferreira Lima. V. Ex.a mantém a preferência para
o destaque? (Pausa)

O nobre Constituinte mantém o requerimento de pre
ferência para votação do Destaque n.? 4798 referente a
Emenda n,? 33329 ao primeiro Substitutivo destacado para
votação de matéria em separado. Em votação o requeri
mento. (Pausa) Aprovado.

Destaque n.O 4798-87 - Emenda n.o ES
33329·1, do Sr. Egídio Ferreira Lima, "que substitui
o art. 17 do Substitutivo n.? 1 (art. 15 do Subs
tHutivo n,? 2)". (183.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O texto diz o seguinte:

"A lei complementar ou ordinária que alterar
O processo eleitoral só entrará em vigor um ano
depois de sua promulgação."

Ao invés de seis meses, estabelece um ano.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Srs. IOonstituintes, a emenda tem três
objetivos. O primeiro, reporta-se expressamente à lei com
plementar ou ordinária, excluindo a norma constitucio
nal. De maneira que se encontra, o texto alcançaria tam
bém a norma constitucional, o que não é razoável, não é
correto.

O segundo objetivo é estabelecer tecnicamente que se
dê vacatio legis por um ano. Votada e promulgada a lel,
somente entrará em vigor um ano após. Não é técnico,
nem preciso dizer que a lei ficará suspensa durante
um ano.

O terceiro objetivo, o mais substantivo, é ampliar o
prazo de seis meses para um ano. Não adiantará a proi
bição, se não tiver amplitude de um ano. O prazo de seis
meses cairia precisamente em pleno início do processo
eleitoral. Temos longa e dolorosa experiência de leis elei
torais promulgadas às vésperas dos pleitos de maneira
casu'stlea e concorrendo para a deformação da vontade
popular. Não devemos temer a eleição municipal já mar
cada para o dia 15 de novembro de 1988. A legislação em
vigor presidirá esta eleição. O texto, conforme posto na
emenda, não só está preciso tecnicamente, como substan
tivamente representa grande ínovacão e afasta, de uma
vez por todas; a corrupção, a ilegalidade e a torpeza do
processo eleitoral. Por isso a emenda, Sr. Presidente.

O sa, CONSTITUINTE ANTôNIO BRlITTO - Sr.
Presidente, pela ordem, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, sobre o processo de votação, gostaria apenas de'
confirmar com o nobre Relator Bernardo Cabral a exis
tência do art. 18 - e a aceitação por parte de S. Ex.a,
já no atual Substitutivo, nas Disposições Transitórias 
que diz que não se aplica às eleições de 15 de novembro
do ano que vem o disposto no artigo que estamos exami
nando.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Daí o equivoco
cometido pelo eminente Constituinte Egídio Ferreira Lima,
quando desconhece a existência do dispositivo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte Prisco Viana, que falará
contra.

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - Sr. Pre
sidente, acabamos de aprovar que lei complementar esta
belecerá outros casos de inelegibilidade.

Ora, apesar da ressalva feita pelo ilustre Relator, pro
vocado que foi pelo nobre Constituinte Antônio Britto,
de que essas regras não se aplicarão às eleições deste ano,
ainda assim, com a minha experiência, embora pequena,
em processos de eleições na vida partidária, fizemos algu
mas ponderações no sentido de que não se adote esta
norma. A legislação eleitoral, conquanto não deva estar
submetida aos casuísmos, em função mesmo da própria
realidade nacional, que não é uma realidade de estabili
dade política, deve mirar o que caracteriza o nosso pro
cesso político, que é exatamente a instabilidade. As vezes,
surgem fatos não previstos na constituição, não previstos
na legislação, que precisam ser acudidos, precisam ser
reparados para a melhor mecânica do processo eleitoral.

Não recomendaria adotar-se processo tão extenso de
12 meses para que a legislação eleitoral entre em vigor.
Não se deveria a rigor estabelecer prazo algum, mas o
Relator, colocando aqui 6 meses, acredito que estabeleceu
o prazo adequado, que é o que coincide exatamente com
o início do processo eleitoral. Ir além é criar dificuldades,
é criar condições para 'que amanhã se tenha que alterar
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a Oonstítuíção a fim de atender à forte realidade do pro
cesso político-eleitoral.

Por essas razões, manifesto-me contrário à emenda,
sustentando a manutenção do texto do anteprojeto, que
estabelece o prazo mínimo de vigência da legislação elei
toral de 6 meses antes do pleito.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pergunto ao Sr. Relator se deseja fazer uso da palavra.

O SR. RELATOR <Bernardo Cabral) - Sim. Vamos
apoiar a emenda do Constituinte Egídio Ferreira Lima,
de acordo com a composição feita com o Senador José
Richa. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vamos passar à votação.

Em votação o Destaque n.o 4798, do Constituinte Egídio
Ferreira Lima.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Antônio Britto, Artur da Távola, Ber
nardo Cabral, Celso Dourado, Cid Carvalho, Egídio Fer
reira Lima, Fernando Gasparian, Fernando Henrique Car
doso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
João Calmon, José Fogaça, José Paulo Bisol, José Richa,
José Ulisses de Oliveira, Nelson 'Carneiro, Nelson Jobim,
Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho,
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Renato Vianna, Sigma
rínga Seixas, Wilson Martins, Antonio Mariz, Israel Pi
nheiro, João Agripino, Nelson Wedekin, Octávio Elísio,
Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza, Aloysio Cha·
ves, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam Chia
radia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim,
Inocêncio Oliveira, João Menezes, José Jorge, José Lins,
José Santana de Vasconcellos, Mário Assad, Sandra Ca
valcanti, Hugo Napoleão, Jonas Pinheiro, Paes Landim,
Antônio Carlos Konder Leis, Darcy Pozza, Gerson Peres,
José Luiz Maia, Adylson Motta, Bonifácio de Andrada, Vi
valdo Barbosa, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Joaquim Bevílacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plí
nio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Haroldo Lima, José
Maria Eymael, Roberto Freire e Brandão Monteiro. Vota
ram NÃO os seguintes senhores Constituintes: Carlos
Sant'Anna, José Geraldo, Milton Reis, Prisco Viana, Rai
mundo Bezerra, Rodrigues Palma, José Thomaz Nonô, Luís
Eduardo, Osvaldo Coelho e Enoc Vieira.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 70 Cons
tituintes; votaram NÃO 10 Constituintes: Total: 80 votos.
O Destaque foi aprovado.

Há sobre a mesa três destaques, que estão prejudica
dos: o do Constituinte Prisco Viana, de n.O 3354, o do
Constituinte José Richa, de n.O 7197, que foi aprovado na
prática, e o do Constituinte Humberto Lucena, que tam
bém tem o mesmo conteúdo, o de passar para um ano, mas
prejudicado por ter sido o outro aprovado.

Com a palavra o Constituinte Antonio Mariz para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Sr. Pre
sidente, estamos concluindo a votação das declarações de
direitos do T;tulo I. Faltam ainda os capítulos relativos
aos partidos políticos.

Minha questão de ordem diz respeito à não-inclusão
de um destaque de autoria do Constituinte Euclides Scalco
sobre emenda de minha autoria. A Emenda é de n.? ES
33984-2, e o Destaque n.O 4712. Esse destaque, inicialmente,
fora feito para que se incluísse onde coubesse o disposi
tivo do art. 26 e seu parágrafo único da emenda citada.
posteriormente, pediu-se desistência do destaque, porque

na emenda esse destaque se dirige ao Capítulo "Da Na
cionalidade", e não ao "Dos Direitos Individuais".

Nesse processo, perdeu-se o destaque. Ele não voltou,
não foi reapresentado à votação nesta Comissão. Mas,
como se trata de dois princípios que me parecem da maior
relevância - um deles diz respeito ao direito do estran
geiro residente no País, o outro à proibição de extraditar
estrangeiro por crime político ou de opinião - como se tra
ta de matéria de grande significação, omissa no projeto,
pergunto a V. Ex.a se seria possível, ao final da votação do
Título I, votar este destaque, para inserir onde couber.

Quero apenas, para completar a informação, acres
centar que, de fato, no art. 1.0 do Título I está dito que
todos são iguais perante a lei. Em tese, aí estariam Incluí
dos os direitos do estrangeiro. Ocorre que todas as Cons
tituições brasileiras, desde 1934, asseguraram de forma
expressa este direito dos estrangeiros residentes e ainda
assim consagraram o principio da isonomia, contido no
caput do artigo a que me referi.

Assim sendo, considerando que não deva, a meu ver,
omitir-se a Constituição brasil-eira sobre estes dois pontos
essenciais - direito individual ou direito à nacionalidade
- solicito a V. Ex.a colocar em votação este destaque, que
por um lapso deixou de ser reincluido no Capitulo Da
Nacionalidade.

SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não, Sr. Constituinte. Vou tomar em consideração a
reclamação de V. Ex.a Não vou decidir hoje. Consultarei
a Mesa. Adianto, entretanto, que a minha opinião é favo
rável, pois a matéria é de fato relevante e devemos dar
uma chance para que venha a ser discutida. Encaminha
rei a reclamação de V. Ex.a amanhã.

Srs. Constituintes, temos ainda meia hora de sessão.
Terminamos a discussão do art. 15 e temos algumas maté
rias para serem Incluídas onde couberem. Vamos, quem
sabe, trabalhar nestas, porque há muitas que estarão pre
judicadas por ausência dos que as propõem. Vamos veri
ficar até onde podemos avançar.

Constituinte Domingos Leonelli, Destaque n.o 806.
O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Pela

ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem autorização para falar sobre isto?

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Co
mo estou credenciado, requeiro que esta matéria seja co
locada no capítulo adequado, ou seja, no capítulo referen
te ao Poder Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Despacho favorável. A matéria é transferida para o
capítulo competente.

Constituinte Vilson Souza, Destaque n,v 1011. V. Ex.a
mantém o destaque? (Pausa) Retirado o destaque.

Constituinte Délio Braz, Destaque n.? 1647. (Pausa)
Retirado o destaque.

Constituinte Délio Braz, Destaque n.? 1647. (Pausa)
Infelizmente S. Ex.a está ausente. Prejudicado o destaque.

Constituinte Délio Braz, Destaque n.? 1ü45. (Pausa)
Prejudicado.

Constituinte João Paulo, Destaque n.o 2166. (Pausa)
Retirado.

Constituinte Paulo Delgado, vai retirar ou manter seu
destaque? (Pausa) Retirado.

Destaque do Sr. Constituinte N-elton Friedrich. (Pau
sa) Retirado de pauta por iniciativa do Relator.

Destaque do Sr. Oonstítuínte Walmor de Luca.
(Pausa) Ausente. Prejudicado.
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Destaque do Sr. Constituinte Humberto Lucena.
(Pausa) Ausente. Prejudicado.

Destaque do Sr. Constituinte Paulo Macarini. (Pausa)
AUsente. Prejudicado.

Destaque <lo Sr. Constituinte João Menezes. (Pausa)
Ausente. Prejudicado.

Destaque do Sr. Constituinte José Ignácio Ferreira.
(Pausa) Ausente. Prejudicado.

Destaque do Sr. Constituinte Brandão Monteiro. Re
tira V. Ex.a a emenda?

o SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEmO 
Disseram que retirei. Vou retirar minha emenda, mas
quem responde por mim sou eu. Não aceito pressão de
ninguém.

O SR. PRESIDENTE, (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem inteira razão. A emenda foi retirada por ini
ciativa do Sr. Constituinte Brandão Monteiro.

Destaque da Sra. Constituinte Myrian Portella.
(Pausa) Ausente. Prejudicado.

Destaque da Sra. Abigail Feitosa. (Pausa) Ausente.
Prejudicado.

Destaque do Sr. Constituinte Valter Pereira. (Pausa)
AUsente. Prejudicado.

Destaque n.? 6227-87 - Emenda n,? lP09376-7,
do Sr. Jorge Hage, "que adita alínea ao art. 27
inciso I do Projeto de Constituição (Título n, Ca
pítulo 11 do Substitutivo n,v 2." (184.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O Constituinte Jorge Hage está presente e tem o direito
de decidir sobre o seu Destaque n.> 6227, que diz o se
guinte:

"Lei criminal estabelecerá penalidades rigo
rosas para os que utilizarem o poder econômico
para influenciar o processo eleitoral, desvirtuando
o significado do voto."

Concedo a palavra ao Constituinte Jorge Hage, que
vai defender o seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presiden
te, srs. Constituintes, a emenda é aditiva de parágrafo e
tem a seguinte redação: "Lei criminal estabelecerá penali
dades rigorosas para os que utilizarem o poder econômico
para influenciar o processo eleitoral, desvirtuando o signi
ficado do voto."

Os dispositivos constantes do texto, com referência
aos abusos do poder econômico, em nosso entendimento
não esgotam a matéria, uma vez que se referem especifi
camente à inelegibilidade e à impugnação de candida
turas. Não abrangem a penalização daqueles que, sem
serem candidatos - grupos econômicos patrocinadores de
candidaturas distorcem o processo eleitoral neste País, a
ponto de deformar profundamente a representação polí
tica, que deveria ser a mais fiel possível à vontade po
pular.

a objetivo da emenda aditiva é apenas este: ampliar
a possibilidade de penaüzação por abuso do poder econô
mico indo além dos candidatos, que hoje já são puníveis
pela' ímpugnação ou pela inelegibilidade. Este o objeto
da emenda, para a qual peço a anuência do nobre Rela
tor, de sua equipe de relatores auxiliares e .sobretudo des
te Plenário, sugerindo a tantos quantos tenham preocupa
ções com a legitimidade, com a representatividade efetiva
dos nossos corpos legislativos, principalmente, a aprova
ção de mais esta medida moralizadora do processo elei
toral no País. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não há orador inscrito para falar contra a emenda. Per
gunto ao Relator se quer fazer uso da palavra.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, o Relator é contra a emenda e mantém o texto do
2.° Substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação o destaque do Constituinte Jorge Hage.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Fernando Henrique Cardoso, Haroldo
Sabóia, José Paulo Bisol, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Renato Vianna, João
Agripino, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vicente Bago,
Vilson Souza, Inocêncio Oliveira, Jonas Pinheiro, Gilson
Machado, Antônio Carlos Konder Reis, Adylson Motta,
Brandão Monteiro, Vivaldo Barbosa, Lysâneas Maciel,
Francisco Rossi, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda
Sampaio, Haroldo Lima e Roberto Freire. Votaram NliO
os seguintes senhores Constituintes: Antônio Britto, Ar
tur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Celso
Dourado, Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Gasparian, Fernando Lyra, Francisco Pinto, José Geraldo,
José Richa, José Ulisses de Oliveira, Milton Reis, Nelson
Jobim, Nilson Gibson, Pimenta da Veiga, Prisco Viana,
Raimundo Bezerra, R()drigues Palma, Bígmarínga Seixas,
Wilson Martins, Antonio Mariz, Israel Pinheiro, Nelson
Wedekin, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Edme Tavares,
Eraldo Tinoco, Francisco Benjaimm, José Lins, José San
tana de Vasconcellos, Luiís Eduardc, Mário Assad, Osvaldo
Coelho, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Darcy Pozza,
Gerson Peres, José Luiz Maia, Bonifácio de Andrada, Gas
tone Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oliveira e José
Maria Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 27 Cons
tituintes; votaram NAo 45 Constituintes. Total: 72 votos.
O Destaque foi prejudicado por falta de quorum. quali
ficado.

Há um destaque de minha autoria, que, a pedido do
Relator, retiro.

Destaque do Constituinte Miro Teixeira. Ausente.
Prejudicado seu destaque.

Destaque do Constituinte Sérgio Brito. Ausente. Pre
íudícado seu destaque.

Destaque do Constituinte Alysson Paulinelli. Ausente.
Prejudicado seu destaque.

Acabou o capítulo. Não sei se V. Ex.as se dispõem
ainda a analisar o capítulo V. Mas noto uma pressão con
trária no ar.

IV - SUSPENSliO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Presidência vai suspender os trabalhos, convocando
os Senhores Constituintes para a continuação da presente
reunião, amanhã, 20 de outubro, às 14:30 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 20 DE OUTUBRO DE 1987

Presidência dos Srs.: Fernando Henrique Cardoso,
Quarto Vice-Presidente; Brandão Monteiro, Segundo Vice
Presidente e Jarbas Passarinho, Terceiro Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNlliO
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Havendo número regimental, declaro reaberta a reunião.
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11 - EXPEDIENTE

Do Sr. Líder do PFL:
Ofício n.? 269/87/PFL

Brasília, 20 de outubro de 1987

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

Senhor Presidente:
Tendo em vista o retorno do Deputado Oscar Correa,

que se achava licenciado, comunico a Vossa Excelência
que o Senador Edison Lobão deixa a Suplência da Comis
são de Sistematização.

Em conseqüência, permanecem na Comissão o Depu
tado José Lourenço, como efetivo, e o Senador João Me
nezes, como Suplente.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência protestos de consideração e elevado apreço. 
José Lourenço, Líder do PFL.

IH - COMUNICAÇõES

Do Sr. Constituinte Aldo Arantes:
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi

dente, peço a palavra para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Aldo Arantes
para uma comunicação.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi
dente, o Jornal do Brasil do dia 2 de agosto de 1987 traz
uma declaração do Deputado José Serra, em que dizia.
que os debates sobre a conversão da dívida não giram em
torno do dílema de permitir ou não permitir a conversão
mas, sim, em torno da ampliação do esquema já existente.
Com base nessa informação, Sr. Presidente, que não era
do conhecimento do Plenário da Assembléia Nacional Cons
tituinte, fiz um pedido de informação ao Ministério da
Fazenda, para saber se de fato já estava em curso a con
versão da dívida em capital de risco.

Obtive, Sr. Presidente, a confirmação de que, entre 1978
e 1987, houve a conversão no montante de 8 bilhões 951
milhões de dólares. E no período anterior, 990 milhões,
ou seja, um total de quase 4 bilhões de dólares, conver
tidos até 1987.

Sr. Presidente, se esta informação já não fosse grave,
porque ela se baseia numa decisão tomada num decreto-lei,
assinado pelo ex-Presidente da República Castello Branco,
que assegurava esta conversão, mas se isto não fosse su
ficiente para demonstrar que a Nova República tem dado
continuidade na sua política econômica, às normas deter
minadas pela ditadura militar, através de um Ofício assi
nado pelo Sr. Ministro Interino da Fazenda, Maílson Fer
reira da Nóbrega, aí, Sr. Presidente, vem uma informação
estarrecedora, que eu quero que a Mesa da Comissão de
Sistematização tome medidas.

Como é do seu conhecimento, esta Comissão aprovou
o Projeto de Decisão n.o 4, de autoria do Sr. Constituinte
Paulo Ramos. Pois bem, enquanto estamos na expectativa
de que o Plenário da Assembléia Nacional Constituinte ana
lise, aprove ou rejeite esse Projeto de Decisão, neste ofício
que recebi hoje vem a seguinte afirmação:

. .. "esclarecer que o Projeto de Decisão n.O 4,
da Assembléia Nacional Constituinte, mencionado
no Requerimento, encontra-se arquivado definitiva
mente."

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pode V. Ex.a repetir a última informação?

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Vou re
petir porque realmente isso é objeto de espanto e gostaria

que os demais integrantes da Comissão de Sístematízação
prestassem atenção na denúncia que aqui estou fazendo,
que considero da maior gravidade.

Concretamente, o ofício assinado pelo Ministro Interino
da Fazenda, Maílson Ferreira da Nóbrega, dirigido ao Mi
nistro Ronaldo Costa Couto, em resposta a um requeri
mento de minha autoria, questionando que a Comissão de
Sistematização havia aprovado o Projeto de Decisão n.O 4,
que impedia a conversão dos juros em capital de risco,
faz a seguinte afirmação:

... "esclarecer que o Projeto de Decisão n.O 4,
da Assembléia Nacional Constituinte, mencionado
no Requerimento, encontra-se arquivado defínítí
vamente."

Sr. Presidente, parece-me uma piada de mau gosto,
porque nós, membros da Assembléia Nacional Constituinte,
nós, Membros da Comissão de Sistematização, o Constí
tuinte autor do Projeto de Decisão estamos na expectativa
de que o Plenário da Assembléia Nacional Constituinte ve
nha a tomar posição sobre esse projeto, tomamos conhe
cimento através de ofício do Poder Executivo de que o
projeto está arquivado defínítívamente.

Sr. Presidente, a minha questão de ordem é no sentido
de que V. Ex.a responda, em nome da Comissão de Siste
matização, se já houve o arquivamento. Porque se já houve,
no meu entender, é um problema extremamente grave que
esta Comissão e este Plenário terá que tomar as devidas
medidas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Para informação de V. Ex.a e dos membros da Comissão
de Sistematização quero dizer que o projeto do Constí
tuinte Paulo Ramos encontra-se na Secretaria da Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte pronto para ser votado,
e que o Vice-Presidente da Assembléia, Constituinte Mauro
Benevides, que fora encarregado de dar parecer, ainda
esta semana, declarou que está com o seu parecer pronto
e que, portanto, o projeto poderá ser submetido ao Ple
nário para receber o voto dos Srs. Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi
dente, então, acho realmente estranho e uma atitude irres
ponsável do Ministro Interino da Fazenda, porque, S. Ex.a
não tinha, em hipótese alguma, de estar dando opiniões
sobre matérias que não dizem respeito à sua função como
Ministro da Fazenda.

Documentos a que se refere o orador:

Ofício n.o 356/87
Brasília, 13 de outubro de 1987

A Sua Excelência o Senhor
Constituinte Aldo Arantes
Gabinete n.? 735 - Anexo IV
Brasília DF

Senhor Constituinte:
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.a para, em aten

dimento ao Requerimento n.O 105, de sua autoria, dar-lhe
conhecimento dos termos do Aviso n.o 738, de 1987, do
Sr. Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da
República, assim como do documento a ele apenso (cópias
anexas).

Na oportunidade, renovo a V. Ex.a protestos de estima
e consideração. - Constituinte Marcelo Cordeiro, Primei
ro-Secretário.
Aviso n.? 738-SUPAR.

Em 9 de outubro de 1987.
A Sua Excelência o Senhor
Constituinte Marcelo Cordeiro
DD. Primeiro-Secretário da Assembléia Nacional Consti
tuinte
Câmara dos Deputados
Brasília (DF).
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Excelentíssimo Senhor Primeiro-Secretário:
Em atenção ao Ofício ANC n.O 118, de 19-8-87, tenho

a honra de encaminhar a Vossa Excelência cópia do Aviso
n.o 1282, de 30-9-87, com os esclarecimentos do Ministério
da Fazenda sobre os quesitos constantes do Requerimento
n.O 105, de 1987, de autoria do Senhor Constitutinte Aldo
Arantes, formulado com a finalidade de obter informações
sobre notícia veiculada no Jornal do Brasil, a respeito
da conversão da dívida externa brasileira.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e consideração. 
Ronaldo Costa Couto - Ministro Chefe do Gabinete Civil.
Aviso n ° 1282

Em 30-9-87
A Sua Senhoria o Senhor
Doutor Ronaldo Costa Couto
Ministro-Chefe do Gabinete Civil da Presidência da Re
pública.

Senhor Ministro,
Refiro-me ao Aviso n.> 378-SUPAR, de 25 de agosto

de 1987, através do qual Vossa Excelência solicita pro
nunciamento deste Ministério sobre o Requerimento de
Informações n.O 105, de 1987, em que o Senhor Deputado
Constituinte Aldo Arantes solicita ao Poder Executivo es
clarecimentos sobre notícia veiculada pelo Jornal do
Brasil, de 2 de agosto de 1987, a respeito da conversão da
dívida externa brasileira em capital de risco.

A propósito, tenho a honra de encaminhar a Vossa
Excelência o Ofício PRESI-2656-87, onde o Banco Central
do Brasil presta as informações requeridas, permitindo
me, ainda, esclarecer que o Projeto de Decisão n.O 4 da
Assembléia Nacional Constituinte, mencionado no Reque
rimento, encontra-se arquivado definitivamente.

Valho-me do ensejo para renovar protestos de estima e
eonslderaçâo, - Maílson Ferreira da Nóbrega, Ministro In
terino da Fazenda.
PRESI-2656-87

Brasília (DF), 28 de setembro de 1987
Do: Chefe do Gabinete do Presidente, em exercício.

Ao: Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério
da Fazenda.

Refiro-me ao ofício SAL n.O 1978/87, de 2-9-87, por
intermédio do qual essa Secretaria solicita informações a
fim de subsidiar resposta ao Requerimento de Informa
ções na 105 de 1987 (ANC), de autoria do Senhor Cons
tituinte Aldo Arantes, versando sobre artigo publicado no
Jornal do Brasil, edição de 2-8-87, de autoria do Deputado
Federal José Serra, intitulado "Conversão da dívida: rea
lidade e alternativas".

2. A propósito, por recomendação do Sr. Presidente,
transcrevo, a seguir, as respostas elaboradas pelos setores
técnicos desta Autarquia, em atendimento aos quesitos
formulados naquele Requerimento de Informações:

Pergunta 1: "As informações prestadas pelo
Deputado José Serra são procedentes?"

Resposta: No que se refere à assertiva do
Deputado José Serra de que "os debates sobre
conversão da dívida não giram em torno do dile
ma de permitir ou não, mas sim em torno da
ampliação do esquema existente", cabem os se
guintes esclarecimentos:

- a conversão da dívida externa no Brasil
está prevista no art. 50 do Decreto n,o 55762, de
17-2-65 (cópia anexa), que tem amparado as
conversões realízadas até esta data:

- a partir de junho de 1984,contudo, deixou-se
de autorizar as conversões de créditos adquiridos

de bancos por empresas no exterior, o que foi
regulamentado pela Carta-Circular n. o 1125, de
9-11-84 (cópia anexa). A conversão ficou então
restrita aos credores originais e aos créditos "in
ter-eompany" originais;

- as conversões autorizadas pelo Banco Cen
tral neste ano, com base nas mencionadas normas,
montam cerca de US$ 401 milhões.

Pergunta 2: "Em caso positivo (refere-se à
pergunta 1)J qual o total do montante da dívida
externa brasileira já convertido em capital de ris
co e qual o total que está sendo analisado para
ser autorizada a conversão?"

Resposta: De 1978 a 1987 (julho) foram auto
rizadas conversões de aproximadamente US$ 2.951
milhões, conforme quadro anexo. Anteriormente a
esse período foram autorizadas conversões de US$
990 milhões.

Os pedidos apresentados ao Banco Central até
20-7-87 - que somam aproximadamente use 737
milhões - serão processados de acordo com as
regras da Carta-Circular n.O 1125-84. De que forem
apresentados posteriormente à mencionada data
- que em 4-9-87 correspondíam a cerca de US$
538 milhões - ficarão sujeitos às regras ora em
estudo para as conversões

Pergunta 3: "Que medidas estão sendo toma
das para sustar esse procedimento até que o ple
nário da Assembléia Naci-onal Constituinte se
pronuncie sobre o Projeto de Decisão n.e 4?"

Resposta: Conforme informado antezíormente,
os pedidos de conversão apresentados ao Banco
Central após 20-7-87 estão aguardando a definição
de novas regras a serem fixadas pelo Governo, ten
do em vista as disposições dos arts. 4.0 , incisos V
e XXXI, e 57, da Lêi n.o 4.595, de 31-12-64, e do
art. 50 do Decreto n» 55762, de 17-2-65.

Atenciosamente,
José Roberto da Silva.

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Informarei ao Ministro titular a respeito da informação
prestada pelo Ministro Interino.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, ainda uma vez, sou abrigado a intervir num
debate que preferia não existisse.

O Projeto de Decisão, proposto pelo ilustre colega
Deputado Constituinte Paulo Ramos foi, equivocadamente,
considerado pela Comissão de Sistematização como apro
vado, porque teve 42 votos e, sendo matéria constitucional,
sendo ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Existe em matéria de ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - .. ,
deliberação de Comissão, precisava do quorum privilegiado
de 47 votos, sem entrar no mérito de que o Projeto de
Decisão, como outros, foi colocado para votação num dia
de sábado, quando o Regimento da Oomíssâo de Sistema
tização diz muito claramente que os projetos de decisão
não devem ser votados nos dias de sábados, domingos e
feriados. Assim, interpus uma questão de ordem que ainda
resposta não teve. De modo que é importante que se faça
esta colocação, porque V. Ex a ainda há pouco referiu-se
- ou eu equivocadamente tive a impressão de ter ouvido
assim - que o projeto estaria pronto para ser votado.
Não, o projeto não teve aprovação nesta Comissão que
sabe que são necessários 47 votos para que pudesse ter



Janeiro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta·feira 27 1423

.sído aprovado. Apenas o que houve foi equívoco da Pre
sidência que, em tendo 42 votos SIM e outros votos, em
menor quantidade. NÃO, pensou, inadvertidamente, ~que
o projeto tivesse sido aprovado, ma~,. na verdade, .nao o
foi, porque não teve o quorum quallfícado e, por Isto, a
questão de ordem foi interposta.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A questão de ordem foi interposta em momento tempes
tivo por V. Ex.a A informação que prestei procede: o pro
jeto subiu à consideração da Assembléia Nacional Cons:
tituinte e, lá, o Vice-Presidente Mauro Benevides devera
responder a esta questão.

Tem a palavra o nobre Constituinte Paulo Ramos, a
quem ouço com toda a atenção.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RA.lII.[OS - Natural
mente que não pretendo estabelecer com o Líder do Go
verno na Câmara no Congresso - e não nesta Assembléia
Nacio~al constituinte, na medida em que nesta Assembléia
Nacional Constituinte não existe a figura do Líder do
Governo - mas não pretendo manter com o ilustre Cons
tituinte Carlos Sant'Anna o mesmo debate que tenho tido
em torno do Projeto de Decisão n.O 4, na medida em que
constato que o ilustre Constituinte pretende persistir num
equívoco de interpretação, no que concerne ao Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte, diversa da
interpretação dada pela própria Mesa da Assembléia Na
cional Constituinte e diversa da que realmente consta do
Regimento Interno. Só queria dizer a V. Ex.a - dizer a
todos os membros desta Comissão de Sistematização 
que não basta apenas que o Plenário da Comissão de
Sistematização se insurja contra qualquer denúncia, con
tra qualquer maledicência em relação aos trabalhos da
Assembléia Nacional Constituine. O descumprimento do
Projeto de Decisão n.? 4 se nos afigura em um atentado
muito mais grave do que meras palavras ditas por qual
quer Consultor da República através dos meios de comu
nicação.

Estou aguardando e tenho certeza absoluta de que a
informação que consta no documento apresentado pelo
Constituinte Aldo Arantes, que atesta que o Ministro da
Fazenda, mesmo interino, não está correta. Era só o que
queria registrar.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Peço a
palavra Sr. Presidente, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Constituinte Cardoso Alves, é V. Ex.a membro desta
Comissão ou suplente dela?

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Mas te
nho direito regimental de falar sobre o assunto, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a me perdoará, mas a decisão tomada aqui - e a
mim é tão doloroso - ...

O SR. CONTITUINTE CARDOSO ALVES - Mas o Re
gimento Interno me garante a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a pode citar o artigo, o documento, assim, prazero
samente, cedereí a palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Em todas
as comissões da Casa o Deputado pode falar, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Mas ssta Comissão elaborou um Regimento, e eu não pude
sequer votá-lo.

O SL"R.. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Ela quer
fazer mal sozinha para a Nação; não admite a presença
dos demais Constituintes. Ela quer ser sozinha a respon-

sáver pelo mal que está fazendo à Nação e pela paralisia
que impôs à Nação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Fui informado pela Mesa que V. Ex.a pode contribuir com
uma parcela mínima que seja para este mesmo mal. Tem
a palavra V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE CARDOSO ALVES - Agradeço a
V. Ex.a e ao seu espírito democrático que não poderia ser
de outra forma, Sr. Presidente. Embora não pertença,
como frisa V. Ex.a, à Comissão de Sistematização, por isso
me louvo neste instante em águas de rosa, porque não gos
taria de nela permanecer. Esta é a Comissão que mais tem
feito mal à Nação, esta é a; Comissão que aplicou curar a
Nação e a paralisou em todos os sentidos. Quero dizer que
para ela será um desdouro se esta matéria for rejeitada
in Iímíne pela Assembléia Nacional Constituinte. Eu esta
va aqui no dia da votação e realmente é uma matéria que
envolve maioria absoluta - sem maioria absoluta não po
deria ser de maneira alguma encaminhada - per ias et
netas, no entanto, a Comissão encaminhou-a à Consti
tuinte. Acho que o Ministro Interino da Fazenda, cujo ofí
cio foi lido pelo nobre Constituinte Aldo Arantes, deve ter
se baseado na lógica jurídica. Se a Comissão não poderia
tê-la encaminhado, obviamente ela deveria ter sido arqui
vada na constituinte. Mas, espero que o parecer do nobre
vice-Presidente da COnstituinte seja no sentido de reme
tê-la aos arquivos, porque esta proposição é justamente
daquelas que, embebidas no pior veneno da incompreensão,
impõe à Nação a paralisia da qual está sendo vitimada,
onde o capital nacional não se investe, o capital estran
geiro não quer vir, e o que está aqui quer sair por culpa
justamente de proposições como estas que ficam se arras
tando meio 'vivas, meio mortas, num estado letárgico que
contudo .não impede a transmissão do seu veneno e do
mal que ela faz ao resto da Nação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Muito obrigado pelo aparte de V. Ex.a

Tem a palavra o Constituinte Lysâneas Maciel.
O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.

Presidente, em nome do meu Partido, quero manifestar a
minha estranheza a uma informação da Mesa.

O SR., PRESID'ENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Ao
que entendi, V. Ex.a afirmou que o ofício do Ministro Inte
rino da Fazenda não correspondía à verdade dos fatos.
Estou certo desta afirmação?

O SR. PiRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Informei que não houve nenhum despacho, uma decisão
que remetesse para o arquivo o Projeto de Decisão. Que
esta decisão está ainda pendente de opinião da Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITIj"INTE LYSANEAS MACIEL - En
tendo 'que a Mesa, no intuito de resguardar a soberania e
a liberdade desta Assembléia Nacional Constituinte, deve,
pedir esclarecimentos ao Sr. Ministro da Fazenda sobre
um ofício indevido, inadequado, Ilegal e completamente
afastado da lógica que rege os trabalhos desta Assembléia
Nacional 'Constituinte e não tem nada a ver com os inte
resses do Brasil. conforme salientou o Constituinte que me
antecedeu. Acho que a soberania e a liberdade desta As
sembléia Nacional Constituinte estão seriamente em jogo,
passou-se como uma tábula rasa sobre uma decisão ainda
pendente. Portanto, aquela expressão de V. Ex.e., que
não corresponde à verdade das decisões, deveria ser oble
'to - e é este o requerimento de nosso Partido à Mesa _
,de esclarecimento e uma negativa peremptória, porque es
tamos informados de que várias providências estão sendo
tomadas baseadas na ignorância de uma decisão que ain
da está pendente nesta Assembléia Nacional Constituinte.
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não. Tomo em consideração o requerimento do Par
'tido de V. Ex.a e comunicar-me-ei com o Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte.

Peço ao Constituinte Aldo Arantes que me dê cópia
da informação que obteve, de tal forma 'que o Presidente
.da Assembléia possa colocar nos devidos termos a questão.
,Agradeço.

IV - ORDEM DO DIA

VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

TíTULO II (fim)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vamos passar, agora, ao Título lI, relativo aos Partidos
Polítícos.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, sobre o processo de votação ...

O SiR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não, Constituinte Carlos sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, sobre o processo de votação, estou recebendo
um documento que está redigido assim:

"Com base nos entendimentos havido entre as
Lideranças partidárias, a proposta é que seja
aprovado o seguinte:"

E segue-se.
Ora, Sr. Presidente, o que quero estabelecer é que o

trabalho 'constituinte é eminentemente do Constituinte,
pessoal do Constituinte, como delegação popular e indivi
dual que traz, evidentemente, dentro da contextura do
seu Partido.

De tal maneira, é absolutamente intolerável quanto
método, sem entrar no mérito do trabalho apresentado,
que as Lideranças partidárias se reúnam e queiram tute
lar o trabalho dos Constituintes, apresentando uma recei
ta do que devem votar, considerando, evidentemente, por
outro lado, inoportuno e inaceitável que o que não esteja
aqui seja evidentemente votado. Ora, sabe V. Ex.a, consta
do Regimento da Comissão de Sistematização, que as Li
deramças sequer são reconhecidas na Comissão de Sistema
tização, porque não há _referência em nenhum de seus
artigos às respectivas Lideranças partídârâas, não por
demérito das respectivas Lideranças; é ,pelo entendimen
to de que o trabalho constitucional tem características e
natureza tais que não podem prescíndír do trabalho cons
tituinte e, em várias questões, eles sobrepassam e sobre
pairam às questões de Liderança partidária.

Dá mesma maneira, Sr. Presidente, além de questio
nar o método, que se tivesse o caráter da tnformalídade,
que se houvesse o pressuposto de q~e, por exemplo, ea~a
um dos líderes reunisse as respectivas bancadas e dIS
cutísse as questões que contêm a receita ora proposta, se
isso fosse feito sob o caráter de informalidade, mas não
sob o caráter impositivo ou, pelo menos, de proposta for
mulatíva ímposítíva, eu ainda quero salientar que não
posso ob~amente concordar, nem aceitar, que os requeri
mentos de preferência tenham que ter - para receber
guarida da direção da Comissão de Sistematização - a as
sinatura do Líder de cada Partido, tal como O modelo rece
bido, de requerimento de preferênci~ que, para te! anda
mento precise da assinatura do LIdeI' dos PartIdos, de
acord~ com os entendimentos havidos.

Ora de acordo com todos os Regimentos em vigor, o
requeri~ento de preferência é um direito do Constituinte,
na forma regimental e o Constituinte o usará; a prefe
rência será posta em votação, será dada ou não, e o Cons
tituinte a retirará, mas não é necessário, em nenhum dos
Regimentos, para que ele possa prosperar, a tutela prelí-

minar prévia, anterior, inclusive da assinatura da respec
tiva Liderança. Não estou questionando os méritos. Como
disse ontem a V. Ex.a, estou a favor de todas as atitudes
que sejam para agilizar, mas é indispensável que haja a
democratização, especialmente em trabalhos que são emi
nentemente de elaboração de uma Constituição, que tanto
desejamos e queremos fazer.

Documento a que se refere o Sr. Constituinte
Carlos Sant'Anna:

Com base nos entendimentos havidos entre as Lide
rança partidárias, a proposta é que seja aprovado o
seguinte:

Capítulo V do Título II

DOS PARTIDOS POLíTICOS
Art. 16. :Ê livre a criação, fusão, incorporação e ex

tinção dos Partidos Políticos, resguardados e soberania na
cional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os di
reitos fundamentais da pessoa humana.

§ 1.0 :Ê proibido aos partidos utilizarem organização
paramilitar.

§ 2.° Os Partidos Políticos adquirem personalidade
jurídica mediante o registro dos estatutos no Tribunal Su
perior Eleitoral, dos quais constam normas de fidelidade e
disciplina partidárias.

§ 3.° :Ê assegurado aos partidos completa autonomia
para definir sobre sua estrutura interna, organização e
funcionamento.

§ 4.° Os Partidos Políticos têm direito ao acesso aos
meios de comunicação social e aos recursos do fundo par
tidário, conforme a lei.

§ 5.0 Funcionamento parlamentar, conforme dispuser
a lei. .

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Peço a
palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não, Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, eu gostaria de prestar o seguinte esclarecimento:
hoje, pela manhã, como tem sido felizmente hábito na Casa
tivemos a oportunidade de participar de uma reunião co~
a presença de praticamente todas as Lideranças presentes
à Assembléia Nacional Constituinte. Como também tem
sido hábito, essa reunião se deteve e trabalhou sob duas
premissas: a primeira é a de que reunião nenhuma e en
tendimento nenhum poderão passar por cima daquilo que
é, felizmente - e graças ao Regimento Interno, do qual
V. Ex.a foi o Relator uma conquista desta Casa - o direito
óbvio de cada Constituinte elaborar suas emendas, pedir
para elas destaque e, depois, preferência. Mas há uma
segunda premissa, Sr. Presidente, a de que, nesta hora,
especialmente, é também papel das Lideranças buscar, atra
vés do entendimento, através da negociação, através da
conversação, aplainar caminhos, construir consensos que,
evidente e obviamente, estarão sempre a juízo final do
Plenário, do voto de cada um dos Constituintes, seja aqui,
seja no plenário. Por isto, Sr. Presidente, estes esclareci
mentos - e invoco o testemunho de V. Ex.a - são indis
pensáveis para tranqüilizar a justa preocupação do nobre
Constituinte Carlos Sant'Anna. Fique tranqüilo S. Ex.a, por
que nenhum direito tem sido ou será desrespeitado. Mas
o que se procura é acrescer à preocupação de S. Ex.a uma
outra: fazer com que, nesta Casa, através da negociação
e do entendimento, dentro dos Partidos e entre eles, se
chegue a um resultado feliz no trabalho da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Srs. Constituintes, Srs. Líderes, tenho, diante de mim,
o Regimento da Assembléia Nacional Constituinte e aqui
no art. 12 declara-se que "as representações partidárias
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terão Líderes e Vice-Líderes". A figura do Líder é, portanto,
uma figura regimental na Assembléia Nacional Constituinte.
O Regimento da Assembléia se sobrepõe ao Regimento da
Comissão e o Líder tem peso até mesmo para designar
os membros da Comissão. Quem pode o mais pode o me
nos, o que não quer dizer que eu vá submeter ~ votação
qualquer substitutivo feito por Líder, porque, ISSO SIm,
não seria regimental. Os acordos feitos têm o caráter de
informais. Eu aqui me cingirei estritamente, como temo~

feito todos os que presidimos as sessões, às normas regt
mentais. Deste modo, se há algum documento circulando,
ele é de natureza partidária e a Mesa não tem que l~vá-Io
em consideração ou referir-se a ele. Porei em votaçao os
destaques tais e quais são apreciados normalmente pela
Mesa.

Dito isto, passemos à matéria. Está em. votação o
requerimento da Constituinte Sandra Cavalcantl, que ~ede
preferência para a Emenda n.o 33996-6, do oonstítuínte
José Richa. li: o Destaque n.o 7195, um substitutivo do
Capítulo.

Pergunto à Constituinte Sandra Cavalcanti se mantém
a preferência.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI 
Sim.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Mantida a preferência, está em votação.

Os Srs. Constituintes que estão de acordo queiram
permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado.
Destaque n,? 7195·87 - Emenda n.O ES·33996·6,

dos Srs. José Richa e outros "que substitui o Título
11, arts. 6.0 a 18, do Substitutivo n.O 1 (Título }I,
Capítulo V, do Substitutivo n.O 2)". (185.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Vamos colocar em votação o Destaque n.O 7195,. re~sal
vadas as seguintes expressões do art. 18 do substítutívo:
"na forma" até "serão" e, no § 2.0 , com ressalva da ex
pressão "Direito Público". São mantidos os ~cisos X, XII
e XIII do Substitutivo n.O 2, Emenda José RlCha.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO BENJAMIM
Sr. Presidente, a emenda diz respeito ao substitutivo?

O SR. PRESIDEN'I'E (Fernando Henrique Cardoso)
- Perdão a emenda que está aqui em minhas mãos é a
emenda do Constituinte José Richa, na página 912, que
V. Ex.a tem às mãos, diz:

"Art. 18. li: livre a criação, fusão, incorpora
ção e extinção de partidos políticos... "

A seguir:
" .. , na forma da lei."

Suprima-se "na forma da lei" até "serão ... " Então,
ficará assim:

"li: livre a criação, fusão, incorporação e ex
tinção de partidos políticos, resguardados a ~obe

rania nacional, o regime democrático, o plurípar
tídarísmo e os direitos fundamentais da pessoa
humana."

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO BENJAMIM 
Na realidade, diz respeito ao art. 16 do substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- :m verdade.

Em votação.
Se nenhum dos Srs. Constituintes desejar encaminhar

a votação, vou passar à votação, que será feita pelo pro
cesso eletrônico. (Pausa)

Peço que V. Ex.as regist!eJ:? seus código! de votação,
Em atenção a alguns Constítuíntes que estao experimen-

tando pela primeira vez o sistema de votação, vou repetir
o procedimento.

Peço aos Srs. Constituintes que tomem seus assentos
e registrem os números de código.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, vou abusar da boa vontade de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Com a maior satisfação.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Pediria
a V. Ex.a lesse a emenda, porque muitos Constituintes não
entenderam bem. Quais são os incisos mantidos pela Emen
da José Richa?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henerique Cardoso)
- No destaque para a emenda do Constituinte José Richa,
sob o n.? 33996, está escrito "art. 18", e no substitutivo
do Relator é art. 16, que tem este teor:

"li: livre a criação, fusão, incorporação e ex
tinção de partidos políticos."

Que se salte a expressão "na forma da lei".
E:

"Na sua organização e mncíonamento serão ... "
Salte-se esta expressão e prossiga-se:

" . .. resguardados a soberania nacional, ore·
gíme democrático, o pluripartidarismo e os direi
tos rundamentaís da pessoa humana."

Colocarei, portanto, em votação.

Peço aos Srs. Membros da Comissão de Sistematiza
ção que registrem seus códigos de votação. (Pausa)

Registrados os códigos, peço que V. Ex.as selecionem
seus votos, ou se] a, digam SIM, NÃO, ou abstenção.
Somente os titulares, os suplentes não votam. (Pausa)

Selecionados os votos, peço que V. Ex.as pressionem o
botão preto e girem a chave sob 'a mesa de votação, e que
mantenham a posição até que a luz verde se apague.
(Pausa)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Sr. Presiden
te, só para esclarecer a votação: o que V. Ex.a está co
locando em votação não é só o caput do artigo, são o § 1.0
e o § 2.0, também, não é isto?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Exatamente! Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Antônio Britto, Artur 'da Távola, Carlos
Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferrei
ra Lima, Fernando Henrique Cardoso, Haroldo Sabóia,
João Calmon, José Paulo Bisol, José Richa, José Serra,
Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Frie
drich, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra,
Renato Vianna, Sigmaringa Seixas, Theodoro Mendes, Vir
gildásio de Senna, Wilson Martins, Antonio Mariz, Eucli
des Scalco, Israel Pinheiro, João Natal, José Carlos Grec
co, José costa, José Tavares, Michel Temer, Miro 'I'aíxei
ra, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Roberto Brant, Rose
de Freitas, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza,
Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Chris
tóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamím,
Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, Oscar Corrêa,
Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Enoc Vi-eira, João Me
nezes, Jonas Pinheiro, Ricardo Izar, Simão Sessim, José
Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Joaquim Bevílacqua, Plínio Arruda
Sampaio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, Haroldo Lima,
Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguin
tes Senhores Constituintes: Bernardo Cabral, Carlos
Sant'Anna, Francisco Pinto, José Fogaça, Nilson Gibson,
Prisco Viana, Rodrigues Palma, Marcos Lima, Edme Ta-
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vares, Luís Eduardo, Paes Landim, Antônio Carlos Konder
Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José
Luiz Maia e Bonifácio de Andrada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 70 Cons
tituintes; votaram NAO 17 oonsütuíntes. Total: 87 votos.
O destaque foi aprovado.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Sr. Constituinte Gerson Peres, para uma
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Pediria a
V. Ex.a nos declarasse como ficou a redação dessa dispo
sitivo, porque, conforme a redação, gostaria de fazer uma
indagação posterior.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não! Por enquanto, o que temos "aprovado é o
seguinte:

"É livre a criação, fusão, incorporação e extin
ção dos Partidos políticos, resguardados a sobera
nia nacional, o regime democrático, o pluriparti
darismo e os direitos fundamentais da pessoa
humana.

§ 1.0 É proibido aos Partidos utilizarem orga
nização paramilitar.

§ 2.0 Os partidos políticos adquirem persona
lidade jurídica mediante o registro dos estatutos
no Tribunal Superior Eleitoral, dos quais constem
normas de fidelidade e disciplina partidárias."

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sídente, não há qualquer emenda supressiva para o que
está escrito no texto:

"Proibição do recebimento de recursos finan
ceiros 'de entidades ou governos estrangeiros, ou
de estar a estes subordinado."

Portanto, pergunto a V. Ex.a se esse texto continua
vivo no original, para depois ser acomodado como inciso
Ou como item, uma vez que não há qualquer emenda su
pressiva sobre essa redação. Eu queria um esclarecimento,
pois me preocupa muito que se retire do texto uma proibi
ção tão necessária como esta.

o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oerâoso) 
Eu diria a V. Ex.a que o que tenho sobre a mesa - e
tenho que me cingir a isto - é que, com a ressalva das
expressões já mencionadas, são mantidos os incisos X,
XII e XIII do Substitutivo n.O 2. Isto é o que foi aprovado.
Se V. Ex.a encontrar um meio de manter esta redação, a
Mesa, com muita satisfação, poria em funcionamento um
mecanismo que permitisse, pois ela concorda com V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - Sr. Pre
sidente, gostaria de aduzir ao pedido de esclarecimento do
Constituinte Gerson Peres mais os seguintes esclarecimen
tos: se em face desta votação suprimiu-se do texto do
Substitutivo o inciso VII que exige atuação permanente
dos Partidos? Sa foi suprimido o inciso VIII que exige o
caráter nacional dos Partidos?

Porque, na verdade, se V. Ex.a me conceder alguns
instantes, eu lhe diria o seguinte: foi feito um acerto
para, com base num processo de preferências, se montar
um novo texto - e peço a atenção da Comissão de Siste
matização, pois me parece não haver votado com muita
atenção a matéria anterior - foi montado um texto para
dar total e absoluta liberdade de criação dos Partidos.
Não se quer tutela da lei, mas é necessário um mínimo de
norma legal para a vida dos Partidos e se está elimi
nando. E se está eliminando a proíbíção de que os Partidos
recebam dinheiro do exterior, a proibição a que mante
nham vínculos com governos estrangeiros, se está proíbín-

do que o Partido tenha caráter nacional e se está proi
bindo que o Partido tenha atuação permanente? V. Ex.a
esclareça porque eu mesmo tenho uma emenda que, se
aprovada, restabelecerá toda essa situação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, antes que V. Ex.a inicie sua resposta eu gostaria
de dizer como votei, até para também ter a confirmação.

De acordo com o pedido feito no destaque solici
tado para a emenda do ConstitUJinte José Richa, esta
ficou prejudicada, uma vez que era substitutiva de todo
o art. 16, à exceção dos incisos X, XII e XIII. O que
votamos e foi aprovado foi o destaque de uma emenda
substitutiva a todo o texto do art. 16, salvo o inciso X,
que dispõe sobre a manutenção do registro e funciona
mento condicionados à votação obtida de acordo com o
que dispuser lei complementar; o inciso XII, que se re
fere à utilização gratuita do rádío e <la televisão, e o
inciso XIII, relativo ao acesso à propaganda eleítoral
gratuita e aos recursos do Fundo Partidário. O restante
fod prejudicado com a votação substitutiva recentemente
aprovada.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra para falar sobre o processo
de votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
presidente, o PlenáTio não tomou suficiente conheci
mento nem esclarecimento do que estava em votação.

Pelas palavras de V. Ex.a, a impressão foi de que
estávamos votando o caput com as alterações que V. Ex.a.
leu de respeito à fusão, criação e dncorporaçâo de par
tiêlos. Em seguida, depois da votação e antes da com
putação, o Constituinte José Richa destacou de sua
emenda, que era muito longa, os §§ 1.0 e 2.0 e disse que
também estavam em cotação.

O Plenário não tomou conhecimento - isto poderia
estar escrito, mas não ficou suficientemente claro 
que, ao mesmo tempo, estaríamos suprãmíndo todos os
incisos que seguem ao eaput, O que nos pareceu era que
estávamos votando o capout e mais o § 1.° e o § 2.0 sem
pre] uízo dos incisos. Também o Plenário estranha que
numa 'eliminação desta natureza e, desta importância, a
Relataria, que se manifesta sempre e tantas vezes, se
quer a Relatoria se manifestou sobre a questão eselare
cendo a extensão do que estamos votando.

Por isto, peço a V. Ex.a. considere como tendo sido
aprovado o caput, os §§ 1.0 2.0 , sem prejuízo dos íneísos
que serão votados e discutidos agora no 'curso do processo
de votação. E peço vênia a V. Ex.a. para que a Relatoria,
a respeito, possa manifestar-se.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
apenas para um escla:recimento que a Mesa poderia dar
e tenho a impressão de que deve ser um esclarecimento a
toda a Comissão.

O art. 16, no eaput, diz:
"Os. Partidos são os instrumentos de parti

cipação do povo na instituição, organização, com
posição e funcionamento dos órgãos do Poder."

Parece-me que esta parte do texto qualifica, valoriza
e consolida a participação dos partidos na vida institu
cíonal. Suponho que as lideranças partidárias não ti-
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nham a intenção de suprimir essa parte do texto. E o que
indago de V. Ex.a é se, com a aprovação da matéria que
acabamos de votar, considera suprimida esta parte que
antecede a expressão: "É livre a criação dos partidos polí
ticos". Porque foi só disso que tratamos na votação, senão
considero uma perda irreparável para o texto termos
aprovado uma matéria que suprimiu aquilo que é um con
ceito doutrinário e programático que valoriza, que eleva e
que dá significação essencial aos partidos no momento
institucional brasileiro.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Peço a
palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o nobre Constituinte Roberto Freire.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - 'O
Constituinte José Fogaça votou contra e, evidentemente,
que S. Ex.a é contra. Está ali. Não precisava justificar
voto. V. Ex.a votou contra, não tinha que justificar voto.
Aqui está-se discutindo questão de ordem, não o voto de
claração. V. Ex.a votou contra. Não precisava justificar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Peço a V. Ex.a um minuto de atenção.

Tenho que me cingir às regras. Srs. Constituintes,
vou me cingir a dois critérios. Primeiro, o critério regi
mental. Segundo, o esforço de que a nossa decisão expres
se a vontade efetiva da Comissão de Sistematização.

Li, aqui, a emenda do Constituinte José Richa e o
desatque tenho por escrito. Diz:

"Votar o art. 18 do texto" - o texto de S. Ex.a,
correspondente ao do art. 16 aqui - " ... com as
ressalvas já feitas e já lidas."

Diz ainda:

Mantidos o inciso X, que diz: "Manutenção
do registro e funcionamento condicionados à vo
tação obtida, de acordo com o que dispuser a lei
complementar. "

O inciso XII, que diz: "Utilização gratuita do
rádio e da televisão."

O inciso XIII que diz: "Acesso à propaganda
eleitoral gratuita e aos recursos do fundo parti
dário."

Essa emenda é substitutiva. Regimentalmente, o res
tante está prejudicado.

Ouço, agora, que vários Srs. Constituintes, ao vota
rem, não tomaram pleno conhecimento do significado do
seu voto. Se este for o caso, eu pergunto às Lideranças
ou aos srs. Constituintes se há algum mecanismo pelo
qual a vontade de uma parcela substantiva desta comis
são possa ser preservada, no que diz respeito a algum
outro tópico? Se houver algum mecanismo regimental, eu
posso submeter a voto e se não houver, não terei meios.
V. Ex.as terão se equivocado.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o nobre Constituinte Bonifácio de Andra
da, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
- Sr. Presidente, o que se verifica é que o substitutivo do
nobre Constituinte José Richa altera determinados itens
do texto do Relator. Todavia, alguns itens do texto do
Relator não são alterados por este substitutivo e, a nosso
ver, eles não foram revogados por esta votação - não há
dúvida quanto ao caput do artigo. O caput do artigo está
alterado. Vários itens, aqui, estão alterados. Mas alguns
itens que foram mencionados em questões de ordem, ainda
a nosso ver, estão prevalecendo e estão, digamos assim, de

pé, dentro do texto do Relator. Este texto não é o substi
tutivo em bloco, mas é um substitutivo parcial. Aquilo
que ele não altera no texto do autor, nos parece que está
de pé.

Sr. Presidente, aquilo que este substitutivo não altera
no texto do Relator, que não colide com o substitutivo,
não está prejudicado. Por exemplo, o caput do Relator
está prejudicado. Existem muitos incisos que não estão
prejudicados. Por quê? Porque não colidem com o texto
que foi votado aqui pela comissão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Sr. Constituinte José Richa, como autor
do destaque.

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

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra, pela ordem, o nobre Sr. Constituinte
José Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
acabamos de aprovar um texto. Compete à Mesa decidir
o que foi que esse texto revogou.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) -
V. Ex.a me desculpe, mas já disse que a Mesa não tem
alternativa, da Mesa não sairá nenhuma alternativa. Te
nho em mãos um papel assinado pelo Sr. Constituinte
José Richa, que diz o que acabei de ler. Talvez V. Ex.as
tenham votado equivocadamente, pelo que, se V. Ex.as me
oferecerem uma saída regimental, com muito prazer, me
junto a ela.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
insisto na minha questão de ordem: é que o autor da pro
posta tem o direito de destacar parte de sua emenda para
propor a nossa aprovação, mas não tem o direito de indi
car o que essa proposta revoga no texto do Relator. Isso
compete à Mesa dizer e a mais ninguém.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não!

Vou dar, de novo, a palavra ao Constituinte José Ri
cha, porque não tenho recurso regimental; arranjem-me
um.

Constituinte José Richa, pergunto a V. Ex.a se fui
fiel ou não à sua vontade, ao dizer que aqui foi submetido
à votação o caput do artigo e mantidos os incisos X, XII e
XIII.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Realmente, Sr.
Presidente, é isso que diz a emenda. Acontece que a minha
emenda substituía o capítulo por inteiro, na medida que,
em função de um acordo, foram pinçados apenas três
dispositivos e no requerimento de preferência é que cons
tava o destaque, ressalvados os incisos X, XII e XIII 
apenas no requerimento de preferência, não na emenda.
A emenda não diz isso; ela apenas pede a substituição do
capítulo inteiro do Relatório n.v II pela nossa emenda.
Foram apenas plnçados três dispositivos, no meu enten
dimento - a decisão final é da Mesa, vou respeitar - o
que está no texto e não colide com o que foi aprovado tem
que ser submetido à votação.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra, para uma questão de ordem, o 8r.
Constituinte Haroldo Lima.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, acabamos de realizar uma votação, estamos to
cando em duas questões da maior gravidade que, se feri
das, criam um precedente inaceitável na Casa. Na ver
dade, acabamos de fazer uma votação límpida, clara e
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pura. Ela está sendo, no fundo, questionada; isso nos
parece completamente inaceitável.

Em segundo lugar, existe um entendimento de lide
ranças, acordos explícitos que também a posterlort, come
çam a se turvar. Se isso também acontecer, Sr. Presi
dente, seguramente o processo final de encaminhamento
dessa votação será muito complicado.

Então, a minha questão de ordem que levanto é para
que V. Ex.a, como Presidente desta Comissão de Sistema
tização, seja rigoroso na aplicação dos dispositivos regi
mentais que regem a nossa Casa e regem esta comissão,
ou seja, que a votação recentemente feita, de forma abso
lutamente clara e ínequívoea, não seja toldada. Que não
se admita que pessoas que ficaram contra a votação, como,
inclusive, o Constituinte José Fogaça que votou contra, aí
resolva dizer que não entendeu direito o que estava votan
do. Porque todos nós doravante poderemos, a qualquer
instante, argüir esse ponto: "Não! Eu votei, sim, porque
não entendi direito", logo uma outra emenda que tinha
e que não está mais em cogitação, proponho que também
seja votada apesar de ela ter sido prejudicada com a vo
tação preliminar". Considero, Sr. Presidente, esta questão
da máxima gravidade e depende da decisão que V. Ex.a
tomar a continuidade ordeira dos nossos trabalhos.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra o nobre Constituinte José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
quero esclarecer qualquer dúvida em relação ao meu voto.
Usei a tribuna apenas para tentar um esclarecimento a
respeito da composição final do texto porque eu entendi
desde o início que a emenda era substitutiva e que supri
miria, portanto, uma parte fundamental do texto. Daí o
meu voto contrário. Ora, diante do questionamento que
foi levantado, diante das dúvidas que se levantaram,
diante de todas as incertezas que se manifestaram no Ple
nário, pensei poder recuperar esta parte que considero
substancial e imprescindível ao texto. Foi esta a minha
intenção. Não pretendi justificar o voto e sequer preten
di manifestar qualquer dúvida da minha parte quanto a
minha posição; apenas tentei recuperar uma parte que
para mim é substancial e imprescindível ao texto. Eu não
quis justificar nem sequer alterar o meu voto, que conti
nua o mesmo, porque ao retirar esta parte do texto não
concordo com a emenda do substitutivo. Aliás, não era
esta a intenção do Senador José Richa, autor da emenda;
a sua intenção era manter o restante. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra o nobre Constituinte Plínio Arruda
Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO 
A emenda foi colocada como uma emenda substitutiva, não
como uma emenda substitutiva parcial. Se alguns Consti
tuintes foram induzidos em erro porque imaginaram que
aprovada a emenda estariam de pé os incisos, que acham
que foram aprovados, outros Constituintes estavam abso
lutamente seguros de que uma vez aprovada a fórmula
lida por V. Ex.a os outros itens estavam prejudicados, e
por isso votaram a favor. Esta Casa funciona por normas
constitucionais, por normas legais, regimentais e por uma
cultura, a da negociação parlamentar; e em função desta
negociação parlamentar eu comprometi os votos do meu
partido e dos partidos reunidos hoje pela manhã.

Neste texto distribuído está o seguinte:

"Com base nos entendimentos havidos entre
as Lideranças partidárias há proposta que seja
aprovado o seguinte: ... "

E segue o texto. Assim, vários Constituintes só deram
a sua aprovação porque entenderam, como V. Ex.a anun-

ciou, a emenda como substitutivo; sem acrescentar o adje
tivo parcial, ela era total e, conseqüentemente, a sua apro
vação prejudicaria automaticamente os outros itens.

Achamos que, realmente, nesse momento não pode ha
ver modificação no que foi aprovado.

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

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA 
Nós não votamos um substitutivo porque substitutivo é
um documento que diz respeito ao total das normas de um
projeto. Há um engano, há um erro, há uma falha séria;
não se trata de substitutivo, nós votamos uma emenda.
Ora, se votamos uma emenda, essa emenda naquilo que
não colide com o texto do relator, continua de pé. Não
se trata de substitutivo. Substitutivo é uma peça inteiriça
que substitui todo o projeto. Ora, se se trata apenas de
uma emenda, a emenda só recai naquilo que ela revoga,
naquilo que ela prejudica, e o texto do relator, por con
seguinte, continua de pé, nos itens que não foram atingi
dos pelo texto da emenda.

Não se trata de substitutivo, Sr. Presidente, trata-se
de emenda e emenda prejudica aquilo a que ela se destina,
aquilo a que ela se vincula, aquilo que com ela conflita.
Lógico que naquilo que ela não conflitou no texto, con
tinua de pé. E, o texto que permanece ainda pode ser
submetido a outras emendas que vêm modificá-Io.

Com a Emenda Richa, nós alteramos parte desse artigo,
mas não alteramos todo o artigo porque não existe subs
titutivo para artigo, existe, sim, substitutivo para todo o
projeto. E além disso, Sr. Presidente, quero aqui, já que
está tumultuada, como é natural, essa matéria e eu vendo
a dificuldade de V. Ex.a ao ferir a vontade da comissão,
chamar a atenção para o art. 20, § 6.0 do Regimento In
terno da comissão que permíte, inclusive, 'que O relator
ao final tenha entendimentos com os protagonistas, com
os autores das emendas para chegar a uma conclusão a
respeito da matéria. Finalmente, Sr. Presidente, não existe
substitutivo para artigo, substitutivo vai para todo o
projeto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Concedo a palavra ao Constituinte Pimenta da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Eu
acabei de ouvir há instantes atrás a intervenção do Cons
tituinte Plinio Arruda Sampaio, cuja palavra a Casa inteira
já está acostumada a ouvir com muita atenção. Confesso
que ao ouvir S. Ex.a fiquei preocupado com a interpretação
que dava ao processo de votação que está em curso. Só
que a hipótese levantada pelo Constituinte Plínio Arruda
Sampaio, na realidade, não ocorre. Diz S. Ex.a que alguns
parlamentares teriam votado o caput porque imaginavam
que com isso estariam recusando algumas outras partes
do artigo e que, em virtude disto, desistiram de emendas
apresentadas a esse respeito.

Quero dizer ao Constituinte Plínio Arruda Sampaio que
se a Mesa entender que essas partes não foram prejudi
cadas, as emendas existentes, evidentemente, serão vota
das. Porque se a Mesa compreender que essas partes per
manecem, as emendas atinentes a elas devem ser votadas
e, portanto, .não é prejuízo p.a::a nenhum parlamentar, que
podera manifestar a sua posiçao, E se o Plenário por sua
maioria, entender que elas devem ser recusada~, elas o
serão. Por isso, a hipótese de prejuízo no direito de qual
quer Parlamentar não ocorre, a despeito do entendimento
do Constituinte Plínio Arruda Sampaio.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- O Constituinte Pimenta da Veiga abriu um brecha.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, peço a palavra para um esclarecimento.
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Um momento, nobre Constituinte Gerson Peres. Quero
apenas ajudar naquilo que o Dr. Ulysses Guimarães cha
mou de "a interpretação construída do Regimento".

O Regimento não me dá margem, Srs. Constituintes.
Estou preso e vou manter a decisão regimental. Se V. Ex.as
não me oferecerem uma saída, não tenho como fazê-lo.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Abrin
uma brecha que permite alguns passos adiante.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - li: aí que
quero entrar, Sr. Presidente. Quero lembrar a V. Ex.a que
a emenda que aprovamos, do Constituinte José Richa,
substituiu, em aprte, o texto do relator.

Existem outras emendas substitutivas que incluem esta
parte que a emenda do Constituinte José Richa não incluiu.
Conseqüentemente, a saída de V. Ex.a está em aproveitar
a emenda que restabelece a proibição de recursos estran
geiros aos partidos brasileiros, que restabelece a prestação
de contas dos partidos ao Tribunal de Contas, o que o
texto muito bem colocava. São medidas moralizadoras que
restabelecem o caráter nacional dos partidos, porque se
não fizermos isto, vamos ter partidos do PMDB paulista,
do PDS cearense e outros tipos. Vamos estabelecer a anar
quia partidária!

Portanto, Sr. Presidente, a Emenda Prisco Viana pode
ser votada porque não se choca com matérias além da
quelas que estão sendo consignadas na Emenda Richa.
Ela não está prejudicada. Esta é a questão de ordem que
faço a V. Ex.a e aí está a saída para que V. Ex.a continue
os nossos trabalhos e encerre a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Vou conceder a palavra ao Constituinte José Costa e
depois aos Constituintes Virgílio Távora e João Menezes.
Darei a resposta a V. Ex.a : eu não tenho alternativa. Essa
emenda, a emenda que foi votada, já está decidida. A
emenda que foi votada é uma emenda substitutiva; ela pre
judica as outras emendas substitutivas. A saída possível 
desde que não constitua precedente - é que há destaques
para os dois tópicos de maior discussão. Há destaques.
Então, é possível que, através desses destaques, se possa
aferir a vontade do Plenário. Fora disso, não tenho alter
nativa. Vou manter a decisão porque a decisão é regimental.

Tem a palavra o Sr. Constituinte José Costa.

O SR. CONSTITUINTE JOSli: COSTA - Sr. Presidente,
foi levantada uma questão de ordem a respeito da ampli
tude da votação a que acabamos de proceder. O art. 67,
§ 2.° - estou me referindo ao Regimento da Assembléia
Nacional Constituinte - que diz:

"A medida que se sucederem os votos, o resul
tado parcial da votação irá sendo anunciado, ve
dada a modificação do voto depois de colhido o
de outro Constituinte."

O princípio consagrado nesse parágrafo é o da imuta
bilidade do voto proferido, anunciada a decisão.

A questão de ordem submetida à apreciação de V. Ex.a
dizia respeito à amplitude da votação. Se V. Ex.a entendeu
que a votação do destaque abrangeu toda a matéria com
preendida no art. 16, então dessa decisão caberia, even
tualmente, um recurso para o Plenário da Constituinte da
interpretação de V. Ex.a, apoiado por 35 Srs. Constituintes.
Do contrário, Sr. Presidente, não há 'como proceder a ou
tra votação, em função do que estabelece o § 2.° do
art. 67, acima mencionado. Se, entretanto, V. Ex.a entende
que alguns dispositivos do art. 16 não foram compreendi
dos na votação a que acabamos de proceder, evidentemen
te os inconformados deverão recorrer da decisão de
V. Ex.a; o que me parece cristalino à luz do preceito regi
mental. O que não podemos é perder mais tempo, precisa
mos prosseguir nesses trabalhos. Peço a V. Ex.a que faça

valer a sua decisão a respeito da questão de ordem levan
tada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Srs. Constituintes, precisamos sair desse impasse momen
tâneo em ordem. Não é questão de "pela ordem" agora é
"em ordem". Estão inscritos os Constituintes Virgílio Tá
vora, João Menezes, PIisco Viana e José Genoíno. Vou
ouvi-los e encerrar, reafirmando a decisão que já dei.

Tem a palavra o nobre Constituinte Virgílio Távora.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO TAVORA - Colo
cando um pouco de serenidade neste debate, inicialmen
te diremos a V. Ex.a que não tomamos parte nesta votação
por outras obrigações que tínhamos, como também não
participamos da reunião de Lideranças por motivos de so
bejo conhecidos por V. Ex.a: pela necessidade de compa
recimento ao Senado e solução de problema agudo que lá
aconteceu. Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, isto é curíal,
votam-se outros destaques existentes, V. Ex.a mantém o
que já decidiu, e, nesses outros destaques, o Plenário Se
manifestará a favor ou contra outros itens que dizem es
tar expurgados. li: esta a nossa declaração.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Sr. Constituinte João Menezes.

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Sr. Presi
dente, acho que V. Ex.a está agindo com toda a correção
possível. V. Ex.a, quando anunciou a emenda, fê-lo como
substitutiva. O erro vem do seguinte: quando V. Ex.a men
cionou o art 16, objeto da emenda, ninguém a encontrou
no art. 16, porque a emenda está mencionada, aqui no li
vro, no art. 18. Além disso, há um aspecto, um grande
mal que já reclamamos de V. Ex.a : essa maneira de con
sertar a emenda ai na mesa, a lápis. V. Ex.a não deve con
sentir mais nisto, porque toda vez que se age desta forma, o
Plenário fica sem saber o que foi feito. Parece-me que
quando V. Ex.a deu como emenda substitutiva, a meu ver,
esta decisão foi certa. Tudo o que conste aqui no art. 18, é
o que está válido. O que está no art. 18! O restante caiu,
ficou como V. Ex.a já decidiu. li: essa a nossa opinião. E
V. Ex.a não pode voltar atrás, porque já deu uma decisão
pronta, exata, correta e quando colocou-a em votação o
fez como emenda substitutiva.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, volto ao entendimento anterior e à necessida
de de respeito às normas. O próprio destaque 'que foi feito,
o foi de uma forma extraordinariamente, eu diria, confusa
e ínusítada, porque realmente ínusual, O art. 18 que foi
destacado de uma longa emenda do Constituinte José
Richa, ele o foi numa pequena parte, porque o foi no caput,
no § 1.0 e no § 2.° Depois houve uma verdadeira mistura
de redação para que se pudesse chegar aos objetivos que
estão sendo colímados no que é dito, acordo de Liderança.

Menos do que ao espírito abrangente de V. Ex.a , apelo
para o Relator do Regimento, para que haja um mínimo de
respeitabilidade às normas que votamos para nós próprios
nos regularmos.

Por outro lado, quando V. Ex.a orientou a votação a
impressão que ficou ... Não importa o convencimento cÍa
queles 'que ti~ham p.a:-ticipado de um entendimento, que
nos outros nao partícípamos - quando digo nós outros
eu me refiro à maioria do Plenário - não importa ne~
que tenha agora votado e que estej a de acordo. Mas nós
ou.tros não participamos desse entendimento. Eu me lou
ver nas palavras de V. Ex.a, e nelas, o que estava parecendo
em votação era o caput e mais, segundo o que fiquei en
tendendo depois das palavras do Constituinte José Richa
o § 1.0 e o § 2.°, volto a insistir nisso! De tal maneira qu~
o espírito dominante na votação não era o da prejudícía-
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lidade daquilo que estava sendo votado, ao contrário, era
que estava sendo substituído aquilo sobre o que incidia.

De modo que fica prevalecente o que não foi modifi
cado e o que não foi substituído. O único entendimento re
gimental que resta a V. Ex.a, insisto, é permanecer como
válidos os incisos que não foram modificados e, evidente
mente, estão substituídos aqueles incisos que constam da
redação explícita do substitutivo votado.

O SIR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte José Ge
noíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, lembro dois elementos importantes no sentido
de contribuir com a decisão da Mesa.

Em primeiro lugar, quando a matéria foi anunciada 
e foi anunciada claramente eomo emenda substitutiva 
ressalvando alguns incisos, ninguém levantou esta questão
de ordem.

Mas vou levantar um outro argumento, Sr. Presidente,
que já há uma jurisprudência nesta Comissão. Quero que
os Srs. Constituintes, membros desta Comissão, lembrem
se quando votamos nos Direitos Sociais o art. 9.0, Emenda
Geraldo Campos. O que aconteceu com a Emenda Geraldo
Campos, Sr. Presidente? A Emenda Geraldo Campos que
tinha neste Constituinte um oposítor, foi exatamente uma
emenda substitutiva e dizia: "Ela substitui isso, isto e
aquilo, ressalvado aquilo e aquilo".

Levantei a questão de ordem na Emenda Geraldo Cam
pos. A Mesa decidiu que a Emenda Geraldo Campos era
uma emenda substitutiva e estavam prejudicadas outras
emendas automaticamente. Isso naquela questão de
ordem que levantei, antes da votação, Sr. Presidente! Não
aceitamos agora que se usem dois pesos e d'1las medidas:
na Emenda Geraldo Campos, aceitou-se o critério que a
Mesa adotou, e o mesmo critério adotado na emenda José
Richa, em que foi destacado o que ela substituía e o que
ela não substituía. Eis que agora vão se usar dois pesos e
duas medidas. É inaceitável, Sr. Presidente. E eu lembro, é
só consultar os Anais desta Comissão, eu disse para os
Anais desta Comissão que se estava abrindo um preceden
te e que ficava registrado. Se foi decidido assim, essa deci
são tem que ser mantida. Do contrário, estambs 'quebran
do a regra do jogo em cada questão e isso é inaceitável.
Portanto .a decisão da Mesa tem que ser de acordo com a
decisão da Emenda Geraldo Campos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte Nelson Carneiro. Depois,
tomarei uma decisão.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente acredito que a solução pode resultar da vota
ção dos §§'3.0, 4.0 e 5.° e, em seguida, porque não são 0011
dentes com o texto do projeto. V. Ex.a votaria o caráter
nacional e a proibição do recebimento de recursos finan
ceiros. O que diz respeito ao Tribunal de Contas já está no
§ 4.0, quando diz: "Conforme a lei". A lei vai disciplinar.
Acredito que será melhor, para solucionar o impasse, que
V. Ex.a conclua a votação. A minha sugestão...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
_ Peço aos Srs. Constituintes - nós estamos decidindo
uma questão importante, e eu não tenho condições se
quer de ouvir o que está sendo dito em plenárlo - peço
aos; Srs. Constitudntes, especialmente os que me rodeiam,
que respeitem a palavra do Senador Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEffiO - Sr.
Presidente, se V. Ex.a me permite uma; sugestão, nós con
tinuaríamos votando o texto que temos em mão. Depois
de aprovado o § 5.0 - V. Ex.a poria 'em votos - porque
não foram emendados e não são colidentes com o que se
aprovou, são complementares, explicitam, V. Ex.a decla-

raria aprovados, porque não há emenda que retire não só
o caráter nacional como a proibição do recebimento de
recurso financeiro.

Quanto ao Tribunal de Contas, não é necessário por
que ele figura no § 4.° E assim se encerraria o debate.

O SR. PRESIDENTE (F1ernando Henrique Cardoso)
- Vou tomar a decisão seguinte e peço a atenção da
Casa: não se trata do conteúdo da matéria. A Mesa não
pode decidir em função do conteúdo da matéria. A Mesa
tem de decidir em função de regras existentes e da ne
cessidade de expressar corretamente o sentimento do Ple
nário. Estou diante de uma votação onde houve, inequivo
camente, a mandfestação do Plenário. Repeti duas vezes o
texto que 'estava sobre a mesa. Li a nova forma que seria
aprovada ou rejeitada. Alguns de V. Ex.as protestaram
por terem recebído das Lideranças um papel onde tudo
estava escrito. Não posso partir da pressuposição da que a
Casa não estava informada, porque ela estava informa
da. Eu preferiria ter errado, porque eu confessaria o erro
de público e resolveria a questão. Mas não errei. Li tal
e qual. oonsídero que foi aprovado o substitutivo apre
sentado pela emenda Richa. Está aprovado e isso preju
dica as matérias aqui constantes. Para dar vazão a um
sentimento que 'eu sinto lavrar aqui nesta Casa, e que o
Constituinte Nelson Carneiro acabou de expressar aqui,
nas temos uma muleta regimental: disponho de duas
emendas, dois destaques, precisamente sobre o caráter
nacional e sobre a proibição de recebímento de recursos,
estrangeiros, que podem ser votadas.

Se forem votadas, aquilo que é fundamental, que é
resguardar a vontade política. da Casa, estará feito. E
eu não terei ferido o Regimento, porque tenho que con
siderar, como considero, daqui por diante, aprovada a
emenda Richa.

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - Permite
V. Ex.a?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não!

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - Poderia
V. Ex.a ter a gentileza de determinar a leitura dos desta
ques sobre os quais V. Ex.a ímagãna que possa haver um
pronunciamento?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não.

Estou com muito receio desta questão.

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - Já que V.
Ex.a admite que possa utilizar-se de uma muleta regimen
tal, indago de V. Ex.a o seguinte: há uma emenda, obje
to de destaque, de minha autoria, que pretendia ser subs
títutíva de todo o art. 16, que trata da questão dos par
tidos Políticos. Tendo, como tenho, que o que o Plenário
aprovou, nos termos do que foi requerido, foi o caput
deste artigo...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Não foi.

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA -. .. per
gunto a V. Ex.a, se houver manifestação minha, como tem
ocorrido, desistindo da votação do caput, se V. Ex.a sub
meteria à votação os incisos e itens seguintes...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Não tenho meios de fazê-lo, Sr. Constituinte Prdsco
Viana, eu feriria demasiado o Regimento, não há possibi
lidade. Já foi votada uma emenda substitutiva que pre
judicou as emendas substitutivas. Não há recursos.

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - V. Ex.a vai
mandar ler os destaques?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Estou providenciando.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Sr. Presiden
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não!

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Se eu enben
di bem a interpretação da Mesa, V. Ex.a está interpre
tando que tudo foi prejudicado. Mas, como temos desta
ques não colidentes com o texto e aditivos, acho que aí
o precedente é maior. Acho que é ai que a Mesa fica mais
descoberta com essa decisão. Porque, na verdade, a levar
em eonsíderação a decisão que a Mesa acabou de adotar,
toda emenda aditiva estarãa prejudicada. Acho que a in
terpretação direta é mais correta, Porque, na verdade,
SJ.". Presidente, a emenda é substitutiva do capítulo intei
ro se fosse votada minha 'emenda por inteiro, mas, não
foi, a minha emenda foi parcialmente aprovada. Ora, se
ela foi parcialmente aprovada, o que consta do substitu
tivo do Relator, que não esteja já aprovado nesta parcela
da minha emenda aprovada, não está prejudicado. Pare
ce-me fundamental. O quê, na minha emenda, ficou pre
[udíeado? O caput do art. 16. Perfeito, está prejudicado.
Os incisos I, lI, III, IV e V estão prejudicados; os VI e VIII
não estão prejudicados, porque não constam da minha
emenda. Apenas estes dois incisos é que não estão preju
dicados com a aprovação da minha emenda.

Como a minha emenda também ressalva os incisos
X, XII e XIII, esses também não estão prejudicados. por
que é o voto de Plenárdo.

Sr. Presidente, acho que a interpretação mais cor
reta da Mesa seria essa: ressalvar aquilo que foi aprova
do, e está ressalvado na aprovação, que são os incisos X,
XII ,e XIII. E não considerar prejudicados os. incisos VI
e VIII.

O SR. PRESIDENTE (Flernando Henrique Cardoso)
- Sr. Constituinte José Richa, lamento que V. Ex.a não
tenha feito esse requerimento antes da votação. Não
posso me submeter à deliberação subjetiva posterior
à votação. De outra forma, a Mesa não sustentará
o processo de decisão daqui por diante. Se V. Ex.a consí
dera assím, devia ter considerado antes e ter trazido à
minha presença, Eu li várias vezes. Não tenho alternativa.

Srs. Constituintes, considero a matérda ultrapassada.
O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - Sr. Presi

dente, solicitei de V. Ex.a a leitura dos destaques.
Rogo a V. Ex.a, humildemente, que determine essa

leitura.
O SR. PRESIDENTE (Flernando Henrique Cardoso)

- Estou pedindo os destaques.
Agora, se V. Ex.as consideram que, mesmo sendo adi

tivo, não é possível submeter a votos, imaginem este des
taque não aditivo! O adãtívo pode, obviamente. É a res
posta que dou ao Constituinte José Richa.

Estamos verificando se há alguma emenda aditiva.
Vamos proceder da seguinte maneira: continuar a vo

tação, 'enquanto a Mesa procura verificar, porque, obvia
mente, é do interesse coletivo saír deste impasse, ,e é com
esse espírito que vamos tentar saãr dele buscando uma
forma de abranger na decisão essas duas 'emendas.

Passemos 'então para outro tema.
Há, aqui, um requerimento de preferência do Cons

tituinte Roberto Freire, Destaque n,o 3.539, que se rete
re aos arts.. 29 e 30 do Substitutivo r.

Quero saber se os Srs. Constituintes estão de acordo
em votar a preferência requerida pelo Constituinte Ro
berto F1reire.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. pre
sidente, gostaria que V. Ex.a lesse a matéria, para que pu
déssemos encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Vrou ler a matéria.

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - Sr. Presi
dente, conto com a tolerância de V. Ex.a É preciso en
cerrar o processo de votação, ínclusíve declarando que
emendas foram ou não prejudicadas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Já declarei. Declarei que há duas matérias que me
parecem não colidir com o espírito da emenda ,e, se hou
ver um destaque que me permita interpretação constru
tiva, colocareí ,a votos. Quais são? Relativa ao caráter
nacional 'e à proíbíção doe recursos estrangeiros. Estamos
buscando uma fórmula para ísso.

Está encerrada a votação e passamos a outra matéria.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre

sidente, V. Ex.a vai dar por encerrado com a decisão que
determinou a prejudicialidade de todas as emendas eu
não me conformo com isso. '

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Não prejudiquei emenda alguma; disse que o Substitu
tivo aprovado é para substituir os itens que ai estão
e que há dois tópicos que, segundo o próprio autor, não
estariam prejudicados e estou dizendo que para conside
rar algo nesta matéria preciso de emendas que, por sorte
parecem existir. '

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Então
está resolvido, senão haveria a possibilidade de eu re
correr da sua decisão ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Não entendi, Ex.a

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Digo
que se for encontr~d_a a solução, tudo bem, senão quero
recorrer da sua decisão ao plenário que é a última alter
nativa. O Plenário pode refazer a' votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Cabe recurso à Assembléia.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Acho
que, das decisões do Presidente, cabe recurso ao Plená
rIO, nos termos do R'egimento Interno da Comissão de
Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Cabe recurso ao Plenário, é a ínformaeâo que tenho
do Regimento. ~

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA _
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Virgildásio de

Senna.
O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA _

Çonceda-me um minuto da sua atenção, Sr. Presidente.
E sobre a forma com que estamos encaminhando vota
ções, muitas vezes originárias de acordos, acordos neces
sários para que Os nossos trabalhos tenham andamento
compatível com a vontade nacional, V. Ex.a tem feito
ressaltar isto, e isto, de algum modo, prejudica o acom
panhamento dos Srs. Constituintes da matéria votada.

V. Ex.a, que é universitário, com enorme experiên
cia, sabe o papel do leitor. V. Ex.a é catedrático e eu
pediria, para tranqüilidade da Casa, que, em qu'alquer
matéria a ser submetida a votação, o leitor dê prelimi
narmente, total, cabal e completo conhecimento à Casa
para que se evita tumulto. Sem a leitura clara da maté~
ria votada a coisa fica no ar, fica no vazio; pode não ser
regimental, mas é absolutamente necessário que o leit-or
faça a leitura da matéria votada antes de se proceder
a votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henriquê Cardoso)
- Tem V. Ex.a inteira razão. Assim será feito.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ TINOCO - Sr. Presi
dente. peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não!

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TINOCa - Todos nós
temos o maior empenho e interesse em que a votação,
nesta Comissão, possa ocorrer da forma mais rápida, mais
objetiva e o mais eficiente possível. Verificamos que esta
matéria foi encaminhada, foi aberta a possibilidade de
encaminhamento e não houve inscrição para que alguém
se pronunciasse a favor ou contrariamente. Considero
isso uma falha, inclusive daqueles que conduziram a ne
gociação, e não podemos mais corrigir, íntetramente, esta
dificuldade.

Entretanto, Sr. Presidente, parece-me que prosseguir
na votação de outros parágrafos deste mesmo artigo, an
tes de uma solução da Mesa, inclusive, de quais as emen
das ou quais os destaques que possam ser votados, pare
ce-me que isto pode contribuir ainda mais para difi
cultar o bom encaminhamento do assunto.

a SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TINOCO - Por isso,
sugiro a V. Ex.a, Sr. Presidente, como tem sido feito de
outras vezes, que a sessão seja temporariamente suspen
sa, até que a Mesa possa identificar a matéria que possa
efetivamente ser votada, a respeito ainda do assunto con
tido no caput do artigo e nos §§ 1.0 e 2.0 , para que o
Plenário tenha plena consciência do que pode ser vota
do, da forma que pode ser votado, para evitarmos difi
culdades maiores. Os outros destaques que foram objeto
desse entendimento de Liderança são matérias intrínse
cas porque há. inclusive, parágrafos a este mesmo ar
tigo.

Se votarmos estes três parágrafos seguintes antas
de termos idéias dos dispositivos que estão sobre a mesa
e podem ser votados, parece-me que pode dificultar, ain
da mais, o processo de entendimento e de votação.

É a sugestão que ofereço, com toda a humildade, a
V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Agradeço a V. Ex.a mas estamos, neste momento, dis
cutindo o pedido de preferência do Constituinte Roberto
Freire e vou primeiro, antes de dar a palavra a quem
quer que seja, atendendo ao apelo do Constituinte Vír
gíldásío de Senna, expor o pedido de preferência.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, desejo usar da palavra pela ordem e na linha
do que V. Ex.a está questionando.

Primeiro preciso saber o que é que está, por favor,
prevalecente por ter sido aprovado por votação dentro
desse emaranhado todo do art. 16.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não.

a SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - É a
primeira coisa que preciso saber: o que é que é agora o
art. 16?

Segundo: quero, preventivamente, procurar saber de
V. Ex.a se é possível trocar o caráter de emenda subs
titutiVa adrede reconhecido pela Comissão de Sistemati
zação pelo caráter de emenda aditiva, porque se isso é
possível para emendas de um lado, que pretendem deter
minadas coisas, como a Emenda Roberto Freire, deveria
também poder ser para a Emenda Prisco Viana que
V. Ex.a, ainda há pouco, não reconheceu. Porque o cará
ter de emendas que estão sendo propostas agora como
aditivas, as conhecíamos nas classificações da Comissão,
como substitutivas. Então se é possível ao autor da emen
da modificar-lhe o caráter, neste caso também o Cons-

tituinte Prisco Viana pode trocar o caráter da sua emen
da substitutiva para aditiva, e propor a sua votação.

Duas são, portanto, as colocações.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

- Já entendi!

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Acho
que a Casa precisa saber qual o conteúdo do art. 16. Em
segundo lugar, a decisão da Masa de que se é reconhecido
ao Constituinte trocar o caráter da classificação da
emenda que a Secretaria da Mesa adrede lhe deu.

a SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Começo por responder a última parte.

A Emanda do Constituinte Roberto Freir·e é aditiva a
um inciso que foi mantido. Essa é a questão. Altera um
inciso mantido pela votação, razão pela qual posso pô-la
em votação.

V. Ex.a há de perceber, inclusive no esforço de len
tidão que estou fazendo, contrariamente aos meus hábi
tos, estou procurando v-ar se produz aquilo que é essen
cial em qualquer decisão que é o entendimento político
entre V. Exas. a respeito de como sair do Impasse ante
rior. Já abri a fresta, a porta não posso abri-la,

Com relação a outro pedido de V. Ex.a sobre o que
foi mantido, lerei mais uma vez o texto, aprovado pela
Casa.

peço a atenção dos Sanhores. O Constituinte Carlos
Sant'Anna perguntou. Lerei pela quarta vez a Emenda
José Richa, acho que é meu dever e lerei quantas vezes
quantas forem necessárias para o bom andamento dos
trabalhos.

Diz o seguinte:

"É livre a criação, fusão, incorporação e ex
tinção de partidos políticos, resguardada a sobe
rania nacional, o regime democrático, o pluri
partidarismo e os direitos fundamentais da pes
soa humana."

§ 1.0 É proibido aos partidos utilizarem or
ganização paramilitar.

§ 2.0 Os partidos políticos adquirem persona
lidade [urídlca mediante o registro dos estatutos
no Tribunal Superior Eleitoral dos quais cons
tem normas de fidelidade e disciplinas partidá
rias."

Foi mantido ainda o inciso X, que diz "Manutenção do
registro e funcionamento condicionados à votação obtida
de acordo com o que dispuser a lei complementar.

a inciso XII diz: utilização gratuita do rádio e da
televisão.

E o inciso XIII diz: acesso à propaganda eleitoral
gratuita e aos recursos do fundo partidário.

Agora, o Constituinte Roberto Freire faz uma emenda
onde diz que p. preciso modificar, manter a expressão gra
tuita do rádio e a televisão.

Trata-se de emenda aditiva ao inciso XII.

"Os partidos políticos têm direito de acesso
aos meios de comunicação social e aos recursos do
fundo de participação, conforme a lei pela expres
são: os partidos políticos têm direito ao acesso
gratuito ao rádio e a televisão e ao recurso do
fundo partidário conforme a lei."

Para isso que ele pede preferência, ou seja, simples
mente pedindo que se acrescente à sua emenda anterior a
idéia de gratuidade ao acesso ao rádio e a televisão.

a SR. CONSTITUINTE CARLaS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, pela ordem. V. Ex.a me explicará o porquê dela
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ser aditiva, pois ela é eminentemente substitutiva pela
redação que V. Ex.a acaba de dar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Ela é modificativa. O requerimento do Constituinte se
compõe de dois parágrafos.

Deputado, V. Ex.a há de nos ajudar a construir uma
solução, se V. Ex.a quer dificultar esta maior dificuldade
ainda terei para resolver a outra.

O SiR. CONSTITUINTE ROBERTO FREmE - Sr. Pre
sidente, queria dar uma explicação sobre a minha emenda.
Minha emenda é modificativa e tem preferência no mo
mento em que ela irá modificar exatamente o inciso que
foi mantido, ressalvado no substitutivo, ou seja, o substi
tutivo aprovado ressalvou os §§ 2.° e 3.°, que tratam do
acesso ao rádio e à televisão. Eu os modifico. Pedi prefe
rência para modificar - e é a preferência o que se está
discutindo - para colocar que o acesso gratuito ao rádio e
à televisão sejam definidos conforme a lei, o que, no subs
titutivo, não está feito.

Em segundo lugar, acrescente-se, porque cabe, no caso
em questão, 'que a organização, o funcionamento dos parti
dos políticos é de completa autonomia dos próprios par
tidos, até para dar conseqüência ao que foi aprovado no
Substitutivo José Richa. Não é nada que modifique subs
tancialmente, embora o faça.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Está em votação a preferência pedida.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo, queiram
permanecer sentados. (Pausa)

Aprovada a preferência.

Destaque n,? 3539-87- Emenda n.? lP-18875-0,
do Sr. Roberto Freire "que substitui o art. 29,
e suprime o art. 30, do Projeto de Constituição
(art. 16, do Substitutivo n,v 2)". (186.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação o Destaque n.? 3539.

Se alguém quiser encaminhar contra ou a favor ...

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, creio que o encaminhamento talvez seja desneces
sário. Em função da discussão, ficou evidenciado 'que esta
emenda é fundamental para se determinar que o acesso
aos meios de comunicação social no caso, especificamente,
rádio e televisão, como é o costume e a prática no País,
dar-se-á conforme a lei; e, em segundo lugar, para acres
centar que as questões de economia interna dos partidos
politicos devem ser de sua única e exclusiva representati
vidade, ou seja a autonomia dos partidos para definirem
seu funcionamento e a sua organização. Acredito que aí
estamos definindo, exatamente a plena liberdade parti
dária no País.

O SR. PiRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Carlos Sant'Anna
para encaminhar a favor.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, meus colegas:

Estou encaminhando a favor da proposição do ilustre
Constituinte Roberto Freire, mas preliminarmente, com
um objetivo, para que os companheiros entendam que
tendo sido aprovada a Emenda José Richa, substitutiva
que, no meu entender era parcial e não total, e não só no
meu entender, mas no entender de vários. Entretanto, per
maneceram prevalecentes, por exemplo, o inciso XII que
se refere à utilização gratuita do rádio e de televisão.

Com este inciso está prevalecente, tal 'como se encontra
no texto, entendi que ele pode sofrer modificações na forma
da emenda que propõe o Constituinte Roberto Freire com

a redação que aqui está: "Os partidos políticos têm direito
ao acesso aos meios de comunicação social e aos recursos
do fundo partidário, conforme a lei".

Estou encaminhando, menos pela necessidade de en
caminhar, mas para ressaltar não ser possível que acordos
de liderança dos 'quais os integrantes das respectívas
Bancadas, que são mais do que integrantes de Bancadas,
são Constituintes, não tomem conhecimento detalhado de
deliberações que são adrede feitas poucas horas 'antes do
início da sessão do início da votação, e são anunciados
estapafurdiamente na hora em que vamos votar sem
conhecimento prévio. Que haja um entendimento de lide
ranças eu até me regozijo e acho importante, mas acho
também fundamental que as lideranças reúnam os seus
liderados e expliquem a cada um dos seus liderados o que
acertaram, o que convencionaram. E, mais do que isso, que
permitam aos integrantes das Bancadas, Constituintes que
são, participar das deliberações, inclusive discordar e ten
tar, antes da reunião, pela sua argumentação, fazer talvez
modificar ou alterar os acordos feitos.

Registro também, a minha estranheza - e aproveito
a oportunidade de encaminhar a favor da emenda do
Constituinte Roberto Freire - para um acordo que permite
retirar do texto, o qual foi feito com tanto esmero no par
ticular, a seguinte redação quanto a partidos políticos:

"Proibição de recebimento de recursos aos par
tidos políticos; proibição de recebimento de re
cursos financeiros de entidade ou governos estran
geiros ou de estar a estes subordinados."

Então, quanto a eliminação deste inciso ter sido aco
lhida por um acordo de liderança, sem que cada um de
nós tenha disto participado, quero consignar o meu protesto
a esse tipo de resolução; e também sobre o que votamos,
pois o fizemos sem ter tido o prévio conhecimento explica
do e detalhado do 'que estávamos votando.

Da mesma maneira, não podemos deixar de estranhar
que as lideranças, por acaso, tenham resolvido eliminar
que é importante o caráter nacional dos partidos políticos.
E é evidente que o Presidente esteja tendo dificuldades
para encontrar, segundo ele, uma fórmula que seja uma
muleta - uma muletal - para dar o caráter nacional dos
Partidos, o que estava no projeto do texto constitucional,
mas que, agora, subitamente, segundo um acordo de lide
ranças, que não posso entender, está eliminado, da mesma
maneira como eliminaram a atuação permanente de par
tidos políticos, Sr. Relator.

Quer dizer que um partido cartorial, que pode eviden
temente existir apenas em cartório, que pode ser um par
tido para utilização de maneiras menos lícitas de legendas,
no futuro, pode permanecer. E tiraram o caráter de atua
ção permanente, que constava do inciso.

De modo que, aproveitando a oportunidade regimental
que tenho de encaminhar a favor da Emenda Roberto
Freire, quero consignar a minha estranheza e o meu repú
dio à eliminação desses textos. Espero que a Mesa, com a
sua sabedoria, com o seu conhecimento e com o seu patrio
tismo, bem como a !Relatoria, possa encontrar soluções
para esses assuntos que, sem dúvida alguma, a opinião
pública nacional nos cobrará.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o nobre Constituinte Prisco Viana, para
encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - Sr. Pre
sidente, é louvável que as lideranças partidárias bus
quem, em determinados instantes dos nossos trabalhos, o
entendimento e o acordo. Já exerci Liderança nesta Casa,
por mais de uma vez, e conheço a eficácia de um bom
acordo. como seí que os acordos não se implementam se
não encontram correspondência na vontade e na posição
das bancadas.
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o que não é admissível, sobretudo num instante destes,
quando se está votando a Constituição, é que as banca
das sejam surpreendidas com decisões tomadas pelas
lideranças no instante da votação, sem que lhes seja
dada, sequer, a oportunidade de tempo para analisar as
decisões e adotar as suas posições; porque há uma certa
peculiaridade da liderança na Constituinte. Se é verda
de que todos devemos obediência a programas, a dire
trizes e, também, 'a doutrinas partidárias, neste instante
e neste fórum, neste plenário, temos que preservar a
nossa liberdade de decidir, sobretudo em relação a ques
tões em que cada um temo a sua opinião formada.

Lamento dizer que o que estamos aprovando vai nos
levar fatalmente a uma grave eríse partidária dentro de
pouco tempo. O que se está aprovando não é a livre
criação de Partidos; o que 'está se aprovando é um exces
so de liberdade na organização dos Partidos. Se defende
mos um sistema em que a lei não tutele os Partidos, não'
podemos defender um sistema em que não haj a nenhu
ma norma legal. O que se está aprovando aqui é um sis
tema partidário sem nenhuma regra legal, nem para
criar, nem para estabelecer condições de funcionamento,
nem para extinguir, nem para fundir Partidos. Se temos
entre nós quase nenhuma tradição partidária, se não há
entre nós uma consciência partidária, podemos perfeita
mente imaginar o que será amanhã a vida dos Partidos,
sem nenhuma regra legal que possa conter, dentre outros
males da vida partidária, o carreirismo e o oportunismo,
tão freqüentes na vida dos Partidos.

Compreendemos as dificuldades em que ainda se
encontra o Presidente da Comissão em face do Regi
mento. A solução que S. Ex.a está dando é talvez a pos
sível, mas é ainda a solução contra o Regimento. Pode
mos dizer que neste instante estamos trabalhando sem
norma regimental, ela varia em cada situação. Eu faria
aqui - perdoem-me a liberdade - dois apelos, aos Líde
res que acordem consultando aqueles que supõem lide
rar, e à Mesa que dê o tratamento firme da regra regi
mental, para que não sejamos a todo instante atropela
dos por decisões momentâneas, ocasionais e conjunturais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

- Tem a palavra o Relator, Constituinte Bernardo Ca
bral, para opinar.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, esta, inegavelmente, é uma
sessão surrealista. Estou aqui surpreso de ver que cami
nhos diversos, oblíquos, acabam se encontrando mais
adiante. O texto do Substitutivo, por acordo das lide
ranças foi completamente mutilado. V:ejo, agora, a Emen
da do eminente Constituinte Roberto Freire, quando diz,
no § 4.°:

"Os Partidos Políticos têm direito ao acesso
aos meios de comunicação social."

É o recurso de fundo partidário, que acaba de ser
modificado, porque é uma invasão aos donos de jornais,
que não têm concessões, como dizia o texto do Substi
tutivo. "Utilização gratuita do rádio e da televisão." E
agora já foi corrigido.

No meu entendimento - e que terá o nosso apoio
- os incisos VI, VIII € IX não foram revogados pela
Emenda Richa. Espero que o Plenário, depois, se mani
feste. Mas devo dar um esclarecimento. Esse inciso VI,
"Proibição de recebimento de recursos financeiros de
entidades ou governos estrangeiros", é o célebre !BAD,
em que no passado faziam flexão contra todos nós; e
se nós retirarmos isso, agora, estaremos esquecendo o pas
sado, pensando que estamos construindo para o futuro
outro caminho.

Sr. Presidente, não há, como disse o eminente Cons
tituinte Carlos Sant'Ann:a., numa contraposição rara ao

Constituinte Prisco Vianna, ambos se colocaram em si
tuações divergentes - e daí o surrealismo desta sessão
- não há como deixar de acolher a Emenda Roberto
Freire, porque ela corrige a anomalia anterior. Mas espe
ro, Sr. Presidente, que V. Ex.a ao decidir, decida que
não ficaram prejudicados os incisos VI, VIII e IX, porque
se retirarmos o caráter nacional dos Partidos vamos vol
tar à Velha República do passado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Em votação.

srs, Constituintes, membros da Comissão de Sistema
tização, queiram tomar seus assentos. Queiram registrar
seus códigos de votação, e, por favor, selecionar SIM,
NÃO ou ABSTENÇÃO.

Pressionem agora o botão negro e girem a chave so
bre a mesa, e mantenham pressionados os botões até
que a luz verde se apague.

Vai-se proceder à apuração.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio
Britto, Artur da Távola, Bernanrdo Cabral, Carlos Mosco
ni, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Felrnando
Henrique Cardoso, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, .roão
Herrmann Neto, José Paulo Bisol, José RJicha, José Ser
ra, José Ulisses de Oliveira, Mário Lima, Nelson oarneê
1'0, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Pi
menta da Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Rodri
gues Palma, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgil
dásío de Senna, Antonio Mariz, Euclides Sealco, Israel
Pinheiro, João Natal, José Carlos Grecco, José Costa, José
Tavares, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Roberto Brant,
ROse de Freitas, Vicente Bago, Vilson Souza, Ziza Vala
dares, Aloysio Chaves, Arnaldo Prreto, Carlos Chiarelli,
Edme Tavares, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins,
José Lourenço, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, San
dra Cavalcanti, Enoc Vieira, Jonas Pinheiro, Gilson Ma
chado, Ricardo Izar, Antônio Carlos Konde'r RJeis, Boni
fácio de Andrada, Brandão Monteiro, José Maurício, Ly
sâneas Maciel, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, otto
mar Pinto, José Genoíno, Adolfo Olíveíra, Haroldo Lima,
Roberto Freire, Jamil Haddad e Antonio Farias. Vota
ram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Renato
Vianna, Theodoro Mendes, Délio Braz, Marcos Lima, Al
ceni Guerm, Christóvam Chiaradia, Er,aldo Tinoco, F'J'an
cisco Benjamím, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coe
lho, Paulo Pimentel, João Menezes, Dar,cy Pozza, José
Luiz Maia e Virgílio Távora. ABSTENÇãO dos Banhores
Constituintes: Carlos Sant'Anna, Nilson Gibson e Jar
bas Passarinho.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 72 oons
tituintes; votaram NÃO 16 Constituintes; abstiveram-se
de votar 3 Constituintes. Total: 91 votos. O Destaque foi
aprovado.

Destaque n.O 0821-87, do Sr. Haroldo Lima,
"que suprime as expressões: "manutenção do regis
tro e"; "condicionados à votação obtida" e "com
plementar" do art. 16, inciso X, do Substitutivo
n.? 2. (187.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos, portanto, ao Destaque n.o 821, do Constituinte
Haroldo Lima, modificativo do inciso X.

Manda ressalvar as expressões:
1 - "manutenção - até - e";
2 - "condicionados - até - obtida";
3 - "complementar";

de tal forma que a redação seria a seguinte - peça a
atenção dos Srs. Constituintes: "Funcionamento parla-
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montar, conforme dispuser a lei"; ou seja, se for aprovado
o Destaque do Constituinte Haroldo Lima, incluir-se-á ao
inciso 'que diz que haverá uma lei que vai regulamentar o
funcionamento parlamentar dos partidos.

Para encaminhar a favor, tem a palavra o oonstí
tuinte Pimenta da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente e Srs. Membros da Comissão de Sistematização,
apesar de todas as dificuldades encontradas nesta reu
nião desde o seu início, apesar dos aparentes desencontros
que estamos vivendo aqui nesta tarde, quero, preliminar
mente, registrar a minha avaliação pessoal de que esta
tem sido uma reunião construtíva: construtiva por vários
aspectos, e o maior deles é que se tem procurado o enten
dimento. Apesar das dificuldades manifestadas de início,
e do aparente impasse que reinou no plenário durante
alguns instantes, a verdade é que, pela compreensão dos
Partidos aqui representados, pela compreensão dos mem
bros desta Comissão, pela compreensão da Mesa Diretora,
estamos no final construindo uma decisão que nos parece
inteiramente acertada e sábia.

Votamos já alguns destaques para o capítulo do~ parti
dos políticos, que vão permitir .ao final desta votação um!!'
redação absolutamente apropriada para o tema, .pOIS est~
sendo aqui estabelecido logo no caput desse artígo que e
livre a criação partidária. E 'quero aproveitar, já que na
quele momento eu não podia fazê-lo, para contestar o
Constituinte Prisco Viana que dizia que com a liberdade
da criação de partidos seria es!abelecida a desordeJ?1. N~
é um entendimento correto, nao deve haver na Iegtslação
e muito menos na Constituição Federal nenhuma restrição
à criação de partidos políticos. No País deve existir tantos
partidos quantas forem as linhas de pensamento político,
quantos forem os segmentos políticos existentes na socíe
dade. Há países democráticos, nos quais, os Partidos nao
são contados às dezenas, mas são 'contados às centenas, e
isso nada atrapalha a !lemocracia, mas, ao con~rário, ve~
protegê-la e aperfeiçoa-la. O que deve ,!laver, I.S'~ ~im, e
uma regra rígida para a representaçao partídáría, no
Parlamento e é exatamente disto que está tratando a, ~

emenda em questao.

Diz a emenda do Constituinte Haroldo Lima, que agora
vamos votar, que o funcionamento dos Partidos dependerá
de lei. É verdade que, aprovando esta emenda terem?squ~
aprovar a emenda seguinte do Senador Carlos Ohíarellí,
que acoplada a esta, construirá o texto adequado, que fi
cad. assim expresso; "Funcionamento parlamentar, con
forme dispuser a lei." Pouco importa se são centenas os
Partidos politicos. Aqui, eu me permito reporduzír conversa
que tive com o Presidente Adolfo Soares, Presidente do
Conselho de Ministros da Espanha, quando esteve no
Brasil visitando o Parlamento há alguns anos. Ao indagar
G nú~ero de Partidos existentes na Espanha, o Presidente
Adolfo Soares nos informou que, lá, havia 198 Partidos Po
líticos. Curioso ainda, voltei 'a indagar daquele parlamentar
se isso não prejudicava a nascente democracia espanhola
e S. Ex.a me disse que não. Que eles funcionavam rotineira
mente. Alguns com muitos votos, outros quase sem votos,
mas se eruniam nos fins de semana, distribuindo cartei
rínhas para os seus associados. E que isso, na realidade,
uns mais outros menos, representava válvulas de escape
para as tensões sociais.

Mas o fundamental, o essencial, aquilo do que não po
demos nos descuidar é a representação parlamentar, por
que conforme está redigido este texto "funcionamento
não' nos sendo agradável, a verdade é que os parlamentos
funcionam pelos entendimentos de lideranças. E não é
possível um parlamento funcionar com dezenas de lideres,
com 20, 30, 40 ou 50 líderes. E é por isto que devíamos,
agora, aprovar esta emenda que irá transferir a legislação.
E, aqui, quero dizer ao eminente Relator Bernardo Cabral

que, conforme está redigido este texto "Funcionamento
parlamentar conforme dispuser a lei", esta lei só pode
ser entendida como uma lei interna do Parlamento. Isto
quer dizer: só pode ser entendida como uma disposição
do Regimento Interno das Casas Legislativas. Por isso,
talvez, seja o caso de S. Ex.a o Relator, em sua redação
final, expor que essa lei é o Regimento Interno.

Finalizando, quero dizer que aprovando esta emenda,
acoplada às emendas anteriormente aprovadas, e ainda
às emendas que a Mesa colocará em votação, resgatando
os textos referentes ao caráter nacional dos Partidos e à
proibição do recebimento de recursos estrangeiros, este
capitulo estará absolutamente correto e perfeito em sua
redação e em seus propósitos políticos.

O SR. CONSTITUINTE CAlRLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não, nobre Constituinte oarlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, vou explicar, para que V. Ex.a possa me res
ponder. Na redação do inciso X, - e peço aos companheiros
que me sigam, na leitura - há uma porção de destaques,
aparentemente supressivos. Para manter, apenas no in
ciso X, onde tem "manutenção do registro e ..." sai esta
expressão e fica "funcionamento", como está na tal "recei
ta de bolo" 'que nos deram. Onde tem "funcionamento",
sai tudo mais: "condicionados à votação obtida." "De 'acor
do com o 'que dispuser a lei complementar" sai e fica "de
acordo com alei".

Sr. Presidente, pelo que entendo, estamos votando o
seguinte: "Funcionamento de acordo com a lei". Pergunto
se é isto que estamos votando, porque a palavra "parla
mentar não existe no inciso X. Se tal palavra não existe
no inciso X, ela não pode, portanto, fazer parte do proces
so de votação, conforme, ainda há pouco, encaminhava o
ilustre Constituinte Pimenta da Veiga. Evidentemen1te,
aprovar o que está escrito no caput do art. 16 e, agora,
"funcionamento, conforme dispuser" - "conforme dispu
ser", não pode ser, porque não está no inciso X - tem que
ser "de acordo com a lei".

Primeiro, eu gostaria de saber de V. Ex.a se o que va
mos votar se refere à seguinte frase: "Funcionamento de
acordo com a lei".

Segundo, questão de ordem preventiva. Se uma emenda
é modificativa sobre o inciso, as demais estão prejudica
das. Para que não venha descobrir uma outra que tenha a
palavra "parlamentar", para, depois, votar a palavra "par
lamentar" isoladamente, sendo introjetada - só usando
a expresão de Sousandrade, depois do "funcionamento".
Primeiramente, quero saber, pela ordem, o que estamos vo
tando é "funcionamento de acordo 'com a lei".

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, peço a palavra para contestar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não, V. Ex.a tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Quero
louvar a iniciativa de V. Ex.a, quando, há poucos instantes,
disse 'que, seguindo a prática do Presidente Ulysses Gui
marães, V. Ex.a estava sempre procurando uma interpre
tação construtiva. Quero, nesta hora, registrar a reitera
ção com que o Constituinte Carlos Sant'Anna tem vindo
ao microfone levantar questões de ordem que são muito
mais protelatórias do que questões essenciais. Por exemplo,
agora parece-me que ficou claro que S. Ex.a veio ao mi
crofone levantar uma questão de ordem absolutamente
desnecessária, porque S. Ex.a veio perguntar se está no
texto, a expressão "conforme dispuser a lei'. É evidente
que não está no texto. O que estamos é votando uma emen-
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da. Está na emenda e não no texto. S. Ex.a, talvez, bem
o saiba disso.

Tenho em mãos a emenda que diz: "Funcionamento de
acordo com o que dispuser a lei". É uma coisa absoluta
mente clara e que V. Ex.a teve o cuidado de ler, antes, com
todas as letras.

Posteriormente, conforme expliquei da tribuna, vota
remos uma emenda do Constituinte Carlos Chiarelli, o
Destaque n.o 005384, de onde sai o termo "parlamentar".
Isso ficou claro, a não ser que se queira protelar os 'tra
balhos desta Comissão, não há cabimento em levantar
questões de ordem como essa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique cardoso) 
Pois não.

Não tenho o que responder, depois da explicação do
Constituinte Pimenta da Veiga que, efetivamente. foi o
que aconteceu.

Tem a palavra o oonstítuínte Gastone :Righi. para
encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE CARLOSSANT'ANNA - Sr.
Presidente, então, o que está em votação é "funcionamento
de acordo com a lei"?

o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oardoso) 
Conforme dispuser a lei. Li o texto.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, srs, Constituintes, apesar do empenho do ilus
tre Constituinte Pimenta da Veiga e da composição de
Lideranças, quero me manifestar contrário a essa emenda.

O que vamos votar não é aquâlo que 'queremos votar.
Segundo o Constituinte Pimenta da Veiga, vamos vo

tar o funcionamento dos Partidos "de acordo com a lei",
ou "nos termos que a lei dispuser". Ou seja: a lei discipli
nará o funcionamento dos Partidos para depois, numa
outra emenda, que se sucederá a esta, é que iremos dizer
que esse funcionamento é o funcionamento parlamentar.

Ora, é um verdadeãro absurdo, porque é possível que
aprovemos a primeira e não tenhamos condições de apro
var a segunda, ou seja, todos os que votaram na primei
ra, votaram incorrendo 'em erro, votaram a favor daquilo
que não eram a favor. Isso é uma aberração.

Segundo, eu não posso compreender como é que esta
Comissão de Sistematização vai votar pelo funcionamen
to parlamentar dos Partidos de acordo com o que for dis
posto em Lei, quando o funcionamento parlamentar é
problema de cada uma das Casas Par}iamentares e, por
tanto, de Regimento Interno. E quando eu falo em lei,
não me refiro a projeto de resolução ou a Regimento In
terno. Proj1eto de Resolução é uma coisa, lei é outra. O
funcionamento parlamentar há de ser de acordo com
cada Casa e corresponderá às necessidades desta Casa.
O funcionamento parlamentar dos Partidos aqui, na Câ
mara dos Deputados, deve ser aquilo que o colégio da
Câmara dos Deputados entende como melhor para ele e,
portanto, por Regimento Interno, por Projeto de Reso
lução que deve disciplinar.

Como é que eu vou dizer que o funcionamento par
lamentar deve ser disposto em lei? Ora, isso é uma coisa
ampla. O funcionamento parlamentar de um Estado na
Assembléia Legislativa é problema desta Assembléia Le
gislativa, e seu Regimento Interno, seus Projetos de Re
solução é que devem dispor sobre ele, assim como será na
Câmara dos Deputados e no senado, O funcionamento
partidário e parlamentar na Câmara dos Deputados é um
e no senado é outro. E não haverá de ser por lei e sim por
projeto de resolução, por Regimento Interno.

Daí eu proclamar que esta 'emenda, antes, de tudo,
tenha a eiva da falta de técnica legislativa, afronta o
princípio normativo da lei e, inclusive, desfaz, na realí-

dade, a autorídade interna corporis de cada uma das ins
tituições de se autodíscíplínar, impondo que isso seja fei
to por lei, quando deve ser feito por Regimento Interno.
Assim, somos contra 'a 'emenda 'e entendemos que esta co
míssão deve repudãá-Ia.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
Sr. Presldente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não!

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
Sr. Presidente, a votação deste texto, "funcionamento par
lamentar conforme a lei" ...

O SR. PR~SIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Parlamentar nao, por enquanto é só "funcionamento con
forme a lei".

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
"Funcionamento conforme a lei"?

O SR. PRESIDENTE (Flernando Henrique Cardoso) _
V. Ex.a votará de acordo com o que está pensando.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
- Poderia fazer uma consulta à Casa? Votar as palavras:
"Parlamentar conforme a lei".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Posteriormentel Não tenho modo de fazer regimental-
mente, a votação. '

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO ANDRADA _
Então, Sr. P.residente, precisa ficar claro o seguinte: a
Casa não pode aprovar "funcionamento conforme a lei",
apenas,

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Parece-me que seria insensato se a Casa fizesse isso.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
Não, não é insensato. Está prejudícada a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Está prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
Quando se votou o dispositivo anterior, que dá autonomia
interna para o Partlido de organizar, a Casa manifestou
a vontade que anula todas as, propostas que venham a
ferir esse princípio. Ora, o "funcionamento conforme a
lei" fere esse principio. Agora, "funcionamento parlamen
tar", não! Porque é uma exceção, uma exceção ao princí
pio geral.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não!

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
Mas eu queria chamar a atenção de V. Ex.a porque estou
muito arraâgado à decisão da Casa em favor da autono
mia interna dos Partidos.

O SR. PRESIDENTE (Flernando Henrique Cardoso)
- Pois não! V. Ex.a tem razão.

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - Sr. Presi
dente, apenas uma ponderação - é possível que esteja
ferindo o Regimento, mas conto com a tolerância de
V. Ex.a

Funcionamento parlamentar! Os Partidos não fun
cionam aqui dentro; aqui, funcionam Deputa;dos ,e Sena
dores sob as normas regimentais da Câmara. Não enten
do, absolutamente, como se possa estabelecer, num dís
posítãvo que trata da criação, do funcionamento da ex
tinção e da fusão de Partidos, o funcionamento parla
mentar. Daí ter cabimento a observação do Constituinte
Carlos Sant'Anna de que não se poderá votar a emenda
seguinte para compor esse texto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- Vou colocá-lo em votação, depois de ouvir, com muita
atenção, as questões de ordem.
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o SR. CONSTITUINTE MÁRIO MAIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra, para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Senador, logo darei a palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO MAIA - Sr. Presi
dente, para um esclarecimento da redação do § 5.°...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Se V. Ex.a me permite, estou falando. Em seguãda da
rei a palavra a V. Ex.a

Vou colocar em votação ,e cada Constituinte tirará as
conclusões que entender.

Com relação à sugestão colocada pelo Constituinte
Bonifácio de Andrada, tomarei as medidas cabíveis, no
momento oportuno, se a decisão for 'essa.

O SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA 
Sr. Presidente, eu queria apenas que V. Ex.a recebesse o
meu recurso, porque se for aprovada a palavra ";parla
mentar", retiro o recurso; caso contrário, recorro da de
cisão de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Aceito, desde já, o recurso de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA
Muãto obrigado

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra o nobre Constituinte Mário Maia.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO MAIA - Sr. presi
dente, para um esclarecimento da redação do § 5,0 - de
funcionamento parlamentar, nós vamos através de fun
cionamento parlamentar conforme dispuser a lei?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Isso!

O SR. CONSTITUINTE MARIO MAIA - Acho que
está incompleta a redação, porque, em se tratando de um
parágrafo, tem que dar a idéia completa. Falta uma ex
pressão verbal afirmativa ou negativa. Então, eu queria
trazer esta cooperação a todos que estão considerando,
porque o Partido político tem ou não direito, é ou não
assegurado o funcionamento parlamentar conforme dispu
ser a lei. De modo que do jeito que está fica vago e incom
pleto. Falta uma expressão verbal definidora, afimativa ou
negativa do propósito.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oardoso)
- Perdão, Senador Mário Maia! V. Ex.a pode, nesta al
tura, formular alguma questão de ordem que eu possa
resolver. Fora disso, as considerações de V. Ex.a são, no
meu modo de entender, construtivas e corretas,

Mas eu não tenho como resolver, eu não tenho culpa
de as emendas terem sido apresentadas dessa forma. As
sim, vou submetê-las à votação como estão.

O SR. CONSTITUINTE MARIO MAIA - Levanto, en
tão, a questão de ordem, para sugerír ao Relator ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Mas isso não é questão de ordem. V. Ex.a poderá, de
pois de aprovada, e concordo desde já, remeter ao Rela
tor, para uma questão de redação.

O SR. CONSTITUINTE MARIO MAIA - Não entendi
o que V. Ex.a falou!

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Vou repetir:

V. Ex.a não me formulou nenhuma questão de or
dem; fez uma sugestão que, a meu ver, é procedente,
mas, se aprovada a emenda, é uma questão de redação.
Então, aceito a questão de ordem nesses termos.

Com a palavra o Constituinte Carlos Sant'Anna.

o SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Pe
lo que estou entendendo, e quero mais uma vez que tíque
bem claro, o que vai ser votado é a seguinte expressão:
"funcíonamento de acordo com a lei".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) -
V. Ex.a tem inteira razão.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Se é
funcionamento de acordo com a lei, diante do que já foi
anteriormente aprovado, V. Ex.a deve decidir pela pre
judicialidade dessa votação, uma vez que os itens anta
riormente aprovados não permitem a votação desse in
ciso, porque ele está evidentemente prejudicado.

O SR. PRESIDENTE (Flernando Henrique Cardoso)
- Já recebi o requerimento do Deputado Bonifácio de
Andrada. Quero ver o resultado desta votação, depois eu
tomo a decisão.

Em votação.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Re
corro da decisão de V. Ex.a, muito pesarosamente e ou
tra vez, porque V. Ex.a deveria decidir pela prejudicia
lidade 'e não pela votação.

Está evidentemente prejudicado e se está prejudica
do não vai à votação.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - É fun
damental que V. EX,a defina antes, e eu queria fazer um
esclarecimento em função de uma série de acordos e ne
gociações que foram feitos.

Essa emenda, se for considerada de acordo com o
que foi levantado pelo Constítuínte Carlos Sant'Anna, da
prejudicabilidade do Inciso X. evidentemente que está
prejudicado também o destaque, no caso do funciona
mento parlamentar. E quero dizer que, Independente do
que for definido, acho que é a posição mais correta.

Agora, quero lembrar à Casa que, no caso de a Mesa
não considerar prejudicado o Destaque, em função de ha
ver sido rejeitado o inciso X, quando aprovados todos
aqueles outros destaques, é necessário aprovar, para man
ter coerência com a liberdade partidária que estamos
adotando, já que o art. 10 vincula a existência e o regis
tro de partido à obtenção de determinados resultados
eleitorais, e que no caput, dissemos que era livre e inde
pendente de qualquer outra exigência.

O SR. PRESIDENTE (Pernando Henrique Cardoso) 
Se o art. 10 não houvesse sido mantido, não estaria em
votação.

O inciso X foi mantido expressamente pelo Cons
tituinte José Richa.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Então,
é fundamental que se vote a favor desta emenda, mesmo
discordando, para manter-se a coerência do acordo. É
isto que eu queria esclarecer, como encaminhamento de
votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- V. Ex.a me permitiria? Eu poria em votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, existe um problema: não está em votação o fun
cionamento parlamentar, conforme a lei, está em votação
o funcionamento conforme a lei. Mas já foi aprovado e
votado que é assegurado aos partidos completa autono
mia para decidirem sobre sua estrutura interna ,a fun
cionamento. Mas é claro que, se os partidos têm auto
nomia para decidirem sobre seu funcionamento, não se
pode votar funcionamento conforme a lei. Isso é óbvio,
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Sr. Presidente, é cristalino. Isso está resolvido tranqiü
lamente pela prejudicialidade, inclusive de acordo com
votação em matérias de outros tópicos, de outros artigos,
nesta mesma Comissão de Sistematização. O nobre Cons
tituinte Carlos Sant'Anna tem absoluta razão. Não po
demos votar uma coisa contrária a um princípio já vota
do na emenda anterior.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Brs. Constituintes, estou-me louvando em entendimen
tos que V. Ex.as mesmas me transmitiram através das
lideranças partidárias.

Se as lideranças partidárias, se cada partido desiste
agora, resolvo já, com muita facilidade. Mas, antes de
resolver com muita facilidade, e resolverei stricto sensu,
se os acordos não valem, se o que se decide de manhã,
se desfaz à tarde, a Mesa não tem outro modo senão de
dizer que está prejudicado e eu o prejudico com a maior
tranqüilidade.

Ou V. Ex.a.s fazem valer o que me disseram que valia,
ou, então, prevalecerá o Regimento Interno.

Em votação.
Peço aos Srs. oonsãtuíntes que tomem seus lugares.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre-

sidente, peço a palavra, para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

- Concedo a palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sídente, queria saber de V. Ex.a se o inciso X está preju
dícado ou não?

O SR. PRESIDENTE (F1ernando Henrique Cardoso)
_ Se o inciso X estivesse prejudicado, eu não poria e~
votação emenda alguma modificativa sobre ele. É a décí
ma vez que declaro que o inciso X não está prejudicado,
porque o Senador José Richa pediu. Peço a V. Ex.as que
tomem em consideração que a Mesa não faria tal grau
de arbitrariedade.

Em votação.
Peço aos srs. Constituintes que tomem seus assentos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre-
sidente, peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, é exatamente uma matéria semelhan
te. Desculpe-me voltar à Emenda ~r~do ca~pos. A
Emenda Geraldo Campos, na sua pnmeira versao, tem
uma formulação em que já estava em aberto ~ ~o~tra
dição com o texto e foi considerada a preJudicIalidade
Sr. Presidente. po~tanto, está prejudicado o funciona
mento do art. 10, pelo que já foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
_ V. Ex.a, então, írá votar contra, por favor!

Em votação.
Quem entender como o Constituinte José Genoíno, terá
consciência e votará contra.

Em votação, pelo 'Processo eletrônico.
Procede-se à votação

votaram SIM OS seguintes senhores Constituinte~:
Abigail Feitosa ~dem1r Andrade, Almir Gabriel, Antõnío
Britto, Artur d~ Távora, Bernardo Cabral, Cristi~a Ta~a
res Egídío F1er:Deira Uma, Fernando Lyr·a, FrancISCO pm
to 'Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto, José Fogaça,
Jdsé Paulo Bísol José R1cha, José Serra, Mário Lima, Nel
son Carneiro Nelson Jobim, Nelton Friedrich, paulo Ra
mos Pimentá da V·eiga, severo Gomes, sigmaringa sei
xas 'Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna, Antonio Ma
rdZ' Israel Pinheiro, José Tavares, Michel Temer, octá
vid Elísio Rose de Fxeitas, Vicente Bago, Vilson Souza,
Alceni Guerra, C'a.rlos Chiarelli, Inocêncio Oliveira, José

Jorge, José Lins, José Lourenço, José Thomaz Nonô, Pau
lo Pimentel, Sandra Cavalvanti, Hugo Napoleão, Gilson
Machado, Simão Sessim, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza, José Luiz Mada, Virgílio Távora, Bonifácio
de Andrada, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas
Mac1el, Haroldo Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad e
Antonio Farias. Votaram NÃO os seguintes senhores Cons
tituintes: CM'los Sant'Anna, João Calmon, José Geraldo,
José Ulísses de Olíveíra, Milton Reis, Nilson Gibson, Pris
co Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues
Palma, Délio Braz, José Costa, Marcos Lima, Mnaldo
Prieto, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Benja
mim, Luís EduaDdo, Mário Assad, Oscar oorrêa, Osvaldo
Coelho, Paes Landim, Ricardo Izar, Gastone Righi, Joa
quim Bevilacqua, Ottomar Pinto. ABSTENÇãO dos senho
res Constituintes: Fernando Henrique Cardoso, Aloysio
Chaves, Jarbas Passarinho, Adolfo Oliveira e José Ge
noíno.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 58
Constituintes; votaram NãO 26 Constituintes; abstive
ram-se de votar 5 Constituintes. Total: 89 votos. O Des
taque foi aprovado.

Destaque n.O 5384-87 - Emenda n.o ES
31634-6, do Sr. Carlos Chiarelli, "que modifica o
art. 18, § 2.°, do Substitutivo n.O 1 (art. 16, inciso
IX, do Substitutivo n.O 2)". (188.a votação).

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Passa-se agora à consideração o Destaque n.> 5384, do
Constituinte Carlos Chiarelli, sobre a Emenda n.O 31634.
O destaque é somente em relação à expressão "parlamen
tar", para editar no íneãso X.

O Constituinte Carlos Sant'Anna quer encaminhar a
favor ou contra?

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Eu
'estava inscrito para encaminhar a favor.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- O Constituinte Carlos Sant'Anna tem a palavra para
encamínhar contra.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, 81'S. Constituintes, meus companheiros de Co
missão de Sistematização, V. Ex.as estão hoje me vendo
com maior freqüêncía - o que não é do meu háoíto 
nesta tribuna. É uma forma, entretanto, Sr. Presidente,
Sr. Relator e 81'S. Constituintes, de protesto que estou
usando a um direito absurdo, que hoje se quer preconí
zar, de receitas 'Previamente elaboradas de votação, para
que nós outros, que não partíeípamos dos acordos feitos
horas antes, tenhamos simplesmente que seguir o que está
preconizado nas fórmulas. Vejam V. Ex.as que, de acordo
com a fórmula reeebída que, pelo visto, vai ser completa
mente aprovada, nós já aprovamos o seguinte § 3.° do
art. 16:

"É asseguredo aos Partídos completa auto
nomia para definir sobre a sua estrutura interna,
organização e funcionamento."

Então, nós já aprovamos. que o funcionamento dos
'Partidos é da sua interna e própría autonomia. Mas, ago
ra, com o inusitado 'e estranho consentimento do Presi
dente, nós acabamos de aprovar um parágrafo seguinte,
que até agora diz o seguinte:

"Funcionamento conforme -a 1e1."
Como é que nós antes aprovamos que o runcãona

mente do partido é da autonomia do mesmo e, agora, nós
aprovamos que o funcionamento é conforme alei? Das
duas uma: ou ele é da autonomia do partido, ou é con
forme a lei. Se ele é da autonomia do partido, não é con
forme a lei e, se é oonforme a lei, ele não é da autonomia
do partido. Mas., agora, surge alguma coisa estranhamen-
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te inovadora. Numa emenda de um ilustre Constituinte
destaca-se uma palavra, uma palavra da emenda. Ve
jam bem! Destaca-se uma palavra. A emenda está des
tacada 'Para ser votada numa palavra. Eu nem sei o que a
emenda diz. Eu só seí que, da emenda, foi destacada a
palavra "parlamentar". E pretende-se agora, a smenda
adítrva, introduzir-se a palavra "parlamentar" no dispo
sitivo; supõe-se - mas é mera suposição - que' deve,
naturalmente, caber a decisão final aos ilustres Relato
res, que 'essa palavra "1Jarlamentar" deva ser introduzida
depois do funcionamento, porque também não está dito
onde ela vai entrar. Podia ser, por exemplo: "funciona
mento conforme dãspuser a lei, parlamentar funciona
mento conforme dispuser a lei - desculpem-me a brinca
deira - parlamentar. Poderia ser no princípio, parlamen
tar funcionamento, porque não está dito que é parlamen
tar depois do funcionamento.

Mas, meus, Srs., quero que fique bem claro o seguin
te: ou o funcionamento do partido é da autonomia par
tidária - e neste caro, inclusive, o seu funcionamento
parlamentar é da autonomia partídáría - ou o funciona
mento é conforme a lei e, neste CaBO, o § 3.° parte com o
§ 5.°, um não soma com o outro. Não podemos aprovar o
§ 5.0, simplesmente porque já aprovamos o § 3.°, mesmo
com a palavra "parlamentar". se já dissemos que o run
eíonamento é da autonomia partídáría, significa que o
funcionamento parlamentar também é da autonomia par
tidária e não é possível que venha agora um parágrafo
seguinte dizendo que no 3.0 é da autonomia e, no 5.°, o
funcionamento parlamentar é conforme dispuser a lei.

Diante de tantas íncongruêneías, sou obrigado a vir
à tribuna para chamar a atenção de V. Ex.as para as in
compatibilidades que estão sendo aprovadas hoje e, es
pecdalmente, 1J,elo menos neste parágrafo, solíeítar aos
meus companheiros que não permitamos esse absurdo
entre um texto e o texto que já foi aprovado, e votemos
contra o § 5.°, para que, pelo menos: prevaleça o funcio
mento de acordo com a autonomia partidária.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - A fa
vor, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Para falar a favor, já está inscrito o Constituinte Ha
roldo Lima, a menos que S. Ex.a permita que V. Ex.a de
fenda.

V. Ex.a permite que o Constituinte Nelson Carneiro
defenda ou V Ex.a deseja defender, Constitudnt.e Haroldo
Lima?

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Vou fa
zê-lo. Sr. Presidente e Srs. Constituintes. Há pou~s ~ns
tantes o Constituinte Carlos Sant'Anna fez reíerêneía a
êl'.espeito do § 5.°, que trata do :'f:uncioname?-to conforme
dispuser a lei" e tecem comentáríos a respeito da emen
da que está em discussão, do Constituinte Carlos Chia
r ellí, que prevê a mtrodução da palavra "parlamentar".

Na verdade, S;rs. Constituintes, estamos 'elaborando
uma verdadeira obra fruto de um acordo. Como disse,
ainda há pouco, o nobre Constituinte Pimenta da Veiga,
é salutar que, numa Assembléi~ Nacional Constituinte,
exista a busca de um acordo mais amplo, em geral com
plexo e difícil, para se chegar a um entendimento a res
peito de um tema da máXli.ma importância.

Estamos, há muito tempo, discutindo esse tema nes
ta Casa, nesta tarde. É o tema que diz respeito à liberda
de no País. se não assegurarmos a liberdade de organi
zação partídáría no Pais, tudo o mais que fizermos nesta
oasa, nesta Constituição, será em vão.

Por isso não é, de forma alguma, um esforço supér
fulo; não é, de forma alguma, um artifício desnecessário
à busca tão meditada, consciente e demorada de um
acordo que vísa assegurar a liberdade de organização
partidária em nossa Pátria.

Falo isso, Srs. Constituintes, porque estamos ainda
compondo um acordo, que, se não for composto até o
fim, estará completamente ínsubstaneíal e insuficiente.

Nós estamos agora discutindo duas questões: uma, o
funcionamento do Partido, e a outra, que vamos discu
tir em seguida, é a questão da eventual vinculação des
ses partidos a estrangeiros, a governos e a recepções de
ajuda aos estrangeiros.

O funcionamento do Partido, aqui e agora, neste
acordo que 'estamos selando, está, pela primeira vez, pos
to no Brasil em termos de liberdade:

É livre a criação, fusão e incorporação,
Diz ainda:

"É assegurado aos Partidos completa auto
nomia para definir a sua estrutura interna, or
ganização e funcionamento."

Isso significa que quando, 'em 1947, o Partido Comu
nista do Brasil foi 'cassado, se existisse uma formulação
constitucional desse tipo, não podaria ter sido cassado o
Partido então porque, nos dossíês, um dos argumentos
mais importantes que foram levantados no Supremo Tl'i
bunal Fed·eral e no Superior Tribunal Eleitoral para
aquela casasção, era o de que foram descobertos, no inte
rior da São Paulo, alguns documentos do Partido Comu
nista que fazia referência ao comitê municipal, toman
do diversas decisões regimentais ligadas ao Partido. E
argüíam que comitê municipal não podia existir num
Partido cuja lei prévia diretório, ou seja, o funciona
mento do Partido, que foi cassado em 1947, o único Par
tido j á casado no País, o foi porque não podia delibe
rar sobre o tipo de runcíonamento que tinha que ter.
Ele tinha que ter um diretório, porque assim estava es
tabelecido em lei. Ele não tinha que ter um comitê, eomo
pretendia, e, quando deixou escapar um documento que
levantou a lebre de que, no interior de São Paulo a estru
tura era de comitê, por isso, entre outras razões, foi
cassado. Pois bem, posto aqui em funcionamento como
Iívre - e estará, Srs. Constituintes, afastada da cena
política brasileira essa arbitrariedade patente e provável.

Entretanto, nós vimos aqui, se o § 3.° já define que
o funcionamento é livre, na verdade o Constituinte Car
los Sant"Anna tem razão, um funcionamento livre não
pode ser, conforme dispuser a lei, porque o § 3.° já diz
expressamente :

"É assegurado aos partidos completa autono
mia de estrutura interna, organização e funcio
namento."

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
(Fazendo soar a campainha) - O tempo de V. Ex.a já
está esgotado, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Já 'en
cerro, Sr. Presidente. Por conseguinte, para que o texto
tenha coerência, é absolutamente necessário que a pala
vra "parlamentar" seja incorporada, sem o que fica con
traditório -e sem o quê o funcionamento do P:artido dei
xa de ser livre no País, e, sem o quê, todo esse acordo
que nós fizemos demorada e meticulosamente cai por
água abaixo.

Muito obrigado e, apelo aos Constituintes aqui pre
sentas que votem. Esse é o ponto de vista dos comunistas,
é o ponto de vista dos demais Partidos minoritários
desta Casa, é o ponto de vista das minorias políticas do
nosso País. Muito obrigado. (Muito bem!)

O 8R. CONSTITUINTE THEODORO MENDES - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra o nobre Constituinte Theodoro Mendes,
para uma questão de ordem.
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o SR. CONSTITUINTE THEODORO MENDES - Sr.
Presidente, a fim de que os membros da Comissão de
Sistematização possam deliberar com absoluta consciên
cia do seu voto, solicito à Mesa a leitura da redação
completa deste artigo de maneira vagarosa, a fim de
que nós possamos entender até onde se desfigurou ou
até onde se acrescentou, afinal de contas, depois de tan
tas emendas aprovadas ou rejeitadas.

O 8R. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Entelido que V. Ex.a está pedindo que eu leia o que
vai ser \ otado agora.

O SR. CONSTITUINTE THEODORO MENDES - Não!
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)

- Enti:\.o não poderia fazer a leitura, porque estamos na
fase final de votação, depois eu leio. Agora nós estamos
votando o funcionamento e o acréscimo da expressão
"partamentar" conforme dispuser a lei. A palavra "par
lamentar" é d-estaque do Constituinte Carlos Chiarelli,
defendido pelo Constituinte Haroldo Lima.

O SR. CONSTITUINTE THEODORO MENDES - Mas
essa palavra "parlamentar" é a primeira da proposição
inteira, é a última ou está no meio?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A emenda do Constituinte Carlos Chiarem diz o se
guinte: acrescente-se a expressão "parlamentar" onde
couber no inciso número tal.

O SR CONSTITUINTE THEODORO MENDES - E esse
onde couber?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique cardoso)
- Esse onde couber fica por conta do Ralator. Mas eu
suponho que é funcionamento parlamentar, porque é a
única possibilidade. Se ficar parlamentar funcionamento,
agride mais ainda o vernáculo.

O SR. CONSTITUINTE THEODORO MENDES - Fica,
então, a critério do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Acredito que fica no bom senso, porque, se eu colocar
parlamentar funcionamento, acho que ...

Se os Srs. me permitem, darei a palavra ao Relator.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.

Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (F.arnando Henrique Cardoso)
- Um mom-ento, Sr. Relator, o Constituinte Nelson oar
neíro pediu a palavra.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Eu
queria dissipar uma dúvida suseítada pela intervenção
do nobre Constituinte Carlos Sant'Anna. Quando nós fa
lamos em assegurar aos p,artidos funcionamento, nós
dizemos que a autonomia é para definir a sua estrutura
interna, organização e runcíonamento. Aí é o funcio
namento interno do Partido. Aqui, é o funcionamento
parlamentar que não pode ser disciplinado por cada par
tido, por um ou outro partido. Quem tem que disci
plinar é a lei.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Por isso mesmo eu disse que, se não vier a ser apro
vado o acréscimo da expressão "parlamentar", eu acolho
o requerimento do Constituinte Bonifácio de Andrada.

Concedo a palavra ao Constituinte José Fogaça para
falar pelo Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Para esclarecer
e elucidar a indagação levantada pelo ilustre Constituim
te Theodoro Mendes, a relatoria entende de forma óbvia
e indiscutível que a palavra "parlamentar" será introdu
zida como um adjetivo da palavra "funcionamento". Pa
reee-me que isto é irrecusável! Está no requerimento do
autor do destaque.

E, em segundo lugar, o que a relataria deve mani
festar neste momento é que considera fundamental e
imprescindivela aprovação desta matéria. Uma vez que
a não aprovação geraría, em primeiro lugar, o rompi
mento com o princípio da autonomia dos partidos polí
ticos, porque deíxaría "funcionamento".

E para completar, Sr. Presidente, a relatoría entende
que é fundamental a aprovação desta emenda, porque
sem ela o texto ficaria com uma contradição insanável.
Portanto, é pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (F-ernando Henrique Cardoso)
- p.assamos à votação. Peço aos Srs. membros da Co
missão que tomem os seus assentos.

Peço aos Srs. Constituintes que regístrem o código
de votação. Se já registraram o código d-e votação, peço
a V. Ex.as que selecione a opção de voto; SIM, NAo ou
Abstenção.

Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antô
nio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Cristina
Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fe'rnando Bezerra Coelho,
Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João
Herrmann Neto, José Fogaça, José Geraldo, José Paulo
Bisol, José Richa, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Pimenta da Vei
g.a, Raimundo Bezerra, Rodrigu-es Palma, Severo Gomes,
Sigmaringa Seixas, Virgi1dásio de Senna, Antonio Mariz,
Délio Braz, Isra'el Pinheiro, João Natal, José Carlos Grec
co, José Costa. José Tavaroo, Mi·chel Temer, Octávio Elí
sio, Rol>arto Brant, Rose de F1reitas, Vicente Bogo, Vilson
Souza, Alceni Guerr·a, Carlos Chiarelli, Christóvam Chia
radia, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José San
tana de Vasconcellos, José Thomaz Nonõ, Sandra Ca
valcanti, Cleonâncio Fonseca, Hugo Napoleão, Jon.as Pi
nheíro, Gilson Machado, José Tinoco, Antônio Carlos Kon
der Reis, Jarbas Passarinho, Bonifácio de Andrada, Fran
cisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo
Oliveira, Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad.
Votaram NÃO as seguintes Senhores Constituintes: Car
los Bant'Anna, Milton Reis, Nilson Gibson, Prisco Vianna,
Renato Vianna, Theodoro Mendes, Marcos Lima, Aloysio
Chaves, Arnaldo Prieto, Edme Tavares, Eraldo Tinoco,
Francis,co Benl amím, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Os
valdo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Brandão
Monteiro, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Darcy Pozza,
José Luiz Maia e Virgílio Távora, ABSTENÇAO dos Senho
res oonstítuíntes: Farnando Henrique Cardoso e José Ge
noíno.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 65
Constituintes; votaram NÃO 23 Constituintes; ABSTIVE
RAM-SoE de votar 2 Constituintes. Total: 90 votos. O Des
taque foi aprovado.

Passaremos, agora, à aprecíação dos destaques ao in
ciso VI.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem, para requerer
a retirada do meu requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oacdoso)
- Está concedida a retirada do requerimento de V. Ex.a

Vamos passar à votação do inciso VI.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Presiden

te, peço a :palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

- Tem a palavra o nome Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Presiden

te, gostaria de dar uma explicação sobre o painel ele-
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trônico. Peço, até, que não o desliguem, porque. está sus
citando algumas dúvidas entre alguns oonstítuíntes,

li: o seguinte: aparecem, no painel, 20 pontos verme
lhos entre votos não ,e abstenções, quando, na realídade,
tinha 18 mais 1, que daria 19, dando a impressão que ti
nha um voto a maís: mas é que o voto do Prestdente,
aparece duas vezes mas só é computado 1. Então, se al
guém contar vai dar sempre um a mais.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- É verdade, aparece o voto do Presidente que, no caso,
foi de abstenção. Abstíve-me duplamente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sr. Pre
sídente, ouvi que V. Ex.a vai colocar em votação os desta
ques para o inciso VI.

O problema, Sr. Presidente, é que se vai votar desta
ques para um inciso que não existe.

V. Ex.a vai tomar uma deliberação - respeito a so
flJerania da Mesa - mas tenho, aqUli, 'em mãos, e quero
que fique registrado o seguinte protesto: a Emenda subs
titutiva José Richa, diz: mantidos, apenas, os incisos X,
XII e XIII; substitutiva, mantendo, apenas, os incisos
que li.

V. Ex.a vai colocar em discussão um destaque para
um inciso que não exdsite mais, Sr. Presidente. Esse inciso
foi substituído, porque a Emenda José Richa suprimiu
simplesmente, substituiu este inciso.

Quero apenas deíxar claro a V. Ex.a que um procedi
mento como o que V. Ex.a está tendo agora não foi o mes
mo - a Presidência não era de V. Ex.a - que a Mesa da
oomíssão de Sistematização adotou em relação à emen
da da Organização Sindical; não foi o mesmo procedi
mento! Temos um caso típico de dois pesos ·e duas me
didas e isso é inaceitável '8 queremos aqui deixar muito
claro o protesto.em relação a isso.

Se é uma emenda substitutiva, substitui todos os in
cisos, ressalvadas as que ela indica. Está aqui dizendo o
que ela ressalva para ser destacado. Portento, Sr. Presâ.
dente, estamos diante de um grande casuísmo regimen
tal e um caso de dois pesos 'e duas medidas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Ca!l'doso)
- Pois não Ex.a Algum outro Constituinte deseja fazer
uso da palavra?

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, estávamos com a informação de que V. Ex.a

decidiria após as votações a questão de ordem que agora
reiterou o Constituinte José Genoíno. Estou entendendo
que V. Ex.a ainda não decidiu esta questão, se vai colo
car ou não em votação os ãncísos, se 'eles permanecem ou
não ou se estão prejudicados ou não.

Pediria que V. Ex.a, antes de colocar em votação, to
masse a decisão, para que pudéssemos nos. comportar face
à decisão de V. Ex.a

Reiteraria, aproveitando a questão de ordem, que o
inciso VI não está ressalvado pela Emenda José Richa, e
assim sendo não poderá ser colocado 'em votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- V. Ex.as ouviram e perceberam o tempo imenso que le
vamos discutindo esta matéria.

Já declareí aqui que não Unha base regimental para
dizer outra coisa senão o que disse. Pedi o apoio das Li
deranças porque o modo pelo qual votamos hoje foi, todo
,ele, a partír de um lencaminh~mento.Cingi-me a este e~

caminhamento e V. Ex.as terão talvez ate notado as di
rículdades ,e as objeções íntimas em algum momento, mas
mantive o 'entendimento político, porque me parece que
esta Casa é uma Casa polítãca, A decisão tomada foi no
sentido de que a Emenda do Constituinte José Richa era
substitutiva; S. Ex.a veio aqui e declarou que pediu prefe
rência e nesta fez alusão a estes íneísos. Disse mais S.

Ex.a : que os incisos números VI, VIII e XI no seu enten
der não se chocavam com a sua 'emenda. Pedi auxilio ao
Relator e este pediu, expressamente, que se mantivesse
a ;possdbilidade de uma votação e 'estou tentando uma in
terpretação construtiva que tomarei com o apoio da casa,
com o apoio político da Casa. (Palmas) Se a Casa nao
quiser apoiar, ou se a minoria da Casa não quiser apoiar
ela vota contra; eu podería ter tomado outra decisão, ou
seja, uma decisão autoritária: declarar que já estavam
aprovados os tncísos VI, VIII ,e XI aprovados pelos sim
ples fato de' não serem colidentes. Ao dnvés de aprová-los
decidi submetê-los à votação, o que estou fazendo.

Em votação o inciso VI.
Quem quiser fazer uso da palavra para discutir a

emenda do Deputado José Thomaz Nonô, que é supres
síva...

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando HenTique Cardoso)
- Pois não!

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, só para 'esclarecer o pensamento e a posição
da Mesa. Estou entendendo que a deeísão de V. Ex.a em
colocar 'esses incisos não tem base regimental,

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Não, Ex.a

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Não
obstante, V. Ex.a está se curvando a um entendimento
polítãco.

O SR. PRESIDENTE (F1ernando Henrique Cardoso)
- Não, Ex.a

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - En
tão, gostaria de ser esclarecido a 'esse respeito.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- Explicarei mais uma vez e quantas vezes V. Ex.a o de
sejar, porque é meu dever. Mas pedírra que V. ~.a pres
tasse atenção para o que estou dizendo: estou dízéndo que
existem emendas sobre estes incisos. E como o Senador
José Richa considera que estes mcíscs não são colidentes
e como percebo que...

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Ex.a
é a Mesa que tem que considerar, não o Senador.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
-' Ex.a estou considerando, ao expor a vontade desta
Casa qtie espero ver refletida no painel. Se o painel refle
tir a vontade negativa, é muito simples: prevalecerá a
maioria que é a regra da democracia. V. Ex.a pode insis
tir o tempo todo, mas a minha decisão está tomada.

Destaque n.O 1758-87, do Sr. José Thomaz
.Nonô, "que suprime o art. 16, inciso VI, do Subs
titutivo n.O 2".

O SR. PRESIDENTE (Femando Henrique Cardoso)
- Em votação. Peço aos Srs. Constituintes q1!e o,cupem
BeUS lugares e esclareço que está sendo submetída a Casa
a Emenda do Deputado Thomaz Nonô, n.O 1758, que é
supressíva, Aqueles que desejarem manter o inciso vota
rão pela negativa, rejeitarão a emenda Thomaz Nonõ.
Se a emenda não for recusada, o inciso &ará recusado,
porque ela é supressíva, ou seja, quem vota NãO acom
panha o Relator e mantém o texto ínícíal.

Peço aos Srs. Constituintes que ocupem seus lugares.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden

te e S'l's. Constdtuintes, peço a manutenção do texto do
inciso VI, pelas razões aduzidas anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O texto diz respeito ao seguinte: "proibição de recebi
mento de recursos financeiros, de entidade ou Governo
estrangeiro, ou de estar a estes subordinado".
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o SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, para encaminhar contra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Foi retirada a emenda. Retirado o destaque.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

Destaque 11.0 00398-87 - do Sr. José Genoíno,
"que suprime a expressão "e do regime demoerá
tico" do art. 16, inciso 11 do Substitutivo n.? 02".

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passo ao Destaque n.O 398, do Constituinte José Genoíno,
que pede para suprimir uma expressão: entidade, ou seja
proibição de recebimento.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Peço a V. Ex.a .•.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Mas
é matéria anterior, Sr. Presidente..

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Ex.a estou lendo, quando eu terminar de ler darei a pala
vra a todos que me pedirem, mas peço a V. Ex.a que no
meio de uma frase não me interrompam.

"Proibição de recebimento de recursos financeiros, ou
de Governos estrangeiros, ou de estar a estes subordina
dos", ou seja, permite-se que receba dinheiro de entidades
estrangeiras que não sejam governamentais.

Dou a palavra ao Constituinte Vivaldo Barbosa, pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, é sobre a matéria anterior. Entendi que a decí
são de V. Ex a encontraria ou não respaldo pela manifes
tação do Plenário. A manifestação do Plenário, num sen
tido ou noutro, reconheceria a decisão de V. Ex.a no senti
do da subsistência do inciso VI. Com a desistência da
emenda não mais houve manifestação do Plenário. En
tão, retorna a decisão de V. Ex.a sobre se está mantido,
subsistente ou não, o inciso VI. Reitero que esse inciso
VI não pode subsistir, porque não há nenhum requeri
mento pedindo a sua subsistência.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Dou a palavra pela ordem, ao Constituinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, o fato que deve ser posto perante esta Casa é que
o Senador José Richa tinha uma emenda substitutiva to
tal. Posteriormente, dentro das regras regimentais ele re
duziu a sua emenda substitutiva total à emenda substitu
tiva parcial que atingia o caput do art. 16 do inciso I, inci
so II inciso III, inciso V e o inciso IX. Logo o universo
abra~gido pela emenda do Senador José Richa é exclusi
vamente aquele universo que ele pretendeu, o resto ficou
mantido de acordo com a decisão da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação.

O SR. CONSTITUINTE JOS:G: GENOíNO - Sr. Pre
sidente, eu sou o autor do destaque. Concordo inteira
mente com este destaque. No entanto, manter este desta
que significa legitimar uma ação anti-regimental e arbi
trária da Mesa de colocar em votação o inciso que a Emen
da José Richa substitui. Este inciso não existe. Estou com
a cópia aqui, retiro o meu destaque em sinal de protesto
a essa atitude porque essa posição não foi tomada em rela
ção à emenda Geraldo Campos.

Vou repetir, a Emenda Geraldo Campos da organiza
ção Sindical, é exatamente isto que está aí, é um absurdo!
Aqui está a assinatura do Senador José Richa. O Senador

José Richa diz: emenda substitutiva, resalvados os incisos
X, XII, XIII, essa é que é a verdade. Está se buscando
uma saída casuística. Se eu mantiver o meu destaque, es
tarei legitimando esse casuísmo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Retirado o destaque do Constituinte José Genoíno.

Há outro destaque de S. Ex.a?

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, fiz uma questão de ordem que não foi respon
dida pela Mesa anteriormente: Com que base regimental,
com que fato a Mesa considera subsistente o inciso VI?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
N9bre Constituinte Vivaldo Barbosa, V. Ex.a me permite?
Nao vou passar o dia inteiro repetindo a mesma decisão.
Está decidido e peço a V. Ex.a que se não estiver de acor
do, requeira à Mesa da Assembléi~ Nacional Constituinte
r~corra de minha decisão, mas não repita a mesma ques~
tao.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, não respondeu V. Ex.a à minha questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra a V. Ex.a para outra questão de ordem;
para a mesma, não. Requererá V. Ex.a à Mesa da Assem
bléia. Eu me submeterei à decisão da mesma.

Inciso VIII - Constituinte José Genoíno.

Destaque n.O 399. l1: supressivo.

Mantém V. Ex.a a supressão para o caráter nacional
do partido? (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE JOS:G: GENOÍNO - Está na
mesma situação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Retirado. (Palmas.)

. Quanto ao inciso VIII, aditivo, foi retirado por S. Ex.a
o nobre Constituinte Konder Reis.

Destaque supressivo ao inciso XI do nobre Constituinte
Paulo Delgado. Indago aS. Ex.a se o retira ou mantém?

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Os inci
sos XI e XII foram substituídos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Prejudicado.

Esgotado o texto, passa-se à matéria, "onde couber".

O SR. CONSTITUINTE JOS:G: GENOÍNO - Não vou
mais polemizar com a Mesa sobre essa questão. A Comis
são de Sistematização aprovou o caput do art. 16, e tanto
na Emenda José Richa como no texto substitutivo II, en
tre as condições de funcionamento dos partidos, o pluri
partidarismo, os direitos da pessoa humana, etc., existe
uma expressão que se chama regime democrático. Conta
na Emenda José Richa e no texto substitutivo. Tenho uma
emenda supressiva a esta expressão.

Pergunto a V. Ex.a se ela está prejudicada?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Entendo que ela está prejudicada.

O SR. CONSTIIJ'UINTE JOSÉ GENOÍNO (Fora do
microfone) - Ela constava das duas. Quero que fique
gravado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O problema é que foi aprovado o substitutivo desse caput
e aí prejudica todos os outros destaques.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Não.
O problema é o seguinte. Ele não está entendendo. O subs
titutivo aprovado prejudica todos os destaques, nesse caso.
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No restante, concordo, inclusive, com a interpretação, mas
a Mesa já decidiu, não vou voltar. Mas, nesse, ele está
equivocado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrqiue Cardoso)
Tenho um requerimento de preferência do Constituinte
Oswaldo Lima Filho. (Pausa)

S Ex.a não está presente.
Prejudicado.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre

sidente, infelizmente, esta é a última vez que vou insistir
nessa questão. Quero apenas lembrar a esta Comissão que
no preâmbulo, matéria semelhante, foi votada, através de
uma emenda, à qual foi garantida a votação porque a
mesma expressão constava nas várias emendas substituti
vas do preâmbulo, que era exatamente a expressão 
"Sob a proteção de Deus". Como a expressão "regime de
mocrático" consta em várias emendas, ela não poderia
ser considerada prejudicada, mas eu quero apenas fazer
este registro e deixar nos Anais da Comissão de Sistemati
zação, porque nós temos ainda muita água pela frente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Relator, que explicará ao Constituinte
as razões pelas quais não assiste razão a S. Ex.a

O SR. RELATOR (José Fogaça) - O esclarecimento
que cabe aqui ao Constituinte José Genoíno parece-me
simples e meridiano. A emenda supressiva de S. Ex a esta
ria recaindo sobre matéria aprovada, e que incide sobre o
texto. Não é o caso do inciso VI, não é o caso do inciso
VIII, sobre o qual não houve incidência de matéria apro
vada. Portanto a de V. Ex.a, realmente, está prejudicada,
porque houve matéria aprovada que incidiu sobre ela,
mantendo a expressão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passo ao Destaque n.O 163, do Constituinte Brandão Mon
teiro, que diz respeito ao seguinte:

"Serão considerados partidos políticos de âm
bito nacional os que tiverem representantes eleitos
sob sua legenda à Câmara Federal ou ao Senado
da República, sem prejuízo das funções delibera
tivas dos órgãos estaduais e municipais.

Os partidos políticos terão atuação permanen
te baseados na doutrina e no programa aprovados
em convenção."

Tem a palavra o nobre Constituinte Brandão Monteiro.
O SR. CONSTITUINTE BRANDAo MONTEmO - Sr.

Presidente, evidentemente que o meu destaque - penso 
não está prejudicado. Vou retirar em função da conotação
geral do acordo que foi feito. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O destaque de V. Ex.a não estava prejudicado.

O Constituinte Haroldo Lima pede que se restabeleça
a redação do § 4.° do art. 18, do Substitutivo n.O 1.

Peço aS. Ex.a, Constituinte Haroldo Lima, que se ma-
nifeste se deseja manter o destaque. (Pausa)

Retirado.
Destaque do Constituinte José Maurício. (Pausa)
Prejudicado pela ausência.
Destaque do Constituinte Mário Maia, de n.O 353.
V. Ex.a mantém o destaque?
O SR. CONSTITUINTE MARIO MAIA - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Tem a palavra o nobre Constituinte Mário Maia.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Pela or

dem, Sr. Presidente. O que significa o destaque?

o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não. Vou ler:

"A escolha dos candidatos a cargos eletivos
dos Municípios, Estados e Territórios Federais
rar-se-á sempre por votação prévia, direta e secre
ta, dos filiados de cada partido político, em con
venções convocadas pelas respectivas Comissões
Executivas dos Diretórios Municipais, Regionais
e Nacionais, em conformidade com a instrução
da Justiça Federal."

Perdão, Constituinte Mário Maia, mas entendo que
este destaque está prejudicado, pela votação havida,
ontem, no caso da Emenda Humberto Lucena. Já foi
votado ontem, negativamente.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - As eleições primá
rias já foram votadas e rejeitadas.

O SR. CONSTITUINTE MARIO MAIA - Sr. Presi
dente, curvo-me à decisão da Mesa. Fui convidado a
ocupar a tribuna para defender o destaque, mas, se esta
é a decisão da Mesa, curvo-me ao que está decidido.
(Palmas)

Durante o pronunciamento do Sr. Mário Maia,
o Sr. Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Brandão Monteiro, Segundo
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o Destaque n.o 991, requerido pelo Constituinte Vilson
Souza, referente à Emenda n.o 23174. (Pausa)

O Constituinte retira o seu destaque.
Destaque n.O 1047, também do Constituinte Vilson SOu

za. (Pausa)

Retirado.

Destaque n.v 1,130, requerido pelo Constituinte Vivaldo
Barbosa, referente à Emenda n.o 7211, de autoria do pró
prio requerente do destaque.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA 
Sr. Presidente, em face do acordo geral feito, a emenda
já está satisfeita e retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirado
o destaque.

Do mesmo autor, Destaque n.O 1281, Emenda n.o 34587.
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA _

Pelo mesmo motivo, Sr. Presidente, em face do acordo
geral, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirado
o destaque.

Em votação o Destaque n.? 1396, requerido pelo Cons
tituinte Nelson Carneiro, referente à Emenda n.o 22192.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO 
Sr. Presidente, já está incluída no texto. Retiro o destaque.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirado
o destaque.

Em votação o Destaque n,o 1867, requerido pelo Cons
tituinte Oswaldo Lima Filho, à Emenda n.O 33648.

O Constituinte Oswaldo Lima Filho está presente?
(Pausa)

Prejudicado.

Há indicação do Constituinte Oswaldo Lima Filho.
Está indicado o Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, tendo em vista o que foi aprovado anteriormente,
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e respeitada, evidentemente, a intenção nobre do Cons
tituinte Oswaldo Lima Filho, retiro o destaque.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊlA - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Oscar Corrêa, pela ordem.

O SR. OONSTITUINTE OSCAR CORRÊlA - Em que
pese, Sr. Presidente, haver uma boa vontade geral nossa
no Plenário, em relação às matérias, e principalmente em
relação a acordos, parece-me que essa prática não seria
regimental; ou seja, a procuração foi dada para susten
tação da matéria, defesa da matéria, mas não para a
retirada do destaque, razão pela qual penso que o destaque
deve ser, de qualquer maneira, votado. Esse é o meu
entendimento.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Oscar Corrêa, V. Ex.a, que é um excelente jurista,
sabe que sendo ele o mandatário, tem o direito de desistir
ou prosseguir com a ação.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRí!:A - Tenho a
impressão de que é só para sustentar.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o Destaque n. O 1745, requerido pelo Constituinte Bo
cayuva Cunha, referente à Emenda n.o 30791. (Pausa)

Prejudicada.

Em votação o Destaque n.? 1892, requerido pelo Cons
tituinte Luiz Inácio Lula da Silva, à Emenda n.o 608.
(Pausa)

Prejudicada.

Em votação o Destaque n.? 2286, requerido pelo Cons
tituinte Vladimir Palmeira, referente à Emenda n.o 104434.
(Pausa)

Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 2326, requerido pelo Cons
tituinte Paulo Delga-do, referente à Emenda n.? 15093.

Está presente o autor. (Pausa)

Vou auxiliar V. Ex.a É o Destaque n. o 2326, referente
à Emenda n. o 15093:

"Acrescente-se onde couber o seguinte artigo:
Seção 1 do Capitulo II do Titulo lI":

"Perderá o mandato o ocupante de cargo ele
tivo que abandonar ou for expulso do Partido po
Iítíco pelo qual foi eleito."

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Pelo que
foi aprovado, retiro o destaque. (Palmas)

. O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirado
o destaque.

Ç> mesmo autor. Destaque n.o 2337. Emenda n.o 13702.

Prejudicado pela desistência.

Em votação o Destaque n.? 2338, pelo mesmo autor,
Constituinte Paulo Delgado, à Emenda n.O 13704. (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Retiro.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirado.

Ainda, pelo mesmo autor, Constituinte Paulo Delgado,
o Destaque n.o 2341, à Emenda n.O 15092.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Retiro.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirado.

Destaque n.o 4712·87 do Sr. Euclides Scalco 
Emenda n.O ES·33984·2 (em parte), dos Srs. Antô·
nio Mariz e Nelton Friedrich, "que adita expressão
ao parágrafo único do art. 26 da Emenda ao texto
do Título n do Substitutivo n,v 2", (189.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Destaque
n.o 4712, do Constituinte Euclides Scalco, referente à Emen·
da n.O 33984.

S. Ex.a não está presente.

O Constituinte Antonio Mariz é o autor da emenda,
que é aditiva. Tem S. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Sr. Pre
sidente, a emenda destacada tem a seguinte redação:

"Não será concedida extradição de estrangei
ro por crime político ou de opinião."

É preciso esclarecer agora a razão dessa emenda. So
mente por um lapso, certamente involuntário do Elxm.?
Sr. Relator, com quem mantive contato sobre a questão e
que comigo concordou, não se incluiu esse dispositivo en
tre os direitos e garantias individuais ou no capitulo da
nacionalidade. Por que votar agora esta emenda? Em vir
tude de a Mesa haver reconhecido, respondendo à questão
de ordem por mim levantada ontem, que o destaque, tam
bém por um lapso, não havia sido oportunamente subme
tido à votação. Como estamos discutindo o mesmo titulo,
do Capítulo 1.0 dos Direitos e Garantias Individuais, é per
tinente, pois, votar agora esta emenda, que se refere, como
foi dito, à proibição de extraditar estrangeiro por crime
político ou de opinião.

Toda a legislação constitucional brasileira, desde o Im
pério até à Constituição vigente, consagrou esse dispositi
vo em seu texto. Tenho aqui a Constituição de 1969, que
está em vigor, a Emenda Constitucional n.o 1:

"Não será concedida extradição de estrangeiro
por crime político ou de opinião."

Eis aqui a de 1934, exatamente nos mesmos termos:

E, assim, a de 1946; e assim a Lei Constitucional do
Império, de 1847, que regulou a questão da extradição, se
ja de brasileiro, seja de estrangeiro.

Em relação aos brasileiros, o texto aqui votado já
disciplinou a matéria, quando disse que não se concederia
a extradição de brasileiro, salvo do brasileiro naturalizado,
quando o crime fosse anterior à naturalização ou na hípõ
tese do tráfico de tóxicos. Mas em relação ao estrangeiro,
houve uma omissão que, agora, vimos suprir.

Srl;;. Constituintes, é por isso que trago este destaque
à votação, certo de que nada mais fazemos que atender a
uma imposição da tradição constitucional brasileira: a de
proteger o estrangeiro contra a extradição de crime polí
tico ou de opinião.

Aqui, repetimos o texto que o tempo consagrou, que
as várias constituições consagraram. Estou certo de que
a Comissão não permitirá que esta lacuna permaneça, co
mo igualmente estou certo de contar com a solidariedade
e com o apoio do Ex.O Sr. Relator nessa matéria.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
estou de pleno acordo com a Emenda do eminente Consti
tuinte A~tonio Mariz e sugiro a V. Ex.a que faça incluir
este paragrafo no art. 5.0 , logo após "será concedido asilo
não será concedida extradição", para que haja uma s;'
qüêncía normal, pois realmente houve um lapso.

De modo, Sr. Presidente, que estou de pleno acordo.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio
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Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi,
Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gas
parian, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
João Herrmann Neto, José Fogaça, José Ignácio Ferreira,
José Paulo Bisol, José Richa, Mário Lima, Milton Reis,
Nelson Jobim, Nelton Frtedríeh, Nilson Gibson, Paulo
Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Rodrigues
Palma, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Theodoro Men
des, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Antonio Mariz,
Délio Braz, Israel Pinheiro, João Natal, José Carlos Grecco,
José Costa, José Tavares, Marcos Lima, Michel Temer,
Octávio Elísio, Roberto Brant, Rose de Freitas, Vicente
Bogo, Vilson Souza, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Car
los Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo
Tinoco, Francisco Benjamim, Inocêncio Oliveira, José
Lins, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Oscar Corrêa,
Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiuza, Sandra
Cavalcanti, Enoc Vieira, Hugo Napoleão, Jonas Pinheiro,
José Tinoco, Paes Landim, Ricardo Izar, Antônio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passa
rinho, José Luíz Maia, Bonifácio de Andrada, Brandão
Monteiro, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco Ros
si, Joaquim Bevilacqua, Ottomar Pinto, José Genoíno,
Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Haroldo Lima, Roberto
Freire e Beth Azize.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 89 Constituintes.
Total: 89 votos. O Destaque foi aprovado.

Em votação o Destaque n.v 4987, requerido pelo Cons
tituinte Jamil Haddad, referente à Emenda n. o 25001.
(Pausa)

S. Ex.a está ausente. Fica prejudicado o Destaque.

Em votação o Destaque n. O 5642, requerido pelo Cons
tituinte José Ignácio Ferreira, referente à Emenda n. o
32829. (Pausa)

O Constituinte retirou o seu Destaque.

Em votação o Destaque n.o 5815, requerido pelo Cons
tituinte Carlos Cardinal, referente à Emenda n. o 15113.
(Pausa)

S. Ex.a está ausente. Fica prejudicado o Destaque.

Em votação o Destaque n.o 6665, requerido pelo Cons
tituinte Vasco Alves.

S. Ex.a está ausente. Fica prejudicado o Destaque.
(Pausa)

Em votação o Destaque n.O 8130, requerido pelo Cons
tituinte Osvaldo Coelho, referente à Emenda n.o 30232.
(Pausa)

S. Ex.a está ausente. Fica prejudicado o Destaque.
Em votação o Destaque n.v 8235, requerido pelo 100ns

tituinte Alysson Paulinelli, referente à Emenda n. O 24499.
(Pausa)

S. Ex.a está ausente. Fica prejudicado o Destaque.

O SR. PRESiDENTE (Brandão Monteiro) - Passemos
à votação dos destaques ao título, onde couber.

Em votação o Destaque n.o 247, requerido pelo Cons
tituinte Lysâneas Maciel, referente à Emenda n. O 34051
de autoria do Sr. Constituinte José Genoíno. O destaque
tem a seguinte redação e objetivos: "Acrescente-se, como
§ 3.0 , do art. 27, a seguinte norma:

"Por representação da sociedade civil, o de
fensor do povo poderá, a qualquer tempo, ser des
tituído pela maioria absoluta da Câmara dos
Deputados, pela mesma sessão legislativa, elegerá
o substituto."

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Está
prejudicado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Está pre
judicado.

Destaque n,° 0251/87 do Sr. Lysâneas Maciel
Emenda n,? ES-34045-0 do Sr. Haroldo Sabóia e
outros, "que adita Capítulo ao Título lU, do Subs
titutivo n.? 1 (Título lI, do Substitutivo n.? 2}".
(190.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o Destaque n. O 251, requerido pelo Constituinte Ly
sâneas Maciel, referente à Emenda n. O 34045 do Consti
tuinte Haroldo Sabóia.

"É criado o Tribunal de Garantias dos Direi
tos Constitucionais, da soberania do povo, da na
cionalidade e da cidadania."

Com a palavra o Constituinte Lysâneas Maciel.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes na verdade, quando se co
loca um dispositivo na Lei Maior, tem-se a impressão de
que este dispositivo, por estar numa lei mais nobre, tem
maior eficácia. E, quando isso acontece, na verdade, é um
contrasenso, porque o acesso do cidadão comum a este
dispositivo ou a esta lei é, na verdade, mais difícil.

Ora, o Tribunal de Garantias Constitucionais - é bom
que eu chame a atenção dos Srs. Constituintes para esse
aspecto - não é parte da estrutura do Poder Judiciário;
é um tribunal social e não um tribunal judiciário. Ine
xiste, praticamente, como inexistiu até agora, em nossa
legislação, um tribunal que fosse uma mediação entre a
sociedade e a Constituição. Este tribunal teria esta carac
terística. Portanto, ele não usurpa, não entra nos aspectos
pertinentes aos tribunais comuns do Poder Judiciário. Ele
tem a característica de ser um tribunal constituído pela
sociedade, para a interpretação daquelas garantias que,
normalmente, são inacessíveis ao povo.

Devo confessar aos Srs. Constituintes que, uma vez
levando a nossa Comissão até a Baixada Fluminense,
alguém disse lá: "Mas, Deputado, porque o Senhor não
coloca na Constituição um dispositivo que garanta o di
reito ao saneamento básico?" Acredito que várias pessoas
devam ter-se aproximado de vários Constituintes, pedindo
também 'que colocassem dispositivo de proteção a alguns
direitos fundamentais da pessoa humana. Eu disse para
aquela associação de bairro que é muito fácil colocar, na
Lei Maior, um dispositivo que assegure a saúde, a segu
rança, todos aqueles direitos fundamentais da pessoa hu
mana. Mas a eficácia, a eficiência desse dispositivo é o
grande drama de nossas Leis Maiores, de nossas Cartas
Magnas.

De repente, conversando com um dos homens mais
ilustres que o Rio Grande do Sul enviou para cá, inda
gávamos qual a forma de assegurar os direitos que escre
vemos em nossas Cartas Magnas, de maneira que o cida
dão comum não seja, mais uma vez, iludido por meras
e belas declarações de princípios? E as nossas Constitui
ções estão repletas disso. O Senador José Paulo Bisol
imaginou, com a sua experiência, esse Tribunal de Ga
rantias Constitucionais, ao qual acrescentamos várias
emendas na nossa Subcomissão dos Direitos Políticos, dos
Direitos Coletivos e Garantias. É preciso que se estabeleça
e entenda que se trata de um Tribunal Social e não de
um Tribunal Juridico. Trata-se de um tribunal que vai
estabelecer a mediação entre a sociedade e as leis que
lhe são normalmente acessíveis, ou seja, um tribunal em
que o Estado não tem uma interferência direta, mas é
a sociedade que nomeia e destitui. Tanto o é que se tem
um caráter de não vitaliciedade.



1446 Quarta-feira 27 DIÁRIO DA ASSEMBLéiA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") JaneIro de 1988

Os integrantes desse Tribunal de Garantias Consti
tucionais dos Direitos do Cidadão, da soberania do povo,
não têm aquelas características de inamovibilidade, de
vitaliciedade que são próprias dos tribunais comuns.

Sr. Presidente, na verdade, esse Tribunal está acima
e fora do Estado. O que isso quer dizer? Quer dizer que
ele não está sujeito, não está dependendo de como o
Estado regulará. Sabemos disso, incluída a nossa expe
riência. A nossa experiência é a de que os tribunais, de
uma certa forma, os tribunais normais, os tribunais que
pertencem, que integram o Estado e o Poder Judiciário,
através de uma interpretação da Constituição, Sr. Presi
dente e Srs. Constituintes, muitas vezes, têm ehancelado
golpes de Estado, têm chancelado violações contínuas a
interpretações da Constituição, que não têm nada a ver
com o seu espírito e a sua forma.

Na verdade, o que se pretende é exatamente um ins
trumento que nunca houve, de mediação entre a socie
dade, o Estado e as leis aplicadas, colocando o Estado
numa subordinação desse tribunal.

Nessas condições, e com todos os admínículos que cer
tamente serão, aqui, produzidos pelo inspirador dessa
norma, quero apenas lembrar aquele grito de angústia
que ouvi na Baixada Fulminense: "Deputado, coloque isso
na Oonstituição: direito à saúde, direito à educação, di
reito ao transporte." "Ponha na Constituição, Sr. Depu
tado, atenda aos anseios desse povo!" Naquela noite não
dormi, Sr. Presidente, porque colocar na Constituição é
uma coisa muito fácil, mas garantir a eficácia, realmente,
é o problema. E o tribunal de garantias constitucionais,
que não tem nada a ver com o tribunal constitucional que
está sendo proposto, pode ser esse instrumento da socie
dade, um tribunal social para, exatamente, implementar
os anseios e as angústias de um povo que acredita que,
quando se coloca uma norma na Constituição, por ser
uma Lei Maior, uma lei mais nobre, ele será atendido nos
seus anseios e nas suas aspirações.

O SR. ,CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o nobre Constituinte.

O SR. GONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
é evidente que essa matéria nada tem a ver com o capí
tulo que está sendo votado.

Sugiriria a V. Ex.a que propostas desse tipo fossem
transferidas para apreciação no momento próprio, quando
se terá uma visão de conjunto da matéria a ser votada.
Já votamos, há pouco, uma outra emenda que também
nada tinha que ver com o capítulo pertinente ao momento.

Eu peço a V. Ex.a que reclassifique a matéria para
a oportunidade adequada. É uma sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Ilustre
Oonstituinte José Lins, V. Ex.a deve-se recordar que nós
estamos 'votando o Título II "Dos Direitos e Liberdades
Fundamentais" e evidentemente que o Tribunal de Ga
rantias Constitucionais, no meu parco conhecimento, só
poderia ser inserido neste Titulo.

O SR. 'CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
a matéria distribuída pela Mesa diz "aditivos ao capí
tulo" e não ao Título. Essa matéria não é aditiva ao
Capítulo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a ,
mais uma vez, parece que não milita razão em seu favor.
Título II, aditivos de Capitulo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Aditivos de
Capítulo ...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Ao Títu
lo II, pode ser ao Capitulo I, ao Capítulo II, ao Capítulo
III do Titulo IV, ou até se criar um novo ~apítulo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - V. Ex.a está
misturando título com capítulo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não,
V. Ex.a é que está.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Desculpe-me,
nem a matéria que nós terminamos de votar e nem a se
guinte ...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte José Lins, só para que não percamos tempo e para
que não haja um inicio de, não direi um tumulto, mas que
não ajudará na condução dos trabalhos, nós, encerrada a
votação de todas as proposições ao Título II, estamos ago
ra votando aquelas emendas, aqueles destaques onde cou
ber no Título rI.

V. Ex.a deve estar esclarecido.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ PAULO BISOL - Sr.

Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo

a palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ PAULO BISOL - Não
obstante não assistir razão ao nobre Constituinte José
Lins, a contrario sensu, podemos haurír de sua colocação
uma missão indispensável, porque existem 13 hipóteses no
contexto do processo constituinte a respeito do Tribunal
Constitucional: existe a hipótese do Tribunal ter garantias
dos direitos constitucionais, que é o que está em pauta,
existe a hipótese de um Tribunal Constitucional que é di
ferente da primeira, e uma terceira hipótese, a de um
Supremo Tribunal Federal com competência exclusivamen
te constitucional. Então, fica registrado, e por isso eu pedi
a palavra, Sr. Presidente, que a votação desta emenda não
prejudica as referidas ao Tribunal Constitucional e ao Su
premo Tribunal Federal com poderes exclusivamente cons
titucionais.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Exm.o
Sr. Constituinte José Paulo Bisol, é evidente que a questão
de ordem de V. Ex.a é menos que uma questão de ordem
e mais do que uma informação, é uma afirmação de que
a matéria em votação é Tribunal de Garantias Constitucio
nais, nada tendo a ver com o instituto do Tribunal Consti
tucional.

Tem a palavra o nobre Constituinte Gerson Peres.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi

dente, prezados colegas:
Aqui se reclama que a Justiça é vagarosa que a Justi

ça é emperrada, que os processos levam 10 aríos dentro da
Justiça, e agora o eminente Constituinte Lysâneas Maciel,
em que pese as suas boas intenções, deseja criar mais um
Tribunal neste Pais, o de Garantias Individuais e Constitu
cionais, sobretudo quando estamos escrevendo uma Cons
tituição analítica e Que quase todos os problemas da socie
dade vão ficar ali inseridos e desaguar nesse Tribunal. Um
caminho mais tortuoso ainda, no final da demanda. Já não
basta o Supremo Tribunal Federal que aí está preenchen
do de maneira tradicional, correta todos os requisitos ne
cessários aos desejos, às aspirações da sociedade brasi
leira?

Para não me alongar, porque não adianta aqui buscar
a história de outros países para comparar com o nosso
que não é o caso, da França, da Itália, da Austria na~
disso, vou tomar, para meu argumento, em honra' a um
eminente brasileiro que sempre nos tem honrado, no Su
premo Tribunal Federal, com a sua inteligência, vou fazer
das conclusões do trabalho de S. Ex.a o meu pensamento
para contestar, de maneira lógica, racional, jurídica, essa
proposição do eminente Constituinte Lysâneas Maciel.
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Trata-se de um trabalho do eminente Ministro do Su
premo Tribl,mal Federal, Oscar Dias Correa, homem da
nossa geração; participante da vida pública, político mili
tante, portanto uma larga experiência a nos ditar conclu
sões lógicas que fulminam, por completo, essa pretensão
do ilustre Deputado Lysâneas Maciel.

Diz S. Ex.a :

"1) O STF foi criado para desempenhar a mis
são superior de "Guardião da Constituição", que
lhe vem assinada desde a Consittuição de 1891 e
assim se manteve, invariavelmente, em todos os
textos constitucionais brasileiros.

2) Desde a criação, cumpriu essa missão, com
largueza de competência e com o respeito da Na
ção, até mesmo em graves momentos de crise na
cional.

3) A príncípío exercendo apenas o controle
difuso (norte-americano) de constitucionalidade, a
partir da EC n.O 16/1965 passou a realizar também
o concentrado (austríaco ou europeu).

4) Essa competência sempre foi exercida sem
nenhuma limitação ao direito das partes, nos ter
mos constitucionais. E envolve-a - como sempre
envolveu - conteúdo político.

5) O STF não é, por destinação constitucional,
uma terceira instância, a ser usada amplamente em
todas as demandas. Não houve, porém, jamais,
nenhum obstáculo ao cabimento de recurso ao
STF em matéria constitucional.

6) A exigência do prequestionamento é garan
tia elementar da igualdade das partes, às quais não
se substitui o juiz, e sempre existiu na Corte, des
de o surgimento do recurso extraordinário.

7) Nenhum Tribunal dp mundo assegura maís
ampla proteção aos direitos fundamentais ... "

Prestem atenção os Srs. Constituintes que vão votar
agora:

"Nenhum tribunal do mundo assegura mais
ampla proteção aos direitos fundamentais do ci
dadão, pelo habeas corpus, o mandado de segu
rança e a ação popular, do que o Supremo Tribu
nal Federal. E ainda decide recursos constitucio
nais eleitorais e trabalhistas, ou recursos ordiná
rios de civis julgados pela Justiça Militar."

E ainda:
"19) Nas Cortes Constitucionais exerce-se

rigoroso processo de filtragem na admissão dos
recursos constitucionais (como nos Estados Uni
dos, na Itália, na Alemanha, na Austria e na Espa
nha). Não se há de recusá-lo ao STF, que, ainda
assim, o exerce de modo muito mais eficaz e
menos rigido, com argüição de relevância.

20) Muitas das soluções apregoadas pelas Cor
tes Constitucionais européias, e que lhes garantem
o prestígio de que desfrutam, constam, há dezenas
de anos, usual e repetidamente, de decisões do
STF, definitivamente incorporadas à nossa ordem
constitucional; quer no que respeita a direitos
fundamentais do cidadão, quer na formulação de
normas de exegese constitucional.

21) As sugestões apresentadas pelo STF à Co
missão Afonso Arinos representam o equaciona
mento equilibrado e sério do sistema judiciário
brasileiro que reestrutura, com o respeito à tra
dição, às exigências da liberdade e às necessidades
do Estado de Direito."

Sr. Presidente e eminentes colegas, aqui teriam ainda
outras razões a serem lidas, mas isso nos basta.

O Constituinte Lysâneas Maciel quer mais uma Corte
de Justiça para burocratizar a Justiça e infernizar a vida
dos brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o ilustre Constituinte Senador José Paulo Bisol,
que encaminhará a emenda favoravelmente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ PAULO BISOL 
Srs. Constituintes, se nós tivéssemos no Substitutivo n.o 2
a estrutura jurídico-constitucional que havíamos elabora
do na Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias
do Homem e da Mulher, este tribunal, o Tribunal dos
Direitos e Garantias Constitucionais seria rigorosamente
indispensável, porque nós havíamos estabelecido o prin
cípio da não limitação do controle da constitucionalidade.
O que significa que o mais infeliz, o menos privilegiado
dos cidadãos brasileiros, ferido em qualquer dos seus direi
tos, inclusive o da existência digna, careceria de um tri
bunal como esse para livrar-se precisamente da dita
dura das relevâncias estabelecida pelo Supremo Tribunal
Federal.

Prestem atenção, Srs. Constituintes. No Brasil, hoje,
existe a ditadura judicial da relevância, estabelecida pelo
Supremo Tribunal Federal. E isso significa que quaisquer
que sejam as inconstitucionalidades que atinjam a popu
lação pobre do País, dificilmente elas conseguirão chegar
ao juízo constitucional do Supremo Tribunal Federal.

E gostaria de acrescentar, Srs. Constituintes, que
quando se discutia, na História, a concepção tripartite dos
Poderes, desde Aristóteles, passando por Locke e chegando
a Montesquieu, já se sabia - e isso ficou explícito na
obra do último autor que mencionei - que na relação
entre os Poderes a autonomia deles era uma ilusão e que
entre um Poder e outro, onde termina um e começa o
outro, existe uma zona grís, uma zona de ambigüidades.
Pois bem, num Pais onde um dos mais negros e profundos
abismos é a distância que existe entre a sociedade, entre
o povo e o Estado, cumpre a um verdadeiro espírito
constituinte estabelecer as mediações entre a população
e o poder. E este Tribunal tem, exatamente, essa função,
mediar, habitar a zona grís entre os Poderes e ali res
taurar a palavra e a voz revogada dos pobres. A incons
titucionalidade é o fenômeno mais grave de nulidade.
Quando se discute nulidade em Direito, todas as viabili
dades são possíveis, mas quando se discute a mais impor
tante nulidade, que é a inconstitucionalidade, as próprias
leis limitam as possibilidades de ação, sobretudo as de
ação daqueles que não desfrutam de nenhum poder social.
Esta seria a nobre nova verdade, mas grande função desse
tribunal: ele seria um tribunal instituído, não para com
por a máquina do Estado, mas um tribunal fora da mecâ
nica do Estado, porque, precisamente, as mais dolorosas
inconstitucionalidades são praticadas pelos poderes pú
blicos.

Esse tribunal seria, constitucionalmente, o primeiro
grande grito histórico do Direito brasileiro em defesa dos
infelizes e dos marginalizados.

Muito obrigado. (Palmas)

o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte 1'{elson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes: o tema trazido a esta Casa,
pela Emenda Lysâneas Maciel, requer, seguramente, medi
tação muito séria, porque o tema é a pretensão da criação
de um tribunal de garantias constitucionais, que, pelo
texto da emenda, teria competência para julgar, em últi
ma instância, os recursos interpostos em relação a sen
tenças prolatadas em processo de habeas corpus, habeas
data, mandado de segurança, mandado de injunção, ação
popular e ação de declaração de inconstitucionalidade.
É este o universo recursal da pretensão desse tribunal.
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Sr. Presidente e Srs. Constituintes, é fundamental que
façamos uma análise histórica. Este tribunal de garantias
constitucionais foi algo pensado, em 1919, pelo constitu
cionalista e jurista alemão Hans Kelsen, quando elaborava
o projeto da Constituição austríaca de 19. O Ohanceler
Remer, que presidia a Austria de então, encomendou a
Kelsen a elaboração do texto constitucional e este criou,
pela primeira vez no sistema europeu, um tribunal de
garantias constitucionais ou um tribunal constitucional,
fora do sistema do Poder Judiciário. E lá na Europa,
efetivamente, reclamava-se a criação de um tribunal cons
titucional fora do Poder Judiciário, porque os juízes euro
peus, dentro da tradição que vinha da Revolução Fran
cesa, não tinham o poder de declarar a inconstitucionali
dade das leis produzidas pelos Parlamentos.

Assim, o tribunal de garantias constitucionais ou o
tribunal constitucional alemão, o tribunal constitucional
francês, o tribunal constitucional português, o tribunal
constitucional italiano, todos eles decorrem de uma con
cepção do Poder Judiciário que coincide com a história
européia pós-Revolução Francesa.

Naquela época, quando da Revolução Francesa, a ma
gistratura francesa se vinculava ao Ancien Régime, vin
culava-se à aristocracia. Daí por que os juízes franceses
posteriores à Revolução não tinham competência de deci
dir sobre a constitucionalidade das leis, porque a sobera
nia do povo estava no Parlamento e não na magistratura,
que vinha de posturas aristocráticas vinculadas ao Ancien
Régime. Daí por que sempre se disse, na França, que
existe uma função administrativa de formar e formular
a lei, ou melhor, de interpretar a lei nos limites inter
pretativos permitidos pelo Parlamento. A Corte de Cassa
ção francesa, que foi criada logo após a Constituição
francesa. era um tribunal junto ao Parlamento. Mas nós,
no Brasil, desde 1891 atribuímos ao Poder Judiciário bra
sileiro a competência do juízo da inconstitucionalidade,
dentro da tradição fundada na Conferência de Filadélfia
e na Constituição de 1794.

11: fundamental que entendamos que o controle da
constitucionalidade no Brasil é o poder do juiz de direito
desde 1891. Não há necessidade aqui, neste Pais, de se
recorrer a produtos históricos que não se ajustam à nossa
tradição. A criação de um tribunal constitucional fora
do Poder Judiciário é absoluta importação do sistema
europeu, que não coincide com o nosso sistema de Poder
Judiciário. O trabalho, o tema da inconstitucionalidade,
que é um tema político, já está no poder do Juiz de Direi
to de 1.0 grau, lá da minha cidade de Santa Maria, de
São Pedro do Sul, de qualquer cidade do interior deste
Pais. E lá estão os poderes exercidos pela magistratura,
que aqui não podem ser denegridos. Nós precisamos asse
gurar um Poder Judiciário independente e autônomo, mas
que seja o único foru deste Pais, para decidir sobre a
inconstitucionalidade de leis.

E por que isto? Porque é a única forma de garantir
a absoluta independência do Poder Judiciário. E nós tere
mos que ter consciência disso, Sr. Presidente, porque 
vejam - nós possuímos uma emenda junto ao Supremo
Tribunal Federal, para assegurar a característica do Su
premo Tribunal Federal como Tribunal Constitucional,
mas não há necessidade de nós tirarmos disso o que o
Poder Judiciário já tem.

Na Europa, deu-se a um poder aquilo que o Poder
Judiciário não tinha. Aqui, o Poder Judiciário tem esse
poder. Asseguramos com menor proficiência, mas não
vamos criar uma estrutura separada e diversa, que só
vai criar imensas dificuldades, mormente considerando-se
que este projeto atribui os conflitos de jurisdição à deci
são desta Casa.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Relator

José Fogaça dará o seu parecer.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - A Relataria tem
parecer contrário e pediria ao Constituinte Antônio Carlos
Konder Reis que fundamentasse esse parecer.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, Sras. e srs, Constituintes, valeu
- e valeu muito - à Assembléia Nacional Constituinte
a iniciativa do nobre Sr. Constituinte Lysâneas Maciel,
colocando à consideração da Comissão a sua proposta de
criação do Tribunal de Garantia Constitucionais. Valeu,
porque tívemos a oportunidade de ouvir quatro depoimen
tos. O primeiro de S. Ex.a, todo ele repassado pela angús
tia, na busca de mecanismos capazes de fazer com que
a Lei Maior de nosso Pais seja cumprida e atenda aos
anseios e às aspirações de todo o povo. Foi oportuna,
também, a intervenção do nobre Constituinte Gerson
Peres, que defendeu a posição tradicional da Justiça bra
sileira, valendo-se do depoimento do Sr. Ministro Oscar
Dias Corrêa.

Por fim, nas palavras de dois eminentes representan
tes do Rio Grande do Sul, Constituintes José Paulo Bisol
e Nelson Jobim, a Casa tomou conhecimento do mérito
da iniciativa, de seu aspecto do ponto de vista [urídíco,
da sua oportunidade, da sua conveniência, das possibili
dades de sua eficácia. O nobre Constituinte José Paulo
Bisol defendeu a escola européia, buscando para o nosso
Pais a criação de um Tribunal de Garantias Constitucio
nais, que se sobrepõe ao Poder Judiciário e que terá a
competência de julgar todas as questões relativas ao
cumprimento, à aplicação da Constituição.

O nobre Constituinte Nelson Jobim repetiu a lição
que nos deu, durante o período da primeira discussão do
Projeto de Constituição. Se naquela ocasião, já num fim
de tarde, S. Ex.a com mais tempo, não teve, por uma na
tural desatenção da Casa, a oportunidade de fixar o seu
ponto de vista com precisão, hoje, em cinco minutos, deu
as razões e os motivos da conveniência de o Projeto de
Constituição guardar respeito, obediência e consideração
à tradição do Direito Constitucional brasileiro.

Seria muito ousadia, Sr.as e Srs. Constituintes, se eu
aqui me aventurasse em acrescentar mais algum argu
mento sobre o mérito, porque as duas teses são válidas.
O que a Assembléia Nacional Constituinte tem que deci
dir é sobre a estrutura que ela vai adotar. A matéria foi
objeto de consideração em três Comissões Temáticas: na
Comissão da Soberania, dos Direitos do Homem e da Mu
lher, cujo Relator foi o nobre Sr. Constituinte José Paulo
Bisol, na Comissão dos Direitos Políticos, onde atuou o
Constituinte Lysâneas Maciel e na Comissão do Sistema
Eleitoral, dos Partidos Políticos e da Defesa do Estado,
onde apresentou a proposta o nobre Sr. Constituinte Nel
ton Friedrich.

Em nome do Sr Relator devo dizer que a nossa posi
ção, do ponto de vista técnico - e somente deste - por
que, no mérito, a matéria foi esgotada, entendemos que,
do ponto de vista técnico, a oportunidade para essa deci
são será quando examinarmos o Capítulo do Poder Judi
ciário, ainda que o Tribunal Constitucional não se aten
nha à estrutura do Poder Judiciário, não se atenha total
mente, porque a própria emenda do nobre Sr. Constituinte
Lysâneas Maciel estabelece um liame entre o Poder Judiciá
rio e esse Tribunal, que S. Ex.a denominou de Tribunal de
Caráter Social.

Assim é que, no § 1.0 do art. 1.0 da Emenda, há a refe
rência:

"Compete ao Tribunal de Garantias Constitu
cionais apreciar e julgar, em última instância, os
recursos interpostos de despachos decisórios, sen
tenças prolatadas nos autos das ações previstas no
art. 19 dessa Constituição."

Então, haverá, em função da tradição da estrutura do
Poder Judiciário brasileiro, Um liame entre esse Tribunal,
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que se quer acima, ou além, ou ao lado do Poder Judiciá
rio, e toda a estrutura desse Poder que tomará as deci
sões até os recursos em última instância.

Em razão desses argumentos de ordem técnica, o Sr.
Relator entende que o Tribunal de Garantias Constitucio
nais, um Tribunal Constitucional - que não se confunda
com o Supremo Tribunal Federal ou a manutenção do
Supremo Tribunal Federal, com a competência exclusiva
para julgar as questões ligadas à constitucionalidade das
leis ...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - ilustre
Constituinte Antônio Carlos Konder Reis, a Mesa gosta
ria que V. Ex.a encerrasse.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER
REIS - Vou concluir, Sr. Presidente. Estou me alongando
um pouco para dar o testemunho do respeito e da admi
ração por aqueles que me antecederam na tribuna e que
aqui produziram verdadeiras lições.

O Sr. Presidente, zeloso no cumprimento do Regimen
to, fez com que eu perdesse o fio da meada, mas vou
buscá-lo para concluir. O Relator-Geral entende que essa
questão, Tribunal de Garantias Constitucionais, a forma
singular proposta pelo nobre Constituinte Lysâneas Ma
ciel, o Tribunal Constitucional, como cúpula do Poder Ju
diciário, ou Supremo Tribunal, enriquecido de sua compe
tência, ainda que essa competência seja limitada a ques
tões de ordem constitucional, é questão a ser decidida
quando iniciarmos a votação do Capítulo do Poder Judi
ciário. E então estará aqui o nobre Constituinte Bernardo
Cabral para dizer, de pronto e em definitivo, o ponto de
vista da relatoria.

É a justificação contrária à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Para
tomada de votos sob o sistema eletrônico, nós solicitamos
aos Srs. Constituintes votantes, da Comissão de Sistema
tização que tomem seus lugares. Os Srs. Constituintes
queiram registrar seus códigos de votação. Os Srs. Cons
tituintes queiram selecionar os seus votos. Selecionados
os votos, queiram acionar o botão preto e a chave de regis
tro simultâneo, até que a luz verde se apague. (Pausa)

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Carlos Mo.sconi, Celso
Dourado, Cristina Tavares, Fernando Gasparll3;n, Fer~an
do Henrique Card~so, Fernando Lyra, Fr~nClsco PI~tO,
Haroldo Sabóia Joao Herrmann Neto, Jose Paulo BIsol,
Nelton Friedrich Paulo Ramos, Virgildásio de Senna, An
tonio Mariz João Natal, José Tavares, Nelson Wedekin,
Rose de Fr~itas, Vicente Bogo, Vilson Souza, Mário As
sad Brandão Monteiro, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão,
José Genoíno Haroldo Lima, Robreto Freire, Beth Azize.
votaram NAO os seguintes Senhores Constituíntes: Antô
nio Britto Artur da Távola, Carlos Sant'Anna, Egídio
Fereira Li~a, Fernando Bezerra Coelho, José Fogaça, José
Ignácio Fereira, José Richa, José Serra, Mário Lima, Nel
son Jobim, Nilson Gibson, Pimenta da Veiga, Prisco Viana,
Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Theodoro Mendes,
Wilson Martins, Delio Braz, Euclides Scalco, Israel Pi
nheiro, João Agripino, José Carlos Grecco, Josá Costa,
Manuel Viana, Marcos Lima, Roberto Brant, Arnaldo Prie
to, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares,
Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Inocêncio Oliveira,
José Lins, José Santana de Vasconcellos, José Thomaz
Nonô, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo
Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira,
João Menezes, Jonas Pinheiro, Gilson Machado, .rosé Ti
noco, Paes Landim, Ricardo Izar, Antônio Carlos Konder
Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José
Luiz Maia, Virgílio Távora, Francisco Rossi, Joaquim Be
vílacqua, Ottomar Pinto, Adolfo Oliveira e Siqueira Cam
pos.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n.o 251-87, o Sr. Brandão Monteiro, Se
gundo-Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Jarbas Passarinho,
Terceiro-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 30 Constituintes;
votaram NAo 61 Constituintes. Total: 91 votos. O Desta
que foi rejeitado.

Destaque n.O 0795-87 - Emenda 11.° ES
32069-6, do Sr. José Paulo Bisol, "que substitue
o Título 111, Capítulo 11, do Substitutivo 11.° 1
(Título n, do Substitutivo n.O 2". (191.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o Destaque n.o 795, requerido pelo Constituinte José
Paulo Bisol, referente a Emenda n.? 32069, de sua autoria.

Tem a palavra o nobre Constituinte José Paulo Bisol.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ PAULO BISOL - Sr.

Presidente, Srs. Constituintes, vou arrancar dos põs-glosa
dores medievais uma pequenina mas indiscutivelmente re
levante proposição: cuique custodiam. Quem cuida de
quem cuida? Quem guarda o guarda? Sabemos que o po
der se organiza em estruturas de gradação hierárquica.

Em tese, a gradação hierárquica controla e fiscaliza
na medida em que é superior àquela que lhe é inferior.
Mas, na mesma medida, isto é, na medida em que se atu
nila a pirâmide, quem cuida de quem tem o poder? Esta
é uma questão fundamental, Questão que vem do direito
romano e que se renova, ano a ano, em todas as dimen
sões civilizacionais de nossa história. É por isso que defen
demos a criação do ombudsman, a criação da defensoria do
povo, porque precisamos de uma instituição colocada fora
da máquina estatal. Precisamos de uma instituição social
como a defensoria do povo para fiscalizar e controlar o
poder em todas as suas gradações hierárquicas, inclusive
nas mais altas.

Volto a frisar um arguemnto importante: A mais pro
funda denúncia que os teóricos do Direito, cientistas jurí
dicos, fazem ao constitucionalismo brasileiro é que entre
o Estado brasileiro e a sociedade brasileira existe uma
distância abismal. Para superar este problema, não sou
eu quem denuncia, mas grandes juristas, precisamos, nesta
oportunidade, quando Constituintes, criar as mediações.
Se não foi possível criar, por ser realmente revolucionário,
o Tribunal das Garantias Constitucionais, por ser realmen
te revolucionário, vamos pelo menos criar o ombudsman,
o defensor do povo, estender a mão direita à sociedade e
a mão esquerda ao Estado e fazer a mediação indispensá
vel.

Srs. Constituintes, trata-se de uma das experiências
constitucionais mais existosas do mundo, uma experiência
escandinava que se difundiu por todo o mundo. Cito ape
nas dois grandes países que já adotaram esta instituição:
os Estados Unidos da América e a França.

Lembro aos Srs. Constituintes que estamos correndo
o risco de estabelecer uma corregedoria confinada e cor
porativista em cima do Poder Judiciário, e isso vai mar
car a nossa Constituição com uma mácula indelével e não
nos esquecerá a História por este equívoco. A meu ver,
o Poder Judiciário carece de uma Corregedoria, mas pen
so que o Poder Legislativo e o Poder Constituinte não po
dem criar uma Corregedoria em cima da Justiça, sem
criar uma em cima de si mesmo e em cima do Executivo.

Venho aqui oferecer aos 81'S. Constituintes uma alter
nativa para sanar um dos poucos grandes erros do Substi
tutivo n.O 2: a criação de uma Corregedoria em cima dos
juízes, sem Corregedoria em cima dos Legisladores e sem
Corregedoria em cima do Executivo. Aqui está a alterna
tiva: Vamos criar esta grande instituição social que é o
ombudsman; vamos criar o defensor do povo, que se en
carregará de zelar pelo cumprimento dos princípios cons-
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titucionais e legais em cima do Juiz, do Legislador e dos
Executivos.

Volto a trazer à colação o problema da ditadura das
relevâncias. Para isso, conto rapidamente uma estória de
Ernesto Sábato: "Uma determinada pessoa escreveu uma
carta de suicida. Endereçou-a e colocou-a no correio. De
pois disso, decidiu modificar a sua decisão e não praticar
mais o sucídío. Saiu em busca de sua carta e os trâmites
burocráticos impediram que essa pessoa a alcançasse e
esta foi ao suicídio, justamente por uma preclusão buro
crática".

Chamo a atenção dos Srs. Constituintes: as preclusões
burocráticas são geradoras de infelicidade, de dor e de so
frimento. Se tivermos uma defensoria do povo, um om
budsman, feremos criado uma instituição justamente para
acabar com as preclusões burocráticas e com a ditadura
das relevâncias, que o confinamento da justiça - as decio
sões de um tribunal da máquina do Estado, como é o
Supremo Tribunal Federal - evidentemente implica.

Peço a reflexão sincera de cada um dos meus com
panheiros de Constituinte. a ombudsman não se confunde
com a Promotoria de Justiça. Promotoria de Justiça ou
instituição semelhante existe na Escandinávia, nos Esta·
dos Unidos e na França, onde há o ombudsman.

Vamos acabar com esses monstros sagrados das es
truturas institucionais do Brasil; vamos criar alguma coisa
.que realmente signifique estender a mão generosa de um
Constituinte ao povo do Brasil.

Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en

caminhar contra, tem a palavra o nobre Constituinte Egídio
Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA _
Sr. Presidente e Srs. Constituintes, alguns mecanismos que
vão sendo elaborados e se incorporam à estrutura do Es
tado para sua operacionalidade e, sobretudo, para defesa
das e o Constituinte Nelson Jobim rastreou na História o
distintos e se estendem para outras nações, quase sempre
racionalizados, adequados à formação política e sociol6·
gica de cada país. Reportou-se aqui hoje, nesta tarde, e
não faz muito, a concepção de um tribunal constitucional
para controle da Lei Maior, das garantias nela estabeleci
das e o Constitiunte Nelson Jobim rastreou na Históría o
papel dessa corte e mostrou como nós não vamos simples
mente, batizar um novo 6rgão com o nome de Tribunal
Constitucional, mas vamos dar ao Supremo Tribunal Fe
deral a atribuição especifica, singular, importante, de Tri
bunal Constatucíonal. Ohamo-me Egídio e poderia me cha
mar de Artur, a minha substância não se modificaria com
a mudança de nome, o Supremo será a corte constitucio
nal. A mesma coisa eu posso dizer com relação a essa no
tável concepção que é o defensor do povo e que vem sen
do adotado por alguns países. O professor e ex-Desembar
gador, o Constituinte José Paulo Bisol, disse aqui, ele
próprio, que o Estados Unidos adotaram o instituto. E
como o adotaram? Respeitando a sua tradição estrutural
na defesa dos interesses civis. Atribuíram à Procuradoria
Geral nos Estados Unidos, vale dizer ao Ministério Públi
co, as atribuições de defensor do povo. E o que fizemos
aqui? O que nos oferece o projeto que estamos discutindo?
A defensoria do povo nitidamente inserida no Ministério
Público. Por que iríamos dar autonomia financeira e ad
ministrativa ao Ministério Público? Por que determinar
eleição dos Procuradores, o Geral e o dos Estados, por
sua classe, podendo ser afastados por decisão do Congres
so e das Assembléias? Por que iríamos dizer que ao Minis
tério Público incumbe a defesa da ordem jurídica, do re
gime democrático e dos interesses sociais e individuais in
dispensáveis? Por que iríamos dizer que os Procuradores
Gerais poderão ser destituídos por deliberação de 2/3 do
Senado da República e das Assembléias Legislatt~as? Por
que iríamos dizer, no inciso II ao art. 150 do Projeto:

"Que compete ao Ministério Público zelar pe
lo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos ser
viços sociais de relevãncia pública aos direitos as
segurados nesta Constituição."

Está aqui inserido e contido com amplitude e com
profundidade de maneira precisa a defensoria do povo.

a Relator e as Comissões que precederam a sua tive
ram esta perspicácia e se precisaram perante a História
deste País. Não teria sentido duplicar este órgão, criar
uma defensoria do povo, estruturada em todo o País com
o ônus que ela representa. a Ministério Público com a in
dependência, com a autonomia financeira e econômica,
com as garantias próprias do magistrado, eles assumem
perante a Nação a defensoria pública. Ele e o Ministério
Público, que já têm uma estrutura, cobrindo todo este
País. A defensoria pública defendida pelos trabalhadores,
pela CNBB, pela OAB, ela está aqui contida e inserida
dentro do novo Ministério Público, desenhado pelo proje
to de Constituição que estamos discutindo.

Manifesto-me contra a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en

caminhar a favor tem a palavra o Constituinte Nelton
Friedrich.

a SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, Sr. as e Srs. Constituintes, cada vez mais nos
trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte o discurso
tem que se transformar em prática, os compromissos têm
que se transformar em realidade, e, às vezes, não podemos
ficar numa posição até liberal quando na hora é preciso
dar a resposta, como por exemplo numa iniciativa como
esta, em que se pretende instituir o defensor do povo.

a que é o defensor do povo, Sr. Presidente? Nada
mais nada menos do que uma nova e ativa garantia do
cidadão frente ao poder do Estado, este Estado que pre
cisamos controlar, colocá-Ia a serviço da sociedade; este
Estado que precisamos ter mecanismos para poder agir
contra os seus abusos em defesa da sociedade exatamente
nos casos de abuso do poder pelo Estado, para apurar
os excessos, as omissões das autoridades, indicar a cor
reção e até a punição.

Defensor do povo, Sr. Presidente .não é a mesma coisa
do que Ministério Público, o próprio Ministério Público
precisa ser fiscalizado e aí também é uma função da
defensoria do povo.

Quantas e quantas vezes o cidadão busca no próprio
Ministério Público e tem um grande respeito, mas, quando
não encontra socorro vai buscar onde? E aí é que surge
a defensoria do povo.

Também é um conceito que devemos ter da participa
ção da sociedade exatamente nesse controle sobre o Esta
do, os abusos e as suas omissões.

Sr. Presidente, na subcomissão que tratou dessa ma
téria a defensoria do povo foi aprovada; na Comissão
Temática também foi aprovada e, na COmissão de Siste
matização, o ilustre Relator Bernardo Cabral, no seu
projeto 1, também contemplou a defensoria do povo, mas,
se formos buscar lá na Comissão Afonso Arinos, onde
tantos pontos foram levantados sobre este tema, vamos
encontrar uma análise profunda sobre esta proposta. E eu
me louvo aqui, ilustre Relator, quando o Professor Cân
dido Mendes, na Comissão Afonso Arinos, Relator deste
assunto, fez um extraordinário trabalho, um arrazoado
perfeito sobre esta proposta. A emenda popular contem
pla e pede o defensor do povo.

Vamos experimentar, Sr. Presidente.
Queremos construir uma nova ordem econômica, social,

política e cultural, e, por isso, uma nova COnstituição,
para uma nova ordem constitucional, para que tenhamos
uma pessoa experiente no campo das ciências administra
tivas, jurídicas, eleitos por nós, pelo Parlamento, para ser
esse instrumento da sociedade, do cidadão, da cidadania.
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Sr. Presidente, vários países, todos com a mesma
essência de controle da administração pública contem
plam o defensor do povo.

Na Inglaterra - e não vou buscar, portanto, apenas
os paises escandinavos - tem o que eles chamam de
Comissário Parlamentar, em outras palavras, o defensor
do povo.

A França, Sr. Presidente, instituiu o Immedíateur,
A Nova Zelândia, Sr. Presidente, e vamos lá do outro

lado buscar a experiência que também o Canadá, que
Israel, que a Alemanha, que o Zâmbia, que países como
a Nigéria e a Tanzânia já instituíram, Sr. Presidente,
não só os países nórdicos. Mas vamos, Sr. Presidente, em
cima da recente experiência autoritária da Espanha e
Portugal; uma das grandes conquistas que os estudiosos
contemplam é que a sua nova Constituição estabeleceu
o defensor do povo. Está lá na Constituição espanhola
defensor do povo, e está lá na Constituição portuguesa
o provedor de justiça.

Sr. Presidente, queremos novos tempos, queremos a
cidadania sendo exercida e temos que ter instrumentos
para isto.

Quero concluir, Sr. Presidente, dizendo que se levan
tam alguns argumentos contra a defensoria do povo, que
teria eficácia duvidosa por vivermos num contexto dife
rente da realidade nórdica, que somos um País muito
populoso e se perderia em excesso de reclamações; pode
ria até criar uma nova burocracia, mas não é nada disso,
Sr. Presidente. A defensoria do povo tem uma atuação
que exatamente quebra a desconfiança entre a adminis
tração pública e ° cidadão, combate as injustiças e tem
uma grande função preventiva, porque a simples existên
cia da defensoria do povo atenua a tendência ao abuso
do poder da administração e dos homens da administra
ção. É preventivo e muito menos repressivo, muito mais
preventivo, é um caráter informal, porque não é uma
nova instituição burocratizada, não é mais um grande
departamento não, uma pessoa experiente na área das
ciências administrativas e jurídicas, escolhido pelo Par
lamento, é que vai exercer esta função.

Termino, Sr. Presidente, fazendo um apelo a todos
os Constituintes, de todos os partidos, e tomando a liber
dade de me louvar, para terminar, no catecismo do PFL,
do Partido da Frente Liberal, que na sua página 11, no
número 17, quando fala da organização do poder, diz:

"A instituição do defensor do cidadão como
fiscal do desempenho da administração pública,
em nome da sociedade, dotado de competência
fundamentalmente investigatória e recomenda
tória ... "

Sigamos o que diz o próprio programa do PFL, e
aqueles que, liberais ou não, querem o cidadão controlando
o Estado.

Obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas)
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO

Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a

palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO 
Sr. Presidente, não tenho em mãos a emenda. Gostaria
apenas que V. Ex.a esclarecesse se esse ouvidor, ou defen
sor público do povo, seria nomeado pelo Poder Executivo
ou eleito pela Câmara dos Deputados?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vou ler
para V. Ex.a o teor da emenda, e V. Ex.a, com inteligência
muito superior à minha, concluirá.

A emenda diz:
"É criada a defensoria do povo, incumbida de

zelar pela efetiva submissão dos poderes do Esta-

do e dos poderes sociais de relevância pública à
Constituição e às leis.

§ 1.0 São atribuídas ao defensor do povo a
inviolabilidade, os impedimentos, as prerrogativas
processuais dos membros do Congresso Nacional e
os vencimentos dos juízes dos Tribunais de Ga
rantias Constitucionais.

§ 2.° A função do defensor do povo é íncom
patível com o exercício de qualquer outro cargo
ou função pública."

Como vê V. Ex.a, sua pergunta fica em suspenso em
relação ao texto da emenda.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - lU
eleito pelo Poder Legislativo.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não.
O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Há aí

a parte final.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Perdão,

A emenda prossegue:
"§ 3.° O defensor do povo poderá ser subs

tituído por outro, a qualquer tempo, por delibe
ração da maioria absoluta dos Membros da Câ
mara dos Deputados, mediante representação po
pular, que a lei regulamentará.

§ 4.° As Constituições estaduais instituirão a
Defensoria do Povo, de conformidade com os
princípios constantes deste artigo, e para atendi
mento de todos os Municípios.

§ 5.° Lei Complementar disporá sobre com
petência, organização, recrutamento, composição
e funcionamento da Defensoria do Povo."

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Agra
deço a V. Ex.a

Nós todos estávamos aqui - pelo menos um grupo
- pensando que era repetição do Defensor do Povo
nomeado pelo Presidente da República, que pode ser demi
tido a qualquer momento. Esse, não, é eleito pelo Con
gresso.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Gastone Righi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGm - Sr. Pre
sidente e Srs..Constituintes, desejamos encaminhar con
trariamente a esta emenda, apesar de o Constituinte Egí
dio Ferreira Lima ter exaurido a matéria com uma expli
cação elementar e básica.

Apesar de eu não gostar muito deste quase palavrão
ombudsman, evidentemente não sou daqueles que me per
filho contra a idéia ou contra a figura do Defensor Pú
blico. Ela é importante, na medida em que esse Defensor
pudesse representar a garantia do povo, de que as insti
tuições são preservadas, a Constituição observada as leis
cumpridas e os interesses populares atendidos. '

Acontece que não precisamos importar modelos; po
demos criar a nossa solução, autóctone, própria' é isso
que fizemos, e fizemos muito bem, a meu ver,' porque
criamos uma defensoria pública que se destina à orienta
ção jurídica e à defesa dos necessitados; e, por outro
lado, criamos, ou atribuímos ao Ministério Público um
somatório de poderes, e lhe demos um cunho de indepen
dência, através do qual ele exercerá essa função do de
fensor público, ou defensor dos interesses públicos. Isso
está dito claramente no art. 149, que o Ministério Público
é a instituição permanente, essencial à função jurisdi
cional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurí
dica e do regime democrático, e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis. O que é isso senão toda a figura
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do ombudsman? :ÊJ exatamente essa a defesa dos interes
ses sociais e individuais indisponíveis, a defesa da ordem
jurídica como um todo.

E mais: ao longo de todo o texto da Constituição,
quando tratamos do meio ambiente, quando tratamos da
segurança no trabalho, dos itens de saúde etc., sempre
se atribuiu ao Ministério Público responsabilidade e co
patrocínio na sustentação de todos esses direitos, e é o
que ele deverá fazer.

Portanto, ao invés de criarmos uma nova figura, nós
optamos por uma solução que me parece muito mais
fluídica, muito mais viável, é a de que esse defensor pú
blico esteja introduzido, inoculado dentro da instituição
do Ministério Público, ao qual se deu independência e
autonomia, exatamente para que não mais fique sob a
influência, sob a direção do Poder Executivo. É um órgão
j á organizado, é um órgão que obedecerá a uma hierar
quia própria, uma progressão e uma promoção dentro
dele, e ao qual incumbirá exatamente exercitar em defesa
do povo essas garantias, esses direitos que a Constituição
lhe assegura.

Finalmente, Srs. Constituintes, criar-se essa figura
isolada de omhudsman seria apenas criarmos mais cargos
públicos, com remuneração ao nível dos "marajás", outra
vez, e ferindo e conflitando funções. Imaginem que auto
ridade, que figura incrível será esse ombudsman, eleito
pelo Congresso Nacional, mas não submetido a ele, pai
rando sobre todos os Poderes, como uma figura do Monte
Olimpo, como um autêntico Deus, eleito por nós, para,
distante dos demais Poderes, pairar sobre tudo e sobre
todos? Que figura exótica, estranha e completamente di
versa dessa harmonia de Poderes que a Constituição visa
a estabelecer. E é uma figura que não fica apenas aqui
no cenário nacional, ela se desdobra nas Assembléias, nos
Estados, e ela se multiplica cinco mil vezes, em todos os
muníc'píos nacionais, e se organiza através de um quadro
de funcionários e de assessores etc., numa verdadeira
teia que poderá, na realidade, criar um organismo maior
que todos os outros já existentes. É um absurdo o que
se está pretendendo com essa emenda!

Conceito aos Membros desta Comissão a terem o bom
senso, a terem o equilíbrio necessário para podermos re
cusá-la, primeiro porque ela é dispensável, desde que o
texto constitucional já contempla todas as funções do
chamado ombudsmanj segundo porque ela na verdade não
inova, ela vem danificar a estrutura e a harmonia entre
os poderes. Finalmente, porque significaria uma despesa
e a criação de cargos inúteis e sem nenhum sentido.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. componentes da Comissão de Sistematização:

Devo-lhes uma explicação. Pessoalmente sempre en
tendi que a figura do ombudsman é uma boa figura, com
uma rentabilidade muito grande nos países que adotam
o chamado defensor do povo. Confesso que a Emenda
apresentada pelo eminente conterrâneo do Constituinte
José Bisol, o Constituinte Ibsen Pinheiro, me convenceu
de que preferível seria que ampliássemos as garantias
constitucionais ao Ministério Público. E o Constituinte
Ibsen Pinheiro é, inegavelmente, um homem de cujo com
portamento ideológico não se pode duvidar. S. Ex.a me
fez a seguinte observação: o instituto do ombudsman seria
uma capitis dimínutio para o Ministério Público se este,
estruturado devidamente, com a dimensão continental que
tem o nosso País, pudesse exercitar sua função, sem a
ligação umbilical e subordinado ao Chefe do Poder Exe
cutivo. Observem que o substitutivo, pela primeira vez,
dá poderes constitucionais ao Ministério Público e, neste

passo, substitui com muito mais vantagem e menos des
pesa e também menos protocolo a figura do defensor do
povo. Agora, pelo art. 149 - eu chamaria a atenção de
V. Ex.as -, o Ministério Público é instituição permanente,
o essencial à função jurisdicional do Estado - já começa
aí - incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica e do
regime democrático e dos interesses sociais, individuais
indisponíveis, e a partir daí, assegura-se ao Ministério
Público a autonomia funcional e administrativa, além do
que passa a ser o seu chefe, o chefe do Ministério público,
eleito pelos seus colegas. Ora, a argumentação expendida
pelo eminente Constitucionalista Egídio Ferreira Lima de
logo afastaria qualquer preocupação que o Relator pu
desse ter na manutenção do texto. Mas eu não poderia,
ainda que ouvindo o Constituinte Gastone Righi e V. Ex.a ,
poupar-me da obrigação de dar esta satisfação à Comis
são de Sistematização, porque o defensor do povo figurou
no substitutivo anterior, assim como no projeto que veio
das Comissões Temáticas.

Por esta razão, que me parece lógica, jurídica, fun
cional e efetiva, o Relator fica com o texto e deplora
ficar contra a Emenda do Constituinte José Paulo BisoL
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Antônio Britto, Carlos
Mosconi, Carlos Sant'Anna, Cristina Tavares, Fernando
Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Paulo Bisol, Ma
noel Moreira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelton Frie
drich, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Antonio Mariz,
Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Rose de
Freitas, Vicente Bogo, Vilson Souza, Mário Assad, Brandão
Monteiro, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, José Genoíno,
Haroldo Lima. Votaram NliO os seguintes Senhores Cons
tituintes: Bernardo Cabral, Celso Dourado, Egídio Ferrei
ra Lima, José Serra, José Ulísses de Oliveira, Nilson Gib
son, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Ro
drigues Palma, Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna,
Wilson Martins, Euclides Scalco, Israel Pinheiro, João
Agripino, José Costa, José Tavares, Marcos Lima, Michel
Temer, Alceni Guerra, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli,
Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Ino
cêncio Oliveira, José Lins, José Santana de Vasconcellos,
José Thomaz Nonô, Nonô, Luís Eduardo, Oscar Corrêa,
Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra
Cavalcanti, Enoc Vieira, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Paes
Landim, Ricardo Izar, Simão Sessim, Antônio Carlos Kon
der Reis, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia
Virg~lio Távora, Adylson Motta, Gastone Righi, Francisc~
ROSSI, Ottomar Pinto, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 31 Constituintes;
votaram NAO 53 Constituintes. Total: 84 votos. O Destaque
foi rejeitado.

Teremos, agora, o Destaque de n. O 1096, requerido
pelo Constituinte Vilson Souza. Devo chamar a atenção
de S. Ex.a que o Destaque está prejudicado. A matéria
votada tinha, no seu parágrafo 5.0 , a seguinte redação:
"Lei Complementar disporá sobre a competência, orga
nização, recrutamento, composição e funcionamento da
defensoria do povo". É praticamente idêntica ao Destaque
de V. Ex.a

Está prejudicado.
Em votação o Destaque n.? 796, requerido pelo Consti

tuinte José Paulo Bisol, referente à Emenda n.O 32070 de
sua autoria. José Paulo Bisol é autor da Emenda n.o 32070
e pediu o Destaque n.? 796, sobre Garantias Constitucio
nais dos Instrumentos Jurídicos. (Pausa)
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Retirado o destaque.

Em votação o Destaque n.O 22059, requerido pelo Cons
tituinte Virgílio Guimarães, referente à Emenda n.O 12708
de sua autoria. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.
Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.o 2137, requerido pelo Cons
tituinte Nelton Friedrich, referente à Emenda n.? 29641 de
autoria do Constituinte João Paulo. (Pausa)

Retirado o Destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o Destaque n.O 2140, requerido pelo Constituinte João
Paulo. (Pausa)

S. Ex.a está ausente. Fica prejudicado o Destaque.
Em votação o Destaque n.O 2221, requerido pelo Cons

tituinte João Paulo, referente à Emenda n.o 3480. (Pausa)
S. Ex.a está ausente. Fica prejudicado o Destaque.

Em votação o Destaque n.O 2651, requerido pelo Cons
tituinte Nelton Fridrich. (Pausa)

Retirado o Destaque.

Em votação o Destaque n.O 2678, requerido pelo Cons
tituinte Nelton Friedrich. (Pausa)

Retirado o Destaque.

Em votação o Destaque n.O 2886, requerido pelo Cons
tituinte José Thomaz Nonô, referente à Emenda n.O 25073.
(Pausa)

S. Ex.a está ausente. Fica prejudicado o Destaque.
Em votação o Destaque n.o 4161, requerido pelo Cons

tituinte Humberto Lucena. (Pausa)

S. Ex.a está ausente. Fica prejudicado o Destaque.

Em votação o Destaque n.o 4590, requerido pelo Cons
tituinte Lavoisier Maia. (Pausa)

S. Ex.a está ausente. Fica prejudicado o Destaque.

Em votação o Destaque n.O 5425, requerido pelo Cons
tituinte José Egreja, referente à Emenda n.v 32184. (Pausa)

S. Ex.a está ausente. Fica prejudicado o Destaque.

Em votação o Destaque n.o 5425, requerido pelo Cons
tituinte Lavoisier Maia. (Pausa)

S. Ex.a está ausente. Fica prejudicado o Destaque.

Em votação o Destaque n.O 5699, requerido pelo Cons
tituinte José Ignácio Ferreira, referente à Emenda n,? 11743.
(Pausa)

S. Ex.a está ausente. Prejudicado o Destaque.
Em votação o Destaque n.O 6628, requerido pelo Cons

tituinte Vasco Alves, referente à Emenda n.O 30438 Pausa)

Ausente o autor. Prejudicado o Destaque.
Em votação o Destaque n.O 6633, requerido pelo Cons

tituinte Vasco Alves. (Pausa)

S. Ex.a está ausente. Prejudicado o Destaque.

Em votação o Destaque n.O 6664, requerido pelo Cons
tituinte Vasco Alves. (Pausa)

S. Ex.a está ausente. Prejudicado o Destaque.

Em votação o Destaque n,o 6678, do Constituinte Vasco
Alves. (Pausa)

S. Ex.a está ausente. Fica prejudicado o Destaque.

Em votação o Destaque n,o 7657, do Constituinte Paulo
Macarini. (Pausa)

S. Ex.a está ausente. Prejudicado o Destaque.
Em votação o Destaque n.O 7871, requerido pelo Cons

tituinte Nelton Friedrich, referente a aditamento ao art. 47
do Projeto, onde couber. Ele quer revivificar o art. 47
(Pausa)

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Re
tiro este, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - S. Ex.a
retira.

Do mesmo Constituinte o Destaque n.o 7872, em adita
mento do art. 45 do projeto.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, este nosso destaque simplesmente joga para a
lei complementar a questão do defensor do povo; não
cria a defensoria pública. É bem mais restrito e há vários
Constituintes aqui presentes que fizeram a avaliação de
que era fundamental permanecer este destaque. Este des
taque não fala em defensoria, não cria aqueles condiciona
mentos, comparando inclusive a desembargador, etc., mas
basicamente joga para a lei complementar as funções, a
organização, a funcionalidade e os limites desta atividade.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para contraditar a questão de or
dem do requerente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ouço
V. Ex.a, que me perdoará, enquanto procuro o número,
mas conseguirei ouvi-lo assim mesmo.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre·
sidente, este Plenário acabou de decidir que não caberá
ao órgão da Defensoria Pública e julgou isso lato sensu,
ou seja, genericamente. Não aceitou a criação do ombuds
man, esse órgão de defensoria pública, nesse caráter.

Ora, não pode agora uma emenda mais restritiva vir
a restabelecer essa figura, deixando-a para a lei ordinária
regulamentar. Essa é uma questão de prejudicialidade di
reta. Portanto, não deve ser conhecido o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Darei ao
Constituinte Nelton Friedrich a interpretação da Mesa. Ao
contrário, infelizmente do argumento de S. Ex.a, o art. 45
do Projeto diz:

"Lei complementar disporá sobre a competên
cía, organização, recrutamento, composição e fun
cionamento da Defensoria do povo."

É a mesma redação do destaque do Constituinte Vilson
Souza que foi considerado prejudicado.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, faço um apelo a V. Ex.a, porque os demais des
taques, os de n.vs 7873, 7874, são desdobramentos deste
que V. Ex.a interpretou agora como prejudicado. Portanto,
retiro esses destaques. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Muito
obrigado, Ex.a

Não há nenhuma questão de ordem levantada!
Concluímos a votação do Título 11.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, não se trata de nenhuma questão de ordem.
V. Ex.a até saudou por não ter havido alguma. É a respei
to do requerimento.

Em nome da Liderança do PDT, gostaria de requerer
à Mesa da Assembléia Nacional Constituinte cópia dos vo
tos do sistema eletrônico, dos quais, todos sabemos, a
Mesa tem uma listagem.

Em nome da Liderança do PDT, queria uma cópia que,
até, se não houver oposição, fosse estendida às Lideranças
dos outros Partidos.
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Brasília, 21 de outubro de 1987.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Deferi·
do. V. Ex.a será atendido. Lembro, apenas, ao Constituinte
Brandão Monteiro que o resultado do sistema eletrônico
é parcial. Assim mesmo V. Ex.a o deseja?

O SR. CONSTITUINTE BRANDãO MONTEIRO 
Sim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não.

V - SUSPENSÃO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Presi
dência vai suspender os trabalhos, convocando os Senho
res Constituintes para a continuação da presente reunião,
amanhá, vinte e um de outubro às 14:00 horas, para vota
ção do Título rI!.

Está suspensa a reunião.
(Suspende-se a reunião às 20 horas e 25 minutos)

EM 21 DE OUTUBRO DE 1987
Presidência dos Srs.: Brandão Monteiro, Segundo

Vice-Presidente; Jarbas Passarinho, Teiceiro-Vice-Presi
dente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.

ÀS 14:32 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Adolfo Oliveira,
Afonso Arinos, Alceni Guerra, Alfredo Oampos, Almir Ga
briel, Aloysio Chaves, Aluízio Campos, Antônio Britto,
Antonio Farias, Antônio Carlos Konder Reis, Antoníocar
los Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Artur da Távola, Ber
nardo Cabral, Brandão Monteiro, Oarlos Chiarelli, Oarlos
Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Christóvam
Chiaradia, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Darcy Pozza,
Edme Tavares, Egídio Ferreira Lima, Eraldo Tinoco, Fer
nando Bezerra Coelho, Fernando Henrique Cardoso, Fer
nando Lyra, Floriceno Paixão, Francisco Benjamim, Fran
cisco Pinto, Francisco Rossi, Gastone Righi, Gerson Peres,
Haroldo Lima, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, Inocêncio
Oliveira, Jamil Haddad, Jarbas Passarinho, João Calmon,
João Herrmann Neto, Joaquim Bevilácqua, José Fogaça,
José Freire, José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José
Jorge, José Lins, José Lourenço, José Luiz Maia, José Mau
cicio, José Paulo Bisol, José Richa, José Santana de Vas
concellos, José Serra, José Thomaz Nonô, José Ulísses de
Oliveira, Luís Eduardo, Luiz Inácio Lula da Silva, Lysâneas
Maciel, Manoel Moreira, Marcondes Gadelha, Mário Assad,
Mário Lima, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim,
Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oscar Corrêa, Osvaldo
Coelho, Oswaldo Lima Filho, Paulo Pimentel, Paulo Ra
mos, Pimenta da Veiga, Plínio Arruda Sampaio, Prisco
Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Ricardo Fiuza,
Roberto Freire, Rodrigues Palma, Sandra Cavalcanti, Se
vero Gomes, Bígmarínga Seixas, Siqueira Campos, Theo
doro Mendes, Virgildásio de Senna, Virgílio Távora, Vival
do Barbosa, Wilson Martins, Adylson Motta, Aécio Neves,
Albano Franco, Aldo Arantes, Antonio Mariz, Beth Azize,
Bocayuva Ounha, Bonifácio de Andrada, Chagas Rodri
gues, Daso Coimbra, Délio Braz, Enoc Vieira, Euclides
Scalco, Fernando Santana, Furtado Leite, Gilson Machado,
Hugo Napoleão, Israel Pinheiro, João Agripino, João Me
nezes, João Natal, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Jorge
Hage, Jo.sé Carlos Grecco, José Costa, José Fernandes,
José Genoíno, José Maranhão, José Maria Eymael, José
Tavares, José Tinoco, Luiz Henrique, Luiz Salomão, Ma
nuel Viana, Márcio Braga, Marcos Lima, Michel Temer,
Miro Teixeira, Mozarildo Cavalcanti, Nelson Wedekin,
Octávio Elísio, Ottomar- Pinto, Paes Landim, Ricardo Izar,
Roberto Balestra, Roberto Brant, Rose de Freitas, Simão
Sessin, Sólon Borges dos Reis, Sotero Cunha, Uldurico

Pinto, Valmir Campelo, Vicente Bogo, Vilson Souza, Ziza
Valadares, Fernando Gasparian, Adroaldo Streck e Afif
Domingos. Comparecem, ainda, os Senhores Constituintes
não -mernbros: Chico Humbreto, Roberto D'Avila, Paulo
Delgado, Florestan Fernandes, Vitor Buaiz, Costa Ferreira,
Matheus Iensen, Ubiratan Spinelli, Cunha Bueno e Luiz
Alberto Rodrigues. Deixou de comparecer o Senhor Cons
tituinte Francisco Dornelles.

II - EXPEDIENTE

Ofício do Sr. Líder em exercício do PMDB:

Ofício n.? 222-87

Excelentissimo Senhor
Senador Afonso Arinos
DD. Presidente da Comissão de Sistematização na
Assembléia Nacional Constituinte
Nesta

Senhor Presidente:

Tomo a liberdade de comunicar a V. Ex.a que a Ban
cada de Suplentes dessa Comissão, em acordo, estabeleceu
a seguinte ordem de inscrição: 1. Rose de Freitas; 2. Ro
berto Brant; 3. José Carlos Grecco; 4. Marcos Lima;
5. João Natal; 6. Aécio Neves; 7. José Tavares; 8. Anto
nio Mariz; 9. Manuel Viana 10. Michel Temer; 11. João
Agripino; 12. José Costa; 13. Israel Pinheiro; 14. Miro
Teixeira; ,15. Nelson Wedeki.n; 16. Délio Braz; 17. Már
cio Braga; 18. Vilson Souza; 19. Daso Coimbra; 20. José
Maranhão; 21. Vicente Bogo; 22. Luíz Henrique; 23. Octá
vio Elísio; 24. Ziza Valadares e 25. Euclides Scalco.

Sem outro particular, reitero a Vossa Excelência votos
de estima e cordial apreço. - Deputado Euclides Scalco,
Líder em exercício do PMDB na Assembléia Nacional
Constituínte.

Ofício do Sr. Líder do PFL:
Ofício n.O 266-87 - PFL

Brasílía, 9 de outubro de 1987.
Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins,

que o Deputado Cleonâncio Fonseca deixa de integrar,
a partir desta data, a Comissão de Sistematização, como
Suplente.

Em substituição ao seu nome, passa a integrar a refe
rida Comissão, corno membro Suplente, o Deputado Val
mir Campelo.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de consideração e apreço. - Deputado
José Lourenço, Líder do PFL.

rn - ORDEM DO UIA

VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTlTUIÇAO

TíTULO ITI (Início)
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Vamos

passar à votação do Título ITI - Da Organização do Esta
do.

Nos termos do Regimento, a reunião será suspensa por
30 minutos, para recebimento de requerimentos de prefe
rência para as proposições referentes a esse título.

Os Srs. Constituíntes que tenham esses pedidos quei
ram apresentá-los à Mesa.

Está suspensa a reunião.
(~ suspensa a reunião)
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o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Está rea
berta a reunião. Votação do Título IH - Da Organização
do Estado.

Com a palavra o Constituinte Luiz Inácio Lula da
Silva, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
- Sr. presidente, acredito que todos os Constituintes têm
acompanhado pelos j ornais e pela televisão o momento
que vive a economia nacional, que é muito grave. E, a
nível mundial, a queda das ações nas Bolsas de Valores de
todos os países desenvolvidos terá reflexos imediatos no
Brasil, possivelmente agravado a crise econômica e social
que já estamos vivendo.

Correm rumores aqui - e temos lido sobre isto na
imprensa - de que há uma predisposição de fazer com
que haja funcionamento concomitante do Plenário da
Constituinte e da Comissão de Sistematização. Gostaria
de perguntar a V. Ex.a qual o espaço que vamos ter para
discutir a conjuntura, a política do dia-a-dia que se leva
a efeito neste País, ora na casa do Dr, Ulysses Guimarães,
ora no Palácio do Planalto.

Há aproximadamente 30 dias S. Ex.a o Sr. Presidente
da República disse que faria reformas substanciais. Já
utilizou dois programas de televisão, e, pelo que vejo, a
reforma que fará será basicamente nenhuma. S. Ex.a con
tinua governando por decreto-lei.

As greves têm-se sucedido neste Pais. Ainda ontem,
em São Bernardo do Campo, munícípío situado na região
mais industrializada do País, 40 mil operários da Autola
tina pararam de trabalhar em função de uma luta pela
recuperação do seu poder aquisitivo, porque há uma defa
sagem, se comparada a fevereiro do ano passado, de 65,9%
no salário dos trabalhadores. As greves vão suceder-se
em várias categorias. Então, entendemos que é preciso
haver espaço para que possamos discutir a conjuntura e
os desmandos cometidos pelo Governo do Presidente José
Sarney os desmantelas causados pela política econômica
comandada pelo Ministro Bresser Pereira.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Gostaria
que V. Ex.a formulasse sua questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
- Minha questão de ordem é para que V. Ex.a que está pre
sidindo a Comisão de Sistematização hoje, alerte o Dr.
Ulysses Guimarães sobre a necessidade de uma reunião
com todas as lideranças partidárias no sentido de que
possamos estabelecer um horário ou um dia a fim de dis
cutir um pouco da conjuntura política e econômica deste
País, porque o desmando é total. Já está mais do que
provado que, a continuar do jeito que está, este País irá
à falência.

Então, é preciso que haja uma discussão a respeito
E acho que ninguém melhor do que V. Ex.a, que está presi
dindo a Comissão de Sistematização, para comunicar ao
Dr, Ulysses Guimarães que há a necessidade de se convo
car uma reunião de lideranças com certa urgência para
que possamos discutir problemas muito sérios que estão
acontecendo neste País.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Luiz Inácio Lula da Silva, na verdade V. Ex.a está
formulando um requerimento, e, presidindo circunstan
cialmente a Mesa, levarei o pedido de V. Ex.a ao Presi
dente Ulysses Guimarães.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem
V. Ex.a a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presi
dente, tenho um enorme apreço pelo eminente Líder do

PT, Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, mas questões
de ordem como essa de S. Ex.a, formuladas em todo início
da sessão da Comissão de Sistematização, acabarão por
impedir que cheguemos a bom termo nos nossos trabalhos.
Pediria a V. Ex.a - esta é a questão de ordem - que
encontrasse algum lugar neste plenário para colocar um
painel, lembrando aos Constituintes que, a partir de hoje,
teremos apenas 7 dias úteis para votar todos estes artigos
que estão aí para serem submetidos à nossa apreciação.
Estamos votando ainda o art. 17. Pediria a V. Ex.a que
não admitisse questões de ordem pertinentes, em favor
do bom andamento dos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Respon
do a V. Ex.a dizendo que só posso admitir a questão de
ordem ou não quando formulada. O Constituinte Luiz
Inácio Lula da Silva, como V. Ex.a, pediu a palavra para
levantar uma questão de ordem. Solicitei a S. Ex.a que
a formulasse. Do contrário, estaria cerceando um direito
que o Constituinte tem de solicitar questões de ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente pela ordem. Não me vou alongar, sobretudo
pela compreensão que tenho da importância do trabalho
que estamos desenvolvendo. Mas quero dizer que a questão
de ordem que o ilustre Líder do PT, Constituinte Luiz
rnácío Lula da Silva, acabou de levantar poderia ter sido
ventilado hoje pela manhã, na reunião da Assembléia Na
cional Constituinte, ou ontem, na sessão da Câmara dos
Deputados. Apenas quero acrescentar que sempre fui a
favor - e tenho defendido isto - de que a Câmara dos
Deputados e o Senado Federal funcionem nesse período,
para permitir exatamente o debate das questões conjun
turais. Concordo em que aqui, nas sessões da Comissão
de Sistematização, todos temos que trabalhar na elabo
ração da Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Na rea
lidade, V. Ex.a não formulou uma questão de ordem, mas
contraditou um requerimento do Constituinte Luiz Inácio
Lula da Silva.

Na votação do T~tulo IH, a que vamos proceder neste
momento, deveríamos passar a palavra aos líderes por
ordem alternativa. Evidentemente, gostaria de chamar a
atenção das diversas lideranças para o fato de que houve
um compromisso assinado pelos líderes no sentido de que
abririam mão da utilização deste horário de liderança, a
não ser quando achassem substancialmente importante.
Penso que nenhum dos líderes pretende usar da palavra,
o que ajudaria neste momento a continuidade e a cele
ridade dos trabalhos. Evidentemente, pelo Regimento, os
líderes têm esse direito.

Passemos à votação do art. 17 do Capítulo I - da
Organização Político-Administrativa.

Sobre a mesa vários requerimentos de destaque, que
vou ler. A Mesa tem aqui uma comunicação a fazer. Temos
várias emendas substitutivas do título, de autoria dos
Constituintes Arnaldo Prieto, Victor .Faccioní e José Richa,
ao art. 19, e esta matéria é preliminar para a decisão do
art. 19, pois preconiza a substituição integral do titulo.

Ora, louvo-me no Regimento Interno que prescreve,
no seu art. 23, § 2°;

"Fica vedada a apresentação de emenda que
substitua integralmente o projeto, ou que diga
respeito a mais de um dispositivo, a não ser que
trate de modificações correlatas, de maneira que
a alteração, relativamente a um dispositivo, en
volva a necessidade de se alterarem outros."

A Mesa, em conseqüência, decíde pelo não acolhímento
das emendas substitutivas integrais.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Muito
bem. .
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o SR. CONSTITUINTE roxo MENEZES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra, pela ordem, o ilustre Constituinte João Menezes.

O SR. CONSTITUINTE JoAo MENEZES - Sr. Pre
sidente, ouvi a decisão de V. Ex.a e a aceito. Apenas, se,
como V. Ex.a leu, o Regimento diz respeito a emendas
substitutivas do projeto todo e as proposições, na verdade,
são substitutas do capítulo, parece-me que não é o caso.
Creio que V. Ex.a decidiu contrariamente ao que ouvi
V. Ex.a ler.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Direi a
V. Ex.a que o art. 23, no seu § 2.°, tem a seguinte redação:

"Fica vedada a apresentação de emenda que
substitua integralmente o projeto, ou que diga
respeito a mais de um dispositivo, a não ser que
trate de modificações correlatas, de maneira que a
alteração, relativamente a um dispositivo, envolva
a necessidade de se alterarem outros."

O entendimento da Mesa é o de que não é possível o
substitutivo integral.

Ainda dentro desse entendimento, vamos passar à
votação preferencialmente, como sói acontecer, das emen
das substitutivas de capítulos, que é possível em função
de não se tratar de mais de um dispositivo.

Em votação o Destaque n.O 7199, requerido pelo Cons
tituinte José Richa, referente à Emenda n.O 33998. O Cons
tituinte José Richa está presente? (Pausa) Prejudicado.

Em votação o caput do art. 17. O Destaque em vota
ção é o de n.O 4012, requerido pelo Constituinte Aluízio
Campos, referente ao texto do art. 17.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o nobre Constituinte Roberto Freire, para uma
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente realmente houve um equívoco da Mesa. Todos
estamos p~rcebendo, agora, que não se votou o título, res
salvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - É ver
dade. V. Ex.a tem razão.

Título lU, do Substitutivo n.? 2, ao Projeto
de Constituição, do Sr. Bernardo Cabral. (192.a

votação.)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Vamos
proceder a votação do título, ressalva~os os destaques,
como foi muito bem lembrado, em questao de ordem, pelo
ilustre Constituinte Roberto Freire.

Em votação o Título lII, ressalvados os destaques.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Antônio Britto, Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Celso Dou
rado, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Francisco Pinto, Ha
roldo Sabóia, José Fogaça, José Paulo Bisol, José Richa,
José Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Nelson Carneiro,
Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo
Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezer
ra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas,
Theodoro Mendes, Wilson Martins, Antonio Mariz, Israel
Pinheiro, João Agripino, João Natal, José Costa, José Ma
ranhão, José Tavares, Vilson Souza, Alceni Guerra, Aloy
sio Chaves, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Edme
Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Inocêncio

Oliveira, José oJrge, José Lins, osé Santana de Vascon
cellos, Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa, Paulo
Pimentel, Sandra Cavalcanti, Valmir Campelo, Enoc Vieira,
João Menezes, Jonas Pinheiro, Gilson Machado, José Ti
noco, Ricardo Izar, Simão Sessim, Darcy Pozza, Gerson
Peres, Jarbas Pasarinho, Virgílio Távora, Adylson Motta,
Bonifácio de Andrada, Brandão Monteiro, José Maurício,
Lysâneas Maciel, Gastone Righi, Ottomar Pinto, Luiz Iná
cio Lula da Silva, osé Genoíno, Adolfo Oliveira, Siqueira
Campos, Haroldo Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad e
Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 80 Constituintes.
Total: 80 votos. O Título ITI do Substitutivo n.O 2 foi
aprovado, por unanimidade, ressalvados os destaques.

Em votação o Destaque de autoria do Constttuinte
Aluízio Campos, que por equívoco já havia sido mencio
nado como prejudicado devido à ausência do referido
Constituínte.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Antes de
submeter o título à votação, ressalvados os destaques,
V. Ex.a considerou prejudicado um destaque de autoria do
Constituinte José Richa, devido à ausência de S. Ex.a Te
nho a impressão de que esta decisão também é nula, na
medida em que o título não havia sido votado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a
tem razão.

Em votação emenda substitutiva ao Capítulo I do
Título IIl, de autoria do ilustre Constituinte José Richa.
A Emenda n.O 33998-2, constante da pág, 3213 do avulso,
tem o seguinte teor:

"Art 28. A organização político-administra
tiva da República Federativa do Brasil compreende
a União, os Estados, o Ditrito Federal e os Mu
nicípios, todos autônomos na sua respectiva esfera
de competência.

§ 1.0 Brasília, Distrito Federal, é a Capital
do Brasil."

O Constituinte José Richa desiste da emenda.

Destaque n.o 001507-87 do Sr. ottomar Pinto
- Emenda n.? ES-33224-4, dos Srs. ottamar Pinto

e Marluce Pinto, "que modifica o art. 28, "eaput",
§ 5.°; o art. 29 "caput" e suprime o art. 28, § 2.°,
do Substitutivo n.O I", (modifica o art. 17, "caput",
do Substitutivo n.O 2)" (193.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o Destaque n.O 1507, requerido pelo Constituinte otto
mar Pinto, referente à Emenda n.O33224.

Com a palavra o Constituinte Ottomar Pinto.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Sr. Pre
sidente, ilustres membros da Comissão de Sistematização,
nossa emenda aditiva visa a reparar sobretudo uma injus
tiça que se consumaria, se mantido o que se encontra no
texto do Substitutivo do Relator. O nobre Relator com
preendeu o alcance dessa medida, e temos certeza de que,
ao proferir seu parecer, haverá de concordar com nosso
destaque. Se for mantido o que se encontra no Substitu
tivo, os Territórios Federais serão discriminados. De acor
do com a tradição constitucional, os Territórios Federais
sempre foram elementos integrantes da Federação brasi
leira.

A Constituição de 1946 diz que "a União é composta
dos Estados, Distrito Federal e Territórios". A Constitui
ção de 1934 também diz que a Nação brasileira "é cons
tituída pela união perpétua e indissolúvel dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios em Estados Unidos
do Brasil e mantêm como forma de governo ... " De igual
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modo, a Constituição de 1967 diz que o Brasil é uma Re
pública Federativa, constituída, sob o regime representa
tivo, pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Territórios". Então, o que se contém no 2.°
Substitutivo é justamente a exclusão dos Territórios do
sistema federativo e sua incorporação à União como se
fossem serventia da União. '

, . Os Territórios foram criados sobretudo em zonas peri
férícas, de vaz~os demográficos, pobres, limítrofes com
paises estrangeiros nem sempre fraternos em relação ao
Brasil. O propósito dessa criação, além de vivificar as
á.reas fronteíríças; era sobretudo a instituição de um
sistema que propiciasse acelerar o desenvolvimento desses
Municípios. Daí por que, não fosse a criação dos Territó
rios do Amapá, de Roraima, do Acre e também de Rondô
~ia, certamente hoje Boa Vista, Capital pujante de vita
lldade, seria um Município obscuro, como o são os Muni
cípios de São Gabriel da Cachoeira, Borba Barcelos e
tantos outros, perdidos no isolamento e na distância dos
rincões amazônicos.

Os Territórios têm as mesmas atribuições que os
Estados: devem manter a educação, a saúde da população,
fomentar a agricultura, a indústria, elaborar, acompanhar
e incentivar programas de colonização, desenvolver a pe
cuária, manter a segurança pública e, ainda mais, efetivar
ações no sentido de permitir que a administração da Jus
tiça ocorra de forma satisfatória para os seus jurisdicio
nados. Portanto, têm todas as obrigações, todos os ônus
do Estado. Se for mantido o estatuto jurídico consignado
no 2.° Substitutivo, os Territórios não gozarão dos bene
fícios que hoje desfrutam. Recebem recursos do Fundo de
Participação dos Estados e do Fundo Especial, que com
põem a parte primordial dos seus orçamentos. }jj com esses
recursos que conseguem levar a bom termo todo um pro
grama de desenvolvi;nento e assistência às populações que
all VIvem. A alteraçao do estatuto consignado no Substi
tutivo contará naturalmente com o apoio e beneplácito do
Relator..Irá fazer ~om que ~s atuais 'I'errítóríos e aqueles
que se VIerem a criar posterlormente e nao disponham de
um mínimo de segurança orçamentária tenham que postu
lar do Ministério do Interior recursos para atender às
necessidades da população que ali viv~. Sabemos que o
sistema tributário que será consagrado na Carta Consti
tucional privilegiará, com muita justiça os Estados e Mu
níeípíos, eI?: detrimento do centralismo' da União, que so
frera erosao de 15 a 20% nos recursos orçamentários
tradicionais. Como a União é dessangrada por esse sistema
tributário, será muito mais difícil a um Governador de
Território conseguir um mínimo, porque os Territórios não
têm representação federal de peso, não têm voz nem vez
e nada conseguirão. Não conseguirão recursos duficientes
para dar existência condigna àqueles brasileiros laboriosos
que ali vivem.

Concluindo, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes
eis por que insistimos nessa correção no caput do artigo',
onde se fala que "a organização político-administrativa
da República Federativa do Brasil compreenda a União,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios" para que
SE- faça justiça, para que não se discriminem as pessoas
que vivem nos Territórios, para que esta Constituição
seja realmente um marco de avanço social e econômico
em nosso País e não um retrocesso, discriminando popu
lações que vivem nas periferias.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Adylson Motta, que enca
minhará contra.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, preciso de um esclarecimento. A emenda é substi
tutiva do art. 17, e seus parágrafos?

O SR PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A emenda
suprime o § 2.° do art. 17 e modifica o caput do art. 28.

Com a palavra o Constituinte Adylson Motta.

. O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr. Pre
sídente, Sr.as e Srs. Constituintes, encaminharei contraria
mente à emenda do Constituinte Ottomar Pinto baseado
na premissa, fundada em minha convicção, da d~snecessi
dade da figura do Território no elenco das entidades polí
tico-administrativas.

Sr. Presidente, os Territórios foram criados em 1943
para suprir uma deficiência existente à epoca. E tanto é
comprovada_a sua desnecessidade que ao longo dos anos
seg1.!mtes, ~ao mais foram criados Territórios neste País.
Enta~, ~ mmha:. proposta - que virá mais adiante e que
?OnstltUI a raz,ao de estar encaminhando contrariamente
a ,,:menda -, ~ no sentido de que se tire do elenco de
entI~a~,,:s polítíco-admínístratívas brasileiras a figura do
TerntorIO:_Se, por necessidade de desenvolvimento de al
guma regiao, ou por uma questão estratégica, for preciso
p~omover alguma parte do nosso território, que seja feito
diretamente, transformando-o em Estado.

Proponho, Sr. Presidente - e mais adiante tenho um
destaque para o § 2 ° supressivo evidentemente - seja
eliminada a figura do Território do elenco das nossas enti
dades administrativas até porque tenho uma proposta para
que os Territórios remanescentes do Amapá e de Roraima
sejam transformados em Estados e para que Fernando d~
Noronha, que é apenas uma ilha com mil habitantes e que
tem sua segurança garantida pela base militar que abriga,
seja reanexado ao Estado de Pernambuco talvez sob a
condição de Município. Com tais providências eliminaría
mos essa figura de exceção, até porque, no ~omento em
que defendemos eleição direta para o menor dos nossos
Municípios, incentivaríamos a criação de entidades que
seriam administradas através de Governadores nomeados
fugindo ao espírito do que se pretende hoje que é a elei~
çao ~~ tod?s os nív.eis, para todas as entidades político
admíntstratívas brasíleíras.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Constiuinte Gastone Righi, que irá encami
nhar a favor da emenda Ottomar Pinto.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - SI' Pre
sídente, ilustres membros da Comissão de Sistema,tiza
ção, .a, ~enda ot~omar Pinto visa apenas a inserir os
Terntonos FederaIS como unãdades autônomas e pas
síveis de perceberem as vantagens que os Estados Mu
n~cípios -e o pr,ól?rio Distrito Federal auferem hoj'e em
dia, Um TerrItorlO Federal é um pré-Estado uma zona
que se delimita se lhe for dado governo próprio e estru
tura administrativa a fim de se desenvolver e no mais
breve tempo possível, ,transformar-se em maís 'um Esta
do Flederado.

Ora, não é justo que, em se tratando de um pré-Es
tad?.! quando o desejo 9-31 Nação é transformar aquela
regiao num Estado autônomo, se lhe tire o direito de
percepção das verbas nos vários fundo:s ,de participação,
ímposaíbílítando o Governo desses TerrItorios de cumpri
rem com suas tarefas administrativas seja no setor da
educação e saúde ou mesmo dos melhoramentos de equi
pamentos públicos.

A emenda é absolutamente saudável e, ao contrário
do que aqud foi dito pelo ilustre Constituinte do PDS não
se trata, na realidade, de desejarmos eternizar os 'Ter
ritórios Fed-erais, mas, sim, de dar-lhes meios para que
ascendam à condição de Estado. Tanto é assim que o
mesmo Constituinte Ottomar Pinto é autor de 'emenda
que ~leva o Território de Roraima à condição de Es,tado.
E nos, do PTB, temos apoiado aqui tndíscrâmínadamente
a elevação dos Territórios a Estado, graduação natural.

Assim sendo, esperando também que o insigne re
lator apóia esta emenda de todo procedente concitamos
os ilustres membros desta Comissão a aprová-la, o que
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será feito em benefício dos atuais Territórios Federais.
(Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constlituinte Nelson Jobim, que encaminhará
contra a proposição.

O SR. CONSTITUINTE NÉLSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, é única e específica a emenda que suprime o §
2.° do art. 17 Substitutivo, o qual estabelece que os Ter
ritórios Federais integram a União. Precisa ficar absolu
tamente lúcido e claro na Constituição se teremos, ou
não, a figura do Território. Mas, elevar-se em Território à
condição de Estado é nomínar-se Território de Estado ou
Estado de Território Ou temos a figura do Território ou a
de Estado. Não podemos ter duas figuras idênticas, ou
seja, Estado igual a Terrdtório com nomes diversos.
Então, a 'emenda tem esse equívoco ao transformar os
Territórios oem Estados sem elevá-los à condição nomi
nal de Estado.

Por isso, Sr. Presidente, encaminho contra.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Sr.

Relator não deseja se manifestar?

Vamos à tomada de votos pelo sistema eletrônico.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, apenas para orientar-nos na votação, poderia
o Sr. Relator dizer-nos qual seu parecer sobre a emenda,

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sr. Cons
tituinte Gastone Righd, indaguei do Relator se queria usar
da palavra. S. Ex.a respondeu que não. Perdemos tempo
quando os Constituintes não prestam atenção no que fi
cou aqui decidido.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, um membro da Comissão de Sistematização está
pedindo, para orientação de seu voto, a opinião do Re
lator.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Eloe já
disse não quer manifestar-se.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Disse que não
daria parecer, mas votaria sim.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Solicito
ao Sr. Relator, para ajudar também na agilidade dos tra
balhos, ainda que não queira dar seu parecer, que pelo
menos diga se é a favor ou não da emenda. Do contrá
rio, serão levantadas questões de ordem sucessivas, acar
retando perda de tempo.

Passemos à votação.

(Procede-se à votação)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. presiden
te, solicito retíncação do meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuãnte Adolfo Oliveira, o Constituinte José Serra errou o
seu voto e não pode - por ser uma decisão da Mesa 
de maneira alguma, em matéria constitucional, modifi
cá-lo. Lamentavelmente, não vamos deferir.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Pois não.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, para sermos justos e corretos, o Constituinte Egí
dio Ferreira Lima votou NAO, enquanto outro Constituin
te já havda votado SIM. E o voto de S. Ex.a não pode ser
retificado, tendo de ser computado como NãO. Aliás, ao
contrário, votou SIM e depois retificou para NAO. Então,
pediria a V. Ex.a que usasse também a mesma medida.
S. Ex.a, homem sério e correto, pode confirmar o que es
tou dizendo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sem dú
vida, só quero dizer que V. Ex.a, mais diligente do que a
Mesa, observou este fato. A Mesa não o fez.

Levantada a questão em relação ao Constituinte José
Serra, pelas decisões anteriores, não permitirei a modi
ficação do voto. Quanto ao Constituinte Egídio Ferreira
Lima, um homem da maior dígnídade, diz V. Ex.a que
ele também retificou o voto. Nesse sentido, se não há
contestação do ilustre Constituinte, vou pedir que se con
firme o voto dado e não a retárícação.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, o voto do nobre Constituinte Egídio J!1erreira
Lima foi retificado tempestivamente. O seu voto não es
tava assinalado no painel. Só assinalei o voto do Consti
tuinte José Serra porque imaginei que o seu nome não
estava no paãnel.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Já
havia ...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
está decidindo a questão, Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, eu chegava quando fui chamado. Antes
de me sentar eu disse SIM de maneira equivoca e de ime
diato pedi a retificação. Foi no ato mesmo de proceder
o registro do voto.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O que
ocor-reu com o Constituinte Egiddo Ferreira Lima foi uma
falha admissível, o que não aconteceu com o Constituinte
José Serra. É a decisão da Mesa.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Não vou
insistir, mas o fato ocorreu.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Adolfo Oliveira, continue a votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Bernardo Cabral, Car
los Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina
Tavares, FranClÍEco Pinto, Haroldo Sabóia, José Serra, Ma
noel Moreira, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Paulo
Ramos, Rodrigues Palma, Theodoro Mendes, José Costa,
Michel Temer, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Vilson Sou
za Edme Tavares, Francisco Benjamim, José Lins, Luís
Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa, Jonas Pinheiro, Ri
cardo Izar, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas passarinho,
Bonãtácío de Andrada, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Siqueira Campos, Ottomar Pinto e Jamil Haddad. Vota
ram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Antônio
Britto, Cid Carvalho, Egidio Ferreira Lima, José Foga'ça,
José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Ulísses. de
Oliveira, Nelson Jobim, Nilson Glibson, Pimenta da VeIga,
Sigmaringa Seixas, Aécio Neves, Antonio Mariz, Israel
Pinheiro, João Agripino, João Natal, José Carlos Grecco
José Maranhão, José Tavares, Aloysio Chaves, Carlos Chia
relli, Christóvam Chiaradia, Eraldo TInoco, Inocêncio Oli
veira, José Jorge, José Santana de Vasconcellos, Paulo Pi
mentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Valmir Cam
pelo Enoc Vieira, João Menezes, Gilson Machado, José Ti
noco, Antônio Carlos Konder Reis, Adylson Motta, Bran
dão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Iná
cio Lula da Silva, Plinio Arruda Sampaio, Adolfo Olivei
ra, Haroldo Lima, Roberto Froelre e Antonio Farias. ABS
TENÇÃO do Senhor Constituinte Wilson Martins.

DECLARAÇliO DE VOTO
Sobre o Destaque n.O 1. 507 da Emenda 33224-4 do

oonsütuínte Ottomar Pinto. Sou contrário a essa emenda
tendo, no entanto, me 'equivocado ao votar, ao apertar,
inadvertidamente, o hotão SIM.

21 de outubro de 1987. - José Serra.
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o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 38 Constituintes;
votaram NÃO 45 Constituintes; absteve-se de votar 1
Constituinte. Total: 84 votos. O Destaque foi prejudicado
por falta de quorum qualificado. Declaração de voto, do
Senhor Constituinte .José Serra.

Em conseqüência, o destaque seguinte, que é do Cons
tituinte Ottomar Pinto, está prejudicado.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem sobre
a votação.

O 8R. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem V.
Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, o ilustre Oonstítuínte Adolfo Olivelira fez a cha
mada de suplentes e esqueceu-se do PTB. Faltou um voto
do PTB, exatamente o do autor da Emenda Ottomar Pinto.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Foi to
mado o voto do Constituinte Ottomar Pinto.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Mas
como, se ele está ali e não votou.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Foi cha
mado e tomado o voto. certamente o Constituinte Ottomar
Pinto não prestou atenção ao seu próprio voto.

Pass'a-se à votação do § 1,0

Em votação o Destaque n.? 4640, requerido pelo Cons
tituinte Chagas Rodrigues, referente à Emenda n,v 21991,
(Pausa) O Constituinte está ausente. Prejudicado o des
taque.

Em votação o Destaque n.O 6102. Emenda Substituti
va n.O 31469 da Constituinte Anna Maria Rattes. (Pausa)
Não está presente. Está prejudicado o destaque.

Passemos à votação do § 2.0

Sobre a mesa requerimento de preferência do Consti
tuinte Adylson Motta, que, na forma regimental, requer
preferência para votação do destaque referente ao § 2.°
do art. 17 do Substitutivo.

Para que os Srs. Constituintes tenham clareza em re
lação à votação, pretende o Constituinte Adylson Motta
preferência para votação do Destaque que tem como obje
tivo suprimir o § 2.° do art. 17.

Em votação a preferência. Os Srs. Constituintes que
estiverem a favor do requerimento de preferência {lo Cons
tituinte Adylson Motta permaneçam como se encontram.
(Pausa)

Aprovada a preferência.
Destaque n,v 006184-87, do Sr. Adylson Motta,

"que suprime o art. 17, § 2.0 do Substitutivo TI.o 2".
(194.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em con
seqüência, votação do Destaque n,v 6184, requerido pelo
Constituinte Adylson Motta, referente ao texto do § 2.°

Com a palavra o Constituinte Adylson Motta, para
encaminhar a sua proposição.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr. Pre
sidente, 81'S. Constituintes, os argumentos que usei, ao
encaminhar contrariamente a Emenda Ottomar Pinto, são
os mesmos que lanço para defender a minha proposta. So
licitei uma série de destaques para suprimir o.s artigos que
tratam da criação ou de atribuições referentes à figura do
Território.

Sr. Presidente, creio que está na hora de repensarmos
o nosso País, de ser redesenhado o mapa brasileiro, mas

que isso se faça de uma maneira definitiva, não com exce
ções, com situações paliativas, que depois perduram, cons
tituindo-se em verdadeiras excrescência na nossa organi
zação político-administrativa.

Os territórios criados emergencialmente têm 44 anos.
Alguns foram extintos; outros transformados em Estado.
Agora, contrariando o argumento do nosso eminente Cons
tituinte Gastone Righi, quero dizer que não é preciso essa
fase ínterrnedíáría para se criar um Estado, e o Mato Gros
so do Sul é um exemplo eloqüente de que não há essa
necessidade.

Reforço o meu argumento, acrescentando que, quando
exigimos eleições para todos os municípios brasileiros, para
as estâncias hídromíneraís, para os municípios de fron
teira, para as capitais de Estados, para os governos de Es
tado, não quero dar o meu voto incentivando a criação
de uma entidade administrativa que será gerida por al
guém que não tem voto.

Quero alertar também para o seguinte: a aceitação
dessa minha proposta, a supressão desse parágrafo, prati
camente implica um compromisso moral de todos nós no
sentido de votarmos a favor da transformação de Roraima
e Amapá em Estados; do contrário, não faria a apresen
tação dessa proposta. Portanto, a aprovação do meu des
taque, ou seja, a supressão do § 2.°, implica o compromisso
moral de transformar os atuais Territórios de Roraima e
Amapá em Estados e da reanexação do Fernando de No
ranha ao Estado de Pernambuco. Muito obrigado, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Queria
trazer à consideração do Plenário que o Constituinte Ro
berto Freire, há pouco, solicitava que se mantivesse, para
o encaminhamento de votação, somente um orador a favor
e outro contra. Evidentemente, disse a S. Ex.a que isso
a todos interessea a celeridade do processo. Agora, penso
que poderíamos resolver da seguinte maneira: quando hou
seria cercear o direito de os Constituintes falarem, embora
ver duas inscrições a favor e uma contra, para se manter
o princípio do contraditório, nós deferiríamos a palavra
a um e a outro. Com isso aceleraríamos o trabalho e seria
mantida a justiça do contraditório. Creio que não há po
sição contra, e a Mesa passa a adotar este sistema.

Com a palavra o Constituinte Michel Temer.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Presi
dente Srs. Constituintes, vou tomar a liberdade de enca
minhar contra a emenda do Constituinte Adylson Motta
por razões eminentemente técnicas, e revelo o porquê. A
tradição dos nossos Constituintes desde 1934 foi no sentido
da previsão constítucíonal dos Territórios Federais como
integrantes da Federação brasileira. Nos primeiros artigos
das Constituições de 1934, 1937, 1946, 1967 e da Emenda
Constitucional n.O 1, de 1969,está expressa a idéia do alcan
ce espacial, do alcance geográfico de incidência de uma
determinada Constituição. E a regra geral é dizer: "Esta
Const.ituicão abrange as figuras da União, dos Estados e
dos Territórios Federais." A Federação é geograficamente
a soma de duas pessoas de natureza poltííca, quais sejam, a
União e os Estados, e uma pessoa de natureza administra
tiva caracterizada geograficamente como Territórios Fe
derais.

De fato, geograficamente o território brasileiro é divi
dido em Estados e Territórios e neles estão os Municípios.
O ideal até seria aue o eaput do art. 17 dissesse, como esta
belece a Constituição de 1967, que integram a Federação a
União. os Estados e os Territórios:Nem haveria necessidade
da menção aos Municípios. Mas não foi O que se fez. En
tretanto, o parágrafo estabelece uma previsão constitu
cional dos Territórios Federais, revelando aquilo que a dou
trina e a [ursprudêncla já dizem pacificamente: "Os Ter
ritórios Federais, como entes federados, integram a União."
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Ou seja, não são Estados, não têm a mesma natureza do
Distrito Federal, mas são uma realidade geográfica do País,
onde incide a normação constitucional, criada em 1946, em
1967 e agora criada por nós outros Constituintes de 1987.

Ora, o Território tem um governo administrativo, mas
de qualquer maneira percebe receitas tributárias. Os re
cursos tributários arrecadados pela trníão nos Territórios
- costumam dizer as Constituições e diz o texto atual 
são destinados aos Territórios. Há até um arremedo do Po
der Judiciário nos próprios Territórios, com juízes locais e,
em segunda instância, o Tribunal de Justiça dos Territó
rios, que é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

Não vejo como fazer desaparecer do texto constitucio
nal a figura geográfica e jurídica dos Territórios Federais.
E o que se faz é o mínimo, ao dizer que os Territórios Fe
derais integram a União.

O argumento apontado pelo eminente Constituinte
Adylson Motta, de que o ideal é que os Terrítórios se trans
formem em Estados, não pode impressionar. Logo no pa
rágrafo seguinte possibilita-se aos Territórios serem alça
dos à posição de Estado. li: até possível que em dado ins
tante desapareçam os Territórios Federais. Esta norma
que hoje prevê os Territórios Federais deixaria de ter efi
cácia jurídica. Mas a nossa realidade atual é a presença
no nosso sístema geográfico e jurídico dos Territórios Fe
derais.

Estas as razões. Sr. Presidente, pelas quais, com muito
pesar, encaminho contra a emenda do Constituínte Adylson
Motta.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Ottomar Pinto, para uma questão
de orde,n.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Sr. Pre
sidente, data venia, o contradítórío não se caracteríza por
opiniões quantitativamente divergentes mas por opiniões
qualitativamente divergentes. Permito-me, então, discre
par de V. Ex.a quando estabelece critérios aritméticos
como forma de caracterizar o contraditório no encaminha
mento das propostas ou das emendas na Comissão de Sis
tematização. Por isto insisto em que me dê permissão para
falar a favor.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - C~nsti
tuinte Ottomar pinto, todos estamos aqui sob a pressao do
tempo e da votação até o dia 28. Várias reuniões fize
mos no sentido de acelerar o processo. Um argumento le
vantei agora, para decidir: havendo a inscrição. de um
ou de dois e um encaminhando a favor, outro teria a pa
lavra para falar contra, e o Plenário acende~. Se V. Ex.a

insiste, é um direito de que dispõe. Mas rana um apelo
a V. Ex.a no sentido de que precisamos acelerar o processo
de votação. Entretanto. V. Ex.a tem todo o direito de usar
da palavra, e não vou cercear, de maneira alguma, esse
direito.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Serei bre
ve, Sr. Presidente, não usarei sequer metade do tempo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Se V. Ex.a
deseja, tem a palavra para o encaminhamento a favor.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. constituintes, queremos encaminhar
favoravelmente à proposta do Constituinte Adylson Motta.

Entendemos, sobretudo que depois do que foi aprovado
anteriormente, quando os Territóríos Federais foram co
locados como serventias da União por esta Comissão de
Sistematização, que eles estarão inviabilizados como pólo
de desenvolvimento, de segurança e como entidades capa
zes de prestar o mínimo de assistência aos brasileiros que
lá vivem. Então teremos, nesta República Federativa, brasi
leiros de primeira categoria --os que vivem nos Estados -

e o rebotalho, os brasileiros de segunda categoria, aqueles
que viveJ:l.l nos Territórios. Aliás, isto não me supreende,
quando vimos, por exemplo, que foi aprovado aqui que a
Federação não é mais indissolúvel. Praticamente deu-se
uma chance para a secessão brasileira. E também se
escoimou. dos crimes imprescritíveis o crime de terrorismo.
De maneira que estou vendo aqui uma verdadeira revolu
ção naquilo que, entendo deva ser uma ordem constitucio
nal capaz de assegurar ao povo brasileiro caminhos mais
seguros, tranqüilos e pacíficos. oCnsidero que a não-apro
vaçao da nossa emenda representa um retrocesso e uma
ínvíabílízação para os Territórios. Daí por que perfilho a
tese do nobre Constituinte Adylson Motta no sentido de
que também se suprima o § 2.°, para que desapareça que
sej a banido do texto constitucional a figura dos Te~ritó
rios.

. O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sídente, peço a palavra para encaminhamento de votação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Roberto Freire.

O SR. CONSTITUINTE !ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, seria interessante que ficasse claro para a Co
missão de Sistematização que estamos votando um desta
'q:ue supressívo que, Se aprovado, significará a extinção da
figura da unidade da federação chamada Território.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Roberto Freire, V. Ex.a sempre colaborou com
esta Presidência. Quero dizer a V. Ex.a que já houve en
caminhamento da votação.

Trata-se de uma questão de ordem?

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sim,
Sr. Presidente. Trata-Sle de uma questão de ordem no
sentido de que se saiba o que se está votando. Caso'isso
seja 'aprovado, ficam prejudicadas todas aquelas referên
cias 'a Territórdos futuramente.

Para não perdermos tempo, é necessário que fique
evidenciado isso, para que não se tenham outros desta
ques em relação a esta questão quando ficar decidida.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Depu
tado Roberto Freire, agradeço 'a V. Ex.a a colaboração.
EvidentelTIJente, está claro e explicito que isso se dará
quando do encaminhamento de uma em-enda.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, 'Peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Bl'andão Monte}ro) - Não há
o que contraditar, não há questão de ordem. Não há con
traditórdo de questão de ordem.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, por favor, poderia V. Ex.a me prestar um es
clarecimento? Gostaria de saber como ficaria a situação
dos Territórios, sendo aprovada 'esta emenda: eles se
transformariam em Estados ou voltariam à condição ori
ginal de Territórios?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sou um
Constituinte ãgual a todos que estão aqui presentes. A
intenção do Deputado Adylson Motta é que, em se reti
rando a figura do Território, eles sejam transformados
em Estados. Esta é a intenção de S. Ex.a Agora, não cabe
à Mesa interpretar, neste momento, a votação desta su
pressão: se isto implicaria transformar em Estado ou não.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Gos
taria de ouvir a palavra do nobre Relator.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Re
lator irá falar. Hoje, o que estamos votando é a supressão.

O SR. RELATOR (Bernardo oabral) - Sr. presidente,
se V. Ex.a me permite, se for extinto o Terrdtório, anto
maticamente estaremos aprovando a criação dos Esta
dos. Está é a idéia. (Muito bem. Palmas)
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o SR PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Pre
sidência ;olicita a todos os Srs. Constituintes que tomem
assentos nos seus lugares, a fim de darmos início à vota
ção pelo sistema eletrônico.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sídente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Sr. Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr., Pre
sidente queria que V. Ex.a me esclarecesse o que e que
vamos votar: se a extinção dos Territórios, ou a transtor
macão deles em Es,tados. Porque, ao aceitar o argumento
do douto e ilustre Relator - a interpretação de S. Ex.a 
fiquei 'confuso. O ilustre Relator acaba de dizer que nós,
ao aceitarmos a emenda do Constituinte Adylson M<ltta,
estaríamos transformando os Territórios em Estados, e isso
não é verdade. Então, Sr. Presidente, esclareça bem que
os Territórios não serão transformados em Estados. Eu
chamaria a ateneão do Plenário para o seguinte: o que
estamos extinguÍl.1.do são os Territórios. O que ;pode ocor
rer isto sim, é a extinção dos Territórios, pura e simples,
e n'ão 'a sua transformação em Estados o que constitui um
perigo maior.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - sr, oons
tdtuinte Gerson Peres, a sua intervenção não cheg~ a ser
uma questão de ordem, É a forma de V. Ex.a também dar
uma interpretação à votação do § 2.°

Solícito aos Srs. Constituintes que tenham compreen
são com a Mesa, porque, normaImen,Ye, não é a Mesa q-qe
não acelera o trabalho, mas as questoes de ordem, as mais
contraditórias possíveis, até de interpretação doe texto, do
pelo sistema eletrônico.

A Presidência solicita a todos os Srs. Constituintes
que tomem seus lugares a fim de darmos início à votação
pelo sistema eletrônico.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TE~ ---:: Sr. P~e
sidente, a minha questão de ordem diz respeite a votação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte MIchel Temer, todas 'as questões, de ordem a res
peito desta matéria estão esgotadas, 'a não ser que V. Ex.a
traga alguma questão de ordem a respeito do processo de
votação.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Pre
sidente, não quero, em absoluto, tumultuar os trabalhos.
Aliás, faço pouquíssimo uso do microfone.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - É ver
dade.

O SR CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Acho que
estamos t~atando de um assunto da maior relevância. Re
gãmentalmente, deveríamos, então, cO!Qcar, juntamente
com esta matéria em votação, a votação da emenda do
Constituinte Adylson Motta.

Sr. Presidente, é uma questão de ordem e eu insisto
nela.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não é
uma questão de ordem. Estamos votando o § 2.~ É uma
emenda supressiva do § 2.° V. Ex.a teve a oportunídade de
encaminhar a votação com seus doutos conhecimentos,
def.endendo a manutenção do texto,

V Ex a não está levantando uma questão de ordem.
Está 'sim: querendo fazer mais um encaminhamento,
como foi feito pelos Constituintes Roberto' Freire, Bernar
do Cabml e Gerson Peres. Perdoe-me V. Ex.a, mas vamos
ao processo de votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguíntea Senhores Constdtuintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Ber
nardo Cabral, carlos Sant'Anna, Oristina Tavares, Egídio
Ferreira Lima, José Paulo Bisol, Nelton Friedrich, Nilson
Gíbson, Paulo Ramos, Severo Gomes, Aécio Cunha, João
Natal, Miro Teixeira, Vilson Souza, Valmdr Campelo, Jo
nas Pinheiro, Ricardo Izar, Adylson Motta, Bonifácio de
Andrada, Francisco Rossi, Gastone Righi, Ottomar Pinto,
Siqueira Campos, Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil
Haddad. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constlituin
tes: Antônio Britto, Oelso Dourado, Cid Carvalho, Fernan
do Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Francisco pinto,
João Herrmann Neto, .rosé Fogaça, José Geraldo, José
Ignácio Ferreira, José Richa, Nelson Carneiro, Nelson Jo
bim, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Rodrigues Pal
ma, Sigmaringa Seixas, Virgdldásio de Senna, Wilson
Martins, Antonio Mariz, Israel pinheiro, João Agri:pino,
José Carlos Grecco, José Maranhão, José Tavares, Michel
Temer, Octávio Elísio, Roberto Brant, Aloysio Chaves,
Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco,
Francisco Benjamãm, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José
Lins, .rosé Lourenço, José Santana de Vasconcelos Luis
Eduardo, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza,
Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, .roão Menezes, José Ti
noco, Antônio Carlos K<lnder Reis, Darcy Pozza, Gerson
Peres, Jarbas Passarinho, Brandão Monteiro, Lysâneas
Maciel, Luiz Salomão, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio
Arruda Sampaio e Antonío Farias. ABSTENÇÃO do Se
nhor Constituinte Haroldo Sabóia.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 28 Constituintes;
votaram NÃO 56 Oonstltuíntes; absteve-se de votar 1
Constituinte. Total: 85 votos. O Destaque foi rejeitado.

Passemos à votação do § 3.0 Em votação o Destaque
n.> 4013, requerido pelo nobre Constituinte Aluízio Cam
pos. (Pausa) Está prejudicado o destaque devido à au
sêneda, do nobre Constituinte.

Há sobre a Mesa pedido de preferência do nobre Cons
tituinte Fernando Gomes, que não é membro da Comis
são, mas, como se trata de uma emenda supressíva, S.
Ex.a indicou a nobre Constituinte Rose de Freitas para
fazer a defesa de sua emenda. Lamentavelmente, o Cons
tituinte Fernando Gomes não está presente nem a Cons
tituinte Rose de Freitas. Portando, estão prejudicados o
destaque e a emenda do Constituinte Fernando Gomes.

Há sobre a Mesa requerimento de preferêncda do
Constituinte Virgílio Galassi, nos seguintes termos:

"Na forma regimental, requeiro preferência
para votação do Destaque n.o 3284-87, referente
à Emenda n.O 29777-5, de minha autoria."

Em votação a preferência requerida pelo Constituinte
Virgílio Galassi. (Pausa) Aprovada.

Destaque n.? 003284-87 - Emenda n.o ES
29777-5, do Sr. Virgílio Galassi, "que acrescenta
artigo e parágrafos ao Título IV, Capo I, do Subs
titutiv-o n.o 1. (Art. 17, § 3.0, do Substitutivo
n.O 2.)" (195.a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o Destaque n.O 3284-87, requerido pelo Constituinte
Virgílio Galassi, referente à Emenda n.o 29777-5, com res
s-alva do § 1.0, da expressão "nem" até a expressão "habi
tantes", suprimindo os §§ 3.°, 4.0 e 5.0

Concedo a palavra ao Constituinte Virgílio Galassd.
O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GALASSI - Sr. Pre

sidente, Srs. Constituintes, todos sabemos que a subdivisão
do País facilitará sua administração e desenvolvimento.

Na proposta do ilustre Relator, Constituinte Bernardo
Cabral, foi acrescida a expressão "aprovada pela Assem
bléia Legislativa."
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Nossa emenda objetiva estabelecer a tradição juridica G

a ordem hierárquica dos poderes entre o Distrito, o Municí
pio, o Estado e a União. A divisão do Estado de Mato
Grosso é um exemplo formidável das vantagens da subdi
visão do Pais. Realmente, estamos assistindo a um espe
táculo maravilhoso de desenvolvimento dos dois Estados:
o antigo Estado do Mato Grosso, que não ficou prejudicado,
e o Estado do Mato Grosso do Sul que explode em desen
volvimento. A existência de focos de resistência a essa
idéia, principalmente nos Estados maiores, que pela sua
dimensão permitem a divisão, é normal e a entendemos
como justa. Mas apelamos para esses ilustres Constituin
tes que tenham as vistas voltadas para a subdivisão do
País como extremamente necessária e se esqueçam real
mente dos seus Estados, num ato de despreendimento.
porque a terra não muda de lugar. Uma convivência entre
Estados é como entre Municípios. Este aspecto é muito
importante. Confiamos, portanto, que no espírito dos Cons
tituintes dos Estados maiores permaneça também como
conveniente a idéia da subdivisão do País. A nossa emenda
estabelece área mínima para os novos Estados e também
para o Estado remanescente, o que protege os pequenos e
médios Estados e dá ao País a certeza - porque a referên
cia de 100 mil km 2 é mínima - de que realmente teremos
no máximo, ao fim da subdivisão do País, 50 Estados.

É preciso que se esclareça também, Sr. Presidente e
Srs. Constituintes, que o Município legisla sobre o Distrito,
o Estado sobre o Muníoípío e a União sobre o Estado na
criação de novas unidades. Não é possível pretender que
as Assembléias Legislativas se sobreponham ao Congresso
Nacional numa decisão dessas. É importante não esquecer
também que a competência final do processo de subdivisão
do País é do Congresso Nacional. É inadmissível pensar que
o Congresso Nacional vá, levianamente, decidir mal sobre
a subdivisão do País. O Congresso Nacional, na sua gran
deza, só vai realmente aprovar a criação de novos Estados
se eles tiverem condições de sobreviver sem sacrificar o
País, ou serão criados por conveniência da própria Nação.
Estas as razões da proposta da nossa emenda, que espera
mos possa receber a concordância dos nobres Constituintes
da Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Aloysio Chaves, que encaminhará
contra a emenda.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES - Sr. Pre
sidente, Sras. e srs. Constituintes, a ~ederaçã_o, tal como
tem sido entendida, sobretudo neste seculo, nao encontra
símile nem modelo em qualquer outro período, em qual
quer outra época. A própria união federativa dos cantões
suícos embora de origem m-edieval, sofreu uma trans
formação e adaptou-se ainda recentemente no período
contemporâneo para adquirir a categoria de Estado federal
representativo da sua comunidade.

Ao contrário do que se tem comumente pensado, a Fe
deração não surgiu com a índependêncía dos Estados.'L"lli
dos' surgiu nos Estados Unidos, mas nao com a sua índe
pendência, em 1776, nem se in~tituiu quando foram apro
vados os artifos da Confederaçao, em 1777, segundo os seus
autores no Congresso de quinze de. novembro para salvar
os Estados confederados da anarquia, do caos e do desas
tre. A Federação, tal qual é praticada hoje, surgiu com a
Constituição norte-americana de 1787.

Há um principio fundamental que resulta de um pacto
que ocorre no momento em que a: fed~ração é insti~uí~a,
ou de um pacto que a precede hístorícamente: o díreíto
do Estado federado. Há um Estado federal, um Esta.do co
letivo e há os direitos dos Estados federados. Ha uma
auton'omia que se exerce, pertinente ao Estado federal, mas
o seu exercício distribuiu-se igualmente entre o Estado
federal e os Estados federados. Os Estados têm como su
porte como base fundamental da sua existência o seu ter
ritório. Não se pode dividir o Estado, não se pode des-

membrar um Estado, não Se pode fazer a sua fusão sem
a sua manifestação expressa, sem o seu assentimento,
porque senão estaríamos atendendo contra a própria exis
tência da unidade que integra a Federação. Este é um
princípio basilar, fundamental dentro da organização fe
deral. Aliás. nos seus ensinamentos, Georges Burdeau
estabelece que a caracterização do Estado federal está
subordinada a um jogo de dois princípios que lhe são essen
ciais: a autonomia e a lei da participação. Não pode o Es
tado federal prescindir da sua base, do seu território, do
seu espaço físico sem o seu consentimento. Assim estabe
leceu a Constituição de 1891, que subordinava a incorpo
ração ou a fusão à aquiescência das Assembléias Legislati
vas, em duas sessões anuais sucessivas, e à aprovação do
Congresso Nacional. Assim estabeleceu a Constituição de
1934 e a Constituição de 1946 dispôs da mesma maneira.

O projeto de Constituição de Fábio Konder Comparato
diz:

"A criação de novos Estados, bem como o seu
desmembramento, a sua incorporação ou a fusão
dos já existentes dependerá da aprovação da maio
ria absoluta dos cidadãos neles domiciliados, em
referendo convocado por íniciativa do Senado Fe
deral, mediante resolução aprovada por dois terços
dos seus membros."

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Aloysio Chaves, o tempo de V. Ex.a. já se
esgotou.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES - A Co
missão Afonso Arinos opinou no mesmo sentido, bem como
o primeiro projeto do Relator Bernardo Cabral, e da mes
ma forma o segundo. Ouço freqüentemente se dizer que,
se depender da consulta à Assembléia Legislativa, nunca
se fará o desmembramento, porque a parte mais rica quer
ter autonomia. O resto do Estado não o permite, não o
consente, mas foí ele como um todo que concorreu, com
suas verbas, seu investimento, seu incentivo e sua adminis
tração, para o desenvolvimento dessa região. :É natural que
o Estado opine, através de sua Assembléia Legislativa. Há
um interesse peculiar e há um interesse geral, cujo in
térprete é a Assembléia Legislativa.

Sr. Presidente - apenas para concluir - na Comissão
Temática da Organização do Estado, vi estarrecido a apre
sentação de uma proposta de criação do Estado de Santa
Cruz na Bahia com o desmembramento da Comarca de
São Francisco e de outra área para Sergipe. Uma verda
deira delenda Bahia! É possível se fazer uma divisão as
sim sem se consultar a Assembléia Legislativa? :É impossí
vel, Sr. Presidente, dentro da Federação brasileira. (Muito
bem. Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Relato
ria irá pronunciar-se a respeito da emenda.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - A emenda do nobre
Constituinte Virgílio Galassi no seu § 1.0 diz:

"Nenhum novo Estado poderá ter área inferior
a 100 mil quilômetros quadrados"

E o § 2.0 diz:

"A área territorial remanescente do processo
de redivisão não deverá ser inferior à do Estado
ou Estados que deram origem."

Com todo o respeito que tenho por S. Ex.a., por seu
trabalho diligente, profícuo e interessado, o parecer da
Relatoria é contrário, por entender que essa matéria é de
legislação ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Passa-se
à votação.
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(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Manoel Moreira, João Natal, Miro Teixeira, José Lins, San
dra Cavalcanti, Valmir Campelo, José Tinoco, Antônio
Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas
Passarinho, Adylson Motta, Bonifácio da Andrada, Bran
dão Monteiro, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco
Rossi, Gastone Righi, Ottomar Pinto, Siqueira Campos
e Roberto Freire. Votaram NÃO os seguintes Senhores
Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Antô
nío Britt-o, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Ce150 Dou
rado, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egidio Ferr-aira Li
ma, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fer
nando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Haroldo Sa
bóia, José Fogaça, José Geraldo, José Igná1cio Ferreira,
José Paulo Bisol, José Richa, José Serra, Nelson Carnei
ro, Nelson Jobim, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Rai
mundo Bezarra, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Sig
maringa Seixas, Virgildásio de Senna, WiI.son Martins,
Aécio Neves, Albano Franco, Antonio Mariz, Israel Pi
nheiro, João Agripino, José Carlos Grecco, José Tavares,
Michel Temer, Octávio Elísio, Robert-o Brant, Vicente
Bogo. Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco,
Francisco Benjamim, Inocêncio Oliveira, José Jorge, Jo
sé Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Mário Assad,
Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Enoc Viei
ra, R1cardo Izar, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Lima,
Jamil Haddad e Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 21 Constituin
tes; votaram NÃO 59 Constituintes. Total: 80 votos. O
Destaque foi rejeitado.

Requerimento de preferência - "lRequeiro, na
forma do inciso V do art. 12 da Resolução n.o 1, de
10-6-87, preferência para o Destaque n.o 4{)32, re
ferente à Emenda n. O 32642."

Os Srs. Constituintes que estiveram a favor do re
querimento de preferência permaneçam como estão.
(Pausa) Aprovado.

Destaque n.? 004032-87 - Emenda n.? ES
32642-2, do Sr. Gabriel Guerreiro, "que modifica
o art. 28, § 3.0 , do Substitutivo n,v 1 (art. 17, § 3.0 ,

do Substitutivo n.O 2)". (196.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o Dastaque n. O 4032, requerido pelo Constituinte
Gabriel Guerreiro, referente à Emenda n.o 32642. A
emenda modifica a redação do § 3.0 do art. 28 do pro
jeto substitutivo.

§ 3.0 "Os Estados podem incorporar-se en
tre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se
anexarem a outros ou formar-em novos Estados
mediante aprovação das populações diretamen
te interessadas, mediante referendo e do Con
gresso Nacional."

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, a
Relatoria p-ede a palavra. Sa partirmos do princípio de
que quem rejeita mais rejeita o menor, a matéria vota
da anteriormente abrange esta que está sendo agora
apresentada.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Ademir Andrade.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Que
ria levantar duas questões de ordem. A primeira é rela
tiva a esta emenda, que é completamente diferente da
outra. Votarei a favor desta emenda e fui contra a ou
tra, que continha dois parágrafos que estabeleciam al-

gumas limitações quanto à criação dos Estados, com as
quais eu não concordava. Mas sou favorável a esta.

Sr. Presidente, queria dizer a V. EX,a que requeri
mento de preferência, no meu entendimento, é votado
quando se inicia a votação do parágrafo. Já havíamos
votado 4 ou 5 destaques neste parágrafo. Então, no meu
entendimento, não cabia o requerimento de prererênela.
Quanto à possibilidade de votarmos este destaque, ele
é diferente do anterior e eu sou favorável a ele, porque
suprime a expressão "Assembléia Legislativa". Mas não
seria favorável ao outro; votei contra porque ele tinha
outras considerações.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Cons
tituinte Ademir Andrade, só para explicar a V. Ex.a que
se vota o requerimento de preferência na medida em que
haja, obviamente, a solicitação para o artigo, para o .pa
rágrato. Há a preferência regimental normal. Por que
estamos votando a preferência? Havia a preferência
normal, a supressíva, depois a substitutiva. Agora temos
a modificativa. E há o requerimento de preferência.
V. Ex.a conhece bem a matéria, até mais do que eu.

Devo informar que a decisão da Mesa a respeito da
prejudicialidade da matéria é a seguinte: a Mesa en
tende que não está prejudicada (Palmas) haja vista qu-e
a emenda anterior, a par de ter uma redação em rela
ção a esse parágrafo quase idêntica, é muito mais am
pla e tinha outros parágrafos. E os Srs. Constituintes,
obviamente, poderiam - e ainda poderão - votar con
tra aquela emenda e a favor dessa.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - É sobre
essa questão?

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - É so
bre uma questão correlata. Preste bem atenção, Sr. Pre
sidente. V. Ex.a deve ter os destaques aí. O Destaque
n.O 4032 é este que estamos votando? Se V. Ex.a pegar
o Destaque n.v 4236 verá que é exatamente igual. Os
Destaques n.os 4311, 4746 e 4984 também são exatamente
iguais. As diferenças são de nuanças. Então, V. Ex.a tem
de anunciar o seguinte: "Aquelas Srs. Constituintes que
estão a favor da inclusão da Assembléia Legislativa ICO
mo órgão decisório da emancipação de Estados votem
SIM". Porque senão, Sr. Presldente, vamos ter sete vo
tações. Só estou querendo ajudar.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - S·em dú
vida, e a Mesa agradece, mas sabe V. Ex,a que se referiu
a emendas que estão por vir, as quais, obviamente, es
tarão prejudicadas sa houver ídentídade,

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Há
diferença de palavras, sempre há uma palavra a mais.

- O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Mas
ainda não há prejudicialidade e não posso deferi-la aqui
não havendo emenda idêntica aprovada ou rejeitada.

O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Cons
tituinte Chico Humberto, é para falar sobre o mesmo
assunto? É sobre o processo de votação? A Mesa já deci
diu sobre a prejudicialidade.

O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO - É só
para agradecer a V. Ex.a por estar respeitando as nor
mas regimentais, porque só há prejudicialidade haven
do matéria aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
agradece a V. Ex.a a colaboração, mas já decidiu a ques
tao.

Com a palavra o Constituinte Gabriel Guerreiro, au
tor do destaque.
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o SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, apresentamos
uma emenda modificando o primeiro Substitutivo do Re
lator, no sentido de eliminar a necessidade de a Assem
bléia Legislativa do Estado aprovar a eríação de novas
unidades federadas. Por que fizemos isso? Em primeiro
lugar, por uma questão de hierarquia. Se a Câmara Mu
nicipal aprova o Distrito e a Assembléia Legislativa a
criação do Município, há que se ver que o Congresso Na
cional deve aprovar a criação de novos Estados, porque
todos os Estados federados têm uma representação pa
ritária no Benado Federal e uma representação propor
cional na Câmara dos Deputados.

Além do mais, Sr. Presidente, Sr. Relator, existe ou
tra questão fundamental. Afirmou aqui o Constituinte
Aloysio Chaves, também do Pará, que o Estado federado
independente deve ser ouvido em primeiro lugar. En
tendo que em primeiro lugar deve ser ouvida a popula
ção - e o referendum popular é que determina a von
tade do povo, e não os Deputados Estaduais, que na
maioria das vezes são manipulados pelos Governadores
dos Estados, que têm enorme poder sobre eles. E as
Assembléias Legislativas dos Estados passariam a ter o
podar, inclusive, de desfazer aquilo que o próprio Con
gresso Nacional estabelecer. Vamos supor que o Congres
so Nacional aprove uma medida e a Assembléia Le
gislativa a negue. Ela estará negando aquilo que o Con
gresso Nacional aprovou anteriormente.

Quanto à criação dos Territórios. estes são criados
sem se ouvir as Assembléias Legislativas. Aqui desta tri
buna já se dtsse que o Território é uma premissa para
se criar o Estado. Ora, se criarmos o Território a partir
do Congresso Naeíonal, sem ouvir a Assembléia Legis
lativa do Estado - pode o Território depois ser trans
formado em E..stado, sem ouvir qualquer Assembléia Le
gislativa, porque o Território não tem Assembléia Legis
lativa - está-se criando uma maneira da burlar o Estado
na criação de uma nova unidade da Federação.

A emenda que propomos é no sentido de que seja
ouvido o Congresso Nacional, que tem representação pari
tária e proporcional do Estado - Senado e Câmara dos
Deputados - bem como a população interessada.

Concordo em que, em determinados Estados, a divisão
territorial é um problema complicado, mas no caso da
Amazônia, por exemplo, vemos que dois Estados apenas
_ Pará e Amazonas - detêm 1/3 do território nacional,
ou seja, 2 milhões 800 mil km2 • É um absurdo, Srs. Cons
tituintes manter-se uma unidade federada como o Estado
do Am~nas ou do Pará. O Estado do Pará tem uma
dimensão tal que nele caberiam a França, a Espanha e
Portugal. Fazendo a divisão do Estado do Pará, criando
o do Tapajós, como está sendo proposto, se tira um Esta
do de Minas e ainda se deixa, Srs. Constituintes, uma
Minas Gerais e meio. É inadministrável a situação da
Amazônia.

Hoje fiz um pronunciamento nesta Casa mostrando
aos Srs. Constituintes a absoluta inconseqüência de se
manter a Amazônia com a integridade territorial que ora
possui, porque é uma situ.ação de ínadmínístrabílídade
absoluta. O Estado do Para tem sete grandes regioes, e
não tem sequer condições de estabelecer prioridades para
a solução dos seus problemas. Por isso, Srs. Constituintes,
há que não se criarem entraves para a divisão territorial
brasileira, eis que é uma necessidade.

Falou-se aqui sobre a divisão territorial dos Estados
Unidos. Lembrem-se, Srs. Constituintes, que, quando foi
criada a Federação pelos Estados Unidos, havia 50 estados,
e a maioria destes - até dezenas deles - cabe dentro
do Estado do Pará.

Gostaria de ouvir a opinião do Relator Bernardo Ca
bral a respeito desta questão, porque como eu, amazô
nída que é, deve saber muito bem a situação de ínadmí-

nistrabilidade em que se encontra a região. O Brasil não
pode, irresponsavelmente, deixar que a Amazônia continue
deserdada. Precisamos transformá-la na grande oportu
nidade nacional de termos uma civilização justa, equili
brada COm seu ecossistema. É uma necessidade o aprovei
tamento dessa oportunidade nacional, para termos uma
Amazônia aproveitada como área de que nenhum outro
país do mundo dispõe.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Para
encaminhar a votação contrariamente, concedo a palavra
ao nobre Constituinte Israel Pinheiro.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Sr. Pre
sidente, ilustres membros da Comissão de Sistematização,
o nobre Constituinte Gabriel Guerreiro tem razão em
muitos aspectos. Só que não estamos discutindo a divisão
ou redívísão do Estado do Pará ou do Amazonas, mas,
a emenda ao § 3.0 do art. 17, o qual diz:

"§ 3.0 Os Estados podem incorporar-se entre
si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexa
rem a outros ou formarem novos Estados, median
te aprovação das respectlvas Assembléias Legis
lativas, das populações diretamente interessadas,
através de plebiscito, e do Congresso Nacional."

Tenho a impressão de que o Relator foi muito sábio
ao redigir este § 3.0 , porque atende às reivindicações do
meu caro colega Gabriel Guerreiro, que solicita o refe
rendo como instrumento para que as populações interes
sadas possam manifestar-se a respeito das emancipações.
Mas o nosso argumento fundamental é que já foi rejeitada
há poucos minutos uma emenda exatamente igual a esta,
que tenta tirar das Assembléias Legislativas o poder deci
sório. Isto fere profundamente a Federação. Na medida
em que se retira o poder decisório do Estado, a Federação
perde a sua autonomia. E o nobre Constituinte Gabriel
Guerreiro comete pequeno engano quando procura argu
mentar que não há necessidade de aprovação, por parte
das Assembléias estaduais, da transformação de um Ter
ritório em Estado.

Ora, Sr. Presidente, Brs, Constituintes, todos nós sabe
mos que nos Territórios não existem Assembléias Legis
lativas, e, evidentemente, nada pode ser por elas aprovado.
A análise jurídico-constitucional já foi feita e maravi
lhosamente defendida pelo Constituinte Aloysio Chaves.
Apresento um argumento econômico de ordem prática.
Não somos contra a subdivisão do Pará ou do Amazonas
algum dia. Votamos a favor da criação do Estado do
Tocantins porque houve consciência em Goiás, por parte
da Assembléia Legislativa local, da necessidade de se
dividir o Estado. Só aprovamos a sua divisão COm esta
condicionante. Não podemos partir do princípio de que
a divisão de Estados, sem um embasamento político, vai
enriquecê-los. Isso seria partir do absurdo de que subdi
vidir o Brasil tornaria este Pais rico. Isto é utopia, um
sonho que esta Assembléia Nacional Constituinte não pode
endossar.

Nobre Constituinte Gabriel Guerreiro, pela sabedoria
do Sr. Relator, o § 3.0 atende perfeitamente ao cresci
mento do desenvolvimento do seu Estado, o Pará, e do
Amazonas. Tenho certeza de que daqui a poucos anos
- não sei quantos - estaremos votando a divisão ou
subdivisão dos Estados do Amazonas e do Pará, mas
depois de ter havido uma construção política, econômica
e sobretudo social. Não devemos, porém, nobre Consti
tuinte, usar de artifícios e artimanhas que ferem pro
fundamente os princípios da Federação. É o apelo que
faço a todos os Srs. Constituintes.

Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção de
V. Ex.a, já que assumiu há poucos minutos a Presidência,
para o fato de haver seis destaques que tratam exata
mente do mesmo assunto, isto é, tiram da Assembléia
Legislativa o poder decisório. Há diferenças apenas na
redação. Minha sugestão a V. Ex.a, visando à agilização
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dos nossos trabalhos, é no sentido de que considere vota
dos os destaques - e acabei de oferecer o número de
cada um deles à Mesa - como se fossem um só pacote,
porque todos referem-se à eliminação da necessidade da
aprovação por parte da Assembléia Legislativa, num golpe
de esperteza para poder emancipar algumas regiões deste
Brasil.

Durante o pronunciamento do Sr. Israel Pi
nheiro, o Sr. Brandão Monteiro, Segundo-Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
naturalmente há de compreender que a Presidência não
tem o direito de empacotar os destaques, mas poderá
'Considerá-los prejudicados a partir do momento em que
um igual no seu conteúdo haja sido rejeitado ou aprovado.

Tem a palavra, para encaminhar a votação, favora
velmente, o Constituinte Nilso Sguarezi.

O SR. CONSTITUINTE NILSO SGUAREZI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, acho que a Constituição é um
documento político, mas juridicamente tem que ser har
mônica, sístêmíca.

No § 3.°, na verdade, está-se estabelecendo uma con
tradição jurídica quando se reconhece o poder originário
ao Congresso Nacional para redividir o território nacio
nal, mas consigna ao Deputado Estadual o poder de cer
cear e dificultar esse processo.

Vejam, Sr. Presidente, Srs. Constituintes: o poder ori
ginário de decidir sobre a emancipação é do povo. O povo
é o mandante; o Deputado EstaduaL o mandatário. Como
fica esse verdadeiro sacrilégio jurídico de cassarmos o
poder originário do povo, dando poder ao mandatário de
partir contra o mandante? Peco a V. EX.ll8 que atentem
para esta questão técnica e não cometamos o sacrilégio
jurídico de colocar o mandante contra o mandatário e
cassar, de plano, o poder originário do povo de decidir
sobre o primeiro poder político - o da sua emancipação.
No meu entendimento, se mantivermos tal exigência - e
se queremos que esta Constituição avance no próximo
século - na prática. além de cometermos um sacrilégio
jurídico, estaremos impedindo nossas populações de se
manifestarem.

Por isto, Sr. Presidente, este destaque e todos os de
mais são, na verdade, as várias pretensões de que o pro
cesso da criação de Estados se institucionalize. Acho que,
nesse ponto, a Constituição avança, já que ninguém des
conhece a necessidade de o Brasil sofrer uma redivisão
territorial. Mas quem vai decidir sobre isto é o Congresso
Nacional.

E digo mais, Sr. Presidente. Do ponto de vista ético,
creio que, ao tratarmos da redivisão de determinado Esta
do, os Deputados Federais dele representantes deveriam
ser impedidos de votar, por serem partes diretamente
interessadas. Que dizer, então, do Deputado Estadual,
diretamente vinculado à questão, com interesses imedia
tistas com relação à matéria?

Acredito mesmo que poderíamos estabelecer como
norma. para uma equação sem paixões, mas tratando do
real interesse nacional, que, quando se estudasse a divisão
de um Estado, os Deputados Federais, partes interessadas
no assunto, e visando ao resguardo do aspecto ético,
fossem impedidos de atuar no processo respectivo e de
participar - o que poderia ser incluído no Regimento
Interno da Casa - da votação da matéria.

Creio que devemos retirar a exigência de ser ouvida
a Assembléia estadual. Da mesma forma, o Relator teve
a acuidade de suprimir a audiência das Câmaras Muni
cipais para criação de novos municípios.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Entre
as atribuições da Mesa há algumas que são de natureza
penosa. PeÇD aos Srs. Constituintes a sua contribuição.
É que aos membros da Comissão é facultado o encami
nhamento da votação. É claro. Aqueles que não são mem
bros da Comissão de Sistematização mas são autores de
emendas, a eles também é concedida a palavra. Mas aos
demais não integrantes deste órgão não é permitido evi
dentemente, encaminhar a votação, porque estamos em
processo de_ votação. Pediria ~ quem está nessa situação
para que nao ínsísta, porque e constrangedor inscrever-se
para usar da palavra não sendo membro da Comissão de
Sistematização, nem autor de emenda.

Concedo a palavra ao nobre Relator José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente a
Constituição de 1891, produto de uma Assembléia Nacio
nal Constituinte, diz, no seu art. 4.0:

"Os Estados podem incorporar-se entre si
subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexa~
a outros, ou formar novos Estados mediante
a.quiescência das respectivas Assembléias Legisla
tIVa;.s, em duas sessões anuais sucessivas, e apro-
vaçao do Congresso NacionaL" .

A C:?nstitu~ção de 19~4, também produto de uma
Assembléía Nacional ConstItuinte, diz, no seu art. 14:

':O~ Estados podem incorporar-se entre si,
subdívír-se ou desmembrar-se, para se anexar a
o?tr<;>s ou formar !l0vos Estados, mediante aquies
cenCIa das respectivas Assembléias Legislativas ... "

A Constituição de 1946, também produto de uma As
sembléia Nacional Constituinte, diz:

. . ".Os Estados podem incorporar-se entre si, sub
dívidír-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros ou f?rmarem novos Estados, mediante voto
das respectivas Assembléias Legislativas plebisci
to <!as populações diretamente interessad~s e apro
vaçao do Congresso Nacional."

O Substitutivo n.O 2; diz:

. . "~s Estados podem incorporar-se entre si, sub
dívídír-se ou desmembrar-se para se anexarem a
out:os ou formar~m novos Estados mediante apro
vaçao das respectivas Assembléias Legislativas das
pop~la~ões diretamente interessadas, atravé~ de
plebíscíto e do Congresso Nacional."

Como. se. trata de uma ~radição que vem sendo seguida
nas ConstItumtes democratIcamente eleitas em nosso País
o Relator é pela permanência e preservação do texto. '

_O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
taçao.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ade~Ir Andrade, F~rnando Gasparian, Nelton Friedrich,
Rodngues Palma, VICente Bogo, Alceni Guerra, Paulo Pi
mentel, .Sa~dra Cavalcanti, Valmir Campelo, Jonas Pinhei
ro, Jo~e Tmo~o, Ge:s~>n Peres, Adylson Motta, Brandão
~onteIro, Jose. M~unclO, Bocayuva Cunha, Francisco Ros
SI! Gast~>ne. RIghI, Ottomar Pinto, Luiz Inácio Lula da
Silva, Siqueira Campos, Roberto Freire e Jamil Haddad
Vo.taram NÃO.os se~uintes Senhores Constituintes: Abigaii
FeItosa, Ant?nIO BrItto, Artur da Távola, Carlos Mosconi,
Carlos Sant Anna, Celso Dourado Cid Carvalho Cristina
Tavares, Egídio Ferreira Lima F~rnando Bezerra Coelho
Haroldo Sabóia, João Herrma~n Neto José Fogaça José
Geraldo, José Ignácio Ferreira, José P~ulo Bisol Jo~é Ri.
cha, José Serra, José Ulísses de Oliveira ManoeÍ Moreira
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson Paulo Ra:
mos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra Se..Jero Gomes
S!gmaringa Seixa~, Theo.doro Mendes, Wil~on Martins, Aé:
CIO Neves, AntOnIO MarIZ, Israel Pinheiro, João Agripino,
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José Carlos Grecco, José Tavares, Marcos Lima, Michel Te
mer, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Roberto Brant, Aloysio
Chaves, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Eraldo Ti
noco, Francisco Benjamim, Inocêncio Oliveira, José Jorge,
José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo,
Mário Assad, Oscar Corrêa, Ricardo Fiúza, Enoc Vieira,
Paes Landim, Ricardo Izar, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza, Jarbas Passarinho, Plínio Arruda Sampaio,
Adolfo Oliveira, Haroldo Lima e Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 23 Constituintes;
votaram NÃO 63 Constituintes. Total: 86 votos. O Destaque
foi rejeitado.

Em votação o Destaque n.o 1833, requerido pelo Cons
tituinte Wilson Campos. S. Ex.a se encontra ausente.
(Pausa) Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 2234, requerido pelo Com;
tituinte Vitor Buaiz. (Pausa) Prejudicado, naturalmente.
pela rejeição do destaque anterior.

Em votação o Destaque n.O 3565, requerido pelo Cons
tituinte Fernando Gomes, referente à Emenda n.o 24937.
(Pausa) S. Ex.a está ausente. Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.o 3620, requerido pelo Cons
tituinte José Camargo. (Pausa) S. Ex.a está ausente. Pre
judicado o destaque.

Em votação o Destaque n," 4236, requerido pelo Cons
tituinte Nilso Sguarezi, referente à Emenda n.O 11121, do
Constituinte Carlos Cardinal. (Pausa) Prejudicado o des
taque pela rejeição do destaque solicitado pelo Deputado
Gabriel Guerreiro.

Em votação o Destaque n.O 4311, requerido pelo Cons
tituinte Paulo Macarini, referente à Emenda n.O 24546.
(Pausa) Ausente. Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.o 4746, requerido pelo Cons
tituinte José Freire, referente à Emenda n.o 30849. (Pausa)
S. Ex.a está ausente. Prejudicado o destaque.

Destaque n.O 004984·87"7 Emenda n.O ES·21469·1,
do Sr. Jamil Haddad, "que modifica o art. 28 § 3.°,
do Substitutivo n,? 1 (art. 17, § 3.° do Substitu
tivo n.O 2)". (197.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o Destaque n.? 4984, de iniciativa do nobre Constituinte
Jamil Haddad. (Pausa)

Tem a palavra S. Ex.a , para defender seu destaque.
O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr. Presi

dente, Sr. as e Srs. Constituintes, minha solicitação de des
taque para essa emenda substitutiva se prende a dois pon
tos: primeiro, a má redação do texto atual e, segundo, por
que acho que se deve iniciar esse processo pelo pleb~scito.

O plebiscito há de ser a primeira norma a ser seguida.
Farei a leitura da emenda, para que dela os nobres

Constituintes tomem conhecimento:
"Os Estados podem incorporar-se entre si, sub

dividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros, ou formarem novos Estados, dependendo
de consulta prévia, mediante plebiscito às popula
ções diretamente interessadas, seguida de aprova
ção das respectivas Assembléias Legislativas e do
Congresso Nacional, por lei complementar."

Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, o nobre Re
lator Bernardo Cabral, na redação, coloca duas vezes a
expressão "Estado". Gera confusão a redação do § 3.0 O
entendimento democrático é no sentido de inicialmente
haver uma consulta plebiscitária. O povo deve decidir se
quer ou não a anexação ou se quer ou não que se formem
novos Estados. Se o povo disser sim, aí as Assembléias Le
gislativas serão chamadas a prestar seu depoimento. Poso
teriormente, caso solicitado, o Congresso Nacional. Como

está redigido o plebiscito, está aberta a consulta à Assem
bléia Legislativa. Há uma inversão da ordem democrática,
razão pela qual solicito aos ilustres membros da Assem
bléia Nacional Constituinte que se atenham à leitura da
emenda e votem favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE {Jarbas Passarinho} - Não hã
oradores inscritos.

Consulto a Relataria se deseja falar. (Pausa)
Com a palavra o Relator Antônio Carlos Konder Reis.
O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) - Sr.

'Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, a emenda do nobre
ConstituInte Jamil Haddad, ainda que, numa primeira lei
tura, possa parecer idêntica à norma constante do 2.0 Subs
titutivo, apresenta diferença de monta, considerável.

Diz o Substitutivo:

"Os Estados podem incorporar-se entre si, sub
dividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a
outros ou formarem novos Estados, mediante apro
vação das respectivas Assembléias Legislativas, das
populações diretamente interessadas, através de
plebiscito, e do Congresso Nacional."

O primeiro órgão a ser ouvido ou a se manifestar, se
gundo o Substitutivo, é a Assembléia Legislativa. A emen
da do nobre Senador pelo Estado do Rio de Janeiro esta
belece uma outra seqüência, ao determinar que "os Esta
dos podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmem
brar-se, para se anexarem a outros ou formarem novos,
dependendo de consulta prévia, mediante plebiscito às po
pulações diretamente interessadas, seguida de aprovação
das respectivas Assembléia Legislativas no Congresso Na
cional por lei complementar".

Aí também há uma diferença, porque, pelo Substituti
vo, não há a exigência de lei complementar, e.. p~la emen
da do nobre Constituinte Jamil Haddad, a cnaçao de um
novo Estado depois de cumprido todo o processo estabe
lecido ainda' exige a manifestação do Congresso através de
lei co~plementar, isto é, através de lei que obtenha I? voto
favorável de maioria absoluta dos membros da Camara
dos Deputados e do Senado Federal.

O Sr. Relator-Geral, segundo a decisão que adotou e
me transmitiu, não oferece objeção maior à pro:posiç~o
do Constituinte Jamil Haddad, mas chega à conclusao, sm
gela, de que a exigência de lei complementar dificultará
ainda mais a aprovação do desmembramento, da íncorpo
ração ou da criação de novo Estado.

A ordem estabelecida pelo projeto do Sr. Relator
Geral parece mais lógica: A; Assemblé.ia toma 8; inic~~tiv~.
É um procedimento preliminar. DepOIs far-sa-á audíêncía
através de plebiscito das populações interessadas _O pro
cesso é mais lógico. Ou seja, primeiro, a representaçao poh
tica do Estado tem uma manifestação, seguida de um ple
biscito isto é a manifestação das populações interessadas.

Edt razãd desses argumentos, o Sr. Relator-Geral in
clina-se pelo texto do 2.0 Substitutivo, sem negar que a
emenda tem intenções as mais altas, de disciplinar com
petentemente a matéria do texto constitucional.

Pela rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Carlos Mosconi, Cristina Tavares, Francisco Pinto, Harol
do Sabóia, José Paulo Bisol, Manoel Moreira, Nelton Frie
drich, Paulo Ramos, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas,
Theodoro Mendes, Wilson Martins, Délio Braz, João Natal,
Miro Teixeira, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vicente
Bago, Aloysio Chaves, Francisco Benjamin, Inocêncio Oli
veira, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Valmir Campelo, Enoe
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(Vieira, Hugo Napoleão, Jonas Pinheiro, Simão Sessim,
Adylson Motta, José Mauricio, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Bocayuva Cunha, Luiz Salomão, Luiz Inácio Lula
da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Siqueira Campos, Harol
do Lima, Jamil Haddad e Antonio Farias. Votaram NÃO
os seguintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, An
tônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos
Sant'Anna, Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Bezerra Coe1ho, Fernando Gasparian, Fernando Lyra, João
Calmon, João Herrmann Neto, José Geraldo, José Ulisses
de Oliveira, Mário Lima, Nilson Gibson, Pimenta da Veiga,
Raimundo Bezerra, Severo Gomes, Virgildásio de Senna,
Antonio Mariz, Daso Coimbra, José Carlos Grecco, José
Costa, Michel Temer, Roberto Brant, Carlos Chiarelli,
Eraldo Tinoco, José Jorge, José Lins, José Santana de Vas
concellos, Luís Eduardo, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti,
Jonas Pinheiro, Paes Landim, Antônio Carlos Konder Reis,
Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Ottomar Pinto, Adolfo
Oliveira e Roberto Freire. ABSTENÇãO do Senhor Consti
tuinte Ademir Andrade.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 40 Constituintes;
votaram NÃO 42 Constituintes; absteve-se de votar 01
Constituinte. Total: 83 votos. O destaque foi prejudicado
por falta de quorum qualificado.

Seria colocado em votação o Destaque n.O 5112, do
Constituinte Fernando Gomes. Está prejudicado pela vota
ção e rejeição da Emenda do Constituinte Geraldo Guer
reiro.

Em votação o Destaque n.O 5835, do Constituinte Car
los Cardinal. Igualmente prejudicado, pelo mesmo motivo.

Seria colocado agora em votação o Destaque n.O 5918,
do Constituinte Nestor Duarte. Igualmente, porém, encon
tra-se prejudicado, por conter redação semelhante ou
igual à da Emenda Gabriel Guerreiro.

Consulto o nobre Constituinte Vivaldo Barbosa sobre
seu requerimento de preferência pois a matéíra está niti
damente prejudicada. (Pausa) S. Ex.a retira o requeri
mento.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Per
mite-me Sr. Presidente. Para confirmar, declaro que retiro
o destaque, tendo em vista três manifestações do plená
rio - não que estivesse prejudicado - em sentido contrá
rio à minha emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre
Constituinte entendemos prejudicada porque a emenda
de V. Ex a s~ refere também à lei complementar, já recusa
da três vezes. Assim, está automaticamente prejudicada.

Passamos ao § 4.0 do art. 17.
Está assim redigido no Substitutivo n.? 2:

"lei complementar disporá sobre a criação de
Territórios sua transformação em Estado ou sua, . "reintegração ao Estado de origem.

Na forma regimental, requereu preferência para a vo
tação de seu destaque o Constituinte Adylson Motta.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - S~. Pre
sidente tendo em vista o resultado adverso do pedido de
supres;ão do § 2.0 , considero prejudicada a minha propos
ta e também, para colaborar com a Mesa, o art 39, uma
vez que havia correlação entre as três propostas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Obrigado
a V. Ex.a

Votação do Destaque n.o 5119, requerido pelo Consti
tuinte Fernando Gomes. (Pausa) S. Ex.a está ausente. Pre
judicado.

Votação do Destaque n.o 7604, requerido pelo Consti
tuinte Eraldo Trindade. (Pausa) S. Ex.a está ausente. Pre
judicado.

Passemos ao § 5.0 do mesmo art. 17, cuja redação no
Substitutivo n.O 2 é a seguinte:

"Os Estados, o Distrito Federal, os Territórios
e Municípios poderão ter símbolos próprios."

O primeiro destaque, de n.O 4014, pedido pelo Consti
tuinte Aluízio Campos, está prejudicado pela ausência de
S. Ex.a O Destaque n.o 7716 foi requerido pelo Constituinte
José Maria Eymael, presente em plenário. O entendimento
da Mesa é de que já houve o atendimento ao destaque.

Art. 17. Emendas aditivas onde couber.
Destaque n.O 3636, do Constituinte José Camargo. Au

sente S. Ex.a, prejudicado o destaque.
Destaque n.o 5836, iniciativa do Constituinte Carlos

Cardinal. S. Ex.a não está presente.

Prejudicado o destaque.
Destaque n.v 7148, requerido pelo Constituinte Rober

to Balestra. S. Ex.a não está presente. Prejudicado o des
taque.

Concluída a apreciação do art. 17, passemos ao art. 18.

Destaque solicitado pelo Constituinte Nestor Duarte.
Substitutivo. S. Ex.a não está presente. Este é um caso
de que a Comissão precisa tomar conhecimento. O Cons
tituinte Nestor Duarte indicou para sustentar seu desta
que o Constituinte Joaci Góis, que não é membro da Co
missão de Sistematização. Conseqüentemente, está preju
dicado o destaque. .

Destaque n.o 1507, requerido pelo Constituinte Ottomar
Pinto. S. Ex.a não está presente. Prejudicado o destaque.

Destaque n.o 6637, requerido pelo Constituinte Vasco
Alves. S. Ex.a não está presente. Prejudicado o destaque.

Concluído o Capítulo I, passemos ao Capítulo II do
mesmo Título - Da União.

Destaque solicitado pelo Constituinte José Ignácio
li'erreira, de natureza substitutiva. (Pausa) S. Ex.a está
ausente. Fica prejudicado o destaque.

Passemos ao inciso I do art. 19.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, gostaria de usar a palavra, apenas para esclarecer
que temos um requerimento de preferência para votação
do inciso IX do art. 19.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não re
cebi o pedido de preferência. Por haver sido apresentado
hoje, pode ser que tenha. havido algum problema na asses
soria. (Pausa)

Nobre Constituinte José Genoíno, tratando-se do in
ciso IX, talvez a interpretação da Mesa tenha sido exata
mente a seguinte: as preferências são dadas dentro dos
incisos e conforme a natureza do destaque da emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: GENOíNO - Muito obri
bado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o Destaque n.? 7728, requerido pelo Constituinte José
Maria Eymael, referente ao inciso I - supressívo.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!J MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, é nossa intenção retirar esse destaque, mas
gostaríamos de fazer menção ao assunto que nos causou
preocupação e que motivou a apresentação do destaque.

Estão relacionadas entre os bens da União as vias de
comunicação, sem que, no entanto, estejam especificadas
na respectiva norma. Ou seja, trata-se das vias de comu
nicação interna, situadas nos Municípios, das intermuni
cipais ou das interestaduais? Conforme explicitado na
norma, todas as vias de comunicação do País são proprie
dade da União.
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Fiquei, então, no seguinte dilema: suprimir as vias de
comunicação ou aditar alguma coisa. Como não é possível
aditar, restaria o caminho da supressão. Penso, contudo,
que seria draconiano retirar da propriedade da União as
vias de comunicação. Gostaria apenas que o Relator se
pronunciasse a este respeito.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - De acordo
com o que já se tem feito - e está sendo bem recebido
pela Mesa - talvez V. Ex.a pudesse ter sugerido, antes do
enunciado da matéria, apenas a supressão da expressão
" ... das vias de comunicação". Agora o destaque está pre
judicado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL 
Sr. Presidente, o destaque visaria apenas a supressão da
expressão " ... das vias de comunicação". Mas acho que
se mutilaria o texto. Gostaria de ouvir do Sr. Relator,
para que constasse nos Anais, a afirmação de que não
é esse o entendimento. Ou seja, que se trata, realmente,
de vias de comunicação a nível interestadual.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Cons
tituinte José Maria Eyma,el pretende que, como está re
gistrado no texto "vias de comunicação intermunicipais,
interestaduais etc.", todos passem a organismo do Esta
do. S. Ex.a quer saber se a intenção é esta ou não (Pausa)

O Relator diz que já havia informado previamente
V. Ex.a a este respeito.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL 
Mas gostaria que V. Ex.a registrasse isso nos Anais.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O des
taque de V. Ex.a foi retirado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - Temos
em mãos cinco destaques substitutivos do título do art.
19. A pergunta é se não deveriam ser votados antes do
inciso r.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vou ana
lisar o assunto. (Pausa)

É um destaque supressívo do título?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - São cin
co destaques substitutivos do caput do art. 19.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mas já
votamos o eaput,

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO Ao que
me consta, V. Ex.a só mencionou o destaque do Consti
tuinte José Ignácio Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Exata
mente. Inclusive, foi prejudicado pela ausência de
S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - Mas
existem mais cinco - pelo menos no documento que
tenho em mãos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nos do
cumentos que eu recebi, não.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - São des
taques de n.OS 1441 ...

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, peço a palavra, para uma informação.

Os destaques foram prejudicados tão logo iniciados
os trabalhos de votação, porque eram substitutivos inte
grandes do título. Por isso foram prejudicados, quando se
encontrava na Presidência o Constituinte Brandão Mon
teiro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consti
tuínts José Geraldo, aqui está realmente a indicação. Não
lhe dei a resposta prontamente porque, como disse
V. Ex.a, na ocasião eu não estava presidindo os trabalhos.
Mas foram indeferidos por não serem admitidas, regi
mentalmente, emendas substitutivas integrais.

Em votação o ãncíso lI.

Destaque n.o 325ü, requerido pelo Constituinte Eral
do Tinoco, referente à Emenda n.O 22351.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Cons
tituinte Eraldo Tinoco retira o destaque.

Destaque n.O 005332-87 - Emenda n.o ES
21231-1, do Sr. Virgildásio de Senna, "que modi
fica o art. 30, inciso TI, do Substitutivo n,v 1 (art.
19 "caput", inciso 11, do Substitutivo n.? 2)".
(198.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o Destaque n,v 5332, 'requerido pelo Constituinte
Virgildásio de Senna, referente à Emenda n.v 21231.

Está presente o autor do destaque. Com a palavra
S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIQ DE SENNA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, com o propósito de
melhorar os termos do Substitutivo do nobre Relator
Bernardo Cabral, no que diz respeito ao problema da
água, apresentamos uma série doe emendas, distribuídas
pelos diversos íneísos e artigos que .tratam da matéria.

Parece-me que, no mundo moderno, o problema da
água ganha relevância extraordinária. Hoje, a venda de
água - declaradamente água mineral - tornou-se um
dos maiores negócios, tal o nível de contaminação que
as águas de superfície apresentam. Trata-se de elemen
to que começa a escassear. Dados de pesquisa informam
que, de cada metro cúbico doe água pura retirada de
fontes consideradas potáveís, cerca de 20 m estão >con
tamínados. As maiores reservas de água pura e potável
existentes hoje no globo terrestre são as águas subter
râneas. Essas águas são, normalmente, de duas espécies,
em função da sua localização na crosta terrestre: as
águas do lençol freático, que procedem da pereolação
das chuvas e de outras fontes na área imediatamente
subjacente àquela onde ocorreu o fenômeno, e as que
são percoladas a grandes distâncias, formando v-erda
deiros rios subterrâneos e, conseqüentemente, dispondo
de volumes muitas vezes superiores àqueles encontrados
na superfície da crosta terrestre. Quando correntes, ou
se] a, quando submetidas aos fenômenos da hídrodínâ
mica, são águas normalmente puras, com grau de pure
za elevado e facilmente utilizadas para fins industriais,
consumo humano e animal.

Muitas foram as emendas apresentadas na Subco
missão que tratou dos princípios gerais da ordem eco
nômica e propriedade do subsolo, e vários Srs. Consti
tuintes apresentaram proposíções para que a ação do
Estado se exerça de forma tutelar sobre essas reservas.
A emenda que estamos apresentando visa a acrescentar
ao íncíso II as águas subterrâneas cujos depósitos natu
rais estejam subjacentes ao território de mais de um Es
tado e as águas superficiais e subterrâneas situadas nos
Territórios.

Não se diga que é difícil estabelecer a extensão des
sas reservas, porque os conhecimentos técnicos existen
tes hoje na Geofísica, na Magmometría, ou qualquer ou
tro sistema de determinação da existência ou ocorrência
no subsolo, relativamente de modo fácil, ídentítícam a
extensão do manancial, ou seja, se é fechado ou dinâ
mico. Enfim, esclarecem a forma de sua utilização, como
ele pode ser sacado para a utilização plena no interesse
de toda a sociedade.
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É com este propósito, o de o Estado exercer uma
ação tutelar sobre algo que, segundo se informa, repre
senta 1/3 de toda a água potável disponível, que esta
mos apresentando 'emenda modificatíva ao respectivo
inciso do art. 19 do 2.° Substitutivo, para 'a qual peço a
aprovação da Casa. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
defender a proposição, tem a palavra o Constituinte Celso
Dourado.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente, Sr.as e Srs. Constituintes, esta emenda modifi
cativa do nobre Constituinte Virgildásio de Senna é, so
bremodo, oportuna e relevante para a situação em que
vivemos hoje no nosso País. Está-se dando forte ênfas·e
- aliás, necessária - à irrigação. É louvável, pois, esta
iniciativa, que pode dar excelentes resultados na erra
dícacão da fome no País. Mas vários euídados precisam
ser tomados, especialmente com a água subterrânea. Na
agricultura, por exemplo, aplícam-se vários pesticidas,
elementos químicos que podem poluir o lençol freático,
e essa água subterrânea, no Nordeste, especialmente, e
em todo o Território Nacional, é um bem que tem de ser
defendido.

Os geólogos que trabalham no setor têm chamado
a atenção das autoridades para a falta de zelo, de cui
dado quanto a essa riqueza. Aliás, este País tem-se ca
racterizado por uma indiferença muito grande no que
se refere à defesa dos lençóis de água, quer superficiais
ou subterrâneos. Algumas indústrias estão localizadas,
na Bahia e em outros Estados, em cima de lençóis freá
ticos que, muito próximo à superfície, infelizmente estão
sendo poluídos. Próximo a Salvador temos um potencial
aqüífero admirável, com água de excelente qualidade.
Algumas indústrias ali localizadas estão causando sérios
prejuízos a esse lençol freático.

Então, esta emenda modificativa é sobremodo rele
vante para a realidade desta riqueza no País.

Aproveito 'a oportunidade para chamar a atenção
dos srs. Constituintes para a necessidade de aprovação
desta emenda, que, de fato, enriquecerá o Pro] ato Ber
nardo Cabral. Nesse aspecto, sem dúvida, há uma lacuna
no Substitutivo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarínho) - Com a

palavra o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden

te, Sr.as e Srs. Constituintes, em que pese ao respeito que
tributo aos ilustres Constituintes que me antecederam
- Virgildásio de Senna, autor da emenda, e Celso Dou
rado - devo posicionar-me contra a proposta.

O Constituinte Celso Dourado louva-se, para apro
var a emenda, no significado das águas subterrâneas
subjacentes ao território de mais de um Estado. Entende
S. Ex.a, bem assím o Constituinte Virgildásio de Senna,
que no inciso I do art. 19 não se contempla tal preocupa
ção. O que não é verdade, porque, mais adiante - e este
Bubstrtutdvo não pode ser lido isoladamente, sob pena
de não se chegar a um entendimento -, se S. Ex.as le
rem o art. 28, verificarão que as águas superficiais ou
subterrâneas, fluentes, ou em depósito, ou emergentes,
incluem-se entre os bens do Estado.

Argüir-se-á com a questão das águas minerais. Mas
as jazidas de águas minerais já estão contempladas no
Código de Minas. E, a partir da publicação do Código
de Minas, todas as demais concessões que tiverem de ser
feitas estarão submetidas a ele. De modo que - e como
eu o deploro - ficariam só os territórios. Mas as águas
dos terrítóríos pertencem à União, já que eles integram
a União.

Por esta razão, a Relatoria coloca-se contrariamen
te à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Artur da Távola, Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima,
Mário Lima, Pimenta da Veiga, Severo Gomes, Virgildá
sío de Senna, Miro Teixeira, José Lins, Enoc Víeíra, José
Maurícío, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Luiz Inácio Lu
la da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Lima e Ro
berto Freire. Votaram NÃO os seguintes Senhores oons
títuíntes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Antônio Brit
to, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Cristina Tavares,
Fernando Bezerra Coelho, Fernando Lyra, Haroldo Sa
bóia, João Calmon, José Fogaça, José Geraldo, José Igná
cio Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa, José Ulisses
da Oliveira, Manoel Moreira, Nelson Jobim, Nelton Frie
drich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra,
Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas,
Theodoro Mendes, Wilson Martins, Antonio Mariz, Israel
Pinheiro, João Natal, José Carlos Grecco, José Costa, Jo
sé Maranhão, José Tavares, Nelson Wed'ekin, Octávio
Elísio, Vicente Bago, Vilson Souza, Alceni Guerra, Aloy
sio Chaves, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo
Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Jorge, Luís Eduardo, Os
car Corrêa, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Ca
valcanti, Valmir Campelo, Hugo Napoleão, João Menezes,
Jonas Pinheiro, Gilson Machado, Antônio Carlos Konder
Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Vir
gílio Távora. Bonifácio de Andrada, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Ottomar Pinto e Jamil Haddad. ABSTEN
çÃO do Senhor Deputado João Herrmann Neto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 17 Constituintes;
votaram NÃO 65 Constituintes; absteve-se de votar 1
Constituinte. Total: 83 votos. O Destaque foi rejeitado.

Teremos agora, de autoria do Constituinte José Ignácio
Ferreira, o Destaque n.o 5623, que está, naturalmente, pre
judicado porque o próprio texto consta do 2.0 Substitutivo.

Passamos ao Inciso lU. Em votação o Destaque n.o
4324, requerido pelo Constituinte Paulo Macarini, referente
à Emenda n.o 22889. (Pausa) S. Ex.a está ausente. Está
prejudicado o destaque,

Em votação o Destaque n.> 5623, requerido pelo Cons
tituinte José Ignácio Ferreira, referente à Emenda n.o
32818.

O SR. CONSTITUINTE JOS:Ê IGNÁCIO FERREIRA _
Sr. Presidente, retiro o destaque.

O SiR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirado
o destaque.

Em votação o Destaque n.o 1654, requerido pelo Cons
tituinte Délio Braz, referente à Emenda n.O 33819. (Pausa)
Ausente. Prejudicado o destaque.

Passamos ao Inciso IV.

Destaque n.o 5305-87, do Sr. Manoel Moreira
- Emenda n.o IP-01904-4, do Sr. Renato Vianna
"que modifica o inciso V o artigo 52 do Projeto d~
Constituição (art. 19 inciso IV, Substitutivo n. O 2)".
(199.1t votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Em vota
ção o Destaque n.O 5305, requerido pelo Constituinte Ma
noel Moreira, referente à Emenda n,o 1904, do Constituinte
Renato Vianna. O Constituinte Manoel Moreira está au
sente, mas indicou o Constituinte Nelson Carneiro para
sustentar o destaque. S. Ex.a tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, este é o mais simples dos
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destaque até agora oferecido ao exame desta Comissão.
O texto atual diz:

"Dê-se ao inciso V do art. 52 a seguinte reda
ção:

v - a plataforma continental e seus recursos
naturais."

O que a emenda visa é modificar para:
"V - os recursos naturais da plataforma con

tinental."

São as mesmas palavras, com nova redação. Por quê?
O que isso importa? Importa que o texto se ajusta ao
tratado sobre o Direito do Mar, já aprovado pela Câmara
dos Deputados e que se encontra atualmente na Comissão
de Relações Exteriores do Senado Federal.

O Estado costeiro exercerá direitos de soberania sobre
a plataforma continental tão-somente para efeitos de ex
ploração e aproveitamento dos seus recursos naturais. Os
recursos naturais a que se refere este dispositivo são os
recursos minerais e outros recursos não vivos do leito do
mar e subsolo, isto é, aqueles que no período da captura
estão imóveis no leito do mar ou no subsolo.

Pela simples modificação da redação, assegura-se ao
Brasil não só na presença entre os signatários do tratado
sobre o Direito do Mar, já aprovado unanimemente pela
Câmara dos Deputados, mas também o direito aos recursos
naturais na plataforma continental - não a plataforma
continental e seus recursos naturais.

Peço a atenção do nobre Relator para a relevância
dessa simples transposição para a economia nacional, por
que passaremos a ter o direito de haver e receber todos
os recursos naturais na plataforma continental. É um
assunto tipicamente técnico, pelo qual não há nenhum
interesse político, a não ser a defesa dos interesses do
País.

Era só, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para falar

a favor da emenda, o Constituinte Renato Vianna tem a
palavra.

o SR. CONSTITUINTE RENATO VIANNA - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, a emenda de nossa autoria,
cujo destaque foi requerido pelo Constituinte Manoel Mo
reira, visa a corrigir o texto que, na sua redação atual,
dispõe:

"Inclua-se entre os bens da União a plataforma
continental e seus recursos naturais."

Para evitar-se, inclusive, problemas para o Brasil, na
qualidade de signatário da Convenção das Nações Unidas
sobre o Direito do Mar, é necessário que o texto constitu
cional ora em elaboração não venha a conter disposições
conflitantes com aquele documento 'que, afinal, recebeu
mais acolhida no meio internacional do que a própria Carta
das Nações Unidas.

O nobre Constituinte Nelson Carneiro é, inclusive,
membro e relator da Comissão dos Direitos do Mar e se
prontificou, imediatamente, a fazer a defesa de nossa
emenda.

Sabemos que, pelo Direito Internacional e de acordo
com a convenção das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar, a plataforma continental de um Estado costeiro com
preende o leito e o subsolo da margem continental - o
prolongamento natural do territ6rio do Estado - até uma
distância de, no mínimo, 220 milhas marítimas das linhas
de base a partir das quais se mede a largura do mar ter
ritorial, e, no máximo, 350 milhas marítimas das referidas
linhas, quando, observada determinada metodologia, a

margem continental se estende além desta distância, o que
possivelmente ocorre em três pontos da nossa margem
continental: na calha do rio Amazonas, no saliente nor
destino e no sul do País.

O que é preciso que fique esclarecido neste instante é
que a Convenção diz que o Estado costeiro exercerá direitos
de soberania sobre a plataforma continental tão-somente
para efeitos de exploração e aproveitamento dos seus re
cursos naturais. Seria um erro flagrante considerarmos a
plataforma continental um bem da lj'nião. Na verdade, o
que pertence à União são os recursos naturais da plata
ronna continental. Portanto, é essa a inversão que pre
tendemos e que julgamos seja necessária à sua aprovação,
para que o texto não conflite com a Convenção das Nações
Unidas sobre o Direito do Mar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Relator, para pronunciar-se a respeito do
assunto.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, a
Relatoria apesar de todo o esforço de análise sintática,
síntagmátíca e léxica para superar suas limitações, não
consegue encontrar diferença de natureza semântica entre
o que está no texto do Relator e o que está sendo proposto.

No entatno, em homenagem aos ilustres Constituintes
Renato Vianna e Nelson Carneiro, acolhe a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, esclareço ao Relator que a plataforma conti
nental não é um bem da União. Por bem da União enten
de-se os recursos encontrados na plataforma continental.
Porém, o texto d1z que a plataforma continental é um bem
da União, além dos seus recursos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre
Constituinte Nelson Carneiro, parece-me que isso foi sufi
cientemente explicado. A menos que V. Ex.a. queira, como
grande advogado, falar pela última vez para deixar o efeito
causado, o assunto está perfeitamente esclarecido. Passo
à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Antônio
Britto, Artur da Távola, Celso Dourado, Cristina Tavares,
Egídi9 Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fer
nando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Fernan
do Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Her
mann Neto, José Fogaça, José Geraldo, José Paulo
Bisol, José Richa, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson
Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Paulo !Ramos,
Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna,
Rodrigues Palma, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Vir
gíldásío de Senna. Wilson Martins, Antonio Mariz, Israel
Pinheiro, José Costa, José Maranhão, José Tavares, Miro
Teixeira, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Roberto Brant,
Rose de Freitas, Vicente Bago, Vilson Souza, Christóvam
Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Ben
jamim, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José San
tana de Vasconcelos, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Paulo
Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Valmir Cam
pelo, João Menezes, Jonas Pinheiro, Gilson Machado, Si
mão Sessim, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza
Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Virgílio Távora, Adylson
Motta, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Fran
cisco Rossi, Gastone Righi, Luiz Inácio Lula da Silva, Plí
nio Arruda Sampaio, Ottomar Pinto, Haroldo Lima, Ro
berto Freire e Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguintes
senhores Constituintes: José Ignácio Ferreira, Nilson Gib
son, Theodoro Mendes, Alceni Guerra, Aloysio Chaves e
Enoc Vieira.
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Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n.o 5305-87, o Sr. Jarbas Passarinho, Ter
ceiro-Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Fernando Henrique
Cardoso, Quarto-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 80 Cons
tituintes; votaram NÃO 6 Constituintes. Total: 86 votos.
O Destaque foi aprovado.

Passamos ao inciso VI.

Destaque n,v 003872-87 - Emenda n.? ES
26045-6, do Sr. Gastone Righi, "que modifica o
art. 30, inciso VII, do Substitutivo n.O 1 (art. 19,
"caput", inciso VI, do Substitutivo n.? 2)" (200.a
votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Existe um pedido de preferência do Constituinte Gastone
Righi para o Destaque n.o 3872, referente à Emenda n.?
26045.

Vamos passar à votação da preferência. Os Srs. Cons
tituintes que estão de acordo com o pedido de preferência
do Constituinte Gastone Righi, permaneçam como estão.
(Pausa) Aprovada a preferência.

Trata-se de emenda supressiva ao inciso VI, que diz:

" ... terrenos de marinha e seus acrescidos."
Propõe o Constituinte a supressão do inciso ...
O SR. CONSTITUINTE JOS:É FOGAÇA - Permita-me,

Sr. Presidente, para um esclarecimento.
V. Ex.a se referiu à Emenda n.O 26045 como supressiva.

A emenda, porém, refere-se ao inciso VII, e é aditiva.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Parece ter havido um engano da Mesa. A emenda não é
supressiva, mas aditiva. Manda acrescer ao inciso VII, que
diz " .. , terrenos de marinha e seus acrescidos," as expres
sões:

... "considerados como de interesse para a se
gurança nacional, constituindo-se os demais patri·
mõnío dos municípios."

Concedo a palavra ao Constituinte Gastone Righi, para
defender o destaque solicitado.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, desejo chamar a atenção dos
ilustres membros desta Comissão para minha emenda, que
é de revelante importância. Visa a estabelecer que perten
cem à União os terrenos de marinha considerados de in
teresse para a segurança nacional, passando os demais a
pertencer aos municípios.

Quero esclarecer o assunto aos ilustres pares, por ser
extremamente relevante.

Terrenos de marinha são todos os terrenos situados
até 33 metros do preamar médio de 1831, ocasião em que
houve uma grande enchente. Todos os terrenos situados
na desembocadura de rios ao longo de todo o litoral rnarí
tímo, bem como nos braços de mar e nos rios interesta
duais até 33 metros de onde foram as águas da grande
enchente de 1831 são considerados de marinha. O que não
quer dizer que sejam da Marinha. Terrenos de marinha
pertencem ao Serviço do Patrimônio da União. :É exata
mente nesses terrenos que se localizam os mocambos, as
palafitas, as grandes favelas de todas as regiões litorâneas,
seja em Recife, Salvador, Belém, Santos, Cubatão, São Vi
cente, no São Francisco ou onde houver litoral ou braços
de mar.

Ocorre que esses terrenos de marinha, cuja proprie
dade é da União, não podem ser transferidos a particula
res nem podem ser urbanizados ou administrados pelos
municípios. E assim as favelas se eternizam, sem qualquer

condição, para o Poder Público de dar solução local. É
preciso que se transfiram esses terrenos aos municípios,
para que seus titulares possam ter mais facilidade nas
transferências do domínio útil e, ainda, se permita ao Po
der Público municipal remanejá-Ios, urbanízá-los, Ioteá-los
e dar-lhes características muito mais humanitárias.

Não pensem V. Ex.as que se trata de problema de pe·
quena monta. São milhões as propriedades que se esten
dem ao longo desses terrenos de marinha. Todos os aparta
mentos de frente para o mar, em toda cidade banhada pelo
oceano, são terrenos de marinha, e a transferência de um
único apartamento fica sempre na dependência de um al
vará, que o infeliz ocupante tem de tirar, no Serviço do
Patrimônio da União, localizado apenas nas capitais dos
Estados, com ônus muito grande.
• :É uma grande confusão dominial, que não se resolve.
Na realidade, se passarmos esses terrenos do Poder Públi
co Federal para o Poder Público Municipal, agilizar-se-á a
movimentação, a humanização e a urbanização desses ter
renos. Assim, faço um apelo aos membros da Comissão de
Sistematização, para que acolham a minha emenda, escla
recendo mais que, se tirarmos do Patrimônio Federal ape
nas os terrenos não considerados de interesse para a se
gurança nacional, não estaremos criando qualquer preben
da ou diminuição de receita, já que as taxas de ocupação
desses terrenos não dão sequer para pagar o que a União
despende com seus serviços de fiscalização e manutenção
do Serviço de Patrimônio da União.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) .
Com a palavra o ilustre Constituinte Luiz Salomão, para
encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr. Presi
dente, Sr.as e Srs. Constituintes, serei bastante breve, por
que o absurdo desta proposição não carece de demonstra
ção mais detalhada.

A questão posta pelo nobre Constituinte Gastone Righi,
no sentido de restringir o domínio da União às faixas de
terreno da Marinha que interessem à segurança nacional,
evidentemente contempla a intenção de municipalizar os
terrenos de marinha, caso houvesse uma definição restri
tiva do que seja segurança nacional. De qualquer maneira,
se fôssemos enfocar por esse ângulo, toda a costa seria de
segurança nacional, tendo em vista qualquer tipo de agres
são externa.

Mas, não é essa a questão, nobre Constituinte Gastone
Righi.

A questão fundamental é que o Serviço de Patrimônio
da União, efetivamente, exerce de maneira adequada sua
função. As questões apontadas por V. Ex.a, como a forma
ção de mocambos e de favelas à beira-mar, decorrem da
pressão urbana, decorre de todas as dificuldades de torma
ção das cidades, da inexistência de uma reforma agrária
que permita o assentamento adequado das populações, so
bretudo as carentes.

O que S. Ex.a está pretendendo, pr~vav~lme~te, é a
proliferação dos loteamentos, das mansoe~. a beira-mar,
das casas de veraneio, que certamente surgrriam como co
gumelos, caso houvesse a munícipalízação ~os t.e~:;e~lOs de
marinha. Isto só favoreceria à especulaçao ímobfliárfa, que
exerce pressões sobre as municipalidades menos dotadas,
no sentido de fazer prevalecer seus interesses.

A emenda do Constituinte Gastone Righi atenta contra
a proteção do patrimônio de todos, do patrimônio da
União, porque as faixas de terrenos de marinha são bens
públicos que têm de ser preservados.

Era o que tinha a dizer, conclamando os Srs. Consti
tuintes a votarem contra a emenda do Constituinte Gasto
ne Righi. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Dou a palavra ao Relator, se desejar fazer uso dela.
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o SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, o
Constituinte Antônio Carlos Konder Reis vai manifestar-se
pela Relatoria.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não, Sr. Constituinte Antônio Carlos Konder Reis, va
mos ouvir V. Ex.a

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) - Sr.
Presidente, Sr.ll S e Srs. CDnstituintes, as Oonstituições an
teriores caracterizavam o domínio da União, a proprieda
de da União sobre os terrenos de marinha, considerando-os,
de modo geral, de interesse de segurança nacional. Nos
Textos Constitucionais de 1946, 1967 e 1969 não encontra
mos tal especificação. Ela existe, está presente no texto do
projeto como um imperativo da boa técnica de elaboração
constitucional. Assim é que já no item II foram íncluídos
entre os bens da União as terras marginais aos rios fe
derais e as praias fluviais desses mesmos rios. Estendeu
se o conceito, deu-se maior amplitude ao elenco de bens da
União. Em decorrência dessa orientação, o Sr. Relator
especificou os terrenos de marinha, e seus acrescidos.

A emenda do nobre Constituinte Gastone Righi - acre
dita o Sr. Relator-Geral, em cujo nome falo neste momento
- foi inspirada por algumas dificuldades burocráticas que
porventura existiam quando da regularização dos termos de
ocupação e dos termos de aforamento desses terrenos de
marinha. Que eles são do interesse da segurança nacional,
não há dúvida. A legislação em vigor estabelece como ter
reno de marinha uma faixa de 33 metros a partir da prea
mar média de 1860 e, ainda, uma faixa das margens dos
rios, até onde chegam as águas das marés.

Admitamos, Sras. e Srs. Constituintes, que a emenda
pudesse merecer acolhida. Diz a emenda:

"Os terrenos de marinha considerados como
de interesse para a segurança nacional, constituin
do-se os demais patrimônios dos Municípios."

Quando seriam esses terrenos assim considerados? Qual
o critério a adotar para a aprovação de uma lei que fizesse
a distinção? O texto constitucional não pode abrigar tal
singularidade, jã que estabelece regras gerais. Os terrenos
de marinha são de propriedade da União, incluem-se entre
os bens da União, mas podem ser objeto de ocupação ou
aforamento de particulares ou de outras entidades de di
reito público, quando o interesse da segurança nacional
naquele momento e naquela área não ditar que à União
se reserve o domínio dessa área.

O nobre Constituinte Gastone Righi levantou ainda a
questão das aglomerações populacionais urbanas, dos mo
cambos, nessa região. Cabe a pergunta: a transferência des
sa área para a propriedade dos municípios mudaria o qua
dro? A situação se alteraria? Evidentemente, não, porque
outros são os fatores - não o descuido, o descaso ou as
dificuldades burocráticas que estão criando esses núcleos
populacionais em terrenos de marinha -, outros são os
fatores, repito, que ditam as condições para que aqueles
que não têm terra e precisam morar, ocupem esses terre
nos.

Finalmente, em nome do Relator-Geral, quero lembrar
o aspecto da ocupação das terras de marinha pelos pesca
dores, especialmente pelos pescadores artesanais.

Em razão de emenda que apresentei quando exerci
mandato de Senador, só o Serviço de Patrimônio da União,
com assessoria do Ministério da Marinha, pode fazer cum
prir a lei - salutar lei - que assegura a preferência aos
pescadores artesanais quanto à ocupação dos terrenos de
marinha, indispensáveis ao exercício de suas atividades.

Por isso, o Sr. Relator-Geral fica com a especificação
do texto e manifesta-se contrariamente à emenda do nobre
Constituinte Gastone Righi. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação a matéria.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Theodoro Mendes, Francisco Rossi, Gastone Righi, Otto
mar Pinto e Roberto Freire. Votaram NÃO os seguintes
Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade,
Alfredo Campos, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernar
do Cabral, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fer
nando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto,
Haroldo Sabóia, João Calmon, João Herrmann Neto, José
Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa,
Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jo
bim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pimen
ta da Veiga, Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Rodrigues
Palma, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de
Senna, Wilson Martins, Antonio Mariz, José Costa, José
Maranhão, José Tavares, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Ro
berto Brant, Rose de Freitas, Vicente Bogo, Vilson Souza,
Aloysio Chaves, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eral
do Tinoco, Francisco Benjamim, Inocêncio Oliveira, José
Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís Eduar·
do, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Ricardo Fíúza, Sandra
Cavalcanti, Valmir Campelo, Enoc Vieira, João Menezes,
Jonas Pinheiro, Paes Landim, Simão Sessim, Antônio Car
los Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, José Maurício,
Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Luiz Inácio Lula da Silva,
Plinio Arruda Sampaio, Haroldo Lima e Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 5 Cons
tituintes; votaram NãO 76 Constituintes. Total: 81 votos.
O Destaque foi rejeitado.

Passamos ao Destaque n.O 6209, do Constituinte José
Santana de Vasconcellos. (Pausa)

S. Ex. a retirou o destaque.
Passamos ao inciso VII.
Existe uma emenda substitutiva do Constituinte José

Dutra. (Pausa) S. Ex.a não está presente. Fica prejudicada
a matéria.

Em votação o Destaque n.O 4471, do Constituinte José
Egreja. (Pausa) S. Ex.a não está presente. Prejudicado o
destaque.

Em votação os Destaques n.os 4260 e 4262, do Consti
tuinte Lúcio Alcântara. (Pausa) S. Ex.a desistiu.

Passamos ao inciso IX.
Há um pedido de preferência, do Constituinte Euclides

Scalco, para o Destaque n.o 4206, que visa suprimir a ex
pressão "de posse imemorial".

O Constituinte Euclides Scalco tem indicação para o
Constituinte Severo Gomes.

Em votação a preferênica.
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo, perma

neçam como estão. (Pausa) Aprovada a preferência.

Destaque D.a 004206-87, do Sr. Euclides Scalco,
"que suprime a expressão "de posse imemorial" uo
art. 19, inciso IX, do Substitutivo D.O 2". (201.a vu
tação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos à votação.

Para encaminhar a votação, fala o Constituinte Severo
Gomes.

O SR. CONSTITUINTE SEVERO GOMES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, trata-se de destaque que pro
põe a supressão da expressão "de posse imemorial", como
característica fundamental na qualificação de terras ocupa
d~s pelos indígenas. A razão da proposta é o fato de que
sao poucas as populações indígenas que hoje ocupam ter
ras que poderiam ser qualificadas de "posse ímemoríal".
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São populações que vêm sendo remanejadas ao longo de
nossa Históriá, desde os aldeamentos de Marquês de Pom
bal, até os mais recentes, quando a própria Funai transfe
riu populações indígenas de uma região para outra com
intuito até de preservá-las.

Quer dizer, a manutenção da expressão "de posse ime
morial" reduziria substancialmente as terras ocupadas ho
je pelos indígenas. Quero lembrar aos Srs. Constituintes
que, com a morte do Marechal Rondon, assumiu a Presi
dência da Comissão Nacional de Proteção ao índio a ProP
Heloísa Alberto Torres, filha de uma grande figura da Re
pública - Alberto Torres.

Conheci-a já muito idosa, doente ·e com dificuldades
de movimentação. Mesmo assim, no momento dramático
em que se discutia a Constituição de 1967, ela me pro
curou no Ministério da Agricultura, carregada de indig
nação, porque, por um lapso, o legislador tinha deixado
de fazer, no projeto de constituição, referência às terras
das populações indígenas.

Dizia ela: "Durante todo esse tempo temos na Cons
tituição esse direito assegurado, ·e continua havendo ge
nocídio. Imagine o que poderia ocorrer com a manuten
ção daquilo!"

Em seguida, fui ao Palácio das Laranj eiras e de lá
nos comunicamos com o Relator da Constituinte de en
tão, o Senador Konder Reis, que introduziu a emenda,
Faltavam apenas 24 horas e, com essa providência do
ilustre Senador, a Constituição continuou a preservar as
populações indígenas, livrando-se daquele cochilo.

Hoje repete-se essa questão. A permanência da ex
pressão "de posse ímemoríal" reduzirá substancialmente
as terras ocupadas pela população indígena. Cabe a nós,
Constituintes, fundados na tradição republicana - nun
ca se usou a expressão "da posse ímemoríal", nem no
texto constitucional, nem na legislação ordinária - fa
zer essa correção, para assegurar um caminho certo,
ético e moral, em obediência à nossa tradição e ao pre
conizado pelo Marechal Rondon. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henriqua Oardoso)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gerson Peres,
para encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Prezados
colegas, essa questão das terras dos índios tem sido uma
preocupação de pessoas que estão fora da órbita dos inte
resses e das verdadeiras necessidades dos índíos brasilei
ros. Vejam bem o risco imenso que vamos correr se reti
rarmos a expressão "posse imemorial", que é fundamental
para garantir a sobrevivência das tribos indígenas. Dei
xar isso a desc-oberto é proporcionar um jogo até com as
próprias tribos indígenas - como já o estão fazendo.

Pegam-se grupos de dezenas de índios e alocam-nos
em determinadas áreas por onde eles ainda não passa
ram, transformando-as em novas propriedades indígenas,
para, mais adiante, multiplicar isso por dez. Chega-se ao
absurdo de, hoje, no Estado do Pará, 14% da nossa área
territorial estarem destinadas aos índios, que jamais po
derão ocupá-la.

Porque eles não existem! Há terra demais para pouco
indio. Vamos ser honestos e sinceros com o nosso País.
Vamos dar aos índios terras onde eles possam realmente
viver, produzir e abastecer-se. Mas, qual o interesse de
multiplicar isso? O que 'está por detrás disso tudo? Não
sabemos.

Diz o nobre Constituinte Bevero Gomes que, não cons
tando a expressão, estaremos garantindo mais a posse das
terras dos índios. É justamente o contrário. Constando é
que estaremos protegendo a vida desses silvícolas nas
áreas onde habitam. Isto porque cabe à União detectar
realmente estas populações. Já deve existir este cadas
tro, pelo tempo que a Funai existe, pelo tempo que as

Constituições tratam da vida dos índios, pelo tempo que
os órgãos protetores dos índios existem no território na
cional. Será muito difícil surgir uma nova população in
dígena ou, talvez, uma outra, ainda desconhecida no
Brasil. Todas elas são detectadas e conhecidas. Por isso
mesmo, a posse deve ser imemorial, porque já as identi
ficamos, já as conhecemos, já as quantificamos. Sabemos,
quase com absoluta certeza, a quantidade de índíos que o
nosso País possui. Para que, então, esta luta aleatória,
quase que contraditória até? Atacam-se os homens pú
blicos que vêm à tribuna ou que defendem a propriedade
para os índios dentro de limites corretos, adequados e de
áreas onde eles realmente existem. Não se pode fazer com
o índio um jogo de interesses estranhos que não sabemos
de onde parte, de que lado vem e a quem vai favorecer.

Nossa preocupação, ao pedir a V. Exas que deixem
como está no texto é única e basicamente fundamentada
no princípio de que a posse imemorial defende os ínte
resses dos índios, não é contrária aos índios.

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

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pergunto ao Relator se deseja fazer uso da palavra.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sim, Sr. Pre
sidente.

Srs. Constituintes, o inciso IX, quando se reporta às
terras de posse Imemoríal, onde se acham permanente
mente localizados os índios, tem que ser entendido com o
§ 1.0 do art. 262, que define o que são terras de posse
imemorial.

Como o Relator achou que a questão deveria ficar em
aberto, sua posição é de manutenção, mas a Relatoria
auxiliar está dispensada quanto à sua posição.

Era apenas isso que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Antônio Britto, Artur da
Távola, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso,
Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João
Herrmann Neto, José Fogaça, José Paulo Bisol, José Serra,
Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Raimundo Bezerra, Severo Gomes, Sigmaringa Sei
xas, Virgildásio de Senna, Antonio Mariz, José Carlos
Grecco, José Costa, Miro Teixeira, Roberto Brant, Rose de
Freitas, Vicente Bogo, Vilson Souza, Alceni Guerra, Bran
dão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco
Rossi, Gastone Righí, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio
Arruda Sampaio, Aldo Arantes, Roberto Freire e Jamil
Haddad. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituin
tes: Alfredo Campos, Bernardo Cabral, Fernando Bezerra
Goelho, João Calmon, José Ignácio Ferreira, José Richa,
Manoel Moreira, Mário Uma, Nelson Oarneiro, Nelson
Jobim, Prisco Viana, Renato V!ianna, Rodrigues Palma,
Theodoro Mendes, Israel Pinheiro, José Maranhão, José
Tavares, Aloysio Chaves, Christóvam Chiaradia, Edme Ta
vares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Lins, José
Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Oscar Corrêa,
Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Val
mir Campelo, Enoc Vieira, João Menezes, Paes Landim,
Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres,
Adylson Motta, Bonifácio de Andrada, Ottomar Pinto e
Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 43
Constituintes; votaram NÃO 40 Constituintes. Total: 83
votos. O Destaque foi prejudicado por falta de quorum
qualificado. -
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Requerímente de preferência para votação do
Destaque n.? 276-87, do Sr. Haroldo Lima 
Emenda n.? ES-33022-5, do Sr. Plínio Arruda
Sampaio e outros, "que modifica o art. 30, inciso
X, do Substitutivo n.o 1 (art. 19, inciso IX, do
Substitutivo n,? 2)". (202.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Há, aqui, requerimento do Constituinte Haroldo Lima, de
preferência para o Destaque n,v 276, do Constituinte Plí
nio Arruda Sampaio.

Em votação a preferência. O destaque apenas dá
nova redação ao art. 30, inciso X. Ficaria da seguinte
forma: ... "as terras ocupadas pelos índios.

Não está prejudicado.
Srs. Constituintes, a preferência está em votação.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Com a palavra o nobre Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, discutimos aqui e acabamos votando uma emen
da mais abrangente, que pedia a supressão da expressão
"de posse ímemoríal", Vem a emenda do nobre Constituin
te agora e pede a exclusão da palavra "posse", quando a
proposição foi prejudicada. Veja bem, se permanece o
texto, como agora se procura burlar, através de uma
emenda, eliminando a peça importante que ficou conso
lidada no texto?

Se V. Ex.a me convencer, estou disposto a acatar os
argumentos da Presidência. Estamos aqui para discutir e
acatar os argumentos da razão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou explicar os fundamentos da decisão da Mesa.

A Mesa informa que a decisão foi baseada no fato de
que a primeira emenda era modificativa. Esta é substi
tutiva e, portanto, de acordo com informação técnica, está
em votação a preferência.

Aqueles que desejam votar favoravelmente à prefe
rência, por favor queiram manifestar-se. (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE INOCÊNCIO OLIVEffiA - Sr.
Presidente, peço verificação de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O pedido de verificação foi aceito.

Vamos fazer a votação pelo processo eletrônico. Os
que aprovarem a preferência, votarão SIM; os que a
reíeítarem, votarão NAO.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, é a ordem natural. Foi a primeira emenda a
ser votada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Houve pedido de verificação de votação. Há uma pre
rerêneía pedida e outra, em seguida.

Estamos em votação. Só concederei a palavra a ques
tões relativas à votação,

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Permita
me, Sr. Presddente.

A questão de ordem do Constituinte Ademir Andrade
tem procedência. O pedido de preferência é meu; é minha
a emenda. Meu destaque é o primeiro, independentemente
da preferência. Tenho a preferência.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- V. Ex.a desiste da preferência?

O sa. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Se V. Ex.a
reafirmar que se trata do meu pedido de preferência 
a preferêneda natural é do meu destaque -, 'eu desisto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Desculpe-me V. Ex.a Não se trata do S/eu destaque.

Se fosse, com muito prazer eu já o teria colocado em
votação. Se V. Ex.a desístír, há 'Outro pedido de prefe
rência; sou obrigado a colocar em votação o outro. É tão
simples ...

Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Constituintes: Abigail

Feitosa, Ademir Andrade, Antônio Britto, Artur da Tá
vola, Bernardo oaoral, Celso Dourado, Crdstina Tavares,
Egídio Ferreira Lima, F1ernando Gasparian, Fernando
Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Franci&co Pinto, Ha
roldo Sabóia, José Fogaça, José Ignácio Ferreira, José
Paulo Bisol, Mário Lima, Nelson oameíro, Nelson Jobim,
Nelson Friedrich, Paulo Ramos, Pimenta da Vedga, Rai
mundo Bezerra, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Vir
gíldásío de Senna, Antonio Mariz, José Carlos Grecco,
José Costa, José Tavares, Miro Tei:x:eira, Nelson Wedekin,
Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vdcente Bogo, Vilson
Souza, Alceni Guerra, Antônio Carlos Konder Reis, Bran
dão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco
Rossi, Luis Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio,
Haroldo Lima, Roberto Freir,e e Jamâ.l Haddad. Votaram
NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Fernando Be
zerra Coelho, João Calmon, José Richa, Nilson Gibson,
Rodrigues Palma, Theodoro Mendes, Israel Pinheiro, José
Maranhão, Aloysio Chaves, Christóvam Chiaradia, Edme
Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Inocêncio
Oliveira, José Lins, José Lourenço, José Santana de Vas
concellos, Luis Eduardo, oscae Corrêa, Paulo Pimentel,
Ricardo Fiúza, Sandra oavaíeanü, Darcy Pozza, Jarbas
Passarinho, Virgílio Távora, Gastone Righi, Joaquim B€
vílacqua e Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 47
Constituintes; votaram NAO 28 Constituintes. Total: 75
votos. O requerimento de preferência foi aprovado.

Destaque n.o 000276-87, do Sr. Haroldo Lima
- Emenda n.? ES·33022·5, do Sr. Plínio Arruda
Sampaio e outros, "que modifica o art. 30, inciso
X, do Substitutivo n.O 1 (art. 19, inciso IX, do
do Substitutivo n.o 2)". (203.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Plínio Ar

ruda Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, meus caros colegas Constituintes, cha
mo a atenção de alguns colegas para o fato de que, .talv.ez
pela polarização natural dos assuntos nesta casa, não
tenham atentado bem para o voto que acabam de dar e
possam rever suas posições, em função do raciocínio que
quero fazer aquã.

Não quero, de maneira alguma, ídeologízar essa ques
tão nem transformá-la num assunto passional e defini
tório do posicionamento de pessoas, aqui. Quero fazer
um apelo aos meus colegas.

A marca de uma civílização, de uma cultura, de uma
democracia é a defesa do destituído, do mais traco, da
quele que não tem como se defender por meios próprios.
Por ãsso, é uma tradição eonstítucíonal brasileira a de
fesa do silvícola, a defesa do indígena. Desde a nossa
primeira Constituição, e passando por todas as Consti
tuíções, as de 34, 37, 46 e a de 67, foram ínstãtuídos no
texto constítneíonal precettos que garantem ao silvícola
a posse, a propriedade e o domínio da terra em que
habitam, sem as restrições que queremos dmpor agora.
Esta seria, pois, a primeira Constituição a introduzir no
texto constítucíonal restrições que nenhuma das outras
instituiu.
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Qu-ero citar aqui um exemplo msuspeíto, os colegas
que conhecem a minha posição, sabem quão insuspeito
sou para invocar, em benefício da minha tese, a Cons
tituição de 1967, que tem exatamente a mesma redação
que estamos 'Propondo em nossa 'emenda, isto é, que o
texto constitucional ,reza: "Incluam-se entre os bens da
União as terras ocupadas pelos silvícolas".

O que queremos é que seí a a terra ocupada pelos
índios, De modo que não há radícalísmo, leviandade ou
espírito de levar mais longe a liberdade. Há simplesmente,
a reprodução daquilo que o regime militar concedeu aos
indígenas deste País.

Mas não queria terminar sem apelar à consciência
dos juristas que me ouvem: se aprovarmos a exigência
da terra ãmemoríal, da posse ímemoríal, isto quer dizer
que, para se considerar uma terra da União, um bem
da União onde vivam os Indígena, é 'Preciso que se prove
a ímemortabílídada da presença indígena aí. Se essa con
dição não for cumprida, a terra não pode ser da União,
embora os índios ali este] amo Se ela não for da União,
de quem será? Ela não pode ser dos silvícolas, porque eles
não têm o estatuto jurídí.co de personalidade plena e,
portanto, não podem requerer usucapião. E quem vai re
querer usucapião dessa terra? O branco, o grileiro, os
que não respeitam nem a própría condição dos silvícolas
no Brasil. (Palmas)

Faço um apelo aos companheiros, para que 'tenham
eonsc'êncía jurídica e vejam a gravidade do que estão
aprovando. Não será nenhuma desfeita nem demérito
que algum companhedro equivocado reveja seu voto e
venha somar-se conosco, dando mais uma prova de que
queremos construir uma sociedade humana, justa e que
:proteja o pequeno neste país. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Concedo a palavra ao Constituinte Gastone Righi, para
falar contra a emenda.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sídente, Srs. Oünstituintes, entendo que o priblema, pre
cipuamente em relação a esta emenda, está sendo tra
tado com muito passíonaíísmo, Desejar-se uma redação
ddversa daquela que consta do art. 19, não será benéfico
para os índios. Vamos esclarecer o porquê.

No artigo fala-se em "terras' de posse imemmial,
onde se acham permanentemente localizados os índios..."
Depois, o art. 202, § 1.0, declara o que são terras de iPOSOO
ímemomíal, Chamo a atenção de V. Ex.as para o § 1.0,
que diz:

"São terras de posse ímemoríal, onde se
acham permanentemente localizados os índios,
aquelas destinadas à sua habitação efetiva, às
suas atívãdades produtivas e às Imemoríaís à sua
preservação cultural, segundo 08 seus usos, cos
tumes e tradições."

Portanto, é muito mais lógico dizer-se que são da
União terras de posse imemorial, aquelas permanente
mente onde se localizam os índios, do que declarar-se
que pertencem à União as terras ocupadas pelos índios.
Entende-e por "ocupada pelos índios" aquela onde está
sua taba, cuja ocupação ele detém. E 'essa posse íme
rnoríal, como definido no art. 26,2, é mutito mais, poís
inclui todas as terras que 'os índios imemorialmente pos
suem, porque 'ali eles caçam, pescam, cultivam suas tra
díções, seus usos e costumes.

O que estão tentando fazer atrav-és do pasetonalísmo
é, na verdade, restringir em relação ao índio, é diminuí
lo. Mas o projeto é muíto mais, avançado. O que está
havendo é um terrível preconcelto, ou incompreensão,
por parte de- alguns. que pretendem, com discursos ou
palavras incisivas, obnubílar, à luz do sol, que é de me
ridiana clareza, o que 'está ocorrendo.

Votar a favor da emenda, 00 contrário do que dis
seram alguns, é votar contra os índios. Portanto, contra

a emenda, a favor dos índios. Fico com o Cabral-H
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Com a 'Palavra, em nome do Sr. Relator, o Consti
tuinte Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, solicitei ao nobre
Relator-Geral que me permitisse emitir seu parecer sobre
esta emenda, por duas razões: primeira, porque fui hon
rado com uma citação do nobre Constituinte Severo Go
mes, quando aqui defendeu sua emenda propondo a ex
clusão da expressão "posse ímemoríal" do inciso constante
do art. 19, que cuida dos bens da União; segunda, porque,
apesar daquela citação honrosíssíma, votei contra a
emenda.

Devo, pois, uma explicação à Casa. E quero íniciá-la
lamentando que o clima passional que se estabeleceu no
plenário da Comissão de Sistematização não tenha permi
tido um exame mais cuidadoso da questão.

Começo seguindo a trilha do nobre Constituinte Plínio
Arruda Sampaio. De fato, as Constituições de 34 e 46 fa
ziam referência ao problema dos silvícolas - ambas no
art. 5.° Uma, na letra "M", e a outra na letra "L". Em
regra constitucional, era a singela incorporação da popu
lação indígena à comunhão nacional. Era quase uma de
claração de intenções. Foi em 1967 que a matéria mereceu
uma atenção especial no Congresso, então convocado para
votar o projeto de Constituição. No art. 8.0 - Dos Bens
da União - a regra escrita foi exatamente aquela que o
Sr. Constituínte Plínio Arruda Sampaio deseja ver repetida
na nova Constituição do Brasil. Mas é preciso que se faça
uma observação. Já o projeto em discussão, o Senador
Aurélio Viana, então Líder do Movimento Democrático
Brasileiro, apresentou em uma emenda, as disposições ge
rais do projeto - emenda acolhida pelo Relator e pela
Comissão, que abriu o caminho para a postura da atual
Assembléia Nacional Constituinte. Dizia o artigo objeto
da emenda do nobre Senador por Alagoas:

"É assegurado aos silvícolas a posse perma
nente das terras que habitam, e reconhecido o seu
direito ao usufruto exclusivo dos recursos natu
rais e de todas as utilidades nela existentes."

Foi, sem dúvida, esse artigo que permitiu que o legis
lador constituinte de 1987 abrisse espaço, no projeto, em
razão de decisão do nobre Sr. Relator-Geral, para o Capí
tulo destinado a cuidar, a proteger, a acobertar os direitos
dos silvícolas.

A Constituição de 1969 repetiu, na forma ampliada, o
dispositivo de 1967, mas condicionou a regra à lei federal,
restringindo, portanto, aquele princípio da Constituição
anterior.

Hoje, Sras. e Srs. Constituintes, o Sr. Relator-Geral
está propondo mais do que uma regra isolada, mais do
que um conjunto de normas e um sistema capaz de de
fender a vida, o desenvolvimento, a cultura da nossa po
pulação indígena. Vejamos se não é assim o projeto. O
art. 19, item IX, reza:

"As terras de posse imemorial, onde se acham
permanentemente localizados os índios ... "

Esta é a regra geral, é a norma básica. Mas ela não
se esgota. O Sr. Relator não se preocupou em garantir
para a União a propriedade das terras ocupadas pelos
índios, ou habitadas por eles, ou de posse ímemorial dos
índios, desde que eles estejam ocupando essas terras. Foi
olém do Capítulo VIII, do art. 262, após o enunciado de
outros diretores, prerrogativas e salvaguardas de proteção
às populações indígenas. O Sr. Relator escreveu, no § 1.0
do art. 262:

"São terras de posse ímemoríal, onde se acham
permanentemente localizados os índios, aquelas
destinadas à sua habitação efetiva... "
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Mas o Relator não se satisfez com essa formulação,
já por si generosa, inovadora e asseguradora dos direitos
dos indígenas. Foi além, e acrescentou:

..... às suas atividades produtivas e as neces
sárias à sua preservação cultural, segundo seus
usos. costumes e tradições."

Se a emenda do nobre Constituinte Plínio Arruda Sam
paio, a quem me contraponho com temor não só pela sua
inteligência, mas, acima de tudo, pelo modelo que é a
sua vida pública, se a emenda de S. Ex.a for aprovada,
com a exclusão da expressão do item IX do art. 19, de
posse imemorial, teremos de alterar o § 1.0 do art. 262.
A Constituição não agasalhará um conceito, uma definição
sobre posse imemorial, e continuará o Brasil a viver a an
gústia, a tristeza, o sofrimento das intermináveis discussões,
nas esferas administrativa e judicial, sobre o que é terra
ocupada por índios, terra habitada pelos índios, terra ne
cessária aos índios, enfim, tudo aquilo que se contenha,
apesar das melhores intenções, no texto constitucional, sem
uma definição clara, precisa, completa do que é posse
imemoriaI.

Por isso, Sr. Presidente, para defender os índios, para
fazê-los presentes na Constituição e assegurar seus direitos,
fico contra a emenda e a favor do texto, exemplar, do
nobre Relator. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Vamos passar à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Antônio Britto, Artur da
Távola, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso,
Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Fo
gaça, José Paulo Bisol, José Serra, Mário Lima, Nelson
Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Paulo Ramos,
Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Severo Gomes, Sig
marínga Seixas, Virgildásio de Senna, Antonio Mariz, José
Carlos Grecco, José Costa, José Tavares, Miro Teixeira,
Nelson Wedekin, Rose de Freitas, Vilson Souza, Alceni
Guerra, José Maurício, Lysâneas Maciel, Bocayuva Cunha,
Francisco Rossi, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda
Sampaio, Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad.
Votaram NÃO os Senhores Constituintes: Alfredto Campos,
Bernardo Cabral, Fernando Bezerra Coelho, João Calmon,
João Herrmann Neto, José Ignácio Ferreira, José Richa,
Manoel Moreira, Nilson Gibson, Renato Vianna, Rodrigues
Palma Theodoro Mendes, Daso Coimbra, Israel Pinheiro,
José Maranhão Marcos Lima, Aloysio Chaves, Arnaldo
Prieto Christóv~mChiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco,
Francisco Benjamim, Inocêncio Oliveira, José Lins, José
Lourenço, José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo,
Oscar Corrêa Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Ca
valcanti, Eno~ Vieira, João Menezes, Paes Landim, Antô
nio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas
Passarinho, Virgílio Távora, Bonifácio de Andrada, Gastone
Righi, Joaquim Bevilacqua e Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 43 Cons
tituintes; votaram NAO 43 Constituintes. Total: 86 votos. O
Destaque foi prejudicado por falta de quorum qualíãcado
Em conseqüência ficam prejudicados todos os demais
destaques relativos a esse inciso.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, esse destaque que acaba de ser votado é de minha
autoria. Não houve quorum para ser considerado rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a razão. Foi prejudicado.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Se é assim,
outro pode ser submetido à votação. Temos aí, Sr. Pre
sidente, um pedido de preferência e um destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Existem pedidos para encerrar a sessão.

Antes, porém, desejo transmitir comunicação do Pre
sidente da Câmara dos Deputados, no sentido de que a
reunião da Câmara convocada para amanhã. às 20h45min.,
ficou antecipada para as 1Gh de amanhã, uma vez que ha
verá também uma sessão do Senado a essa mesma hora.
Conseqüentemente, não se reunirá a Comissão de Sistema
tização amanhã pela manhã.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra V. Ex. a

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Sr. Presi
dente, todos nós estamos às voltas com as constantes alte
rações da nossa política nacional, com os anúncios das
mudanças nos Ministérios, com boatos de toda ordem que
acabam, por vezes, tumultuando e prejudicando os traba
lhos da Constituinte.

Hoje, na sessão da manhã, da Assembléia Nacional
Constituinte, estiveram nas galerias desta Casa funcioná
rios do Incra e do Mirad, que vieram protestar contra a
possível extinção desses dois órgãos, ou seja, o Ministério
da Reforma Agrária e o Jncra.

Recebi agora a informação de que o Sr. Ministro anun
ciaria hoje a extinção do Incra, o que mais uma vez iria
dificultar os trabalhos da Assembléia Nacional Constituin
te, no que tange às negociações e discussões em torno da
reforma agrária. Ainda não tenho informação oficial a este
respeito, pois a notícia me foi passada através de pessoas
que têm trânsito junto ao Mirad.

Gostaria de transmitir essa informação aos colegas
Constituintes, para deixar registrado o meu protesto, caso
seja mesmo consumada essa medida.

Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Infelizmente, não se encontra presente o Líder do Governo.
S. Ex.a poderá dar-lhe informações mais adequadas, ama
nhã, na sessão da Câmara, quando V. Ex.a poderá retornar
a esta questão.

Com a palavra o Constituinte José Genoíno.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre

sidente, é só para ficar claro o fato de que amanhã con
tinuaremos com a sessão desta Comissão, às 14h30min.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Exatamente. Amanhã, às 14h30min 'Continuaremos a
sessão, para votação dos destaques em pauta.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Os des
taques do inciso IX.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Não há dúvida a respeito.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Muito
obrigado a V. Ex.a

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS _
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não. Com a palavra V. Ex.a

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS _
Sr. Presidente, há duas sessões solicitei a V. F..x.a que
me esclarecesse a posição adotada pela Mesa diante das
declarações feitas pelo Consultor-Geral da República,
assacando contra a Assembléia Nacional Constituinte.
V. Ex.a, inclusive, acompanhou as denúncias 'e o protes-
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to que a Deputada Sandra Cavalcanti trouxe ao Ple
nário desta Casa. Tanto da parte da Comissão de Sistema
tização quanto da Mesa da Assembléia Nacional Oons
tituinte, até agora não obtivemos uma resposta, um ato
da Mesa que, pelo menos, esclarecesse, publicamente, o
trabalho que vimos desenvolvendo.

Reitero, portanto, a V. Ex.a solicitação para que esse
assunto não caía no vazio, na ambiguídade, na omissão,
como tem sido praxe nesta Casa. São tão sérias as decla
rações, as injúrias e as calúnias que o Consultor-Geral
assacou contra esta Assembléia, contra o momento hís
tóríeo e político que o Pais viv-e, que não podemos per
mitir, seja por comodismo ou por irresponsabilidade, que
esse assunto seja matéria vencida.

Solicito a V. Ex.a, pessoa responsável que é, um dos
políticos mais ilustres desta Casa, no momento, no exer
cício da Presidência da Comíssão de Sist-ematização, que
nos dê uma resposta, uma posição, eis que não é mais
possível continuar a humilhante situação em que se -an
contra a classe política, que todos os dias, vê seu traba
lho sofrer deformações. Ainda mais agora, com as de-cla
rações caluniosas do Sr. Consultor-Geral da República.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Quero informar a V. Ex.a que as reclamações dirigi
das a esta Comissão de Bístematãzação por V. Ex.a estão
sendo encaminhadas ao Presidente da Assembléia Na
cional Constituinte. Quero informar também a V. Ex.a
que estive hoje com o Pr-esidente Ulysses Guimarães, a
quem perguntai sobre 'as providências tomadas. S. Ex.a
respondeu que havia transmitido nossas informações ao
Sr. Presidente da República e ao Sr. Consultor-Geral da
República.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS
Sr. Presidente, lamento renovar meu protesto. Não pode
mos aceitar que algo declarado sob a forma de difama
ção pública pelo Sr. Saulo Ramos seja objeto, apenas,
de um encontro coloquial entre o Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte, o Con.sultor-Geral da Repú
blica e o Sr. Presidente da R-epública. Isto não redima
ninguém, nem coloca a salvo a postura e o trabalho
desta Comissão.

solíeíto, pois, a V. Ex.a, Sr. Pr-esidente, que reitere
meu pedido, até porque V. Ex.a, com a veemência e a
oportunidade que lhe são características nos seus posi
cionamentos políticos, combateu veementemente tais
acusações. Não podemos admitir que tudo resulte em
conversa coloquial, por parte do Sr. Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte.

Portanto, renovo aqui meu protesto, para que seja
colocada a público a posição do Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- a rsquarlmento de V. Ex.a foi eneamínhado ao Pre
sidente da Assembléia Nacional Constituinte. Como in
formação adicional, eu diria a esta Comissão que o que
poderia, eventualmente, ser um encontro privado tor
nou-se público.

Foi levado, portanto, ao conhecimento direto do Con
sultor-Geral a nossa posição, o que não nos exime de
uma resposta por escrito ao requerimento de V. Ex.a

IV - SUSPENSÃO DA REUNIÃO

o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Presidência vai suspender os trabalhos, convocan
do os Senhores Constituintes para a continuação da pre
sente reunião, amanhã, vinte dois de outubro, às quator
ze e trinta horas.

Está suspensa a reunião.

(Suspende-se a reunião às 20:30 horas.

EM 22 DE OUTUBRO DE 1987

Presidência dos Srs: Brandão Monteiro, Segundo
Vice-Pr,esidente; Jarbas Passarinho, 'I'eroairo-Vâ.ce-Prra
sídente; Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vic-e-Pre
sidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE <Brandão Monteiro) - Haven
do número regimental, declaro reaberta a 'reunião.

II - EXPEDIENTE
Do Senhor Líder do PDC:

"Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, indico o Constituinte Sotero

Cunha para substituir, como Suplente desta Comissão
de Sistematização, ao Constltuínte José Maria Eymael,
nas reuniões nos dias 23 e 24 de outubro corrente.

Sala das Reuniões, 22 de outubro de 1987. - Siqueira
Campos, Vice-Líder do PDC."

IH - COMUNICAÇõES

Do Senhor Constituinte Paulo Pimentel:
a SR. CONSTITUINTE PAULa PIMENTEL - Sr.

Presidente, peço a palavra para uma comuníeação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Paulo Pimentel.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, sinto-me na obrigação de
participar a esta Comissão de Sistematição, e, por in
termédio dela, à Assembléia Nacional Constituinte, um
fato aeonteoído há algumas horas na cidade de Apu
carana, Estado do Paraná.

Tropas do Exército invadiram a Prefeitura e a Câ
mara Municipal. Um capitão, sentado à mesa do prefeito,
ausente, emitiu a seguinte nota oficial, depois de convocar
a imprensa:

"Declaro que nesta data, ínconformado com
a situação financeira 'ê de assistência médica em
que vivem os meus comandados, tomo a inicia
tiva ,e a responsabilidade de protestar contra as
autoridades poljtícas do País. Não obstante,
confio em meus superiores hierárquicos ,e reco
nheço seus esforços. Procedo desta maneira
antas que meus oficiais subalternos -e os sargen
tos o façam."

A nota vem assinada pelo Capo Luiz Fernando Walter
da Almeida, do XXX Batalhão de Infantaria Motorizada,
única unidade do Exército sediada no norte do Paraná.

Faço esta comunicação porque as informações que me
chegam trazem a notícia de que o fato poderá repetir-se
em outras unidades da Federação brasileira. Foi esco
lhida, segundo declarações do capitão, a Prefeitura, a
mesa do prefeito, para que a nota oficial fosse emitida
exatamente para demonstrar uma ameaça à autoridade
civil.

ICom razão ou não, é um protesto extremamente peri..
goso, a meu ver, que pode abalar os trabalhos desta Assem,
bléía Nacional Constituinte.

Não me cabem maiores comentáríos, apenas a comu
nicação da nota oficial, clara, objetiva e com o responsável,
assinando embaixo, um capitão das Forças Armadas.

Era o 'que tinha a comunicar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sr. Cons

tituinte Paulo Pimentel, a Mesa da Comissão de Sistema
tização recebe a sua comunicação. A nota não é uma
questão de ordem. Obviamente, já, por iniciativa do nobre
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Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, ontem, foi apre
sentada uma proposição no sentido de que as Lideranças
dos Partidos e a Mesa da Comissão de Sistematização
buscassem uma reunião com o Presidente Ulysses Gui
marães. Tomamos a iniciativa de dar prosseguimento a
esse requerimento, solicitando ao Presidlente Ulysses
Guimarães essa reunião. É o que posso informar, haja
vista que, regimentalmente, V. Ex.a faz uma comunicação,
não uma questão de ordem. Também entendo que não se
pode, de forma alguma, cercear o direito de um parla
mentar aqui fazer a sua comunicação, em face de que a
Câmara e o Senado estão trabalhando de forma muito
mitigada.

Com a palavra o Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, estou tomando conhecimento desses fatos tra
zidos, agora, pelo nobre IConstituinte Paulo Pimentel e vou
comunicar-me com as autoridades competentes. Assim
que tiver maiores esclarecimentos sobre a situação, pedirei
a benevolência de V. Ex.a para informar à Casa.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sem dú
vida, e a Mesa agradece a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, sobre a mesma questão, sugiro a V. Ex.a, como
Presidente da Comissão de Sistematização, peça ao Pre
sidente da Assembléia Nacional Constituinte uma reunião
de emergência com as Lideranças partidárias e procure
imediatamente obter mais informações sobre esse episódio,
porque entendemos que, como relatou o nobre Constituinte
Paulo Pimentel, foi encontrado um momento, uma ocasião,
para se lançar um manifesto contra a Assembléia Nacional
Constituinte.

Que as autoridades que dirigem a Assembléia Nacional
Constituinte procurem obter informações para, ainda hoje,
dar um quadro mais detalhado à Assembléia Nacional
Constituinte, através da Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
agradece a V. Ex.a a sugestão.

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

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Como
V. Ex.a, nobre Constituinte José Genoíno, faz um reque
rimento, devo deixar claro que já dei prosseguimento a um
requerimento do Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva
ao Presidente da Assembléia Nacional Constituinte. Mas
procurarei fazê-lo hoje ainda, pessoalmente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Para con
cluir e completar a minha sugestão, peço paciência a V.
Ex.a, Sr. Presidente, para que a Presidência da Assembléia
Nacional Constituinte, juntamente com a Presidência da
Comissão de Sistematização, ouvindo as Lideranças par
tidárias, analisem a possibilidade de convocação, em cará
ter permanente, da Assembléia Nacional Constituinte, para
funcionamento permanente, enquanto Assembléia Nacio
nal Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Uma su
gestão que, evidentemente, a Mesa aqui não pode acolhê-la
nem dar prosseguimento, porque, na verdade, esta é uma
questão da Presidência da Assembléia Nacional Consti
tuinte.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Francisco Küster.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO KÜSTER - Na
mesma forma, na mesma direção, quero sugerir a V. Ex.a
sejam adotadas providências imediatas para esclarecer
esta questão que foi levantada, ainda há pouco, neste
microfone, por um dos Constituintes que me antecedeu.
Que não fique por conta do representante do Presidente

José Sarney essa missão, que ela seja da Assembléia Na
cional Constituinte, e que V. Ex.a diligencie imediata
mente para que tenhamos o esclarecimento dos fatos com
relação ao ocorrido.

São providências que solicito de V. Ex.a , Sr. Presidente.

IV - ORDEM DO DIA

VOTA:çÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

TíTULO HI (continuação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o requerimento de preferência, da lavra do ilustre
Constituinte José Genoíno:

"Requeiro, nos termos regimentais, preferên
cia para votação do Destaque n,v 1918, referente
ao Capítulo H do Título IH, art. 19 do Substitu
tivo, referentemente à Emenda n.O 33022."

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo com o
requerimento de preferência, do Constituinte José Ge
noíno, queiram permanecer como estão. (Pausa)

Aprovado.
Em votação o Destaque n.o 1918, requerido pelo Cons

tituinte Luiz Inácio Lula da Silva, referente à Emenda
a sessão ontem. Essa emenda do Constituinte Plínio Arruda
Sampaio.

O destaque objetiva substituir o inciso IX para a se
guinte redação:

"As terras ocupadas pelos índios."

O SR. .CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, só para o meu esclarecimento.

Estou meio confuso. Parece-me que V. Ex.a presidia
a sessão ontem. Essa emenda do Constituinte Plínio Arruda
Sampaio não foi aquela defendida por S. Ex.a ontem, ou
S. Ex.a fazia a defesa de outra? A redação é a mesma, não
alcançou quorum, foi considerada prejudicada.

Estou confuso porque estávamos na preferência da
emenda do Constituinte Haroldo Lima, que deveria entrar
na pauta de hoje. O destaque do Constituinte Haroldo
Lima é que tinha preferência. Agora votamos uma pre
ferência sobre outra preferência. Parece-me que deveria
entrar em votação, salvo melhor juízo ou engano de minha
parte, creio que não estou enganado, a Emenda Haroldo
Lima. Esta é 'que deveria ser votada agora, porque tinha
preferência. V. Ex.a colocou outra preferência?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra, para contraditar, o Sr. Constituinte José Ge
noíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, ontem foi votado o Destaque Haroldo Lima. Este
destaque foi prejudicado por uma razão muito simples: a
votação empatou 43 a 43. Então, não foi rejeitada nem
aprovada, empatou. Não deu quorum para se rejeitar ou
se aprovar a emenda. Por isso, Sr. Presidente, é que a
emenda, mesmo sendo semelhante, sendo de outro desta
que - a emenda é outro destaque - esse outro destaque
deve ser votado, porque o Destaque Haroldo Lima teve
uma votação empatada, 43 a 43. Por isso, que contradito
a questão de ordem do nobre Constituinte Gerson Peres,
no sentido de que o outro destaque seja submetido a votos.
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o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
decide a questão de ordem. Por informações da Beere
taria da Mesa, na verdade, a emenda ontem foi votada
e foi prejudicada. Está prejudicada.

Destaque n.O 000687·87 - Emenda n,? ES·
32414-4, do Sr. Brandão Mont~iro, "que modifica
o art. 30, inciso X, do Substitutivo n.? 1 (art. 19,
inciso IX, do Substitutivo n.O 2)". (204.a votação)

Em votação o Destaque n.O 687, requerido pelo Cons
tituinte Brandão Monteiro, referente à Emenda n." 32414.

Tem a palavra, para encaminhar, a favor, o Oons
tuínte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, volto a esta Comissão para
discutir o inciso IX, do art. 19 do Substitutivo do rela
tor. Diz o Substitutivo do relator que "as terras de posse
ímemoríal, onde se acham permanentemente localizados
os índios", incluem-se entre os bens da União. O que se
discute aqui é que tipo de terras, onde estão os índios, per
tencem à União. Esta é a questão que está sendo posta.
Não estamos discutindo a propriedade dos índios, estamos
discutindo, isto sim, a propriedade da União. Quais os
bens que se incluem entre os bens da União?

Diz o Substitutivo:
Art. 19. Incluem-se entre os bens da União:

IX - as terras e posse imemorlal, onde se
acham permanentemente localizados os índios;

Observem bem, no sistema jurídico brasileiro existe
uma diferença fundamental entre posse e detenção.
Pontes de Miranda chega a examinar o problema da
tença que não se constitui na posse. O conceito de posse
ímernoríal, que está sendo utilizado no inciso IX do
art. 19 vem do art. 432 da Consolidação das t.eís Civis,
de Tei~aira de Freitas, quando dizia: "A posse imemorial
tem força de título à instituição".

Nos Comentários à Consolidação das Leis Civis, o
eminente Teixeira de Freitas já dizia:

"Posse imemorial é aquela de que ninguém
sabe o princípio, nem por ter visto, nem por ter
ouvido, a quem visse ou ouvisse."

Logo, qual é o problema que estamos a conviver?
Conviver, basícamente, é o seguinte: na medida em

que se coloca como requisito para a propriedade da
União - não à propriedade dos índios - que a posse
seja tmemoríal, todos os locais onde os índios 'estão
situados e que não sejam de posse ímemoríal não se
incluem nos bens da União. E é isto o que se discute. E
é basicamente isto o que se discute: a inclusão dos bens,
onde estejam localizados os índios, na propriedade da
União depende que este local seja de posse ímemoríal.
Portanto, está-se criando um requisito a mais, que não
existia no Direito brasileiro, para que os imóveis onde
estejam os índios sejam da propriedade da União.

Pois bem, aqueles locais onde os índios estão locali
zados, onde detenham o imóvel, mas que não seí am de
sua posse ímemoríal, por conseqüência da aplicação do
inciso X, não pertencem à União. E pertencem a quem?
Aos índios não, porque os Indíos têm incapacidade
absoluta, pelo sistema do Código Civil. Quem é o pro
prietário? Serão terras devolutas? Não. E se não se sai
da posse do domínio da União e do domínio dos bens
públicos, estão SUjeitos ao instituto do usucapião. Logo,
o que temos que resguardar aqui não é o problema do
índio, que não se está discutindo; é, isto sim, o domínio da
União, ou seja, todas as longas áreas onde estão locali
zados os índios são de propriedade da União, e é isso
que precisamos assegurar; não podemos condicionar que
a propriedade da União sobre essas terras dependa da

posse ser imemorial. Este é o tema! De resto, leia-se
também - e isto é importante que se leia, e peço a
atenção dos Srs. Constituintes para que tiremos a
nuvem ideológica que está envolvendo o tema - e se
veja o que diz o art. 262 do projeto:

"As terras de posse imemorial dos índios são
destinadas à sua posse permanente."

O que se diz no art. 262, eminente Relator? - Diz-se
que aquelas terras de posse ímemorlal dos índios, somen
te elas, é que são destinadas à posse permanente dos
índios. - Ora, ou posse ímemoríal é igual à pOSSB per
manente e se A é igual a A, não se precisa repetir o
texto. Então, é por isso, e fundamentalmente por isso, e
em defesa do patrimônio da União, isto é que tem que
ficar claro, que se está discutindo. Em defesa do patri
mônio da União, precisamos suprimir o conceito de posse
ímemoríal, e isto se dará com a emenda do eminente
Presidente, que estabelece que "As terras habitadas pelos
índios incluem-se no patrimônio da União". Esta Co
missão precisa assegurar que o patrimônio da União
possa abranger também as terras ocupadas pelos índios.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Constituinte Gerson Peres, que encami
nhará contrariamente à emenda.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente e prezados colegas, nem sempre as palmas,
dados os argumentos, conduzem a uma boa solução, a
uma boa decisão. Vamos parar para pensar que os
argumentos, mesmo brilhantes, do eminente colega que
nos honra com a sua inteligência, nesta Comissão, o
Constituinte Nelson Jobim, são incompatíveis com o que
desejamos para a comunidade indígena. Vejam bem que
S. Ex.a disse: "Nós temos aqui é que garantir os bens
da União, essas terras como bens da União. Pensando
em ajudar os índios? Creio que S. Ex.a não está ajudando
os índios. Nós queremos o contrário! Nós queremos pro
teger o patrimônio hist6rico e ímernoríal dos índios. É
um patrimônio intocável; sendo bem da União, saiba a
União que ela não pode tocar naquele bem. Não sei se
estamos mais certos do que o Constituinte Nelson
Jobim, que defende o direito do Estado sobre a proprie
dade indígena, e nós defendemos, contemos a União
sobre a propriedade ímemoríal dos índios. Parece-nos
que a nossa tese é muito mais 'condizente com os inte
resses dos aeulturados. Estamos protegendo os índios no
que lhe pertence ímemoríalmente, historicamente. O que
quer o Constituinte Nelson Jobim é a restauração do
inciso contido na Constituição arbitrária de 1967:

"As terras ocupadas pelos índios são bens da
União."

QU'eremos corrigir esse ato arbitrário do Estado sobre
a posse ímemorlal dos índios. Queremos avançar, não
queremos retroceder! O que está na Constituição de
1967 é fruto do autoritarismo sobre a propriedade íme
morial dos índios e não compreendo por que os emí
nentes representantes do PMDB querem tirar a posse
ímemoríal do texto Constitucional.

Não há restrição nenhuma. A posse ímemoríal é a
garantia permanente e perene da propriedade da co
munidade silvícola.

Como vai ficar no texto? Vai ocorrer que a União
avançará, com seus tentáculos íntervencíonístas, na pro
priedade ímemoríal indígena. Quando dentro dela ocorrer
alguma riqueza de alto interesse do País, pode, de ma
neira arbitrária, ali avançar.

Sendo a posse ímemoríal da comunidade indígena,
a União vai ter que ajustar as contas com os interesses
dessa comunidade, vai ter que conversar com ela,
porque o direito dessa posse estáconstitucionalmenta
garantido; ao passo que da maneira genérica, como
prevê a Constituição de 1967, que se quer repetir na de
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1987, deixamos a descoberto o único patrimônio que o
índio tem, e porque dizer que o deslocamento deles para
uma outra área que não seja ímemoríal, gera uma posse
garantida, isto não está escrito na Constituição. A Cons
tituição tem que definir bem a garantia da posse de
terra das comunidades indígenas, e o douto relator,
Constituinte Bernardo Cabral, foi muito lúcido, foi muito
nacionalista, foi o advogado dessas comunidades, quando
redigiu o texto nesses termos.

O argumento de natureza jurídica, aqui exposto pelo
Constituinte Nelson Jobim, olhando o aspecto de ga
rantia da União, muito bem, estamos de pleno acordo,
mas estamos diante de um quadro 'em que uma comu
nidade é tutelada, que é a eomunídade indígena: ela tem
que ser tutelada. Por isso mesmo que a redação tem que
ser expressa. Eu pediria aos eminentes colegas que
atentassem bem para este voto. Na hora em que sacar
mos a posse Imemorlal dos índios, estaremos apunhalan
do as comunidades indígenas, tirando-lhes o único di
reito que lhes resta ,8 deixando a sorte dessas comuni
dades ao sabor do intervencionismo do Estado e da União.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há

oradores inscritos.
Passo a palavra ao Sr. Relator.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Irá falar

pela 'Relatoria o Constituinte Antônio Carlos Konder
Reis.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) 
Sr. Presidente, Sras. e srs. Constituintes:

Lembrou, com muita oportunidade, o nobre Sr. Consti
tuinte Ademir Andrade, de que não há necessidade de
novos pronunciamentos sobre a questão. Estou na tribu
na apenas para cumprir um dever. Aos esclarecimentos
que formulei ontem à noite, quando da votação da
emenda anterior, que tem os mesmos objetivos, quero
aduzir apenas alguns rapidíssimos comentários. O pri
meiro deles é lembrar que procurei produzir, perante
a Comissão, um histórico dos dispositivos que constam
nas Constituições brasileiras, a partir de 1934, sobre a
matéria, completando o depoimento do nobre Constituin
te Severo Gomes, que aqui lembrou a sua iniciativa,
quando ministro da Agricultura, de se incluir na Oonstí
tuicão entre os bens da União, as terras ocupadas pelos
índios: Lembrei o dispositivo incluído, à ocasião, nas Dis
posições Gerais. Depois, procurei demonstrar à Comissão
a necessidade de um juízo sobre o inciso rx, do art. 19,
tendo em vista o que consta expressamente no Capítulo
que se refere aos índios, do Título VIII.

Hoje Sr. Presidente, cumpre-me apenas acrescen
tar que 'a emenda do nobre Sr. Constituinte Brandão
Monteiro que vai ser objeto de votação dentro em pouco,
propõe UÍna pequena modificação no texto do inciso IX:
ao invés da expressão "ocupadas". propõe S. Ex.a "lla
bitadas".

Tenho em mãos, Sr. Presidente, ofício do Sr. Presi
dente da Fundação Nacional do índio, Romero Jucá
Filho, que, coincidentemente, aborda a questão. Diz o
documento:

"O prímeãro ponto que gostaria de ressaltar
refere-se aos conceitos de "terra ocupada", "ter
ra habitada" e "onde se acham permanentemen
te localizados", conceitos que estão ligados dire
tamente ao problema de demarcação das terras
indígenas."

E contínua o presidente da FUNAI:
"O termo "te,rra ocupada" é extremamente

vago e impreciso para constar de uma norma
constitucional. A Constituição vigente, em seu
artigo 198, emprega o termo "terra habitada",

mais preciso que "terra ocupada", e mesmo as
sim gerou resultados que nem sempre correspon
deram às necessidades dos índios e nem sempre
se mostraram de acordo com a realidade do Bra
sil."

Ora, Sr. Pr,esidente, esse depoimento do Presidente
da FUNAI milita em favor da posíção defendida pelo
Relator. No inciso IX do art. 19, há a regra geral, que
faz referência à posse ãmemoríal, mas que tem o seu
complemento no § 1.0 do art. 262, que define, do ponto
de vísta jurídico, o que a Cons.tituição entende <por posse
imemorial.

Permito-me repetir a leitura do dispositivo, para que
a Comissão possa votar, tendo em vista o sistema da
Constitudção, 'e não apenas o inciso IX do art. 19.

Diz o § 1.0 do art. 262:
"São terras de posse imemorial onde se

acham permanentemente Iocalízados os índios,
aquelas destínadas à sua habitação efetiva, às
suas atividades produtivas e as necessárias à sua
preservação cultural, segundo seus usos, costu
mes e tradições."

A Constituição, portanto, cobre todas as, hipóteses.
Existem comunãdadea indígenas que são semínómades.
Por isso, a expressão "ocupadas" ou "habitadas" não
iria atender aos fins perseguidos pela Oonstdtutçâo nes
te ponto.

O texto do Sr. Relator, naturalmente a Comissão
deseja 'conhecer, é originário de uma emenda do Sr.
Constituinte José Fernandes, do PDT do Amazonas. Foi
aproveitando essa emenda que o Sr. Relator oscreveu na
regra geral, no íneíso IX, do art. 19, 'e completou essa
regra, e a fortaleceu e a explicitou no § 1.0, do art. 262.

Ainda, Sr. Pr,esidente, uma última palavra.
O nobre Sr. Constituinte Nelson Jobim fez uma dis

tinção entre os objetivos do dispositivo em relação à
proteção, ao abrigo aos índios e o objetivo do mesmo
ddspositivo, no que toca ao patrimônio da União, aos bens
da União.

Sr.as e Srs. Constituintes, se incluímos entre os bens
da União as terras de '[JOSSIe imemorial dos indígenas,
ocupadas por eles permanentemente, foi tendo em vista
a proteção dos índios. Essas terras serão de propriedade
da União, justamente para proteger as comunidades in
dígenas, não poderia haver outro objetivo.

Em razão deste esclarecimento muãto rápído, que
completa o discurso que pronunciei na noite de ontem,
Sr. Presidente, o Sr. R~ator-Geral manifesta-se pela
manutenção do texto e, por via de conseqüência, pela
rejeição da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A pre
sidência solicita aos Srs. e Sr.as Constituintes ocupem
seus lugares, a fim de que possamos dnícíar o processo
de votação eletrôníca. (Pausa)

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

A:bigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antô
nio Britto, Artur da Távola, Carlos Mosconi, Cristina Ta
vares, Egidio F-erreira Uma, F1ernando Gasparian, Ha
roldo Sabóia, João Hermann Neto, José Paulo Bisol, José
Ulisses de Oliveira, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nel
ton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pi
menta da Veiga, Severo Gomes, Sigmaringa seíxas Vir
gíldásío de Senna, José Carlos Grecco, José Tavares,
Antonio Mariz, Michel Temer, José Costa, Vilson Souza,
VIcente Bogo, Octávio Elísio, Euclides Scalco, Alceni
Guerra, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Ma
ciel, Francisco Rossi, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio
Arruda Sampa1i.o, Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil
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Haddad. Votaram NÃO os seguintes Constituintes; Al
fredo Campos, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Fer
nando Bezerra Coelho, João Calmon, José Fogaça, José
Richa, Nilson Gibson, Rodrigues Palma, Theodro Mendes,
Wilson Martins, Roberto Brant, Marcos Lima, rsrael Pi
nheiro, Daso Coimbra, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto,
Christóvam ChJi.aradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Ino
cêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Lourenço,
José Santana d-e Vasconcellos, Luís Eduardo, Mário Assad,
Oscar Corrêa, Sandra Oavalcantí, José Tinoco, Paes Lan
dim, Jonas Pinheiro, Simão Sessim, Valmir Campelo,
Gilson Machado, Antônio oarjos Konder Reis, Dar~y

Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José LUJiz Maia,
Virgílio Távora, Gastone Righi, Ottomar Pinto, Adolfo
Oliveira, Siqueira Campos e Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 41 Constituin
tes; votaram NÃO 46 Constituintes. Total: 87 votos. O
Destaque fod prejudicado, por falta de quorum qualifi
cado.

Destaque n.O 000757-87 - Emenda n.o ES
33989-3, do Sr. José Carlos Sabóia, "que modi
fica o art. 30, inciso X, do Substitutivo n.o 1
(art. 19, caput, inciso IX, do Substitutivo n.o 2)".
(205.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o Destaque n.O 757, requerido pelo Constituinte
José Carlos Sabóia, referente à Emenda n.o 33989, subs
titutiva.

'!Iem a palavra o Sr. Constituinte José Carlos Sabóia.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ CARLOS SABóIA

Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

O art. 19, no seu inciso IX, inclui entre os bens da
União as terras de posse imemorial, onde se acham per
manentemente localizados os índios. A defesa que faze
mos, de outra afirmação constitucional que não esta,
serãa a seguinte: em vea de "as, terras de posse íme
moríal", as terras ocupadas pelos índios, tal qual como
existe na tradição constitucional brasileira, todas as ter
ras ocupadas historicamente pelos índios, sem que haja
necessidade de uma definição de posse imemorial, como
acontece no art. 262. Fica muito mais claro e dedxa res
guardado de uma forma mais segura, em termos cons
titucionais, m termos jurídicos sem nenhuma necessi
dade de definição complementar, como acontece no art.
262, em que há necessidade de se definir o que é posse
ímemoríal,

Desta forma, duas questões se colocam para todos
nós: a primeira, é fundamental, em termos de bens da
União, resguardarmos o patrimônio da União contra
qualquer forma de usucapião feito por terceiros. Se re
tirarmos "posse imemorial" estaremos resguardando me
lhor a figura dos bens da União, como terras ocupadas
pelos índios somente.

Segunda questão, no que diz respeito à tradíção cons
titucional, é maãs importante mantermos na forma como
está, hoje, na Constituição brasileira e em todas as Cons
tituições, a partir de 1934. (Muito bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Sena
dor Severo Gomes informa à Mesa que se manterá a favor.
(Pausa)

A Mesa deseja saber se a Relatoria ainda quer pronun
ciar-se sobre o assunto.

O SR RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
a Relatoria mantém a sua posição, que em nada alterou,
e é contra a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
solicita aos Srs. Constituintes assumam seus lugares, a fim
de dar início à votação pelo sistema eletrônico.

Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Artur da
Távola, Carlos Mosconi, Cristina Tavares, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Gasparian, Haroldo Sabóia, Antônio
Britto, João Herrmann Neto, José Ulísses de Oliveira, Nel
son Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Li
ma Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Severo Gomes,
Sig.i11aringa Seixas, Virgildásio de Senna, Aécio Neves An
tonio Mariz Euclides Scalco, José Carlos Grecco,' José
Costa, José Tavares, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Vicen
te Bogo, Vilson Souza, Alceni Guerra, Brandão Monteiro,
José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, José Genoí
no, Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad. Vota
ram N~O os Senhores Constituintes: Alfredo Campos, Ber
nardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Fernando Bezerra Coe
lho, João Calmon. José :F1ogaça, José Richa, Manoel Morei
ra, Prisco Viana, Rodrigues Palma, Theodoro Mendes, Wil
son Martins, Daso Coimbra, Délio Braz, Marcos Lima, Ro
berto Brant, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto Chrstóvam
Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocênico Olivei
ra, José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos
José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, José Lourenço Mári~
Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel Ri
cardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Valmir Campelo jonas
Pinheiro, José Tinoco, Paes Landim, Simão Sessim' Antô
nio Carlos Konder iReis, Darcy Pozza Gerson Per~s Jar
b~s ~assarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, G~stone
RIghI, Ottomar Pinto, Adolfo Oliveira Siqueira Campos e
Antonio Farias. '

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 42 Constituintes'
votaram NÃO 50 Constituintes. Total: 92 votos. O Destaqu~
foi rejeitado.

Em votação o Destaque n.o 4470, requerido pelo nobre
Constituinte José Egreja, referente à Emenda n.O 29326.
(Pausa)

S. Ex.a não se encontra presente.
Fica prejudicado o destaque.

Passa-se à votação do inciso X.

Destaque n.o 003656-87 - Emenda n.o ES
30839-4, do Sr. Oswaldo Lima Filho, "que modifica
o art. 30 ,inciso XI, do Substitutivo n.O1 (art. 19,
caput inciso X, do Substitutivo n.O 2)". (206.a
votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o Destaque n.O 3656, requerido pelo nobre Constituin
te Oswaldo Lima Filho, referente à Emenda n,o 30839 
Emenda Substitutiva:

"Art. 30. . ..................................•

XI - a propriedade dos bens de uso comum
do povo pertence às pessoas jurídicas de Direito
Público interno, sendo definida na forma da lei,
que regulará os bens de domínio da União."

Tem a palavra o Constituinte Oswaldo Lima Filho.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes:

A emenda visa a incluir na enumeração prevista no
artigo ora em votação os bens de uso comum da lJ"'nião.
Sabemos que a expressão, que é tradicional do Direito
Público brasileiro, figurava no primeiro anteprojeto da
Comissão da Ordem Econômica, no Substitutivo oferecido
pelo nobre Sr. Constituinte Virgildásio de Senna. Ela não
consta, Sr. Presidente, em nenhum dos incisos em nenhum
dos itens do art. 19. E como o anteprojeto adotou uma enu
meração exaustiva, quer-me parecer que é indispensável a
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inclusão da expressão "bens de uso comum" às estradas,
às ferrovias e àqueles bens que sempre pertenceram à
União e que foram, de forma ímemoríal, usados pelo povo.

Não vejo como se possa dispensar a expressão, e por
isto 'que apresentei a emenda.

A matéria me parece de tal simplicidade que não acre
dito seja necessária maior explicação. E sobre o assunto
eu gostaria, e creio que toda a Comissão, de ouvir o nosso
ilustre e eminente Relator, o Sr. Constituinte Bernardo
Cabral.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
oradores inscritos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Peço a palavra
para um esclarecimento. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Sr. constituinte José Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Esta emenda é
substitutiva ao item X?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - É uma
emenda aditiva.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Era bom que
V. Ex.a esclarecesse, porque, na realidade, não votamos o
item X ainda, que está em jogo agora. Esta emenda, pare
ce-me, nada tem que ver com o item X, a não ser que a
Mesa assim o entenda.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a.
tem razão. Ambas as emendas são aditivas. (Pausa)

Passemos à votação das emendas aditivas a incisos.

A primeira emenda é do Constituinte Aluízio Campos
_ Destaque n.o 1632, referente à Emenda n.o 30207, que é
aditiva a inciso. (Pausa)

Está prejudicada.

Passamos à votação da emenda do Sr. Constituinte
Oswaldo Lima Filho. Destaque n.? 3656 - Emenda
n. O 30839-4, que modifica o art. 30, inciso XI.

Tem a palavra o Sr. Relator Bernardo Cabral.

O SR RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Con~tituintes, com todo respeito e admiração que
tributo ao eminente Constituinte Oswaldo Lima Filho
em percorrer o caminho de renovar o que propôs o nobre
Constituinte Virgildásio de Senna. ambos merecedores de
toda a minha admiração, tal qual está redigido, isto im
porta numa tautologia jurídica. Não há como se conciliar
os bens do domínio da União com pessoas jurídicas de
Direito Público interno.

Por esta razão sou forçado a me manifestar contrário
à aprovação da e~enda do velho e querido amigo Oswaldo
Lima Filho.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, pela ordem. (Assentimento da Presidência)

V. Ex.a., com razão, classificou a emenda como aditiva;
se há outras emendas substitutivas, ela ficaria para o final
e então o nobre relator poderia dar-lhe a classificação
q~e meÍhor lhe aprouvesse. Não me parece sensato é
deixar sem determinação jurídica constitucional matéria
desta importância.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Oswaldo Lima Filho, V. Ex.a. já fez, como
sempre o faz, brilhantemente a defesa de sua emenda.
O Relator Bernardo Cabral colocou-se contra.

Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Carlos Mosconi, Cristina Tavares, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Gasparian, Haroldo Sabóia, João
Herrmann Neto, José Ulísses de Oliveira, Nelton Friedrich,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas,
Virgildásio de Senna, Miro Teixeira, Vilson Souza, Vicente
Bogo, Virgílio Távora, José Maurício, Lysâneas Maciel,
Gastone Righi, Ottomar Pinto, Luiz Inácio Lula da Silva,
Plínio Arruda Sampaio, Aldo Arantes, Roberto Freire e
Jamil Haddad. Votaram NÃO os Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Antônio
Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Sant'
Anna, Celso Dourado, Fernando Bezerra Coelho, João Cal
mon, José Fogaça, José Richa, Manoel Moreira, Nelson
Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Pimenta da Vei
fsa, Prisco Viana, Rodrigues Palma, Theodoro Mendes,
Wilson Martins, Marcos Lima, Aécio Neves, José Tavares,
Antonio Mariz, Michel Temer, José Costa, Israel Pinheiro,
Délio Braz, Daso 'Coimbra, José Maranhão, Octávio Elísio,
Euclides Scalco, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Christó
vam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco
Benjamim, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José
Lourenço, José Santana de Vasconcellos, José Thomaz
Nonô, Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo
Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti,
Enoc Vieira, José Tinoco, Paes Landim, Jonas Pinheiro,
Simão Sessim, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza,
Gerson Peres, Jarbas Passarinho José Luiz Maia Bran
dão Monteiro, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos e Àntonio
Farias.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n.o 3656-87, o Sr. Brandão Monteiro, Se
gundo-Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência. que é ocupada 0010 Sr. Jarbas Passarinho,
Terceiro-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 26 Constituintes;
votaram NAo 66 Constituintes. Total: 92 votos. O Desta
que foi rejeitado.

Destaque n.o 004114-87 - Emenda n.O ES
21830-1, do Sr. Mendes Ribeiro, "que acrescenta
o inciso 11 ao "eaput" do art. 30, do Substitutivo
n.? 1 (art. 19, inciso m, do Substitutivo n.O 2)".
(207.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o Destaque n.O 4114, requerido pelo nobre Constituinte
Mendes Ribeiro, referente à Emenda n.? 21830, do autor.

O SR. CONSTITUINTE MENDES RillEIRO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, serei muito breve na explana
ção do que pretendo e não o faria se não contasse com a
aprovação do relator da Comissão de Sistematização.

Quero incluir entre os bens da União o subsolo, por
que não consegui saber, até hoje, a razão pela qual ele
não deva ser íneluído como bem de propriedade da União.
Pela sua abrangência, evitaria quaisquer surpresas futu
ras e deixaria a salvo toda e qualquer riqueza incluída no
nosso subsolo.

Esta é a razão singela pela qual pretendo Ver incluí
do como bem da União o subsolo.

Conto, porque antecipadamente o consultei, com o
beneplácito do Relator da Comissão de Sistematização,
S. Ex.a o Constituínte Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, o eminente Constituinte Mendes Ri
beiro tem razão. A Relatoria acolhe a sua emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção.
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o SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, poderia dar conhecimento do conteúdo da emen
da?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A emenda
acrescenta entre os bens da União o subsolo.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - Sr. Pre
sidente, pela ordem. (Assentimento da Presidência)

Eu gostaria de um esclarecimento do relator a respeito
desta emenda que está sendo votada. Já temos um inciso
definindo como bem da União os recursos minerais e
potenciais de energia hidráulica. Ao se incluir também o
subsolo, quero que S. Ex.a me diga qual a diferença que
;faz entre recursos minerais e subsolo.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Com a própria
justificativa que passo a ler para V. Ex.a, apesar de o
Constituinte Luiz Salomão já ter informado, vou escla
recer V. Ex.a

A rigor não é preciso justificar o óbvio, quem seja
proprietário de nossa maior riqueza. O autor entende que
o subsolo é muito mais abrangente do que a ...

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - A idéia
é colocar recursos minerais e subsolo no mesmo item, no
mesmo inciso, como estão em outra parte, quando V. Ex.a
propõe subsolo, jazidas minerais, recursos do subsolo e
outros. Quer dizer que seria aditivo ao inciso?

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sim, Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vai-se
passar à votação.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, poderia ser esclarecido definitivamente o que se
está votando? As coisas estão confusas. Perdoe-me.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tenho o
prazer de atender a V. Ex.a

O Constituinte Mendes Ribeiro apresentou uma emen
da aditiva ao inciso XII - estávamos votando o XI. Onde
está escrito "bens da União", S. Ex.a propõe que se acres
cente o subsolo como bens da União. Compreendido, Cons
tituinte Gastone Righi?

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Perfei
tamente, Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - E o re
lator explicou, em relação à pergunta feita pelo Consti
tuinte Octávio Elísio, que já quis argumentar que a ques
tão já estava definida, na medida em que os minerais
eram também propriedade da União, que o subsolo é mais
amplo do que a expressão.

Vai-se passar à votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antôni?
Britto Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Moscom,
Celso'Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima,
Fernando Bezerra Coelho, Francisco Pinto, Haroldo Sa
bóia, João Calmon, João. Herrmann Neto, José Fogaça,
José Serra, José tnísses de Oliveira, Manoel Moreira, Nel
son Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Paulo Ra
mos, Pimenta da Veiga, Rodrigues Palma, Sigmaringa
Seixas, Wilson Martins, Aécio Neves, José Tavares, Anto
nio Mariz Michel Temer, José Costa, Israel Pinheiro, Miro
Teixeira, 'Nelson Wedekin, Vilson Souza, Daso Coimbra,
Vicente Bogo, Octávio Eesio, Alceni Guerra, Christóvam
Chiaradia, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Inocêncio
Oliveira, José Jorge, José Santana de Vasconcellos, José
Thomaz Nonô, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho,
Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, José Ti-

noco, Jonas Pinheiro, Simão Sessim, Valmir Campelo,
Gilson Machado, Antônio ICarlos Konder Reis, Gerson
Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora,
Brandão Monteiro, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Fran
cisco Rossi, Gastone Righi, Ottomar Pinto, Luiz Inácio
Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Aldo Arantes, Ro
berto Freire e Jamil Haddad. Votaram NÃO os Senhores
Constituintes: Alfredo Campos, Carlos Sant'Anna, José
Richa, Nilson Gibson, Theodoro Mendes, Marcos Lima,
Délio Braz, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, José Lins, Luís
Eduardo, Siqueira Campos e Antonio Faria. ABSTENÇÃO
dos Senhores Constituintes Darcy Pozza e Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 74 Constituin
tes; votaram NAo 13 Constituintes; abstiveram-se de vo
tar 2 Constituintes. Total: 89 votos. O Destaque foi apro
vado.

Peço a atenção dos Srs. Constituintes. Gostaria da
presença dos Líderes à Mesa, para uma consulta.

Há uma comunicação a ser feita: o total de votações
realizadas até agora, excetuada a última, é de 183. Tenho
a impressão de que são mais votações do que aquelas que
se fazem normalmente num ano legislativo de uma das
duas Casas do Congresso. Entre destaques considerados
e destaques prejudicados, 1.600, até a data de ontem.

Em votação o Destaque n.o 582, requerido pelo Consti
tuinte Brandão Monteiro, referente à Emenda n.? 32033.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, me permita, pela ordem. (Assentimento da
Presidência)

Eu tinha prometido à Casa trazer a palavra do Go
verno sobre declarações do Constituinte Paulo Pimentel,
acerca de acontecimentos de Apucarana, e apenas inter
cedo pela importância.

Realmente, o que aconteceu em Apucarana, a propó
sito do capitão, foi um fato absolutamente isolado, con
tornado. O capitão já está recolhido à prisão. Não há
nenhuma conseqüência, nenhum desdobramento a este
fato, e o Presidente da República me assegura que o
Brasil está absolutamente tranqüilo e que esse fato, como
tantos outros que acontecem nos diversos ramos da so
ciedade, não tem nenhuma outra significação nem outra
maior importância. As Forças Armadas continuam com o
firme propósito de permitir e nos ajudar na transição de
mocrática.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Na even
tual Presidência da Comissão, devo dizer a V. Ex.a que
não esperava outra decisão do Governo, até porque a pró
pria explicação dada pelo capitão insubordinado repre
senta a sua ausência de capacidade de chefia, na medida
em que ele declarou que se antecipou a um ato dos seus
subordinados, quando ele deveria, na verdade, contê-los e
[amais antecipar-se a um ato dessa natureza.

Agradeço a V. Ex.a a informação e a passo à Casa.

O SR. CONSTITUINTE BRANDAO MONTEIRO - Sr.
Presidente, presidi a reunião quando não só o Constituin
te Paulo Pimentel deu a informação à Casa, como vários
Constituintes solicitaram que a Mesa se dirigisse ao Presi
dente Ulysses Guimarães, na tentativa de tomar maiores
informações sobre o incidente - que considero incidente.
Devo informar à Casa e a V. Ex.a que providenciamos o
ofício ao presidente Ulysses Guimarães.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Muito
obrigado.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a
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o SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - A
respeito do destaque do nobre Constituinte Brandão Mon
teiro, comunico, para facilitar os nossos trabalhos, que a
emenda do nobre Constituinte já está incluída pelo Rela
tor no seu Substítutivo, no art. 255. Queria chamar a
atenção do nobre Constituinte Brandão Monteiro - art.
255, § 4.°, que diz:

"A Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a
Serra do Mar, o Pantanal e a Zona Costeira são
patrimônio nacional e sua utilização, ... "

É para ganharmos tempo, e comunico ao ilustre Cons
tituinte que a sua emenda já está contemplada no texto
original do Relator Bernardo Cabral.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Se
V. Ex.a permanecer com a idéia de defendê-lo, peço se
inscreva para falar.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Não
estou contra nem a favor. Estou querendo ajudar.

O SR. CONSTITUINTE BRANDAO MONTEIRO 
Senador Jarbas Passarinho, Presidente da Comissão de
Sistematização, na verdade, o ilustre Constituinte Israel
Pinheiro tem razão. A nossa preocupação era exatamente
a preservação, como bem da União, do Pantanal Mato
Grossense, da Floresta Amazônica e da Mata Atlântica.

Considero-me perfeitamente gratificado com a inclu
são pelo Relator Bernardo Cabral, e no momento, eviden
temente, desisto do meu destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
V. Ex.a que venha à Mesa, Constituinte Brandão Mon
teiro.

Peço à assistência alguns minutos.

Suspendo a reunião por 5 minutos, enquanto consulto
os Líderes.

(Suspensa às 15 horas e 22 minutos a reunião
é reaberta às 15 horas e 26 minutos)

OSR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está rea
berta a reunião.

Devo uma informação à Casa: houve solicitações para
que suspendêssemos os trabalhos, hoje, às 17 horas, para
que os Constituintes pudessem levar cumprimentos aos
Ministros, sobretudo os egressos desta Casa do Congresso.
porém, essa medida não foi acolhida, e por uma razão
muito simples. É que a posse dos Srs. Ministros foi trans
ferida para amanhã pela manhã. Então, de acordo com
as Lideranças, unanimemente decidiu-se fazer a reunião
amanhã, até às 11 horas; às 11 horas suspendê-la e recome
çar a partir do momento do retorno dos Srs. Constituin
tes ao Plenário. Como amanhã haverá duas reuniões nor
mais, a da tarde, ao invés de começar às 15 horas, come
çará às 14 horas. Na segunda-feira, que é dia 28, Dia do
Funcionário Público, vamos realizar a nossa reunião nor
mal de segunda-feira, e também teremos a reunião de
sábado.

Passamos ao art. 19, § 1.0:

"É assegurada aos Estados, ao Distrito Fe
deral e aos Municípios, nos termos da lei, parti
cipação no resultado da exploração econômica e
do aproveitamento de todos os recursos naturais,
em seus t-erritórios, bem como da plataforma con
tinental e do mar territorial, respectivos."

A Presidência está tentando orientar a votação. Se os
atletas vocais não deixarem, automaticamente, os micro
fones serão pouco ouvidos.

Destaque n.o 1448, requerido pelo Constituinte Arnaldo
Prieto.

S. Ex.a está presente?
S. Ex.a retira o destaque.

Destaque n.v 1665, requerido pelo Constituinte Délio
Braz.

Retirado.
Destaque n.? 3186-87 - Emenda n.o ES

34476-5, do Sr. José Lins "que suprime o § 1.°, do
art. 30, do Substitutivo n,v 1 (art. 19, § 1.°, do
Substitutivo n.O 2)". (208.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Destaque
n.? 3186, requerido pelo Constituinte José Lins.

É um destaque supressívo do parágrafo. Concorda
V. Ex.a Constituinte José Lins?

O sa, CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Concordo, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a.
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, o § 1.0 do art. 19 está assim redigido:

"É assegurada aos Estados, ao Distrito Fe
deral e aos Municípios, nos termos da lei, parti
cipação no resultado da exploração econômica e
do aproveitamento de todos os recursos naturais
em seus territórios, bem como da plataforma con~
tinental e do mar territorial, respectivos."

Ora, Sr. Presidente, isto significa que o Estado será
sócio de todos os empreendimentos que digam respeito à
exploração de riquezas de qualquer natureza em seus ter
ritórios. Assim, aquele pequeno industrial que queira es
truturar uma fábrica de tijolo, uma fábrica de telha ou
que queira colher palha de carnaúba, babaçu ou qualquer
outra riqueza natural do seu Estado, ele terá como sócio
também o Estado. E, nestas condições ele terá um sócio que
será, ao mesmo tempo, lançador de impostos sobre sua
atividade.

Ocorre, Sr. Presidente, que o artigo não abrange apenas
as riquezas minerais, é inteiramente geral, diz respeito a
todas as atividades extrativas ou industriais que beneficiem
recursos do Estado. O de que o Estado necessita, na reali
dade, é incentivar o desenvolvimento da iniciativa privada,
criar riquezas, explorar suas riquezas dentro de uma nor
ma legal, que incentive a produção, para que aumentem os
benefícios, não só do Estado, através dos impostos, como
também do povo, através de novos bens que devem ser
produzidos ou adquiridos. A riqueza vem pela produção e
pelos impostos; é impossível admitir que o Estado seja
sócio, seja proprietário de uma parte de todo empreendi
mento, que tenha parte na exploração de todo e qualquer
bem do seu território. O parágrafo em questão significa
a completa estatização de toda e qualquer atividade que
venha a se desenvolver dentro do seu território. Não é só
isso. Como eu disse, o Estado passa a ser co-participante
nesse empreendimento, passa a ser sócio do empreendi
mento e ainda passa a ser, ao mesmo tempo, um sócio que
cobra imposto da sua própria empresa.

Ora, Sr. Presidente, o que se deseja, certamente, são
os royalties que a Petrobrás pagará sobre o petróleo que
extrair em determinados territórios, ou sobre o gás natural
que explorar na costa da Bahia ou do Rio de Janeiro.

Isso nada tem a ver com o texto do parágrafo. Este
é um caso especial que foi objeto de uma lei própria para
isso, ao passo que o parágrafo, tal como está redigido,
estatizará todas as atividades extrativas ou exploratórias
que se realizem dentro do território.

Sr. Presidente, na realidade esse parágrafo está assim
redigido por engano, e é impossível que nós, em sã cons
ciência, o aprovemos. Proponho, Sr. Presidente. a retirada
pura, única e exclusiva, do texto da Constituição deste pa
rágrafo, que é nocivo a toda a iniciativa privada, que é O
que o Estado, hoje, deve e procura incentivar.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, a palavra está com o Constituinte Ademir
Andrade.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, em primeiro lugar, congratulo-me com o Rela
tor Bernardo Cabral, que, num grande esforço e atendendo
praticamente ao interesse de quase todos os Parlamentares
desta Casa, conseguiu compor este parágrafo do art. 19,
que resguarda o direito dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal, sobre a exploração dos seus recursos mi
nerais. Estou inscrito, também, para manifestar-me contra
as propostas que virão em seguida, as propostas dos Cons
tituintes Prisco Viana e José Serra, e reservo as minhas ar
gumentações para colocar-me contra a proposta de S. Ex.as,
que são substitutivas do texto atual. Tenho certeza de que
a proposta do Constituinte José Lins será fragorosamente
derrotada nesta comissão, e não cabe, portanto, que per
camos tempo no encaminhamento contra. Até apelaria,
para que ganhássemos tempo nesta comissão, que o Cons
tituinte José Lins retirasse a sua proposta, porque, se
S. Ex.a tem a preocupação com a iniciativa privada, há
toda uma preocupação generalizada desta Casa em defen
der os interesses dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

É esta a nossa manifestação, Sr. Presidente.
O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Peço a pa

lavra, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a

palavra V. Ex.a, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presiden
te, o destaque ora em exame refere-se à Emenda n.O 34476.
Correto?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Exato.
O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - A Emenda

n.? 34476 tem o seguinte teor: "Suprima-se o § 1.0 do art. 30'.

O § 1.0 do art. 30 do Substitutivo 1 não tem o texto
do atual § 1.0 do art. 19, é outra coisa.

Talvez a intenção fosse referir-se ao então § 2.° do
art. 30, mas a emenda refere-se ao § 1.0 do art. 30, que
já não existe no texto do Substitutivo n.o 2. Portanto, o
destaque, na verdade, está prejudicado, ele não existe. Ele
pretende suprimir o que o nobre Relator já suprimiu.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Antes de
dar solução à questão de ordem, consulto o Constituinte
José Lins. A emenda a que V. Ex.a se refere, nobre Consti
tuinte. é a de n.o 34476-5.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: ~INS - Sr. Presidente,
estou convencído de que o parágrafo é absolutamente es
tatizante, já lhe disseram que não vai ser aplicado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não estou
entrando no 111érito, peço a V. Ex.a que me ouça primeiro.
É questão de metodologia, não de mérito. V. Ex.a, se refere
ao § 1.0 do art. 30. Embora não tenha dito que é o Subs
titutivo n.D 1, não existe o § 1.0, arábico, no art. 30. O
parágrafo II, romano, do art. 30 é completamente diferente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
desculpe-me V. Ex.a O destaque existe, foi classificado pela
Mesa nessa posição e se refere exatamente a este texto
do artigo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
poderia repetir, porque eu estava verificando o número do
artigo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - O destaque foi
feito, como V. Ex.a sabe, por mim, foi classificado pela
Mesa como referindo-se ao § 1.0 do art. 19, e está absoluta
mente colocado em posição correta, segundo o meu ponto
de vista. Como o parágrafo é nocivo, voto pela supressão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Apenas há
a dúvida, Constituinte José Lins, subseqüente à maneira
pela qual V. Ex.a apresentou o destaque. V. Ex.a fez uma
emenda que pode ser referente ao Projeto Zero e ao PrO
jeto Um e, em nenhum deles a assistência da Mesa encon
trou o parágrafo a que V. EX,a se refere. É este o pro
blema...

O SR. CONSTITUINTE JOS]jj LINS - Agora, Sr. Pre·
sidente, pergunto a V. Ex.a : com que capacidade paranor
mal a Mesa acertou exatamente, em colocá-lo para ser
discutido, neste momento?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Convoco
uma reunião à meia-noite e decido isto com V. Ex.a; já
que a capacidade da Mesa foi paranormal, à meia-noite
discutiremos.

Peço a V. Ex.a que tenha generosidade no caso, por
que houve aqui um duplo problema. Um, quando o Cons
tituinte apresentou a emenda, e assiste razão a V. Ex.a in
teiramente, porque, como está referida, a emenda não
existe no substitutivo que procuramos; mas a Mesa clas
sificou como sendo compatível com o § 1.0 do art. 19.
S. Ex.a fez a defesa, porque considera o parágrafo estatí
zante, e temos oradores inscritos para combater; já tive
mos o primeiro, Constituinte Ademir Andrade, e agora o
Constituinte Pimenta da Veiga.

Peço a V. Ex.a que concorde em que prossigamos.
Tem a palavra o nobre Constituinte Pimenta da Veiga.
O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.

Presidente, antes de iniciar a minha fala, gostaria de con
sultar a Mesa numa questão de ordem: se votada e rejei
tada esta emenda supressiva, todas as demais que pro
curam suprimir este parágrafo estarão prejudicados?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - ]jj o que
compreendo. Ficam prejudicadas.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, ouvi com atenção a expo
sição, a defesa do nobre Constituinte José Lins, a sua pro
posta de suprimir não o artigo indicado originalmente em
seu destaque, mas, ao contrário, o § 2.0 do art. 30, que foi
reproduzido no Substitutivo n.o 2, que é o seguinte:

"]jj assegurada aos Estados, Distrito Federal e
Municípios, nos termos da lei, participação nos
resultados da exploração econômica e do aprovei
tamento de todos os recursos naturais, renovados
ou não, 'bem assim os recursos minerais em seu
território."

Apesar de ter ouvido o <Constituinte José Lins com
toda atenção, não pude compreender a defesa que fez
de sua emenda, pois diz S. Ex.a que este dispositivo seria
íníbídor da atividade privada. Não socorre razão ao Cons
tituinte José Lins. O que se pretende apenas é proteger
o interesse do Município e do Estado contra uma injusta
espoliação que ocorre hoje, quando suas riquezas são reti
radas, não ficando ao Estado e ao Município pouco mais
do que nada. Na verdade, o que acontece em muitos Esta
dos brasileiros, e no meu Estado, Minas Gerais, é uma
situação de absoluta injustiça; as riquezas do Estado S9.0
há muito tempo espoliadas e o que fica não cobre sequer
os estragos que são produzidos pela atividade extrativa.

Não é apenas essa a situação de Minas Gerais, mas
é de grande interesse a manutenção de texto do relator,
pois garante o direito, além de Minas Gerais, do Pará,
do Maranhão, de Goiás, de Mato Grosso, de Mato Grosso
do Sul, especialmente dos Estados produtores de petróleo,
a Bahia, o Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, para não
dizer daqueles que têm grandes extensões alagadas por
usinas hídrelétríeas, como o Paraná e novamente Minas
Gerais.
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O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 5 Constdtuíntes:
votaram NÃO 85 Constituintes. Total: 90 votos. O Des
taque foi rejeitado.

Vou anunciar os destaques que, por analogia, estão
automaticamente prejudicados:

Destaque n.O 4015, do Constituinte Alizio Campos
que seria também supressívo. Prejudicado duas vezes, in
clusive pela ausência.

Destaque n.O 4261, do Constituinte Lúcio Alcântara,
que era no mesmo sentido do já rejeitado.

Destaque n.O 5975, requerido pelo Constituinte Darcy
Pozza, também rejeitado. (Pausa)

Peço a atenção da Casa, especialmente do Ministro
Prisco Viana. S. Ex.a tem um destaque apresentado. Ainda
há pouco, quando o Deputado Pimenta da Veiga pergun
tou-me .se todas as supressões idênticas àquelas propostas,
~la ~edIda em que o destaque foi rejeitado, estariam pre
Judícadas, eu respondi afirmativamente. É esse o meu en
tendimento.

O destaque do eminente Ministro Prisco Viana é refe
rente à Emenda n.O 26092-8.

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - Eu retiro,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - S. Ex.a
desiste do destaque.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, pela ordem, o nobre Constituinte Oswaldo Lima
Filho.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, há o Destaque n.o 1863-87, de minha auto
ria, sobre a Emenda Substitutiva n.O 33640-1, também
de minha autoria; essa emenda não foi votada nesse des
taque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É porque,
por enquanto, estávamos votando só as supressivas e aque
las que foram consideradas prejudicadas, por supressivas
serem.

sobre a mesa, requerimento de preferência, assina
do pelo nobre Constituinte Prisco Viana. S. Ex.a requer
preferência para o Destaque n.o 3367, referente à Emen
da n.v 26{)93, de sua autoria. É" uma emenda modificativa.

O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - Sr. Pre
sidente, pela ordem. Pergunto a V. Ex.a se, regimental
mente, cabe requerer neste instante transformar a
'emenda de modificativa para aditiva de expressões, na
forma de precedentes já registrados em nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Jarlbas Passarinho) - E$sa
classificação, naturalmente, dependeu de um trabalho
técnico de Assessoria. Peço um minuto a V. Ex.a para
ler o texto e lhe dar a resposta. (Pausa)

Entendo nobre Constituinte Prisco Viana, que
V. Ex.a propõe é uma metodologia de como se fazer a
distribuição de recursos, conseqüentemente eu 'a enten
do como aditiva.

\) SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - Agradeço
a V. Ex.a.

O SR. PRESIDENTE <Jarbas Passarinho) - O re
querimento está em votação.

08 Srs. Oonstíbuíntes que estão de acordo permane
çam sentados. (Pausa)

Aprovado o requerimento.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constit';1int.es:
Theodoro Mendes, Délio Braz, Edme Tavares, J~se. Lms,
Darcy Pozza. Votaram NÃO os Senhores CO?stItUln:e~:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir GabrIel, Antônío
Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Celso Dourado,
ICid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, ~ernanJo Bezerra
Coelho, Francisco Pinto, Haroldo Sab,Ola, Joao. Calmon;
João Herrmann Neto, José Fogaça, Jose Paulo BIsol, Jose
Richa, José Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Ne~son
Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, O~waldo LIma
Filho Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, RodrIgues Palma,
Seve;o Gomes Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna,
Wilson Martin's Roberto Brant, José Carlos Grecco, Mar
cos Lima, Aéci~ Neves, José Tavares, Antonio Mariz, Mi
chel Temer Israel Pinheiro, Miro Teixeira, Nelson We
dekin VilsoiJ. Souza, Daso Coimbra, Vicente Bogo, Octávio
EI'sio' Ziza Valadares, Euclides Scalco, Alceni Guerra,
Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia,
Eraldo Tinoco Francisco Benjamim, Inocêncio Oliveira,
José Santana 'de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís
Eduardo Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Ri
cardo Flúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, José Tinoco,
Paes Landim, Jonas Pinheiro, Simão Sessim, Valmir Cam
pelo, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas
Passarinho, José Luiz Maia, Virgilio Távora, José Maurício,
Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Ottomar Pinto, Plínio Arruda Sampaio, José Ge
noíno, Adolfo Oliveira, Aldo Arantes, Roberto Freire, Jamil
Haddad e Antonio Farias.

Não é possível suprimir esses dispositivos porque,
se os suprimíssemos, estaríamos permitindo que conti
nuasse acontecendo, por exemplo, o que acontece no Mu
nicípio mineiro de Nova Lima, um grande produtor de
ouro. Existe lá uma grande empresa mineradora, que
traz para o Município grandes problemas urbanos e incon
tornáveis problemas sociais. No entanto, o que fica para o
Município, em virtude dessa exploração - pasmem, Srs.
Constituintes - é apenas 20%, ou seja, 1/20 de 1%, quan
tia absolutamente insuficiente para atender apenas aos
problemas sociais e urbanos gerados por essa exploração,
sem falar na exaustão de suas enormes riquezas minerais
irrecuperáveis, porque não-renováveis.

Por estas razões, defendemos, com ênfase, a manuten
ção do texto do relator, votando contra a emenda do
Constituinte José Lins. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Relator Adolfo Oliveira.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente
e Srs. Constituintes, apenas para lembrar ao Plenário da
Comissão de Sistematização, quero dizer do rigor e da
correção do texto do § 1.0, que se pretende suprimir:

"É assegurada aos Estados, ao Distrito Fe
deral e aos Municípios, nos termos da lei, partici
pação no resultado da exploração eeonômíca e do
aproveitamento de todos os recursos naturais, em
seus territórios, bem como da plataforma conti
nental e do mar territorial, respectivos."

Este é o dispositivo do royalty do petróleo e da par
ticipação dos Estados e Municípios na exploração das
riquezas-minerais existentes nos seus territorios.

O eminente Constituinte Pimenta da Veiga colocou
com absoluta propriedade as razões que determinaram a
'compreensão manifestada pelo relator, quando radígíu
esse parágrafo; portanto, a rell;torl~ tem confíança em
que será mantido o texto ~ s.era reJe~taõ;a a emenda de
autoria do eminente ConstItumte Jose Lins.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.
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Destaque n.O 003367-87 _ Emenda n.o ES
26693-6, do Sr. Prisco Viana, "que modifica o § 1.°,
do art. 30, do Substitutivo n.O 1 (art. 19, § 1.°,
do Substitutivo n,? 2)" (209.'1. votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa
remos à votação do destaque.

Tem a palavra S. Ex.a o Cons:tituinte Prisco Viana.
O SR. CONSTITUINTE PRISCO VIANA - Sr. pre

sidente e Srs. Constituintes, dirijo-me preliminarmente
a V. E}r.a, Sr. presidente, para expor o seguínte:

O texto do substitutivo que estamos votando, refe
rente ao § 1.0 do art. 19, diz o seguinte:

":É assegurada aos Estados, ao Dis,trito Fe
deral e aos Municípios, nos termos. da lei, parti
cipação no resultado da exploração econômica e
do aproveitamento de todos os recursos naturais,
em seus territórios, bem com o da plataforma
continental e do mar territorial, respeettvos."

A emenda, que pretendia fosse substitutiva, esta
belece, além de explorar sobre a forma e as condições
de participação dos Estados" Distrito, F1ederal, Territórios,
Municípios e órgãos da admãnístração direta da União,
os resultados da exploração econômica e do aproveita
mento dos recursos naturais, renováveis ou não, da pla
taforma continental do mar territorial e do subsolo. O
que venho propor a V. Ex.a é que a votação se raça para
aduzir-se 00 texto do substitutivo, que acabei de ler as,
seguintes expressões: "e órgãos da administração direta
da União."

Expldco, Sr. Presidente: primeiro, o interesse de que
conste do texto constitucional esse dispositivo. Votei aqui,
no Congresso Nacional, pelo menos quatro projetos de
lei tratando de regulamentação da indenização aos Es
tados e Munícípíca produtores de petróleo, na forma de
royalty. O Executivo, por três vezes, vetou esta proposta
por íneonstítucíonal.

De fato, a Constitudção em vigor deixa dúvidas
quanto a esse direito dos Estados e Municípios. O que
se quer, agora, é deixar bastante claro, bem definido,
que esses Estados que pagam um alto preço pela explo
ração de petróleo, em seus territórios, tenham esta in
denização.

A lei atualmente em vigor, sancionada pelo Excelen
tíssímo Senhor Presidente José Sarney, em fins do ano
de 1985, estaoeleee a partdcípação dos Estados, dos Mu":
uicípios le da Marinha de Guerra do Brasil.

O que pretendo com esta emenda é preservar a par
ticipação da Marinha de Guerra nesse processo. É que
a Marinha de Guerra do Brasil tem todo um programa de
reaparelhamento sustentado pelos recursos provenientes
dos royanties. Se não fizermos a inserção dessas expres
sões, amanhã, o legislador não encontrará amparo eons
titucional para manter a sítuação hoje vigente, de par
ticipação da Marinha de Guerra nesses programas.

~ bom se diga que é necessário manter essa partici
pação porque, na medida em que se expande o esforço
nacional de exploração de petróleo no mar, a Marinha
tem mais e maiores. encargos na sua atuação ali. Hoje,
a -Marinha executa grandes programas de' apoio à Pe
trobrás, sobretudo no campo da pesquisa e do próprio
apoio logístico para exploração do petróleo no mar.

Portanto, o que venho pedir, neste instante, aos srs,
Constituintes, da Comissão de Sistematização é que' apro
vem a inserção desta expressão no texto do substitutivo:
"e órgãos da administração direta da União", por quem
estaremos mantendo a situação que hoje tem a Marinha
e garantindo a continuidade dos seus programas de rea
parslhamento naval, técnico e científico.

Sr. Presidente, meus Colegas da Comissão de Siste
manzação, quero valer-me destes poucos minutos que
tenho, talvez até contrariando o dispositivo regimental,
para prestar uma informação a esta comissão e, por
seu intermédio, à Assembléia Nacional Constituinte, à
Câmara e ao Senado, dizendo que acabo de ser honrado
pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República com
o convite para exercer função de ministro, ocupando o
Ministério do Desenvolvimento Urbano e Medo Ambiente,
que haverá de ter, daqui a pouco, outra nomenclatura,
em função das transformações que o Governo está ope
rando, nesta hora, na estrutura administrativa.

Que,ro dar esta informação para 'acrescentar-lhes
uma declaração: estou nesta Casa desde 1971, quando as
sumi o primeiro mandato legislativo de Deputado Federal.
Portanto, sou, ao longo desses anos, rorçasamente e por
vocação, prazerosa e orgulhosamente, um homem do
Congresso Nacional, 'e dele vou sair. Estou me Iícencían
do hoje para assumir esse 'cargo como homem do Con
gresso Nacional, mas, sobretudo, como um político. (Pal
mas). Tenho posição polítdea e partidária, mas quero
declarar que exercerei esta função como desafiadora
experiência no campo administrativo, para quem exer
ceu, por mais de 15 anos, a função legislativa, convencido
de que aquilo que de bom levar para aquele ministério
a adquiriu nesta Casa, na convivência com os colegas e
no trabalho legislativo.

Sai desta Casa um deputado para ser um deputado
ministro, que atuará fiel ao seu partido fiel ao Governo
mas fidelíssimo ao Congresso NacionaÍ e aos seus co~
legas deputados e senadores. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTÉ (Jarbas Passarinho) - S. Ex.a
acaba de encaminhar em favor do seu destaque.

O Regimento da Casa, assim como o Regimento das
duas Casas do Congresso Nacional é omisso em relação
à, palavra de assunção de ministro de Estado no mo
mento em que se despede. Por dsso, foram dados: a S. Ex.a
mais três minutos do que O' tempo natural. Mas, pelos
aplausos recebidos, penso que a Mesa está absolvida do
espaço de tempo que deu. (Palmas)

Para encaminhar contra, tem a palavra o Consti
tuinte Ademir Andrade.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, desisto da palavra.

O SR. PRESIDENTE, (Jarbas Passarinho) - Para
encaminhar contra, tem a palavra o Constituinte José
Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

Quero, de maneira muito breve, apresentar a minha
justificativa para encaminhar contra a proposta do Cons
tituinte Prisco Viana e dizer que lamento este fato, uma
vez que preferíria, hoje, aqui, apoiar uma proposta e
uma emenda desse Constituinte que hoje deixa esta Casa.

Antes de apresentar as minhas razões, quero advertir
que, a meu ver, a emenda do Constituinte Prisco Viana,
Com os aditivos que faz ao texto atual, é melhor, aper
feiçoa o texto atual. A minha oposição, portanto, não é
propriamente à emenda do Constituinte; a minha oposi
ção é ao § 1.0, ao que ele tem de essencial e que, se apro
vado, prejudicará a minha emenda, que deveria ser
colocada em votação logo em seguida. E explico o porquê.
Na minha emenda fica assegurada a participação dos
Jj:stados, Municípios e órgãos da União, exclusivamente
nos recursos de petróleo e de gás natural, não se per~
mítlndna amplitude que é dada no atual parágrafo único
do art. 19.

Creio' que este é o primeiro e bastante sério proble
ma: estamos incluindo com este parágrafo na Constitui-
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ção um' dispositivo de extraordinária amplitude, porque
assegura aos Estados, Municípios e Distrito Federal, nos
termos da lei é bem verdade, participação nos resultados
da exploração econômica e aproveitamento de todos os
recursos naturais em seus territórios, da plataforma con
tinental e da plataforma submarina. Todos os recursos
naturais! Estamos colocando isso numa constituição, e
muitos dos companheiros Constituintes que aqui estão
ficam pensando no petróleo, no Município que fica
pauperízado a partir da exploração de certos recursos
minerais e outros, como no caso dos companheiros do
Paraná, em áreas inundadas dentro de seu Estado por
hidrelétricas.

Só que, através desse dispositivo, nós perpetuamos
uma possibilidade de cobrança de um quase tributo,
porque é um quase tributo - não é juridicamente, mas
é do ponto de vista econômico - a exploração de todos
os recursos naturais renováveis e não-renováveis, inclu
sive da agricultura, da atmosfera, da atívídade da pesca,
da atividade de silvicultura de todos os tipos. Não obstan
te requerer lei, através de processos de negociação ao
longo dos anos, nós podemos realmente estruturar todo
um sistema tributário paralelo, sem a disciplina e sem os
critérios que formam a organização do Sistema Tribu
tário. Esta é a razão essencial da minha oposição a este
artigo, e esta é a razão pela qual venho aqui explicitar
porque me parece um dever que essa posição seía
explicitada.

Estamos, realmente, criando um sistema tributário
paralelo que, mediante uma lei, se poderá tributar todo
um conjunto da atividades relacionadas com recursos
naturais - insisto - inclusive a agricultura, porque a
agricultura é exploração de um recurso natural chamado
solo.

O segundo argumento é que isso implica, evidente
mente, a retírada de recursos ou da União ou do setor
privado, porque os recursos não saem do céu, não saem
do nada! E nós já estamos realízando no capítulo tribu
tário uma redistribuição da União em favor dos Estados
e dos Municípios da ordem de 20% dos recursos da
União, que é um montante considerável! Em terceiro
lugar, já estamos transferindo para os Estados e Muni
cípios a eompetêncía sobre impostos que incidem sobre
o aproveitamento dos recursos naturais, que é o caso do
Imposto Único sobre Energia Elétrica, que é o caso do
Imposto único sobre Minerais.

Acho que este é outro aspecto a ser tomado em
conta:

O ônus sobre a União que isso poderá representar
implicará aumentos de preços da empresa ou tarifas
públicas, ou aumento de déficit público, evidentemente
porque os recursos não saem do nada. E, finalmente, po
derá incidir sobre atividades do setor privado que, nesse
caso ,serão tributadas. Uma tributação que não está en
quadrada dentro do nosso sistema tributário.

Essas são as razões pelas quais eu me permito enca
minhar contra a proposta do Constituinte Prisco Viana,
embora reconheça que, para os que querem o atual texto,
ela melhora o atual texto. A minha oposição é porque ela
prejudicaria uma outra emenda que estreita o campo de
incidência infinito do atual dispositivo do § 1.0, do art. 19,
e mantém, apenas no caso de petróleo e gás, que já pagam
royalty e, nesse sentido, não representa uma inovação, di
gamos, dentro dessa regulamentação, no Pais.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra para encaminhar a favor, o Constituinte Nelson
Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEmO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, o nobre Constituinte José
Serra sustenta que apenas deva ser paga essa participa
ção no que diz respeito a petróleo e gás, e, em numerosos

Estados do País, não há nem petróleo nem gás. De modo
que essa emenda que o Constituinte José Serra defende
como substitutiva da que está ora em exame divide o
Brasil. Quem tem petróleo e gás poderá ter participação.
Quem não tem, mas tem outras terras inundadas, proble
mas de eletricidade, como o Paraná, por exemplo, deixa
de ter esse direito. A emenda que se vai aprovar, já que
essa é a manifestação do Plenário, essa emenda não dis
tingue, inclui o petróleo e o gás, mas não 'exclui nenhum
outro recurso mineral. Uma emenda para o Brasil, e não
para os Estados que têm petróleo e gás. E eu falo isso co
mo um dos que mais trabalharam pela votação do texto
hoje em vigor, que assegura royalties para petróleo e gás,
tendo sido inclusive o autor do projeto, que resultou, não
só do meu trabalho, mas do trabalho conjugado de todas
as Bancadas. E, hoj e, estende-se, com maiores benefícios,
por numerosos Estados do País, não só pelo Rio de Janeiro,
mas pelo Espírito Santo, pela Bahia, por Sergipe, por Ala
goas, por Pernambuco, pelo Rio Grande do Norte, pelo
Ceará. E Deus permita que se espalhe por todos os Esta
dos do Pais.

A presença da Marinha foi indispensável para a apro
vação da lei em vigor. Sem ela, sem a sua presença, pelo
trabalho que ela realiza, pela fiscalização das plataformas
do petróleo, pela segurança dessas plataformas, o texto ou
a emenda agora defendida pelo Constituinte Prisco Viana
merece o aplauso e o apoio desta Casa. A minha inter
venção foi para explicitar que a emenda defendida pelo
nobre Constituinte José Serra divide o Brasil, e esta é
uma emenda que une o Brasil: onde houver recursos mi
nerais, seja petróleo ou não, haverá ai recursos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator-Geral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, a Emenda Prisco Viana corrige um
lapso da relatoria. No entanto, não fosse S. Ex.a ter dado
à Mesa a redação completa que agora deu, no sentido de
garantir o texto do Substitutivo n.o 2, pois no texto diz:
é assegurada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Muni
cípios, no termo da lei, a participação, já se assegura
desde logo. A emenda diz: a lei disporá sobre a forma e
condições de participação.

O Constituinte Prisco Viana retirou e proferiu uma
frase que me corrige o lapso, dizendo que a sua emenda
preserva a Marinha de Guerra.

Acho, Sr. Presidente, que a frase está incompleta e
ouso fazer a inclusão de uma expressão - e aí, sim, tor
ná-la merecida; ela não só preserva a Marinha de Guerra,
ela preserva, de forma justa, a nossa Marinha que até há
algum tempo, foi a segunda no mundo e, hoje, está rele
gada ao mais completo último ou penúltimo lugar, por
falta exatamente de verba.

De forma, Sr. Presidente, que o Relator e a sua equi
pe de auxiliares votam favoravelmente à Emenda Prisco
Viana, Deputado de hoje e Ministro de amanhã, a quem
parabenizo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Isto pos
to, passamos à votação.

Os Srs. Constituintes queiram tomar os seus lugares.
Chamo a atenção dos Srs. Constituintes que estão agi

tados em torno do Ministro que, por obséquio, deixem es
paço para que S. Ex.a. possa transitar e queiram sentar
para votar.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos
Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Egidio Ferrei
ra Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian,
Fernando Lyra, Francisco Pinto, José Fogaça, José Paulo
Bisol, José Richa, José Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira,
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Nelson oarneíro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Oswaldo
Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana,
Rodrigues Palma, Virgildásio de Senna, Wilson Martins,
Roberto Brant, José Carlos Grecco, Aécio Neves, José Ta
vares, Antonio Mariz, Michel Temer, José Costa, Israel
Pinheiro, Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Délio Braz, Vil
son Souza, Daso Coimbra, Vicente Bogo, Octávio Elísio,
Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia,
Edme- Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Ino
cêncio Oliveira, José Lins, José Lourenço, José Santana de
Vasconcellos, Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa,
Paulo Pimentel, Ricardo Fiuza, Sandra Cavalcanti, Enoc
Vieira, José Tinoco, Paes Landim, Jonas Pinheiro, Simão
Sessim, Valmir Campelo, João Menezes, Gilson Machado,
Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres,
Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Bonifácio de Andrada,
Brandão Monteiro, Bocayuva Cunha, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Ottomar Pinto, Adolfo Oliveira, José Maria
Eymael, Jamil Haddad e Antonio Farias. Votaram NÃO
os Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir An
drade, Almir Gabriel, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Ha
roldo Sabóia, José Serra, Sigmaringa Seixas, Plínio Arru
da Sampaio, José Genoíno e Aldo Arantes.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 80 constituintes;
votaram NÃO 11 Constituintes. Total: 91 votos. O Desta
que foi aprovado.

Sobre a mesa, requerimento de preferência assinado
pelo nobre Constituinte José Serra, para ° Destaque n.o
7823-87, referente à Emenda n.O 34030.

Permito-me esclarecer aS. Ex.a que o seu Destaque
está prejudicado. Pelo princípio da abrangência, já foi
aprovado um texto mais amplo. Conseqüentemente, seria
restrito, como disse ° Constituinte Nelson Carneiro, este
seria apenas para petróleo e gás. Pela abrangência, o ou
tro é maior. Logo, está prejudicado o destaque do Cons
tituinte José Serra.

Destaque n.? 1863-87 - Emenda n.? ES-33640/
1, do Sr. Oswaldo Lima Filho, "que modifica o §
2.°, do art. 30, do Substitutivo n,? 1 (art. 19, § 1.0,
do Substitutivo n.? 2)". (210.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o Destaque n.o 1863, requerido pelo Constituinte Os
waldo Lima Filho. S. Ex.a apresenta um destaque substi
tutivo. Naturalmente que ele tem um sentido restritivo
parcial.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem a palavra,

O SR. CÕNSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Gos
taria que V. Ex.a lesse, então, o Destaque do Constituinte
José Serra, que é também substitutivo. Pelo nosso enten
dimento, todos os destaques a essa matéria estão preju
dicados porque foi aprovada emenda aditiva, que ampliou
o texto e, portanto, não pode mais ser substituída por
nenhum destaque. A emenda do Constituinte José Serra é
parecida com a do Constituinte Oswaldo Lima Filho. Se a
emenda do Constituinte Oswaldo Lima Filho pode ser
submetida à votação, a do Constituinte José Serra tam
bém. No nosso entendimento, todos esses destaques estão
prejudicados, porque já foi aprovada emenda aditiva ao
texto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Lastimo
discordar de V. Ex.a A emenda do Constituinte José Serra
- repito - como salientou muito bem ° constituinte Nel
son Carneiro, era restritiva para apenas um tipo de recur
so natural; gás e petróleo; a emenda do Constituinte Os
waldo Lima Filho fala em "todos os recursos míneraís em
seu território", e em recursos minerais - V. Ex.a, que é

engenheiro, sabe - incluem-se aqueles que representam
jazidas de subsolo.

A emenda, portanto, está mantida.
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO -Sr.

Presidente, Srs. e Sr.as Constituintes, por vocação na
tural do espírito, sou um político vocaeíonado às idéias
socialistas. Se vivêssemos num país de maior conscienti
zação política, de outra organização social, a organização
social, política e econômica que defenderia o meu País
seria semelhante àquela que encontrei nos livros de Harold
Lasky, Sidney Beatrice Wedd e Bernard Shaw, enfim, as
bases do socialismo fabiano.

Infelizmente, este não é o caso do Brasil. E a luta em
que temos nos empenhado - muitos que têm essas con
vicções - é a de promover o progresso e a reforma social
dentro da ordem capitalista que, infelizmente, é aquela
que vai prevalecer ainda por muitos anos neste País.

Ora, Sr. Presidente, o que prevê o § 1.0 do art. 19 do
Substitutivo do nobre Relator Bernardo Cabral, é simples
mente uma inovação de cunho profundamente socialista.
Estivéssemos nós num Estado socialista, eu não teria ne
nhuma dúvida em subscrevê-la com o maior entusiasmo.
Vejam bem o que diz a emenda:

"li: assegurado aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, nos termos da lei, participação
no resultado da exploração econômica e do apro

veitamento de todos os recursos naturais em seus
territórios."

O que isto quer dizer? Que a União o Estado e os
Municípios têm participação: nas matas, na agricultura,
em todas as plantas, em todos os recursos naturais reno
váveis existentes em qualquer parte do seu território.

Não me parece, Sr. Presidente, que essa seja uma
emenda compatível com o estágio de evolução social e polí
tica do Brasil. Imaginemos, com o facciosismo que domina
a nossa política no hinterland, no interior do País, algum
prefeito aplicando esses princípios. Ele vai entender 'que,
na mata, de propriedade do seu adversário, o Município
deve ter participação. E no dia em que o proprietário ini
ciar uma exploração florestal, a Prefeitura irá reclamar
participação. A mesma coisa se o indivíduo - e hoje é
muito comum e até tem crescido muito no Brasil - inicia
um aproveitamento de piscicultura em águas interioranas,
em água doce a prefeitura ou o Estado pode chegar e re
clamar metade do resultado econômico daquela explora
ção. li: a isso que nos conduz a norma clara do dispositivo.

Por tudo isso, Sr. Presidente, é que ofereci a seguinte
emenda substitutiva:

li: assegurado aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios, nos termos da lei, participação
no resultado da exploração econômica dos recur
sos minerais, em seu território.

E por que a distinção? Porque os recursos minerais já,
por definição constitucional, pertencem à União, que os
concede ou não, segundo a lei e o arbítrio dos governantes.

Por isso, Sr. Presidente, é que entendo que a disposição
constitucional, do projeto constitucional, está eivada de
uma erronía, direi mesmo assim. Seria perfeita, acabada,
dentro de uma simetria, dentro de uma sistematização so
cialista Numa carta em que o socialismo anda longe,
vai-se encontrar em completa contradição.

- Por esses motivos, Sr. Presidente, nego a minha apro
vação ao texto e defendo a sua alteração nos termos da
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, tem a palavra a Constituinte Sandra
Cavalcanti.
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o SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Para
uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Questão
de ordem precedente.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, encontrava-me, aoíõentalmente, fora,
quando V. Ex.a decidiu uma questão de ordem suscitada
com relação a essa emenda. Volto à tribuna - e desculpe
a insistência - fazendo um apelo à Mesa, no sentido de
'que proceda a um exame mais cuidadoso em relação às
emendas.

A emenda do Constituinte Prisco Viana, aditiva, colo
cou a expressão "recursos naturais"; a emenda do Consti
tuinte Oswaldo Lima Filho - e não entro no mérito 
fala em recursos minerais. Então, restringe a amplitude
da emenda Prisco Viana, quando fala em recursos natu
rais.

Se formos fazer isso reiteradamente, vamos muito lon
ge, com um mundo de emendas de uma matéria que já
foi votada. Não há como tirar recursos naturais para
colocar recursos minerais aqui, agora. Seria restringir
uma emenda aprovada. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, para aditar.

A mesma idéia ocorreu-me, como a que acaba de ex
positar o Constituinte Egídio Ferreira Líma. creio que a
emenda do Constituinte Oswando Lima Filho é mais res
tritiva e está completamente abrangida pela emenda do
Constituinte Prisco Viana, que acabou de ser aprovada, se
não me engano, com 80 votos. Conseqüentemente, estima
ria que V. Ex.a reconsiderasse, porque, no meu entender e
por mais que eu tente, a emenda do Constituinte Oswaldo
Lima Filho está completamente prejudicada, sobretudo
pela expressiva votação que obteve a emenda do Consti
tuinte Prisco Viana.

De modo que eu solicitaria a V. Ex.a considerasse
prejudicada a emenda do Constituinte Oswaldo Lima
Filho.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Respon
do à questão de ordem levantada pelos COnstituintes Egí
dio Ferreira Lima e Carlos Sant"Anna. Talvez tenha es
capado a ambas um pequeno detalhe, minúsculo detalhe:
é que o Constituinte Prisco Viana, quando apr~~entou
emenda pediu-me que ela fos~e consíderada 3;dltIva, e
assim a Mesa considerou, e nao como supressiva, nem
modificativa. Colocada como aditiva, ela permite que
emendas modificativas possam substituí-la. Quero, entre
tanto caracterizar 'que, quando dei a solução, à questão
de ordem, parece que levantada pelo Constituinte Ademir
Andrade usei um argumento que agora se volta contra
mim qu~ é o da abrangência. Realmente, 'quanto à medida
aditi~a não haveria dúvida, as modificativas teriam um
Seguim~nto com~m. Mas, como já está, prímeíro foi re~u
diada a supressão: em segundo lugar, ha; uma m~~lda
aditiva, que é mais abrangente que as n;edidas. modítíca
tivas que-estão sendo apresentadas; daqut por diant~, con
siderarei aquelas que forem apresentadas, nesse tIPO de
redação, como realmente prejudicadas. (Palmas) Esta está
em votação e peço paciência e vamos completar.

A SRÁ. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
_ Sr. Presidente e Srs. Constituintes:

Essa emenda está criando esse problema, porque a
que fói lÍpresentada pelo oonstítcínte Prisco Viana obteve
preférêncía. Ela, naturalmente, deveria ter sido objeto de
discussão e de debate, anteriormente. Talvez seja esse o

argumento mais poderoso para que V. Ex.a., daqui por
diante, possa, de fato, dispor sobre a abrangência de de
terminadas matérias não tendo que subemter outras.

Mas, o Constituinte Oswaldo Lima Filho levantou, aqui,
uma questão que precisa, de uma vez por todas, ficar defi
nida, porque nós vamos tocar nesse assunto em vários
outros dispositivos que virão adiante no texto do projeto,
que é: o que se entende por recursos naturais? - O que
se entende por recurso natural é aquilo que a natureza já
tem ali, à nossa disposição, independente do nosso esforço
e do nosso trabalho. E, por isso mesmo, não se podem
confundir, neste momento, recursos naturais que venham
a dar participação aos municípios e aos Estados, com as
decorrentes do esforço da agricultura, do esforço da pe
cuária, ou qualquer outro esforço que nasça do trabalho
do homem. Reduzir essa emenda apenas a recursos mine
rais criaria, de fato, um problema muito grande para vá
rias unidades da Federação. Restringi-la, como queria o
Deputado José Serra, apenas a petróleo e gás natural,
seria a mesma forma de restrição. O grande acréscimo
trazido pela emenda do Deputado Prisco Viana, que nós
votamos, foi a permissão para que pudessem participar
das riquezas advindas da exploração econômica desses re
cursos naturais que lá estão, não só os Estados, os Municí
pios, como entidades de Direito Público ou de administra
ção direta, como é o caso, por exemplo, da participação
da Marinha Mercante na exploração do petróleo na Pla
taforma Continental.

Isso tudo é muito importante que fique, de fato, no
texto da Constituição. Essa história de jogar tudo para a
lei ordinária e para a lei complementar, no Brasil, é
muito perigoso. Nós temos precedentes graves, nós temos
matérias que foram previstas para serem examinadas des
de 1946. Até hoje a participação dos empregados nos lucros
das empresas está esperando uma Lei Complementar. Em
46, falava-se na proteção ao menor e nunca veio lei algu
ma estabelecendo isso de forma clara e definida. Nós,
do Estado do Rio de Janeiro, sofremos durante 10 anos a
discriminação por falta de um texto que nos desse essa
garantia. Por isso mesmo, é muito importante que a par
ticipação dos Estados e dos municípios, nos empreendi
mentos de exploração dos seus recursos naturais, fique
assegurada no texto constitucional.

Por isso, voto contra a emenda do Constituinte Oswal
do Lima Filho, que restringe até na própria expressão uti
lizada "recursos minerais em seu território." Ora, recurso
mineral em território não é, por exemplo, petróleo explora
do off shore como é hoje explorado em todo o País. E,
mais uma vez, os Estados que não têm forma terrestre de
exploração de petróleo, ficariam fora da participação des
ta produção e de uma riqueza econômica que, no caso, por
exemplo, do meu Estado, significa para nós uma riqueza
importantíssima, uma vez que somos hoje, no Brasil, o
Estado que mais produz petróleo, e que carrega sozinho
com mais de metade da produção nacional de petróleo e
de gás natural.

Era isso que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE JOS:É LINS - Sr. Presidente,
pela ordem, para me orientar na votação. (Aquiescência da
Presídêneía.) Nós estamos discutindo o texto do § 1.0 do
art. _19: Foi aprovada uma emenda aditiva, que inclui as
entidades estatais, além de municípios, Estados e União,
como participantes nos benefícios da exploração. Incluiu-se
mais, se não me engano, subsolo, que evidentemente já está
no texto original, porque este se refere a todos os recursos
naturaís, sejam vegetais, minerais, ou de qualquer nature
za, río território, o que significa do solo, ou do subsolo 
não há dúvida quanto a isso.

Então, há apenas, no momento, uma emenda aditiva
que 'acresce entidades estatais como beneficiárias dos lu
cros- da -empresa. A meu ver, V. Ex.a. está absolutamente
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correto quando diz que o texto, não tendo sido ainda apro
vado, pode sofrer modificações; apenas, não podem cair
os aditivos feitos pela Emenda Prisco Viana.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consti
tuinte José Lins, eu já dei uma solução à questão de ordem
levantada, e devo comentar aqui' um equívoco que prati
quei. A planilha que V. Ex.as receberam, - está aqui sobre
a mesa para mim -, caracteriza, depois das supressivas,
todas as emendas como substitutivas. Quando dei a pri
meira solução na questão de ordem levantada pelo Consti
tuinte Ademir Andrade, eu me amparei na classificação de
modificativa dada inicialmente pela Mesa. Mas, ao reparar
o documento final enviado, está lá como substitutiva. Real
mente, uma substitutiva aprovada e abrangente pre~udica
as demais. A questão é que houve uma intepretaçao de
modificativa, escrita. de um lado, modificativa e, de outro,
substitutiva.

Vamos continuar a votação. (Pausa)

Cunha, Francisco Rossi, Gastone Righi, Ottomar Pinto, Plí
nio Arruda Sampaio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, Rober
to Balestra, Aldo Arantes, Roberto Freire e Beth Azize.
ABSTENÇãO do Sr. Constituinte José Serra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 4 Constituintes;
votaram NAO 69 Constituintes; absteve-se de votar 1 Cons
tituinte. Total: 74 votos. O Destaque foi rejeitado.

Prejudicadas as emendas substitutivas de destaque re-
querido pelo Constituinte Tadeu França.

Destaque n.O 2599 do Constituinte Mansueto de Lavor.
Destaqeu n.o 7757 também rejudicado.
Votação do Destaque n.O 431 do Constituinte Sérgio

Spada.

S. Ex.a está ausente.
Está prejudicado o destaque.
Passamos ao § 2.° do art. 19. Trata-se da faixa de

fronteira e etc.
Sobre a mesa, requerimento de preferência assinado

por S. Ex.a o Constituinte Euclides Scalco, que requer,
nos termos regimentais, preferência para votação do Des
taque n.O 4314. S. Ex.a retirou a preferência. Retirou o
destaque também? Acabo de tomar conhecimento de que
S. Ex.a retirou o destaque.

Sobre a mesa, requerimento de preferência para o Des
taque n.o 1509, referente à Emenda ES-34472 ao art. 19, § 2.0
do Substitutivo II, assinado pelo nobre Constituinte Otto
mar Pinto. Refere-se à emenda proposta pela Constituinte
Marluce Pinto. Vou por em votação simb6lica o requeri
mento de preferência.

Os Srs. Constituintes que estejam de acordo com a pre
ferência permaneçam como se encontram. (Pausa)

Aprovada a preferência.

Passamos à discussão do Destaque. (Pausa)
Destaque n,? 001509·87 - Emenda n,? ES.34472.2,

da Sra. Marluce Pinto, "que modifica o § 3.° do
art. 30 do Substitutivo n,? 1 (art. 19, § 2.°, do S;"bs
titutivo n.O 2)". (211.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Destaque
n.O 1509, requerido pela Constituinte Marluce Pinto refe
rente à Emenda n.O 34472. Para conhecimento dos Srs.
Constituintes, leio a emenda:

"A faixa interna de até 50 quilômetros de lar
gura, paralela à linha divis6ria terrestre do Terri
t6rio Nacional, é considerada indispensável à de
fesa das fronteiras e será designada como 'faixa de
fronteira, conforme dispuser lei complementar."

Tem a palavra o Sr. Constituinte Ottomar Pinto.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Sr. Pre
sidente, Srs. Membros da Comissão de Sistematização na
Constituição de 1934, pela primeira vez, apareceu a figura
da faixa de fronteira, e no art. 166 da Carta de 1934 ela
ficou delimitada em 100 quilômetros. Veio, depois, a Cons
tituição de 1937, a Constituição "Polaca" que estendeu a
profundidade da faixa de fronteiras a 150 quilômetros. Pos
teriormente, veio a Constituição de 1946, que remeteu para
a lei complementar a definição e a especificação do que
seriam as zonas essenciais à defesa nacional. li: bom salien
tar que, na Constituição em vigor, e na Constituição de
1946 pesavam sobre essas áreas diversas restrições - res
trições, por exemplo, para concessão de terras, aberturas
de vias de comunicação, instalação de linhas de transmis
são. li: uma espécie de intervenção da União em áreas que
são do domínio dos Estados, mas que, por contingências
de defesa nacional, ficam sob determinada vigilância e
controle da União. Devo salientar que essa medida, essas

Tem a palavra, para encaminhar favoravelmente, o
Constituinte Pimenta da Veiga. (Pausa)

S. Ex.a desiste da palavra.
Para encaminhar contra. tem a palavra o Constituinte

Ademir Andrade.
O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr. Pre

sidente, são tão evidentes as razões de se votar contra
essa emenda, que me abstenho de pronunciar-me.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Antes de
passarmos à votação, o Relator José Fogaça irá falar.

O SR. RELATOR (Constituinte José Fogaça) - Sr. Pre
sidente, a Relatoria precisa justificar sua posição. O Minis
tro Oswaldo Lima Filho merece todo o respeito e conside
ração dessa Relatoria, mas a sua justificativa não é proce
dente, pois o temor de S. Ex.a de que todos os recursos
naturais, renováveis ou não, possam ser objeto de apro
priação dos Estados e municípios, não se justifica, porque
estamos tratando do art. 19, § 1.0 Trata-se, portanto, de um
dispositivo acessório ao art. 1.0, que se refera só ,e exclu
sivamente aos bens da União; não se refere ao produto do
trabalho individual ou ao produto do trabalho das em
presas.

Não se justifica e não procede, infelizmente, o temor
de S. Ex.a, de que haja uma socialização de toda a produ
ção agrícola, ou de qualquer outra natureza, em relação
aos recursos naturais.

Portanto, a posição da Relatoria, embora respeitando
S. Ex.a, é contrária à emenda e pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Francisco Pinto, Oswaldo Lima Filho, José Lins e Osvaldo
Coelho. Votaram NÃO os Senhores Constituintes: Almir Ga
briel, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral,
Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina
Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho,
Fernando Gasparian, Fernando Lyra, Haroldo Sab6ia, João
Calmon, José Fogaça, José Geraldo, José Ignácio Ferreira,
José Paulo Bisol, Manoel Moreira, Nelson Carneiro, Nelton
Friedrich, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Prisco Viana,
Rodrigues Palma, Virgildásio de Senna, Roberto Brant, José
Carlos Grecco, José Tavares, Antonio Mariz, Michel Temer,
Israel Pinheiro, José Maranhão, Vicente Bogo, Aloysio Cha
ves, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim,
Inocêncio Oliveira, José Lourenço, José Thomaz Nonõ, Os
car Corrêa, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Caval
canti, Enoc Vieira, José Tinoco, Jonas Pinheiro, Simão Ses
sím," Valmir Çampelo, João Menezes, Antônio Carlos ~on

der- Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarmho,
José Luiz Maia, Adylson Motta, Luiz Salomão, Bocayuva
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iniciativas da União pendentes sobre essas áreas, em de
terminados Estados praticamente, esterilizam a autorida
de do Governo do Estado sobre extensas áreas de seus do
mínios. 'É o caso, por exemplo, do Acre, um Estado que
é mais comprido do que largo, e os 150Km. propostos no
texto praticamente deixam todo o Estado sob a jurisdição
da União. O mesmo, talvez, possa ser dito com relação
ao Estado de Santa Catarina, ao Território de Roraima.
Já no caso do Amazonas, do Mato Grosso e do Pará essas
restrições não são tão sensíveis, dadas às dimensões desses
Estados. De modo que, ao compulsar as diversas emendas
propostas ao texto, nós verificamos que, de todas elas, a
mais restritiva é essa da Constituinte Marluce Pinto, que
reduz para 50km da largura da faixa de fronteira.

Existe uma emenda do Constituinte José Thomaz Nonô,
de 60km; outra, do Constituinte Pau;lo Macarini, que es
tende o acesso a 16km; outra, de Ademír Andrade, que chega
a 80 km a extensão da faixa, de Jovamní Masini, que man
tém os 150 km,

Daí por que coloca~os, sU1?metem.os ~ encaminhamos
à aprovação da Comissao de Sls~ematlzaç~o esta emen~a,
a mais restritiva de todas, reduzmdo a taãxa de fr~ntelra
a 50km mesmo porque, até nas áreas de operaçoes do
EXércit~, a delimitação entre a linha de co:n~a!o e a zo~a
da administração é de 30km, então uma DIVIsa0 de Exer
cito precisa de uma profundidade de 30km para desenvol
ver as suas ações bélicas com segurança.

Não há porque se admitir uma extensão~ tão v~~ta
para a faixa de fronteira num país de vocaçao pacíííca
como é o Brasil.

O SR. CONSTITUINTE PLí,!iíIO ARRUDA SAMPAIO 
Sr. Presidente, para uma questao de ordem.

Antes de entrarmos no processo de votação e de ouvir
o parecer contrário, apen~s quero esclar,ecer a Casa que
vamos entrar numa situação semelhante aquela das horas
da jornada de trabalho, em que há uma emenda com 40
e outras com 42, 44, 48, 62 etc.

Agora também, temos uma emenda com 50, que é a
do Constituinte ottomar Pinto, te:r:no~ ?~a com 60, e gos
taria que V. Ex.a. enunciasse a prsjudlcialfdade, qu~l ? cri
tério de abrangência que V. Ex.a tem e, qual prejudicada
seguinte, a fim de que formemos uma tatl~a a~equada e
maneira a conseguir para nós a melhor sltuaçao.

O SR PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Apr<?
veito a qúestão de ordem de V. Ex.a para esclarecar mais
uma coisa _ naturalmente sem fazer nenhuma censu
ra a quem trabalha tão arduamente, como trabalham os
assessores.

Tínhamos uma emenda supressíva que não deveria
ter sido objeto de protelação baseado nu.m ~eque~ime~
to de preferência para uma emenda substitutIva, fízemõ
10 por equívoco. Não posso mais voltar a:t~ás para votar
primeiro a supressíva, por isso, vou utilIzar o ~e~mo
sistema adotado se não me engano, pelo ~~nstltumte
Fernando Henrique Cardoso, quando presidiu .aquela
sessão. A substitutiva que for aprova~a, .preJudica as
demais. Ou seja, se tivermos uma substItutIva de 50 km,
outra de 100, digamos, o texto ~e 150, e for apr~>vada a
de 50, ela mata a questão. 8enao a de 69; senao a.de
80, podemos ir numa escala crescente ate a supressrva
final.

Para encaminhar a favor concedo a palavra ao nobre
Constituinte Gastone Righi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, desejo chamar a atenção de
V. Ex.as para um pequeno pormenor. Esta faixa de segu
rança de fronteiras que se pretende agora estabelecer,
'constitucionalmente, em 150km, sugere um descalabro
definitivo que não poderemos mais remover ou alterar,
de acordo com o que se alterem as condições tecnológi
cas ou o avanço científico de nação para nação.

Mas, o que é mais grave, e que os Srs. deveriam
atentar para isso, é que temos cerca de 10 a 12 mil qui
lômetros de linha de fronteira interna; 150km signifi
cará a bagatela de 1 milhão e 800 mil km2 postos como
faixa de segurança, com absoluta inutilidade, sem ne
nuhm sentido. O que se está propondo é uma redução
para 50 km; uma faixa de 150km chegará a levar 7 a
8 municípios, um contíguo ao outro, da fronteira para
o interior do Brasil e todos eles considerados, em sua
totalidade territorial, como faixa de segurança, Isso traz
impedimento ao desenvolvimento de municípios, dos
Estados que ficam obrigados a obter autorizações, muitas
veaes, ímpossíveís, distantes dos quartéis centrais que
podem fornecê-Ias. Não se justifica mais, não há nenhum
sentido, sequer em termos da segurança bélica, sequer em
termos do interesse da segurança nacional, para a con
formação de uma zona tão lata, tão grande, que chega
a absorv-er, por exemplo, todo o Estado de Rondônia, do
Acre, de Santa Catarina, do Rio Grande e outros tantos,
todos compreendidos nessa faixa de 150 quilômetros.

Portanto, somos a favor da diminuição dessa exten
são e que a lei depois, se desejar, que possa estabelecer
outros conceitos, outras prioridades. Portanto, a favor
da emenda da Constituinte Marluce Pinto.

Durante o pronunciamento do Sr. Gastone
Righi, o Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice
Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que
é ocupada pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso,
Quarto-Vice-Presidente.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar contra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Carlos Sant'
Anna, para encaminhar contra.

o SR. CONSTITUINTE CARL08 SANT'ANNA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, o texto do Sr. Relator,
quando se refere a faixa interna de 150 km de largura,
paralela à linha divisória terrestre do território nacio
nal, é considerada indispensável à defesa das fronteiras
e será designada como faixa de fronteira, conforme dispu
ser a Lei Oomplementar.

A impressão que se tem da redação é que o texto do
Relator tem apenas um inconveniente: exatamente quan
do classifica a faixa como sendo indispensável. Em verda
de, especialmente de vários ilustres Constituintes ligados a
Estados ou a territórios de fronteira, surgiu a idéia impor
tante de diminuir essa faixa de fronteira, porque este
pedaço tirado ficaria como sendo alguma coisa retirada
do território dos Estados.

Na verdade o que o texto constitucional quer reco
nhecer é que, ao nível das fronteiras, há uma faixa que
pode ser fundamental para a defesa do território nacio
nal. Essa faixa de 150 km, pode ser fundamental, talvez
não precise ser como está escrito no texto, "indispensável",

Por isso, antes que se vote a emenda de outros ilustres
companheiros, diminuindo a faixa, é preciso que saibamos,
por exemplo, que há uma emenda do Constituinte Jovanni
Masini, que troca a expressão do texto, de "faixa indis
pensável", para "faixa considerada fundamental",

Neste caso, considerar que os 150 km são fundamentais
à defesa não quer dizer que sejam indispensáveis à defesa.
Quer dizer que poderão ser usados, se forem necessários e
fundamentais, e poderão não ser usados, se não forem
necessários nem fundamentais.

Por esta razão, venho sustentar que o texto, em prin
cipio, poderia ser mantido, mas que, na verdade, devere
mos aprovar a emenda que virá depois, do ilustre COnsti
tuinte Jovanni Masini, que troca a expressão do Relator,
de "faixa indispensável" para "faixa considerada funda-
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mental", e conservar os 150 km como faixa de fronteira.
Neste caso, a conservação dos 150 km não prejudica nem
os territórios nem os Estadosí nas suas faixas limítrofes
a outros países. Tampouco prejudicam OS problemas da
segurança e da defesa do Brasil, nos momentos em que
aquelas porções de terra forem consideradas, evidente
mente, fundamentais ao processo de defesa.

Por esta razão é que me coloco contra a emenda defen
dida, há pouco, pelo ilustre companheiro e correligionário,
Constituinte Ottomar Pinto, mas na expectativa de que
nós possamos aprimorar o texto, aprovando-o depois; vo
tando contra.. agora, mas, mais na frente, votando a favor
da Emenda Jovanni Masini.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não havendo mais oradores inscritos consulto o Sr. Rela
tor se deseja fazer uso da palavra?

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, a
Relatoria fará uso da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - A posição da Rela
toria, em vista de que há uma série de emendas sucessivas,
com diferentes propostas, de 50, 60 e até de 150 km, não
tendo havido acordo entre as Lideranças, é pela manuten
ção do texto. Mas, desde já, manifesta a posição favorá
vel ao acolhimento da Emenda do Constituinte Jovanni
Masini, que procura modificar o texto apenas no adjetivo
"indispensável" por "fundamental". O Relator Bernardo
Cabral tomou posição favorável a esta emenda do Consti
tuinte Jovanni Masini, que ressaltará apenas a expres
são "fundamental". Mas quanto ao limite de 150 km, a
posição da Relatoria Adjunta é a de que é necessária e,
inevitavelmente, a favor do texto.

O SIR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tendo havido esclarecimentos da posição do Relator, que é
pela manutenção do seu texto, passamos à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio Britto, Cid Car
valho, José Geraldo, lvtilton Reis, Pimenta da Veiga, Vir
gildásio de Senna, Rose de Freitas, Roberto Brant, Anto
nio Mariz José Costa, Israel pinheiro, Christóvam Chia
radia, Osvaldo Coelho, Jonas Pinheiro, Darcy Pozza, José
Luiz Maia, Francisco Rossi, Gastone Righi. Ottomar Pinto,
Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno, Aldo Arantes, Ro
berto Freire e Beth Azize. Votaram NÃO os Senhores Cons
tituintes: Abigail Feitosa, Artur da Távola, Carlos Mosconi,
Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gaspa
rian, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
João Calmon, José Fogaça, José Paulo Bisol, José Serra,
Manoel Moreira, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswal
do Lima Filho. Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Rodri
gues Palma, Sigmaringa Seixas, José Carlos Grecco, José
Tavares, Vilson Souza, Vicente Bogo, Aloysio Chaves, Ar
naldo Prieto, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oli
veira, José Jorge, José Lins, José Lourenço, Luís Eduardo,
Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza. Sandra Ca
valcanti, EJ:1oc Vieira, José Tinoco, Valmir Campelo, Antô
nio Carlos Konder IReis, Gerson Peres, Adylson Motta,
José Maurício, Bocayuva Cunha, Adolfo Oliveira e Roberto
Balestra. ABSTENÇãO do Sr. Constituinte Fernando
Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 26 consti
tuintes; votaram NAo 51 Constituintes; absteve-se de
votar 1 Constituinte. Total 78 votos. O Destaque foi rejei
tado.

Destaque n.o 4.045, de autoria do Constituinte Rober
to Campos. Não estando presente S. Ex.a., está prejudi
cado.

Destaque n,o 2.900, do Constituinte José Thomaz No
nô. S. Ex.a. encontra-se presentes (pausa) Não está pre
sente. Es,tá prejudicado.

Destaque n.O 4379, do Constituinte Ademir Andrade.
Está presente? (pausa) V. Ex.a. propõe que a faixa de
f.ronteira sei'a estendida até 80 km; é o meio termo.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MA0ARINI - Há um
Destaque n.o 4314 referente a uma emenda de minha au
toria, que prevê uma faixa de fronteira da ordem de 66
km. Dentro do raciocínio desenvolvido há pouco, pela
Mesa, esta emenda teria preferência sobre a outra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
-:- Eu não a tenho sobre a Mesa. Se a tivesse, pergunta
ma imediatamente se V. Ex.a. vai mantê-la. (Pausa)

Há um destaque do Constituinte Paulo Macarini e eu
não o tenho sobre a Mesa. (pausa) Pel'\dão. Tem razão o
Constituinte Paulo Macarini. Existe aqui um destaque de
S. Ex.a. que propõe que se altere a faixa interna :para o
limite de 66 km de largura. Pergunto a S. Ex.a. se vai man
ter o destaque.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI Vou
manter e defender.

Destaque n.o 004314-87 - Emenda n.O ES
22512-0, do Sr. Paulo Macarini, "que modifica a
redação do § 3.° do art. 36 do Substitutivo n.O 1
(art. 19, § 1.°, do Substitutivo n.0 2)". (212.a vo
tação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra V. Ex.a.

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI - Sr.
Presidente, Srs.. e Sras. Constituintes 'a faixa de frontei
ra, neste Pais, tem duas dimensões bem distintas: a pri
meira, de 66 km, que vem desde o Império; e a segunda, de
15Dkm, que foi objeto da Lei n.O 2.597, de 12 de setembro
de 1955. Essas duas faixas de fronteiras têm criado, não
apenas na legalização fundiária das terras, na interpreta
ção dos tribunais, no desenvolvimento dessas regiões
fronteiriças à área internacional, uma série de embaraços,
que seria prudente e necessário defini-la de uma vez por
todas. .

Então, assegurava a Constituição do Império como
pertencentes ao próprio País uma fafixa de fronteira da
ordem de 10 léguas, que corresponde, a rigor, aos. 66 km,
que é objeto da emenda de minha autoria, ora destacada,
para definir, de uma vez por todas, que a faixa de fron
teira neste País está compreendida apenas nesta exten
são de 10 léguas, ou sela, de 66 km, Por isso, eu queria
conclamar aos meus companheíros da Asesembléia Na
cional Cons.tituinte, notadamente, porque, como profis
sional, como advogado que atuou em grande escala na
faixa de frontedra deste País, notadamente nos Estados
de Mato Grosso, no Paraná e em Santa Catarina, posso
testemunhar que a permanência, e agora em caráter cons
titucional, de uma faixa de fronteira da ordem de 150 km
criará sérios e inevdtáveis embaraços não apenas à lega
lização fundiária deste País, mas, acima de tudo, ao desen
volvimento desta região. E até mesmo porque gostaria de
dizer que, em termos de segurança nacional não há ra
zão nenhuma, absolutamente nenhuma, de s~ temer qual
quer comprometimento deste País com os seus vizinhos
não apenas pela vocação pacifista .deste País e dos de~
mais integrantes da- América Latdna, mas, acima de tudo,
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porque o avanço cíentíüco-teenolôgíco está aí a demons
trar que não haverá isso em função de 66 km ou de 150
à segurança deste País. E essas coisas estão desaparecen
do, até mesmo porque nós estamos, hoje, construindo uma
ponte sobre o rio das Flores, entre Santa Catarina e a
Argentina. Inaugurou-se, há pouco, a ligação rodoviária
entre Foz do Iguaçu e Puerto Igua:çu, na Argentina, entre
Foz do Iguaçu ,e o Paraguai, e assim por diante.

Então, para símpldtícar as coisas, para evitar os em
baraços e, acima de tudo, para aprimorar o desenvolvi
mento deste Pais, faço um apelo ao Sr. Relator, até mes
mo para que S. Ex.a reconsidere o seu ponto de vista e
acolha esta emenda que pretende fi:x:ar a faixa de fron
teira em torno de 66 km 'em toda a área internacional
deste Pais. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (:F1ernando Henrique Cardoso)
- Tem a 'Palavra o Constituinte Gerson Peres, para 'en
caminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, a emenda do Constituinte Ademir Andrade fixa
um valor numérico para a faixa Interna de fronteira; a
emenda do Constituinte Paulo Macarini também defen
de um valor numérico fixo para a faixa de fronteira. O
Brasil apresenta hoje, dado o seu desenvolvimento, re
giões em que, se nós admitirmos. uma taãxa fixa de fron
teira, nós vamos penetrar pelos corações dos municípios
e talvez até de algumas Capitais de Estado, e isso não me
parece racional. O que uma oonsütuícão deve colocar é o
princípio geral, e aí eu pediria ao Constituinte Ricardo
Fiúza a atenção para este raciocínio: o princípio geral é
150 km, Aqui existe uma emenda do Constituinte Jovanni
Masini, que diz que a faixa de fronteira, a faixa inteira,
de até 150 km de largura, é a taíxa básica. Mas temos
áreas no Sul do Brasil que não podemos metrífícar este
quantitativo de quilometragem para uma faixa de fron
teira; é muito grande. E a emenda do Constituinte Jo
vanni Masini, que vamos votar lá adiante - por isso é
que penso que devemos reí eitar todas essas, porque é
melhor - ela transfere, conservando o princípio básico
de 150 km, para a lei complementar os outros valores. nu
méricos de faixa de fronteira no Brasil; :pois me parece
maãs racional, por exemplo, que no Sul do Brasil essa fai
xa seja menor do que na Amazônia, e uma lei complemen
tar pode especificar, vamos dizer, até três típos de valores
numéricos fixos para o Território brasileiro, consideran
do as faixas, de fronteira realmente adequadas à realida
de das regiões brasileiras.

O Projeto Calha Norte, por exemplo, que é um bom
projeto, pode exígír uma faixa de fronteira maior. Na
Amazônia, no Norte, onde há um despovoamento, onde a
topografia também é ingrata, é imensa, mas no Rio Gran
de do Sul - e que diga o Constituinte Antônio Britto 
150 km de fronteira são um exagero! Portanto, atenta
contra a racionalidade. Daí eu :pedir aos colegas para re
jeitarem essas emendas, no que pese até a emenda do
Constituinte Ademir Andrade ser a de meio termo, porque
é a metade. Eu 'estava propenso a votar com S. Ex.a, mas
eãs que surge esta aqui, que preserva o fundamental, que
é 150 quilômetros e nós vamos estabelecer, de acordo com
as peeulíarldades regionais, os valores numéricos fixos
dessas faixas, região por região. Tenho a certeza de que
estaremos servindo melhor ao Brasil dessa maneira.

Era o que 'eu tinha a dízer,
O SR. PRESIDENTE (:F1ernando Henrique Cardoso)

_ Srs. Constituintes, surgiu um dado novo e o Relator
quer opinar novamente. Tem a palavra o Relator. Quem
sabe o dado novo nos iluminará.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, a
relataria não tem essa pretensão, porque, aqui, o sol é
V. Ex.a e nós somos a lua. Mas é preciso dizer, depois dos
argumentos trazidos pelo nobre Constituinte Paulo Ma
caríní, que S. Ex.a, na sua exposição, labora numa eon-

fusão de conceitos, data venia. O conceito de faixa de
fronteira não pode ser confundido com o conceito de se
gurança nacional. Um tem obietãvos muito mais econô
micos do que militares, enquanto o outro tem obíetívce
predominantemente militares. O que se está fazendo aqui
é estendendo, alargando o conceito, a área da faixa de
fronteira.

Quero defender, com veemência, o texto do Relator
Bernardo Cabral, porque, quanto mais extensa for a fai
xa de- fronteira, mais assegurados estarão os interesses
nacionais, do ponto de vdsta econômico. Para isso, :peço
que os 81'S. Constituintes, membros da Comissão de Siste
matização, se dêem ao trabalho de ler o art. 198 do Subs
titutivo II que diz:

"O aproveitamento dos potenciais de energia
ídráulíea e a pesquisa e a lavra de recursos e ja
zidas minerais somente poderão ser efetuados por
empresas naeãonaís, mediante 'autorização ou
concessão da União, na forma da Ieí, que regu
lará as condições específicas quando essas ativi
dades se desenvolverem em faixa de fronteira ou
em terras indígenas."

Portanto, a proteção aos interesses nacionais está na
exata medida e na proporção de quanto mais extensa for
a faixa de fronteira. Reduzir a faixa de fronteira con
corre na direção contrária ao dos interesses do País. Não
se confunda segurança, área de segurança, com faixa de
fronteira, que são conceitos distintos. Portanto, o concei
to de segurança, como me lembra aqui o nobre Constituin
te Antônio Carlos Konder Reis, se refere à questão mili
tar, à questão da defesa. Por conseguinte, a relatoria so
ldcita, com veemência, aos Srs. Constituintes que preser
vem o texto do Substitutivo lI.

a SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Conforme fiz em algumas ocasiões - peço ao Consti
tuinte Paulo Macarini que siga a questão - pergunto a
V. Ex.as quantos dos Srs. Constituintes estão dispostos a
sustentar a emenda do Constituinte Paulo Macarini, para
saber se S. Ex.a a manterá; caso contrário, vamos pas
sar a tarde toda votando faixa a faixa. (Pausa) Parece
me que S. Ex.a não vad retírá-la, em nenhuma hipótese.

Antes do voto, pergunto às Lideranças se há algum
entendimento a respeito de suprimir a expressão "até".
(Pausa)

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, peço a compreensão da Mesa para o problema
que, a pretexto de perdermos um minuto, poderíamos
estar ganhando.

a SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Então, preliminarmente, vamos anular o que foi marcado.

Pergunto a V. Ex.as se existe algum entendimento de
Liderança. (Pausa)

Peço a atenção das Lideranças que, em matéria desta
natureza, é melhor que os acordos sejam feitos prelimi
narmente. Votamos dez vezes a mesma matéria!

Vamos passar à votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio Britto, Celso
Dourado, Cristina Tavares, Fernando Gasparian, Raimun
do Bezerra, Severo Gomes, Virgildásio de Senna, José
Carlos Grecco, José Tavares, Nelson Wedekin, Jonas
Pinheiro, Francisco Rossi, Gastone Righi, Ottomar Pinto e
Aldo Arantes. Votaram NÃO os Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos
Mosconi, Carlos Sant'Anna, Egídio Ferreira Lima, Fer
nando Bezerra Coelho, Fernando Henrique Cardoso, Fer
nando -Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Cal
mon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José Geraldo,
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José Ignácio Ferreira, José Serra, Manoel Moreira, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Rodrigues
Palma, Sigmaringa Seixas, Wilson Martins, Rose de Frei
tas, Antonio Mariz, José Costa, Miro Teixeira, Vilson Sou
za, José Maranhão, Vicente Bogo, Alceni Guerra, Aloysio
Chaves, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Edme Ta
vares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Jorg'l~, José
Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardó, Oscar
Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, S'andra Cavalcanti,
Enoc Vieira, José Tinoco, Valmir Campelo, Gilson Macha
do, Antonio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Jarbas Pas
sarinho, José Luiz Maia, Bonifácio de Andrade, Adylson
Motta, José Maurício, Bocayuva Cunha, Plínio Arruda
Sampaio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, Roberto Balestra,
Roberto Freire e Beth Azize.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 17 Cons
tituintes; votaram NAO 64 Constituintes. Total: 81 votos.
O Destaque foi rejeitado.

Destaque n.o 4379-87 - Emenda n.O ES
33751-3, do Sr. Ademir Andrade, "que modifica o
§ 3.°, do art. 30, do Substitutivo n," 1 (art. 19, § 2,
do Substitutivo n.O 2)".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Passamos, agora, ao Destaque de n.> 4.379, de autoria do
Constituinte Ademir Andrade, a quem dou a palavra para
encaminhar favoravelmente.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente e Srs. Constituintes:

. Embora esse tema possa não parecer importante, mas
ele define coisas fundamentais. Está havendo aqui inter
pretações divergentes a respeito deste tema: de um lado,
alguns acham e entendem que os interesses nacionais es
tariam mais. protegidos quanto maior fosse a faixa de
fronteira, e cito inclusive a questão mineral, chamando a
atenção do art. 198. Quero deixar claro que o art 198 já
garante que a concessão de exploração mineral está defi
nida em todo o território nacional para empresa nacional
e não apenas na faixa de fronteira. É o que diz o art. 198.

O Constituinte Severo Gomes faz uma ponderação 
e chamo atenção de V. Ex.as - da maior importância:
nunca se conseguíu neste País demarcar as terras índíge
nas de fronteira, há uma verdadeira objeção a esse tipo de
coisa. A FUNAI nunca conseguiu demarcar as faixas in
dígenas de fronteira.

Se nós deixarmos a faixa de 150 km, criaremos, 1113.11

teremos o problema, continuará o domínio, absoluto da
União nessa faixa de fronteira de 150 km, alem de preva
lecer a atual situação de indefinição de propriedade das
terras indígenas nessa faixa de fronteira. Este é um as
pecto.

O outro aspecto que me fez apresentar esta emenda
é o seguinte: a União, através do Presidente Geisel, em
1971, baixou o Decreto-Lei n.? 1.161 e através deste a União
se apossou praticamente de todas as terras da Amazônia,
tomou conta, se apoderou, passou a administrar as terras
da Amazônia. E é o que a União vai fazer nesta faixa de
150 km, ela vai administrar, ela vai gerir, ela vai coman
dar tudo o que vai ser feito nesta faixa de 150 km.

Esta foi a razão que me fez pensar em não deixar
acontecer um novo Decreto-Lei n.v 1161, que, inclusive, esta
Constituição está revogando nas suas Disposições Tran
sitórias. Como vou permitir agora um novo 116 na faixa
de 150 km que já está na lei? Pretendo reduzir isto, ma'> já
está se chegando a um 'consenso, em condições especiais,
de se colocar na lei, através da Emenda do Constituinte
Jovanni Masini, de se manter os 150 km, mas se colocar
até 150 km, E a lei complementar definiria Estado por
Estado, quanto seria essa faixa de fronteira nas condições
especiais para cada local.

Em virtude desse entendimento e da dificuldade, inclu
sive, das interpretações que estava havendo em todos os
setores, aqui, retiro a minha emenda em favor da Emenda
do Constituinte Masini, mantendo a expressão "até 150
km",

Destaque n.o 007796-87 - Emenda D.O ES
31654-1, do Sr. Jovanni Masini, "que modifica a
redação do § 3.° do artigo 30, do Substitutivo
n,v 1 (art. 19, § 2.°, do Substitutivo D.9 2)". (213.a
votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Aceito a retirada e passo imediatamente à votação da
Emenda de n.o 7.796 do Constituinte Jova11'ni Masini. A
emenda diz o seguinte:

§ 3.° - A faixa interna de até 150 km de
largura ao longo das fronteiras, designada como
faixa de fronteira, é considerada fundamental
para a defesa do território nacional e sua ocupa
ção e utilização serão regulamentadas em lei com
plementar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUIZ MAIA - Peço a
palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUIZ MAIA - Parece
me que já foi firmada uma posição aqui pela Mesa de que
estas matérias, que são correlatas e objeto de um acordo,
não teriam encaminhamento, no sentido de que adiantás
sernos mais com os trabalhos. Não quero cassar a palavra
do meu querido amigo Masini em quem vou votar, mas
acho que ganharíamos tempo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Nobre Constituinte, se depender simplesmente da minha
vontade, a opinião de V. Ex.a é acatada imediatamente e
acho que o Brasil inteiro agradece.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUIZ MAIA - Sr. Pre
sidente, não é opinião minha, é da Mesa; a Mesa foi Quem
firmou essa posição.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Acho a posição mais do que correta e acredito que o Brasil
inteiro, que espera de nós uma Constituição e não dis
cussões pormenorizadas da mesma coisa, a todo instante,
ficará agradecido.

Sendo assim, pergunto ao Constituinte Jovanni Masini
se deseja fazer uso da palavra. Parece que a emenda de
V. Ex.a está prestes a ser consagrada.

V. Ex.a tem todo o direito, fará uso da palavra, se
assim o desejar.

O SR. CONSTITUINTE JOVANNI MASINI - Tendo
em vista o acordo estabelecido pelas lideranças, dispenso
a defesa, não haveria melhor defesa do que aquela elabo
rada pelo consenso da liderança desta Comissão de Siste
matização.

Agradeço a oportunidade. (Muito bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Em votação.

Peço aos Srs. Constituintes tomem seus lugares. Peço
aos Srs. Membros da Comissão de Sistematização que re
gistrem seus números de código.

Os que estiverem de acordo com a emenda do Consti
tuinte J ovanni Masíní dirão SIM.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio
Britto, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Cristina Ta-
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vares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho,
Fernando Henrique Cardoso, Francisco Pinto, Haroldo Sa
bóia, João Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça,
José Geraldo, José Ignácio Ferreira, Nelson Carneiro, Nel
son Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos,
Raimundo Bezerra, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Vir
gildásio de Senna, Wilson Martins, Rose de Freitas, Marcos
Lima, José Tavares, José Costa, Miro Teix·eira, Vilson Sou
za, Vicente Bogo, Octávio Elísio, Euclides Scalco, Albano
Franco, Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli, Christóvam Chia
radia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco. Inocêncio Oliveira,
José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luis
Eduardo, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel,
Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira~ Jonas Pi
nheiro, Valmir Campelo, Gilson Machado, Antônio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Pas
sarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Ottomar Pinto, Plinio Arruda Sampaio,
José Genoíno, Adolfo Oliveira, Roberto Balestra, Aldo
Arantes e Beth Azize. Votaram NãO os Senhores Consti
tutntes: Artur da Távola, Carlos Mosconi, Celso Dourado,
José Richa, Oswaldo Lima Filho, Rodrigues Palma, Bran
dão Monteiro, José Maurício e Lysâneas Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar ° resultado: votaram SIM 71 Cons
tituintes; votaram NãO 9 Constituintes. T'Ütal: 80 votos. O
destaque foi aprovado.

Passemos agora ao Destaque de n.o 4081, aditivo ao
artigo, do Constituinte José Lourenço. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.

Prejudicado.

Destaque do Sr. Constituinte Virgildásio de Senna, de
n. O 5332.

Retirado. (Palmas)

Passamos, portanto, ao art. 20.

O primeiro destaque, de n. O 6349, do Constituinte Bo
nifácio de Andrada, é supressívo.

V. Ex.a mantém o destaque? (Pausa) É um destaque
supressívo do art. 20, que diz:

"Compete à União:
I - manter relações com Estados estrangeiros

e participar de organizações internacionais;

Ir - declarar a guerra e celebrar a paz;

lU - assegurar a defesa nacional;
IV - permitir, nos casos previstos em lei

complementar, que forças estrangeiras ..."
O SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA 

Retiro o destaque. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
S. Ex.a retirou. (Palmas)

Vamos, então, às emendas do art. 20. São todas adi
tivas. A primeira é do Constituinte José Geraldo, de
n.O 3030. Ele se encontra presente.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - Retiro.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

V. Ex.a retirou? Que maravilha!
Foi retirado o destaque.
Do Sr. Constituinte João Paulo, de n.o 2172. (Pausa)

Aditiva. Nã'Ü está presente o autor.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr Presi

dente, e as emendas aos incisos do art. 20, modificativas?
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Vêm posteriormente.
V. Ex.a tem algum caso especifico?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GEN01N"O - Não, Sr.
Presidente. li: porque a lógica e a norma têm sido a seguin
te: vota-se o artigo e todos oS seus incisos. O aditivo é
depois de votar os incisos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
É porque não existe emendas.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Tem, Sr.
Presidente. Inclusive eu tenho uma preferência para votar
o inciso XV do art. 20.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a me perdoará, porque tenho que ser informado pela
Mesa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - l!l o Desta
que de n.O 528, Sr. Presidente.

O SIR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a, provavelmente, terá razão. Tenho que esperar a
Mesa me informar. (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Tenho ra
zão, Sr. Presidente!

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem razão V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi
dente, também tenho um requerimento de preferência
para o inciso IV do art. 20.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não! Houve, aqui, um equívoco da Mesa, que já está
sendo corrigido.

Há uma emenda supressiva ao inciso I, do Constituin
te Ivo Vanderlinde. Está presente? (Pausa) Não estando,
o Destaque n.o 8285 foi prejudicado.

Passemos, então, ao inciso II. 11: isso. 11: do Constituinte
Ivo Vanderlinde. Não está presente. Prejudicado o ])e&
taque n. o 8828.

Passemos ao inciso liI, do Constituinte Ivo Vanderlin
de. É supressiva a emenda, que fica prejudicada pela au
sência, é a de n,? 8285.

Passemos ao inciso IV.

Existe um pedido de preferência, assinado pelo Cons
tituinte Haroldo Lima, do Destaque n.o 847. É sobre uma
emenda do Constituinte Eduardo Bonfim, que diz O se
guinte:

"Suprima-se do art. 31 do Substitutivo I, do
Relator, o inciso IV."

É, portanto, um pedido de preferência para suprimir
o inciso IV.

O inciso IV diz:
"Permitir, nos casos previstos em lei comple

mentar, que forças estrangeiras transitem pelo
Território Nacional ou nele permaneçam tempora
riamente."

ID.m votação o pedido de preferência.

Os srs. Constituintes que estiverem de acordo perma
neçam sentados. (Pausa)

Aprovado.

Destaque n.O 0847-87, do Sr. Constituinte Ha
roldo Lima - Emenda D.o ES-27322-1, do Sr.
Eduardo Bonfim, "que suprime o inciSo IV, do
art. 31, do Substitutivo D.o 1, (art. 20, íneíso IV,
do Substitutivo D.O 2)",

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Existe uma indicação aqui, para que o Constituinte Aldo
Arantes faça a defesa.



Janeiro de 1988 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE <Suplemento "C") Quarta-feira 27 1497

o SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, a emenda supressiva visa retirar
o inciso IV do art. 20 do Substitutivo 2, que diz:

" . .. permitir, nos casos previstos em lei com
plementar, que forças estrangeiras transitem pelo
Território Nacional ou nele permaneçam tempora
riamente;"

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o Brasil é um País
que tem uma tradição pacifista. E na nossa opinião, nós
não deveríamos incorporar no texto constitucional a possi
bilidade de que tropas estrangeiras transitem pelo Terri
tório Nacional. Gostaria de chamar a atenção que, na Sub
comissão que se tratou desse assunto, quando se levantou
essa alternativa, se ressaltava pelo menos que essas tropas
fossem comandadas por orícíaãs brasileiros, coisa que não
está no texto. E a própria tradição das Constituições bra
sileiras submete a uma apreciação do Congresso Nacional.

No nosso entender, na opinião do Partido Comunista
do Brasil nós não deveríamos abrir essa porta para que
tropas estrangeiras ocupassem ou transitassem em nosso
território. Somos um País de tradição pacipista, a história
política do nosso País não envolve problemas dessa natu
reza e, sobretudo, quando essa questão não fica sequer
submetida a uma decisão do Congresso Nacional. A nossa
opinião, portanto, é de que esse inciso deve ser suprimido
e que se deve estabelecer que tropa estrangeria não transi
te no território nacional. É claro que se poderia estabele
cer uma norma de 'que o Congresso Nacional decidisse, e,
nesta questão, nós poderemos discutir no momento em que
formos discutir as atribuições do Congresso Nacional. En
tão, o Congresso Nacional, em situações especificas, muito
claras e determinadas poderá, ele sim, o Congresso Nacio
nal, decidir sobre problema dessa natureza.

O SIR. CONSTITUINTE RICARDO FIÚZA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para falar contra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o nobre Constituinte Ricardo Fiúza, para
falar contra.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIúZA - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

O texto do eminente Relator Bernardo Cabral, no
art. 20, § 4.°, "permitir, nos ClliSOS previstos em lei com
plementar, forças estrangeiras transitarem pelo territó
rio nacional ou nele permanecerem temporariamente", é
absolutamente adequado ao Direito Internacional moder
no. Suprimindo-o, Sr. Presidente, nós cairíamos naquela
teoria dos poderes reservados. Se é suprimido, caberia,
então, aos Estados, cada um decidir por si a autorização ou
não. Além do mais, Sr. Presidente, é normal na comu
nidade das nações, em tempo de paz, o trânsito ou mesmo
a permanência temporária de forças militares estrangei
ras em Território Nacional, para visitas ou escalas opera
cionais, navios e aeronaves militares e, etc.

No caso específico do Brasil, em face da extensa
fronteira terrestre e marítima, pode-se considerar como
fato rotineiro o trânsito e a eventual permanência tem
porária de forças estrangeiras em território nacional, em
tempo de paz.

Pode-se, por exemplo, citar a existência de determi
nados destacamentos militares de fronteiras, paraguaios
e bolivianos, próximos ao nosso correspondente, cujo
acesso só é realizável através de rodovias brasileiras.
Muitas vezes ocorre que nossas aeronaves militares são
obrigadas a utilizar outros aeroportos. Portanto, Sr. Pre
sidente, já que lei complementar estabelecerá os casos e
as condições para esse trânsito e essa permanência, sim
plificamos os procedimentos de rotina e, relevados os casos
de guerra e de outros, como autorização expressa em
caso de guerra, ficou clara a autorização expressa do
Congresso.

Assim, não há, Sr. Presidente, a menor lógica em não
ser mantido o texto do Relator Bernardo Cabral.

Por essa razão, somos contra a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Concedo a palavra ao nobre Relator Bernardo Cabral.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente

e Srs. Constituintes, em primeiro lugar, tenho algumas
respostas a dar ao eminente Constituinte Aldo Arantes.

Primeiro, S. Ex.a declarou que não era da tradição
do Direito Constitucional. É o seu primeiro equívoco, por
que a Constituição de 46, no art. 5.°, inciso V, declara
textualmente "permitir que forças estrangeiras transitem
pelo território nacional ou, por motivo de guerra, nele
permaneçam temporariamente". Não falava em lei com
plementar porque, àquela altura, não existia.

O segundo equívoco: S. Ex.a declara que o Congresso
foi retirado disto, quando não é verdade. Veja V Exa que
o art. 91 do Substitutivo, no inciso XXIII, declara: "Per
mitir, com a autorização do Congresso Nacional, ressal
vados os casos previstos em lei complementar, que forças
estrangeiras aliadas transitem pelo território nacional ou
nele permaneçam temporariamente."

O texto é rigorosamente enxuto, constitucional e, por
isso, e por conseqüência disso, lamentavelmente terei que
votar contra a emenda do eminente Constituinte Aldo
Arantes.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, solicito um esclarecimento do Sr. Relator: na
hipótese de aprovação da emenda e suprimido o artigo,
não cairia esta competência na mão dos Governadores
dos Estados, face a autoria dos direitos reservados, pre
vista no § 1.0 do art. 27?

O SR. CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL - Pior I
Seria muito pior se caísse.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pergunto ao Constituinte Aldo Arantes se, diante das
explicações, ele deseja manter a emenda. (Pausa)

S. Ex.a a retira.
Emenda supressíva do Constituinte Jamil Haddad.

(Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicada.
Do Constituinte Haroldo Sabóia, emenda supressiva,

Destaque n.? 8162. (Pausa)
S. Ex.a está ausente.
Prejudicada.
Do Constituinte Ivo Vanderlinde, Emenda n.o 8235,

supressiva. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.
Prejudicada.

Destaque n,? 000740-87 - Emenda n.o ES
34458-7, do Sr. Sigmaringa Seixas, "que modifica
o inciso IV do art. 31 do Substitutivo n.o 1 (art. 20,
inciso IV, do Substitutivo n,? 2)". (214.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Do Constituinte Sigmaringa seíxas, Emenda n.o 740, subs
titutiva.

Com a palavra o nobre Constituinte Sigmaringa Seixas.
O SR. CONSTITUINTE SIGMARINGA SEIXAS _

Sr. Presidente e Srs. Constituintes, a emenda visa dar
nova redação ao texto do inciso IV do art. 20, ou o acrés
cimo das seguintes expressões:

"Sob o comando de autoridades brasileiras,
vedada a concessão de bases militares."
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A origem histórica desta norma remonta ao século
passado e, muito provavelmente, a sua motivação estará
na intenção de D. Pedro em permitir que tropas européias,
sobretudo inglesas e portuguesas, se deslocassem pelo
território brasileiro a caminho do Prata, ou mesmo que
aqui permanecessem, incorporadas ao Exército brasileiro,
como era comum na época. Prova inequívoca disso é que
a primeira previsão constitucional nesse sentido se encon
tra exatamente na Carta Imperíal de 1824. De lá para
cá, a norma foi reproduzida em todos os textos consti
tucionais, numa repetição absolutamente acrítíca, sem
qualquer razão que a justificasse. O ideal, talvez, seria
que ela fosse suprimida do texto constitucional, mas, como
isso não é possível, vamos, pelo menos, limitar o alcance
da norma, de forma a preservar plenamente a própria
soberania nacional.

Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Não havendo nenhum Constituinte inscrito para falar,
concedo a palavra ao Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente
e Srs. Constituintes, sabem todos a expressão de admi
ração que tenho pelo eminente Constituinte Sigmaringa
Seixas. Mas, S. Ex.a deixa de reconhecer que nós estamos
tentando realizar um trabalho constitucional que dure
anos. Na hora em que se veta a concessão de bases mili
tares, S. Ex.a está esquecendo a Segundo Guerra Mundial,
da nossa base aqui em Natal, que foi um empecilho ao
nazi-fascismo tomar conta do nosso Pais. Por isso é que
a lei complementar - e só por isso - está sendo íneluída
neste texto. Nós não podemos pôr uma barreira tão séria,
tão forte, tão inoportuna, tão desconexa no texto cons
titucional.

Eu sou forçado a usar da palavra para me pôr con
trário e me opor à emenda do eminente Constituinte
Bígmarlnga Seixas.

Para finalizar, este Congresso não pode ser nem trai
dor nem entreguísta, porque é a ele que vai competir
a concessão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O Constituinte Sigmaringa Seixas mantém a emenda.

Em votação.

(PTocede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Cristina Tavares, Harol
do Sabóia, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Oswaldo
Lima Filho, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Virgildásio
de Senna, Rose de Freitas, Antonio Mariz, Miro Teixeira,
Nelson Wedekin, Vilson Souza, Vicente Bogo, Octávio Elí
sio, Jos/ Tinoco, José Maurício, Lysâneas Maciel, Bocayuva
Cunha, Francisco Rossi, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio
Arruda Sampaio, Aldo Arantes, Roberto Freire e Beth
Azize. Votaram NAo os Senhores Constituintes: Almir Ga
briel, Antônio Britto, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna,
celso Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, Fernando Henrique Cardoso, João Calmon, João
Herrmann Neto, José Fogaça, José Geraldo ,José Ignácio
Ferreira, Milton Reis, Nilson Gibson, Raimundo Bezerra,
Rodrigues Palma, Wilson Martins, Roberto Brant, Marcos
Lima, José Tavares, Israel Pinheiro, Alceni Guerra, Aloysio
Chaves, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Ti
noco, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José San
tana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Paulo
Pimentel, Ricardo Fiuza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira,
Jonas Pinheiro, Gilson Machado, Antônio Carlos Konder
Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Vir
gílio Távora, Adylson Motta, Gastone Righi, Ottomar Pin
to, Adolfo Oliveira, Roberto Balestra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 27 oons-

tituintes; votaram NÃO 49 Constituintes. Total: 76 votos
O Destaque foi rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Sr. Pre
sidente, embora já tenha sido declarado o resultado eu
gostaria de dízer que tenho certeza absoluta de que ap~rtei
o botão correspondente a NÃO e o painel registrou SIM.
Tenho certeza absoluta de que votei NÃO - repito 
e votei com convicção. Eu pediria a V. Ex.a que permi
tisse a retificação do voto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) -
Será retificado na ata.

Destaque n.o 1656, do Constituinte Délio Braz. (Pausa)
S. Ex.a está ausente.

Fica prejudicado o destaque.

Perdão. Eu não anunciei que o destaque do Consti
tuinte Sigmaringa Seixas foi rejeitado.

Destaque n.o 3660, do Constituinte Oswaldo Lima Filho.
É uma emenda substitutiva.

Considero que a emenda de V. Ex.a, nobre Constituinte,
está prejudicada pela votação já ocorrida. Concederei a
palavra a V. Ex.a, assim que terminar a leitura da emenda.

"Permitir, nos casos previstos em lei comple
mentar, que forças estrangeiras, sob o comando
de brasileiros, transitem pelo território nacional
ou nele permaneçam temporariamente."

_ Está prejudicada.
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO

Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Pois não, nobre Constituinte, concedo a palavra a V. Ex.a
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 

Peço a atenção da Mesa e solicito a V. Ex.a que leia
com a exatidão que talvez o tempo não tenha permitido'
a emenda anterior rejeitada. A emenda anterior fala n~
vedação de bases estrangeiras no País, o que a minha
emenda não trata.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
É verdade, mas a emenda anterior trata de tudo o que
a emenda de V. Ex.a trata e mais alguma coisa. Ela diz
o seguinte:

"Permitir, nos casos previstos em lei comple
mentar, que forças estrangeiras aliadas transitem
em território nacional ou nele permaneçam tem
porariamente, sob o comando de autoridades
brasileiras."

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Mas a Emenda n.> 33639 não trata da vedação de bases'
conseqüentemente, não é tão abrangente quanto a outrá.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V,. ~x.:a mt; perdoará,_ ela não é tão abrangente, mas a
rejeiçao foi global. Nao tenho como colocar em votação
a emenda de V. Ex.a

Está prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Quero aqui, Sr. Presidente, então, aproveitar essa questão
de"ordem'para regis~ra~ o meu protesto, porque a Assem
bléía NaclOn~l oonstítuínte, pela sua Comissão e pelo seu
Relator admíte forças estrangeiras em território nacional
sob o comando de estrangeiros. É uma vergonha par~
este País.

o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Registrado o protesto de V. Ex.a

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Peço a pala
vra, SI. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra a V. Ex.a.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - O Constituinte
Oswaldo Lima Filho acaba de fazer uma acusação grave
a esta Comissão. Primeiro, porque acaba de desconhecer
o que o nobre Constituinte Vilson Souza havia me falado,
ainda há pouco - e eu concordara com S. Ex.a. exata
mente, porque era a única emenda que dizia, "sob o
comando de autoridade brasileira". Veja V. Ex.a. como a
pressa não só é inimiga da perfeição como é capaz de
fazer este tipo de acusação que não honra, porque não é
da tonalidade do eminente ...

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Mas a emenda foi recusada agora.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não foi votada ainda, Excelência.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Mas, então é outra igual e eu não sei por que a diferença
de critérios.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Perdão, eu não tenho como colocar em votação a outra
emenda, porque é igual. Aí eu votaria a emenda do Cons
tituinte Oswaldo Lima Filho. Ela repete, vamos em frente.

Destaque n.o 4994, do Constituinte Jamil Haddad.
(Pausa)

S. Ex.a. está ausente.
Fica prejudicado.

Destaque n.o 001018-87 - Emenda n.o ES
23188-0, do Sr. Vilson Souza, "que adita a expres
são "sob o comando de autoridades brasileiras"
ao inciso IV do art. 31 do Substitutivo n.o 1
(art. 20, IV, do Substitutivo n,? 2)". (215.0. votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Aqui está o Destaque n.? 1018, do Constituinte Vilson Sou
za, que, no meu entender, está prejudicado por ser igual.
A emenda do Constituinte Sigmaringa Seixas dizia:

"Sob o comando de autoridades brasileiras." E acres
centava ...

Está prejudicada. O Relator terá oportunidade de
corrigir o texto no Plenário da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Acolho o texto
de V. Ex.a. no Plenário da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Sr. Presi
dente, a emenda é menos abrangente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Exatamente, ela é menos abrangente.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, pela ordem. Eu me confesso um pouco confuso
e com dificuldades de entender. Até há algum tempo eu
entendia que se um texto é posto em votação e esse texto
é rejeitado e depois se pretende colocar em votação algu
ma coisa que, literalmente e igualmente, estava 'contida no
texto rejeitado, é óbvio que estará rejeitada. Sem querer
entrar no mérito da questão, acho, Sr. Presidente - e
me perdoe -, que temos perdido muito tempo para
discutir uma questão que, no fundo, é uma questão de
matemática. Ela é igual e está contida naquilo que, sendo
igual e ainda mais amplo, foi rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a acabou de expressar um teorema da Teoria dos
Conjuntos, aprovado pela Matemática, segundo aqui apon
ta o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Essa emen
da aqui é mais abrangente do que a do Constituinte
Sigmaringa Seixas, porque a emenda do Constituinte Sig
maringa Seixas restringe o poder da União, uma vez que
estabelece a vedação à concessão de bases e essa não
estabelece. O Plenário da Sistematização não votou sobre
essa emenda, que é só sob o comando de autoridades
brasileiras. Inclusive, Sr. Presidente, há manifestação de
acordo do Sr. Relator com relação à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O Relator poderia ter feito a ressalva anteriormente, e
quem sabe isso até condicionasse o voto de muitos Cons
tituintes na emenda anterior. O Relator terá modo de
corrigir isso no Plenário, mas se não seguirmos uma norma
não tenho condições ...

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Pois não.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES
Permita-me manifestar a minha inconformidade.

O Constituinte Sigmaringa Seixas, além de pedir que
forças estrangeiras estivessem sob o comando de autori
dades brasileiras, vedava a concessão de bases militares.
Por causa disto muitas pessoas não votaram a emenda
do Constituinte Bígmarínga Seixas. Mas se neste momento
estamos apenas pedindo que o comando seja de autori
dades brasileiras sem vedar a concessão de bases militares,
acredito que a proposição é radicalmente diferente e
diferenciada.

Peço a atenção de V. Ex.a. para esta diferença, que
é muito importante, neste momento, em face da votação.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Quero dizer a V. Ex.as que tenho, em seguida, uma outra
emenda, do Constituinte Roberto Freire, que diz: "vedada
a concessão de bases militares". Pelo mesmo raciocínio
deveríamos também votá-la, não há fim nesse processo.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Se V. Ex.a.
me permite. (Assentimento do Sr. Presidente)

A Comissão de Sistematização, ao votar, foi contrária
ao conjunto, não a uma parcela. ]jj óbvio que foi contrá
ria em função da parcela ligada "à concessão de bases
militares". ]jj claro que se o Constituinte Roberto Freire
assim como o Constituinte Vilson Souza, pretendereJ:Ii
preservar a emenda, estas devem ser votadas, porque a
Comissão votou um conjunto não uma parte.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Se V. Ex.as me permitem: se fosse para votar alguma
emenda teria sido a do Constituinte Oswaldo Lima Filho,
e o Plenário concordou com a prejudicialidade. Considero
prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, quero explicar que ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Se fosse possível votar as emendas de V. Ex.a, eu votaria
a favor, mas está ;pr,ejudicada.

Passemos a outra emenda.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre

sidente, pela ordem, só para uma explicação.

Com relação à emenda do Constituinte Oswaldo Lima
Filho, já em outras oportunidades o mesmo fato aqui
aconteceu, que o Constituinte ao invés de apresentar uma
emenda como aditiva, apresenta-a com o título de substi
tutiva porque repete toda a parcela do texto e acrescenta
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com o nome de substitutiva, quando, na verdade, a emen
da está classificada como substitutiva e é aditiva; sim
plesmente o Constituinte em vez de apresentar a adição
de um texto pequeno, repete toda a emenda e acrescenta,
somente isso.

Então, é preciso que V. Ex.a verifique que, se porven
tura este raciocínio é correto, devemos votar a emenda
do Constituinte Oswaldo Lima Filho e não deixar de
votar toda a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Foi o que acabei de dizer e já foi prejudicada.

Com a palavra o Constituinte Inocêncio Olíveíra.
O SR. CONSTITUINTE INOC11:NCIO OLIVEIRA

Meu caro Presidente, com todo o respeito que V. Ex.a
merece. com todas as decisões sábias e corretas, creio que
neste caso a emenda do ilustre Constituinte Vilson Souza
deveria ser votada, principalmente porque é uma emenda
aditiva, só faz acrescentar "sob o comando de autoridade
brasileira" e nada mais.

Então, requeiro a V. Ex.a que, honestamente, com
todas as decisões sábias de V. Ex.a, se vote a emenda do
nobre Constituinte Vilson Souza.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Peco que o Relator opine sobre a matéria, dado que enca
minhou favoravelmente.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
devo confessar, em primeiro lugar, que não havia perce
bido quando V. Ex.a tinha julgado prejudicada a emenda
do Constituinte Oswaldo Lima Filho e ai V. Ex.a tem
razão. Mas, já opinei favoravelmente e, no meu enten
dimento. acho que se pode votar a Emenda Vilson Souza,
porque ela completa, complementa, compõe com o inciso
que aqui está colocado. E, ao que parece, é o desejo de
todos os Constituintes que fique "sob autoridades bra
sileiras", e ai o que pretendia no cerne de sua emenda,
o eminente Constituinte Oswaldo Lima Filho, acaba tam
bém sendo aproveitado, Sr. Presidente. Não haverá mais
a reclamação de que V. Ex.a tenha sido ditatorial quanto
ao segundo ponto.

Acho que V. Ex.a poderia deferir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

srs. Constituintes, darei uma interpretação lata e direi
que esta emenda é aditiva. Terei feito uma injustiça even
tual ao Constituinte Oswaldo Lima Filho, que, entretanto,
ficará atendido na substância se conseguir aprovar.

Vamos colocar em votação a emenda aditiva do Cons
tituinte Vilson Souza.

O SR. ANTôNIO BRITTO - Peço a palavra pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não, Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Toma
ria a liberdade, respeitosamente, de sugerir à Mesa que
em uma de suas próximas reuniões, se possível na próxi
ma, chegasse ao entendimento definitivo s~bre dois pon
tos: O primeiro, a forma correta de colocação em votação
desse tipo de emenda, porque pela enésima vez votamos
o todo rejeitamo-lo e depois vamos votar a parte, isto
tem nbs roubado um tempo muito grande. Em segundo
lugar, Sr. Presidente, uma definição sobre essa outra
questão, de emendas que substitutivas passam a aditivas;
não estou discutindo o mérito, mas acho que estamos, a
cada sessão, voltando à mesma questão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Constituinte Vilson Souza, pergunto a V. Ex.a se abriria
mão de fazer a defesa.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Sim,
Sr. Presidente, abro mão de fazer a defesa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação. (Pausa)

Destaque de n.O 1018, que acrescenta ao inciso IV do
art. 31 a expressão "sob comando de autoridade brasileira".

A formulação fica da, seguinte maneira:
"Permitir, nos casos previstos em lei comple

mentar, que forças estrangeiras transitem pelo
território nacional ou nele permaneçam tempora
riamente sob o comando de autoridade brasileira."

Peço a V. Ex.as que tomem seus lugares, registrem
seus códigos, votem SIM, NÃO ou ABSTENÇÃO.

Tendo marcado a opção de votos, peço a V. Ex.as que
pressionem o botão negro e girem a chave sob a mesa
e mantenham pressionado até que a luz verde se apague.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Votaram 49 Constituintes.

39 SIM, 9 NÃO e uma ABSTENÇÃO.
Solicito ao Sr. Secretário que complemente a votação.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Vamos colher

os votos dos Constituintes que não foram registrados no
painel. (Pausa)

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel Antônio
Britto, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Celso Dourado,
Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, Fernando Henrique Cardoso, Francisco Pinto, Ha
roldo Sabóia, João Herrmann Neto, José Fogaça, Nelson
Carneiro, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Sigmaringa seíxas,
Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Rose de Freitas,
José TavaDes, Antonio Mariz, Nelson Wedekin, Vilson S.ou
za, Vicente Bogo, Octávio Elísio, Alceni Guerra, Edme
'I'avares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Jorg'e, José
Santana de Vasconcellos, Paulo Pimentel, José Tinoco,
Jonas Pinheiro, Antônio Carlos Konder Reis, Jarbas Pas
sarinho, Virgilio Távora, Bonifácio de Andrada, José Mau
rício, Lysâneas Maciel, Bocayuva Cunha, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda
Sampaio, Aldo Arantes, Roberto Freire e Beth Azize. Vota
ram NAO os Senhores Constituintes: Carlos Sant'Anna,
José Geraldo, José Ulisses de Oliveira, Manoel MoreIra,
MIlton Reis, Marcos Lima, José Lins, José Lourenço, Luis
Eduardo, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Ricardo Fiuza,
Enoc Vieira, Ottomar Pinto, Adolf'Ü Oliveira, Siqueira Cam
pos. ABSTENÇAO dos Senhores Constituintes Darcy Pozza
e Gerson P-eres.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 54 Cons
tituintes; votaram NAO 16 Constituintes; ABSTIVERAM
SE de votar 2 Constituintes. Total: 72 votos. O Destaque
foi aprovado.

Queria anunciar a presença do Governador de Mato
Grosso, Marcelo Miranda, que honra a Comissão de Siste
matização.

Continuando, por isonomia, ponho em votação do Des
taque do Constituinte Roberto Freire, de n.O 3548. Per
gunto se S. Ex.a ° mantém.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, em função da votação da Emenda do Constituinte
Sigmaringa Seixas, ficou evidenciado que o que a Casa
rejeitou foi à vedação da concessão de bases militares e
aprovou a questão do comando da autoridade brasileira.
IÉ evidente que, por conta disso, retiro a emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Louvo o espírito claro de V. Ex.a e o esforço construtivo
de retirar a emenda.

Passamos ao inciso V.
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Destaque do Constituinte Ivo Vanderlinde. (Pausa)
S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.
Destaque da Constituinte Anna Maria Rattes, de n.o

6115. (Pausa)
S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.
Destaque do Constituinte José Genoíno, de n.O 410.

(Pausa)
S. Ex.a está presente. Diz respeito ao inciso V, a su

primir a expressão "estado de defesa".
O SR. CONSTITUINTE JOS~ GENOíNO - Sr. Pre

sidente, a questão do estado de defesa está no título V.
Defendo a supressão, mas vou defender no título V, por
tanto, retiro o destaque. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Muito obrigado a V. Ex.a

Passamos ao inciso VI do Constituinte Sigmaringa
Seixas de n.o 742. l!J uma emenda substitutiva. O inciso VI
diz:

"Autorizar e fiscalizar o desenvolvimento e tec
nologia militar, a produção e o comércio de ma
terial bélico de armas ... "

O SR. CONSTITUINTE SIGMARINGA SEIXAS 
Retiro.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) -
S. Ex.a retirou. (Palmas)

Constituinte Eduardo Jorge. (Pausa)
Não está presente.
Prejudicado.

Destaque n.o 007173-87 - Emenda n.O ES
21614-7, do Sr. Itamar Franco, "que modifica o
inciso VI do art. 31 do Substitutivo n.? 1 (art. 20,
inciso VI, do Substitutivo n,? 2)". (216.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Constituinte Senador Itamar Franco. Destaque n.o 7173,
Emenda n.O ES-21614-7.

Há uma índícação do Constituinte Itamar Franco ao
Constituinte Jamil Haddad que também não está presente.

Há uma outra autorização dada ao Constituinte Nelson
Wedekin.

Com a palavra, portanto, o nobre Constituinte Nelson
Wedekin.

O SR. CONSTITUINTE NELSON WED'EKIN- Sr. Pre
sidente, Srs. e Sras. Constituintes:

Solicita-me o nobre Constituinte Itamar Franco que
faça a defesa da emenda que apresenta ao inciso VI do
art. 20.

Além do que está exposto e escrito no Substitutivo se
gundo Relator Bernardo Cabral "autorizar a produção e
o comércio de material bélico", acresce o Constituinte Ita
mar Franco na sua emenda o seguinte:

" ... sendo que a sua exportação e reexportação,
de qualquer espécie, fica suj eita à prévia autoriza
ção do Congresso Nacional."

Diz o Constituinte Itamar Franco na sua justificativa
que o aspecto estritamente comercial da exportação de ma
terial bélico não deve ser o único a ser levado em conta; a
venda a países estrangeiros de qualquer artefato que se
destine a ter utilização militar tem graves conotações po
líticas. Os legítimos representantes do povo devem passar
a ter decisiva participação em matéria tão grave e de in
tensa repercussão histórica.

Portanto, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, de
seja o Constituinte Itamar' Franco que a exportação -e a
re-exportação de qualquer espécie de mat-erial bélico fique
sujeita à prévia autorização do Congresso Nacional.

O Brasil, nas suas relações externas, tem posições abso
lutamente claras em favor da autodeterminação dos povos
e tem posições também muito claras, em favor da paz mun
dial. Mas há uma contradição entre esses discursos, entre
as declarações e os votos formais do Brasil nas instituições
internacionais como a ONU e a OEA. Há uma contradição
entre o que é declaratório na intenção brasileira e a expor
tação e reexportação de armas para países que, muitas ve
zes, estão em conflito.

O que deseja o Constituinte Itamar Franco? Que essa
exportação ou reexportação tenha uma passagem, tenha
uma aprovação pelo Congresso Nacional. São dois aspectos
da maior relevância. O Congresso Nacional tem ficado ini
bido na formulação da política externa. ~ bem verdade
que o Itamaraty, que o Ministério das Relações Exteriores
têm formulado, com muita competência, a política externa
do nosso País. Mas, de certo modo, nós, Constituintes" o
Congresso Nacional, não temos tido a posição, não temos
tido a postura, não temos tido uma ação ativa, no sentido
de ajudar a formular, também, essa política externa.

Portanto essa emenda já tem esta conotação, já tem
esta característica de uma participação mais ativa, mais
profunda do Congresso Nacional na formulação da política
externa. Este é um ponto. O outro, acho que o congresso
Nacional deve assumir esta responsabilidade de analisar,
de examinar e, se for o caso, aprovar ou não um assunto
de tamanha relevância, como é a exportação de material
bélico de fabricação nacional.

Por essas razões, que são simples, lineares, que dizem
respeito ao mais genuíno interesse nacional, que dizem
respeito às melhores causas 'que o nosso País defende, decla
ratoríamente, nas instâncias e nos organismos internacio
nais, pela sua singeleza e pela sua clareza é que estamos,
aqui, defendendo esta emenda do Constituinte Itamar
Franco, em deferência a esse grande parlamentar que é, e
sobretudo pelo mérito e pelo conteúdo desta emenda que
acabamos de defender.

Muito obrigado.
O SR. PiRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Tem a palavra o Constituinte Ottomar Pinto, para falar
contra.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Sr. Pre
sidente, Srs. Membros da Comissão de Sistematização po
sícíonaeno-nos contrariamente à emenda, porque entende
mos que ela representaria óbices ao desenvolvimento do
mercado exportador e armamentos do Brasil. O rasíl pre
cisa comercializar com todo mundo. Vamos colocar mais
uma barreira neste processo que seria a in terveníêncía
do Congresso Nacional toda vez que o exportador quiser
exportar armas. Como ficaria, por exemplo, a Embraer,
na sua política agressiva de exportação de aviões? Gomo
ficaria a indústria de míssel do Brasil? iÉ claro que a
União, de acordo com diretrizes, com orientações que ela
recebe do Congresso, o Poder Executivo poderá definir pa
râmetros que devem ser observados por aqueles 'que pro
duzem e exportam artefatos bélicos aqui no Brasil.

O que não se entende é que quando tiver que haver uma
exportação o Congresso Nacional funcione como uma
Cacex, para decidir quem deve exportar o quô. :m criar, é
dar um nó cego neste País, que precisa de vender a Deus
e ao mundo. De maneira que nós somos contra. Nós vemos
aqui permissividade em muitas coisas. E num assunto co
mo esse, que diz respeito, não somente ao fortalecimento
do comércío externo brasileiro, mas também ao forne
cimento da tecnologia nacional nesse mister, não vemos
por que deva o Congresso interpor-se a esse processo, como
se fosse mais um órgão burocrático a criar entraves ao
mercado exportador nacional.
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Peço aos Srs. Membros da Comissão de Sistematização
'que não criem mais esse óbice e votem desfavoravelmente
a essa emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - A posição da Re
latoria, do Relator Bernardo Cabral, é contrária a essa
emenda. Em primeiro lugar, porque a emenda acrescenta
o conceito de reexportação, que torna bastante crítica e
polêmica a questão da venda de armas para o exterior.
Isto poderia trazer ao Brasil uma situação de submissão
a potências estrangeiras mais poderosas que, hoje, exigem
um controle de reexportação.

Por outro lado, é bom lembrar que a Constituição
liberal-democrática de 1946 adotou o texto que, agora, o
Substitutivo n.v 2 reproduz inteira e igualmente. Dizia a
Constituição de 1946, no seu art. 5.0 , inciso VI:

"Autorizar a produção e fiscalizar o comércio
de material bélico."

Isto dá amplos e genéricos poderes à União, para
exercer controle rigoroso sobre esta área. Ademais, é pre
ciso que se tenha a clara noção de que, se toda a venda
de armas do Brasil depender de uma prévia autorização
do Congresso Nacional, nós estaremos, praticamente, ín
viabilizando esse tipo de comércio externo do Brasil, que
representa a perda de divisas e o que significa, evidente
mente, fazer a alegria dos nossos concorrentes.

Por outro lado, é de fundamental importância lem
brar que tem sido uma exigência do Departamento de
Estado norte-americano que o Brasil restrinj a o seu co
mércio de material bélico. O Departamento de Estado
norte-americano tem pressionado os países, com os quais
mantém relações, para que restrinjam a exportação e a
reexportação. Portanto, obviamente, por todos os argumen
tos que aqui foram expendidos, a Relatoria fica com o
texto e rejeita, é contrária à emenda do nobre Consti
tuinte Itamar Franco.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação.

Peço aos Srs. Constituintes que tomem os seus lugares.

Peço, especialmente, aos titulares da C0!TIissão de Sis
tematização que tomem seus assentos; registrem os s~us
números de código e registrem sua opção de voto. Felto
isso, pressionem o botão negro e girem a chave sobre a
mesa, até que a luz verde se apague.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Celso Dourado, C:::risti?-a
Tavares, Paulo Ramos, José Tavares, Nelson Wed~km, Yl!
son Souza, Vicente Bogo, Bocayuva. Cunha, LUIZ Inácío
Lula da Silva Plínio Arruda samoeto, Roberto Freire e
Beth Azize. vbtaram NÃO os Senhores Constituintes: Al
mir Gabriel Antônio Britto, Bernardo Cabral, Carlos Mos
coni, Carlos Sant'Anna, Cid Carvalho, Egídio Ferreira Li
ma Fernando Bezerra Coelho, Fernando Henrique Car
do~o Francisco Pinto Haroldo Sabóia, João Herrmann Ne
to josé Fogaça, José Geraldo, José Serra, José Ulísses
d~ Oliveira, Manoel Moreira, Milton Reis, Nelson Carnei
ro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Raimundo Bezerra, Ro
drigues Palma, Virgildásio de Senna, Marcos Lima, An
tonio Mariz, Israel Pinheiro, Miro Teixeira, Octávio Elísio,
Euclides Scalco, Alceni Guerra, Arnaldo Prieto, Carlos
Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Ti
noco, Inocêncio Oliveira, José Lins, José Lourenço, José
Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Os
valdo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Ca
valcanti, Enoc Vieira, José Tinoco, Paes Landim, Jonas
Pinheiro, Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder Reis,

Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Virgílio Távora, Bonifá
cio de Andrada, Adylson Motta, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Ottomar Pinto, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos.
ABSTENÇÃO do Senhor Constituinte Aldo Arantes.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 14 Cons
tituintes; votaram NAo 62 Constituintes; ABSTEVE-SE
de votar 1 Constituinte. Total 77 votos. O Destaque foi
rejeitado.

Destaque n,? 0596-87 - Emenda n.? ES-32380
6, do Sr. Brandão Monteiro, "que acrescenta ao
inciso VI, do art. 31, do Substitutivo n.? 1 as ex
pressões "explosivos e substâncias tóxicas" (art.
20, inciso VI, do Substitutivo n.O 2)".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos, agora, ao Destaque n.O 596 do Constituinte
Brandão Monteiro, que indicou o Constituinte Bocayuva
Cunha para encaminhar favoravelmente. A matéria é a
seguinte: acrescentar ao inciso VI que tem a expressão:
"autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de maté
ria bélica", acrescentando "explosivos e substâncias tóxi
cas".

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

Quer o Constituinte Brandão Monteiro que eu enca
minhe a defesa de sua emenda aditiva, que nos parece
absolutamente justa e razoável, porque na prática, em
grande parte, já é feita a fiscalização pela União.

Diz o projeto do Relator:

"Compete à União autorizar e fiscalizar a
produção e o comércio de material bélico."

Pretende o Constituinte Brandão Monteiro, com o meu
apoio, acrescentar: "explosivos e substâncias tóxicas".

Quero lembrar à Casa e aos Srs. Constituintes, sobre
tudo ao nobre Relator, que os explosivos já são fisca
lizados pela União, através do Exército. É só o Exército
brasileiro que tem uma seção que controla o uso de explo
sivos em todo o Território Nacional. Em cada região mi
litar, em cada Estado, há uma delegação do Exército com
o objetivo específico de verificar e de controlar o uso de
explosivos. Para a construção de estradas, abertura de
frentes de pedra, exploração de pedreiras industriais, o
explosivo é usado sob fiscalização do Exército.

Isso vem apenas colocar na Constituição uma prática
já usada, com apenas uma inovação: acrescenta-se tam
bém "substâncias tóxicas".

A meu ver ninguém em sã consciência pode ser con
tra a União fiscalizar também os explosivos e as subs
tâncias tóxicas. Tenho a impressão de que não é preciso
perder mais o tempo dos 81'S. Constituintes, porque é pa
cífico, pelas expressões fisionômicas dos Constituint~s .que
S. Ex.as estão de acordo com a Emenda do Oonstítuínte
Brandão Monteiro.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para encaminhar contra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o nobre Constituinte Gerson Peres, para
encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, serei breve. Em que pese a
boa intenção do ilustre Constituinte Brandão Monteiro, eu
agora fico confuso e não atendo mais nada!

Vejam bem que, há pouco tempo, quando estávamos
defendendo os direitos e as garantias individuais, esta
Comisão sacou a expresão "terrorismo, entorpecentes, dro
gas" do texto, considerando essas duas entidades - se
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assim eu puder chamar - não susceptíveis da prescrição
quanto ao crime. Eram imprescritíveis e inafiançáveis.
permaneceu apenas a tortura para encaminhar.

Vem, agora, o Constituinte Brandão Monteiro, pedin
do à União fiscalizar os explosivos e as drogas A fis
calização já existe, em lei especial. Atualmente, o con
trole de explosivos é feito pelo Exército. Agora, estamos
querendo colocar na Constituição coisas demais. .. V. Ex.a
vai retirar? Se vai, vou calar-me. Cabral nele! (Risos)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Pergunto se V. Ex.a vai retirar. " (Pausa)

Com a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes:

A emenda não é de autoria do eminente Consti
tuinte Bocayuva Cunha, e sim de um companheiro seu
de Partido e ambos merecem o respeito desta Relatoria.

Chamei o Constituinte Bocayuva Cunha e lhe pedi
que verãrícasse comigo o art. 255, item V e mais o § 3.0,
que atende plenamente a emenda, e fiz um 'apelo ao emi
nente oonstãtuínte, à vista desta argumentação, e se S.
Ex.a entendesse que estaria bem posta a questão que a
retirasse; pedido que ora renovo. '

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - O aipe
lo do Relator está plenamente atendido. Retiro a emen
da. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Agradeço ao Constituinte.

Passamos ao Destaque n.o 2613, de autoria do Cons
tituinte Roberto J'efferoon. (Pausa)

Prejudicado, pela ausência.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço vênia a V. Ex.a Dirigi-me ao microfone,
mas V. Ex.a, sem me ver, passou a palavra para o Re
lator.

Esta Comissão de Sistematização, nós todos, comete
mos um erro, pois, ficou carente de solução matéria que
diz respeito ao controle da União sobre o narcotráríco e
as questões ligadas às drogas entorpecentes, 'estupefa
cientes e outras, que foram eliminadas do texto, ànadver
tídamente, talvez por falta de hábito na utilização técni
ca das palavras, quando se referiu no início à palavra
"drogas". Eu, especificamente, que entendo drogas como
também fármacos, medicamentos, não podia aceitar que
se considerasse o problema do tráfico ilícito de drogas,
porque drogas, aí serãa medicamentos, como crime ina
fiançáv-el, fmprescrítível e Insuscetível de anistia.

Ficamos, entretanto, com um penhor e com uma dí
vida de encontrar uma solução para poder dar à União
e dar ao R·elator a condição de retornar à questão. Tive
mos, depois, a oportunidade de, numa outra emenda aí
que apareceu e que talvez tivesse sido 'a solução, a mesma
divida que a Comissão tem com a questão do terror, que
pre-cisa, no momento certo, na emenda certa e oportuna
e, quando eu estive lendo a emenda do ConstitUJinte Bran
dão Monteiro, pareceu-me que é através da emenda, na
medida em que diz que autorizar e fiscalizar a produção
e comércio de material bélico explosivo e substâncias tó
xicas, foi por aí que eu comecei a entender que, talvez,
pudéssemos encontrar um mecanismo de controle, da
mesma maneira que nós temos que encontrar um. meca
nismo doe controle para o transporte de' substâncias ra
dioativas. Inclustve, para disponibilidade de substâncias

radioativas, através da União, para evitar, por exemplo,
acidentes trágicos e horripilantes, como o que tivemos,
ainda há pouco, com o caso da inadvertência na mani
pulação e no uso da bomba de césio 137.

Não sei se seria oportuno, mas eu acho que uma pe
quena transgressão na norma processual poderia nos per
mitir aprovar a emenda Brandão Monteiro e, através da
aprovação dessa emenda, dar ao Relator a condição para,
evidentemente, enfrentar a questão ligada aos tóxicos, às
substâncias tóxicas, estupefacientes e, sobretudo, a ques
tão do narcotráüco,

O SR. PRESIDENTE (Flernando Henrique Cardoso)
- Vou pedir ao Relator que faça uso da palavra, porque
S. Ex.a tem outra solução para o mesmo caso.

Está retãrado o destaque, mas dei a palavra ao Re
lator e S. Ex.a vai explicar o modo pelo qual vai solucio
nar o mesmo problema.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, 81'S. Constituintes.

Pela mesma via que, ainda há pouco, caminhávamos,
para mostrar que a emenda Brandão Monteiro tinha o
seu controle no art. 256, inciso V, chamo a atenção do
eminents Constituinte Carlos Sant'Anna que o art. 228,
letra f, diz: "Estabelecer normas 'Para o controle e fisca
lizar a utdlização de tóxicos e inebriantes".

Nesta altura, quando tivermos nesta discussão, nós
poderemos fazer o reparo que 8. Ex.a agora o fez da tri
buna, ampliando a matéria. De modo que foi atendida a
emenda Bocayuva Cunha, com a retirada, e a sugestão
de V. Ex.a está também atendida no art. 228, letra f.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Concedo a palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Em
face destas observações do Constituinte Carlos Sant'Anna
e a resposta do Relator, eu indago 'li) V. Ex.a se 'essa suges
tão, esta emenda, este destaque do Constituinte Brandão
Monteiro não pode ser levado para o 225, porque, aí, per
mitirá que o Relaror, na ocasíão, faça a sistematização do
que pretende o Constituinte Brandão Monteiro com aqui
lo que já está expresso no art. 255.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
-Infelizmente, eu tenho aqui um texto que me faz uma
emenda, claramente, substitutiva, ao inciso VI. Eu creio
que o Relator deu a solução. Há um momento adequado,
estaremos atentos 'e corrigiremos nesse momento.

Passamos, agora, ao inciso IX. Aqui, nós temos um des
taque do ConstitUJinte João Paulo, que não está presente,
2162.

Depois, do Constituinte Simão Sessim, que está au
sente, Destaque n.? 4347.

Resta, apenas, para esse inciso, o destaque n.O 6906,
do Constituinte Antônio Britto. S. Ex.a está presente? S.
Ex.a, retirou o destaque.

Temos aqui, do inciso XI, do Constituinte Aluizio
Campos, uma emenda supressíva, que está prejuddcada
pela ausência de 8. Ex.a, de n.O 6499.

Do Constituinte Amaury Müller, n.o 5721, prejudicada
pela ausência. E há aqui o n.O 1888, do Constituinte Luiz
Inácio Lula da Silva, a quem pergunto se mantém o des
taque.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA
SILVA - Retiro o destaque, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Femandc Henrique Cardoso)
- Tendo sido retirado o destaque, teremos aprovado, por
tanto, o caput do inciso XI.
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Em relação à letra a, temos, do Constituinte Vladi
mir Palmeira, o Destaque n,v 2287. S. Ex.a, está ausente.
Prejudicado.

Do Constituinte Eraldo Tinoco, n,v 3249. S. Ex.a, re
tirou.

Destaque n,? 5748-87 - Emenda n,? ES
30669-3, do Sr. Carlos Alberto Caó, "que dá nova
redação à alínea "a" do inciso XI do art. 31 do
Substitutivo n.O 1 (art. 20, inciso XI, alínea "a",
do Substitutivo n.? 2)".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O Destaque de n.> 5748, do Constituinte Carlos Alberto
Caó, e, pelo que percebo, S. Ex.a pede que a Constituinte
Cristina Tavares fale em nome de S. Ex.a

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, talvez das ques
tões mais dramáticas que temos que decidir nesta Comis
são de Sistematização, seguramente das mais polêmicas,
é a questão do monopólio estatal das telecomunicações.
Há uma recusa permanente de entendimento e de diálo
go partindo de S. Ex.a, o Ministro das Comunicações Antô
nio Carlos Magalhães. Nós, que fomos Relatores da Sub
comissão de Ciência e Tecnologia de Comunicação e, pos
teriormente, com o Constituinte Carlos Alberto Caó, mem
bro da Comissão Temática, que tratou da questão das
comunicações, vimos e assistimos talvez o espetáculo mais
dramático, quando, por parte do Poder Executivo, por
parte do Sr. Ministro das Comunicações, havia recusa.
E sabemos também, por diversas fontes, que se pretende,
através do processo da desregulamentação, privatizar os
serviços de telecomunicações. A emenda que o Consti
tuinte Carlos Alberto Caó apresenta tenta, de certa forma,
modificar um conceito que está colocado aí de forma
imprecisa, perdoem-me os Srs. Relatores: radiodifusão é
uma questão; telecomunicações é uma outra tecnologia
absolutamente diversa. Quero dar a V. Ex.as, Srs. Parla
mentares da Comissão de Sistematização, um testemunho
do que ocorre neste momento, nesta exata hora em que
estamos aqui votando.

Passo a ler, para V. Ex.as, a transcrição de um telex
que acaba de chegar e que diz respeito aos empregados
da Telebrás, e também diz respeito à quebra do mono
pólio das telecomunicações:

"Desde quarta-feira da semana passada, os
empresários Roberto Marinho (Sistema Globo) e
Amador Aguiar (Bradesco) têm o direito de utili
zar o satélite Brasilsat para a prestação de servi
ços de comunicação de dados. O contrato firmado
entre a Embratel e a Vicon Ltda. garante aos
empresários a atuação numa área protegida pela
lei do monopólio estatal e dá ao setor privado o
controle das informações transmitidas via saté
lite. Como prêmio pela transação, o Presidente da
Embratel, Pedro Jorge Castelo ranco Sampaio, vai
trabalhar em Washington, como diretor privile
giado da Intelsat, com um salário de oito mil
dólares, livre de qualquer despesa. A assinatura
do contrato é o último ato de Pedro Jorge no
Brasil, pois ele deve assumir hoje o seu novo cargo.
Em julho do ano passado, a Tribuna da Imprensa
denunciou a manobra, que foi suspensa, e agora
retoma às escondidas com o apoio do Governo
Federal. Página 8."

Sr. Presidente, Srs. e Sras. Constituintes, a Embratel
será responsável pelo fornecimento à Vicon dos serviços
de telecomunicações necessários à prestação de serviços
de difusão interativo de dados.

A Vicon poderá incluir, nos valores cobrados dos usuá
rios, o custo dos equipamentos complementares a serem
instalados na estação principal da Embratel.

Isto configura, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
numa clara quebra do monopólio. A intenção do Consti
tuinte Carlos Alberto Caó, que representa, neste momento,
todos os empregados da Embratel em greve, em virtude
da grave denúncia que faço aqui, na Comissão de Siste
matização, é alertar para que o monopólio estatal das
telecomunicações, que é uma das questões vitais que temos
de decidir, seja restaurado no Relatório Bernardo Cabral.

O SR. CONSTITUINTE LUíS EDUARDO - Peço a
palavra para contraditar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pergunto primeiro - porque entendi que a Constituinte
Cristina Tavares falava pelo Constituinte Caó: está man
tido o destaque?

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAó
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Tem a palavra, pela ordem, o Constituinte Carlos Al
berto Caó.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAó 
Vamos retirar o destaque, mas gostaria de contar com a
aquiescência de V. Ex.a para dar uma explicação aos inte
grantes da Comissão de Sistematização. Esse nosso des
taque está associado a uma outra matéria que é tratada
no art. 199 do Projeto II Bernardo Cabral, que se refere
às atividades de monopólio da União. Deixaremos para
voltar e discutir este assunto quando estivermos exami
nando e apreciando o art. 199. A retirada do nosso des
taque, portanto, não implica num recuo com relação à
consagração do monopólio das telecomunicações, tanto
mais agora que esse monopólio é corroído por dentro atra
vés de acordos que colocam em questão a própria segu
rança nacional.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Retirado o destaque.

Tem a palavra, pela ordem, o Constituinte Luís
Eduardo.

O SR. CONSTITUINTE LUíS EDUARDO - Sr. Pre
sidente, cabem alguns esclarecimentos da denúncia feita
pela Constituinte Cristina Tavares e ratificada pelo Cons
tituinte Carlos Alberto Caó.

Primeiro, não há quebra de monopólio e, por isso
mesmo, estamos apoiando o texto do Relator que garante
o monopólio das telecomunicações.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, a Constituição atual,
no seu art. 8.0 , item XV, diz que a União pode explorar
diretamente ou através de autorização.

A Embratel cabe explorar industrialmente as linhas
tronco do sistema Telebrás e, portanto, não foi ferido o
monopólio. O que acontece é que se querem criar mais
subsidiárias para se tentar evitar que o setor privado possa
contribuir sem quebrar o monopólio da Embratel. E isso
nós garantimos. E tem mais, Sr. presidente, os emprega
dos da Embratel publicaram uma nota que tem cinco itens
que se abrem à negociação, e vários deles são extremamen
te corretos, que a direção da empresa irá acatar. Inclusive,
foi suspenso o início do contrato até que se possa pro
mover essa negociação. Na verdade, é uma negociação
clara, transparente, e o que se quer dar é um golpe no
setor privado para se continuar criando subsidiárias, mais
subsidiárias e o contribuinte sempre pagando por isso.
O que queremos é atrair investimentos do setor privado
para o setor público para que ele possa colaborar, e a
Embratel continuará cumprindo com a sua função, inclu
sive usando disponibilidade de transponders que hoje estão
sendo vendidos ao empresário nacional por preço superior
a países estrangeiros vizinhos.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas)
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v - SUSPENSÃO DA REUNIliO

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
A Presidência vai suspender os trabalhos, convocando os
Senhores Constituintes para a continuação da presente
reunião, amanhã, 23 de outubro, às nove horas.

Está suspensa a reunião.
(Suspende-se a reunião às 20 horas e 35 minutos)

EM 23 DE OUTUBRO DE 1987

Presidência do Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice
Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.

Oficio do Sr. Lider do PDT:

11 - EXPEDIENTE

Brasília, 23 de outubro de 1987

"Oficio n,? 170/87

A Sua Excelência o Senhor
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
Nesta

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o

Constituinte Vivaldo Barbosa para substituir o Consti
tuinte Lysâneas Maciel, como membro titular da Comissão
de Sistematização, nos dias 23 e 24 do corrente.

Informo, outrossim, que a partir de 26-10-87 o Cons
tituinte Lysâneas Maci·el Reassumirá suas funções na rere
ri da Comissão.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de
consideração e apreço. - Constituinte Brandão Monteiro,
Líder do PDT.
Nesta
"Ofício n.? 171/87

Brasília, 23 de outubro de 1987
A Sua Excelência o Senhor
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
Nesta

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o

Constituinte Floriceno Paixão para substituir o Consti
tuinte Brandão Monteiro, como membro Titular da Co
missão de Sistematização, nos dias 23-10-87 e 24-10-87.

Informo, outrossim, que a partir de 26-10-87 o Cons
tituinte Brandão Monteiro reassumirá suas funções na
referida Comissão.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de
consideração e apreço. - Constituinte Brandão Monteiro,
Líder do PDT.

"Ofício n.? 172/87
Brasília, 23 de outubro de 1987

A Sua Excelência o Senhor
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
Nesta"

Senhor Presidente:

Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o
Constituinte José Fernandes para substituir o Consti-

tuinte Luiz Salomão, como membro Suplente da Comissão
de Sistematização, nos dias 23 e 24 do corrente.

Informo, outrossim, que a partir de 26-10-87 o Cons
tituinte Luiz Salomão reassumirá suas funções na referida
Comissão.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos ele
consideração e apreço. - Constituinte Brandão Monteiro,
Líder do PDT.

Oficios do Sr. Líder do PFL:
Ofício n.? 274/87 - PFL

Brasília, 23 de outubro de 1987
Ao Excelentissimo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacíonal Constituinte

Senhor Presidente:

Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins,
que o Deputado Francisco Dornelles deixa de integrar, a
partir desta data, a Comissão de Sistematização, como
Membro Efetivo.

Em substituição ao seu nome, passa a integrar a
referida Comissão, como Membro Efetivo, o Senador Mar
condes Gadelha.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de consideração e apreço. - Deputado
José Lourenço, Lider do PFL.

"Ofício n.v 275/87 - PFL
Brasília, 23 de outubro de 1987

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte"

Senhor Presidente:
Indico a Vossa Excelência o nome do Deputado Jofran

Frejat para, na condição de Membro Suplente, integrar a
Comissão de Sistematização, em vaga do Deputado João
Alves.

Aproveitando a oportunidade, reitero a Vossa Excelên
cia protestos do meu elevado apreço e consideração.
Deputado José Lourenço, Líder do PFL.

"Oficio n,? 276/87 - PFL

Brasília, 23 de outubro de 1987
Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte"

Senhor Presidente:

Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins,
que o Deputado Simão Sessim deixa de integrar, a partir
desta data, a Comissão de Sistematização, na condição
de Membro Suplente.

Em substituição ao seu nome, passa a integrar a refe
rida Comissão, como Membro Suplente, o Deputado Furta
do Leite.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência
protestos do meu distinto apreço e elevada consideração,
- Deputado José Lourenço, Líder do PFL.

IH - COMUNICAÇÕES

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Per
mita-me, Sr. Presidente. Desejaria sugerir à Mesa da As
sembléia Nacional Constituinte que se fizesse um esclare
cimento à opinião pública, que tem acompanhado os traba
lhos desta Comissão. Ê preciso divulgar que nõs, aqui, não
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somos a Assembléia Nacional Constituinte; somos uma Co
missão que está dando um parecer para posterior aprecia
ção da Assembléia Nacional Constituinte. O que aqui apro
vamos será submetido a seu exame. Por isso, mesmo sen
do uma Comissão e tendo a missão de dar um parecer
em projeto dessa relevância, não estamos tão atrasados.
No dia-a-dia da vida parlamentar, projetos há que, durante
meses, permanecem nas Comissões técnicas aguardando
novas informações.

É preciso deixar claro isto, para que a opmiao pú
blica não confunda a Comissão de Sistematização com o
seu trabalho, que é apenas o de oferecer um parecer para
decisão do tribunal maior. Isto não diminui nossa respon
sabilidade, mas é preciso esclarecer a opinião pública que
estamos emitindo um parecer e não deliberando em no
me da Assembléia Nacional Constituinte.

Era apenas esta a declaração que desejávamos fazer,
Sr. Presidente, para que a informação se espalhe e a opi
nião pública seja esclarecida.

Muito obrigado a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Agrade
ço a V. Ex.a Acho que de fato tem procedência sua afirma
tiva. O que mais lastimo é que todos, aqui, que somos
atenciosos e até pressurosos na atenção que damos aos
jornais, não tenhamos êxito em fazer com que o trabalho
da Comissão de Sistematização, insano, cansativo, altamen
te absorvente, seja devidamente noticiado. Infelizmente,
pinçam-se matérias para caracterizar esta Comissão como
um órgão sobretudo lento e que passa horas a fio discutin
do o sexo dos anjos. Evidentemente, isto não é verdade.
Ainda ontem, tive a oportunidade de ler, aqui, dados esta
tísticos que, no entanto, nenhuma repercussão obtiveram
na imprensa. Eu me permitirei repetir agora sua leitura,
para conhecimento de V. Ex.a e demais companheiros des
ta Comissão.

Já foram realizadas 183 votações - sem contar as de
ontem.

Sabe V. Ex.a, nobre Constituinte Nelson Carneiro, anti
go e brilhante parlamentar, que, muitas vezes, em toda uma
sessão legislativa, não chegamos a votar 183 vezes, quer
na Câmara, quer no Senado.

Quanto aos destaques, já foram apreciados mil e seis
centos - entre retirados, prejudicados e votados.

Não seria realmente possível, apresentados mais de
oito mil destaques, conseguir-se imprimir maior velocida
de às nossas atividades. Acho que a Mesa tem feito um
esforço muito grande para agilizar os trabalhos da Co
missão. Ademais, há sensível cooperação por parte dos
Srs. Constituintes, embora, por vezes, se verifique um ex
cesso de questões de ordem levantadas desnecessariamen
te. Em verdade, porém, o trabalho é frutífero. Apenas, nos
sa missão é absolutamente incompatível com o prazo que
nos deram.

Aí, em princípio, entram duas questões: uns desejam
que a Constituição seja feita a toque de caixa, porque a
Nação está paralisada e precisa de uma Constituição para
que se resolvam, por exemplo, questões relacionadas com
Investimentos internos ou com problemas externos. Ou
tros acham o contrário, isto é, que seria melhor elaborá-la
pausadamente, a exemplo do que ocorreu em outros países,
garantindo-se uma obra final que não tenha que ser emen
dada em curto prazo.

Agradeço muito a V. Ex.a a oportuna observação.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Permita

me, Sr. Presidente.
É realmente importante que o trabalho meticuloso,

criterioso e detalhado que esta Comissão vem realizando
- e os dados que V. Ex.a acaba de apresentar são prova
disto - merece melhor divulgação perante a opinião pú
blica, para que se forme um juízo verdadeiro, e não esse

juízo banalizado que tem sido apresentado a nosso res
peito.

Neste sentido, aproveito esta rápida intervenção para
sugerir a V. Ex.a que, junto à Presidência da Assembléia
Nacional Constituinte, analise a possibilidade de o servi
ço oficial de televisão - não os particulares - no caso,
a TVE, ser requisitado pela Mesa da Assembléia, para a
transmissão, num espaço de tempo maior, do que aqui se
faz.

Na verdade, somos sempre interrogados a este respei
to. Ontem à noite, por exemplo, estive num debate e mos
trei os dados que havíamos recebido à tarde, quanto ao
número de votações, de emendas e de destaques apreeí-i
dos. Tem-se trabalhado seis horas por dia - apenas no
que se refere às atividades de plenário -, mas a popula
ção não está informada sobre isso, e costuma fazer um
juízo que freqüentemente até desqualifica a atividade pe
nosa, séria, da Comissão de Sistematização.

Encaminho, pois, esta sugestão a V. Ex.a, para que
a leve à Presidência da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - Permíta
me, Sr. Presidente

Dentro da mesma linha de raciocínio do nobre Cons
tituinte José Genoíno, devo dizer que. como já dispomos
de horários nas estações de rádio e de televisão, parece-me
que tais espaços deveriam servir não apenas para uma
informação quase burocrática do que aqui ocorre, mas
para vender a imagem da Constituinte e do que está sendo
realizado nesta Comissão.

Os dados que V. Ex.a, Sr. Presidente, nos transmite
demonstram claramente as dificuldades que enfrentamos
e como temos conseguido superá-las para agilizar nossos
trabalhos.

Parece-me importante que a Mesa da Comissão de Sis
tematização procure, em contato com a Primeira Secreta
ria, sugerir se desenvolva uma programação de tipo efe
tivamente profissional de comunicação de massa, para
dar a imagem real das atividades da Assembléia Nacional
Constituinte. Com isso, o "Diário da Constituinte" deixaria
de transmitir apenas eventuais discussões que, próprias do
debate parlamentar, em nada, porém, ajudam, no momen
to, a dar ao grande público a verdadeira imagem da As
sembléia Nacional Constituinte.

Isto me parece fundamental, Sr. Presidente.
Seria também interessante procurar o testemunho de

pessoas que lutaram pela implantação da Assembléia Na
cional Constituinte, mas que hoje estão caladas. Na ver
dade, muitos não querem o desenvolvimento dos traba
lhos da Constituinte. Ao contrário, tentam até prejudicar
seu funcionamento. Enfim, Sr. Presidente, há dois horá
rios que precisam ser bem utilizados para divulgar o que
V. Ex.a nos comunicou hoje.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estou de
pleno acordo com V. Ex.a , mas acho que devemos fazer
essa solicitação à Mesa da Assembléia Nacional Consti
tuinte, a quem compete regular essa atividade. Acato a
opíníão do nobre Constituinte, e eu mesmo tomarei a íní
cIatlya de abordar o assunto com o Presidente Ulysses Gui
maraes e com o Deputado Marcelo Cordeiro.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA 
Permita-me, Sr. Presidente.

Quero comunicar à Comissão o resultado de uma vi
sita que fizemos ontem ao Hospital Marcílio Dias no Rio
de Janeiro, juntamente com o colega Joaquim Su'cena de
Mato Grosso, na qualidade de membro da Subcomissãó de
Saúde, Seguridade e do Meio Ambiente.

Nossa preocupação com o acidente de Goiânia 
preocupação, acredito, não apenas desta Assembléia mas
de todo o Brasil - fez com que nos dirigíssemos àquele
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hospital para verificar, médico que somos, o que estava
sendo feito relativamente ao tratamento dos doentes conta
minados. Tivemos a melhor impressão possível. Há serie
dade nos trabalhos ali desenvolvidos, o hospital está apa
relhado para tratar dos pacientes portadores de radiação,
não havendo, como foi divulgado por um órgão de impren
sa do Rio de Janeiro, possibilidade de contaminação de
outros pacientes que procuram aquele hospital. Conversa·
mos com médicos estrangeiros, inclusive com o Dr. Robert
Peter Galo que, em Ohernobyl, fez o transplante de ~e~u

la de pacientes atingidos por radiações. No caso brasileíro,
no entanto, ele contra-indicou esse transplante, visto que
todos aqueles que o fizeram faleceram. Mas ele está tra
zendo uma substância nova empregada pela prímeíra vez
no mundo, um ativador medular, cujos resultados, apesar
do pouco tempo de uso, têm sido auspiciosos. É provável
que esse atívador funcione melhor do que o transplante de
medula.

Sr. presiden~e, pela prime~ra vez n? set~r de energia
nuclear, o que VImos no Hospital Marcílío Dias nos sat~s
fez. Anteriormente, havíamos estado em Angra dos ReIS.
As condições, ali, principalmente e!ll t~rmos de se~uran
ça, numa eventual necessidade de Imediata evacuaçao ~a
população local não nos convenceram. OI1;tem, porem. LI
camas satisfeitos com o que está sendo teíto naquele hos
pital.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Muito
obrigado pelas informações, nobre Constituinte.

IV - ORDEM DO DIA

VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTITUIÇãO
(TÍTULO UI (continuação)

O SR. PRESIDENTE (JARBAS PASSARINHO) - Va
mos iniciar a votação do art. 20, inciso XI, alínea "b".

O destaque do Constituinte Oscar Corrêa foi retirado.
O segundo destaque é do Constituinte Aluízi? Campos,
relativo ao Destaque 1611. (Pausa) S. Ex.a esta ausente!
O destaque está prejudicado.

Destaque n.o 2544, requerido pelo Constituinte Nelson
Wedekin, referente à Emenda n,> 21447. (Pausa) Ausente.
Destaque prejudicado.

Em votação o Destaque n.O 6749, requerido pelo Cons
tituinte Domingos Juvenil. (Pausa) Ausente. Destaque pre
judicado.

Em votação o Destaque n.? 7579, requerido pelo
Constituinte Darcy Pozza, referente à Emenda n.o 22220.
(Pausa) Ausente. Destaque prejudicado.

Passamos ao inciso XI, alínea "d".
Em votação o Destaque n.? 5772, de autoria do

Constituinte Brandão Monteiro. É uma emenda supres
síva,

O SR. CONSTITUINTE BRANDãO MONTEIRO - Sr.
Presidente, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Desta
que retirado.

Em votação o Destaque n.o 5947, requerido pelo Sr.
Constituinte Florestan Fernandes.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES 
Retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Reti
rado.

Em votação o Destaque n.O 7338, requerido pelo Cons
tituinte Nelson Carneiro, referente ao inciso XI, alínea
"d", para suprimir a expressão" ... entre ... Território".

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, colaborando com a Mesa e a Comissão, retiro
o destaque. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirado.
Passa-se à alínea "e".
Em votação o destaque requerido pelo Constituinte

Jorg·e Uequed. Encontra-se presente o Constituinte Jorge
Uequed? (Pausa) Ausente. Prejudicado o destaque

Em votação o Destaque n.O 7558, requerido pelo Cons
tituinte Darcy Pozza. Encontra-se presente o Constituin
te Darcy Pozza? (Pausa) Ausente. Prejudicado o desta
que.

Passa-se à alínea "f".
Em votação o Destaque n,v 7267, requerido pelo Cons

tituinte Vilson Souza, referente à Emenda n. o 12620, de
autoria do Constituinte Waldyr Pugliesi.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Retiro o
dest3.que.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Reti
rado.

Passa-se ao inciso XIII.
Destaque n,v 001382-87 - Emenda n.v ES

27101-6, do Sr. Nelson Carneiro, "que modifica
o item XITI do art. 31 do substitutivo n.O 1 (art,
20, XITI do Sul?~titutivo n,? 2)". (217.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o Destaque n. O 1382, de autoria do Constituinte
Nelson Carneiro, referente à Emenda n.? 27101, também
de sua autoria.

Com a palavra o nobre Senador.

a SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, srs, Constituintes, acredito que por mero
equívoco o ilustre Relator tenha deixado de incluir, no
item XIII, a polícia ferroviária federal, que consta do
item XXI, quando S. Ex.a se refere às ferrovias. Diz a
'emenda:

"Organizar e manter a polícia federal, a po
lícia rodoviária federal e a polícia ferroviária fe
deral, bem como a polícia civil, a polícia militar
e o corpo de bombeiros militar do Distrito Fe
deral e dos Territórios."

Por certo, foi um lapso a não inclusão da polícia
ferroviária federal, pois todos sabemos que nas gares e
nos trens ocorrem muitos atos de violência, e, num país
como o nosso, marcado pela violência, não podemos dei
xar de explicitar a presença da polícia ferroviária fe
deral.

Sr. Presidente, espero que a Comissão aprove esta
emenda.

Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, as secretárias desta Comissão costumavam ficar
na entrada do plenário para nos fornecerem exemplares
dos destaques. Hoje, porém, ninguém se encontra ali pa
ra nos fornecer coisa alguma. A confusão, então, é geral.

V. Ex.a tem a seu lado um assessor muito eficiente,
o Dr. Paulo Affonso. Nós, porém, não podemos contar
com essa assessoria, nem com o referido material. Soli
cito a V. Ex.a determinar que ali permaneça uma fun
cionária, a fim de que possamos receber essas cópias.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre
Oonstitulnte, fornecemos a planilha a todos os Srs. Cons
tituintes. V. Ex.a tem essa planilha?
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o SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - É exa
tamente a planilha que não temos, Sr. Presidente. Este
é o problema, pois não havia uma funcionária para sua
distribuição.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Um mo
mento, Sr. Constituinte. Vamos decidir a questão.

Noto, Srs. Constituintes, que há uma divisão na Co
missão. Grande número de membros possui a planilha.
Desta forma, considero que o assunto não merece relevân
cia no momento. (Palmas) Mas gostaria de dar uma in
formação aos Srs. Constituintes Gastone Righi e José Lins,
a qual talvez ajude em casos futuros.

O PRODASEN, através das lideranças dos partidos
no Senado, fornece não apenas a planilha - o que, aliás,
não é de sua competência, pois quem deve fazê-lo é a
Secr-etaria da Mesa - como também o trabalho com
pleto, com as emendas r-eferentes aos Substitutivos O, 1
e 2. Portanto, basta que os partidos Se dirijam ao
PRODASEN que receberão esses documentos, como o que
temos aqui, sobre a mesa, e que o PMDB também possui.

Sugiro que o PTB e o PFL façam isto. Será muito
útil.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
quero agradecer a V. Ex.a a explicação sobre questão
de ordem por mim levantada há dias. Quando a apre
sentei, já sabia que o PRODASEN tinha condições de
fornecer esse material. Ontem consegui cópias de alguns
artigos, mas seria interessante que a Mesa autorizasse o
PRODASEN a fornecer-nos esses documentos. Acho que
nos ajudaria bastante.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Nobre
Constituinte José Lins, o PRODASEN tem quase todos
os dados. Só não pode ter um, isto é, o que é alterado
aqui. Isto acontece quando, por exemplo, resolve-se, na
última hora, modificar alguma coisa do Substitutivo. Esse
dado o PRODASEN não tem. Mas possui todos os d-emais.
O Dr. Paulo Affonso acaba de informar que vai tomar
as devidas providências.

Tem a palavra o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,

ilustres membros da Comissão de Sistematização, o in
ciso XXI do art. 20 estabelece que é da competência da
União "executar os serviços de polícia marítima, aérea
e de fronteira, e nas rodovias e ferrovias federais ... "

Portanto, o 2.° Substitutivo reconhece a exlstência
d'e uma atividade policial junto às ferrovias federais e,
por uma falha, no item XIII. não s-e a~t:ibui tal :::!i,:idade
a um ente especifico, ou seja, a políeía rerrovíaria fe-
deral.

Deste modo tem procedência a emenda do Consti
tuinte Nelson C~rneiro, que preserva a exístêncía da po
lícia ferroviária federal, que, segundo depoimentos, exer
Ice inclusive intensa atividade no controle e repressão
dd tráfico d~ drogas em áreas de fronteira.

Somos, pois, favoráveis ao acolhimento da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vou-me

permitir informar aos srs. Constituintes - pois alguns
chegaram mais tarde - que o senador Nelson Oarneíro
acrescenta a expressão "polícia ferroviária federal" ao
texto original que só se referia a "polícia rodoviária
federal". Houve concordância por parte do Relator. Pas
semos, então, à votação do destaque.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir A,ndrade, Almir G:;priel, _Aluízio
Campos Egídio Ferreira LIma, Haroldo sabõia, Joao Cal
mon, J~sé Fogaça, José Geraldo, Nelson Carneiro, Nelson

Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Fi
lho, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma,
Sigmaringa Seixas, Roberto Brant, Marcos Lima, Antonio
Mariz, José Costa, Israel Pinheiro, Vilson Souza, Vicente
Bago, Octávio Elisio, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto,
Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Ino
cêncío Oliveira, José Lins, José Lourenço, José Santana
de Vasconcellos, Luís Eduardo, Sandra Cavalcanti, Jonas
Pinheiro, Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder Reis,
Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Maurício, Bocayuva
Cunha, Gastone Righi, Plínio Arruda Sampaio, José Ge
noíno, Sotero Cunha, Haroldo Lima, Roberto Freire. Vota
ram NÃO os Senhores Constituintes: Fernando Bezerra
Coelho, José Tavares, Paes Landim e Ottomar Pinto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 50 Constituintes;
Votaram NÃO 04 Constituintes. Total: 54 votos. O Desta
que foi aprovado.

Aprovado o destaque do Senador e Constituinte Nelson
Carneiro.

Votação do Destaque n.o 1435, requerido pelo Sr. Cons
tituinte Carlos Sant'Anna. (Pausa) S. Ex.a está ausente.
Prejudicado o destaque.

Votação do Destaque n.? 2611, requerido pelo Sr. Cons
tituinte Roberto Jefferson. (Pausa) S. Ex.a está ausente.
Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.> 5817, requerido pelo
Sr. Constituinte Carlos Cardinal. (Pausa) 8. Ex.a está
ausente. Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.> 7027, requerido pelo
Sr. Constituinte José Carlos Grecco. (Pausa) S. Ex.a está
ausente. Prejudicado o destaque.

Votação do Destaque n.o 7028, também requerido pelo
Sr. Constituinte José Carlos Grecco. (Pausa) S. Ex.a está
ausente. Prejudicado o destaque.

Votação do Destaque n.? 7255, requerido pelo Sr. Cons
tituinte Mendes Botelho. (Pausa) S. Ex a está ausente.
Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n,> 840, requerido pelo
Constituinte Haroldo Lima. (Pausa) S. Ex.a retira o des
taque.

Em votação o Destaque n,v 2612, requerido pelo
Constituinte Roberto Jefferson. (Pausa) S Ex.a está ausen
te. Prejudicado o destaque.

Passamos ao inciso XIV.
Em votação o Destaque n.v 782, requerido pelo Cons

tituinte Percival Muniz. (Pausa) S. Ex.a está ausente. Pre
judicado o destaque.

Em votação o Destaque n.o 8272, requerido pelo Cons
tituinte Alysson Paulinelli. (Pausa) S. Ex.a está ausente.
Prejudicado 'O destaque.

Passamos ao inciso XV.
Em votação o Destaque n.o 838, requerido pelo Cons

tituinte Haroldo Lima, referente à Emenda n,v 27320.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: GENOÍNO - Permita
me, Sr. Presidente.

Há um requerimento de preferência sobre a mesa...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Cons
tituinte José Genoíno declara que apresentou requerimen
to de preferência referente a este capítulo. (Pausa)

Deixo claramente explicado, Constituinte José Genoí
no, que estamos votando, primeiro, os destaques supres
sívos. Quando chegarmos aos destaques substitutivos,
V. Ex.a terá o requerimento votado.
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Constituinte Haroldo Lima, V. Ex.a mantém o desta
que supressivo? (Pausa) Retirado o destaque.

O Constituinte Vitor Buaiz requer o Destaque n.o 2226.
(Pausa) S. Ex.a está ausente; portanto, prejudicado o des
taque.

O Constituinte Nelson Wedekin requer o Destaque
n.v 2482. (Pausa) S. E,'{.a está ausente. Prejudicado o des
taque.

O Constituinte Nelton Friedrich requer o Destaque
n.> 2684, supressívo, também, do inciso XV. (Pausa) S. Ex.a
está ausente. Prejudicado o destaque.

Do mesmo autor, está igualmente prejudicado o Des
taque n.> 2984.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Permita-me, Sr. Presidente, uma questão de ordem.

Apresentei o Destaque TI.o 3662, relativo à Emenda
n,v 33635 - não sei onde está classificada na planilha -,
mas V. Ex.a já está anunciando o item XV. Ora, o des
taque refere-se, evidentemente, ao item que dispõe sobre
a competência dos Estados para legislarem sobre defesa
do solo e Polícia Militar concorrentemente. Él um inciso,
portanto, anterior. Peço a V. Ex.a que a Mesa reconsidere
essa classificação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Anunciei
a matéria exatamente na ordem, de acordo com as indi
cações fornecidas pelo assessoria da Mesa. (Pausa) Emen
da n.> 3662 ou 3692?

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
A anotação que tenho é n.? 3662. Sr. Presidente, a emenda
oferecida ao primeiro Substitutivo - o segundo não era
conhecido - diz respeito ao artigo que trata da concor
rência competente. O art. 22 diz: "Él competência comum
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Muni
cípios ... "

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre
Constituinte, este é o texto do art. 22. Estamos votando
o art. 20. Portanto, o destaque de V. Ex.a será apreciado
no momento oportuno.

Destaque n.o 003798-87, do Sr. Florestan Fer
nandes "que suprime o inciso XV do art. 20 do
Substitutivo n,? 2)". (218.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o Destaque n.o 3798, do Constituinte Florestan Fer
nandes, supressívo, ao inciso XV.

Tem a palavra S. Ex.a, para defesa de sua proposição.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES 
Sr. Presidente, Sr. as e Srs. constituintes, esta emenda
supressíva que proponho diz respeito à idéia de que as
diversões públicas devem ser classificadas como compe
tência da União.

Acho que existe uma contradição em nosso compor
tamento. Reclamamos por liberdade e democracia e, ao
mesmo tempo, pedimos ao Estado que exerça funções
repressivas.

O melhor critério é a autodefesa da pessoa, que mes
mo no caso de menores, consiste em transmitir-lhe aqueles
valores que lhe permitam decidir o que pode e o que
não pode, o que deve e o que não deve fazer.

Él claro que, para um socialista, é muito difícil educar
os filhos de forma socialista e viver numa sociedade de
classes. Todavia, esta emenda está calcada na idéia de
que a cultura cívica de uma sociedade democrática, sob
o capitalismo, deve ser moldada para oferecer a todas as
categorias critérios de seleção e autodefesa.

Por isso, acho aconselhável suprimir este inciso. Além
do mais, esse inciso deu origem a arbitrariedades sem
conta. Todos os que aqui estão sabem qual foi o uso de

prerrogativas desse gênero no regime ditatorial. E, ainda
hoje, tanto o Poder Judiciário quanto outras categorias de
autoridades têm recorrido ao arbítrio para estabelecer
proibições, na verdade, intoleráveis. Nesse ponto, os norte
americanos têm nosso respeito e merecem ser imitados.

Ê necessário desenvolver a individualidade responsá
vel e consciente. E a melhor contribuição que a família,
a escola e outras instituições podem dar ao desenvolvi
mento da cultura cívica do Brasil consiste em combinar
essas duas atitudes: de um lado, a defesa da. decisão
p.esso~J; de outro, a valorização da responsabilidade do
cidadão.

Por isso, considero o dispositivo exorbitante e limi
tativo, e estou de acordo com os artistas de rádio de
televisão e de teatro, que contra ele se manifestaram, 'pois
tem servido para tolher até sua liberdade profissional.

Não é necessário ampliar a defesa desta emenda
supressíva. Limito-me, assim, a pedir aos nobres colegas
que a apóiem, atendendo, deste modo, a uma forte reivin
dicação dos artistas brasileiros.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
encaminhar contra, concedo a palavra ao Constituinte
Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, Srs. Oonstituíntes, pretende o ilustre autor da emen
da suprimir do texto do art. 20 o inciso XV que dispõe:

" '
" •••••••••• 0 •• " •••• 0 ••• " ••••• " •••••••••• ".,,"

XV - exercer a classificação das diversões
públicas."

Pela sustentação feita há pouco por S. Ex.a, creio estar
havendo grande confusão no que diz respeito às com
petências.

Não quero dizer, absolutamente, que com a supressão
de dispositivos se esteja proibindo a classificação das
diversões públicas. Há, aqui, a mera distribuição das com
petências das unidades federadas. Na medida em que se
suprimir o inciso XV, não estaremos proibindo a classifi
cação das diversões públicas, mas, sim - e isso tem que
ficar muito claro - remetendo para os Estados o exer
cício de tudo que não estiver elencado nas competências
da União.

Él necessário que se compreenda que nos regimes
federativos a distribuição das competências ditas admi
nistrativas, financeiras e legislativas faz-se com base em
três técnicas: ou se enumeram as competências da União,
reservando aos Estados federados aquilo que se considera
poderes remanescentes, ou se concentra nos Estados fede
rados a enumeração, ficando os poderes remanescentes
com a União, ou, ainda, enumeram-se Os poderes da
União e os dos Estados.

Na Feder~ção brasil~i.ra tradícíonal, que se ajusta,
por exemplo, a forma utílízada no SIstema federativo da
União Soviética e nos dos Estados Unidos enumeram-se
as competências da União, e tudo aquilo qrle for ai inclui
do é da competência dos Estados federados.

O Sr. Relator adotou a técnica tradicional dizendo,
no § 1.0 do art. 27, que: '

"§ão reser,:ados aos Estados as competências
que nao lhes sejam vedadas por esta Constituição."

Logo, se suprimirmos qualquer dos dispositivos elenca
d?s no. art. 20?. que .corr.esponde às competências admí
nístratívas e nao Iegíslatívas, tudo o que não se contiver
alí compete ao Estado. Estaríamos, assim, transferindo
a~s .Estados a' competência classificatória das diversões
públicas. Isto, repíto, tem que fic.a~ claro. Ê preciso lem
brar que a supressao do dISPOSItIVO constitucional não
equivale a uma proibição. Segundo o chamado princípio
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da clausura, que vem desde a Revolução Francesa, tudo
o que não está proibido está permitido. A Constituição
não é um elenco de permissões; pode ser, isto sim, um
elenco de proibições, porque tudo o que estiver proibido
evidentemente não estará permitido. Tem de ficar bem
claro, portanto, que tudo o que não estiver elencado como
competência da União, na divisão de competências, é da
competência dos Estados federados. Não está em questão o
problema da censura, mas a quem compete a classificação.

Daí, com todo respeito ao eminente Constituinte,
quero encaminhar contra, no sentido de que fique na
competência da União esta ordem de classificação das
diversões.

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra à Constituinte Sandra Cavalcanti, para enca
minhar contra. (Pausa) S. Ex.a desiste.

Concedo a palavra ao Relator, Constituinte José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
Srs. membros da Comissão de Sistematização, este é um
dos temas fundamentais e dos mais polêmicos da Assem
bléia Nacional Constituinte: a liberdade de expressão.
É preciso, antes de mais nada, dizer que esta emenda
supressíva parte de um cidadão, de um professor com
uma longa vida dedicada à causa democrática, de retidão
política, de coerência ideológica, e que, portanto, merece
todo o nosso respeito.

Mas é preciso dizer que os temores de S. Ex.a são
infundados. O 2.0 Substitutivo, no § 29 do art. 5.0 , diz,
de forma alta e sonante:

"É livre a expressão da atividade intelectual,
artística e científica, sem censura ou licença ... "

Portanto, a liberdade de expressão, o direito à livre
manifestação da criação, a cultura sem peias e sem freios,
está assegurada nas liberdades e garantias fundamentais
da Constituição.

O temor do nobre Constituinte é, pois, improcedente,
tendo em vista o disposto no § 29 do art. 5.0 , que garante
aos trabalhadores em cultura o direito à livre manifesta
ção e à livre criação.

Por outro lado, se retirarmos da Constituição esse
item, estaremos permitindo espaço - quem sabe? - para
que na lei se insira um moralismo retrógrado, medieval
e repressor. E a única forma de impedir, no futuro, que
a lei venha a avançar no sentido desse moralismo estú
pido, antiquado e retrógrado, é garantir, desde já, que
ela seja meramente classificatória. Digo isto não na qua
lidade de Relator-Adjunto, mas como trabalhador em
cultura, ligado às atividades de produção cultural neste
Pais. (Palmas)

Perdo e-me, Prof, Florestan Fernandes. Tenho profun
da admiração por V. Ex.a, por sua coerência ideológica,
por sua retidão política e por sua nobilíssima. intenção,
mas a. única maneira de impedirmos que, no futuro, a lei
tenha um caráter repressivo, obscurantista, é, desde já,
repito, assegurarmos que ela seja meramente classifica
tória. Por isso, menos como Relator e muito mais como
trabalhador em cultura, digo ser essencial à liberdade de
expressão a manutenção desse item. Isto, para que, futu
ramente, possamos fazer aquilo que o nobre ex-Ministro
da Justiça Fernando Lyra e o ilustre Constituinte Sigma
rínga Seixas, enquanto integrante do Ministério da Jus
tiça propuseram ao País: ao invés de uma lei de censura,
que 'tenhamos uma lei de defesa da liberdade de expressão.
Desta forma, não se reprimirá essa liberdade, mas, ao
contrário, se estará garantindo o direito à livre expressão
do pensamento.

A Relatoria, portanto, vota pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Aluízio Campos, Haroldo Sabóia, Paulo
Ramos, Vilson Souza e José Genoino. Votaram Nlio os
seguintes Senhores Constituintes: Almir Gabriel, Artur
da Távola, Carlos Mosconi, Cid Carvalho, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Lyra, João Cal
mon, José Fogaça, José Geraldo, José Ulísses de Oliveira,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Oswaldo
Lima Filho, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Sigma
rínga Seixas, Roberto Brant, José Tavares, Antonio Mariz,
José Costa, Israel Pinheiro, Nelson Wedekin, Vicente Bogo,
Octávio Elísio, Euclides Scalco, Alceni Guerra, Aloysio
Chaves, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Edme Ta
vares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José
Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Oscar
Corrêa, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Paes Landim,
Jonas Pinheiro, Valmir Campelo, Gilson Machado, Antô
nio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas Passarinho,
José Maurício, Vivaldo Barbosa, Bocayuva Cunha, Fran
cisco Rossi, Gastone Righi, Ottomar Pinto, Plínio Arruda
Sampaio, Sotero Cunha, Haroldo Lima e Roberto Freire.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 06 oonstítutntes:
votaram NÃO 58 Constituintes. Total: 64 votos. O Desta
que foi rejeitado.

Conseqüentemente, estão prejudicados os de igual
natureza, os de n.OS 4757, de autoria do nobre Constituinte
Maurício Fruet, e 7944, de autoria do nobre Constituin
te Paulo Ramos.

Destaque n,? 528-87 - Emenda n.? ES-23984-8,
do Sr. José Genoíno, "que modifica o inciso xvn
do art. 54 do Substitutivo n,? 1 (art. 20, inciso XV,
Substitutivo n.o 2)".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passemos
às emendas substitutivas.

Sobre a mesa requerimento de autoria do nobre Cons
tituinte José Genoíno, solicitando, nos termos regimentais,
preferência para votação do Destaque n.o 0528, referente
ao Capítulo Ir do Título lU, art. 20, inciso XV, do 2.0 Subs
titutivo. Em. votação.

Os Srs. Constituintes que estão de acordo com a con
cessão da preferência queiram permanecer como se encon
tram. (Pausa) Aprovada.

Em votação o Destaque n,v 528, requerido pelo Cons
tituinte José Genoíno. Tem S. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, chamo a atencão de V. Ex.as
para o nosso destaque, que procura adequar o que já
votamos em relação a esta matéria no Título I do Projeto
de Constituição, no qual ficou definido que "é livre a
expressão de atividades intelectuais, artísticas e científi
cas, sem censura ou licença ... "

A matéria já está aprovada, portanto, o que repre
sentou uma conquista democrática importante na Assem
bléia Nacional Constituinte.

Que pretende minha emenda ao inciso XV? Procura
estabelecer uma cautela em relação ao inciso XV, que diz:
"exercer a classificação de diversões públicas". Qual o
sentido desta classificação? Qual o seu alcance? A que
conduz esta classificação? O que estamos pretendendo na
emenda é, simplesmente, adequar a expressão ao texto
já aprovado e onde se lê:

"EXercer a classificação para efeito indicativo
de diversões públicas."

Por conseguinte, se não estiver acrescida do que pro
põe esta emenda aditiva, a classificação pode ser proibi-



Janeiro de 1988 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta·feira 27 1511

tíva, pode transformar-se em censura, pode exercer, enfim,
uma ação coercitiva junto às pessoas, em relação às diver
sões públicas.

Por isso, apelo a V. Ex.as para que, coerentemente
com o voto anterior desta Comissão, relativamente à cen
sura, no Título I, aprovem este destaque, que estabelece
uma cautela essencial, ao precisar esse caráter classifi
catório. O destaque define o sentido da classificação, que,
a nosso ver, deve ser claramente indicativa.

Estaríamos, no caso, dando seqüência ao anteriormen
te votado no Título I.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, dou a palavra à Constituinte Sandra
Cavalcanti.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI 
Sr. Presidente, Sras. e 81's. Constituintes, a Casa já deli
berou sobre a matéria, na última votação, ao reieítar o
destaque supressívo solicitado pelo Constituinte Floras
tan Fernandes. Mas, como vem acontecendo, parece-me
que ficaremos aqui, hoje, nesta sessão matutina meio
surrealista, votando várias vezes a mesma matéria. Ago
ra, por exemplo, o Constituinte José Genoíno apresenta
emenda substitutiva e, na pauta dos trabalhos, prova
velmente na mesa, deve estar a emenda que tenho em
mãos, que, logo a seguir, deverá ser objeto de delibera
ção e que. embora um pouco mais abrangente, trata do
mesmo assunto. Isto, repito tern acontecido sempre, vcl
tamos a votar sempre as mesmas coisas, para, devagar,
ir acrescentando, aqui e ali, alguma palavra.

A emenda seguinte, de n.O 23.984, também do Cons
tituinte José Genoíno, diz:

"Exercer a classificação para efeito indicati
vo de diversões públicas e de programas de tele
comunicações."

Não sei se S. Ex.a manterá a emenda ou a retirará.
Caso retire alguma, seria mais interessante retirar logo
esta, objeto de deliberação, para não se gastar tempo des
necessário com a votação e discutirmos logo a emenda
subseqüente. Ela estabelece não apenas que se faça a
classificação para as chamadas diversões públicas, mas
também que haja classificação para programas - ima
gino que de rádio e de televisão -, aqui redigidos como
programas de telecomunicação".

Acrescantar-se apenas a expressão "para efeito in
dicativo" seria desnecessário, já que classificação, eviden
temente, significa que a autoridade legisla sobre a ma
téria com o objetivo de indicar o padrão de espetáculo
a ser exíbído. Na emenda subseqüente, porém, o Cons
tituinte José Genoíno faz referência específica a rádio e
televisão. Isto, sim, parece-me um acréscimo rico e im
portante para o nosso texto, porque, de fato, diversão
pública - seja teatro, circo, cinema ou qualquer espe
táculo em outro recinto - significa que os freqüenta
dores normalmente pagam para assistir aos espetáculos.
Qlnem faz o serviço de classíffcacão '8 informação indica
o limite de idade e também se dá, muitas vezes, ao tra
balho de explicar que a exibição de certo tipo de filme,
por exemplo, no território nacional, só poderá ocorrer·
em salas especiais. l!J uma indicação, uma classltíeação:
não uma 'Proibição.

Com os oprogramas de rádio e de televisão é diferente.
Esses entram em nossas casas, sem necessidade de paga
mento de ingresso. E o que está acontecendo, neste mo
mento, em matéria de pornografia, no rádio e, sobratu
do, na televisão, em nosso País, é um escândalo nacio
nal, é uma vergonha! A sociedade brasileira está sendo
agredída, diariamente, no recinto de seus lares, por eer
tos espetáculos cuja exibição só deveria ser liberada pa
ra salas especiais, onde pessoas que gostam dessa espé
cíe de diversão são dão ao luxo de pagar para vê-la.

Não sou a favor de uma censura retrógrada, antiqua
da, rígida, quadrada e fascista. Não é assim que a cultura
no Brasil deve ser defendida. Mas uma coisa é permitir
a livre expressão cio artista, não proibir a exibição de
filmes ou a encenação de peças ta atrais. Agora, rádio e
televisão merecem realmente que a classificação seja
mais bem feita, especialmente no que diga respeito às
novelas que entram em nossas casas. Essas novelas, que
estão sendo exibidas neste momento, enquanto trabalha
mos aqui, envergonham qualquer país civilizado. O que
tenho ouvido do 'público estrangeiro é de estarrecer. Pes
soas que vêm dos países mais livres, das democracias
mais exemplares, afirmam que nunca imaginaram cenas
como essas exibidas 'em televisão sem ser a cabo ou co
mercial, nas casas de famílias, sem que a sociedade te
nha como defender-se.

Peço perdão por ter ido além do meu tempo. Sr. Pre
sidente. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Gosta
ria d·a ouvir o nobre Constituinte José Genoíno, diante
da argumentação da nobre Constituinte Sandra Caval
canti. Há, realmente, outro requerimento de S. Ex.a, mais
abrangente, que também fala da classificação para efei
to indicativo de diversão pública, incluindo programas de
televisão. A Constituinte Sandra Cavalcanti sugeriu a re
tirada do Destaque n.v 528 para votarmos o seguinte.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Atendo à
solicitação da nobre Constituinte Sandra Cavalcanti.
Portanto, retiro o Destaque n.O 528 e mantenho o Des-
taque n.? 494. '

O Constituinte Artur da Távola já está na tribuna
para defendê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - R'atirado
o destaque anterior.

Destaque n.o 000494-87 - Emenda n,? ES
23984-8, do Sr. José Genoíno, "que modifica o
inciso XV do art. 31 do Substitutivo n.? 1 (art.
20, XV do Substitutivo n.O 2)". (219.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o Destaque n.O 494, requerido pelo Constituinte
José Genoíno.

Para defender a proposição, tem a palavra o Cons
tituinte Artur da Távola.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TáVOLA - Sr.
Presidente, Brs. Constituintes, a rigor, estamos vivendo
uma certa confusão. No fundo, pelo afã de se colocar
como matéria de competência da União a possibilidade
ou não da censura.

A meu juízo, laboraremos em equívoco se tentarmos
resolver nossas preocupações em relação à censura neste
parágrafo. A matéria foi muito bem regulada por esta
Assembléia Nacional ocnsütuínte, quando da votação do
§ 29 do art. 5.°, referente aos direitos individuais. Diz
o § 29:

"l!J livre a expressão da atividade Intelectual
artística e científica, sem censura ou licença. Aos
autores pertence o direito exclusivo ... "

Esta Assembléia já aprovou a extincão da censura
em matéria de criação artística, ci'entíficã ou cultural de
qualquer natureza. Assim, ao longo dos capítulos subse
qüentes, tanto na área de cultura como na de comuni
cação, e também - embora aqui não entre a censura
- na área de educação, o texto do Constituinte d'e 1987
garante o mais amplo exercício das liberdades.

Portanto, a meu ver, e muito sinceramente não há
o menor cabimento fazermos, neste momento, unia "guer
rínha" subjacente ao texto entre os' que são favoráveis
a esquemas um pouco mais rígidos de censura, no caso
das diversões públicas, e os que não são favoráveis a
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essa rigidez. Não há o menor fundamento, porque o que
pretende o texto é apenas garantir como atribuição da
União o exercício de uma atividade sobre o desempenho
das diversões públicas.

Embora todos concordemos com o que se está legis
lando sobre a competência da União nessa matéria, o
que nos divide, no momento, é o conceito da pala
vra "classificação". Para alguns o trabalho de classifi
cação envolve ou pode envolver uma censura, na medida
em que o organismo competente determina que certa pe
lícula ou programa de televisão é proibido para menores
de 16 anos, por exemplo. l!J verdade que dessa forma
haveria mesmo censura. Contudo, a expreessáo mais ade
quada seria "não aconselhável", o fato já não implica
censura, mas classítíeaçâo. Este caráter classítícatórío,
portanto, possui uma interpretação absolutamente sub
jetiva, da qual nenhum de nós sairá.

Dai por que me parece, apesar da redundância, que
a Emenda Genoíno tem absoluta procedência, j á que não
institui a censura nas diversões públicas e nos meios de
telecomunicação, ao referír-se ao caráter indicativo, pa
ra efeito indicativo, mas elímína a possibilidade de a
classificação vir a ter uma interpretação restritiva. En
tão, caberá ao órgão encarregado da matéria sugerir as
faixas etárias para as quais determinado programa é ou
não aconselhável, Por conseguinte, apesar da relativa
redundância, a expressão "índíeatívo", no caso, pretende
tornar mais clara a atividade desse órgão.

É muito curioso este argumento. Em geral, é utiliza
do por pessoas que vêem no Estado uma entidade pró
xima ao Moloch devorador, que constantemente acusam
o Estado de uma série de arbitrariedades e invasões na
ordem privada. Paradoxalmente, no entanto, quando se
trata de repressão, são essas mesmas pessoas que que
rem um Estado repressor.

Certa vez o compositor Maurice Ravel foi agraciado
com a mais ~ta láurea do Governo francês - a Legíão
de Honra da França. Tímido, recatado e silencioso, Ravel,
sem qualquer alarde, recusou aquela alta honraria que a
República Francesa lhe tributava não apenas como grande
compositor, mas pelo fato de, embora sem nenhuma condí
ção física ter-se inscrito junto às forças francesas na
guerra de i914. Ravel recusou a Legião de Honra da França
com este argumento: não reconheço ao Estado o direito
de escolher quem deve ou não receber a mais alta láurea
da República Francesa.

É um fato curioso.
Devemos reconhecer ao Estado a plenitude de poderes

na indicação sobre o que deve ou não ser vist~ pelo povo?
É o Estado a entidade adequada para a realização desse
mister? Curiosamente - repito - setores que_ habitual
mente vêem no Estado um Moloch devorador sao os que,
no tocante à repressão, à censura, querem o Estado extre
mamente aparelhado.

No Chile, antes de Pinochet, essa tarefa não era reali
zada pela polícia, mas, sim, pela Biblioteca Nacional. Re
cordo-me bem desse fato, porque estive exilado naquele
país. Então, é justo que se tenha um organismo de classi
ficação, não de proibição. E que este organismo não seja
policial, pois não cabe à polícia resolver o que, por exem
plo o meu filho deve ver. Daí a indicação da emenda, que,
sem qualquer trocadilho, ao colocar a palavra "indicativo",
defere ao organismo que tem essa tarefa - não neces
sariamente um organismo policial - apenas o poder de
indicar quais as faixas etárias para as quais esse ou aquele
espetáculo é destinado.

Esta a razão por que sugiro aos 'Srs. constituintes
que apóiem a emenda em questão. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Pre
sidência consulta a Relatoria se deseja fazer uso da pala
vra.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sim, Sr. Presidente.
A Relatoria confessa que se sente um tanto confusa

em relação ao que realmente está sendo proposto. A Cons
tituinte Sandra Cavalcanti fez da tribuna, uma proposta
que aparentemente suprime uma parte da emenda. Ou
esta ficaria como está?

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: GENOíNO - Eis o tex-
to:

"Exercer a classificação, para efeito indicativo
de diversões públicas e de programas de teleco
municações."

O outro destaque foi retirado. O que vai a votos é o
que acabei de ler.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em tempo
oportuno, por sugestão da Constituinte Sandra Cavalcanti,
o Constituinte José Genoíno retírou o primeiro destaque,
que toca apenas a forma de censura indicativa, de modo
geral. E, depois, manteve o segundo destaque, que diz:

"Exercer a classificação para efeito indicativo
de diversões públicas e de programas de telecomu
nicações."

l!: isso que estamos votando. (Pausa)

Qual a conclusão do Sr. Relator?
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Na verdade, a Rela

toria não vê grande mudança em relação ao texto. Mas,
como se trata de uma singular convergência entre a Cons
tituinte Sandra Cavalcanti e o Constituinte José Genoíno,
não há por que não acolher a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pas,arinho) - Passemos
à votação.

(Procede-se à votação.)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir !3"ab.riel, Aluízio
Campos, Artur da Távola, Carlos Moscom, CId Carvalho,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra ,<?oelh0.J Fernando
Gasparian, Fernando Lyra" Haroldo Sab~Ia, Joao Cah:non,
João Herrmann Neto, Jose Fogaça, Jose Geraldo, MIlton
Reis, Nelson Ca.rneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Nilson Gibson Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Rai
mundo Bezerr~ Rodrigues Palma, Severo Gomes, Sigma
rínga Seixas, Wilson. Martit;s, Ro~erto Brant, Joã<? Na~al,
José Tavares Antonio Manz, Jose Costa, Israel Ptnheiro,
Nelson wedekin, Vilson Souza, Vicente Bogo, Octávio Elí
sio Euclides Scalco, Alceni Guerra, Christóvam Chiaradia,
(Echne Tavares, Marcondes Gadelha, Inocêncio Oliveira,
José Jorge, José Líns, José Santana de Vasconcellos, Luís
Eduardo, Osvaldo Coelho, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira,
Jonas Pinheiro, Valmir Campelo, Gilson Machado, Antônio
Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Adyl
son Motta, Brandão Monteiro, José Maurício, Vivaldo Bar
bosa, Francisco Rossi, Gastone Righi, ottomar Pinto, José
Genoíno, Sotero Cunha e Haroldo Lima. Votaram NãO
os seguintes Senhores Constituintes: Aloysio Chaves, Oscar
Corrêa, Paes Landim, Plínio Arruda Sampaio e Roberto
Freire. ABSTENÇÃO do Senhor Constituinte Eraldo Tínoco.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 67 Constituintes;
votaram NÃO 5 oonstítuíntes: absteve-se de votar 1 cons
tituinte. Total: 73 votos. O Destaque foi aprovado. Em
conseqüência, fica prejudicado o de n.? 841, semelhante,
de autoria do Sr. Constituinte Haroldo Lima.

Sr8. Constituintes, de acordo com a decisão tomada
ontem pelos Srs. Líderes, vamos interromper a sessão,
para que aqueles que desejem cumprimentar os novos
Ministros possam fazê-lo. e, em seguida, retornem à Casa.
Se não houver número, reiniciaremos os trabalhos às 14
horas.
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o SR. CONSTITULN"TE OSCAR CORRÊA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarínho) - Tem a
palavra, para uma questão de ordem, o Sr. Constituinte
Oscar Corrêa.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊA - Data
venía, Sr. Presidente, creio que seria uma solução
mais adequada se V. Ex a fixasse o horário para reinício
dos trabalhos. De outra forma, alguns Constituintes volta
riam, V. Ex.a reabriria a sessão, eventualmente, e até ha
veria quorum para a votação. Entretanto, outros colegas
não regressariam e, daí, alguns projetos poderiam ser
aprovados, mas outros seriam prejudicados pela ausência
dos Constituintes interessados na matéria.

Acho, portanto, de bom alvitre que V. Ex.a defina
desde já a hora do reinício da sessão, que sugiro seja 14
horas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Devo in
formar a V. Ex.a que, aqui, sou mandatário das decisões
dos Lideres, que ontem combinaram que seria necessário,
provavelmente, interromper a sessão apenas durante uma
hora, dando tempo para voltarmos e completarmos a ses
são, que prosseguíría até às 13 horas. Para compensar o
tempo perdido entre ir ao Palácio do Planalto e voltar
aqui, começaríamos mais cedo a sessão da tarde. Mas estou
convencido de que não haverá quorum. De qualquer modo,
virei e esperarei. Se não houver número, não haverá ses
são.

v - SUSPENSãO DA REUNIãO

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Presi
dência vai suspender os trabalhos, convocando os Senho
res Constituintes para a continuação da presente reunião,
para hoje, 23-10-87, às 13:00 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 23 DE OUTUBRO DE 1987
Presidência dos Srs.: Jarbas Passarinho, Terceiro Vi

ee-Presldente Fernando Henrique Cardos>o, Quarto-Vice
Presidente; Aluízio Oampos, Prtmetro-Více-Presídente:
João Menezes, Presidente em exercício.

I - REABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.

11 - ORDEM DO iDIA

VOTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTITmçAO

TíTULO nr (Continuação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se
à votação do inciso XVII do art. 20. Há um destaque
supressívo, de n.? 6.500, de autoria do nobre Constituinte
Aluízio Campos. Este destaque suprime o íncísó XVII,
que diz:

"Planejar e promover a defesa permanente
contra as calamidades públicas, especialmente as
secas e as inundações." (Pausa)

S. Ex.a retira o destaque. (Palmas)
Em votação o Destaque n.O 3194, requerido pelo Cons

tituinte José Lins, referente à Emenda n.o 34484.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
trata-se de emenda extremamente simples. Como se sabe,
hoje os movimentos em defesa das populações vitimadas
pelas calamidades públicas no País são organizados pelas

comunidades. De modo que a redação que oferecemos é
a seguinte:

"Planejar e promover a defesa civil permanen
te quanto às calamidades públicas, especialmente,
as secas e inundações, conforme dispuser a lei."

Esta é a sugestão que apresento à consideração de
V. Ex.a e aos meus pares.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Usou
V. Ex.a a palavra para defender o destaque?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sim, Sr. Presi
dente, e como o texto é muito claro, não precisamos per
der tempo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O tempo
seria essencial agora se V. Ex.a defendesse a sua proposi
ção.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
retiro o destaque. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se
ao inciso XVIII, que institui o sistema nacional de geren
ciamento de recursos hídricos e define critérios de outor
ga de direitos de seu uso.

Destaque n.O 2104, requerido pelo Constituinte João
Paulo, referente à Emenda n.O 29748. (Pausa) S. Ex.a está
ausente. Prejudicado o destaque.

Destaque n.O 2172 também requerido pelo Constituinte
João Paulo. Por continuar ausente S. Ex.a, está prejudicado
o destaque.

Na planilha, V. Ex.as encontram destaque de iniciativa
do Constituinte Manoel Moreira, que foi retirado previa
mente.

Destaque n.o 5332, requerido pelo Constituinte Virgil·
dásio de Senna. S. Ex.a está ausente, mas indicou para de
fender o destaque o Constituinte Celso Dourado, que tam
bém está ausente; conseqüentemente, está prejudicado o
destaque.

Passa-se, assim, ao inciso XIX.

Destaque n.o 2172, requerido pelo Constituinte João
Paulo. (Pausa) S. Ex.a está ausente. Prejudicado o destaque.

Passamos agora ao inciso XX, que estabelece princí
pios e diretrizes para o sistema nacional de transportes e
viação.

Em votação o Destaque n.O 7692, requerido pelo Cons
tituinte Alvaro Antônio. (Pausa) Estando S. Ex.a ausente,
fica prejudicado o destaque.

Passa-se a inciso XXI, cujo tem é o seguinte:
"Inciso XXI - Executar o serviço de polícia

marítima, aérea e de fronteira, e nas rodovias e
ferrovias federais, a repressão a crimes contra a
vida e o patrimônio."

Sobre a mesa requerimento de preferência, objeto da
iniciativa do Constituinte Gastone Righi, para votação da.
Emenda n.o 26039, de sua autoria e o Destaque n.O 3873.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Retiro a
preferência.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
retira a preferência, mas não o destaque.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Votação
do Destaque n.O 1657, requerido pelo Constituinte Délio
Braz. (Pausa) S. Ex.a encontra-se ausente. Prejudicado °
destaque.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, peço que seja dada preferência para a emenda se
guinte, de autoria do Constituinte Farabulini Júnior. É
supressiva, portanto, deve ter preferência.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consti
tuinte Gastone Righi, V. Ex.a poderá encontrar referência
às emendas supressivas na planilha. Elas não foram colo
cadas na frente, como é da ordem regimental, porque am
bas já foram atendidas.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Mas não
vejo como. A emenda visa a suprimir a expressão "e por
este mesmo órgão nas rodovias e ferrovias federais", na
parte referente a "crimes contra a vida e o patrimônio".
E isto continuou constando do Substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a po
deria explicar, pois não estou vendo isto na planilha. Vejo
apenas duas emendas supressivas. Uma, de iniciativa do
Constituinte Carlos Sant'Anna, e outra, do Constituinte Paes
Landim.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Não, Sr.
Presidente; uma, do Constituinte Farabulini Júnior, e outra,
de Paes Landim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não es
tou com a do Constituinte Farabulini Júnior. Vou consul
tar a Secretaria.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, a emenda é a de n.? 28380-4.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consti
tuinte Gastone Righi, assiste razão a V. Ex.a Havia upl
equivoco de informação, porque houve troca da expressao
"ferrovia" por "rodovia". De maneira que V. Ex.a pede
preferência porque é supressiva.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, para possibilitar o andamento dos trabalhos da
Comissão de Sistematização, não seria exatamente este o
momento de submetermos uma emenda à votação, quan
do podemos ter a passagem, através qe V. Ex.a, ~e ~m
grande número de emendas que poderao est~r prejudíca
das ou cujo autor não esteja presente? poden~mos qeumr
para depois a votação desta emenda, com a mversao d~
pauta. Concordam as demais Lideranças com o procedi
mento?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Acho qu~

não haverá necessidade disso. Pretendia - até agora fUI
bem sucedido - eliminar as matérias suscetíveis de su
pressão, sem haver contencioso. Quando ch~g~r o ~omen

to de a primeira matéria ser votada, eu verífícareí a exis
tência ou não de quorum e, neste caso, acionarei a cam
painha.

Então diante da svídente falta de quorum constítucio
nal para ~ votação. interrompo a sessão, esperando que se
complete o quorum necessário.

(A reunião é suspensa)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está rea
berta a reunião.

Destaque n,v 002807-87 - Emenda 11.° ES
28380-4, do Sr. Farabulini Júníor, que suprime do
inciso XXI do art. 31 as expressões "e, por este
mesmo órgão, nas rodovias e ferrovias federais,
na parte referente a crimes contra a vida e o patri
mônio" do Substitutivo n.O 1 (art. 20, inciso XXI,
Substitutivo n,? 2) (220.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o Destaque n.? 2807, requerido pelo nobre Constituinte

. Farabulini Júnior, referente à Emenda n.> 28380, que diz
respeito ao Substitutivo n.O l. Há indicação para o nobre
Constituinte Gastone Righi fazer a defesa do destaque.
Esta emenda manda suprimir, tomando o Substitutivo n.o
1 e não o n,v 2, as expressões 'que estão no fim do art. 31,
inciso XXI, a partir das expressões: "e, por este mesmo
órgão, nas rodovias e ferrovias federais. na parte referente
a crimes contra a vida e o patrimônio".

Tem a palavra o Constituinte Gastone Righi.

O SR. CONSTITli"'INTE GASTONE IRIGHI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, neste dispositivo está estabele
cido que cabe à União, através da Policia Federal, executar
os serviços de polícia marítima, aérea e de fronteiras. E no
mesmo dispositivo, o inciso XXI, completa-se com a se
guinte expressão: "e, por este mesmo órgão, nas rodovias
e ferrovias federais, na parte referente a crimes contra a
vida e ao patrimônio." Srs. Constituintes, as rodovias fe
derais no Brasil se constituem numa grande malha rodo
viária que corta toda a extensão territorial brasileira,
interligando Estados a Estados. Ocorre que estas rodovias
federais também interligam municípios a municípios, e, às
vezes, bairros de municípios a bairros do mesmo município
A Polícia Federal não tem. em nenhuma rodovia federal do
País, em centenas de mílhares de quilômetros, um único
posto policial. Da mesma forma nas ferrovias federais.
Portanto, dar-se essa tarefa à Policia Federal é, na verda
de. deixarmos impunes os crimes contra a vida e contra o
patrimônio em grande parte do território nacional. E, per
cebam bem, são para as rodovias federais que acorrem
todos os criminosos em fuga, depois de qualquer crime. A
Polícia Federal não tem forças para esse patrulhamento,
para se desincumbir dessa tarefa.

Esta emenda é de um ilustre Constituinte da minha
bancada, Farabulini Júnior, que antes conversou com as
autoridades policiais deste País e, eu próprio me comuni
quei com as diversas associações de delegados, com diversos
policiais militares do Estado e, finalmente, com o Dr. Ro
meu Tuma, Chefe da Polícia Federal brasileira, que ainda
ontem voltava a falar comigo por telefone e me dizia que
apelasse à Assembléia Nacional Constituinte para não
atribuir esse tipo de tarefa à Polícia Federal, porque seria
irreal, seria impossível dela se desíncumbír, não só agora.
mas, dentro dos próximos vinte ou trinta anos - quem
sabe? - por muito mais tempo. Seria a desvirtuação da
função da Polícia Federal, com uma tarefa muitas e mui
tas vezes superior à totalidade dos seus serviços e dos seus
empenhos no momento. Assim, apelo ao bom senso da As
sembléia para que seja suprimida esta parte do artigo.

Muito obrigado, Senhores.
O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR:H:A - Sr. Pre

sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a

palavra ao nobre Constituinte Oscar Corrêa para uma
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR:H:A - Sr. Pre
sidente, a emenda do ilustre Constituinte Farabulini Júnior
refere-se ao texto do l.°-Substitutivo onde está escrito
claramente que, "através da polícia federal, e, por este
mesmo órgão, nas rodovias federais ... " No entanto, Sr.
Presidente, o 2.0-Substitutivo é omisso em relação a qual
seria a autoridade a efetuar esse tipo de repressão, espe
cificamente contra a vida e contra o patrimônio. Indago
a V. Ex.a se essa emenda continua a ter validade quando
a matéria que 'ela visa a substituir não existe no texto
que está sendo emendado. Confesso a V. Ex.a que, em prin
cípio, sou favorável à proposta do ilustre Constituinte Fa
rabulini Júnior, mas me ocorre esta dúvida.

O EIR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vejamos
se posso esclarecer a questão a V. Ex.a A emenda apre
sentada - e eu já esclareci ao Constituinte Gerson Peres
- suprime expressão. no art. 31, do inciso XXI, do 1.0Subs
titutivo, cujo texto é o que passo a ler a V. Ex.a.:

"Art.31. Compete à União:

XXI - executar os serviços de polícia marítí
ma, aérea e de fronteira, através da polícia federal,
e, por este mesmo órgão, nas rodovias e ferrovias
federais, na parte referente a crimes contra a vida
e o patrimônio."
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(Procede-se à votação)

Na defesa da emenda, o Constituinte Gastone Righi
mostrou que a intenção do legislador, embora muito boa,
não deve figurar na constituição. O assunto deve ser tra
tado pela legislação ordinária, para que a defesa da vida
e do patrimônio nas vias de acesso sejam asseguradas pela
lei. Essa a razão.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊJA - Agradeço
a V. Ex.a ., Sr. Presidente. Neste caso, sendo aprovada a
emenda exclui-se a expressão "referente a crimes contra a
vida e o patrimônio"?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Exato.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊJA - Agradeço
a V. Ex.a

O SR. PIRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a
palavra ao Constituinte José Tavares para defender a
proposta.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Presi
dente, nobres colegas, pelo que pude observar, seria até
dispensável manifestar a minha posição favorável à emen
da que está sendo destacada. Contudo, nunca é demais
aduzir algumas palavras, apesar da quase absoluta falta
de atenção por parte do Plenário da Comissão de Sistema
tização a respeito desse importante assunto. Depois de
respondida a 'questão de ordem formulada pelo Constituinte
Oscar Corrêa, tenho a impressão de que ficou mais claro
ainda o que estamos a analisar. Na verdade, o que pre
tendemos com a Emenda Farabulini Júnior é suprimir as
expressões: "e, por este mesmo órgão, nas rodovias e fer
rovias federais, na parte referente a crimes contra a vida
e o patrímônío". Porque, se mantivermos este texto na
Constituição, ficará de competência exclusiva da Polícia
Federal, que não tem condições de resolvê-los nem interes
se, além de criar conflito de competência nos Estados e
Municípios. Por isso, é de absoluta oportunidade que esta
Comissão aprove e acolha a emenda do Constituinte Fara
bulini Júnior. Esta emenda objetiva escoímar do texto ex
pressões absolutamente desnecessárias. Com isto estaremos
cumprindo com o nosso dever de analisar artigo por artigo,
inciso por inciso, e aprovar aquilo que é conseqüente. É o
que estamos procurando fazer nesta hora.

Portanto, conto com a compreensão, o entendimento e
o apoio dos companheiros para o acolhimento desta emen
da e, conseqüentemente, a supressão dessas expressões.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Depois da exposi
ção, que não deixou margem a nenhuma discussão sobre a
matéria, a /Relatoria acolhe a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Alfredo Campos, Aluízio Campos, Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Celso Dourado, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Henrique Car
doso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, An
tônio Britto, José Fogaça, José Paulo Bisol, José Richa,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Raimundo Bezerra, Sigmaringa Seixas, Virgildásio
de Senna, Wilson Martins Israel Pinheiro, José Costa, José
Maranhão, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Vicente Bogo,
Vilson Souza, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Edme Ta
vares, Eraldo Tinoco. Marcondes Gadelha, Inocêncio Oli
veira, José Lins, José Santana de Vasconcellos, José Tho
maz Nonô, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Valmir Campelo,
Jonas Pinheiro, Gilson Machado, Antônio Carlos Konder
Reis, Darcy pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Adyl-

son Motta, Floriceno Paixão, José Maurício, Vivaldo Bar
bosa, Francisco Rossi, Gastone Righi, Plínio Arruda Sam
paio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, Roberto Balestra, Aldo
Arantes, Roberto Freire e Beth Azize.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 65 'Consti
tuintes. Total: 65 votos. O Destaque foi aprovado.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n.o 002807-87, o Sr. Jarbas Passarinho,
3.o-Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Fernando Henrique
Cardoso, 4.0 _Vice-Presidente.

Passamos, agora, ao Destaque n.o 7000, do Constituin
te José Carlos Grecco. Está prejudicado o destaque, pois
trata de matéria semelhante, além de estar ausente o seu
autor.

O Destaque n,v 6783, do Constituinte Carlos Sant'An
na, já foi atendido. O mesmo ocorre com o do Constituinte
Paes Landim, de n.O 8356.

Passamos, portanto, ao art. 20, inciso XXII.

Há um destaque do Constituinte Luiz Inácio Lula da
Silva de n. o 1883. S. Ex.a está ausente. O destaque está
prejudicado.

Destaque n.v 2223, do Constituinte João Paulo. S. Ex.a
está ausente. O destaque está prejudicado.

Destaque n,? 5943 - Emenda n.? ES-32661-9,
do Sr. Eduardo Jorge, "que adita artigos no Capí
tulo II do Título IV do Substitutivo n,? 1 (art. 20,
inciso XXII do "Substitutivo n,? 2)".

O S1R. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Destaque n.O 5943, do Constituinte EduardQ Jorge. S. Ex.a
está ausente, mas há indicação para que o Constituinte
Fábio Feldemann encaminhe a votação do destaque.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGm - Sr. Pre
sidente, de que é o destaque? Não encontro o número da
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O autor do destaque é o Constituinte Eduardo Jorge; o
Constituinte Fábio Feldmann é co-autor e tem indicação
para defendê-lo. O número do destaque é 5943, referente à
Emenda n. O 32661-9.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - O desta
que foi acrescentado agora, porque não constava...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tenho a impressão de que V. Ex.a tem razão, pois há no
destaque a rubrica: "Inclua-se, onde couber ... "

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CO/RRÊJA - Sr. Pre
sidente. peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Ouço V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊJA - Sr. Pre
sidente, a emenda do ilustre Constituinte Fábio Feldmann,
de n.o 32661, ainda que possa ser incluída "onde couber",
parece-me que deve ser discutida agora, porque o inciso
XXII do art. 20 trata desta atividade.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem razão; ela está mal classificada.

Peço, pois, ao Constituinte Fábio Feldmann que faça
uso da- palavra, para encaminhar a votação do Destaque
n.o 5943, referente à Emenda n.O 32661-9.

Lerei o destaque para S. Ex.a

"Art. Proíbe no território nacional a ins-
talação e funcionamento de reatores nucleares
para a produção de energia elétrica, exceto para
finalidades científicas.
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§ 1.0 As demais atividades nucleares serão
exercidas mediante rígido controle do poder pú
blico, assegurando-se a fiscalização supletiva pelas
entidades representativas da sociedade civil.

§ 2.0 A responsabilidade por danos decorren
tes de atividade nuclear independe da exístêncía
de culpa, vedando-se qualquer limitação relativa
aos valores indenizatórios.

Art. . . Proíbe-se a importação, fabricação e
transporte de artefatos bélicos nucleares, compe
tindo ao Presidente da República o fiel cumpri
mento desses dispositivos, sob pena de responsa
bilidade prevista na Constituição."

O SR. CONSTITUINTE GASTONE !RIGHI - Sr. Pre
sidente, vários dispositivos já foram aqui votados. Não é
possível o bis in idem. Seria necessário que o autor, então,
escoimasse a Emenda, porque não podemos votar dupla
mente o mesmo assunto.

Constituinte Fábio Feldmann, V. Ex.a deveria dar por
prej udícado o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
É preciso que se verifique a procedência, porque realmente
esta é uma emenda aditiva muito ampla e eventualmente
pode haver se chocado com outra. Gostaria que V. Ex.as,
em questão de ordem me indicassem com que matéria se
choca, porque a Mesa não me fornece tal informação.

O SR. OONSTITU"'INTE GASTONE RIGHI - Por exem
plo, a proibição e funcionamento de reatores nucleares, as
atividades nucleares exercidas mediante controle do Con
gresso Nacional; a responsabilidade por danos decl?r~e!1
tes da atividade nuclear independem de culpa. A proíbíção
da importação, fabricação e transporte de artefatos bélicos,
todas essas matérias já foram votadas.

Sr. Presidente, V. Ex.a tem razão. Esta emenda é tão
ampla que deveria ser votada à época, antes de serem sub
metidas à votação outras matérias nela introduzidas. Vo
tá-la agora não é possível, Estaríamos votando vários
itens cuí a votação já foi realizada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso) 
Vou pedir a opinião do Relator sobre a matéria, porque
S. Ex.a sabe o que já foi incorporado ou não no texto
e poderá esclarecer se está prejudicada.

Tenho a impressão, Constituinte Fábio Feldmann, de
que a emenda de V. Ex.a estaria melhor enquadrada no
art. 199.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, é exatamente este aspecto que gostaria de le
vantar.

Não discuto o fato de a matéria já ter sido votada. Mas
é evidente 'que ela não cabe no artigo que estamos votando.
O art. 20 trata das competências da União. O seu caput
é claro: "Compete à União ... " É evidente que não cabe
neste artigo, entre a~ competências da União, a proibição
de que se exerça atívídade nuclear.

Sugiro ao ilustre Constituinte que procure classificar
a matéria no local próprio, porque, quanto ao mérito, nem
quero discuti-lo neste momento.

O SR. CONS,TITUINTE FÁBIO FELDMANN- Sr. pre
sidente, posso dar a seguinte explicação: este dispositivo
tinha sido aprovado na Oomíssão de Ordem Social e o Re
lator Bernardo Cabral transferiu a questão nuclear para
a competência da União. Assim, tive que colocá-la onde o
relator tratou da questão nuclear, e S. Ex.a. não o fez em
nenhuma outra parte do texto. Então, tinha que díscutí-la
exatamente onde é tratada a questão nuclear. Gostaria que
o !Relator explicasse isso.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 
Sr. Presidente, apelo a V. Ex.a no sentido de darmos ordem

aos nossos trabalhos. Esperamos que a Presidência da
Casa tenha um mínimo de bom senso e esta emenda tem
que ser rejeitada por falta de bom senso. Não é possível
que o País se prive de uma energia m-oderna, de natureza
nuclear, por uma redação constitucional. V. Ex.a • com o
espirito e a lucidez que tem, há de rejeitá-la, in Iimine, por
falta de bom senso.
. O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Agradeço a interferência de V. Ex.a e concedo a palavra ao
Relator, para que restabeleça o bom senso.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
o texto é claro:

"Explorar os serviços de instalação nuclear de
qualquer natureza, exercer o mon-opólio estatal
sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o re
processamento, a industrialização e o comércio
de minérios nucleares e seus derivados, atendidos
os seguintes requisitos ... "

O Constituinte Virgildásio de Senna tem absoluta ra
zão quando diz que não se pode acolher esta emenda. Deste
modo, o Relator é contra a sua aprovação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a opinou no mérito. Está evidenciado que essa emen
da não cabe no capítulo.

Respondendo à questão de ordem, estamos discutindo
aqui apenas a competência da União para legislar sobre
essa matéria. Foi levantada uma questão de ordem e re
solvo que a emenda não cabe neste capítulo. V. Ex.a pode
rá apresentá-la em outra oportunidade.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN - Se não
cabe neste capítulo, gostaria de perguntar ao nobre Rela
tor se já foi tratada a questão nuclear.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A questão nuclear não foi tratada aqui. Há um capítulo
adequado e nele será tratada a emenda que V. Ex.a rea
presentará.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN - Gosta
ria, então, de pedir que me indicasse o lugar apropriado
para tratar a minha emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O lugar apropriado será indicado a V. Ex.a, que não perde
rá a emenda, pois ela poderá ser votada posteriormente.

Passo a palavra ao nobre Constituinte Nelton Friedrich.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, embora a nossa emenda tenha outro objetivo
ligado à mesma matéria, mas com outro sentido, gostaria
que fosse, também, encaminhada para o capitulo específi
co do meio ambiente, porque a nossa solicitação se referia
ao local adequado, que, inicialmente, estava corresponden
do ao art. 417 do 1.0 Substitutivo. Trata-se da redação de
explosivos nucleares. Portanto, é preciso que V. Ex.a defi·
ra o requerimento de inclusão dessa emenda no lugar apro
priado. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Será deferido o requerimento de V. Ex.a e o do Consti·
tuinte Fábio Feldmann também. O Relator poderá auxílíã
los na classificação adequada.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, há uma outra emenda, do Senador Gerson Ca
mata, que trata da mesma matéria. S. Ex.a autorizou-me
a defendê-la. Gostaria de solicitar a V. Ex.a que a inclua
no local adequado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Deferido imediatamente.

Passamos agora para o inciso XXII do art. 20, alínea a.
Destaque n.o 6769, do Deputado Carlos Sant'Anna. S. Ex.a
não está presente. Prejudicado.
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Destaque n.? 6771, do Deputado Carlos Sant'Anna, ali
ne b. Prejudicado.

Destaque n,? 4469, do Deputado José Egreja. Foi reti
rado.

Vamos votar as emendas aditivas ao inciso XXII. Te
mos o Destaque n.? 3318, da Emenda n.? 21843, do Deputado
Paulo PImentel. S. Ex.a não está presente. Prejudicado.

Destaque n.o 5689, do Senador José Ignácio Ferreira
S. Ex.a não está presente. Prejudicado o destaque.

Destaque n.? 7409, do Senador Gerson Camata,. tmagí
no que seja esse indicado pelo Deputado Nelton FrIedrIch,
a respeito do qual foi aceito o requerimento para ser colo
cado mais adiante, onde couber, se couber.

Vamos agora ao inciso XXIII. Temos aqui uma Emen
da Substitutiva do Constituinte José Genoíno, de n.o 553.
O Constituinte retirou o seu destaque.

Passamos à Emenda n.? 5154, do Constituinte Santi
nho Furtado. Está ausente o Constituinte. Prejudicado o
destaque.

Passamos agora ao inciso XXIV. Temos aqui um desta
que da Constituinte Raquel Cândido, de n.O 4170. A Consti
tuinte não se encontra presente. Está prejudicado o desta
que.

O SR. CONSTITUINTE FABIO FELDMANN - Sr.
Presidente, peço a palavra para fazer uma comunicação à
Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte Fábio Feldmann.

O SR. CONSTITUINTE FABIO FELDMANN - A pri
meira vítima do acidente de Goiânia acabou de falecer no
hospital do Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa junta o seu pesar a essa informação, que motiva
a Assembléia a tomar medidas necessárias para evitar de
sastres do mesmo tipo.

Destaque D.o 004242·87, do Sr. Gabriel Guerrei·
ro, "que suprime o art. 20, XXIV, do Substitutivo
2". (221.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Emenda supressiva, n,v 4242, do inciso XXIV, de autoria
do Constituinte Gabriel Guerreiro.

Tem S. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE GABRIEL GUERREIRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes membros da Comissão de Sis
tematização, estou pedindo a supressão desse inciso por
uma razão muito simples. Primeiro, esse inciso pede o esta
belecimento de área - no singular. Deveria haver, no País,
uma área para garimpagem. Como se trata de uma ativi
dade que ocorre em diferentes locais, ninguém pode deter
minar, a priori a área para garimpagem. Este fenômeno
ocorre porque as mineralizações superficiais aparecem em
diferentes pontos do território, não podendo, pois, União
estabelecer previamente áreas para a garimpagem.

Em segundo lugar, a garimpagem é uma atividade efê
Imera, passageira, tanto local como historicamente. No
mundo inteiro - no Canadá, no Alasca, em Serra Nevada,
nos Estados Unidos, em Vitória, na Austrália - em qual
quer lugar onde surgir garimpagem a área é primitiva, ín
dia, não-explorada, que normalmente aparece e desaparece.
Assim foi em Minas Gerais e será na Amazônia. Daqui a
pouco não se poderá mais garimpar na Amazônia, por falo
ta de jazidas superficiais como as exploradas pelos garim
peiros.

Não me parece, necessário constar na Constituição tal
inciso. O que deve ser feito é dar-se forma jurídica, no
Código de Mineração, para a atiivdade garimpeira. li.: ne
cessário proteger o garimpeiro hoje, pois essa é uma atí-

vidade que se vai extinguir. Colocá-la na Constituição é al
go absolutamente desnecesário. Além do mais, é extrema
mente restritivo estabelecer-se área para garimpagem. Isto
é absolutamente impraticável, pois existem hoje centenas,
milhares de áreas sendo garimpadas.

Além do mais, Srs. Constituintes, no art. 195. Da Oro
dem Econômica e Financeira, o Relator dispõe sobre a ati
vidade garimpeira, sendo desnecessário tratá-la novamen
te nas atribuições da União.

Peço, portanto, aos Srs. Constituintes a supressão do
inciso.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Está inscrito para encaminhar contra o Constituinte Ade
mir Andrade.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, estamos tratando do art. 20
da Constituição, da competência da União. Diz o inciso
XXIV:

"estabelecer a área e as condições para o exer
cício da atividade de garimpagem, em forma asso
ciativa."

Querer retirar essa norma da Constituição -, aliás,
os Constituintes Gabriel Guerreiro e Marcos Lima, entre
outros, que nesta Casa se interessam pela questão da mine
ração, defendem, na verdade, o interesse das empresas mi
neradoras - é desconhecer a existência de uma categoria
social da maior importância para a Nação brasileira.

No Título Da Ordem Econômica, art. 195, § 3.0, oRe·
lator Bernardo Cabral acatou emenda que garante a atíví
dade garimpeira e príoríza inclusive para os garimpeiros
os recursos minerais das áreas onde eles já estejam atuan
do. Esta é uma realidade concreta. Esse inciso do art. 20
procura colocar como obrigação da União resguardar o
que está previsto no § 3.0 do art. 195: a promoção econô
mico-social do garimpeiro.

A atividade garímpeíra é da maior importância para o
Brasil e principalmente para a Amazônia. Os Constituintes
de 1987 devem fazer justiça a uma categoria social que, ao
longo de toda a nossa história, desde a descoberta do
Brasil até hoje, tem sido perseguida e massacrada pelos
governos, que jamais lhes deu qualquer apoio. Os garim
peiros na Amazônia, aliás, no Brasil, são atualmente res
ponsáveis por 80% da produção de ouro e não recebem
incentivo algum do Governo, nenhum financiamento, ne
nhuma isenção, ao passo que as mineradoras, além de re
ceberem todos os benefícios do Governo, pagam o mesmo
imposto que o garimpeiro paga, nem um centavo a mais,
nem um centavo a menos. Não podemos desconhecer uma
atividade que é essencial para muitas regiões, e, quando
defendemos a permanência desse inciso, defendemos tam
bém a democratização da exploração da riqueza mineral,
porque, na realidade, os garimpeiros são os prospectores
naturais de recursos minerais, são eles que descobrem a
maioria dessas riquezas. Posteriormente, as grandes empre
sas mineradoras conseguem alvarás de exploração no
DNPM, porque têm geólogos, porque têm todo o aparato
que o Código de Mineração exige, e expulsam centenas,
milhares de garimpeiros que estavam trabalhando nas
áreas muitas vezes há dezenas de anos. E quando isso ocor
re, como, por exemplo, sucedeu recentemente com a Oca
Mineração Ltda., em Volta Grande do Xíngu, Altarnira, o
Município inteiro acaba passando por uma situação difícil,
porque o garimpo não está presente para promover o de·
senvolvimento local e regional.

O que ganha o garímpeíro ele aplica ali mesmo, faz o
comércio crescer e expandir-se. Muitas cidades no nosso Es
tado e na Amazônia desenvolveram-se à custa de garimpo
e muito deve este País a essa atividade. Impedir que cons
te do texto constitucional essa proteção ao garimpeiro é
aliar-se aos interesses das empresas mineradoras, contra
as quais lutaremos com todas as nossas forças nesta Casa.
Muito obrigado. (Palmas)
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A SRA. CONSTITUINTE BETH AZIZE - Sr. Presi
dente, há algum outro orador inscrito para se pronunciar
contra a emenda?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Estou colocando em prática a decisão das lideranças, por
que acho que a opinião pública está ansiosa para termos
uma Constituição (Palmas), e acredito que os argumentos
são claros, uns a favor e outros contra. Antes mesmo de
V. Ex.a se pronunciar eu já saberia a sua posição.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavrá V. Ex.a , pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
Sr. Presidente, quero fazer, diante da Comissão de Siste
matização, um pronunciamento que traduza ? pensa~e~to
da maioria da Casa em relação ao companheiro constítuín
te Gabriel Guerreiro, representante do Estado do Pará.

Tenho em relação a essa matéria posição absolutamen
te discordante, mas conheço o Constituinte Gabriel <,iu~r'
reiro, que participou conosco dl?,S trabalhos da CO.ffilSsao
dos Princípios Gerais, Intervençao do Estado, Reglme da
Propriedade do Subsolo e Atividade Econômi.ca, e faço 
como toda a Comissão fazia a respeito dele - o julgamen
to cõrreto de quem é, nesta Casa, representante do povo
brasileiro, do povo paraense, não vinculado a 9-ualqu.er
interesse privativista de setor algum da economia nacio
nal. (Palmas)

Deixo esse testemunho para que não paire nos regis
tros históricos desta Casa qualquer julgame?~o desfavorá
vel a respeito de um oompanheíro probo, seno e correto,
de cuja opinião várias vezes discordei.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henriq,;e Cardoso) 
Não há questão de ordem a responder, senao que a Mesa
fica satisfeita em poder registrar na Ata o testemunho
de V. Ex.a

Sra. Constituinte Beth Azize, tem V. Ex.a alguma
questão de ordem? .

A SRA. CONSTITUINTE BETH AZIZE!' -: Nã? Gos
taria apenas de saber se há ~alguI? Constltuint~ ms~rit~
para falar contra a emenda. Sao dOIS os oradores ínserítosi

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso).
Não. Houve uma decisão das Lideranças de que havería
mos de ouvir apenas um orador a favor da emenda e
outro contra, para agilizar os nQSSOS trabalhos.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Gastone Righi, para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, trata-se de uma questão de ordem que s~ destina
mais ao Sr. Relator, a fim de que eu possa orientar o
meu voto. O inciso XXIV do art. 20 diz:

"Estabelecer a área e as condições para o
exercício da atividade de garimpagem, em forma
associativa."

A leitura atenta desse inciso leva a crer que apenas
nos casos em que houver "forma associativa" a União
teria poderes para estabelecer a área e as condições. As
demais garimpagens, as garimpagens menores ou suces
sivas, não teriam condições, nem áreas fixadas pela União.

Por outro lado, desejaria que o Sr. Relator nos expli
casse melhor o conteúdo do parágrafo único do art. 20,
absolutamente incompreensível, que diz o seguinte:

"O fluxo de dados transfronteiras será pro
cessado por intermédio da rede pública operada
pela União."

Ora "fluxo de dados transfronteiras" não é institui
ção, nem entidade; e a expressão "será processado por

intermédio da rede pública operada pela União", é ina
creditável. Isso parece código de radioamador. Só faltou
dizer: pelo prefixo 243 metros de ondas curtas. Não dá
para entender. É preciso que o Relator explique isso
melhor.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Relator Bernardo Cabral para que
esclareça o Constituinte Gastone Righi, e, em seguida,
submeterei a matéria à votação.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
apesar de serem coisas distintas, tenho muito prazer em
esclarecer - se é que é possível esclarecer alguém tão
esclarecido quanto o Constituinte Gastone Righi - o
assunto. Em primeiro lugar, a União deve estabelecer as
áreas e as condições para que não se formem garimpos
selvagens e para evitar que, de uma hora para outra,
todos entendam que podem garimpar em determinada
área. Essa competência deve pertencer à União. Ela é
que vai discriminar essas áreas.

Em segundo lugar, a expressão "fluxo de dados trans
fronteiras" - lamento que o Constituinte Gastone Righi
seja tão cáustico contra os radioamadores, que prestam
tão bons serviços à Nação - foi aqui embutido pelos que
entendem da matéria. E.les me disseram que há dados
que se processam também via computador pelas fronteiras.

Lembro-me, quando se discutia este assunto, de que o
Constituinte Antônio Britto, um especialista na matéria
comunicação, disse que esta é uma área para a segu
rança do próprio Pais.

De modo que, com estes esclarecimentos, espero que
o Constituinte Gastone Righi tenha entendido a matéria.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Continuo
não entendendo.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - l!J difícil às
pessoas que têm pouca capacidade se fazerem entendidas
por quem tem muito conhecimento. Fica difícil transmitir
o seu apoucado conhecimento para quem o tem em
demasia.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou submeter à votação o destaque pedido pelo Cons
tituinte Gabriel Guerreiro.

Peço aos srs. Constituintes que tomem os seus lugares.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Artur da Távola. Carlos Mosconi, Fernando Lyra, Fran
cisco Pinto, José Ulísses de Oliveira, Nelson Carneiro, Nel
son Jobim, Nilson Gibson, Nelson Wedekin, Octávio Elísio,
Vilson Souza, Aloysio Chaves, Gilson Machado, Paes Lan
dim e Roberto Balestra. Votaram NAO os seguintes Se
nhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade,
Alfredo Campos, Aluízio Campos, Bernardo Cabral, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Hen
rique Cardoso, Haroldo Sabóia, Antônio Britto, João Cal
mon, José Fogaça, José Geraldo, José Paulo Bisol, José
Richa, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Rodrigues Palma,
Aécio Neves, Israel Pinheiro, João Natal, José Maranhão,
José Tavares, Roberto Brant, Vicente Bago, Alceni Guerra,
Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia,
Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Marcondes Gadelha, Ino
cência Oliveira, José Jorge, José Lins, José Santana de
Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Oscar
Corrêa, Osvaldo Coelho, Ricardo Fiuza, Sandra Cavalcanti,
Valmir Campelo, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Mozarildo
Cavalcanti, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza,
Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Adylson Motta, Boni
fácio de Andrada, José Maurício, Vivaldo Barbosa, Bo
cayuva Cunha, Francisco Rossi, Gastone Righi, Plínio
Arruda Sampaio, José Genoíno, Aldo Arantes, Roberto
Freire e Beth Azize. ABSTENÇAO do Senhor Constituinte
Adolfo Oliveira.
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 15 Cons
tituintes; votaram NAO 62 Constituintes; absteve-se de
votar 1 Constituinte. Total: 78 votos. O Destaque foi
rejeitado.

O Destaque n.? 6213, do Constituinte Marcos Lima,
está prejudicado, porque é idêntico ao que foí votado neste
momento.

Destaque n.> 5979, parágrafo único do art. 20. O Cons
tituinte Enoc Vieira encontra-se presente? (Pausa) Pre
judicado o destaque.

Destaque n,v 008355-87, do Sr. Paes Landim,
"que suprime o art. 20, parágrafo único, do Subs
titutivo n.? 2". (222.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Destaque n.> 8355, supressívo do parágrafo único do

art. 20. O Constituinte Paes Landim está presente.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presi

dente, respeito as ponderações do eminente Relator Ber
nardo Cabral a respeito da conveniência e necessidade
deste dispositivo, que é o parágrafo único do art. 20. Dis
cordo, no entanto, do entendimento de que a matéria
mereça tratamento constitucional e de que, se o mere
cesse, aqui seria o lugar adequado para a sua inserção.

Lembro-me, Sr. Presidente, de que, quando das dis
cussões preliminares do chamado "Grupo dos 32", lide
rado pelo eminente Constituinte José Richa, o nobre
colega Antônio Britto trouxe, no capítulo ligado às comu
nicações, este dispositivo. O Grupo achou-o inconveniente
quando da sua apreciação, na presença do eminente Cons
tituinte. Não vejo como, Sr. Presidente, um dispositivo
desta natureza merecer, sinceramente, tratamento cons
titucional, embora repute da maior importância as preo
cupações do eminente Relator Bernardü Cabral.

Chamaria a atenção dos colegas Constituintes para
a leitura deste dispositivo. Diz assim o parágrafo único
do art. 20: "O fluxo de dados transfronteiras será pro
cessado por intermédio da rede pública operada pela
União."

Sr. Presidente, por mais que o 'eminente Relator mos
tre a sua preocupação com este dispositivo, não vejo como
ele possa ser aceito para figurar na Constituição. Ao ser
analisada, no futuro, esta Constituição que estamos a
elaborar, Sr. Presidente, o que dirão os constitucionalistas,
os historiadores? Esse é um texto que não se compadece
com a competência com que foi elaborado o Projeto de
Constituição. Parece-me haver aqui um equívoco da maior
gravidade, com a devida vênia do eminente Relator Ber
nardo Cabral. Não vejo como se incluir, no texto consti
tucional, um dispositivo desta natureza. :H: uma matéria
de norma política governamental e me parece mais ade
quada para figurar na legislação ordinária. Daí por que,
Sr. Presidente, por ser matéria técnico-constitucional, sem
entrar no mérito da questão, não vejo como incluir tal
dispositivo no texto constitucional. Sr. Presidente, a nossa
emenda é supressíva para que se chame à reflexão dos
Constituintes para esta matéria agora discutida.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Constituinte Antônio Britto, que falará
contra o destaque.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, Srs. e Srs. Constituintes, esta Casa tem sido teste
munha do esforço do Constituinte Paes Landim, no senti
do de, através dos altos conhecimentos de que S. Ex.a dis
põe, assegurar a feitura de um texto que realmente orgu
lhe a todos nós quando promulgado. Mas seguramente, no
bre Constituinte Paes Landim, também será indispensável
que esta Constituição não fique manchada por, símplemen
te, suprimir o monopólio do País quanto à transmissão de
dados, imagens e sons para fora do País. Trata-se de uma

questão clara de segurança nacional. O que aqui está em
jogo é se teremos a Embratel, ou não, se este País, ao se
comunicar com os demais países, deve fazê-lo com base
numa entidade do governo, pública. Se abrimos à iniciati
va privada todas as comunicações com outros países, ire
mos ferir de morte a soberania do País e à segurança na
cional. Tanto isso é verdade que este dispositivo, ao longo
de todo o debate constitucional, sempre mereceu a aten
ção e a aprovação dos nobres Srs. Constituintes.

Portanto, chamo a atenção da Casa para o fato de
que o que aqui estamos votando é a manutenção indispen
sável, pelo País, do controle, através da União, de toda a
comunicação que se faz com outros países. Vejo que
S. Ex.a , o nobre Relator Bernardo Cabral, agiu com tama
nho equilíbrio que em tudo aquilo que for atividade den
tro da País, aí a União poderá dar em concessão para que
seja executada por entidade de direito privado, que poderá,
assim, fazer a exploração dos serviços.

Srs. Constituintes, assim decidindo, não estamos ino
vando. Dou testemunho, pela vivência que tenho no setor.
de que hoje é exatamente assim. Qualquer um de nós,
quando passa a se comunicar com o exterior por telefone,
telex, transmissão radiofônica ou de televisão, o faz via
Embratel e usando os seus serviços. O contrário serão bra
sileiros querendo comunicar-se com pessoas de outros paí
ses dependendo de empresas privadas ou, pior, de empre
sas multinacionais. Voto pela permanência da Embratel,
para que continue existindo. Portanto, lamentando, voto
contra a emenda do nobre Deputado Paes Landim. (Pal
mas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pergunto ao Sr. Relator se quer fazer uso da palavra.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Não é neces
sário.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Em votação.

O processo de votação será o da chamada nominal.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Eraldo Tinoco, José Thomaz Nonô, Marcondes Gadelha,
Oscar Corrêa, Paes Landim, Darcy Pozza, Bonifácio de An
drada e Roberto Balestra. Votaram NÃO os Senhores Cons
tituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos,
Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernar
do Cabral, Carlos Mosconi, Egídio Ferreira Lima, Fernan
do Bezerra Coelho, Fernando Henrique Cardoso, Francisco
Pinto, Haroldo Sabóia, João Calmon, José Fogaça, José
Geraldo, José Paulo Bisol, José Serra, José Ulísses de Oli
veira, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Os
waldo Lima Filho, Paulo Ramos, Rodrigues Palma, Sigma
ringa Seixas, João Natal, Aécio Neves, José Tavares, Israel
Pinheiro, Vilson Souza, Vicente Bogo, Octávio Elísio, Alceni
Guerra Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli, Christóvam Chia
radia, Edme Tavares, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José
Lins, Luís Eduardo, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Jo·
nas Pinheiro, Valmir Campelo, Mozarildo Cavalcanti, An
tônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas Passari
nho Adylson Motta, José Maurício, Vivaldo Barbosa, Bo
cay~va Cunha, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim
Bevilacqua, Plínio Arruda Sampaio( José Genoín?, AdolfO
Oliveira, Aldo Arantes, Roberto FreIre e Beth AZIze.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 8 Consti
tuintes; votaram NAO 63 Constituintes. Total: 71 votos. O
Destaque foi rejeitado.

Há aqui pedido de preferência do Constituinte Eucli
des Scalco. (Pausa) Já foi atendido.

Destaque n.O 4729, do Constituinte Antônio Britto. Tra
ta-se de uma emenda aditiva.

Ouço o Constituinte Antônio Britto.



1520 Quarta·feira 27 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE <Suplemento "C"} Janeiro de 1988

o SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO -Sr. Pre
sidente, a emenda que apresentei visava a sugerir ao Sr
Relator um aperfeiçoamento quanto à colocação de um
dispositivo no texto constitucional. Tendo em vista os
entendimentos mantidos com S. Ex.a e no sentido de, mo
destamente, contribuir para a celeridade dos trabalhos, re
tiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Excelente. O destaque foi retirado.

Destaque n.o 5748, do Constituinte Carlos Alberto Ca6.
Trata-se de uma emenda supressiva. (Pausa) A pretensão
de S. Ex.a já foi atendida.

Passamos, então, às emendas aditivas aos parágrafos.
O destaque à emenda do Constituinte Humberto Lu

cena foi retirado.
Destaque n.o 5194·87 - Emenda n.O 1p·16236·0,

do Sr. José Lins, "que adita alíneas ao art. 54 do
Capdtulo 11 do Título IV do Substitutivo n.o 01
(art. 20, aditiva de parágrafo do Substitutivo n,?

02)".
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Em seguida, há o Destaque n.o 5194, do Constituinte José
Lins. S. Ex.a encontra-se presente. Pergunto a S. Ex.as se
mantêm o destaque. (Pausa) O destaque diz respeito à
Emenda Aditiva n.o 16236.

Peço ao Sr. Constituinte José Lins que leia a sua
emenda da tribuna.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
a matéria de que vou tratar, a meu ver, é de alta rele
vância. A emenda abrange dois itens, e eu começaria por
perguntar a V. Ex.a se os dois seriam votados ao mesmo
tempo, ou se o Plenário preferiria votar em separado.
Para isso, lerei o texto, uma vez que V. Ex.a certamente
quererá ouvir o Plenário.

Item 25, no Capítulo de atribuições da União.
"Adotar, com prioridade, as medidas neces

sárias ao aprovetiamento econômico e social das
massas de água represadas ou represáveis nas
regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas."

Este é um item.
"Item 2 - Nas regiões de baixa renda, sujei

tas a secas periódicas, a União tomará a seu
encargo, conforme for definido em lei, partes da
despesa com a recuperação de terras para seu
eficiente uso hidroagricola."

A primeira pergunta que faço, Sr. Presidente, é se
votaríamos os dois ao mesmo tempo ou em separado.
Até preferiria em separado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a me permita, mas aqui eu tenho só um destaque,
incluso no art. 54 do Capítulo II do Título IV - suponho
que seja do 1.0 Substitutivo - e V. Ex.a colocou A e B.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Exatamente,
Sr. Presidente. A minha intenção era acrescer dois itens,
o 25 e o 26, ao art. 20. Esclareceria mais, Sr. Presidente,
uma vez aprovado, gostaria que o Plenário autorizasse a
inclusão desses dois dispositivos nas Dísposlções Transi
tórias, pelas razões que exporei agora.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não posso autorizar isso, porque tenho um destaque com
posto de letras A e B, e não dois destaques. Em segundo
lugar, V. Ex.a tem de optar: ou faz a apresentação para
as Disposições Transitórias - e se V. Ex.a requerer, ime
diatamente, de plano, aceito o requerimento e translado
essa discussão para as Disposições Transitórias - ou
então V. Ex.~ discute agora. se for aprovado, teremos de
incluí-lo no art. 20. Creio que é melhor passar para as
Disposições Transitórias.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Há um
inciso ao art. 20 que diz o seguinte: "compete à União
planejar e promover a defesa permanente contra as cala
midades públicas ... " e fala de seca. E depois diz que o
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
tratará da matéria. É forma diferenciada de tratar e
estaria prejudicada. Para agilizar os trabalhos, uma emen
da dessas não deveria estar sendo votada.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pretendo defender a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Constituinte José Lins, V. Ex.a só poderá defender a ma
téria depois da decisão da Mesa. Ponderaria a V. Ex.a
que a chance de aprovação de alguma medida específica
aumenta nas Disposições Transitórias e diminui aqui.
Além do mais, a ponderação feita pelo Constituinte Ro
berto Freire é correta. A matéria já foi tratada.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - V. Ex.a não
ouviu as justificativas.

Sr. presidente, considero que a mancha de pobreza
absoluta no Nordeste exige da Constituinte um posicio
namento sobre essa questão. Não há dúvida de que este
País é vasto e amplo. Há regiões ricas e pobres. O Nor
deste brasileiro tem hoje uma renda per capita de apenas
1/3 da renda nacional.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Estamos todos de acordo em favorecer o Nordeste, mas
isso já foi resolvido. Essa matéria de V. Ex.a já foi apro
vada. Se V. Ex.a tem alguma medida específíca...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Não concordo
com o pensamento de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Mas a Mesa decide.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - V. Ex.a me des
culpe, mas da minha emenda não há uma palavra sequer
que estej a no texto da Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Imagine V. Ex.a se todos os Parlamentares resolvessem,
com palavras diferentes, dizer a mesma coisa, que Cons
tituição fariamos?

V. Ex.a poderia transformar sua emenda numa Dis
posição Transitória, com uma medida específica. e eu
gostosamente me juntaria a V. Ex.a, tendo em vista a
necessidade imperiosa de melhor distribuição da renda.
Mas, bis in idem na Constituição é um pouco de exagero.
Se me permite, considero prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
já que o Plenário e V. Ex.a não aceitam incluir a emenda
nesse capítulo, eu aceitaria transferi-la para as Dispo
sições Transitórias. Mas espero, Sr. Presidente, que o
Plenário tenha um pouco de paciência. Não quero ouvir
V. Ex.a, nobre Constituinte Roberto Freire, porque noto
a má vontade com que encara esse problema. Estou aqui
defendendo seu povo, o povo pobre do sertão, que tem
renda per capita de cem dólares, que precisa de ajuda,
e o Governo não resolve seus problemas. Peço a V. Ex.a
que se forre pelo menos de falar contra seu povo.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - V. Ex.a
é um dos responsáveis por tudo isso.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a não tem direito a apartes, neste momento, nobre
Constituinte Roberto Freire.

Peço ao Constituinte José Lins que encerre seu pro
nunciamento, porque a emenda está prejudicada. V. Ex.a
apresentará sua emenda nas Disposições Transitórias, se
assim o entender, dirigindo-se à Mesa. Não vou permitir
agressões recíprocas nem diálogos entre Comtituintes que
não digam respeito à matéria. Agradeço a colaboração,
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Constituinte José Lins, e aceito o requerimento de V. Ex.a
para discutirmos a emenda nas Disposições Transitórias.

Passemos ao Destaque n.o 4729, do Constituinte Antô
nio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Retiro
o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tenho sobre a mesa dois destaques idênticos ao do Cons
tituinte José Lins, V. Ex.a manterá o destaque? Um, é
o Destaque de n.O 5193, relativo à Emenda n.o 16239, e
outro, também, sobre a mesma emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
se não me engano, o destaque é o mesmo e já foi decidido
que passará para as Disposições Transitórias.

O 8R. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
V. Ex.a tem razão. Passará para as Disposições Transi
tórias. Aceito o requerimento de V. Ex.a

Passemos às emendas aditivas ao art. 20.
A primeira é do Constituinte Eduardo Jorge e tem

o número 1992. Não se encontra presente o Constituinte
Eduardo Jorge. Há indicação para o nobre Constituin
te Fábio Feldmann, que também não está presente. Está
prejudicada a emenda.

Emenda n.o 2023, do Constituinte Eduardo Jorge.
S. Ex.a não está presente. Há indicação para o Consti
tuinte Almir Gabriel. S. Ex.a não está presente. Está
prejudicada a emenda.

Destaque n.O 2104, do Constituinte João Paulo. Não
há indicação. Prejudicado pela ausência do autor.

Destaque n.O 3030, do Constituinte José Geraldo. S. Ex.a
retirou o destaque.

Destaque n.? 003155·87 - Emenda n.o ES-22697·5,
do Sr. Lezio Sathler, "que adita iuciso ao art. 31
(do Substitutivo n.O 1) art. 20, XXIV (Substitutivo
n,v 2)". (223.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Destaque n.O 3155, do Constituinte Lezio Sathler. Há uma
indicação para o Constituinte Egídio Ferreira Lima.

A emenda propõe o seguinte: "estabelecer diretrizes e
coordenar a Política/ e o Sistema Nacional de Trânsito".
É para ser incluído neste item.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Egídio Fer
reira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, a emenda visa a acrescer, quanto à compe
tência da União, no art. 20 do projeto, o inciso com as se
guintes expressões: "estabelecer diretrizes e coordenar a
Política e o Sistema Nacional de Trânsito". A emenda é do
Constituinte Lezio Sathler, do Espírito Santo, que precisou
viajar e me passou procuração para defendê-la, o que faço
com satisfação, pela sua inteira pertinência e procedência.

O País, em sua legislação constitucional, não evoluiu
em relação à política de trânsito. Não temos uma política,
um sistema de trânsito. Todos os Constituintes sabem que
hoje este é um problema angustiante para o mundo inteiro,
para o qual existem estudos, pesquisas e diretrizes.

A Constituição de 1946 foi elaborada antes de se com
pletar a revolução industrial no Brasil, quando o trânsito
ainda não era um problema tão grave e grande como hoje,
quando temos 12 milhões de veículos - e 800 mil deles,
por ano, envolvidos em acidentes que resultam na íncapa
cidade permanente ou tempõrária de 400 mil pessoas e
na morte de 50 mil.

Observem que no Brasil, por ano, morrem no trânsito
maior número de pessoas do que os soldados perdidos pe
los Estados Unidos na Guerra do Vietnã. É uma verda-

deira guerra anual, sem nenhuma diretriz, sem nenhuma
política global, sem qualquer sistema referente à questão
do trânsito.

O Constituinte Lezio Sathler quer reparar o atraso, a
inadequação do Direito Constitucional brasileiro com a mo
dernidade do desenvolvimento do mundo nesta hora. Por
isso, Sr. Presidente, pronuncio-me pela emenda. Apelo ao
Relator Bernardo Cabral no sentido de incluí-la no substi
tutivo. O texto constitucional de 1946 e, de certo modo, o
projeto apenas se reportam ao tráfego e às vias terrestres,
como se ainda estivéssemos nos anos 30, tempo em que
Washington Luís dizia que governar era fazer estradas.
Constitucionalmente, o País ainda não despertou para o
problema da política de trânsito e para a delicadeza que
representa o serviço de trânsito para a sociedade.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para encaminhar contra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, lamento muito ter de discordar de um dos mais
brilhantes Constituintes desta Casa, Egídio Ferreira Lima,
mas me parece que esta emenda é um absurdo completo.
No momento em que a tendência moderna é a da descen
tralização da administração, a União é que vai legislar so
bre o tráfego no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, em
São João de Meriti, nos cafundós da Amazônia, do Pará,
do Rio Grande do Sul? É um verdadeiro absurdo que não
entra na cabeça de ninguém de bom senso. E só estou me
manifestando em contrário porque aquela defesa pode im
pressionar o Plenário, que pode até, mesmo não prestando
atenção à redação da emenda, só pelo fato de ter Egídio
Ferreira Lima a defendê-la, inequivocamente votar a favor.
Sou inteiramente contra essa emenda.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, a relatoria chama a atenção para os
incisos XIX e XX, onde se diz:

"Instituir o sistema nacional de desenvolvi
mento urbano, incluindo ... "

"Estabelecer princípios e diretrizes para o sis
tema nacional de transportes e viação;"

Até aí é compreensível. Agora, quanto à competência
da União depois daí, o raciocínio do eminente Constituin
te Bocayuva Cunha tem inteira procedência.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - V. Ex.a
poderia repetir em qual artigo está isso?

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Art. 20, íncí
sos XIX e XX. Trata da matéria que inclui transporte
urbano e que estabelece princípios e diretrizes para o
Sistema Nacional de Transportes e Viação, deixando o
problema de trânsito a cargo de cada Estado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ULíSSES DE OLIVEI
RA - Sr. Presidente, apenas para complementar o raciocí
nio. Fui relator da Subcomissão de Transportes, onde este
item foi exaustivamente debatido. A subcomissão achou
que a matéria já estava englobada neste item que o Relator
acabou de indicar agora. Não vejo por que colocar tal ma
téria onde está questão urbana ou diretrizes para o Sis
tema Nacional de Transportes.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pergunto ao Deputado Egídio Ferreira Lima se, diante dos
argumentos expendídos, mantém o destaque. (Pausa) Man
tém. Passamos à votação. (Pausa)

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Antônio Britto, Artur da Távola Celso
Dourado, Egídio Ferreira Lima, Haroldo Sabóia 'Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo R~mos Pio
menta da Veiga, Roberto Brant, Eraldo Tinoco, Bonifácio
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de Andrada, Vivaldo Barbosa, Plínio Arruda Sampaio, José
Genoíno e Roberto Freire. Votaram NÃO os seguintes Be
nhores Constituintes: Alfredo Campos, Aluízio Campos,
Bernardo Cabral, Fernando Henrique Cardoso, Fernando
Lyra, Francisco Pinto, João Calmon, José Fogaça, José Pau
lo Bisol, José Richa, José Serra, José Ulísses de Oliveira,
Oswaldo Lima Filho, Aécio Neves, Israel Pinheiro, Vicente
Bogo, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli,
Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Inocêncio Oliveira,
José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís
Eduardo, Marcondes Gadelha, Oscar Corrêa, Ricardo Fiúza,
Sandra Cavalcanti, Jonas Pinheiro, Valmir Campelo, Antô
nio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas Passarinho,
Adylson Motta, José Maurício, Bocayuva Cunha, Francisco
Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oliveira,
Roberto Balestra, Aldo Arantes e Beth Azize.

O SE. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 18 Cons
tituintes; votaram NÃO 45 Constituintes. Total: 63 votos.
O Destaque foi prejudicado por falta de quorum qualifi
cado.

Destaque n.o 4869, de autoria do Constituinte Paulo
Roberto Cunha. Não está presente. Prejudicado.

Destaque n.O 4930, de autoria da Constituinte Lúcia Vâ
nia. Não está presente. Prejudicado.

Passamos ao art. n.O 21. Emenda substitutiva.

Destaque n.o 001888-87 - Emenda n.O 1P·17247·1,
do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, "que adita inciso
ao art. 54 do Projeto de Constituição (art. 20, XI
_ parte assinalada do Substitutivo n,? 2)". (224.a

votação)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, deve estar sobre a mesa emenda aditiva ao art. 20.
É o Destaque n.o 1888, do Constituinte Luiz Inácio Lula da
Silva.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Existe uma emenda do Constituinte Luiz Inácio Lula da
Silva, que sub estabeleceu ao Constituinte José Genoino a
defesa de seu destaque, que diz:

"Compete à União ... Acrescente-se: "Explo
rar diretamente, ou mediante concessão ou per
missão a entidades federais, estaduais ou muni
cipais da administração direta ou indireta, os
portos maritimos, fluviais e lacustres;"

Concedo a palavra ao Constituinte José Genoíno.
o SE. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre

sidente, serei breve. Trata-se de emenda aditiva. É a
Emenda n. O 17247.

O SR. CONSTITUINTE INOCÉNCIO OLIVEIRA
Sr. Presidente, pela ordem.

O SE. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
V. Ex.a tem a palavra, pela ordem.

O SE. CONSTITUINTE INOCÉNCIO OLIVEIRA 
Sr. Presidente, a emenda do Constituinte José Genoíno
está duplamente prejudicada. Nós já a aprovamos no
inciso XI totalmente.

O SE. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
É verdade. Já foi aprovada. Tem razão o Constituinte
Inocêncio Oliv-eira.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, apenas para explicar. Veja V. Ex.a Trata-se da
letra f do inciso XI, que diz: "os portos marítimos, flu
viais e lacustres." O que estamos colocando é que ela
é aditiva, no sentido de explorar, mediante concessão ou
permissão a entidades federais, estaduais e municipais.
A permissão para entidades federais, estaduais e muni
cipais se adiciona ao inciso XI, porque este, concreta
mente - para deixar claro, não vou insistir - é o

problema da privatização ou não dos portos. Por isso é
aditiva. É nesse sentido.

O SR. CONSTITUINTE INOCÊlNCIO OLIVEIRA 
Não diz aqui: "Compete à União... os portos marítimos
fluviais e lacustres." Não diz "manter". O nobre Consti~
tuinte José Genoíno está redondamente enganado. Esta
mos tratando de problemas genéricos, e não específícos.
<? ~apítulo é genérico. Acredito que está altamente pre
[udíeada a emenda do Constituinte José Genoíno.

O SE. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.

O SE. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Tem V. Ex.a a palavra.

O SE. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, o dispositivo aprovado permite à União
"~xp'lorar di;retan;tente ou median~e concessão ou permís
SaO. . .. AI sen~ qualquer entidade, pessoa física ou
sociedade comer~lal privada, nacional ou internacional.
A .e_menda restríngs essa competência, esse poder da
Umao apenas para entidades públicas, municipais ou
estaduais.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Exata
mente.

O SE. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA 
A matéria é inteiramente diferente. Merece novo exame
do Plenário.

O SE. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A discussão que poderia ser travada é outra, se seria
agora ou se poderia ter sido feita antes. V. Ex.a tem razão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, qual o objetivo da emenda? Aprovamos exata
mente, no inciso XI, "explorar diretamente ou mediante
concessão ou permissão: f) os portos marítimos, fluviais
e lacustres".

A emenda é aditiva no seguinte sentido:

"Explorar diretamente, ou mediante conces
são ou permissão a entidades federais, estaduais
ou municipais ... "

Vejam bem, estou adicionando e definindo a permis
são para essa concessão da União a entidades federais,
estaduais e municipais. O que justifica esta emenda é
o problema de se garantir algo que já é comum no sistema
portuário brasileiro, que é a sua estatização, a criação
de um dispositivo constitucional que possa prevenir pos
síveis privatizações do sistema portuário. Se ficar só "con
cessão, ou permissão", é possível que essa concessão ou
essa permissão seja feita para entidades privadas. O que
estamos dispondo aqui é que essa concessão ou permissão
possa acontecer para "entidades federais, estaduais ou
municipais, da administração direta ou indireta". Isso diz
respeito - concluindo a defesa da minha emenda - a
uma reivindicação nacional de várias entidades, de vários
técnicos, de trabalhadores do sistema portuário brasileiro,
no sentido de garantir a estatização do sistema portuário,
por entender a importância, a abrangência da atividade
portuária, por entender que o sistema portuário está rela
cionado diretamente com a soberania nacional, por enten
der que os portos representam uma espécie de porta
aberta para o País. Pela sua incidência, pela complexi
dade das atividades portuárias, é necessário definir na
Constituição que a concessão só se dará para "entidades
federais, estaduais ou municipais da administração direta
ou indireta". Portanto, estamos vedando, proibindo a con
cessão a empresas privadas.

Este o sentido da nossa emenda, Sr. Presidente.
O SE. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Tem a palavra o Constituinte Oscar Corrêa.
. O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR1!:A - Sr. Pre

sídente, se houvesse, no nosso Regimento, uma emenda
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de caráter restritivo, com certeza essa emenda seria assim
caracterizada. Prefiro entender, data venia de V. Ex.a,
que a matéria - neste ponto estou inteiramente de acor
do com o ilustre Constituinte Inocêncio Oliveira - já
está consagrada de maneira muito mais ampla. Isto não
impede que, eventualmente, ela possa, inclusive, tornar-se
restritiva, sem necessidade de que a lei assim o defina.
Prefiro entender que a lei, sendo genérica, não impede
eventualmente a explicitação dos casos em que ela pode
ser inclusive restritiva, razão pela qual entendo que a
matéria deve ser considerada prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Dou a palavra ao Constituinte Marcondes Gadelha.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, a discussão não deve prosseguir. A votação
dessa matéria não se poderá processar, pelo critério que
V. Ex.a já adotou, quando desclassificou, há poucos mo
mentos, a proposta do Constituinte José Lins. V. Ex.a
entendeu que a matéria dizia respeito a uma particulari
dade, dentro de um princípio geral, já tratado no mesmo
capítulo. Mutatis mutandis, estamos tratando da mes
ma coisa neste momento. A Emenda José Genoíno apenas
estabelece uma particularidade dentro do princípio geral
já estabelecido nesse mesmo capítulo. '

Assim sendo, peço a V. Ex.a que considere prejudicada
a matéria e pass-e ao item seguinte.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra para contraditar.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, apenas desejo chamar a atenção da Casa para
o fato de que temos como sendo da competência da União
"explorar diretamente ou mediante concessão ou permí
são" . .. Seguem-se vários itens. Quando chega na letra f,
"os portos marítimos, fluviais e lacustres", o dispositivo
fica genérico. A emenda do nobre Constituinte Luiz Inácio
Lula da Silva especifica que, no caso de portos, só poderá
haver concessão ou permissão a entidades federais, esta
duais ou municipais da administração direta ou indireta.
Portanto, na verdade, é uma emenda aditiva, não em
relação ao 1.0 Substitutivo, mas em relação à redação do
2.° Substitutivo, porque estabelece que, no que se refere
aos portos, só poderá haver concessão a entidades federais,
estaduais ou municipais. Portanto, é aditiva. Aí não há
nada de excessivo, e nem a matéria já foi apreciada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Roberto Freire.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, uma vez que dois Constituintes argumentaram
contrariamente à aceitação da matéria, lembraria a
S. Ex.as e à Mesa que esses incisos tratam da competência
da União. Alguns colocam "explorar", "manter o serviço
postal", "exercer, conceder, organizar"; este quer deter
minar que os portos marítimos, fluviais e lacustres só
possam ser explorados pela União, Estados e Municípios.

É necessário não deixar isto em aberto, para uma
lei posterior definir se será diretamente, por concessão
ou permissão; ou seja, a Mesa talvez se tenha equivocado
ao não colocar esta emenda, no momento em que se esta
va discutindo o inciso XI. Deixar que a emenda seja
prejudicada, não, pois esta matéria não foi votada em
contradição. Ela está na parte "onde couber". Se for apro
vada, será mais um inciso, estabelecendo que os portos
brasileiros que estão estatizados não serão permitidos
para concessionárias privadas. Isto é o que quer dizer.
Seria a mesma coisa se tivéssemos uma 'emenda que não
fosse votada, estabelecendo que os transportes rodoviários
interestaduais terão que ser estatais. Neste caso, deveria
ser votada, porque é matéria nova, diferente da que já
foi discutida anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Darei a palavra ao relator, corno faço habitualmente
quando há dúvida, porque não estamos aqui para ganhar
"cara ou coroa" e sim para sermos justos.

Dou a palavra ao relator, para que S. Ex.a opine.
Aqui há divergência, não só quanto ao mérito, mas quanto
à procedência. Existem aqueles que consideram que a
emenda já está atendida e há os que dizem que não está.
porque ela acrescenta algo novo. Esse algo novo é o limite
da questão da concessão apenas a entidades locais, "fe
derais, estaduais ou municipais".

Portanto, existe algo novo. Darei a palavra ao Cons
tituinte Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Se
V. Ex.a me permite, Sr. Presidente, o que é preciso ficar
expresso é a exceção. É isto exatamente o que visa a
emenda: a exceção. Se não existir a exceção, ficará a
regra geral. A exceção é que precisa ficar explicitada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O Constituinte José Fogaça irá falar pelo Relator. Em se·
guída, darei a palavra ao Constituinte Joaquim Bevilacqua.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sem entrar no mé
rito desta emenda, é preciso deixar claro que, mesmo que
ela venha a ser aprovada, o Relator terá de fazer urna re.
trojeção e voltar ao inciso XI, para alterar a letra f acres
centando a especificação proposta pelo Constituinte Luiz
Inácio Lula da Silva. Mas a matéria é da letra f do In
ciso XI, que já foi aprovada tal corno está. Tecnicamente
esta emenda é tardia, serôdia e intempestiva. No entan
to, a relatoria não entrará no julgamento e isto pode ser
atribuído à responsabilidade do autor do' destaque ou da
Mesa. Talvez o autor do destaque não tenha culpa de que
s"!!,a emen,da. tenha sido transferida para outra área que
nao a propria. Mas a relatoria entende que ela precluiu,
porque esta matéria já foi votada.

O ~!!,. ~!!,ESI~EN~~ (Fernando Henrique Cardoso) _
A matéria ja esta suücíentemente esclarecida. O próprio
Relat<,Jr apen~s faz. urna objeção quanto a esta adição, que
deveria ter SIdo feita antes; não o foi, mas ela procede.

Vou submeter à votação esta matéria, já suficiente.
mente esclarecida. (Palmas)

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Adem.ir A~drade, Antônio Britto, Artur da Távola, Egídio
Ferr?Ira LIma, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Pau
lo BIsol, Nelson Carneiro, Nelson Jobim Nelton Friedrich
Osw~ldo LiI?a Fi1l~o~ Paulo Ra~os, Pirn~nta da Veiga, Sig:
~annga ,SelXas~ ~eCIo. Neves, VICente Bogo, Floriceno Pai
xao, Jose MaurICIO, VIvaldo Barbosa Francisco Rossi Gas
ton~ Righ~ Joaquim Bevilacqua, PÍínio Arruda Sa~paio,
Jose GenOl~o, Aldo Arantes, Roberto Freire e Beth Azize.
Votaram NAO os seguintes Senhores Constituintes: Aluízio
Campos, Celso Dourado, Fernando Bezerra Coelho José
Richa, José Ulísses de Oliveira, Nilson Gibson Rainmndo
Bezerra, fRodrigues Palma, Roberto Brant Marcos Li
ma, João Natal, Israel Pinheiro, Aloysio Chaves Carlos
Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Edrne Tavares,' Eraldo
Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Sano
tana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Marcondes Gadelha,
Oscar Corrêa, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Jonas Pio
nheiro, Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder Reis Ger·
son Peres, Bonifácio de Andrada, Adylson Motta Adolfo
Oliveira e Roberto Balestra. ABSTENÇÃO dos s'eguintes
Senhores Constituintes: Fernando Henrique Cardoso, José
Fogaça e José Thomaz Nonõ.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 27 Cons
tituintes; votaram NÃO 34 Constituintes; abstiveram-se de
votar 3 Constituintes. Total: 64 votos. O Destaque foi pre
judicado por falta de quorum qualificado.
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o Presidente esclarece que se absteve porque tomou
a decisão de pôr a votos a matéria e não queria confundir
a sua decisão com a sua posição pessoal.

Agora vou pedir ao Constituinte Aluízio Campos que
me substitua.

(Assume a Presidência o Sr. Aluízio Campos)
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passemos

agora à votação do art. 21.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Sobre a

Mesa há um requerimento do nobre Constituinte José Ri
cha, pedindo preferência para a votação do Destaque n.?
7199, correspondente à Emenda ES-33998-2, a fim de subs
tíutír os arts. 21, 22 e 23, constantes do Capítulo II do Tí
tulo III do Substitutivo. (Pausa) Retirado.

Em votação o Destaque n.> 6730, da nobre Constituinte
Rose de Freitas. (Pausa) Prejudicado.

Destaque n.o 007975·87, do Sr. Paulo Ramos,
"que substitui o art. 21 do Substitutivo n,? 2, pelo
art. 32 do Substitutivo n,° 1.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em vota
ção o Destaque n.o 7975, do nobre Constituinte Paulo Ra
mos, sobre o art. 21. Substituí-lo pelo art. 32 do Substitu
tivo n,? 1.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presí
dente, Sras. e Srs. Constituintes, vou procurar ser rápido,
mas muito objetivo na minha formulação. Saibam que se·
rá necessário uma atenção muito grande do Plenário da
Comissão de Sistematização para que haja compreensão
dos prop6sitos que me movem a manter este destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presí
dência solicita a V. Ex.a a gentileza de ler os textos que
pretende restabelecer para que o Plenário deles tome co
nhecimento.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - É exata
mente o que vou fazer, Sr. Presidente. Conforme verifica
mos, o art. 32 do Substitutivo n.O 1 é o correspondente ao
art. 21 do Substitutivo n.o 2. Verificamos que todos os
incisos do Substitutivo n.o 1, que têm no Substitutivo n.o 2
o seu correspondente, possuem redação mais clara, mais
precisa e mais concisa.

O destaque que faço tem por fim preservar, portanto,
a redação dos incisos constantes do Substitutivo n.O 1 e
manter os incisos constantes do Substitutivo n.O 2 que
não constam do 1. li: uma forma de complementação. Por
outro lado, preserva também minha emenda o parágrafo
único do Substitutivo n.O 2. Diz o referido parágrafo único:
"Lei complementar poderá autorizar o Estado a legislar
sobre matérias relacionadas neste artigo, excetuados os
itens rr, IV, VI, VII, VIII, XII, XVI e XX".

Há em cada Estado da Federação, muitas vezes, pe
culiaridades que não exigem necessariamente que a legis
lação seja da competência da União. Logo, uma legislação
complementar poderia dar ao Estado autorização para le
gislar sobre aquela matéria.

Peço, então, a todos os membros da Comissão de Siste
matização uma atenção especial, porque, além de a pro
posta aperfeiçoar o Substitutivo 2.°, mantém aquilo que
ele tem de melhor. Este destaque ainda permite que a Co
missão de Sistematização acelere os trabalhos para que
passemos a outros artigos.

Esta é a finalidade da minha proposição. Por isso peço
a todos uma atenção muito especial, porque estaremos con
tribuindo para o aperfeiçoamento e agilização dos traba
lhos.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, peço a palavra para fazer um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, o eminente Constituinte Paulo Ramos pretende re
por o art. 32 do Substitutivo 1.0, que tem uma complexida
de de 22 incisos e mais um parágrafo único altamente dis
cutível.

Consultaria a Mesa se a rejeição do destaque do emi
nente Constituinte Paulo Ramos prejudicaria todos os des
taques enunciados em relação aos diversos incisos do Subs
titutivo 2.°

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Pela indica
ção que temos é um substitutivo integral. Então, conse
qüentemente, prejudica toda a matéria vinculada à princi
pal. A indicação do destaque não está muito clara, por
isso pedimos ao Constituinte Paulo Ramos que, da tribuna,
fizesse/o encaminhamento, como S. Ex.a o fez.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, meu objetivo é aperfeiçoar o texto e agilizar os
trabalhos, não agilizar os trabalhos prejudicando qualquer
matéria correlata ou relativa a um inciso específico. Acre
dito que a prejudicialidade s6 venha a ocorrer no caso de
aprovação. No caso de rejeição, votaremos os incisos um
a um. É por este motivo que fiz questão de enfatizar que
a contribuição que pretendo dar com este destaque é no
sentido de aperfeiçoar o texto e agilizar os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa dese
ja esclarecer alguns pontos. Para tanto pede a atenção do
Plenário, porque há substítuíção também.

O art. n.o 32 do Substitutivo 1.0 diz: "Compete priva
tivamente à União legislar sobre direito civil, comercial, pe
nal, processual e eleitoral".

O texto aqui diz: "( ... ) direito civil, comercial, penal,
processual, eleitoral, agrário e do trabalho."

Assim, importaria a supressão da competência da
União para legislar sobre toda essa matéria.

:m bom o Plenário estar atento para a circunstância de
que não é apenas clareza o que se pretende restabelecer,
mas também a supressão de matéria substancialmente ím
portanto constante do texto.

Ouço o Constituinte Roberto Freire.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Quero

apenas informar que reiteradas decisões da Mesa têm
definido que, quando o substitutivo global é aprovado ou
rejeitado, ficam prejudicadas todas as outras emendas.
Tanto é verdade que, com relação a alguns substitutivos,
quando não queríamos prejudicá-lo globalmente - o
Substitutivo n.? 2, por exemplo - o ressalvávamos. Isto
fizemos com a emenda de Geraldo Campos, isto foi feito
com a emenda de minha autoria, que tratava dos parti
dos políticos. Estamos fazendo isso. Ressalvamos ° que
queremos manter, porque, como é substitutivo global, se
rejeitado, rejeita todo o artigo, todo o dispositivo.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, gostaria, veja bem ...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vamos ou
vir o Relator .

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, veja bem, gostaria de dizer que votaríamos o
substitutivo total do art. 21, com vários incisos. Se for
admitida a tese da prejudicialidade, se evidentemente a
emenda for aprovada, ela prejudicará todas as demais. No
entanto, se ela for rejeitada, dizer-se que a rejeição tam
bém prejudica é não dar opção alguma ao Plenário,
porque aí prejudicará em qualquer hipótese, o que é
absurdo.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pr€
sídente, para contestar.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Se a emen
da for rejeitada, prevalecerá o texto do art. 21. Em con-
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seqüência, serão naturalmente apreciados todos os des
taques.

Dou a palavra ao Relator, para que se pronuncie sobre
a proposta. O destaque tende a substituir integralmente
o art. 21. pelo art. 32 do 1.0 Substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, pela ordem. Gostaria de me pronunciar antes do
Relator. Normalmente o Relator se pronuncia no final.
Gostaria de me pronunciar antes de S. Ex.a para escla
recer uma questão - e nesse sentido pediria a atenção do
Constituinte Paulo Ramos. S. Ex.a propõe que retornemos
ao 1.0 Substitutivo, preservando sua redação. Ocorre que,
por exemplo, o inciso I do art. 21 não é igual, porque não
se refere a direito "agrário e do trabalho". No meu enten
der, estaríamos cometendo grave erro se aprovássemos es
se texto. Por outro lado, no inciso VIII, também se fala
em "política de crédito, câmbio, seguros". No texto, não
há seguros. O inciso XX fala de "normas gerais de or
ganização, garantias e condições de convocação ou mobi
lização das polícias militares". Também não fala nisso o
texto. Existem aqui algumas questões importantes, que
o Constituinte Paulo Ramos não viu. Portanto, não temos
condições de aprovar.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Relator, para se pronunciar sobre a matéria.

Nobre Constituinte, V. Ex.a já defendeu a sua emen
da. Aguarde.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, vou retirá-la, não por causa dos argumentos uti
lizados pelo Constituinte Aldo Arantes, mas para não pre
judicar os demais companheiros. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Estamos no
art. 21, inciso I.

Há um requerimento de preferência do Constituinte
Gastone Righi, para votação do Destaque n.? 3874, refe
rente à Emenda n.O 26038-3, de autoria do requerente.

Em votação a preferência. O Constituinte Gastone
Righi mantém seu pedido?

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Mante
nho sim, Sr. Presidente. Será o primeiro mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Preferên
cia para votação da Emenda n. o 26038-3.

Em votação a preferência. (Pausa) Aprovada.
Destaque n.o 3874 - Emenda n.o ES-26638-3,

do Sr. Gastone Righi, "que modifica o inciso I do
art. 32 do Substitutivo n.O 1 (art. 21, inciso I, do
Substitutivo n,? 2)".

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Em votação
o Destaque n.v 3874, do Constituinte Gastone Righi.

Tem a palavra o autor, para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Bras. e Srs. Constituintes, minha emenda é mui
to singela. Determina a inclusão do termo "econômico"
dentre os direitos sobre os quais compete à União legislar.

Modernamente, o Direito Econômico se constitui num
grande ramo de Direito, insculpido como cátedra em to
das as universidades, em todas as Faculdades de Direito.
E todas as modernas constituições do mundo reconhecem
a legislação no campo do Direito Econômico. Portanto, a
nossa, quando faz referência ao Direito Civil, Comercial,
Penal, Tributário etc., não contempla o Direito Eco
nômico.

A emenda é pura e simplesmente para introduzir na
competência da União a capacidade legislativa no campo

do Direito Econômico, hoje uma realidade no mundo uni
versal do Direito.

Portanto, nossa emenda é apenas para incluir o termo
"econômico" .

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra, para encaminhar contra, ao nobre Constituinte
Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, serei breve. Devemos prestar atenção a duas coi
sas na Emenda Gastone Righi, em que pese à sua inten
ção. Primeiro, S, Ex.a, Líder do Partido Trabalhista Bra
sileiro, exclui o Direito do Trabalho da Constituicão. É a
primeira razão para derrubá-la. A segunda é' porque
S. Ex.a tira também o Direito Agrário. As duas bandei
ras do seu partido - Direito Agrário e Direito do Traba
lho - S. Ex.a deixou de inserir na Constituição.

Pediria aS. Ex.a em nome do Partido Trabalhista
Brasileiro, retirasse sua emenda, para não ir mais longe
na argumentação.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, atendendo aos apelos unânimes do Plenário e
mais, porque já se encontra inserida no 2.0 Substitutivo,
como direito concorrente da União, a legislação sobre Di
reito Econômico, retiro meu pedido de destaque. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O nobre
Constituinte Gastone Righi retira seu destaque.

Destaque n.? 3615, requerido pelo Constituinte José
Camargo. Ausente. Prejudicado o destaque.

Destaque n. o 432, requerido pelo Constituinte Luiz
Inácio Lula da Silva. Ausente. Está prejudicado o des
taque.

Destaque n.o 4583, do Constituinte Gil César, referente
ao inciso V. Está prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n,v 3252, do nobre Constituin
te Eraldo Tinoco, referente à Emenda n. O 22353. S. Ex,a
retira o destaque.

Destaque n.? 4550, requerido pelo Constituinte Fran
cisco Dornelles. Ausente. Está prejudicado o destaque.

Destaque n. o 3388, do nobre Constituinte Nilson Gib
son, referente ao inciso XI.

Concedo a palavra ao autor do destaque para o en
caminhamento .

O SR. CONSTITUINTE NILSON GmSON - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, pretendemos retirar
a parte referente às ferrovias. Nossa emenda é idêntica à
do Constituinte Denisar Arneiro, sobre trânsito e tráfego
nas vias terrestres. Todavia, incluímos a Polícia Federal,
que também é competente no problema das ferrovias.

Retiramos, portanto, nosso destaque.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - S. Ex.a

retirou o destaque.

Destaque do nobre Constituinte Denisar Arneiro.
S. Ex.a está ausente. Prejudicado.

Destaque n.O 7555, do Constituinte Darcy Pozza. S. EX,a
está ausente. Prejudicado.

Pedido de preferência do Constituinte Celso Dourado
para o Destaque n.o 5122. S. Ex.a está presente.

Em votação a preferência. (Pausa) Aprovada. O Des
taque n.v 5122 se refere ao inciso XX, que dispõe sobre
normas gerais de organização, garantias e condições de
convocação ou mobilização das polícias militares e corpos
de bombeiros militares.

Tem a palavra o Constituinte Celso Dourado para en
caminhar.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
e os outros incisos anteriores ao XX? Há destaques para
os itens 12, 14 e 16, segundo a relação distribuída pela
Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a tem
razão. Temos de votar pela ordem da numeração.

Peço ao nobre Constituinte Celso Dourado que aguarde
a oportunidade.

Eu mesmo tenho um destaque para supressão de uma
palavra no item n.? 16.

Para organização dos destaques, suspendo a sessão por
cinco minutos.

(~ suspensa a reunião)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Está rea
berta a sessão.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem, para uma informação.

Quero aproveitar a oportunidade do reinício da sessão
para comunicar aos companheiros integrantes da Comis
são de Sistematização um fato grave, do qual acabo de
tomar conhecimento, ocorrido na minha cidade, Goiânia.
Temos tido informações insistentes de articulações de
grupos de extrema direta por este País afora procurando
desestabilizar o processo democrático no Brasil.

Acabo de receber informação de que na madrugada
de hoje foi colocada uma bomba de alto poder explosivo
na frente da Federação dos Trabalhadores Agrícolas do
Estado de Goiás. Trata-se de mais uma provocação da
extrema direita. !Em Goiás, sabemos que há uma forte
articulação da União Democrática Ruralista contra a luta
dos trabalhadores rurais pela reforma agrária, e eu que
ria trazer essa denúncia à Comissão de Sistematização e
ao povo brasileiro. São grupos interessados em desesta
bilizar, a todo custo, o processo democrático neste País.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Pre
sidência transmitirá ao Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte a informação de V. Ex.a para as devidas
providências.

O nobre Relator acaba de informar que amanhã cedo
o Presidente Ulysses ouímarães irá a Goiânia exatamente
para participar de reuniões, das quais poderão resultar
informações concretas sobre o assunto.

Em votação o Destaque n.o 4583, do Constituinte Gil
Moreira de Abreu. S. EX,a não está presente.

Destaque n.O 3853-87, - Emenda n.? ES
33227-9, do Sr. Ottomar Pinto, "que modifica o
inciso XIll do art. 32 do Substitutivo n.O 1 (art.
21 inciso XIV do Substitutivo n,? 2)".

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Inciso XIV,
Destaque n.? 3853, do Constituinte Ottomar Pinto, refe
rente à Emenda n,o 33227. S. Ex,a, que não está presente,
credenciou o Constituinte Righi para representá-lo no
encaminhamento.

O SR CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, S·rs. Constituintes, a emenda do ilustre Consti
tuinte Ottomar Pinto, de minha bancada, refere-se ao
direito de ampliação ou redução de áreas reservadas ou
a reservar aos índios, de tal sorte que assim fique o Inciso
XIII:

"Comunidades indígenas, inclusive a criação,
ampliação ou a redução de áreas reservadas ou
a reservar aos índios."

Vimos em plenário que a maioria dos membros desta
Comissão são a favor dos índios, e isto é muito bom. Mas
pergunto a V. Ex.as: a reserva que se faz aos índios é a

uma determinada tribo, a uma determinada povoação que
está sujeito ao longo do tempo a diminuir, a civilizar-se
ou a aculturar-se, passando a participar da comunidade
branca citadina ou até metropolitana, e que pode esvair-se
ao ponto de tornar desabitada reservas indígenas porven
tura criadas? Então é preciso que se tenha também o
direito paralelo, em favor do povo brasileiro, dos inte
resses nacionais, de se reduzir a área destinada à reserva
indígena quando isto se tornar necessário ou recomendá
vel. Não é possível que desconfiemos do Congresso Na
cional, deste mesmo Congresso Nacional que está criando
as reservas indígenas, ou do Governo Federal, que as está
estabelecendo, e impedir que possam também reduzi-las
ou extíngüí-Ias quando se tornem desnecessárias. O de
senvolvimento nacional agrícola, pecuário e até mesmo o
alto índice demográfico do Brasil poderá vir a exigir que
reservas indígenas abandonadas, desocupadas ou já des
necessárias sejam transformadas em áreas úteis integra
das ao patrimônio comum de nossa população para uso
geral, favorecendo os carentes, os sem-terra e outros.
Portanto, é preciso que, a par do direito de estabelecer
reservas indígenas, possa-se estabelecer o direito de redu
zir ou extinguir essas mesmas áreas indígenas.

. O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Para enca
mínhar contra, tem a palavra o Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Prezados
7ol~gas, o Constituinte Gastone Righi quer modificar o
mClSO XIV do art. 21, do Substiutivo 2, que diz:

"Art. 21 - Cabe privativamente à União legis
lar sobre:

.............................................

XIV - populações indígenas;"

. S. Ex.a quer complicar a história, ampliar, colocar
mais palavras. O Relator com as palavras "populações
indígenas" disse tudo. Não é preciso dizer mais nada por
que quem fala em populações, quando legislar, terá que
falar em área, porque população vive dentro de área, de
reservas. Portanto, na legislação ordinária resolveremos o
problema de que trata a Emenda Gastone Righi.

Peço aos colegas que rejeitem a emenda ficando com
o Substitu~ivo d~ Rela!or, que está melhor' redigido, em
que pese a boa Intenção do Constituinte Gastone Righi
querer proteger as populações indígenas. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a
palavra o eminente Relator.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Retiro
o destaque. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Foi retirado
o destaques.

Destaque n.O 5387, requerido pelo Constituinte Carlos
Chiarelli.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI - De
sisto,

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O Consti
tuinte Carlos Chiarelli desiste do destaque.

Solicito ao nobre Constituinte João Menezes que assu
ma a Presidência enquanto encaminho um destaque de
minha autoria.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, paço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Com que
razões V. Ex.a não convidou o Constituinte João Calmon?
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o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Desculpe-me,
tenho todo o apreço por S. Ex.a , mas o Constituinte João
Calmon parece-me menos moço.

O SR. CONSTITUINTE INOC:mNCIO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, o Constituinte João Calmon é titular.

(Assume a Presidência dos trabalhos o Constituinte
João Menezes).

Destaque n,? 6501-87, do Sr. Aluízio Campos,
"que modifica o inciso XVI do art. 21 do Substi
tutivo 2".

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Em votação
o Destaque n.O 6501, requerido pelo Constituinte Aluízio
Campos.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente lamento não ter convidado para assumir a dire
ção dos nossos trabalhos algum constituinte menos moço
do que V. Ex.a

O destaque é muito simples. O inciso XVI do
art. 21 diz:

"Cabe privativamente à União legislar sobre:
- condições de capacídade para o exercicio

de profissões."

A expressão "de capacidade" restringe o objetivo da
norma constitucional.

Na verdade, o que se pretende atingir com a norma
do inciso XVI é evidentemente, a lei disciplinadora das
profissões que dep-andam de certa qualificação técnica_e
até de diploma, como é o caso do jornalismo, mas que nao
se restringe à capacidade. Pode, também, a lei estabelecer
essas outras exigências, de acordo com a natureza da
atividade. Então, proponho apenas que se cancele a
expressão "de capacidade", ficando o texto com a seguin
te redação: "condição para o exercício de profissões". :m
sobre isso que se deve realmente ater a lei, determinando
os requisitos que devem ser exigidos para o exercícío de
determinada profissão, porque pode haver necessldade dos
requisitos da idoneidade ou da nacionalidade, quando se
tratar de uma atividade que, por sua natureza, diga
respeito a interesses secretos do próprio Estado. A expres
são "de capacidade" limita demasiadamente o objetivo,
o alcance da disposição. O que se pretende, na verdade,
disciplinar através de lei é a condição para o exercício
de determinada profissão. Esta é a [ustíüeatíva do desta
que, porque torna mais genérica e mais abrangente a
disposição constitucional.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Concedo a
palavra ao Constituinte José Lins, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pelo que entendo, e com o maior respeito ao nobre Cons
tituinte Aluízio Campos, a emenda de S. Ex.a é supres
síva e não modificativa. Acho que no caso trata-se de
uma questão de redação, que o próprio Relator poderia
resolver.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - V. Ex.a tem
razão. A emenda é supressíva, Pergunto a V. Ex.a se
mantém a emenda, nobre Constituinte Aluízio Campos.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Mante
nho, Sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - S. Ex.a
mantém a emenda. S'e alguém quiser falar a favor, que
o faça.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, não há mérito em questão, porque a emenda de
S. Ex.a não interfere no mérito da proposta; nem adicio
na ou retira nada do mérito; simplesmente subtrai uma
expressão qu-e está excessiva no texto, mas que em nada
altera o sentido do dispositivo. Portanto, trata-se de
emenda meramente redacíonal e não de matéria eonstí-

tucional que deva ser submetida à votação. Assim, se o
Sr. Relator acolher a sugestão, S. Ex.a adota-Ia-á quando
for faz,er redação, e ponto final.

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - O autor quer
manter a emenda. Concedo a palavra ao Relator Ber
nardo Cabral para dar uma explicação.

O SR. RELATOR (Bernardo Oaoral) - Agradeço a
V. Ex.a a concessão da palavra para dizer que inequivo
camente a emenda é de redação. A Relatoria a acolhe,
rícando resolvido o assunto. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (João Menezes) - Desde que o
Relator acolhe a emenda, acho que não precisa ser votada.
A emenda foi acolhida por unanimidade.

(Reassume a Presidêneía O Sr. Constituinte Aluízio
Campos).

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não posso
deixar de agradecer, comovido, a aprovação, por unanimi
dade, da minha emenda

Destaque n,? 5122-87, do Sr. Celso Dourado,
"que acrescenta art. 32, inciso XIX do Substitutivo
n.o 1 (art. 21, XX do Substitutivo n,v 2)" (225.a
votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
o Destaque n.o 5122-87, requerido pelo Constituinte Celso
Dourado, sobre o inciso XX do art. 21.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Celso
Dourado.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, com a devida vênia
do Sr. Relator, gostaria de fazer uma comparação entre
a redação do inciso X do art. 21 do Substitutivo n.O 2 e
a do inciso XIX do art. 32 do Substitutivo n.O 1. A minha
preferência é pela redação do Substitutivo n.O1, que achei
realmente pertinente à nossa realidade, pois ajuda a re
solver um sério problema da nossa sociedade. A minha
preferência é que fique a seguinte redação: "XIX - con
vocação ou mobilização das políeías militares e corpos
de bombeiros". Não a do Sustitutivo n. o 2, que diz o se
guinte: "XX - normas gerais de organização, garantias
e condições de convocação ou mobilização das polícias
militares e corpos de bombeiros".

Sr. Presidente, a cada dia a nossa sociedade se torna
mais insegura e violenta, em grande parte porque as polí
cias estaduais perderam seu sentido de relacionamento
com a comunidade. Passaram a ficar numa dependência
direta do Exército, provocando o conflito entre a Polícia
Militar -e a Polícia Civil. Isto não tem ajudado de forma
alguma. Está na hora, da democratização da nossa socie
dade. Este é um setor muito importante e sensível. Aliás,
chegou o momento de democratizarmos e humanizarmos
nossas polícias.

É bom lembrar que temos milhares de subtenentes e
sargentos que, durante esses quinze, vinte anos não
tiveram o privilégio de ter qualquer graduação na sua
carreira. Foram marginalizados. Chegou o momento de
prestarmos atenção a esse fato. Chegou o momento de
darmos aos Estados mais autonomia com relação à orga
nização das suas policias, que, na realidade, deveriam
ser polícias estaduais, para que houvesse, cada vez mais
um bom relacionamento com a comunidade. Só acredito
'em entendimento na sociedade se for baseado neste rela
cionamento pessoal, com as pessoas se conhecendo e cada
uma assumindo sua responsabilidade e cumprindo bem o
seu papel. Essa interferência de cima para baixo dá a
aparência de paz, de segurança, mas, na realidade, é algo
imposto, que termina provocando conflitos e injustiças.

É bom lembrar que são exatamente os subtenentes,
os sargentos, os cabos e os soldados que estão na linha
de frente no combate ao crime. São eles que expõem suas
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vidas. Desta forma, eles precisam ter, cada vez mais, um
relacionamento com a comunidade e com os Governos dos
Estados, porque 'esse diálogo irá ajudar a superar esse
sério problema atual da nossa sociedade que é a violên
cia, que a cada dia que passa se aprofunda mais no seio
das nossas grandes cidades. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Antônio Britto para enca
minhar contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presid,ente,
peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Ooncedo a
palavra ao nobre Cosntituinte José Lins, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
é apenas para ordenar os nossos trabalhos. A relação
fornecida pela Mesa dá o Destaque n.o 5122 como supres
sívo. O que se entende por supressívo é a supressão total
do texto. Mas o nobre Constituinte Celso Dourado decla
rou do púlpito que quer suprimir apenas uma parte da
redação. Neste caso, é necessário que a Mesa 'esclareça,
para sabermos o que vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A informa
ção que temos é de que a emenda seria supressíva total.
(Pausa) Consulto o nobre Constituinte Celso Dourado se
a sua emenda é para a supressão total.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - S. Ex.a não pode
fazer isto.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - pela infor
mação que a Mesa tem, a emenda pede a supressão do
inciso XX na sua totalidade. É este o objetivo da emenda
de V. Ex.a? Suprimir todo o inciso?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
uma emenda supressíva não pode ser alterada. Se a soli
citação é de supressão totaí..,

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, gostaria que o assunto rícasse claro, porque, se a
emenda pede a supressão total do inciso XX, farei um
apelo ao Constituinte para que a retire.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Mas isto é outra
coisa.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Peço à
Mesa que esclareça. A emenda requer a supressão total?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A emenda
exige que a supressão sej a total.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Informo ao
Constituinte Celso Dourado que já não mais pode alterar
a emenda depois de ter feito o encamlnhamento.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente, fiz a comparação entre o que está escrito no
Substitutivo n.o 1 e no Substitutivo n.o 2, para dizer que
a minha preferência era pelo Substitutivo n.? 1. Mas o meu
destaque é supressívo apenas de parte do inciso XX,
porque o restante é em outras palavras, o mesmo que está
no Substitutivo n.> 1. Então, o que quero é retirar a
expressão "normas gerais de organização e garantias".

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Soli
cito à Mesa que leia o destaque nos termos em que foi
apresentado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O destaque
é o seguinte: "Requeiro o destaque para votação em se
parado do inciso 19 do art. 32, que eorresponde ao inciso
20 do art. 21 do Substitutivo n.o 2". O íncãso 19 do art. 32,
do Substitutivo n.o 1 a que S. Ex.a se retere é o seguinte:
"XIX convocação ou mobilização das polícias militares e
corpo de bombeiros". Então, S. Ex.a pretende restabeleeer
o que estava contido no Substitutivo n.o 1.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - E que
tem prevalência sobre os outros. O que S. Ex.a quer é que
se mantenha o que está escrito no Substitutivo n,? 1.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Eu gostaría
de ouvir a palavra do Relator antes da votação.

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

O SR. PRESIDENTE (Aluízdo Oampos) - A Questão
de Ordem de V. Ex.a já está resolvida.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
tenho outra Questão de Ordem a fazer.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Então, o que
se verificou agora é que S. Ex.a requer a supressão do
inciso XX para restaurar o que 'está escrito no Substi
tutivo n.o 1.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, não é supressívo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O Consti
tuinte Celso Dourado confirma que o destaque foi apre
sentado com o propósito de restaurar a redacão do 1.0
Substdtutivo. •

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - O Subs
titutivo é global e tem prevalência.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Estão ins
critos para falar contra os Constituintes Antônio Britto e
e Gastone Righi e para falar 'a favor o Constituinte Os
waldo Lima Filho.

Ooncado a palavra ao nobre Constituinte Antôndo
Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, Sr.as e Srs. Constituintes, creio que seja interes
sante trazer ao exame e à consideração dos nobres, colegas
uma informação. Ao longo do processo de debate 'e de
votação deste texto constítucíonal estivemos sempre tra
balhando, ora com dispositivos que reproduziam uma abu
siva dnterferêneía na legislação federal, na competência
dos Es,tados e na competência das polícias militares para
sua organização, ora na reprodução de dispositivos, como
o da Constituição de 1946, que depois foi reproduzida em
1967, e que dizia:

"Organização, instrução, [ustãça e garantia das
polícias militares em condições gerais de sua uti
lização pelo Governo Federal nos casos de mobi
lização ou de guerra."

Ora, a manutenção de um dispositivo como este efeti
vamente traria uma interferência, a meu juízo, abusiva,
na possibilidade do que devem díspor as polícias militares
estaduais" para sua organização.

Se tivermos o bom senso de rejeitar esta proposta,
não poderemos, por outro lado, na minha opinião, per
mítãr que sobre esta matéria se estabeleça a posição, que
está colocada na outra parte, de supor que seria possível
considerar hoje, dentro da Federação, uma praticamente
absoluta liberdade, em termos de organização das polícias
militares. Por isso, sempre se trabalhou, e assim operou o
nobre Relato-r Bernardo Cabral, numa solução interme
diária. E qual é a solução intermediária? Uma solução que
expressa no 2.° substitutãvo, diz: "Normas gerais de or~
ganízação".

E gostaria de aquí me deter no seguinte aspecto: que
normas gerais são estas? Quem poderá organizar e aprovar
estas normas gerais? Esta casa, o Congresso Nacional.
Normas gerais da organização, garantias e condições de
convocação ou mobilização das polícias militares, na es

sêneda, reproduzem a expressão que quer restabelecer o
nobre Constituinte Celso Dourado. Então, vejam V. Ex.as
a diferença entre o 2.° Substitutivo, que estamos defen
dendo, e o 1.0 Substitutivo naquele dispositivo que pre-
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tende restabelecer o nobre Constituinte Celso Dourado.
É a, expressão "Norma& gerais de organização". Elas serão
determinadas pelo Congresso e, sem elas, a pretexto de
assegurarmos uma importante descentralísação, estaremos,
na verdade, assegurando a ínexístêneía de qualquer nor
ma geral, de qualquer princípio que assegure, nesta ma
téria, o equilíbrio rederatívo de um mínimo de igualdade
entre as várias Unidades da Federação.

Por isso, Sr. Presidente, encaminho pela rejeição da
emenda proposta, através de destaque, pelo nobre Cons
tituinte Celso Dourado, e pela aprovação e manutenção
do texto do Substitutivo do nobre Relator Bernardo Ca
bral.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio campos) - Concedo a
palavra ao nobre Oonstítuínte Oswaldo Lima Filho, ~ara

encamínhamento a favor.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, ocupo a tribuna por imposição de um com
promisso que assumi com o ilustre professor de Direito do
Rio Grande do Sul conterrâneo do Constitudnte Antônio
Britto, que acaba d~ combat~r ~ eme~da, o Prof. Voltaire
Schiling. Numa das minhas últimas VIagens a porto Ale
Alegre ao receber os livros de S. s.a, que é um dos ilustres
membros do PMDB, chamava-me ele a atenção, como
Deputado Constituinte, para o risco profundo de inter
venção que a Constituinte estava cometendo sobre a au
tonomia dos Estados. E lembrava S. s.a que fod esmagando
a autonomia dos Estados que se construiu a maioria dos
golpes antídemocrátícos no Brasil. Não há autonomia se
o Estado não pode, sequer, regular a sua polícía estadual
e civil. A polícia sempre foi um instrumento da justiça e
de ação do Es,tado. Foi preciso que o golpe mdlítar de 1964
reunisse todos os poderes junto à Presidência da Repú
blica para que se instaurasse esse sistema em que as polí
cias estaduais perderam até o direito de ter os seus pró
prios comandantes, que eram designados de Brasília. Lem
bro aos Constituintes que, sem ser um federaldsta à ou
trance, tenho presente no meu espírito as palavras do
grande mestre Iíberal francês que foi Laboulayen, que
disse: "A autonomia das províncias é a cidadela da li
berdade".

Por tudo isso, quer-me par-ecer que tem toda a ;ll;zão
o nobre Deputado Oelso Dourado ao reclamar um ml~J?1o
de autonomia para os Estados regularem as suas polícias
estaduais. E quando ele propõe que voltemos ao texto do
art. 32 item 19, do 1.0 Substitutivo, que dizia "Convocação
de poderes da União para mobilização das polícias mílí
tares e corpos de bombeiros", o que isso quer dizer? É que
em situações graves, de calamídade públ~ca, de estado de
sitio legalmente votado, o oongresso NaclOnal pode regu
lar a eonvocação das polícias estaduaís. Mas ãsso não pode
fica,r com uma intervenção absurda, injusta, inqualificável
da legislação f-ederal. Este não é um Pais unitário. E pata
um Pais dessa vastidão, dessa complexidade, não podemos
estar legislando aqui, de Brasília, para a polícia do Acre,
de Pernambuco ou do Rio Grande do Sul.

Tem os meus aplausos o nobre Constdtuinte Celso
Dourado. Nesse sentido apresentei duas emendas, uma
sugerida pelo Prof. Schiling, do Rio Grande do Sul, subor
dínando a mobílízação das polícias estaduais à admínís
tração das Assembléias Legislatdvas dos Estados respecti
vos' e outra determinando que os Estados tenham com
petência concorrente para legislar sobre a matéria. (Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a
palavra o noore Constituinte Gastone Righi, para enca
minhamento contrário.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Sr.as e Srs. Constituintes, por maior que seja a
minha admiração pela inteligência, pelo brilho, pela agu
dez mental do ilustre Constdtuinte Oswaldo Lima Filho,
tenho a impressão de que hoj e ele falou de um outro

país, de um outro texto constitucional. O Brasil, em que
pese ao fato ser uma Federação constitucionalmente es
tabelecida, tem um sentido unitário, absoluto. Nunca os
seus Es,tados foram autônomos para legislar sobre ma
térias fundamentais, principalmente quanto à organiza

cão das polícias mãütares. Se o nosso País for dividido,
talvez, em 25 ou 26 Estados como seremos admitindo que
cada Estado organize sua polícia mílítar ao seu inteiro
alvedrio, que confusão, que absoluta anarquia, em ter
mos de organização de polícias mílítares, teríamos ao
longo doe todo o País! Confusão desde a sua hierarqui
zação, suas funções, sua forma de funcionamento, até o
ãmpossivel entrosamento entr-e elas, na manutenção do
que lhes diz respeito, que é a lei e a ordem.

Mas o que o Constituinte Oswaldo Lima Filho lá
invocava era o direito relativo a uma autonomia que não
essa que S. Ex.a coloca. E anuncia que não pode sequer
organizar SUa polícia civil. Ora, o texto não se refere à
polícia civil: só à polícia militar. Mais ainda, refere-se
apenas à organização. Quanto à segunda parte, isto é,
à mobilização, em termos de forças auxiliares do Exér
cito, o autor do destaque não destacou, para que esse
trecho fosse retirado do texto constitucional. Portanto,
em metade do que disse o Constituinte Oswaldo Lima
Filho, quanto a recrutar-se as polícias militares, no caso
de convocação para a guerra ou em outras circunstâncias
previstas constitucionalmente, evidentemente não há o
que se referir aJO presente destaque, porque essa matéria
não é objeto dele.

Assim sendo, desejaria, como último argumento con
tra esse destaque, que me parece absurdo e indesejável,
se tirarmos da União o direito de legislar sobre a orga
nâzação doe polícias militares - 'aqui não se tem nenhum
texto substitutivo - nem o Distrito Federal nem os Ter
ritórios Federais poderão ter polícia militar, porque a
União ficou sem pod-er para legislar sobre a organização
da políeâa mílítar. Vejam que absurdo, que insensatez
esse destaque, que levaria a um vazio, a um vácuo cons
titucional, impossibilitando a União de manter a polícia
lnilitar no Distrito Federal e em todos os Territórios
Federais!

Assim sendo, somos pela exclusão do destaque ,e pela
manutenção do texto do 2.0 Substitutivo.

Durante o pronunciamento do Sr. Gastone
Righi o Sr. Aluízio Campos, Primeiro-Vice-Pre
sidente deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso,
Quarto-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Concedo a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente, eminentes Constituintes, ouvi o Constituinte Os
waldo Lima Filho, a quem tributo sempre admíração,
dizer da sua inquietação, por ver ínserído no texto cons
titucional um dispositivo que toca na organízação e nas
condições de 'convocação ou mobilização das polícias mí
litares, sem que soe registre a subordinação aos respectâ
vos governos estaduais. ....

Pois bem, a Constituição de 1946, que é o baliza
mento da democracia neste País, foi muito mais rígída
e rigorosa, porque dizia "organização". Enquanto o texto
atual fala em normas gerais, a Constituição de 1946 ia
mais além, dizendo "instrução, justiça" - expressões
que foram retiradas do texto e "condições gerais de sua
mobilização".

Quanto à subordinação, permita S. Ex.a que eu lembre
o art. 162, § 3.0 , do Substitutivo, que declara que as polí
cias militares subordinam-se, juntamente com os corpos de
bombeiros militares e as polícias civis, aos governos dos
Estados, Distrito Federal e Territórios. Nenhuma palavra
torna-se necessário ser aqui reproduzida.

Voto contra a emenda.
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Passamos à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Celso Dourado, Haroldo Sabóia, José
Paulo Bisol, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo
Ramos, Pimenta da Veiga. Sígmarínga Seixas, Virgildásio
de Senna, José Tavares, Nelson Wedekin, Vilson Souza,
Octávio Elísio, Floriceno Paixão, José Mauricio, Plínio
Arruda Sampaio, José Genoíno, Aldo Arantes, Roberto
Freire, Beth Azize e Vivaldo Barbosa. Votaram NÃO os se
guintes Senhores Constituintes: Almir Gabriel, Aluizio
Campos, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Ca
bral, Carlos Mosconi, Egídio Ferreira Lima, Fernando Be
zerra Coelho, Fernando Henrique Cardoso, João Calmon,
José Fogaça, José Richa, Manoel Moreira, Nelson Carneiro,
Nelson Jobim, Nilson Gibson, Raimundo Bezerra, Rodri
gues Palma, Marcos Lima, Antonio Mariz, Israel Pinheiro,
Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos
Chiarelli, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Olivei
ra, José Jorge, José Lins, José Lourenço, José Thomaz
Nonô, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Ricardo Fiúza, Paes
Landim, João Menezes, Furtado Leite, Valmir Campelo,
Jofran Frejat, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres,
Bonifácio de Andrada, Adylson Motta, Francisco Rossi,
Gastone Righi Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oliveira e Ro
berto Balestra: ABSTENÇÃO da Senhora Constituinte San
dra Cavalcanti.

O SR. PRESID'ENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 22 cons
títuíntes: votaram NAo 49 Constituintes; Absteve-se de
votar l' Constituinte. Total: 72 votos. O Destaque foi
rejeitado.

Passemos ao Destaque n.o 842, do Constituinte Harol
do Lima. S. Ex.a está ausente.

Prejudicado.

Inciso XX, Destaque do Constituinte Celso Dourado,
emenda supressiva. S. Ex.a está ausente.

Prejudicado.
Destaque n.o 555, do Constituinte José Genoíno, que

retira a expressão "estrutura básica", ficando "condições
gerais de convocação ou mobilização das polícias milita
res e corpos de bombeiros".

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Retiro. o
destaque. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passemos ao inciso XXII, Destaque n,o 4046, do Consti
tuinte Roberto Campos. (Pausa) Ausente. Prejudicado.

Destaque n.o 4341, do Constituinte Paulo Macariní.
(Pausa) Ausente. Prejudicado.

Destaque n.O 5398, do Constituinte Carlos Chiarelli.
Ausente. Prejudicado.

Passaremos, agora, ao inciso XXVI. Emenda Modifica
tiva n.O 6999, do nobre Constituinte José Carlos Grecco.
S. Ex.a não está presente. A emenda está prejudicada.

Passamos às emendas aditivas de inciso. Há um pedi
do de preferência do ilustre Constituinte Euclides Scalco
para a Emenda 20941, requerida pelo Constituinte Nelson
Wedekin.

A Liderança do PMDB retira o pedido.

Destaque n.O 6361, do Constituinte Wilson Martins.
Ausente. Prejudicada a emenda.

Destaque n.> 3826, do Constituinte Ibsen Pinheiro. Au
sente. Está prejudicada a emenda.

Destaque n,v 004254-87 - Emenda n,? ES
23866-3, do Sr. Nilson Gibson, "que adita inciso ao
art. 32 do Substitutivo n.O 1 (art. 21 do Substitu
tivo n.? 2)". (226.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Destaque n.> 4254, do Constituinte Manoel Moreira.
Ausente. O nobre Constituinte Nilson Gibson está auto
rizado a defender a emenda. Vou ler o seu texto:

"Inclua-se no art. 42 um inciso com a seguinte
redação: defesa territorial, defesa aeroespacial e
defesa civil."

Com a palavra o nobre Constituinte Nilson Gibson,
que defenderá o destaque.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GmSON - Sr. Presi
dente, não há necessidade evidentemente, de defender o
destaque ora proposto, porque V. Ex.a já o fez. Vou ape
nas aditar algo ao excelente entendimento explanado por
V. Ex.a.

Nossa pretensão é que a União também legisle sobre a
defesa civil, territorial e aeroespacial. Essa sugestão já
foi aprovada na Comissão da Organização Eleitoral, Par
tidária e Garantias das Instituições.

O SiR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Algum Constituinte deseja falar contra a emenda? O
Constituinte Nilson Gibson fez a defesa do inciso, que é
auto-explicativo. Propõe que a União possa legislar sobre
a defesa civil, territorial e aeroespacial. Se ninguém qui
ser falar contra, vou colocar em votação.

O Sr. Relator deseja falar?
O SR. RELATOR (José Fogaça) - A Relatoria acolhe

a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Tendo a Relatoria acolhido a emenda passamos à votação.

(Proced~se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Aluizio Campos, Celso Dourado, Fernan
do Bezerra Ooelho, Haroldo Sabóia, João Calmon, José
Fogaça, José Paulo Bisol, José Serra, Manoel Moreira, Mil
ton Reis, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra,
Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, José Tavares, Is
rael Pinheiro, Nelson Wedekin, Vilson Souza, Vicente Bogo,
Octávio Elísio. Euclides Scalco, Aloysio Chaves, Arnaldo
Prieto, Carlos Chiarelli, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Ino
cêncio Olivei:a, J~é Jorge, José Lins, José Lourenço, José
Thomaz Nono, LUIS Eduardo, Sandra Cavalcanti, Furtado
Leite, Valmir Campelo, João Menezes, Jofran Frejat, An
tônio Carlos Konder iReis, Gerson Peres, Jarbas Passarinho,
Adylson Motta, Floriceno Paixão, José Mauricio, Vivaldo
Barbosa, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Beví
lacqua, Adolfo Oliveira, Roberto Balestra e Beth Azize.
Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Almir
Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Carlos Mosconi,
Egidio Ferreira Lima, Nelson Carneiro, Pimenta da Veiga,
Virgildásio de Senna, Antonio Mariz, Christóvam Chiara
dia, Oscar Corrêa. Paes Landim, Bonifácio de Andrada,
Plínio Arruda Sampaio, José Genoino, Aldo Arantes e Ro
berto Freire. ABSTENÇÃO do Senhor Constituinte Fer
nando Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 55 Cons
tituintes; votaram NAO 17 Constituintes; absteve-se de
votar 1 Constituinte. Total: 73 votos. O Destaque foi
aprovado.
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Destaque n.? 004256-87, do Sr. Manoel Moreira
- Emenda n.? E8-23860-4, do Sr. Nilson Gibson,
"que adita inciso ao art. 32 do Substitutivo n.O 1
(art. 21, inciso do Substitutivo n,? 2)". (227.a vo
tação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos ao Destaque n,v 4256, de autoria do Constituinte
Manoel Moreira. S. Ex.a está presente. A emenda é de
autoria do Constituinte Nilson Gibson.

Tem a palavra o nobre Constituinte Manoel Moreira.
O SR CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA - Sr. Pre

sidente Srs. Constituintes, a inclusão no art. 21 de "ati
vidades de levantasnentos e pesquísas aeroespaciais,
aquáticos e terrestres" tem a mesma justifi?::tiva que a ~a
téria que acabamos de aprovar. Esta matéria, necessana
mente, deve ser legislada pela União. Não faz sentido dei
xá-la para a legislação residual, ou aos Estados e Muni
cípios. Creio que, coerentes com a decisão tomada neste
momento iremos examinar e aprovar a inclusão deste inci
so, para que a União não perca sua posição numa matéria
em que já tem experiência e na qual vem trabalhando
atualmente.

Peço, portanto, o apoio dos oonstítuíntes para que em
assunto tão relevante não tenhamos a omissao desta As
sembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, peço apenas dois minutos para explicar e~ta
emenda que resguarda os interesses das empresas nacio
nais no que diz respeito às pesquisas e aos processos aero
fotogramétricos. As empresas nacionais estão por ela pro
tegidas, muitas vezes, das garras e da sanha das multína
cionais. E uma emenda muito boa. Portanto, se eu pudesse
dizer algo a meus colegas seria que refletissem bem, porque
vale a pena garantir, através dela, os interesses nacionais.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A emenda diz o seguinte:

" . .. atividades de levantamentos e pesquisas
aeroespaciais, aquáticas e terrestres."

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, citarei a legislação atual para esclarecimento dos
colegas. As atividades de levantamento aeroespacial estão
contidas na Lei n.? 960/49 e nos Decretos-Leis n.vs 1177/71
e 84577/80. O Brasil conta hoje com uma capacidade ins
talada competente, construída e assegurada por empresas
nacionais, que, além de garantirem um expressivo número
de empregos diretos e indiretos no País, caracteriza-se por
mecanismos de defesa dos interesses nacionais contra a
intromissão inadmissível ou mesmo participações desne
cessárias de empresas ou grupos estrangeiros. O que se
propõe, pois, com a emenda aditiva - são destaques 
não é inovar ou modificar, mas assegurar, por preceito
constitucional, o que se vem fazendo com acerto e controle
necessários. Por sua natureza e pelo seu significado para
a soberania nacional é que tais atividades devem ter o seu
disciplinamento a cargo da União.

Esta a justificativa que faço da emenda.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre

sidente, quero apenas esclarecer e saudar o nacionalismo
do Constituinte Gerson Peres, mas estamos discutindo
apenas a quem compete legislar. Ainda não estamos dis
cutindo méritos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pela ordem, concedo a palavra ao Constituinte José Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
a matéria é visivelmente parte do capítulo Da Ciência e
Tecnologia. E no art. 246 o projeto do relator, diz, explici
tamente:

"Art. 246 - O Estado promoverá e íncentí
vará o desenvolvimento científico, a autonomía e

a capacitação tecnológicas, e a pesquisa científica
básica."

Ninguém faz pesquisa sem levantamento. De modo que
o assunto está tratado em outro capítulo. A impressão que
tenho é de que ele entra em duplicidade e em lugar errado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou conceder a palavra ao Constituinte Vivaldo Barbosa,
se a solicitou para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, apenas porque V. Ex.a, ao tentar elucidar o
Plenário, referiu-se apenas ao texto do inciso.

Em adição à elucidação de V. Ex.a , queria chamar a
atenção para o fato de que este inciso se insere no art. 21,
que diz "legislar sobre", o que significa ampliar a com
petência do Congresso Nacional, trazer para suas mãos a
definição dessas matérias, que, se não forem legisladas
pelo Congresso Nacional, serão executadas pelas institui
ções do Poder Executivo, das Forças Armadas, que neces
sitam de uma disciplina pelo Congresso Nacional. Trata-se
aqui de ampliar a capacidade do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem inteira razão V. Ex.a Explicou muito bem.

Tem a palavra o Constituinte Nelson Carneiro, pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, V. Ex.a tem um bom hábito, que é o de ler a
emenda, porque nem sempre os oradores lêem as emendas,
o que cria uma confusão para quem está ouvindo, como
o caso do Constituinte Nilson Gibson, que falou para trás,
de modo que não ouvimos o que ele disse. Pediria a V. Ex.a,
que sempre que tiver uma emenda, que a leia.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Já o fiz, mas vou ler a emenda novamente:

"Legislar sobre:
- atividades de levantamento e pesquisas

aeroespaciais, aquáticas e terrestres."
Com a palavra o Constituinte Virgildásio de Senna

para encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 
Sr. Presidente, a Assembléia Nacional Constituinte é livre
e soberana para votar a tolice que quiser. Acabamos de
votar que compete à União legislar sobre levantamentos
fotogramétricos e aeroespaciais feitos permanentemente
pelos satélites que estão rondando a Terra e sobre os quais
o Congresso Nacional e o Governo brasileiro não têm
qualquer controle. Qualquer cidadão pode comprar, hoje,
seja na União Soviética, nos Estados Unidos, ou na Fran
ça, levantamentos aerofotogramétricos, aeroespaciais fei
tos por satélites que estão em órbita.

Estudos de batimetria aérea, de levantamentos aero
rotogramétrtcos - sejam espaciais, sejam tradicionais 
são providências de natureza técnica, e não me parece
oportuno serem introduzidos na Constituição, mesmo por
que a Constituição e a lei precisariam ter uma mutabili
dade tão rápida quanto rápido é o crescimento da técnica
sobre o assunto. Assim, transforma-se numa coisa ridícula
estarmos aqui discutindo esta matéria, que é assunto, se
couber, de legislação ordinária, de legislação de terceira
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o relator, para expor o seu ponto de vista
sobre a matéria, se assim o desejar.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Levando em con
ta os argumentos levantados pelo Oonstituínte Virgildásio
de senna, no sentido de que há tantas e tão poderosas
ameaças à nossa segurança com satélites que mapeiam as
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nossas jazidas, as nossas riquezas, acresce a preocupação
e a necessidade de legislação restritiva nesse campo. (Pal
mas)

Lembro-me de uma denúncia feita em 1966 sobre le
vantamentos aerofotogramétricos da Amazônia feitos por
uma potência estrangeira, que causou um grande escân
dalo nacional. Exatamente porque há essa ameaça tão con
creta e poderosa e, muitas vezes, até tão fora do nosso
controle, acresce a necessidade dessa legislação.

Portanto, a posição da Relatoria é pelo acolhimento
de emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Em votação a emenda.

(Procede-se à votação)
Votaram SIIVI os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluíz.o Campos, Artur
da Távola, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho,
Farnando Lyra, Haroldo Sabóia, José Fogaça, José Paulo
Bisol, José Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Nelson
Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra,
Rodr:gues Palma, Sigmaringa Seixas, José I'avares, Nelson
Wedekin, Vilson Souza, Vicente Bogo, octávío El sío, Eu
clides Ecalco. Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, sanora
Cavalcanti, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Bonifácio de
Andrada, Adylson Motta, Floriceno 1?aixão, José Maurício,
Vivaldo Barbosa, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim
Bevilacqua, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno, Adolfo
Oliveira, Aldo Arantes, Roberto Freire e Beth Azize. Vo
taram NAO os seguintes Senhores 'Jonsf,ituinteil: Antônio
Britto, Celso Dourado, Fernando H?l1l'ique Cardoso, João
Calmon, José Geraldo, José Richa. Virgildásio de Senna,
Anton'o Mariz, Israel Pinheiro, Aloysio Chaves, Arnaldo
Prieto, Carlos 'Chiarelli, Edme Tavares, José Lins. José
Lourenço, Luís Eduardo, OSC'lr :Jrrêa, Paes Landim, Val
mir Campelo, Jofran Frejat. ilA:oz!3.rildo Cavalcanti, Fur
t8.do Leite. Antônio Carlos .Kondf::' Reis e Roberto Bales
tra. ABSTENÇAO dos seguintes SenhOJ'es Constituintes:
José Jorge e José Thomaz Nonô.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 46 Cons
tituintes; votaram NAo 24 Constituintes: abstiveram-se
de votar 2 Constituintes. Total: 72 votos. O Destaque foi
prejudicado por falta de quorum qualificado.

Vamos passar agora ao Destaque n.v 5273, do nobre
Constituinte Manoel Moreira. S. Ex.a retira o destaque.

Destaque n.O 3065, do Constituinte Albérico Cordeiro.
S. Ex.a não está presente. Prejudicado o destaque.

Passamos às emendas aditivas.
Destaque n.o 5332, do Constituinte Virgildásio de Senna,

referente à Emenda n.v 21231. S. Ex.a retira o destaque.
(Palmas)

Destaque n.o 5916, do C/:lTIs.tituintel:lest?r Duarte:., H~
uma indicação para o Constítuínte JoaCI Goes, que nao e
membro da Comissão nem está presente. Prejudicado o
destaque.

Destaque n.? 6507, do nobre Constituinte Aluízio Cam
pos. S. Ex.a retira o destaque (Palmas)

Há dois destaques meus. Vou mantê-los. Um deles diz
respeito à possibilidade de os Estados legislarem segundo
autorização de lei complementar. Indiquei o Constituinte
Nelson Jobim para defendê-lo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
a nota fornecida pela Mesa dá a Emenda n.? 34529 como
aditiva, mas não cita o texto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
V. Ex.a se refere ao destaque que eu pedi?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Às duas emen
das de V. Ex.a, ambas aditivas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vai ser feita a defesa de apenas uma.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Qual é o número
do destaque?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Destaque n.O 6864, que restabelece o art. 32, parágrafo
único, do primeiro substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - É este exata
mente que não cita a emenda

_ O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Nao o faz porque pede para restabelecer o texto do pri
meiro substitutivo. É esta a razão.

Com a palavra o nobre Constituinte Nelson Jobim.

. O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sídente, está sendo posta em votação a Emenda n.O 34529?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não. O que está sendo posto em votação € o Destaque
11.0 6864, que pede que se mantenha o parágrafo único do
art. 32 do primeiro substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Eu suge
ria a V. Ex.a que desistisse desse destaque e mantivesse
o seguinte.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Perfeito. Desisto deste destaque.

Destaque n.O 006872-87 - Emenda n.O ES
34529-0, do 51'. Fernando Henrique Cardoso, "que
modifica a redação do art. 32, parágrafo único, do
substitutivo n.O 1 (art. 21, paráe:rafo único, do
Substitutivo n.o 2"). (228.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passemos ao Destaque de n.O 6872, relativo à Emenda n.?
34529, que diz o seguinte:

"Lei complementar poderá autorizar os Esta
dos a legislarem sobre questões especificas das
matérias relacionadas neste artigo, desde que não
causem risco à soberania e unidade nacionais."

o SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
Pela ordem, Sr. Presidente. Essa emenda é sobre o art. 32
do 2.0 Substitutivo ou art. 32 do 1.0 Substitutivo?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Perdão, o destaque relativo ao 1.0 Substitutivo foi retirado,
agora está em discussão uma emenda acrescentando um
parágrafo único ao art. 32.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
É relativa à competência dos Estados? Não é dos Muni
cípios?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
É relativa à competência dos Estados.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, convém que esclareça perfeitamente que a emenda
visa à criação de um parágrafo único ao art. 21, que regu
la a competência privativa da União. É esta a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Exato.

O SR CONSTITUINTE NELSON JOBIM - E pre
tende estipular no parágrafo üníeo;

"Lei complementar poderá autorizar os Esta
dos a legislarem sobre questões específicas das
matérias relacionadas neste artigo, desde que não
causem risco à soberania e unidade nacionais."
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(Procede-se à votação)

Objetiva esta emenda, considerando a distribuição de
competências fixadas na Constituição e no Projeto do
Relator, possibilitar que lei complementar futura venha
eventualmente - e se o Congresso assim o entender 
estender competência aos Estados de legislarem naquilo
que agora, hoje, neste projeto, está estabelecido como
competência privativa da União. Isso flexibiliza o critério
da divisão da competência, a Constituição está estabele
cendo um rígido e completo sistema de distribuição de
competências pela técnica de enumerar as competências
da União, deixando aos Estados tudo aquilo que não for
enumerado. Portanto, tira dos Estados um elenco de com
petências e o privativa à União, fato que possibilita, no
futuro, por circunstâncias futuras e modernas, não se
necessitando recorrer à reforma constitucional, autorizar
e estender aos Estados a faculdade de, por lei complemen
tar, legislar sobre essas matérias. Ou seja, esta é uma
técnica que faz com que o sistema federativo da nossa
concepção de 1987 não comprometa a conceção even
tual do sistema federativo do ano 2000, possibilitando, no
ano 2000, ou mesmo antes disso, rever a nossa concepção
de federação e aumentar a competência dos Estados, redu-
zindo a competência da União. .

Entendo, Sr. Presidente, Sr. Relator, que esta emenda
faz com que tenhamos uma consciência de futuro, uma
vez que não procuramos fazer com que as gerações futu
ras venham a respeitar duramente aquilo que, de nossa
concepção de federação, teria entrado no texto consti
tucional.

Esta é a razão pela qual encaminho favoravelmente
a emenda, uma vez que assegura esta flexibilização no
conceito de federação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pergunto se algum Constituinte quer encaminhar contra.
(Pausa)

Pergunto ao Sr. Relator se deseja opinar.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - A Relatoria entende

que não há risco à competência privativa da União por
que quem irá autorizar os Estados será o próprio Con
gresso Nacional através de lei complementar. Portanto,
também é favorável ao acolhimento da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Em votação.

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio Campos, Antôni~
Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Sant
Anna, Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Bezerra Coelho, Fernando Henrique Cardoso, Fernando
Lyra Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Fogaça, José
GeraÍdo José Paulo Bisol, José Richa, José Ulísses de
Oliveira: Manoel Moreira, Milton Reis, Nelson Carneiro,
Nelson Jobim Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo
Ramos Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Sigmaringa
Seixas,' Virgildásio de Senna, Marcos Lima, José Tavares,
Antonio Mariz, Israel Pinheiro, Vilson Souza, Vicente Bogo,
Octávio Elízio, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José
Jorge, José Lins, José Lourenço, José Thomas Nonô, Oscar
Corrêa, Furtado Leite, Antônio Carlos Konder Reis, Ger
son Peres, Jarbas Passarinho, Bonifácio de Andrada, Adyl
son Motta, Floriceno Paixão, José Maurício, Francisco
Rossi Joaquim Bevilacqua, José Genoíno, Roberto Balestra 
e Ald~ Arantes. Votaram NÃO: João Calmon, Oswaldo Lima
Filho Rodrigues Palma, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto,
Edm~ Tavares, Luís Eduardo, Sandra Cavalcanti e Jofran
Frejat. ABSTENÇÃO: dos Senhores Constituintes Carlos
Chiarelli, Paes Landim, Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 57

Constituintes; votaram NÃO 9 Constituintes; abstíveram
se de votar 3 Constituintes. Total: 69 votos. O Destaque
foi aprovado.

Passamos ao Destaque n.O 6998, de autoria do Cons
tituinte José Carlos Grecco (Pausa). S. Ex.a está ausente.
Prejudicado.

Destaque n.? 8113, de autoria do Constituinte Osvaldo
Coelho (Pausa). S. Ex.a está ausente. Prejudicado.

Passa-se ao art. 22.

Requerimento do Constituinte José Richa, de preferên
cia para o Destaque n.? 7199, relativo à Emenda n.o 33998,
que pretende substituir o art. 22 pelo art 37, incisos e letras
da emenda. (Pausa) Retirado.

Inciso Ir - Destaque n.? 4197, do Constituinte Octávio
Elísio. Retirado pela alta compreensão mineira.

Inciso IH - Destaque n.? 4344, do Constituinte Simão
Sessim. (Pausa) Ausente. Prejudicado.

A Constituinte Myrian Portella retirou o Destaque
n.o 6266.

Inciso V - Destaque n.O 4773, do Constituinte Maurício
Fruet. Ausente. Projudicado o destaque.

Inciso VI - Destaque n.o 4466, do Constituinte José
Egreja. (Pausa) Retirado o destaque.

Inciso VIII - Destaque n,? 5915,do Constituinte Nestor
Duarte. Ausente. Prejudicado o destaque.

Destaque n.o 5137·87 - Emenda n.? ES-28260·3,
do Sr. Ricardo Izar, "que modifica o inciso IX do
art. 33 do Substiutivo n," 1 (art. 22, IX do
Substitutivo n.O 2)".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Inciso IX - Destaque n.? 5137, do Constituinte Ricardo
Izar. A indicação é para o Constituinte Oscar Corrêa. Tra
ta-se do seguinte:

"Dê-se ao inciso IX do art. 33 a seguinte re
dação:

Promover a melhoria das condições habitacio
nais da população e de saneamento."

O Sr Constituinte Oscar Corrêa tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR:G:A - Sr. Pre
sidente, em que pese à boa vontade mineira, recebi uma
procuração e terei de cumpri-la.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem toda a razão.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR:G:A - Sr. Pre
sidente, com satisfação, recebi do Constituinte Ricardo
Izar a incumbência de defender sua emenda, que substitui
o art. 22, inciso IX, dando-lhe a seguinte redação:

"Promover a melhoria das condições habitacio
nais da população e de saneamento."

Diz S. Ex.a, nas suas razões:
"A redação ora proposta visa manter a natu

reza de ação do município, sem invasão da área
pertinente à iniciativa privada, à qual sempre esteve
afeta a construção de moradias no País para todas
as classes sociais. '

Inverteu-se a posição das palavras "da popu
lação" no texto, ligando-as a "condições habitacio
nais" e não a "saneamento", por ser imprópria no
caso presente, saneamento da população."

Parece-me pois, pertinente a emenda do ilustre Relator,
que, além de dar forma redacional condizente à matéria,
adequa-a a uma nomenclatura mais precisa.
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Pretende também S. Ex.a dar ênfase maior à participa
ção da iniciativa privada nos processos de construções ha
bitacionais. Através de sua emenda, S. Ex.a objetiva res
guardar a possibilidade de que a iniciativa privada participe
também do projeto de construção nacional de moradias.

Se mantivéssemos o texto proposto pelo ilustre Relator,
ficaria claro que apenas à União seria dada competência
para implantar - entende-se, no caso, construção - e
construir conjuntos habitacionais. Por esse motivo, Sr. Pre
sidente, entendo que tem toda a razão o Constituinte Ri·
cardo Izar, ao propor essa mudança.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte José UUs
ses de Oliveira. Em seguida, o Constituinte Aldo Arantes
falará contra a emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ULíSSES DE OLIVEIRA
_ Sr. Presidente, manifesto-me contra a emenda do .Co~s
tituinte Ricardo Izar porque o que cOJ:.lsta no art. 22 mCl~o
XI, preenche perfeitamente as necessidades da ~opula~a?
carente brasileira. Aqui não se está. vetando. a açao da im
ciativa privada. Muito pelo contrárío, esta. obrigando a
União os Estados os Municípios e o Distnto Fe~eral o.
criare~ programa's habitacionais. Aqui nã~ ~e di!, qu~
essa prerrogativa é exclusividade do ~oder Pubhco. E.obrl
gação do Poder Público promover, criar programas, rman
ciamentos para a população de baixa renda.

O dispositivo do ~elator não v«:;d:=t a I?artici1?ação .da
iniciativa privada. MUlto pelo contrárío, ha ~m m~e~tlvo
do Poder Público à construção dessas moradias, príncípal
mente por parte da iniciativa privada.

Discordo totalmente dos termos em que fez o encami
nhamento da matéria o Constituinte Oscar Corrêa. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando He~ri9-ue Cardoso) 
Como o Constituinte José Ulísses de Olíveíra fez a defesa,
concedo a palavra ao Constituinte Aldo Arantes, para uma
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente na minha questão de ordem, quero apenas esclare
cer qu~ de fato, a redação dada ao inciso IX não esta
belece que há um monopólio da União, dos Estados e do
Distrito Federal na construção de moradias. Por outro lado,
estabelece a necessidade de que haja programas de cons
trução -de moradias.

Acho que a proposta e o destaque apresentado não
resolvem o problema da habitação popular, que é extre
mamente grave em noso País. Sabemos das dificuldades
que existem nas grandes cidades - as favelas - .ocas~o
nados pela carência de habitações populares. A. ~ltuaça~
é extremamente grave na periferia e a rosponsabüídade e
do Poder Público. A empresa particular não irá construir
casas populares de custo barato. <?,!?viamente, .investirá em
empreendimentos de alta lucratividade. Retirar a parte
referida do texto seria prejudicar os interesses dos s!ltore.s
da população de baixa renda. Portanto, sou favoravel a
manutenção do dispositivo como está.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem. Por uma ques!ã?,
técnica redacional, a expressao "saneamento da população
é evidentemente imprópria. Ou a Relatoria se cinge à ex
pressão "saneamento" ou refere-se a "saneamento básico".
Mas "saneamento da população" distorce completamente a
idéi~ da Relatoria. Portanto, quer seja a emenda aprovada
ou não é necessário que a Relatoria proceda à adequação
da red~ção aos termos da proposta.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra à Relatoria para confirmar o que me
parece óbvio.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presi·
dente o Constituinte Konder Reis vai justificar a posição
da R~latoria, que atende a estas ponderações.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, a redação
do inciso IX do art. 22 resultou de uma consideração do
Sr. Relator-Geral, pelas inúmeras propostas constantes nos
projetos oriundos das Comissões Temáticas. Alguns desses
projetos acolheram regras mais rígidas, estabelecendo até
a obrigatoriedade de o Poder Público assegurar moradia.
O Sr. Relator adotou uma redação que, segundo seu enten
dimento, atende à solução dos problemas sem estabelecer
uma regra de caráter absoluto.

A emenda do nobre Constituinte Ricardo Izar, aqui
defendida pelo ilustre Constituinte Oscar Corrêa, altera o
sentido da proposição do Sr. Relator, quando pretende
inscrever na Constituição a seguinte norma:

"Promover a melhoria das condições habitacio
nais da população e de saneamento."

O Relator preferiu a redação:
"Implantar programas de construção de mora

dias, bem como promover a melhoria das condi
ções habitacionais e de saneamento da população."

Toda a Comissão tem a lembrança de que a partir do
momento em que se verificou no Brasil o fenômeno da
concentração urbana, o Poder Público teve a preocupação
de buscar meios e modos de resolver esse problema, que
se agrava muito, não diria a cada ano, mês ou dia, mas
a cada hora.

Por iniciativa do Presidente Getúlio Vargas foi criado
o Programa da Fundação da Casa Popular e, mais recen
temente, o Banco Nacional da Habitação, hoje com suas
atribuições transferidas para a Caixa Econômica Federal.

É evidente que, diante desse gravíssimo fenômeno da
concentração urbana, do surgimento dos aglomerados em
situações as mais precárias e difíceis, o Governo não pode
limitar-se à função de promover a melhoria das condições
habitacionais. Ele tem de assumir a responsabilidade de
implantar programas de construção de moradias e promo
ver a melhoria das construções habitacionais.

Essa formulação de modo algum exclui a participação
das iniciativas particulares. Não estabelece o monopólio do
Poder Público, mas lhe atribui responsabilidade no que
toca à implantação desses programas.

Ouvimos referências à necessidade de o Poder Público
assumir a responsabilidade da construção das moradias
populares. Recentemente discutimos esse problema e ob
servei que, ao tempo em que exerci as funções de Gover
nador do Estado de Santa Catarina, poderiam ser contadas
nos dedos da mão as favelas, as aglomerações habítaeío
nais altamente precárias existentes na capital daquele Es
tado, como também em cidades como Joinville e Criciúma.
Hoje, essas aglomerações são incontáveis - cresceram,
multiplicaram-se de tal forma que ou o Governo toma uma
atitude decidida e decisiva, ou vamos chegar a um estado
de precariedade, no que toca o problema habitacional, de
conseqüências imprevisíveis. A participação do Poder Pú
blico é indispensável para a seleção das áreas, escolha do
tipo das construções e implantação de infra-estrutura. Daí
a redação constante no projeto.

Por outro lado, quero atender ao pregão do nobre
Sr. Constituinte Carlos Sant'Anna, Líder do Governo para
reconhecer que o item, na sua parte final, padece de boa
redação e, como Relator-Adjunto, farei presente aos meus
companheiros, especialmente ao Sr. Relator-Geral, o com
promisso que assumimos de proceder à devida correção.
Assim, o parecer do Sr. Relator-Geral é pela manutenção
do inciso IX, conforme a redação do 2.° Substitutivo, e
rejeição da emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou submeter ao Plenário uma questão. Vou fazer uma
votação simbólica. Vamos ver quem está disposto a susten-
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tal' o destaque. Peço aos Srs. Constituintes dispostos a
sustentar o destaque que levantem as mãos. (Pausa)

Peço agora ao Constituinte que medite. (Pausa) Agra
deço por ter retirado o destaque. (Palmas)

Destaque n.O 5914, do Constituinte Nestor Duarte. Au
sente. Prejudicado.

Agora entramos na questão inclua-se, onde couber,
no art. 22.

Destaque n.O 003251·87 - Emenda n.o ES,
22352·6, do Sr. Eraldo Tinoco, "que adita parágra
fo único ao art. 33 do Substitutivo n.v 1 (art. 22,
adita parágrafo - Substitutivo n.O 2)". (229.a

votação)
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Há um requerimento de preferência do Constituinte Eraldo
Tinoco. Votação do Destaque n.o 3251 referente à Emen
da n.O 22352.

Diz a emenda:
"Inclua-se parágrafo único ao art. 22 em o

seguinte teor:
Art. 22 .

Parágrafo único. As competências co~u~~ e
específicas da União, dos Estados, dos Terntonos,
do Distrito Federal e dos Municípios serão deta
lhadas em lei complementar, fixando as respon
sabilidades administrativas de cada nivel de
Governo.

Em votacão o requerimento. Os que desejam apoiá-lo,
permaneçam J como estão. (Pausa) Aprovado.

Com a palavra g, Constituinte Eraldo Tinoco, para
encaminhar a votaçao da Emenda n.O 22352.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente nesses dias tenho aprendido verdadeiras lições
de ilustres juristas nesta Casa. A preocupação eI? apre
sentar esta emenda é a de um bacharel em admínístra
ção pública, e decorre do seguinte aspecto: talvez o maior
mal da administração pública brasileira venha a ser a
superposíção de funções. A duplicação de responsabílt
dades normalmente faz com que, tanto no mesmo mvel
de Governo como em níveis diferentes, surjam vários
organismos vários 'componentes da estrutura administra
tiva voltad~s para o exercício de uma mesma atribuição.
Pretende-se com essa emenda que uma lei complementar
estabeleça as responsabilidades administrativas de qual
quer nível de governo no sentido de evitar-se à superpo
sícão de responsabilidades. Se aprovada a emenda, talvez
tenhamos efetivamente no Pais a possibilidade de iniciar,
através de uma lei complementar, uma verdadeira refor
ma administrativa tão reclamada pela população brasi
leira e por aqueles que têm responsabílídade política e
administrativa.

Sr. Presidente, lembro que há pouco aprovamos
emenda de V. Ex.a que estabelecia a possibilidade de uma
lei complementar delegar competência legislativa aos
Estados. O art. 22 não trata de responsabilidade adminis
trativa, mas da fixação de competência comum no campo
administrativo. Peço a atenção especial dos juristas da
Casa: o projeto de Constituição ,traz a figura do mandato
de injunção. pergunto aos senhores que são juristas: como
o mandato de injunção poderá ter eficácia soe o cidadão
comum não souber, no campo da educação, no campo da
saúde, no campo da preservação do patrimônio, a quem
deve acionar para ter êxito em um mandato de injunção?

Sr. Presidente, o que se pretende com essa emenda
é efetivamente, por um lado, resgatar a possibilidade de
uma administração pública mais coerente neste Pais e,
por oturo, dar ao cidadão brasileiro, quando não atendido
nos seus direitos, a certeza de quem responsabilizar. Por
isso, a emenda diz "as competências comuns" diga-se,

"competências administrativas e específíeas da União, dos
Estados, dos Territórios, do Distrito Federal e dos Muni
cípios", que serão detalhadas em lei complementar, fi
xando as responsabilidades administrativas doe cada nível
de governo. l:!J uma emenda que merece a aprovação desta
Casa. (palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Constituinte Nelson Jobim para encami
nhar contra.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sídsnte, antes do encamínhamento, suscito uma questão
de ordem fundamental sobre esta emenda. Acabamos de
aprovar o caput do art. 22 e os íncísos até o de número
X. A emenda que quer inserir parágrafo único no art. 22 diz
o seguinte:

"As compatêneías comuns e específicas da
União, dos :H:stados, dos Territórios, do Distrito
Federal e dos Muníeípíos serão detalhadas em lei
complementar."

Ou seja, a emenda pretende que lei complementar
estabeleça a competência comum dos Estados, da União, do
Distrito Federal e dos Territórios, assim como a competên
cia especifica. Ora, se já aprovamos o art. 22, dizendo que
essas competências são comuns, é evidente que o parágra
fo único por si só se contradiz com o texto aprovado, uma
vez que já fixamos serem essas as competências comuns.
Suscitaria, desde o inicio, um encaminhamento contrário
a este ponto.

Mas há algo extremamente relevante. Aliás, O Sr.
Relator, teve a felicidade absoluta na elaboração deste
texto, porque modernizou com absoluta clareza o texto
constitucional. O que temos aqui é a divisão de competên
cia comum. Não será competência comum dos Estado, da
União, do Distrito Federal e dos Municipios zelar pela
guarda da Constituição das leis e das instituições demo
crátícasv Não será competência comum cuidar da saúde,
assistência pública, proteger os documentos, as obras e
outros bens de valor histórico, artístico e cultural, impedir
a invasão, a destruição, a descaracterização de obras de
arte e até bens de valor histórico, proteger o meio ambiente
e combater a poluição em qualquer de suas formas, pre
servar as florestas, a fauna e a flora? Será que devemos
estabelecer não ser esta uma competência comum? Ora, é
evidente que na técnica constitucional moderna, na medi
da em que uma das unidades federadas toma para si esta
função, está assumindo serviço próprio, não excludente
dos serviços dos outros, porque todos nós e a população
queremos que as unidades federadas - o Estado, a União
e os Municípios - preservem todos os itens do art. 22.
Esta é a razão da competência comum que temos e que a
população poderá exigir de qualquer um dos setores, por
que qualquer um deles é responsável. Quanto mais tiver
mos dentro das unidades federadas a responsabilidade por
isso, melhor prestação do serviço, anunciado no art. 22,
teremos. Não há que se falar no problema da superposição.
Não há superposição, exatametne na medida em que são
competências comuns, ou seja, nenhuma é excludente da
outra. Dai por que não Se fala da divisão de competência.
O que se está tentando - e ai peço licença ao eminente
Constituinte para encaminhar contrariamente - é esta
belecer um critério burocrático de divisão de competência.

Mas o que é competência especifica? Ora, competência
especifica é competência exclusiva e competência exclusi
va já foi votada exaustivamente no art. 20. Essas compe
tências exclusivas são um modelo constitucional indiano,
absolutamente inafastado no mundo moderno. Hoje temos
um sistema 'que o Sr. IReIator adotou com absoluta clareza
no texto: estabelecer a enumeração exaustiva da compe
tência da União, esclarecendo aos Estados os poderes reser
vados, sendo que, em uma área específica do art. 22, a
competência é comum, a bem da população, que poderá
dirigir o conhecido mandado de injunção contra as três
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áreas. Lembraria que o exemplo do mandado de injunção,
que também não serve no caso específico, porque o texto
que aprovamos em relação ao injuction mandate, ou seja,
ao mandado de injunção do sistema mexicano e americano,
nos diz que essa é a medida [udícíal nova sempre que a
falta de normas regularízadora torne inviável o exercício
das liberdades constitucionais. Nada tem a ver isto com o
problema de podermos exígír do Estado, da União e do
Município, que, em comum, isolada ou propriamente, cum
prem o elenco de funções: zelar pela Constituição, esta
belecer todo esse elenco exaustivo do Sr. Relator, que tem
origem no sistema alemão e que vem da proteção do meio
ambiente, de fomentar a produção agropecuária nas áreas
de abastecimento urbano. Não é da competência da União,
do Municipio ou do Estado. Por que o Estado terá que
ficar com essa competência exclusiva e específica? Não é
caso de superposição. É uma concepção nova, moderna,
não burocratizada dos deveres do Estado, em que ele passa
a servir a Nação, e não estabelecer o que se fez na univer
sidade brasileira, onde se dividiu competência e hoje não
sabemos a quem reclamar a insuficiência do ensino neste
País. Por isso, Sr. Relator, encaminho contrariamente
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
oonceôo a palavra ao Constituinte Carlos sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, creio que para esclarecimento é preciso 'que a
Relataria nos ínrorme quanto ao art. 22, algo sobre as
competências comuns da União, do Estado, do Distrito Fe
deral e dos Municípios. Acredito que em outros capítulos,
mais na frente, como por exemplo no caso da saúde, já
está entendido que as competências terão suas partes
administrativas díscrímínadas de acordo com a formação
do próprio sistema único de saúde. Portanto, tenho a im
pressão de que em alguns dos itens é possível que haja
na frente o desdobramento da forma como a competên
cia da União, dos Estados e Municípios se fará..

Outro esclarecísnento importante que a Relataria nos
deve dar, para nos ajudar na votação, é se este texto é
auto-aplicável como está, porque, no meu entender, embo
ra não se refira a leis, ele pode gerar leis. Por exemplo,
pode gerar leis ou normas sobre a implantação de progra
mas de construção de moradias. Nada impede que haja
normas que digam qual é o papel da União, dos Estados e
dos Municípios nesses programas, que podem ser feitos
através de leis e decretos, embora não haja referência no
texto constitucional a que esse desdobramento. Portanto, o
que, como médico, quero saber é se isso aqui é desdobrá
vel, apesar de não haver referência a outras leis ou nor
mas, ou se tem que ficar na auto-aplicabilidade pura e
simples do que o texto contém.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Ilustre Cons
tituinte Carlos Sarrt'Anria, V. Ex.a, como médico, vai
guardar agora a frase de um advogado: o advogado é o
cirurgião plástico do fato. Ele alisa, apara os excessos
para que a superfície lisa da Sua argumentação possa
aparecer. Nenhum desses incisos pode ser auto-aplicável
se a lei complementar, mais adiante, não lhe facultar isso.
De modo que o sístema de saúde está devidamente garan
tido. V. Ex.a pode ficar tranqüilo.

Por esta razão, voto contra a emenda apresentada. E o
faço muito contrariado pela admiração que tenho pelo
Constituinte Eraldo Tinoco.

O SR. CONSTITUINTE ALlJ'íZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Constituinte Aluízio Campos, para uma
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, os arts. 21, 22 e 23 estão, sistematicamente, numa
colocação não muito feliz.

o art. 21 trata da competência privativa da União
para legislar sobre as matérias que especifica; o art. 22
trata da competência da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, estabelecendo uma relação de
encargos puramente administrativos. O art. 22, portanto,
versa sobre uma competência comum, que não é legisla
tíva. Trata-se, na verdade, de uma discriminação de encar
gos considerados comuns.

Não há realmente incompatibilidade entre as duas
emendas; a do nobre Constituinte Fernando Henrique Car
doso, defendida pelo nobre Constituinte Nelson Jobim, e
que determina que uma lei complementar dê aos Estados
competência para legislar sobre determinadas matérias,
e a do Constituinte Eraldo Tinoco, que, acertadamente,
pretenda estabelecer que esses encargos sejam dí sctpüna
do') por lei complementar para evitar conflitos eventuais.

Então, a questão de ordem que formulo a V. Ex.a é
no sentido de que não há incompatibilidade, nem preju
dicialidade entre as duas proposições.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
Nobre Constituinte Alllí.~j(\ Campos, não há questão de
ordem para ser resolvida pela Mesa.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constítuíntes:
Alfredo Campos, Aluízio Campos, Carlos Mosconi, Cid Car
valho, João Calmon, José Richa, Manoel Moreira, t-iilson
Gibson, Rodrigues Palma, Israel Pinheiro, Edme Tavares,
Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Lins, José Lou
renço, José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Sandra
Cavalcanti, Enoc Vieira, Paes Landim, Furtado Leite, João
Menezes, Jofran Frejat, Jarbas Passarinho, Adylson Motta,
Floriceno Paixão, José Maurício e Vivaldo Barbosa. Vota
ram NlíO: Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio Britto,
Artur da Távola, Bernardo Cabral, Celso Dourado, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Hen
rique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo
Sabóia, João Herrmann Neto, José Fogaça, José Geraldo,
José Paulo Bisol, José Ulisses de Oliveira, Milton Reis,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo
Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo
Bezerra, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Marcos
Lima, José Tavares, Antonio Mariz, Nelson Wedekin, Vilson
Souza, Vicente Bogo, Octávio Elísio, Euclides Scalco, José
Thomaz Nonô, Oscar Corrêa, Antônio Carlos Konder Reis.
Gerson Peres, Bonifácio de Andrada, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Plínio Arruda Sam
paio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, Roberto Balestra, Aldo
Arantes, Roberto Freire e Beth Azize. ABSTENÇÃO dos
Senhores Constituintes: Carlos Sant"Anna, Arnaldo Prieto
e Carlos Ohiarelli.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 28 Constituintes;
votaram NãO 50 Constituintes; abstiveram-se de votar 3
Constituintes. Total 81 votos. O Destaque foi rejeitado.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n,v 3251-87, o Sr. Fernando Henrique Car
doso, Quarto-Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Jarbas Pas
sarinho, Terceiro-Vice-Presidente.

Em votação o Destaque 306, requerido pelo Consti
tuinte Eduardo Jorge. S. Ex.a está ausente. Fica, portanto,
prejudicado.

Em votação o Destaque 2553, requerido pelo Consti
tuinte Nelson Wedekin. S. Ex.a está ausente. Fica, por
tanto, prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 6359, requerido pelo Cons
tituinte Wilson Martins. S. Ex.a está ausente. Fica, por
tanto, prejudicado.

Conclu.das as emendas aditivas ao art. 22, passamos
ao art. 23.
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o SR. CONSTITUINTE INOC:l!:NCIO OLIVEIRA 
Pela ordem, Sr. Presidente. Falta ainda votarmos dois
destaques aditivos de parágrafo, que são os de n.vs 578/87
e 3221. São os mesmos. Estavam incorporados ao outro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Art. 23
Matéria substitutiva do caput.

Destaque n.? 3254, requerido pelo Constituinte Eraldo
Tinoco. S. Ex.a retira o destaque. Fica, portanto, preju
dicado.

Em votação o Destaque n,o 3552, de iniciativa do
Constituinte Roberto ,Freire. Substitutivo do eaput, S. Ex.a
retira o destaque. Fica, portanto, prejudicado.

Inciso 1.0, do art. 23: em votação o Destaque n.O 34,
requerido pelo Constituinte Álvaro Valle. S. Ex.a está
ausente. Fica, portanto, prejudicado.

Em votação o Destaque n,> 5155, requerido pelo Cons
tituinte Santinho Furtado. S. Ex.a está ausente. Fica, por
tanto, prejudicado.

Em votação o Destaque n.O 7166, requerido pelo Cons
tituinte Roberto Balestra, referente à Emenda n. O 26.250.
S. Ex.a retira o destaque. Fica, portanto, prejudicado.

Em votação o Destaque n.> 7557, requerido pelo Cons
tituinte Darcy Pozza. S. Ex.a está ausente. Fica, portanto,
prejudicado.

Ainda sobre o Inciso 1.0: em votação o Destaque n.O
8249, requerido pelo Constituinte Alysson Paulinelli. S. Ex.a
está ausente. Fica, portanto, prejudicado.

Inciso 5.0 : e mvotação o Destaque n,o 8042, reque
rido pelo Constituinte Roberto Balestra. S. Ex.a retira o
destaque. Fica, portanto, prejudicado.

Inciso 6.0 : matéria supressiva. Em votação o Desta
que n.o 4582, requerido pelo Constituinte Gil César. S. Ex.a
está ausente. Fica, portanto, prejudicado.

Inciso 8.0 : em votação o Destaque n.v 7680, requerido
pelo Constituinte Octávio Elísio, que pede suprimir a pa
lavra "estático".

Entendo que o comitê de dissuasão foi pertinaz. Reti
rado o destaque.

Destaque n,v 3805-87, do Sr. Ibsen Pinheiro,
"que suprime a expressão "de instrução" do in
ciso X do art. 23 do Substitutivo n,? 2."

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o Destaque n. o 3805, requerido pelo Constituinte
Ibsen Pinheiro, referente ao inciso 10, para supressão da
palavra "de instrução". Tem a palavra V. Ex.a

O SR. 'CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO - Sr. Pre
sidente, Sr.as e Srs. Constituintes, o meu destaque tem o
objetivo de corrigir uma impropriedade que deve ser re
sultado de outras naturais dificuldades do processo de
elaboração do substitutivo, no seu último momento. Eu
diria mesmo que a emenda supressiva que proponho teria
quase o caráter de uma emenda de redação, porque no
inciso 10 estabelece-se:

"Art. 23. Compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislarem concorrentemente so
bre:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••

x - criação, funcionamento e processo do
juizado de instrução e de pequenas causas;"

Tenho a impressão, Sr. Presidente, de que a intenção
do relator era manter o dispositivo relativo ao juizado
de pequenas causas, porque em todo o substitutivo, em
nenhum momento, se contempla a figura do juizado de
instrução. Foi uma opção que se fez desde cedo, já na
Comissão Temática. Não se optou pelo caminho do juizado

de instrução, mas pela preservação da tradição brasileira.
A investigação criminal se faz na área da Polícia Judi
ciária, a titularidade da ação penal compete ao Ministério
Público e a Magistratura tem a sua imparcialidade pre
servada pelo seu caráter estático. Esta é a melhor tra
dição brasileira: a investigação policial na área, o inqué
rito da Polícia Judiciária, o Magistrado estático e im
parcial no aguardo de que, através do Ministério Público,
se dê início à ação penal.

Além disso, Sr. Presidente, razões de natureza social
e econômica, além dessas históricas, considerar-se-iam na
hipótese de criar-se o Juizado de Instrução em distritos,
em municípios pequenos, que são termos de comarcas
maiores. Daí adviria a necessidade da presença de um
juizado de instrução com encargos pesadíssimos, numa
estrutura que seria concorrente com a do aparelhamento
policial, determinando também a necessidade da criação
das promotorias.

Então, Sr. Presidente, por todas estas razões, invoco
a atenção do relator, convencido de que o dispositivo, tal
como se encontra, é assístêmíco, não tem guarida em toda
a concepção constante do projeto que estamos votando.
Por todas essas razões, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
encaminho em favor da aprovação do destaque, para que
o texto fique expungldo das palavras de instrução. Lendo-se
então no inciso X:

"Criação, funcionamento e processo do jui
zado de pequenas causas."

Esse é o encaminhamento, Sr. Presidente, e o apelo
que faço ao relator, cuja manifestação acompanho com
a maior atenção.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente.
Srs. Constituintes, o Constituinte Ibsen Pinheiro fez uma
observação correta. Há uma impropriedade de redação.
Como tal, sendo assunto redacional, o relator acolhe a
observação de S. Ex.a e está resolvida a matéria. Não é
necessário submetê-la à votação, Sr. Presidente. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO - Muito
obrigado, Sr. Presidente.

Destaque D.O 006502·87, do Sr. Aluízio Campos,
"que modifica o art. 23, XI do Substitutivo n.? 1
(art. 23, XI do Substitutivo n,? 2)". (230.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o Destaque n.o 6502, requerido pelo Constituinte Aluí
zio Campos, referente ao inciso XI (Pausa) S. Ex.a mantém
o destaque. Tem a palavra S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, o art. 21 estabelece a competên
cia privativa da União para legislar sobre determinadas
matérias, inclusive Direito Processual. Trata-se de uma com
petência privativa e, por conseqüência, excludente de qual
quer outra competência. Direito Processual na sua total
amplitude é matéria da competência da União. O art. 23
trata da competência da União, dos Estados e do Distrito
Federal para legislar concorrentemente, e o Inciso XI desse
artigo inclui, sem qualquer limitação, de maneira total
mente ampla, procedimentos em matéria processual. Dír
se-á que procedimentos em matéria processual é coisa dis
tinta de Direito Processual, mas, na verdade, não o é.
É matéria vinculada, conseqüente, estritamente ligada à rea
lização formal dos atos judiciais que tentam a solução das
questões, das pendências e dos litígios.

No Brasil, desde que se unificou a legislação federal,
o Direito Processual passou a ser de competência da União.
Era, anteriormente, da competência dos Estados. Os Es
tados, cada um deles tinha o seu Código de Processo 
Código de Processo Penal e Código de Processo Civil. De
pois, unificou-se em Direito Processual. De maneira que
me parece que tecnicamente não devíamos manter essa
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atribuição indiscriminada aos Estados para legislar sobre
procedimentos em matéria processual, porque através dessa
válvula poder-se-á tumultuar a legislação de processo a
nível nacional, seja qual for o campo do Direito Processual
- do Direito Processual Civil, do Direito Processual Agrá
rio, Econômico.

Por esta razão, pareceu-me conveniente eliminar esse
inciso do art. 23 do 2.° Substitutivo apresentado pelo emi
nente Relator. São essas as razões, mais de natureza pre
ventiva, para evitar tumulto futuro na legislação processuaJ,
que me conduzem a apelar para a Comissão de Sistemati
zação no sentido de que ela concorde com a exclusão,
embora já saiba, de antemão, que o nobre colega Nelson
Jobim irá contestar-me.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, concedo a palavra ao Constituinte Nelson
Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, com a Revolução de
1930, começou o processo de destruição da Federação. Até
1930, a competência legislativa de Direito Processual era
dos Estados e a História brasileira conta com obras mo
numentais. Desponta, entre outras, a do grande Eduardo
Espínola, com o Código Processual Baiano. Depois de 1930,
com a centralização da competência processual essa in
cumbência passou integralmente para a União que come
çou e legislar com o Código Processual de 1939 da lavra
do mineiro Batista Martins. Observem que este dispositivo
recomendável a todos os planos e a todos os títulos, qu~
se constem como um poder concorrente dos Estados de
corre da seguinte circunstância fundamental: uma ~oisa
é processo, outra é procedimento. No dizer de James
Goldschmidt, as regras processuais correspondem àquilo
que se chamava o Direito Material Processual, o que de
finia os direitos processuais individuais e as competências
processuais individuais; isto é da competência da União.
No eptanto, os procedimentos, ou seja, a forma pela qual
a açao processual se realiza no tempo, nas suas seqüên
cias, é que pretende que os Estados-membros também
possam legislar concorrentemente e, portanto, supletiva
mente à legislação federal. O que se quer com isso? Fica
na competência privativa da União - está lá - o Direito
Processual Material. Ficam também na competência da
União as normas gerais sobre procedimentos, mas se abre
a possibilidade para cada Estado legislar diversamente, no
que diz respeito aos procedimentos. Hoje, dispomos dos
procedimentos civis ordinários, do procedimento civil su
maríssimo e de uma enésima quantidade de procedimen
tos civis especiais, como o são as ações demarcatórias, as
ações de usucapião e as cautelares.

Este dispositivo possibilitará que cada Estado consi
derando a realidade processual e praxista dos Éstados
possa criar procediI?entos adequados às realidades proce:
dímental e cartorána. Lembrem-se de que é competência
dos Estados legislarem sobre Justiça estadual e o procedi
mento se ajustará à técnica da Justiça de cada Unidade
federada. Entendemos que esta possibilidade está-se abrindo
no projeto do eminente Relator. Isto se ajusta claramente
aquilo que o Rio Grande do Sul foi o grande iniciador,
ou seja, o procedimento relativo às pequenas causas. A As
sociação dos Juízes do Rio Grande do Sul criou uma
técnica chamada procedimento para as pequenas causas
e implantou esse sistema, na época, mesmo sem legislação.
Hoje, há uma legislação que veio do Rio Grande do Sul
e que possibilitou, então, aquilo que chamaríamos de aten
dimento do magistrado e da Justiça brasileira a todo joão
sem-nome deste País. Se mantivermos o que veio de 1939,
e passou por 1974 no Código Processual, estaremos ínvía
bilizando um compromisso desta Constituinte, isto é, fazer
com que a Justiça brasileira seja acessível a todos aqueles
a quem Oliveira Viana chamava os joãos-sem-nome deste
País. Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Vivaldo Barbosa, para
encaminhar a favor.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, este dstaque supressivo do
Deputado Aluízio Campos é idêntico ao destaque supres
sivo do Constituinte Brandão Monteiro, e idêntico ao
destaque supressivo do Constituinte Maurício Correa, e,
parece-me, idêntico ao destaque supressivo do Deputado
Lezio Sath1er. Neste destaque nós temos diante de nós
uma das questões centrais na ordm democrática, na ga
rantia e proteção aos direitos humanos e na visão da cida
dania. O processo é uma das questões nucleares de uma
ordem democrática, com a garantia dos direitos da pessoa
humana, porque é no processo que se realiza o contraditó
rio, é no proceso que cada um se defende, é no processo
que todos são tratados igualmente, que todos têm os seus
direitos reconhecidos como iguais. Trata-se, pois, de ques
tão que interessa muito de perto a esta Assembléia Nacio
nal Constituinte, tão preocupada com a ordem democrá
tica, tão preocupada com a visão da cidadania.

Desde 1930 estabeleceu-se neste País um debate fun
damental para a unidade nacional. E neste debate um dos
primeiros temas em que o País podia encontrar-se unido
e em que o cidadão brasileiro seria tratado como tal em
qualquer canto deste País era a unidade do processo na
cional, que culminou no Código de Processo baixado em
1939, em substituição aos códigos de processos estaduais
que tanta balbúrdia, que tantos malefícios causaram à
aplicação do Direito e à atividade advocatícia neste País,
porque em cada Estado o procedimento era diferente para
garantir o direito substantivo federal.

Tentamos restabelecer essa visão da unidade preces
sua nacional, já que o Substitutivo abre uma porta para
que cada Estado possa legislar em matéria processual.
Procurou o Substitutivo fazer uma distinção entre pro
cedimento e proceso judicial. É uma distinção tênue, às
vezes doutrinária, às vezes de linguagem. Procedimento é
processo em matéria judicial. Muitos autores atribuem
procedimento à defesa administrativa de qualquer proces
so e processo à esfera judicial. Não podem os autores ficar
sujeitos às divisões doutrinárias, às tênues diferenças
entre procedimento e processo.

Consultando todos os autores de Direito Processual
neste País e consultando, nos últimos dias, os principais
autores modernos e os principais advogados que freqüen
tam os foros deste País, extraí mais do que uma visão
da unidade processual. Extraí - chamo a atenção do Sr.
Relator - de muitos advogados e processualistas deste
País uma grande preocupação. Abrir-se a porta para que
Estados possam estabelece ros seus processos judiciais
significa não apenas o retorno à República Velha, mas,
acima de tudo, causar um grande e grave prejuízo à visão
da cidadania, porque teríamos garantias diferentes em
cada Estado para os cidaãos, teríamos procedimentos e
processos judiciais diferentes em cada Estado para garan
tir os direitos da pessoa humana, quando o nosso caminho
pela unidade processual é o melhor caminho para garantir
a democracia, a proteção dos direitos da pessoa humana
e uma melhor visão da cidadania.

Nestes termos, Sr. Presidente, encaminho favoravel
mente o destaque do Constituinte Aluízio Campos, que é
o mesmo dos Constituintes Brandão Monteiro e Mauricio
Oorrea, que procura eliminar do texto uma distinção que
não existe, entre procedimento e processo. Parece-me que
a única distinção que existe seria a mesma existente entre
a missa no rito maroníta, no da Igreja Católica Romana
ou no da Igreja Ortodoxa. Por serem diferentes os ritos
deixou de ser missa?

Sr. Presidente e 81'S. Constituintes, chamo a atenção
de V. Ex.as para o fato que temos diante de nós uma decí-
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são muito importante: não se permitir aos Estados que
abram a porta para que cada qual institua o seu Código
de Processo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, não fosse a admiração que devoto ao
nobre Constituinte Vivaldo Barbosa não daria a S. Ex.a
resposta neste instante. S.; Ex.a fez uma confusão de pro
cedimento com cognição que assustou este Plenário e, ao
final, paar debater, se contrapôs à tese brilhantemetne
levantada pelo Constituinte Nelson Jobim, dizendo que
essa disposição liquida com a unidade processual. É
evidente que S. Ex.a não está entendendo a marcha que a
respeito se quer imprimir a este País, fazendo-se justiça
forrada e mdemocracia. Em termos processualísticos e,
processual, se S. Ex.a lesse o parágrafo único do artigo
abaixo, veria que esse temor não pode existir, porque, no
âmbito da legislação concorrente, a competência da União
prevalecerá sobre a dos Estados. Ora, se há esta preva
lência, não há como confundir uma coisa com outra.

Deploro ter que me insurgir contra a argumentação
de S. Ex.a, porque, conforme se diz na linguagem jurídica,
despicienda para ficar com a emenda, acompanhando o
raciocínio do Constituinte Nelson Jobim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Aluízio Campos, Antonio Mariz, Edme Tavares, José Lins
Marcondes Gadelha, Jofran Frejat, Floriceno Paixão, José
Maurício e Vivaldo Barbosa. Votaram NÃO: Ademir An
drade, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Antônio Britto,
Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos
Sant'Anna, Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Bezerra Coelho, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo
Sabóia, João Calmon, João Herrmann Neto, José Geraldo,
José Paulo Bisol, José Richa, José Ulísses de Oliveira,
Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson obím, Nelton Frie
drich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga,
Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas,
Virgildásio de Senna, José Tavares, Israel Pinheiro, Nelson
Wedekin, Vilson Souza, Ootávio Elizio, Euclides Scalco,
Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco, Inocêncio
Oliveira, José Lourenço, José Santana de Vasconcellos,
Luís Eduardo, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, João Mene
zes, Furtado Leite, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson
Peres, Jarbas Passarinho, Bonifácio de Andrada, Adylson
Motta, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilac
qua, Plínio Arruda Sampaio, José Genoino, Adolfo Oli
veira, Roberto Balestra, Aldo Arantes e Beth Azize.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votram SIM 9 Constituintes;
votaram NÃO 63 Constituintes. Total: 72 votos. O Des
taque foi rejeitado.

Em votação o Destaque n.o 595, da autoria do Cons
tituinte Brandão Monteiro. Prejudicado por ser do mes
mo teor.

Idem o Destaque n.? 5715, requerido pelo Consti-
tuinte Maurícdo Correa.

Idem o destaque do Constituinte Lélio Souza.
Todos prejudicados.

Como última matéria do art. 23 temos, sobre o in
ciso XII, o Destaque n,v 4316, pedido pelo Constituinte
Paulo Macarini. S. Ex.a está ausente. Prejudicado.

Ainda há, sobre a Emenda n.O 23600, destaque so
licitado pelo Oonstdtuínte Octávio Elísio.

O SR. CONSTITUINTE OCTAVIO ELíSIO Sr.
Presidente, gostaria de consultar o eminente Relator se
S. Ex.a acataria esse destaque, 'em termos de redação.
Ele se refere à Emenda n.O 23600 e propõe aditar ao
inciso XIV, onde está escrito "normas de l3roteção a
pessoas portadoras de deficiências", a palavra "integra
ção". Ficaria: "normas de proteção e integração das pes
soas portadoras de deficiências". Isto é importante, por
que a filosofia do projeto todo é no sentido de tornar o
deficiente, seja físico ou sensorial, também um cidadão.
A emenda 'estabelece normas de íntegração dos deficdentes
à sociedade. (Palmas) "

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
parece tratar-se mais de redação, não sendo necessária
uma decisão do Plenário. A Relatoria acolhe.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
Mesa requerimento de preferência do Constituinte Eucli
des Scalco: "Requeiro, nos termos regimentais, preferên
cia para a votação do Destaque n.O 5856, relativo ao art.
23, § 5.°".

Retirado o pedido de preferência.

Os Srs. Constituintes estão avisados de que haverá
sessão amanhã, às 9 horas.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidetne, pela ordem. Ainda há um destaque aditivo
sobre o art. 23.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ainda
existem destaques a serem votados, mas já ultrapassamos
meia hora a sessão que deveria ter seis horas.

IH - SUSPENSãO DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Pre

sidência vai suspender os trabalhos, convocando os Senho
res Constituintes para a continuação da presente reunião,
amanhã, 24-10-87, às 9:00 horas.

Está suspensa a reunião.

Em 24 de outubro de 1987
Presidência dos Srs.: Aluízio Campos, Primeiro-Vice

Presidente; Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presidente e
Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.

II - EXPEDIENTE

Ofícios do Sr. Líder em exercício do PMDB:

Ofício n.o 223/87
Brasília, 22 de outubro de 1987.

Excelentíssimo Senhor
Senador Afonso Arinos
DD. Presidente da Comissão de Sistematizacão na
Assembléia Nacional Constituinte "
Nesta

Senhor Presidente:

Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o
Deputado Antônio Britto para a vaga ora ocupada
pelo Deputado Prisco Viana na titularidade da Comissão
de Sistematização.

Sem outro particular, reitero a Vossa Excelência votos
de estima e cordial apreço. - Deputado Euclides Scalco,
Líder em exercício do PMDE. na Assembléia Nacional
Constituinte.
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Ofício n.? 224/87
Brasília, 22 de outubro de 1987.

Excelentíssimo Senhor
Senador Afonso Arinos
DD. Presidente da Comissão de Sistematização na
Assembléia Nacional Constituinte
Nesta

Senhor Presidente:
Tenho a honra de indicar o Deputado Jorge Hage

para ocupar a vaga ora ocupada pelo Deputado Luiz Hen
rique na suplência da Comissão de Sistematização.

Sem outro particular, reitero a Vossa Excelência votos
de estima e cordial apreço. - Deputado Euclides Scalco,
Líder em exercício do PMDB na Assembléia Nacional
Constituinte.

111 - ORDEM DO DIA

VOTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
TíTULO UI (Continuação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presi
dência solicita aos Srs. Constituintes tomem os seus luga
res para começarmos a votação dos destaques ao art. 23,
que serão submetidos ao Plenário.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o nobre Constituinte Adylson Motta, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr. Pre
sídente, eu faria um apelo a V. Ex.a para que fizesse
acionar as campainhas e aguardasse mais alguns minutos,
até porque um dos primeiros destaques é de minha auto
ria e serei prejudicado pelo exíguo número de participan
tes da reunião.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a se
rá atendido.

Está suspensa a reunião.

(A reunião é suspensa às 9 horas e 28 minutos
e reaberta às 9 horas e 40 minutos)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Está rea
berta a reunião.

Em votação o Destaque de n.? 3211, requerido pelo
nobre Constituinte José Lins, sobre a Emenda n.O 16239.
(Pausa)

O Constituinte José Lins não está presente e, portan
to, o destaque fica prejudicado.

Destaque n.? 3662-87-Emenda n,? ES-33635-5,
do Sr. Oswaldo Lima Filho, "que inclui no art. 37,
item I, as seguintes alíneas: a) legislar supletiva
mente sobre a polícia civil-militar" do Substitutivo
n,v 1 (Título 111 do Substitutivo n.O 2). (231.a vota
ção)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
o Destaque n.o 3662, requerido pelo Constituinte Oswaldo
Lima Filho, referente à Emenda n.o 33635.

A emenda do Constituinte Oswaldo Lima Filho pro
põe aduzir, ao art. 33, dois incisos mandando que a com
petência concorrente inclua a defesa do solo, dos recursos
naturais e do meio ambiente pelos Estados e Municípios,
e também que os Estados e Municípios possam legislar
concorrentemente sobre policia Civil e Militar.

Concedo a palavra ao autor do destaque.
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO

Sr. Presidente, tendo em vista que a Comissão, na reunião
de ontem, por uma decisão que me parece profundamente
infeliz e atentatória à autonomia dos Estados, colocou no

artigo referente à competência privativa do Congresso a
Legislação sobre as Polícias Militares, peço a V. Ex.a que
o item e, proposto nesta emenda, sej a supresso para que
se vote apenas o item b, que dispõe "legislar supletiva
mente sobre a defesa do solo, dos recursos naturais e do
meio ambiente".

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Fica defe
rida a questão de ordem, inclusive porque parece que, on
tem, se votou matéria semelhante. Então, fica somente o
primeiro inciso: "legislar supletivamente sobre a defesa
do solo, dos recursos naturais e do meio ambiente".

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, Srs. e Sras. Constituintes, nenhuma ma
téria é mais grave à consideração do legislador no mundo
contemporâneo do que o problema de defesa do solo.

Por uma visão errônea, acreditou-se muito tempo que
o solo era também da natureza permanente, quando se
sabe hoje que ele morre e que a formação de um centí
metro do solo leva cerca de mil anos.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, peço permissão para interromper o orador para
dizer que na planilha não consta essa emenda. Então,
gostaria de saber qual é a emenda, para que o Plenário
possa votar.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Acabei de ler a emenda, Constituinte Eraldo Tinoco. Ela
é aditiva ao art. 23 e diz:

"Legislar supletivamente sobre defesa do solo,
dos recursos naturais e do meio ambiente."

Se algum país vê ameaçado um metro das suas fron
teiras, convoca tropas e põe sua população em armas para
defendê-lo. Mas, anualmente, países como o Brasil, sobretu
do os países dos Trópicos, submetidos a chuvas torren
ciais, perdem centenas de milhares de hectares de terras
férteis.

No Brasil, hoje, já se formam, segundo apreciação de
nossos cientistas, alguns desertos, como em Alegrete, no
Rio Grandoe do Sul, por exemplo, o qual se alarga a cada
ano; no Oeste do Paraná e no Nordeste brasileiro.

A União não tem feito nada a este respeito. Os Estados
Unidos da América do Norte - desde o governo de Theo
doro Roosevelt, em 1908 - criaram um Departamento Na
cional de Defesa do Solo, que evitou, por exemplo, que o
Estado de Arkansas fosse convertido num deserto de areia,
o chamado dust bowl que foi corrigido pela ação lúcida e
inteligente desse Departamento e à custa de aplicação de
verbas e de incentivos.

Em Pernambuco, quando Deputado Estadual, obtive
a criação de um Departamento Estadual de Defesa do
Solo, mas o Governador que nos sucedeu - porque achou
que a criação tinha partido do PDS e ele era da UDN
- extinguiu o Departamento. São as coisas da política
brasileira.

Sr. Presidente, entendo hoje que há um Estado do
Brasil - além do Estado de São Paulo que, :pela ação do
Instituto Agronômico de Oampinas, tem realizado uma
obra magnífica - que 'está na vanguarda no Brasil, hoje,
que é o Paraná, pela ação do Secretário Klaus Germer,
no Governo José Richa, realizou o Programa Integrado
de Defesa do Solo, da maior importância, e que o Con
gresso Nacional precisa conhecer. Mas, para os Estados
realizarem esses programas precisam de competência le
gislativa, senão originária, mas concorrente.

Creio que a matéria é da compreensão do Congresso
e apenas repeti os demais itens relativos aos recursos
naturais e ao meio ambiente, que já estavam incluídos
no texto do anteproj eto.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o nobre Relator.
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o SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
o Constituinte Oswaldo Lima Filho, com a experiência
não só do Parlamento, mas como Ministro de Estado" traz
uma emenda que, de forma induvidosa, mereec ser acolhi
da, de forma que a Relatoria opina favoravelmente pelo
seu acolhimento.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr.
Presidente, solicito a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Poi.s
não, Ex.a

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Foi
acatada a solicitação do Constituinte Oswaldo Lima Filho,
conquanto a ser suprimida da emenda de S. Ex.a, a
alínea e?

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Sim, foi
acatada.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Então,
Sr. Presidente, o PDC vota favoravelmente.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. presiden
te, vou ler a emenda que alguns Constituintes estão
pedindo.

Emenda do eminente Constituinte Oswaldo Lima
Filho diz:

"Legislar supletivamente sobre defesa do solo,
dos recursos naturais e do meio ambienta,"

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Proceda-se
à votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio Campos, Antônio
Britto. Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi,
Carlos Sant'Anna, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, Fernando Gasparian, José Fogaça, José Paulo Bisol,
José Richa, Mário Lima, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nel
son Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima
Filho, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma,
Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins,
José Tavares, Antonio Mariz, Israel Pinheiro, Nelson We
dekin, Octávio Elísio, Euclides Scalco, Aloysio Cha~es, Eral
do Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lms, J?sé
Lourenço, José Thomaz Nonô, Enoc Vieira, Furtado Leite,
Valmir Campelo, João Menezes, Jofran Frejat, Antônio
Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Bo
nifácio de Andrada, Adylson Motta, Floriceno Paixão, José
Maurício, Vivaldo Barbosa, Gastone Righi, Plínio Arr~da
Sampaio, José Genoíno, Siqueira Campos, HarolC!0 ,LIma
e Roberto Freire. Votaram NÃO os Senhores ConstItumtes:
Luís Eduardo, Sandra Cavalcanti, Paes Landim e Gilson
Machado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado; votaram SIM 59 Constituintes; vo
taram NÃO 4 Constituintes. Total: 63 votos. O destaque
foi aprovado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
quero solicitar a V. Ex.a que permita a análise do meu des
taque, o primeiro que entrou hoje. Todos são testemunhas
de que eu estava aqui e permaneci, mas no momento em
que a reunião foi suspensa, por um instante em que saí,
V. Ex.a recomeçou sem soar as campainhas. De modo que
peço a V. Ex.a permita que o destaque seja apresentado.

Destaque n.O 005193-87 - Emenda n,v lP·16239·4,
do Sr. José Lins, "que acrescenta parágrafo único
ao art. 54 do Projeto de Constituição (art. 23 do
Substitutivo n,? 2)".

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Apresentou
V. Ex.a dois destaques sobre matéria semelhante, pelo

que o segundo destaque pode ser defendido por V. Ex.a
É o Destaque n.o 5193, sobre a Emenda n.O 16239, também
de V. Ex.a

Tem a palavra para o encaminhamento do seu destaque.
Vou passar a ler, para conhecimento dos Srs. Mem

bros da Comissão, o Destaque do Constituinte José Lins,
S. Ex.a deseja acrescentar ao art. 23 um parágrafo com
a seguinte redação:

"Parágrafo único. A delimitação de compe
tências e atribuições executivas entre a União, os
Estados e os Municípios regem-se pelas disposições
desta constituição e por lei complementar que
fixará, inclusive as áreas e condições para coope
ração entre a União e os Estados e Municípios,
levando em conta a busca de adequado desenvol
vimento econômico e de mais equânime bem-estar
social entre os diversos Estados e regiões do País."

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra V. Ex.a para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - A emenda
do eminente constituinte José Lins diz respeito, funda
mentalmente, à competência material, ou seja, a atribui
ções, e não à competência legislativa propriamente dita,
uma vez que S. Ex.a refere que "fixará áreas e condições
para a cooperação entre a União ... " etc.

Portanto, creio que seja inadequado ser votada como
parágrafo único ao art. 23, que disciplina o problema de
legislação concorrente. Poderá, isto sim, esta emenda ser
votada como aditiva a esta Seção ou a este Capítulo, mas
não como parágrafo único do art. 23, porque representa
o artigo 23 a fixação da competência legislativa concor
rente. e não de atribuições.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
acho que S. Ex.a tem razão. No entanto, a Mesa é quem
fez a classificação da emenda, de modo que entendo que,
por isso, ela não estaria prejudicada, cabendo, naturalmen
te, à revisão final da matéria localizá-la onde for conve
niente e adequado. O autor da emenda não teve nenhuma
culpa de que a Mesa a tivesse classificado num lugar que
talvez não seja o mais conveniente.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Muito bem,
Sr. Constituinte! Só fica claro que não se está votando
como o Parágrafo único do art. 23.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Certo!
Sr. Presidente, estou convicto de que ao Estado cabe

promover o bem comum. É claro que entre esses bens
comuns estão a segurança, a justiça, a educação, a pro
moção do progresso em geral e o propiciamento de condi
ções para o desenvolvimento das atividades produtivas e,
inclusive, na construção de uma infra-estrutura que per
mita o progresso de modo geral. Entre esses objetivos, e
localizados exatamente no campo da justiça social, está a
missão fundamental do Estado de distribuição da renda
entre pessoas, entre classes, entre unidades da Federação
e até entre regiões mais pobres e regiões mais ricas, objeto
de uma ampla política de integração nacional já, hoje,
prevista em lei.

Ora, entre as unidades federadas há, evidentemente,
unidades pobres e unidades que são mais desenvolvidas.
E eu me refiro, Sr. presidente, à posição do Governo Fe
deral quando trata dessa distribuição da justiça, da eqüi
dade de renda, da unidade ou da uniformidade do pro
gresso e do bem-estar social, ao longo de todo o território
nacional.

Considero, Sr. Presidente, que não é favor do Gover
no exercer essa função de redistribuição de renda, ao con-
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trário, ela é uma função essencial de governo. l!: primor
dial ao Estado buscar o equilíbrio do desenvolvimento e
do bem-estar entre as diversas classes sociais, entre os
diversos indivíduos e entre as diversas unidades da Fe
deração.

Há, portanto, um amplo campo em que o Estado, sobre
tudo, a União, exerce o poder de cooperação com Estados e
Municípios. E nós temos, Sr. Presidente, nos rebelado, ten
tando uma legislação que impeça a influência do poder
econômico dos candidatos, ou dos indivíduos, ou dos gru
pos, ou das classes, ou das claques, temos nos esforçado
para evitar a influência do poder econômico nas eleições.
E eu diria, Sr. Presidente, que o Estado, sobretudo, a União,
representa a maior força corruptora, inclusive na área
eleitoral. O poder de influência da União se faz aparen
temente através de transferências para execução de pro
gramas, cujo fim é muitas vezes o aliciamento de votos.
É público e notório que a União usa amplamente do poder
de cooperação para eívar de erros até o resultado <!a~ eleí
ções, como se tem VIsto ao longo de toda a hístôría dos
governos brasileiros. Basta examinar o aumento das tran~

ferências por ocasião das eleições. Sempre antes das e!e~

ções é público e notório que o Governo concede uma serie
de favores. Tem em geral, um montante enorme de re
cursos, de fundds, que transfere através de convênios, ou
de simples doações, a entidade~, a governos estaduaís, a
municípios. A meu ver, Sr. PresIdente, este poder de bar
ganha, sem controle, é, talvez, o maior poder corruptor
em toda a Nação brasileira.

É preciso, Sr. Presidente, que o Congresso regulamente
o poder de barganha do Poder Executivo, nao so para
evitar o mal uso, como para orientá-lo para o seu verda
deiro objetivo.

Mas não é só isto há problemas fundamentais no cam
po das atribuições c~muns, como da saúde, ~a assistência
social e da educação. Como se distribuem hoje os re~ursos
de favores do Governo, como, por exemplo, atraves da
SEPLAN, para os Estados. São convênios milionários que
se assinam todos os dias e todas as horas.

No caso da educação, há Estados e municípios que não
dispõem de recursos para o ensino, onde a professorinha
ganha vinte e cinco ou trinta cruzados por mês.

O art. 233, do Projeto do Relator, atribui ao poder
público, mas não pode detalhar como será a cooperação
do Estado, da Uníão para executar, por exemplo, o orça
mento da educação.

Acho Sr. Presidente, que este programa teria que ga
rantir às unidades federadas, inclusive aos municípios po
bres que não têm a mínima condição de fornecer nem a
instrução primárias para seus alunos, a cooperação teria
que atender esses pontos todos: a delimitação de atribui
ções comuns, a forma de cooperação para que haja justiça
social. Nada disso está difinido.

Daí por que Sr. Presidente, considero que é preciso or
denar o poder de barganha da União em_ relação aos Esta
dos e municípios. Sem isto, a cooperaçao tanto pode ser
instrumento de simples favores, como pode ser a arma let!!,l
de corrupção na mão do Estado, usada contra a demoeracía
e a justiça social.

Quero nada mais nada menos, que o Congresso tenha
poder de ~egulamentar a cooperação, que é instrumento
fundamental de justiça social ou de erros profundos.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o eminente Relator substituto, Senador Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presi~ente, o
Constituinte José Lins tem sido extremamente diligente,
operoso dedicado aos trabalhos desta Comissão e temos
que ho~enagear esta sua atividade incessante e incansável.

Mas, ínfelizmente, não podemos acolher esta emenda por
que ela tenta delimitar exatamente aquilo que é competên
cía comum. E a competência comum faz com que a própria
superposição de competência seja algo positivo, recomen
dável e não delimitado.

Por isto infelizmente, mesmo reconhecendo o esforço,
a intenção, a nobre diligência e operosidade do Consti
tuinte José Lins, o parecer é contrário.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: LINS - Sr. Presidente,
tendo em conta o parecer do relator, embora consid-erando
a matéria de suma importância, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Muito obri
gado a V. Ex.a

Destaque n,v 006174-87 - Emenda n.o ES
23712~8. do Sr. Adylson Motta "que acrescenta ao
art. 34 inciso XV com a seguinte redação: "XV _
organização, garantias, direitos e deveres da Polí
cia Civil" (art. 23, Substitutivo n.? 2). (232.&
votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
o Destaque n.O 6174 do ilustre Constituinte Adylson Motta
que pretende acrescentar ao art. 23 o seguinte inciso:

Organização, garantia, direitos e deveres das
policias civis.

S. Ex.a quer incluir essa competência entre a compe
tência concorrente da União, dos Estados e municípios.

S. Ex.a tem a palavra para encaminhar a votação.
O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr. Pre

sidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Constituíntes, atendendo
ao apelo da Comissão de Sistematização retirei, pratica
mente, 80% dos meus destaques e me fixei naqueles que se
me afiguram serem os mais importantes, como é o caso
deste que estou aqui a defender.

Sr. Presidente, as polícias civis são também chamadas
de polícias judiciárias exatamente por terem uma atribui
ção vínculada à execução de lei federal, que é o processo
penal.

Parece-me que se elas são instituições - mesmo que
estaduais - responsáveis pelo cumprimento de uma l-ei
federal, têm que ter certas normas gerais de adequação à
sua tarefa de aplicar a lei federal. Assim sendo defendo
'que, afora a Sua competêncLa regulada pelos Estàdos uma
vez que são entidades estaduais, elas também tenhan{ nor
mas gerais que as regulem no seu aspecto organizacional
e nas suas atribuições sem prejuízo, evidentemente, daquela
competência estadual de adequar às polícias civis as pe
culiaridades e as necessidades determinadas pelas unidades
da Federação.

Quero dizer, Sr. Presidente, que em todos os Estados
as policias civis são, evidentemente, estaduais. Só existe
uma polícia civil federal, que é a própria Polícia Federal
que surgiu da transformação do antigo Departamento de
Polícia de Segurança Pública, que hoj e tem suas tarefas
específicas reguladas e é uma entidade que está vinculada
ao Ministério da Justiça.

Ao defender isto, em primeiro lugar, estamos atenden
do a uma reivindicação da própria classe policial através
da Associação Brasileira dos Dêlegados de Policia: Em se
gundo lugar, estamos procurando dar uma certa uniformi
dade, para evitar que, em cada Estado, tenhamos uma Po
lícia completamente diferente da de outro Estado. Em ter
ceiro lugar, queremos adequá-la, com mais eficiência ao
cumprimento das suas funções. '

Nesse sentido, faço um apelo aos Srs. Constituintes
no sentido de que votem favoravelmente a esta proposta,
que vem, de certa forma, repor o que foi retirado pelo
Constitmnte Oswaldo Lima Filho na emenda anterior.
S. Ex.a o fez tão-somente para não prejudicar a primeira
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parte do texto da sua emenda, uma vez que também é
favorável à aprovação - segundo me confidenciou há pou
co - deste aditivo que estou propondo agora.

Este é o sentido da minha proposta: inserir na estru
tura constitucional brasileira também as Polícias civis. Pa
rece-me um caso de justiça, que vem repor uma necessi
dade em termos de eficiência dos serviços policiais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Não há mais

oradores para se pronunciar sobre o destaque.
A Presidência solicita aos Srs. Constituintes que to

mem os seus lugares, a fim de iniciarmos a votação pelo
sistema eletrônico.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, gos
taria apenas de registrar que a Relatoria acolhe a emenda
do Constituinte Adylson Motta. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Solicitamos
aos Srs. Constituintes que registrem os seus códigos de
votação e que selecionem seus votos. (Pausa)

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Almir Gabriel, Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur da
Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Egidio Ferreira
Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fer
nando Henrique Cardoso, Haroldo Sabóia, João Calmon,
José Fogaça, José Richa, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nel
son Jobim, Nelton Friedr~ch, Nilson Gibson, Oswaldo Li
ma Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Be
zerra, Rodrigues Palma, Virgildásio de Senna, Wilson Mar
tins, José Tavares, Israel Pinheiro, Vilson Souza, Octávio
Elísio, Euclides Scalco, Aloysio Chaves, Eraldo Tinoco,
Inocêncio Oliveira, José Lins, José Lourenço, José Thomaz
Nonô, Luís Eduardo, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Fur
tado Leite, Valmir Campelo, João Menezes, Gilson Macha
do, Mozarildo Cavalcanti, Jofran Frejat, Antônio Carlos
Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Bonifácio
de Andrada, Adylson Motta, Floriceno Paixão, José Maurí
cio, Francisco Rossi, Gastone Righi, Adolfo Oliveira e Si
queira Campos. Votaram NãO os Senhores Constituintes:
Antonio Mariz, Nelson Wedekin, Vicente Bago, Paes Lan
dim, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Lima e Roberto
Freire. ABSTENÇãO dos Senhores Constituintes Carlos
Sant'Anna, José Jorge, Vivaldo Barbosa e José Genoíno.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n.o 6174-87, o Sr. Aluízio Campos, primei
ro-Vice-Presidente, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Jarbas Passarinho, Tercei
ro-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 57 Constituintes;
votaram NAO 07 Constituintes; abstiveram-se de votar 04
Constituintes. Total: 68 votos. O Destaque foi aprovado.

O segundo Destaque do Constituinte Adylson Motta é
igual.

Em votação o Destaque n,? 6295, requerido pelo Cons
tituinte Amaral Netto, referente ao texto do parágrafo
único (supressão).

Com a ausência do Sr. Constituinte Amaral Netto fica
prejudicado o destaque.

Destaque n,? 005856·87, do Sr. Jutahy Júnior,
"que substitui o parágrafo único do art. 23 do
Substitutivo 2, pelos parágrafos 1.° e 2.° do art.
34 do Substitutivo I". (233.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação do Destaque n.o 5856, requerido pelo Constituinte
Jutahy Júnior que, embora ausente, indicou o Sr. Consti
tuinte Nelson Jobim para defendê-lo.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
-sídente, Srs. Constituintes, solicitaria a atenção dos emi
nentes membros da Comissão de Sistematização porque
~ste parágrafo único,_ razão da votação deste Destaque,
Importa a compreensao total e completa do sistema de
competência que o eminente Relator está criando no seu
projeto. Verificamos e votamos, anteriormente, um item
do art. 20 da competência da União no que diz respeito
às suas atribuições administrativas, executivas e financei
ras. Elencou-se longamente a competência da União. De
pois votamos aquela área de competência comum entre a
União, os Estados e os Municípios, estabelecendo a possi
bilidade de todos eles disporem de serviços próprios no
que se refere àquelas áreas denominadas de competência
comum. Votamos também a competência privativa da
União no que concerne à legislação no art. 21. Estabele
cemos de que legislará privativamente a União sobre uma
série de matérias. Votamos depois um parágrafo único,
que foi objeto de destaque de uma emenda do eminente
Constituinte Fernando Henrique Cardoso, que possibilitou
que lei complementar venha a outorgar aos Estados-mem
bros algumas daquelas competências legislativas privati
vas da União. Depois disso, votamos a competência dita
concorrente, ou seja, aquela competência em que se quer
que os Estados legislem também sobre o tema de forma
concorrente. E meu Destaque se destina a recuperar o in
ciso do § 1.0 e § 2.0 do Substitutivo I, que diziam o se
guinte:

"§ 1.0 No âmbito da legislação concorrente, a
competência da União limitar-se-á a estabelecer
normas gerais;

§ 2.0 Inexistindo lei federal sobre matéria de
competência concorrente, os Estados exercerão
competência legislativa suplementar para atender
as suas peculiaridades."

O que isto significa? - Significa que nós vamos ter
um campo de competência privativa legislativa, vamos ter
um campo de competência concorrente, na qual à União
corresponderá a emissão de normas gerais e os Estados
legislarão complementarmente. No entanto, se a União
não tiver legislador, os Estados poderão legislar supletiva
mente sobre estas matérias. Eu diria, por exemplo, no
caso da emenda aprovada recentemente sobre a organiza
ção da Polícia Civil, a recuperação do inciso do § 1.0 e § 2.°
do Substitutivo I regula completamente o problema por
que limita a competência da União à emissão de normas
gerais e aos Estados a legislação complementar para fazer
com que a sua articulação e as suas peculiaridades regio
nais sejam votadas.

Eu leria agora o parágrafo único do Substitutivo lI:

"No âmbito da legislação concorrente, a com
petência da União prevalecerá sobre os Estados e
o Distrito Federal e a dos Estados sobre os Mu
nicípios."

Ou seja, o parágrafo. único está fora._do sistema, por
que faz com qu~,.na me~lda em que a Umao for legislando
sobre esta matéria nommada de competência concorrente
est.á excluindo qualquer legislação das outras esferas das
unidades federadas ou seja, precisamos recuperar os pará
grafos 1.0 e 2.0, para dizermos claramente que em termos
d~ .competência .~oncorrent~ os Estados terão duas possí
bílídades: a União, em prímeíro lugar, somente legislará
de forma geral, no que diz respeito às zonas rurais' e em
segundo lugar, os Estados terão dois tipos de competência
- supletiva, quando a União não tiver legislado e comple
mentar quando a União tiver legislado. E aí o sistema cria
do pelo eminente Relator fica absolutamente perfeito. Di
ga-se de passagem, é um sistema que tem origem no federa
lismo moderno, numa concepção moderna de federalismo
em que não se torna fixa e definitiva a estrutura federati
va e possibilita que a Carta Constitucional, faça com que
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as circunstâncias históricas se adentrem no sistema fe
deral, e possam evoluir de forma perfeita e humana.

Faço um apelo ao Sr. Relator para que a recuperação
dos §§ 1.0 e 2.0 do Substitutivo n.? 1, em substituição
ao parágrafo único do Substitutivo n.O 2, seja acolhida,
porque representa a forma de perfeccionalizar o sistema, e
estabelece, então, algo absolutamente inédito para nós, do
Brasil, e algo que é hoje a defesa doutrinária, total, do
sistema federal moderno.

Muito obrigado, Sr. Relator. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, o
parecer é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM ps seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio Campos, Antônio
Britto, Artur da Távola, Bernanrdo Cabral, Carlos Mosco
ni, Carlos Sant'Anna, Egídio Ferreira Lima, Fernando Be
zerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique
Cardoso, Haroldo Sabóia, João Calmon, José Fogaça, José
Richa, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton
Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ra
mos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Rodrigues Pal
ma, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Mar
tins, Marcos Lima, José Tavares, Antonio Mariz, Israel Pi
nheiro, Nelson Wedekin, Vilson Souza, Vicente Bogo, Octá
vio Elísio, Euclides Scalco, Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli,
Edme Tavares, Inocêncio Oliveira, José Thomaz Nonõ, San
dra Cavalcanti, Enoc Vieira, Furtado Leite, Valmir Cam
pelo, João Menezes, Gilson Machado, Mozarildo Cavalcan
ti, Jofram Frejat, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Pe
res, Jarbas Passarinho, Bonifácio de Andrada, Adylson Mot
ta, Floriceno Paixão, José Maurício, Vivaldo Barbosa, Joa
quim Bevilacqua, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno,
Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Haroldo Lima e Roberto
Freire. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes:
Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco, José Jorge, José Lins, Luís
Eduardo, Marcondes Gadelha, Francisco Rossi e Gastone
Righi.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 66 Constituintes;
votaram NãO 08 Constituintes. Total: 74 votos. O Destaque
foi aprovado.

Tem a palavra, para questão de ordem, o Sr. Consti
tuinte João Menezes.

O SR. CONSTITUINTE JOãO MENEZES - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, os jornais de hoje, como têm
feito anteriormente, dão a notícia de que o prazo para dís
cussão desse Projeto Cabral II termina no dia 28. Temos
336 artigos nesse projeto, dos quais, até a presente data
só aprovamos 23 ou 26 artigos. Então, daqui para o dia 28,
com certeza, não se vão votar esses destaques, nem o
Projeto. Pergunto: como é que vamos ficar? Quem foi
que determinou esse prazo, para terminar no dia 28 a vo
tação do Projeto? Regimentalmente, não há tempo e já
foram ultrapassados todos os prazos regimentais. O Regi·
mento da Constituinte tem sido alterado constantemente,
conforme as necessidades que têm surgido nesta Casa, para
resolver essa ou aquela questão.

Então, acho que estamos marchando para uma ques
tão agora difícil, e para a qual temos que encontrar uma
solução, temos que encontrar um resultado prático. Como
é que faremos esse Projeto Cabral !l, se ele não foi apro
vado na totalidade, porque ele vem sendo votado por capí
tulos, vem sendo aprovado na votação por capítulos. Então,
se chegar o dia 28 e este Plenário não tiver aprovado o
Cabral II, como é que vamos proceder?

Este é um assunto que eu gostaria que ficasse, desde
já, no conhecimento da Mesa da Constituinte, para que se
estudasse e se encontrasse uma fórmula razoável para
sairmos desse impasse; porque, ou vamos aumentar os pra
zos e discutir todas as emendas que aí estão e vamos levar
muito tempo, embora o tempo não importe, porque enten
do que, para uma Constituição, não é o prazo fixo que
importa, mas sim a discussão da matéria; ou como há
essa quase idéia fixa de se ter que determinar um prazo
para votar esta Constituição, seria interessante que, desde
logo, os Líderes e a Mesa dos trabalhos procurassem para
ser discutido aqui, com o Plenário, um caminho que me
lhor desse um resultado, porque senão continuaremos no
impasse. Temos vários destaques. Até hoje, já se aprova
ram inúmeros destaques dos que foram discutidos, o que
quer dizer que, realmente, alguns destaques são aproveita
dos e têm sido aceitos pelo Plenário. Mas há uma quanti
dade muito maior que não foi discutida, nem o será.

Sr. Presidente, faço um apelo a V. Ex.a no sentido de
que, juntamente com os outros Membros da Mesa e os
Líderes procurassem conversar para não chegarmos ao dIa
28 e te~mos uma grande confusão para saber que caminho
seguir e determinar.

Era essa a questão de ordem que eu queria colocar
para estudo, exame da Mesa.

Muito obrigado a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Faço um
apelo aos 81'S. Constituintes, porque o nosso Regiment? p}'e
vê que as questões de ordem nesta Casa, nesta Comíssào,
têm duração máxima de três minutos. Neste tempo pode
mos ser sintéticos e dizer muita coisa.

Em relação ao Sr. Constituinte João Menezes, eu pe
diria a sua atenção para dizer que há várias alternativas
de solução. E a Mesa da Comissão de Sistematização está
convocada pela Mesa da Assembléia Nacional Constituinte,
junto com os Líderes de Partidos, para, no dia 27, toma
rem a decisão com a qual V. Ex.a naturalmente está preo
cupado, como todos nós. Desta maneira, dia 27 V. Ex.a
terá a resposta definitiva.

Sobre a mesa, requerimento que lerei:
"O infra-assinado autor do Destaque n,o 6350

retira a denominação "Das Regiões" da Seção Ún-,
ca do Capítulo UI do Título UI, acima do art. 24,
e requer que a matéria ,seja díscutída e votada
logo após o art. 43, que e o local mais adequ~~o
para o disposto nos arts. 24, 25 e 26 do substítu
tivo. Assinado: Bonifácio de Andrada."

(Palmas)
O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a

palavra o Sr. Constituinte Aluízio Campos.
O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr.

Presidente, sabemos que existe um entendimento desti
nado a fazer esta transposição do texto da Seção Única,
referente às regiões, para a seção referente à Adminis
tração Pública. Apenas estou ocupando o microfone para
declarar a V. Ex.a que a localização mantida pelo Sr. Rela
tor no texto atual é absolutamente correta, porque vem
em seguida à competência privativa da União, à regulação
das regiões como instrumento de descentralização admi
nistrativa. E, na parte para onde se está pretendendo deslo
car, trata-se da moralização administrativa, de acumula
ção e desacumulação de cargos e de outras normas que
não são realmente vinculadas à questão de competência.

Deixo aqui registrada esta advertência para que, depois,
não se pretenda eliminar o texto constante do antepro
jeto, do projeto, do Substitutivo II, a pretexto de que ele
estará colocado em lugar onde não deve tecnicamente
permanecer.
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Faço questão de frisar porque nós, do Nordeste, do
Norte, que é a Região de V Ex.a e da Região Centro
Oeste, fizemos entendimentos constantes para, junto ao
Relator e a todas as Bancadas, que representam mais de
290 Constituintes, chegarmos a um avanço, a uma inova
ção real e da maior importância na Constituição, que é o
de constltucíonalíza rregíões, instituí-las como um instru
mento de descentralização da Administração Pública Fe
deral, e através delas fortalecer um federalismo que até
hoje não funcionou neste País, exatamente em virtude da
concentração de poderes e de um presidencialismo apodre
cido. (Muito bem! Palmas!)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a,
como notável l,°-Vice-Presidente da Casa, sabe que reque
rimento não tem encaminhamento. Recebi a declaração
de V. Ex.a como sendo de ordem pessoal. Não permitirei
encaminhamento de requerimento, porque transgredirei o
Regimento.

O SR CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pasarmho) - Para for
mular questão de ordem, tem a palavra V. Ex.a

o SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA
Sr. Presidente, apenas para contradizer a questão de ordem
do Constituinte Aluízio Campos e para dizer a V. Ex.a que
o que se requer nesta proposição é a transferência dos
seus artigos e logicamente das emendas também vincula
das a eles para o setor mais lógico do substitutivo. O
próprio primeiro artigo dessa matéria fala que se trata
de mecanismos administrativos e, por conseguinte, se os
quer levar para a área mais condizente e mais peculiar a
essa questão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Considero
o assunto encerrado porque não há encaminhamento.

Passo à votação simbólica do requerimento apresen
tado pelo Constituinte Bonifácio de Andrada, para trans
posição da matéria para o título próprio quando se tratar
de administração pública.

Os Srs. Constituintes que concordam com o requeri
mento permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado.
Aprovado o requerimento, todas a emendas que eram

pertinentes à seção única passam também a ser discutidas
no momento oportuno e adequado.

Passamos ao art. 27.

Em votação o Destaque n.> 5429, requerido pelo Cons-
tituinte José Egreja. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.

Prejudicado o Destaque.

Em votação o Requerimento n.o 7.199, requerido pelo
nobre Constituinte José Richa. S. Ex.a refere-se à Emenda
n.O 33998, de sua autoria. Pergunto ao Constituinte José
Richa se o seu requerimento traduz um substitutivo inte
gral de capítulo ou apenas se refere a parte, porque, como
substitutivo integral de capítulo, não seria admissível.
(Pausa)

S. Ex.a retirou o Destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passemos
ao § 1.0 do art. 27, cuja redação no Substitutivo II diz:

"§ 1.0 São reservadas aos Estados as com
petências que não lhes sejam vedadas por esta
Constituição."

Em votação o Destaque n. o 30, do Constituinte Alvaro
Valle. (Pausa)

S. Ex.a não está presente,

Prejudicado o Destaque.

Destaque n.O 6708, de autoria do Constituinte Vasco
Alves. (Pausa)

S. EX,a não está presente.

Prejudicado o Destaque.

Passamos ao § 2.0 :

"§ 2.0 A criação, a incorporação, a fusão e
o desmembramento de municípios, obedecidos os
requisitos previstos em lei complementar estadual,
dependerão de consulta prévia, mediante plebis
cito, às populações diretamente interressadas, e
se darã opor lei estadual."

É o texto do Substitutivo lI.

Há um destaque apresentado pelo nobre Constituinte
José Genoíno, de n.O 498.

O SR. CONSTITmNTE JOSÉ GENOíNO - Retiro, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirado
o destaque.

Destaque de autoria também do nobre Constituinte
José Genoíno,de n.? 556.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Retiro,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pasarínho) - Também
retirado por S. Ex.a

Destaque n. o 563, requerido pelo Constituinte José
Genoíno, referente à Emenda n. o 7287.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Retiro,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirado.
Em votação o Destaque n.> 3639, requerido pelo Cons

tituinte José Camargo, referente à Emenda n.v 28413.
(Pausa)

S. Ex.a se encontra ausente.
Prejudicado o Destaque.

Em votação o Destaque n,v 4568, requerido pelo Cons
tituinte Francisco Rossi

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Retiro,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirado
o Destaque.

Em votação o Destaque n.O 5282, requerido pelo Cons
tituinte Manoel Moreira, referente à Emenda 11.0 27878.
(Pausa)

S. Ex.a não está presente.

Prejudicado o Destaque.

Em votação o Destaque n. O 7756, requerido pelo Cons-
tituinte Mansueto de Lavor.

S. Ex.a não está presente.
Está prejudicado o Destaque.

Em votação o Destaque n.O 7829, requerido pelo Cons-
tituinte José Serra, referente à Emenda n,v 34171.

S. Ex.a não está presente.

Está prejudicado o Destaque.
Em votação o Destaque n.? 8216, requerido pelo Cons

tituinte Arnaldo Martins, referente à Emenda n.O 22334.
S. Ex.a não está presente.
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Está prejudicado o Destaque.

Passemos ao art. 23.
Nada sobre o caput.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, o Constituinte Bonifácio de Andrada apresentou
a Emenda n.s 21993, que é Substiutiva do § 2.0

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A infor
mação da Mesa é de que foi retirada.

Mas há uma do Constituinte Virgildásio de Senna.

Em votação o Destaque n.O 5332, requerido pelo Cons
tituinte Virgildásio de Senna, referente à Emenda n.O 21231.
(Pausa)

S. Ex.a não está presente, mas existe indicação para
o Constituinte Celso Dourado fazer a defesa. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.

Está prejudicado pela ausência de ambos. Duas vezes
prejudicado.

Art. 28, inciso II, cujo texto do substitutivo diz:
"As ilhas oceânicas e marítimas já ocupadas

pelos Estados e Municípios."

Em votação o Destaque n.O 1658, requerido pelo Cons-
tituinte Délio Braz. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Fica prejudicado o Destaque

Em votação o Destaque n.O 3928, requerido pelo Cons-
tituinte Cláudio Ávila. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Fica prejudicado o Destaque.

Em votação o Destaque n.o 5641, requerido pelo Cons-
tituinte José Ignácio Ferreira. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.

Fica prejudicado o Destaque.
Em votação o Destaque n. O 2478, requerido pelo Cons-

tituinte Nelson Wedekin. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Fica prejudicado o Destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas PaBSarinho) - Passa-se
ao inciso lII, que trata das ilhas fluviais e lacustres.

Em votação o Destaque n.o 6612, requerido pelo Cons-
tituinte Vasco Alves. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Fica prejudicado o Destaque.
Em votação o Destaque n.o 4464, requerido pelo Cons-

tituinte José Egreja. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Fica prejudicado o Destaque.
Em votação o Destaque n.o 6820, requerido pelo Cons-

tituinte Ricardo Fiuza. (Pausa)
S. Ex.a não está presente.

Fica prejudicado o Destaque.
O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se

ao inciso V: "As terras de extintos aldeamentos indígenas".
Em votação o Destaque n.O 4463, requerido pelo Cons

tituinte José Egreja. (Pausa)
S. Ex.a não está presente.
Fica prejudicado o Destaque.

Em votação o Destaque n.O 6154, requerido pelo Cons-
tituinte Lélio Souza. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado o Destaque.

Em votação o Destaque n.O 745, requerido pelo Cons-
tituinte José Carlos Sabóia (Pausa)

S. Ex.a não está presente.

Prejudicado o Destaque.

Passa-se às emendas aditivas do art. 28.

Em votação o Destaque n.o 5332, requerido pelo Cons
tituinte Virgildásio de Senna. (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASro DE SENNA 
~r. Presidente, peço encarecidamente a V. Ex.a que me
mforme a matéria que está sendo votada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
referia-se ao art 30 do Substitutivo n.O 1, cujo caput diz:

"Incluem-se entre os bens da União: ... "
E V. Ex.a mandou que o inciso rr do art. 30 passasse

a ter a seguinte redação:

"Os lagos, quaisquer correntes de água em
terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de
um Estado, constituem limite com outros países
ou se estendem a território estrangeiro as águas
subterrâneas cujos depósitos naturai~ estejam
subjacentes ao território de mais de um Estado e
as águas superficiais e subterrâneas situadas nos
territórios ... "

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASro DE SENNA 
Essa matéria já foi votada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Esta ma
téria já foi votada.

Mas, V. Ex.a prossegue:

"Inclua-se no art. 30, § 4.°, do Projeto, Com
a seguinte redação:

§ 4.0 A União poderá transferir para o domí
nio municipal as águas de interesse exclusivamente
local situadas nos territórios."

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSro DE SENNA 
Como a lei não proíbe, implicitamente está permitido. Re
tiro a emenda. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o destaque n.O7765, requerido pelo Constituinte Man
sueto de Lavor. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.
Prejudicado.

Em conseqüência, declaro prejudicados os seguintes
Destaques: n.o 1746, de iniciativa do Constituinte Bocay
uva Cunha; n.O 2897, do Constituinte José Thomaz Nonô:
n.O 6622, requerido pelo Constituinte Vasco Alves; n.vs
7162, 7163, requeridos pelo Constituinte Roberto Balestra.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Constituinte, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, apenas para que ficasse registrado nos Anais
que o Destaque do Constituinte Bocayuva Cunha, que nos
c:ed~nciou para defendê-lo, não está prejudicado pela au
sencia do autor, mas porque o referido Destaque já se
encontra atendido.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Perfei
tamente.

Peço um minuto de pausa para que a. Se?ertaria se
organize, dado o número de destaques prejudicados.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Siqueira Campos, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr.
Presidente, o Partido Democrata Cristão sabe que não se
enquadra no Regimento da Comissão de Sistematização
a proposição que venho trazer a V. Ex.a, mas sabe tam
bém que V. Ex.a é um homem que pratica, em todos os
momentos da sua vida, não só a solidariedade humana
como, também, a fidalguia e a democracia. Então, pediria
a V . Ex.a que acolhesse uma proposta nossa de um voto
de regozijo pelo transcurso, hoje, dos 54 anos da cidade
de Goiânia e que, ao mesmo tempo, aprovasse, também,
o voto de solidariedade pelo acidente que a sua população
sofreu mais no campo econômico do que no campo pro
priamente da saúde, porque já está totalmente controlada
a radiação que só poderia contaminar alguém por contato,
naquela fase em que partículas da cápsula de césio esta
vam distribuídas na cidade, em razão da irresponsabilidade
das nossas autoridades. Hoje, tudo está recolhido, perfei
tamente controlado, sem nenhum perigo para a população
nem para os visitantes da nossa grande capital.

Pediria, pois, a V. Ex.a que acolhesse esse voto de
regozijo pela passagem do aniversário de fundação de
Goiânia. Quero, ao mesmo tempo, manifestar a minha
solidariedade às vítimas, principalmente às famílias das
duas pessoas atingidas pela radiação dessa cápsula de
césio, acontecida, como já disse, pela irresponsabilidade de
certas autoridades.

Esta a colocação que queria fazer, contando com o
apoio de V. Ex.a, apesar de não ter acolhida no Regimento
- e eu reconheço. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A pro
posta de V. Ex.a é devidamente acolhida. Embora não se
encontre, no Regimento da Comissão de Sistematização,
em votação, uma matéria desta natureza, nós, como Parla
mentares, como Constituintes, todos temos nossas obri
gações, independentes de membros da Comissão de Siste
matização.

Louvo a iniciativa de V. Ex.a e do seu Partido em tra
zer para os Anais da Casa a declaração que V. Ex.a acaba
de fazer.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte Raimundo Bezerra.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA - Sr.
Presidente, embora concordando com este pronunciamen
to do nobre Sr. Constituinte Siqueira Campos, quando ex
terna a sua preocupação com o prejuízo de ordem econô
mica não concordamos que este prejuízo seja maior do
que ~ perda de uma vida humana, desde quando temos ví
timas fatais, pessoas que já faleceram e, provavelmente, te
remos novas vítimas dentro de breves dias.

Era este o reparo que queria fazer.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Agradeço

a V. Ex.a

Peço aos Srs. Constituintes que tom~m se~s assent~s,

porque a planilha no esforço da Secreta~:a esta sendo dis
tribuída agora. Vamos contmuar a reumao.

Art. 29. Não há nenhum destaque para o caput, nem
para o § 1.0

Destaque, n.O 1039, requerido pelo Constitu~nt~ Vilso~

Souza, referente à Emenda n.O 23196, que substítuí o § 2.
(Pausa)

O nobre Constituinte está ausente.
Prejudicada.
Constituinte Vilson Souza, eu já havia declarado pre

judicado o destaque de V. Ex.a, mas ainda não anunciei o
seguinte.

Retirado.
Destaque D.O 4923-87, do Sr. Hélil? R~sas, :q~~

suprime o § 3.°, do art. 29, do Substítutívo D. 2.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - ?e~taq~e
n.O 4923, do Constituinte Hélio Rosas, que tem mdicaçao
do Constituinte Luís Eduardo para defender o Destaque.

Tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE LUíS EDUARDO - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Constituintes, o § 3.0 , do art. 29, do Subs
titutivo Cabral 2 impõe um limite à remuneração dos Depu
tados Estaduais. Por solicitação do Constituinte Hélio Ro
sas estamos sustentando a supressão do primeiro parágra
fo. Este é um desejo de todos os companheiros de todas
as Assembléias Legislativas do Brasil. Nesse momento, Sr.
Presidente, creio que seja a melhor solu9~0 transferir para
as respectivas assembléias a responsabIlld~des da !Ixaçao
da remuneração dos Deputados Estaduais. Se nao, ve
jamos:

Hoje os Deputados Federais e Senadores ficam expos
tos porque toda a sociedade sabe e tem conhecimento de
qu~ eles percebem dois terços da. remuneração dos Depy
tados Federais' como isso na prãtíca, Sr. Presidente, nao
acontece ficandos todos expostos ao ridículo e à condena
ção da opinião pública. Nesse instante, que estamos que
rendo dar autonomia para os Estados é importante que
os Deputados Estaduais fiquem responsáveis, sobretudo
perante a opinião pública, pela remuneração que. perce
bem' caso eles abusem, caso eles ultrapassem aquilo que
deseja a sociedade, eles têm como nós, Sr. Presidente, de
quatro em quatro anos, o julgamento popular.

Também não é justa a fixação para. t<2do o B.rasi~, pois
sabemos que, infelizmente, pelas. cO?<;!içoes regIOnaIs! lU;
clusíve quanto ao fator de dístrlbuíção de renda, nao e
justo que para todas as regiões seja fixado o mesmo pata
mar de salário.

Esta reivindicação de todas as Assembléias do Brasil
tem o apoio do Partido da Frente Liberal, através da sua
Liderança, que defende e confia nos Deputados Estaduai.s,
nossos companheiros. E mais, Sr. Presidente, no próprío
Substitutivo n.O 2, no art. 43, § 6.0 , fixa-se o valor máximo
das remunerações para todo o Brasil e estende-se, também,
para os Estados e Municípios. Com isso a sociedade estará
completamente precavida contra aqueles que resolveram
abusar da confianca que esta Assembléia, por certo, dará,
no instante em qiie suprimir esse parágrafo, transferindo
a responsabilidade aos nossos companheiros, Deputados
Estaduais.

Não creio que devamos, Sr. Presidente, partir do prin
cípio de que irá ocorrer abuso. Ao contrário, nesse mome~

to em que a classe política deseja a completa redemocratí
zação do Brasil, nesse momento de transição devemos. dar
confiança e responsabilidade aos nossos companheíros,
Deputados Estaduais.

Por isso, Sr. Presidente, e diante de tantos argumentos,
somos pela supressão do § 3.° do art. 29.

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a

palavra o Constituinte Ademir Andrade, para encaminhar
contra.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, o mal da política brasileira
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é que se criou uma espécie de político paternalista, de
político assistencialista e, em conseqüência disso, os polí
ticos têm que ter salário que dê para fazer esse assísten
cíalísmo. Essa é a nossa tradição.

Com relação à 'questão dos Deputados Estaduais, eu
me lembro que, em 1978, quando fui eleito Deputado Esta
dual, acontecia exatamente o que o Relator Bernardo Ca
bral coloca hoje no seu texto: o Deputado Estadual rece
b~a dois terços da remuneração, em dinheiro, do que rece
bia o Deputado Federal. Naquele tempo ,em 1978 era o
que está hoje aqui no texto do Relator Bernardo'Cabral
e isso é algo moralizador. Quero aqui me congratular com
o Relator Bernardo Cabral, porque a melhor hipótese que
há é essa aqui. O que ocorre, na realidade, é o seguinte: os
Deputados Estaduais na maioria dos Estados brasileiros,
estão ganhando quase duas vezes o que ganha, em recurso,
em dinheiro, o Deputado Federal. E isto por quê. Porque,
no período de 1978 a 1982, foi feita uma emenda consti
tucional nesta Oasa suprimindo essa vinculação de rece
ber 2/3 apenas do que se recebe em espécie. E os Depu
tados Estaduais, através da sua organização interparla
mentar, passaram a receber 2/3 de tudo que o Deputado
Federal recebe: 2/3 das passagens; 2/3 do apartamento que
o Deputado Federal que mora em Brasília, recebe; 2/3 da
cota de telefone; 2/3 da cota de Correio, enfim, passaram a
receber tudo e, conseqüentemente, passaram a ganhar muito
mais do que os Deputados federais. Eles não são obrigados
a viajar como viajamos, não são obrigados a telefonar in
terurbano como telefonamos, estão morando em suas ca
sas na Capital, e nós, aqui, estamos morando nos aparta
mentos da Câmara dos Deputados. Então, não é justo que
se sacrifique o Erário Público dos Estados com esses salá
rios absurdos que os Deputados Estaduais ganham, e de
maneira injusta, porque não é legal, não é correta essa co
brança em dinheiro de tudo o que temos de ter por neces
sidade de ofício, por necessidade de trabalhar em Brasília.

De uma maneira geral, entendo que ganhamos muito,
mas o Relator Bernardo Cabral traz uma forma correta,
traz uma forma lógica, traz uma forma justa, e deixar isto
para os Governos dos Estados ou para a decisão de cada
Assembléia é um perigo muito sério. A prova está no com
portamento que houve em todas as Assembléias Legislati
vas de todo o Brasil.

Os politicos, infelizmente, nesta hora, não levam em
consideração determinados aspectos éticos. Se fôssemos
esperar que eles tomassem a decisão mais correta em cada
um dos seus Estados, eles não estariam recebendo hoje
2/3 em dinheiro das passagens dos Deputados Federais;
2/3 do telefone; 2/3 da taxa de correio; 2'3, enfim, de tudo
o que temos de usar como Consctituintes, como Deputados,
porque trabalhamos em Brasília e temos, por obrigação,
de receber esses subsídios pelo local onde estamos traba
lhando.

Por isso devemos manter o texto do Relator Bernardo
Cabral, que traz uma situação que já vinha da época de 78.
É moralizadora, é importante para as Assembléias Legis
lativas e para os Governos dos Estados, de toda Federação
brasileira. Portanto, sou contrário à proposta de supressão
apresentada pelo Constituinte que me antecedeu, como
também por toda e qualquer mudança que possa haver no
texto do Relator. Virei aqui, a cada emenda que for apre
sentada, contestar as alegações e as propostas de mudan
ça ao texto do !Relator Bernardo Cabral. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar a favor, dou a palavra ao constituinte Siqueira
Campos.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEffiA CAMPOS - Sr.
Presidente, nobres colegas de Comissão, este assunto nas
ceu na Subcomissão dos Estados. Eu já havia feito o pri
meiro relatório sem constar qualquer alusão à fixação de
subsidias para Deputado Estadual porque entendia que era

mais uma intervenção descabida da União nos assuntos
dos Estados. É básico, é importante no princípio federa
tivo, exatamente, a autonomia dos Estados.

Sr. Presidente, também há uma diversidade muito
grande entre todas as unidades da Federação. Não pode
mos fixar normas para o Estado do Amazonas igual fixa
mos para o Estado de Sergipe. O Estado do Amazonas tem
de mais de um milhão e quinhentos mil quilômetros qua
drados; o Estado de Sergipe tem vinte e um mil quilôme
tros quadrados. Não podemos fixar normas que possam
obrigar, em qualquer aspecto, às autoridades e à população
do Estado do Piauí e. ao mesmo tempo, obrigar o Estado
de São Paulo a seguir determinadas medidas e providên
cias e até determinados direitos e deveres que não se ajus
tam à realidade de uma ou de outra unidade da Federação.

Mas, o Presidente da UPI, junto com o Constituinte
Hélio Rosas, autor do destaque supressívo que hoje esta
mos discutindo, trouxe um apelo para que eu incluísse no
segundo relatório da Subcomissão dos Estados o texto
que daria aos deputados estaduais o direito de percebe
rem 70% do que perecebem os deputados federais. Mesmo
contrariando princípios, Sr. Presidente, atendi aos depu
tados estaduais porque a classe política sabe, sugere, pro
põe e reclama determinadas providências.

Muito bem, revelei a minha posição, mas a modifiquei
em função desse pedido. Hoje chega o Deputado Hélio Ro
sas e a própria UPI à conclusão de que tinha razão naque
la época. E veja, Sr. Presidente, que na atual Constituição
há o dispositivo que fixa em 2/3 a remuneração dos depu
tados estaduais, que nunca foi cumprido nem por São
Paulo, nem por Sergipe, nem pelo Amazonas ou por quais
quer dos Estados da Federação.

Sr. Presidente, entendo que o Relator, baseando-se em
emendas que lhe foram Oferecidas, procurou caminho cer
to, moralizador. Ocorre que, tenho certeza, S. Ex.a mesmo
irá concordar, mais hoje, mais amanhã, se não o fizer hoje,
de que o melhor é deixarmos isso por conta das Assem
bléias Legislativas porque o político precisa assumir as
responsabilidades por seus atos. Não podemos fixar aqui
um critério que não será seguido e que, no final das contas,
vai servir para, amanhã, determinados deputados esta
duais dizerem: NliO, estamos estabelecendo esse critério,
estamos seguindo essa orientação porque os Constituintes
fixaram no artigo tal da Constituição Federal.

Assim, Sr. Presidente, cada um que assuma a sua res
ponsabilidade e fique comprometido pelo que possa ocor
rer perante a SUa respectiva população. A posição do Par
tido Democrata Cristão é pela supressão deste dispositivo
do § 3.° do art. 29, entregando às Assembléias Legislativas
o direito de fixarem a remuneração dos seus deputados.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator-Geral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presídente
srs, Oonstítuíntes, não ti?ha intenção de utilizar a pala~
:rra, mas e preCISO que nao se diga com tanta ênfase que
e preciso, que é necessário, que se impõe transferir a res
ponsabilidade para as Assembléias Legislativas como se
elas fossem irresponsáveis. Irresponsável é o texto anterior
que proíbe - como proíbe porque ainda não foi revogado
- se pagar a qualquer título, a deputados estaduais mais
de 2/3 dos subsídios da ajuda de custo.

É evidente que um deputado estadual não pode viver
com 2/3 do subsídio da ajuda de custo porque há outro tipo
de pagamento ao Deputado Federal. O que se quer aquí é
moralizar o que se paga aos deputados federais. Por isto
que Se está estabelecendo um limite, para que se acabe
com a via oblíqua das passagens, dos apartamentos e se
fixe realmente uma remuneração séria. São 600 mil c'ruza
dos, 700 mil que dá isso. 800? Um milhão? Seja quanto for,
mas que se tenha a coragem, porque a partir daí vai haver
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a incidência do Imposto de Renda também para os parla
mentares.

Agora. quando se criam fórmulas e a partir daí há a
alquimia de se burlar o erário a parti rdo Deputado Federal,
evidentemente que isso recai sobre o Deputado Estadual.
Agora, dizer que o texto impõe limitações, não! O texto
manda observar o limite exatamente por causa dos dese
quilíbrios regionais. Aqui, O que se diz é:

"§ 3.° A remuneração dos deputados esta
duais será fixada, observado o limite de dois
terços ... "

O Estado que é mais afortunado, pague mais ao seu
Deputado Estadual. O que é menos afortunado ... O pro
blema aí será da fixação da Assembléia Legislativa.

Agora, transferir uma irresponsabilidade. como se dis
se aqui, como se as Assembléias Legislativas fossem irres
ponsáveis, eu não poderia aceitar calado. Como também
não posso deixar de fazer um registro ao Constituinte
Ademir Andrade: é preciso ter coragem para assomar à
tribuna e dizer o que foi dito aqui, porque nós, deputados
federais - e fui Deputado Estadual - somos apoiados
pela infra-estrutura do Deputado Estadual, e dizer o que
foi dito reflete, realmente, um ponto de vista que precisa
ser respeitado.

O que entendo, Sr. Presidente, é que a idéia - e esta é
a posição do Relator - foi de uma moralização conjunta
tanto da Câmara dos Deputados como das Assembléias
Legislativas. O texto foi uma espécie de caminhada para
Se chegar a uma conclusão, agora. O Plenário é soberano;
o Plenário encontrará a melhor forma e com esta melhor
forma, evidentemente, que a Relatoria haverá de se com
por, por isto, vota contra a emenda supressíva e o desta
que do Constituinte Hélio Rosas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Gostaria
de merecer a atenção dos Srs. Constituintes para evitar
que ocorra problema semelhante ao que aconteceu com a
questão das 40, 42, 44 e 48 horas. Temos diversos projetos,
por isso, seria interessante que os Srs. Constituintes to
massem conhecimento, especialmente porque houve essa
dificuldade - porque nós andamos mais depressa do que
a própria secretaria nos pode proporcionar os dados - e
a planilha foi entregue recentemente. Então, direi, há
vários projetos supressívos, como este que nós estamos no
momento votando, automaticamente prejudicados no
caso de aprovação ou rejeição. Depois há projetos diferen
tes. Há um projeto substitutivo do Constituinte José Maria
Eymael que, praticamente, restabelece o texto atual da
Constituição, de dois terços ... Está retirado? (Pausa)

Quem, em nome de S. Ex.!>, pode me autorizar a reti
rar o pedido de destaque? Quem do PDC, autoriza esta
Presidência a retirá-lo? (Pausa)

O SR. CONSTITlJ'INTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr.
Presidente, em nome da Liderança do PDC autorizo a reti
rada do pedido de destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há outro
destaque do próprio Constituinte Hélio Rosas, que é o
autor daquele que estamos votando, que manda remunerar
no limite de 90%, exclusivamente a esse título, os depu
tados federais, vedados quaisquer acréscimos. São 90% do
que o Deputado Federal recebe em dinheiro.

Há um outro destaque substitutivo do próprio Consti
tuinte Hélio Rosas, são 6 (seis) alternativas de S. Ex.a,
que manda pagar dois terços do que percebe, a qualquer
título. Então, repete o que a Constituição atual prescreve.

Há um destaque do Constituinte Bonifácio de Andra
da, que manda que a remuneração dos Deputados esta
duais seja fixada na legislação anterior, naturalmente
pelas Assembléias Legislativas.

Há um destaque do Constituinte Adolfo Oliveira, que
manda que a remuneração dos deputados estaduais seja
fixada, observada o limite de 90% do que percebem em
dinheiro os deputados federais, vedados quaisquer acrés
cimos.

O SR. CONSTITUINTE LUíS EDUARDO - se. Presi
dente, pela ordem!

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não l

O SR. CONSTITUINTE LUíS EDUARDO - Sr. Pre
sidente, em virtude de um acordo entre as Lideranças,
peço a retirada de meu destaque ...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Esclareco
a V. Ex.a que ~ acordo de Plenário. .

O SR. CONSTITUINTE LUíS EDUARDO - Mantenho,
então, o meu destaque, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pratica
mente estão retirados todos. Os destaques em pauta estão
definidos.

Os Srs. Constituintes já sabem, portanto, as alterna
tívas que têm.

Vamos passar à votação do primeiro pedido de des
taque, que foi aqui defendido pelo Constituinte Luís Edu
ardo, pelo Constlituinte Siqueira Campos, e contestado
pelo Constituinte Ademir Andrade.

Passa-se à votação. A emenda é de supressão; supri
me-se o artigo.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, aprovada esta emenda ficam prejudicadas todas
as outras?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Todas!
A emenda é supressíva, uma vez aprovada, extingue o
texto; não pode haver mais nenhuma emenda modíf'ca
tíva, aditiva ou alternatíva a respeito.

O SR. CONSTITUINTE LUíS EDUARDO - Sr. pre
sidente, não é um acordo de Lideranças, mas há um con
senso entre a ampla maioria do Plenário, que prefere
votar a emenda do Constituinte Bonifácio de Andrada.

Conseqüentemetne, retiro a minha emenda e apóio a
emenda do Constituinte Bonífácío de Andrada. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação a emenda supressíva, apresentada pelo Constituinte
Ricardo Izar. (Pausa)

s. Ex.a não está presente.

Fica prejudicada a emenda.
Em votação a emenda supressíva, apresentada pelo

Constituinte Adylson Motta.

Pergunto a S. Ex.a se permanece COm a emenda.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Retiro
Sr. Presidente a emenda. '

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passamos
agora, às emendas substitutivas e modificativas.

Destaque do Constituinte Hélio Rosas. (Pausa)

S. Ex.a não está presente. O Indâcado seria o Cons
tituinte Luís Eduardo. Está retirado o pedido de destaque.

Outro destaque apresentado pelo Constituinte Hélio
Rosas, remunerando com o fixo dos 2/3 do que percebem
os deputados federais. (Pausa)

S. Ex.a está ausente e não há quem a defenda está
prejudicado. '
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Destaque n.o 006340-87 - Emenda n.o ES
22019-5, do Sr. Bonifácio de Andrada "que dá à
nova redação ao art. 38 § 2.° à remuneração dos
deputados estaduais será fixada na legislatura
anterior do substitutivo n.O 1 (art. 29, § S.o do
Substitutivo n.? 2)". (234.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Agora,
passamos ao Destaque n.> 6340 para o que solícito a aten
ção dos Srs. Constituintes. Este deve ser votado. É de
iniciativa do Sr. Constituinte Bonifácio de Andrada. S. Ex.a
fez uma alteração, 'em tempo hábil, da emenda que apre
sentou. Se me permite o nobre Oonstltuânte, Lerei a emen
da no seu todo para esclarecer ao Plenário.

Constituinte Bonifácio de Andrada, se V. Ex.a me
permite, vou Ler a emenda no todo e mostrar o que V. Ex.a

destacou. (Assentimento do autor.)

Destaque n.o 6340. Emenda n. O 22019. A emenda, no
todo, dizia:

"A remuneração dos deputados estaduais será
fixada na Ieg'slatura anterior, devendo obedecer
critérios lidênticos ao que receber o Governador
do Estado e respectivos Secretários ... "

S. Ex.a retirou exatamente esta parte final, de ma
neira que a emenda fica apenas com estas expressões:

" . " A remuneração dos deputados estaduais
será fixada na legislatura anterior ... "

Naturalmente, pela Assembléia própria!

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - E a in
flação?!

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não en
tendi V. Ex.a, V. Ex.a falou tão depressa que não deu para
eu ouvir.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Com esta
emenda vamos enganar o povo! Vamos ter que aumentar
todo ano os salários dos deputados das Ass-embléias

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Queira o
hábil Constituinte paraense inscrever-se para falar a fa
vor ou contra e a Mesa receberá com prazer a sua ins
crição.

Com a palavra o Constituinte Bonifácio de Andrada,
autor da emenda 'em questão.

O SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA
Sr. Presidente, Srs. oonstatutnte, consideramos que o pro
blema político econs.tituciona1 que diz respeito ao subsídio
dos deputados estaduais é matéria que há de submeter,
no Brasil, a tradição do nosso Direito COnstitucional que
parte do pressuposto da Federação. Ou somos um País
federativo, ou somos um Estado Federal, ou não somos.
Se somos um Estado Federal temos que nos curvar às
exigências e aos imperativos desta própria mecânica que
parte do pressuposto da autonomia estadual, que parte
do pressuposto das prerrogativas do Estado.

Julgamos que os deputados estaduais, através da As
sembléia Legislativa, na legislatura anterior, é que devem
ter a responsabilidade, a competência e a atribuição para
fixar os seus subsídios. Vlincular subsídios de vereadores e
deputados estaduais e federais é ferir o princípio federa
tivo e partir de um pressuposto de desconfiança quanto à
seriedade, ao valor, ao patriotismo e ao comedimento das
Lideranças e elites estaduais.

Este é o sentddo da nossa emenda.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) para

encaminhar contra tem a palavra o Oonstituinte Ademir
Andrade.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presídeste, Srs. Constituintes, existe argumentação no P1e-

riárío, em favor da emenda do oonstítuínte Bonifácio de
Andrada, que diz que um deputado do Acre não pode
ganhar o mesmo salário de um deputado de São Paulo.
Portanto, cada Estado teria o direito de eleger a remune
ração dos seus deputados.

Contra-argumento da seguinte forma: o texto do re
lator não diz que todo deputado estadual deve ganhar
exatamente os dois terços do Deputado Federal, e sim,
até o limite de dois terços, o que não impede que nenhuma
Assembléia Legislativa em todo este País possa pagar aos
seus deputados menos de 2/3 do que ganha o Deputado
Federal. Volto a esta tribuna e insisto que o texto do re
lator é o melhor que há, é o mais moraãzador que há, e
apresento a seguinte argumentação: o salário do Deputado
Federal é um salário extremamente acompanhado pela
opinião pública brasileira; acompanhado de perto; a ím
prensa está atenta a tudo o que se passa nesta Casa, e
atenta de tal forma, Sr. Presidente, que na legislatura
atual não conseguimos sequer fixar os nossos salários.

Reunimo-nos aqui e não foi possível a fixação dos
nossos salários. Foi um ato da Mesa que criou verbas Dor
fora daquilo que ganhamos nesta Casa, porque, na ver
dade, em termos de subsídios, estamos ganhando 60 mil
cruzados por mês. A taxa de transporte e de auxílio-ga
binete é que se somam mais 140 mil cruzados por mês,
o que soma, bruto, cerca de 200 mil cruzados por mês.

Então, é aqui que tem que haver um limite, é aqui
que tem haver a contenção e a moralidade neste País.
Não podemos admitir - e é lastimável que exista isso no
Brasil - que um trabalhador ganhe 2 mil e 600 cruzados
de salário mímmo e que existam pessoas' que trabalham
para o Governo e ganham 500 salários mínimos, como
já vimos os casos dos marajás do Mato Grosso, de tantos
lugares ai, de São Paulo, da Polícia Militar, ganhando
500 vezes o salário de outro trabalhador. Em nenhuma
parte do Mundo existe isto que existe aqui no Brasil.

Se queremos moralizar a classe política, temos que
impor esse limite aqui na Assembléia Nacional Consti
tuinte. Temos que manter o texto do Sr. Relator e temos
que deixar claro que os Deputados Estaduais devem rece
ber 2/3 daquilo que recebemos em espécie.

Creio que a opinião pública está nos vigiando e have
remos de saber levar a bom termo os nossos próprios salá
rios e, conseqüentemente, não permitir que as assembléias
abusem do erário.

li: esta a nossa manifestação, ficamos, portanto, com
o texto do Relator e contra a emenda Bonifácio de An
drada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Egídio Ferreira Lima, para
falar a favor.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA
Sr. Presidente e Srs. Constituintes:

A emenda do Constituinte Bonifácio de Andrada re
solve de maneira correta e sábia a contenda.

Primeiro S. Ex.a contempla o princípio de que nin
guém deve legislar em causa própria e este principio é
tradicional em nosso Direito e é reconhecido universal
mente por todos os países de regime democrático.

Ele também resolve um mal altamente danoso neste
Pais. que é a vinculação dos vencimentos de categorias
runcíonaís diferentes. O magistrado, o juiz de primeira
instância ganha X do que ganha o desembargador ou um
Ministro de Estado. Nós sabemos e a Nação contempla,
contristada, o que tem sido a fixação da remuneração de
um modo geral, dos Oongressistas e, mais lamentável, ~in
da, é o comportamento generalizado, com suas exceções,
naturalmente, das Assembléias Estaduais e das Câmaras
Municipais .
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Temos que resolver, com dignidade, essa questão 'em
relação a nós próprios e em relação aos demais legislado
res da Federação, quer no âmbito do Estado, quer no âm
bito do Município. Eu ouvi um grito do nobre Deputado
Gerson Peres indagando como ficaria o problema do rea
juste em face da incidência da íntlaçâo. É fácil de resol
vê-lo. Nós, Parlamentares, ficaremos sujeitos, em pé de
igualdade, à remuneração e ao reajuste de todos os servi
dores públicos. Nós estabeleceremos isto num momento
em que, previamente, para uma outra legislatura, fixar
mos os nossos subsídios e a nossa remuneração e, aí, tam
bém, o critério de reajuste que não pode ser outro se não
o comum dos funcionários, o de todos os servidores pú
blicos.

Esta emenda restaura a dignidade do Poder Legisla
tivo, não só no âmbito federal mas em todo o País. Esta
é a solução correta e é a solução precisa.

Por isto, Sr. Presidente, eu me manifesto pela emen
da do Sr. Constituinte Bonifácio de Andrada que teve o
mérito - como sempre ocorre com S. Ex.a de trazer uma
solução sábia, equilibrada e capaz de pôr fim à polêmica,
além de respeitar aquilo que está muito dentro dele, que é
o sentido da Federação, da autonomia dos Estados.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte Plínio Arruda Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Queria um esclarecimento do nobre Relator, sobre o
significado da palavra "em espécie".

Quando eu militava nas lides jurídicas, o que faz mui
to tempo, o pagamento poderia ser feito em dinheiro ou
em espécie; se fosse em dinheiro, era moeda cantante e
sonante, dizia o meu professor. E em espécie eram em
bens, era em coisas fungíveis, em coisas materiais.

Agora, escutei do nobre Sr. Constituinte Nelson Jo
bim, que é um jurista, e do eminente Sr. Constituinte
José Bisol, que é outro, que também em espécie se entende
por dinheiro. E, neste caso, pergunto por que não se es
creveu "em dinheiro", que não permitiria dúvida em ne
nhum brasileiro, não só nos juristas, mas em qualquer
outro que pudesse ler.

Então, queria saber de V. Ex.a, claramente, qual o
sentido da expressão "em espécie", para orientar o meu
voto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, prezados Colegas, nós estamos 'aqui com uma solu
ção mineira. Os mineiros são sempre maneírosos: eles fa
zem a coisa mineiramente e, depois, complicam lá adian
te. Esta é que é a verdade.

Não sou, em absoluto, radicalmente contrário à Emen
da do Constituinte Bonifácio de Andrada. Ele cortou a
parte essencial da emenda e deixou uma cabeça confusa.

Prestem bem atenção! Pelo respeito que tenho aos ar
gumentos do eminente Constituinte Egídio Ferreira Lima,
vou mostrar a S. Ex.a que esta emenda complica mais e
nos deixa muito mal perante a opinião pública, porque nós
vamos escrever uma coisa que nós não vamos cumprirI A
não ser que ele tenha escrito aqui numa linguagem dife
rente: tiA remuneração dos deputados estaduais será fi
xada na legíslatura anterior".

Logo, durante a legislatura, o deputado não pode mais
fixar a sua remuneração. Aí ele vai elaborar a lei 
V. Ex.a já deve estar pensando -, coloca todos os índices
de correção que, dado à galopante crise econômica, a de
fasagem salarial, a queda do prestígio da moeda e o diabo
que está ocorrendo no Brasil, no primeiro ano se tornarão

praticamente nulos. Aí vem um deputado querer legislar
em causa própria no decurso da legislatura, e ele está
proibido pela Constituição. Isso é desmoralizante para o
Poder Legislativo.

Aí é que está o problema desta emenda. Ela não é
moralizadora; ou, então, vamos correr para a supressão:
deixar que a Assembléia Nacional Constituinte taça como
queira. Agora, o que não pode é redigirmos um texto que
não vamos cumprir e vamos cair no ridículo.

Ainda há mais: o projeto, no seu art. 66, diz o se
guinte:

"Os deputados e senadores pereceberão idên
tica remuneração, fixada para cada exercício fi
nanceiro pelo Plenário do Congresso Nacional, em
sessão conjunta, e sujeita aos impostos gerais, in
clusive o de renda e os extraordinários."

Veja que uma coisa não se harmoniza com a outra. É
completamente diferente! Agora, quem vai garantir que
esse texto vai ser revogado, posteriormente à aprovação
desse?

De forma que não me parece que esta emenda seja a
ideal. Se o ideal existe em relação à emenda, seria supri
mir tudo e transferir a responsabilidade à Assembléia Le
gislativa. E se quiserem estabelecer um teto, o mais sua
ve, aquele que menos atinge os interesses financeiros; a
bolsa do deputado estadual, é a Emenda Adolfo Oliveira,
que estabelece 90% em dinheiro. Parece-me que o argu
mento do Constituinte Plínio Arruda Sampaio procede.
Em espécie também é a passagem, em espécie também é a
mordomia da moradia, em espécie são os selos e as cartas.

Então, estamos neste dilema. Não quero convencer
nenhum dos Srs. Constituintes, pois todos são capazes,
mas quero marcar a minha posição de Constituinte: não
sou favorável a esta emenda por estas razões que apre
sentei. Primeiro, porque não se harmoniza uma coisa com
a outra. Segundo, vamos dar uma oportunidade para que
as Assembléias Legislativas, no decurso dos quatro anos
de mandato, infrinjam o dispositivo constitucional. Por
que, em quatro anos, os índices que S. Ex.as estabeleceram
de correção, podem ficar defasados e, aí, S. Ex.as vão ser
obrigados a mexer na lei. Aí, vão legislar em causa própria,
aí vão praticar uma imoralidade. De forma que é este o
risco que corremos se não tivermos cuidado. Se queremos
limitar, usemos a Emenda Adolfo Oliveira; se não quere
mos, vamos suprimir tudo e transferir a responsabilidade
da fixação salarial às próprias Assembléias Legislativas.
Com isto, ficaremos em melhor situação.

Eram estas as considerações que eu desejava apresen
tar para votar contra esta emenda, porque não me parece
a mais adequada para o momento que vivemos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o sr, relator-geral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente, o Constituinte Plínio de Arruda Sampaio e o emi
nente Constituinte José Paulo Bisol têm absolutamente
razão; há um equívoco material aqui, que será corrígído se
porventura for aprovado o texto.

O relator, neste instante, quer defender os deputados
estaduais de forma diferente do que se disse aqui. Ouvi o
eminente Constituinte Egídio Ferreira Lima declarar que
esta emenda era a maneira mais correta e sábia de resol
ver o assunto. Imaginem os senhores que a cada quatro anos
- somente neste período - é que os deputados estaduais
poderão ter revistos os seus subsídios. É o que diz aqui: a
cada legislatura. Permita-me, nobre Constituinte e ouça
com a alegria com que ouvi V. E"Á.a - se não for possível
com a paciência que eu lhe devotei - o que se diz no art:
66 é que os deputados federais e os senadores têm a sua
remuneração revista a cada exercício financeiro. É o que
diz o art. 66. E mais: os deputados federais e os sena-
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dores vão ficar sujeitos aos impostos gerais, inclusive o
de renda e os extraordinários. Estamos acabando com
aquela censura que se faz, definitivamente, ao Parlamen
to federal. Conseqüentemente, esta emenda prejudica, de
forma terrível, os deputados estaduais, porque se a outra,
supressíva, deixava a critério das Assembléias, esta, sim,
feriria a autonomia dos Estados, impondo que a cada le
gislatura, ou sej a, quatro anos, eles possam ser revistos.

Sr. Presidente, esta emenda não tem como subsistir,
sob pena de se inverter o que se quer aqui: ao invés de
beneficiar as Assembléias Legislativas, elas serão funda
mentalmente prejudicadas.

:Él o parecer da relatoria, que votará contra a emenda.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
V. Ex.a que, já tendo usado ...

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA
Não vou atrapalhar a Mesa, nem vou contraditar o rela
tor. Quero apenas dizer que esse princípio... (Cruzam-se
apartes)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Um mo
mento! Isto pode ser importante para a nossa decisão.
Meu respeito pelo Constituinte é grande, mas o meu res
peito pelo Regimento é maior. Se S. Ex.a transgredir o
Regimento, pedirei que se silencie.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Apenas quero dizer ao relator que ele não alcançou o que
eu quis dizer. Mas, espero que o Plenário julgue as duas
hipóteses e aplaudirei a sua decisão, qualquer que seja,
mesmo entendendo que o relator esteja certo, embora eu
pense que não.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Muito
bem!

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Peço
a palavra, Sr. Presidente, para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Siqueira Campos.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Tem
o nobre relator a segurança de que eu jamais criticaria
o seu trabalho, que acompanho de perto. Além de seu
amigo pessoal, sou seu admirador e não quero nenhuma
compensação de V. Ex.a a não ser a honra de continuar
seu amigo. Agora, não votarei contra a orientação da
UPI, porque os meus deputados estaduais me pediram es
se compromisso e aceitei livremente. Desculpe-me V. Ex.a
O que V. Ex.a se comprometeu a fazer eu acho que já
atende bem: substituir espécie por dinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O enca
minhamento está terminado.

Em votação.
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.

Presidente, peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Só acei
tarei pergunta sobre votação.

O SR. CONSTITUINTE. VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, é para um esclarecimento, porque foi dito aqui
que havia sido feito um acordo de Lideranças, natural
mente envolvendo todas as Lideranças de todas as Ban
cadas. Eu queria esclarecer que a Bancada do PDT...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas P,assarinho) - Foi mu
dada a idéia' falou-se em consenso e não mais em unani
midade de Lideranças. De maneira que a posição de
V. Ex.a está ressalvada.

Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Alfredo Crempos, Almir Gabriel, Aluízio Campos, Antônio
Britto, Artur da Távola, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna,
Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, Fernando Henrique Cardoso, João Herrmann Neto,
José Richa, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson Carneiro,
Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo
Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo
Bezerra, Rodrigues Palma, Virgildásio de Senna, Wilson
Martins, Marcos Lima, José Tavares, Antonio Mariz, Israel
Pinheiro, Nelson Wedekin, Vilson Souza, octávio Elísio,
Euclides S,calco, Alceni Guerra, Arnaldo Prieto, Carlos
Chiarelli, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira,
José Jorge, José Lins, José Lourenço, Luís Eduardo, Mar
condes Gadelha, Osvaldo Coelho, Sandra Cavalcanti, Enoc
Vieira, Paes Landim, Hugo Napoleão, João Menezes, Mosa
rildo Cavalcanti, Jofran Frejat, Bonifácio de Andrada,
Adylson Motta, Francisco Rossi, Gaston.e Righi, Joaquim
Bevilácqua e Siqueira Campos. Votaram NAO os Senhores
Constituintes: Ademir Andrade, Bernardo Cabral, Fernan
do Gasparian, Fernando LYra, Haroldo Sabóia, João Cal
mon, José Fogaça, Sigmaringa Seixas, Vicente Bogo, Aloy
sio Chaves, Furtado Leite, Gilson Machado, Antônio Carlos
Konder Reis, Gerson peres, Jarbas Passarinho Floriceno
Paixão, José Maurício, Vivaldo Barbosa, Plínio Arruda
Sampaio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, Haroldo Lima e
Roberto Freire. ABSTENÇãO dos Senhores Constituintes:
José Paulo Bisol e José Thomaz Nonô.

O aR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 59 Constituintes;
votaram NÃO 23 Constituintes; abstiveram-se de votar 2
Constituintes. Total: 84 votos. O Destaque foi aprovado.

O Constituinte Aluízio Campos pede a palavra para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, a questão se vincula à prejudicialidade. A emenda
do Constituinte Bonifácio de Andrada limita-se a declarar
um requisito ou um pré-requisito para o estabelecimento
da remuneração dos Deputados Estaduais, no sentido de
que seja feita na legislatura anterior, como era no pas
sado. Mas isto, a meu ver, não prejudica emendas que
possam ainda existir sobre o montante da remuneração
ou critérios que devam prevalecer para adotá-las. Apenas
o destaque estabelece que a remuneração será fixada na
legislatura anterior, mas não diz se ela é equivalente a
dois terços, ou à metade, ou o que seja, da remuneração de
Deputados Federais. Desta maneira. se houver emenda es
tabelecendo critério de prefixação de subsídios, no meu
entender, essa fixação não estará prejudicada. Creio ser
este o problema. Por esta razão, peço a V. Ex.a que examine
a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, para contraditar a questão de ordem, o Consti
tuinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, a idéia do eminente Constituinte Aluízio Campos
parte de um equívoco. O texto primitivo dispunha um
valor. O Plenário substitui o texto primitivo que tinha
um teto por critério diverso. Logo, não há mais espaço
possível para se retornar àquilo que foi suprimido pelo
próprio plenário.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Essa é
exatamente a interpretação da Presidência da Mesa. Todas
as matérias que agora se seguem, fixando parâmetros de
remuneração, estão prejudicadas.

Em conseqüência, ríca prejudicado o Destaque n. O 6455,
de iniciativa do Constituinte Adolfo Oliveira.

Passamos ao § 4.0
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Em votação o Destaque n.o 6210, requerido pelo Consti-
tuinte José Santana. (Pausa)

S. Ex.a não se encontra presente.
Prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque Aditivo n.> 3077, requerido
pelo Constituinte Ézio Ferreira. (Pausa)

S. Ex.a não se encontra presente.
Prejudicado o destaque.
Em votação o Desta-que n.o 3570, requerido pelo Cons

tituinte Inocêncio Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE INOCÊlNCIO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -Tem a
palavra V. Ex.a, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE INOCÊlNCIO OLIVEffiA - Sr.
Presidente, peço a V. Ex.a que este destaque seja trans
ferido para o Titulo IV, Capítulo IV, do Poder Judiciário,
onde fica muito mais adequado.

Durante o pronunciamento do Sr. Inocêncio
Oliveira, o Sr. .Jarbas Passarinho, 3.0 -Vice-Presi
dente deixa a cadeira da presidência. que é ocupa
da pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso, 4.0 -Vice
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ferna-ndo Henrique Cardoso) 
Ouço o Sr. Relator. (Pausa)

O destaque de V. Ex.a já foi transferido para o tópico
do Poder Judiciário.

O SIR. CONSTITUINTE INOCÊlNCIO OLIVEffiA - Sr.
Presidente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos agora ao destaque supressivo do Constituinte
Aluizio Campos.

Leio:
"Nenhuma Assembléia Legislativa poderá fun

cionar, em cada ano, por mais de seis meses nem
menos de três meses, conforme estabelecido pela
Justiça Eleitoral."

Retirado.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Passamos 00 art. 30.
Em votação destaque do Constituinte José Carlos

Grecco pedindo a supressão do art. 30. (Pausa)
S. Ex.a não está presente.

Prejudicado o destaque .
O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE- Sr. Pre-

sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDIRADE - Gos
taria, Sr. Presidente, de dirigir-me 00 Relator sobre esse
problema do art. 30. Tanto no caso do Governador como
no caso do Prefeito, há uma questão que. tenho certeza
não é idéia do Relator, e se ficar como está vai acontecer
uma coisa absolutamente inadmissível.

O art. 30 diz:

"O Governador de Estado será eleito até 45
dias. .. para o mandado de 4 anos e toma-rá posse
no dia 1.0 de janeiro do ano subseqüente, aplican

do-se a regra do art. 87 e parágrafos."
É a questão da eleição em primeiro turno: a eleição

indireta do Governador pela Assembléia Legislativa, ou

pela Câmara dos Deputados, no caso de Presidente. No
caso do Governador, como está aqui, ele seria eleito pela
Assembléia Legislativa atual e não pela Assembléia Legis
lativa que seria eleita junto com ele, Governador do Estado
já que a eleição dos Goverandores e Deputados se dar:Í
n~ mesma data. Ficou uma questão muito confusa. Isso
nao pode permanecer no texto, em hipótese alguma. por
que, a permanecer esse texto e a permanecer a hipótese
da eleição indireta no segundo turno, o Governador do
Estado será eleito pela Assembléia Legislativa atual.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A questão de ordem de V. Ex.a é bem posta e clara. Peço
que o Relator esclareça.

O SR. RELATOIR (José Fogaça) Em atenção ao pedido
de esclarecimento do nobre Constituinte Ademir Andrade,
a Relatoria esclarece o seguinte: esse § 4.° é, notoriamente,
uma regra acessória ao art. 87. Se V. Ex.a entende que
o conteúdo do art. 87 é incorreto, é equivocado, do ponto
de vista político, bastará uma emenda ao art. 87 modifican
do a sua proposta, para que, necessariamente, o § 4.° tam
b~m se alerte, ou seja, para que a eleição passe a ser
díreta,

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Permita
me, Sr. Presidente. Isso é novo, Sr. Relator, porque veio
agora no substitutivo do Relator Bernardo Cabral. Por
tanto, não vejo como possamos emendá-la.

O SR. RELATOR (José Fogaça) posso dizer a V. Ex.a
que há emendas nesse sentido, não só emendas supressivas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Permitam-me V. Ex.as A questão de ordem foi esclare
cida. Há emendas supressivas, é só votá-las, se V. Ex.a

desejar.
Continuemos a votação.
Passa-se ao art. 30. Há uma emenda supressiva do

Constituinte Wilson Campos. (Pausa)

S. Ex.a não está presente. Prejudicada.
Constituinte José Egreja. (Pausa) Não está presente.

Prejudicada.
Constituinte Mussa Demes. (Pausa) Não está presen

te. Prejudicada.
Constituinte Valter Pereira. (Pausa) Não está presen

te. Prejudicada.
Constituinte Waldyr Pugliesi. (Pausa) Não está pre

sente. Prejudicada.
Constituinte Eraldo Tinoco. (Pausa) Encontra-se pre

sente e retirou.
Destaque n.O 007744-87, do Sr. Gastone Righi,

"que suprime as expressões "aplicando-se a regra
do art. 87 e parágrafos" do art. 30, do Substitu
tivo 2". (235 votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Há uma preferência do Constituinte Gastone Highi para
uma emenda modificativa. S. Ex.a está presente?

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA
É a de n.O 7744?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Sim.

Diz:
"Suprimir as expressões "aplicando-se", até pa

rágrafos."
Ou seja, para resolver precisamente a questão propos

ta pelo ilustre Constituinte.
Vamos votar a preferência solicitada pelo Constituinte

Gastone Righi.
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Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo queiram
permanecer sentados. (Pausa)

Aprovada.
Tem a palavra o nobre Constituinte Joaquim Bevilac

qua, para defender a emenda.
O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA 

Sr. Presidente, as razões da emenda do Constituinte Gas
tone Righi são óbvias: para evitar que se consagre um
princípio com o qual não concorda a maioria desta Casa.
Aliás, essa disposição já aqui foi expressa por vários par
lan:e~t~res: O mecanismo para que possamos suprimir essa
eleição Indireta do Governador biônico está exatamente na
emenda cujo destaque V. Ex.a acaba de enunciar, que é
o Destaque n.O 07744, do Constituinte Gastone Righi.

Por esta razão, encaminho a favor da emenda, supri
mindo, portanto, a parte final, referente ao art. lU, fixan
do a regra da eleição direta e suprimindo a regra da elei
ção indireta.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Para encamínhar contra, concedo a palavra ao nobre Cons
tituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, Srs. e Sras. Constituintes:

Na verdade, a emenda proposta pelo Constituinte Gas
tone Righi afasta, em definitivo, a possibilidade de que
tenhamos, nàs eleições dos Governos estaduais, dois tur
nos.

Oportunamente, quando no art. 87, examinarmos a
forma pela qual se dá a eleição em dois turnos, tenho
certeza de que o sentimento democrático desta Casa ha
verá de restabelecer dois turnos sempre pela vontade do
povo e não pela recriação de Colégio Eleitoral. Mas quan
do isso obtivermos, evidentemente, as remissões aos casos
de eleições em dois turnos, para prefeitos municipais e
para governadores, estarão ajustadas ao espírito clara
mente democrático, lisamente democrático.

Suprimir agora a possibilidade dos dois turnos, argu
mentando que lá adiante está o Colégio Eleitoral é, na
verdade, acabar, em definitivo, com este avanço extraor
dinário que haverá de significar o estabelecimento de elei
ções em dois turnos, mas sempre pela voz e pelo coman
do do povo brasileiro. Por isso, na mesma medida em que
antecipo, obviamente, a posição de lá no art. 87 restabele
cer o conteúdo democrático do substitutivo anterior, aqui
não há outra posição senão a de manter os dois turnos e,
com isso, rejeitar a emenda do Constituinte Gastone Righi.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE rosa LINS - Sr. Presidente,
eu gostaria que fosse esclarecido como ficaria o texto
do art. 30, com a emenda Gastone Righi.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Ficaria assim:

"O Governador de Estado será eleito até 45
dias, antes do tempo do mandato do seu anteces
sor, para mandato de 4 anos, e tomará posse no
dia 1.0 de janeiro do ano subseqüente."

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Por que
não põe dia 2 de janeiro?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Porque a matéria não tem emenda. Eu preferiria também.
E quantos de nós seremos Governadores?

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE' ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, deve ficar esclarecido que o dispositivo que
estamos votando é o que trata de quando serão realizadas
as eleições para Governador e a posse. Não tem nada a
ver que seja a um turno, dois turnos que tenha direta
ou indireta. "

A supressão do que se refere a dispositivos do art.
87, em nada atrapalha o que este dispositivo quer deter
minar, ou seja, 45 dias antes de terminar o seu mandato,
ele terá que ser eleito e tomará posse em 1.0 de janeiro.
A questão se em um turno ou dois trataremos. Portanto
seria importante suprimir agora. Não temos por quê man~
ter isto que é espúrio, esdrúxulo, seja presidencialista, seja
parlamentarista o sistema que queremos adotar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaca) - Sr. Presidente e
Srs. Constituintes, o local adequado para tratar dessa
matéria é exatamente o art. 30, porque estamos tratando
ai da organízação dos !!lstados. Portanto, este é o local
adequado; nao tem razao o Constituinte Roberto Freire
e não procede sua argumentação.

Aqueles que votarem SIM, em favor da emenda Gas
tone Righi, pela supressão, estarão acabando com a elei
ção de dois turnos para Governador.

Gostaria de deixar bem claro, que o votar SIM signi
fica eliminar a eleição em dois turnos para o Governo de
Estado.

A manutenção do principio da eleição em dois turnos,
para os Governos de Estado, está aqui assegurada, nada
tem a ver com a questão de ser direta ou indireta. A ques
tão de ser direta ou indireta vai ser tratada, isto sim, no
art. 87, que trata da eleição do Presidente da República.
E, desde já, a Relatoria adianta, em nome do Relator Ber
nardo Cabral, que irá acolher uma emenda do Constituinte
Nelson Carneiro, que restabelece eleição direta no primeiro
e no segundo tur~os. (Palmas) O que significa dizer, que
o_temor que [ustífíca a em~nd!1 Gastone Righi não procede,
~a~ tem fundamento. Se e so para acabar com a eleição
mdireta, ou com o chamado Colégio Eleitoral, não tem
fundamento. Mas se o que se deseja é acabar com a elei
ção em dois turnos, então é outra coisa. Mas a Relatoria
se pronuncia contrária a esta Emenda e é pela manuten-
ção do texto. '

Trata-se de uma regra acessória e que, portanto, na
sua natureza e no seu conteúdo será alterada lá no
artigo especifico, que é o art. 87. '

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. (Assentimento do
Presidente) - Solicitaria que o Relator indicasse - e é
uma questão de esclarecimento - para não ficarmos na
quela de dizer que não temos razão. É uma questão de
leitura, de interpretação quase que literal. Aqui trata o
seguinte, no art. 30 ~ veja como estou entendendo:

"O Governador do Estado será eleito até 45
dias antes do término do mandato do seu ante
cessor."

Eu aí perguntaria a V. Ex.a : isto pode ser em eleições
de um turno ou de dois? Nada impede. Correto? Para
mandato de quatro anos. Também pode ter mandato de
quatro anos sendo eleito em um turno ou com dois.
E tomará posse no dia 1.0 de janeiro do ano subseqüente
- ele tomará posse sendo eleito com um turno ou dois
turnos. Agora, aplicando-se a regra do art. 87 e seus pará
grafos significa que vai haver dois turnos e um segundo
de Colégio Eleitoral - desnecessário! Porque essa questão
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de turno, será um ou dois, vai ser tratado no capítulo
específico! Ali é no capítulo específico.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - V. Ex.a está equi
vocado, Constituinte Roberto Freire.

Sr. Presidente, a Relatoria pede a palavra para escla
recer. Não vejo razão na argumentação do Constituinte
Roberto Freire.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Presidência dará a palavra oportunamente a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Tem a palavra, pela ordem, o Deputado Constituinte Car
los Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Sr. Presidente, penso que é muito importante a minha
intercessão, porque o Relator acaba de declarar que se
acolhida a emenda estará totalmente prejudicada a pos
sibilidade de eleição em dois turnos. Não acredito que
essa interpretação possa ser, por exemplo, acolhida pelo
Relator, porque S. Ex.a sabe que no art. 9.°, das Dispo
sições Transitórias, está estabelecido que as Assembléias
Legislativas, com poderes constituintes, elaborarão, no
prazo de até seis meses, a Constituição do Estado, obser
vados os princípios desta. Ora, as Constituições dos Esta
dos, quando dispuserem sobre as eleições dos Governa
dores, o farão de acordo com os princípios estabelecidos
nesta Constituição sobre a eleição do Presidente da Repú
blica. De modo que não há como outra interpretação
ou, pelo menos, aceitar a circunstância de que, por exem
plo, retiramos daqui aquela ligação com o inciso, que isso
determine a eliminação da eleição do Governador em
dois turnos. Penso que essa afirmação da Relatoria, pelo
Sub-Relator, parece-me muito rígida e, no meu entender,
não verdadeira. De modo que gostaria de ouvir a opinião
do Relator-Geral.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁCQUA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Tem a palavra o Constituinte Joaquim Bevilácqua, pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BE,VILACQUA 
Sr. Presidente, eu queria deixar bem claro que a inter
pretação dada pelo ilustre Relator José Fogaça absolu
tamente não tem nada a ver com o espírito da Emenda
Gastone Righi. Essa emenda, como bem salientou o Cons
tituinte Roberto Freire e como reafirmou o Constituinte
Carlos Bant'Anna, prevê deixar o texto com maior clareza.
Esta remissão ao art. 111 do texto antigo, na realidade,
art. 87, parece-me antecipada e precipitada. Não estamos
cuidando aqui da eleição do Presidente da República,
mas da eleição do Governador de Estado.

Os princípios adotados pela Constituição, como salien
tou o Constituinte Carlos Sant'Anna, serão obedecidos.
O que não se pode é vincular desde já, ou seja, deixar
essa vinculação - até porque é imprópria, pois, repito,
não estamos tratando de eleição do Presidente da Repú
blica, mas de Governador de Estado - a um artigo que
ainda vamos discutir e cujos princípios ainda não estão
bem claros, que cuidam inclusive da possibilidade de elei
ção indireta entre o primeiro e o segundo turno.

O encaminhamento é muito claro: é pela supressão
desse trecho, que torna confusa a matéria, para maior
clareza.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Perguntaria a V. Ex.as se há alguma informação adicio
nal. Estou deixando o debate fluir, porque a matéria é
relevante. Há algum argumento novo? Se houver, peço
que acrescentem; se não, pediria a V. Ex.as que não limi
tassem o prazer de ouvi-los.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, não se trata de discutir se há argumento
novo ou não, mas se há consistência nos argumentos
apresentados anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Isso é debate, e ele já está encerrado, nobre Constituinte.
A fase do debate já está encerrada.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Isso não é debate; estamos aqui discutindo uma questão
de ordem que foi suscitada. Não é mais problema de
mérito, mas se isso elimina ou não a eleição direta em
dois turnos para Governador de Estado.

O Constituinte Roberto Freire levantou uma questão
que é pertinente só até o ponto em que a matéria deixa
omissa uma decisão sobre eleição em dois turnos agora
para Governador de Estado. E nesse ponto acho que o
Relator está com inteira razão. Não haverá outra opor
tunidade. Se retirarmos, fica em aberto a questão, e o
que 'estamos querendo, ao aprovar o texto do Relator é
definir agora que a eleição de Governador é em d~is
turnos.

.Se não fizerm?s isso agora não teremos outra opor
tumdade, Sr. Presidente. Se o sistema eleitoral de dois
turno~ vai ser modificado adiante, é outro problema;
havera uma .e~enda que vai melhorar. Mas a definição
de que a eleição de Governador de Estado será em dois
turnos só pode ser feita agora. E é claro que se elimi
narmos isso vamos ficar a ver navios.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Quero
reconhecer que me equivoquei quando da interpretação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - É ver
dade que quando se manda aplicar, não há no capí
t1;Uo que trata das eleições de Governadores,' nada que
díga dOIS turnos, a nao ser o art. 87. É verdadeiro. Quero
so esclarecer: continuarei votando pela supressão, até
porque, como parlamentarista, acho desnecessário os dois
turnos.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI _
Sr. ~residente, um es~larecimento. Com relação ao art. 5.0,
§ 1. , chamo. ~ atenção de V. Ex.a para que me esclareça
sobre a matéria.

Estabelece o § 1.0 que os mandatos dos Governadores
e dos Vice-Governadores eleitos em 15 de novembro de
1986 terminarão no dia 15 de março de 1991. É o art. 5.°
§ 1.0, das Disposições Transitórias. O art. 30, ora em
debate, da parte permanente, estabelece que "o Gover
nador de Estado será eleito até 45 dias antes do término
do mandato. ~e se~ antecessor ... ", ou seja, poderemos
ter uma eleição, seja como for, em dois turnos ou em
um turno, até o dia 1.0 de fevereiro de 1991.

Continua o artigo:

" . .. para mandato de 4 anos, e tomará posse
no dia .1.° ~e janeiro do ano subseqüente, isto é,
1.0 de janeiro de 1992, aplicando-se a regra ... "

Numa interpretação combinada do art. 30 da parte
permanente c.om o § ~.o do art. 5.° das Disposições Tran
sítôrías, permite, enseja que tenhamos a eleicão do Gover
nador em fevereiro de 91 e, por disposição éonstitucional
a,posse desse Governador em 1.0 de janeiro do ano subse~
quente, com uma vaeatío Iegís, a nível de governo de
dez ou de nove meses e meio, sem que a ConstituÍcão
estabeleça quem estará no exercício do governo neste
prazo, uma vez explicitada e interpretada a matéria nos
moldes regimentais e nos moldes constitucionais.

Por isso que, antes da votação, gostaria de saber quem
vai ser o Governador de 15 de março de 1991 a 1.0 de
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O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Está registrado e quem sabe nas Disposições Transitórias
possamos corrigir.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA 
Pela ordem, Sr. Presidente, só para registrar que votando,
NãO, Iremos consagrar hoje a possibilidade da eleição ín
direta pelo § 2.0 do art. 87.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Carlos Sant'Anna, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Ro
drigues Palma, Antonio Mariz, Euclides Scalco, Edme Ta
vares, Eraldo Tinoco, José Jorge, Luís Eduardo, Osvaldo
Coelho, Paes Landim, Hugo Napoleão, Jofran Frejat, Ger
son Peres, Francisco Rossi, Joaquim Bevilácqua, Siqueira
Campos e Roberto Freire. Votaram NÃO os Constituintes:
Alfredo Campos, Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Cid Carva
lho, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fer
nando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Fernando
Lyra, Haroldo Sabóia, João Calmon, João Herrmann Neto,
José Fogaça, José Paulo Bisol, José Richa, Manoel Morei
ra, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton
Friedrich, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Be
zerra, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson
Martins José Tavares, Israel Pinheiro, Vilson Souza, Vi
cente Bago, Octávio Elísio, Alceni Guerra, Aloysio Chaves,
Arnaldo Prieto, Inocêncio Oliveira, José Lins, José Louren
co Marcondes Gadelha, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira,
Valmir Campelo, Gilson Machado, Mozarildo Cavalcanti,
Antônio Carlos Konder Reis, Bonifácio de Andrada, Adyl
son Motta Floriceno Paixão José Maurício, Vivaldo Bar
bosa Plinio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira e Haroldo
Lim~. ABSTENÇÃO dos Senhores Constituintes Carlos
Chiarelli e Ademir Andrade.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 19 Cons
tituintes; votaram NãO 55 Constituintes; abstiveram-se de
votar 2 Constituintes. Total: 76 votos. O Destaque foi
rejeitado.

Passamos ao Destaque n.o 3500, do Constituinte Aldo
Arantes.

Está prejudicado. É exatamente igual ao anterior.

Do Constituinte Délio Braz. (Pausa)
S. Ex.a está ausente.
Está prejudicado.
Do mesmo autor, Destaque n.O 1660. Também prejudi

cado.

Do Constituinte Ézio Ferreira, Destaque n.O 378. (Pau.
sa)

março de 1992 nos Estados brasileiros, respeitadas as dis
posições aqui contidas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Talvez seja uma tentativa de o Brasil se acostumar a
viver sem governo.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente ...

O SR. CONSTITUINTE INOCftNCIO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O Sr. Relator está com a palavra, darei a palavra a V. Ex.a
em seguida.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
o ato das Disposições Transitórias, que fixa para 15 de
março de 1991, é um respeito ao governador que foi eleito
no dia 15 de novembro de 1986 e que tem que terminar no
dia 15 de março de 1991.

A regra geral, a partir de agora, se aprovado o texto
constitucional embutido, é que aquele não mais terminará
em 15 de março de 1996, mas sim no dia 1.0 de janeiro de
1996. Não haverá vacatio Iegís, Não haverá dez meses sem
governo, em absoluto, eminente Senador Carlos Chiarelli.
Observe que o mandato do Governador que foi eleito no
dia 15 de novembro de 1986, eu não poderia dizer que o
mandato terminaria a primeiro de janeiro de 1991, porque
estaria amputando 2 meses e meio de um mandato que
era seu. Não poderia fazer isso. Mas estabeleci que o pró
ximo que se eleger vai saber que tomará posse no dia pri
meiro de janeiro - esta é a regra, respeitado o mandato do
atual Governador.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI - Per
mite V. Ex.a um aparte?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a poderá falar somente após o término da fala do
nobre Relator, porque não é permitido apartes.

Tem a palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Quanto ao emi
nente Constituinte Carlos Sant'Anna, houve uma ligeira
confusão entre o princípio e a regra substantiva. Quando
se faz a remissão ao art. 87, o nobre Constituinte Marcon
des Gadelha esgotou a argumentação com uma clareza me
ridiana e com uma perfeição irretocável, e que tenho a
certeza de que será completamente desnecessário que eu,
aqui, seja repetitivo até porque os Anais da Constituinte
devem fazer justiça ao que S. Ex.a aqui disse e não seria
eu quem iria repetir na esteira da sua argumentação. De
modo que, Sr. Presidente, ainda bem que o eminente Cons
tiutinte Roberto Freire teve a elegância que acaba de ter,
própria de um parlamentar. De modo que, Sr. Presidente,
acho que a matéria está suficientemente esclarecida e nada
há mais a aduzir.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Presidência considera a matéria esgotada. Vamos passar
à votação.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI - Sr.
Presidente ,gostaria que ficasse registrado que não há ne
nhum intuito de redução de mandato. Há a denúncia cla
ra de que com o texto em vigor, mantido o mandato como
deve ser e permitida a eleição até o dia primeiro de feve
reiro, como está explicitado na parte permanente, encerra
se o mandato do atual em 15 de março, porque é o que di
zem as Disposições Transitórias, mas se diz que o suces
sor vai tomar posse em primeiro de janeiro do ano subse
qüente.

Cria-se, inequivocamente, uma acefalia em termos de
poder.

Fica o registro, Sr. Presidente.

sal

S. Ex.a está ausente. Está prejudicado.
Passamos, agora, ao art. 31.

Destaque n.D 774, do Constituinte Percival Muniz. Pau.

S. Ex.a está ausente.
Está prejudicado.
Destaque do Constituinte Prisco Viana. (Pausa)
S. Ex.a está ausente.
Está prejudicado.
Destaque do Constituinte Eraldo Tinoco.
S. Ex.a retirou-o.
Destaque do Constituinte Vascos Alves. (Pausa)
S. Ex.a. está ausente.
Está prejudicado.
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Do mesmo autor, Destaque n.O 6646.

~tá prejudicado.
Agora vamos passar a algumas emendas aditivas ao

capítulo. Acabaram-se as emendas substitutivas.
Há um pedido de preferência, pedido pelo Constituin

te Euclides Scalco, para o Destaque n.o 7065, sobre a Emen
da n.O 32519, do Constituinte Nelson Jobim. (Pausa)

Retirado.
Destaque n.O 7007, do Constituinte José Carlos Grecco.

(Pausa)
S. Ex.a está ausente.
Está prejudicado.
Destaque do Constituinte Cunha Bueno. (Pausa)

Retirado.
Destaque n.o 667, do Constituinte Brandão Monteiro.

(Pausa)
Retirado.
Destaque n.o· 1121, do Constituinte Vivaldo Barbosa.

Retirado.
Destaque n.o 2024, do Constituinte Eduardo Jorge.

(Pausa)
S. Exa está ausente.
Está prejudicado.
Destaque do Constituinte Virgílio Guimarães. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.
Está prejudicado.
Destaque n.O2110, do Constituinte João Paulo. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.
Está prejudicado.
Do mesmo autor, Destaque n.? 2183.

Está prejudicado.
Destaque do Constituinte Nelson Wedekin. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.
Está prejudicado.
Destaque do Constituinte José Geraldo. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.

Está prejudicado.
Destaque n.O 3662, do Constituinte Oswaldo Lima Fi-

lho. (Pausa)
Está prejudicado.
Destaque do Constituinte Hélio Rosas. (Pausa)
S. Ex.a está ausente.
Está prejudicado.
Destaque n.> 5907, do Constituinte Roberto Freire.

(Pausa)

Retirado.
Destaque n.o 6650, do Constituinte Vasco Alves.

(Pausa)
S. Ex.a está ausente.
Está prejudicado.
Destaque do Constituinte Vasco Alves. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.
Está prejudicado.

Destaque do Constituinte Darcy Pozza. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.
Está prejudicado.
Destaque do Constituinte Francisco Dornelles. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.
Está prejudicado.

Destaque n,? 007065-87 do Sr. Nelson Jobim
- Emenda n,v ES-32519-1, do Sr. Antônio Perosa,
"que acrescenta artigo no Capítulo 111 do Título IV,
com a seguinte redação "a Constituição Estadual
disporá sobre a iniciativa popular (236.a votação)
de projetos de lei ou propostas de emendas à
Constituição e sobre o referendo às leis no Estado
e no Município (Substitutivo I) (Título 111,
"caput", Substitutivo 2)".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Aqui há um Requerimento de preferência do Constituinte
Euclides Scalco sobre a Emenda n.O32519 para ser aditado
como parágrafo do art. 27 do Substitutivo lI.

Aqui está emenda aditiva:

"Art. A Constituição Estadual disporá sobre a
iniciativa popular de projetos de lei ou de propos
tas de emenda à Constituição e sobre o referendo
às leis no Estado e no Município."

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Constituinte Pimenta da Veiga, para
encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE (Pimenta da Veiga) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, trata-se de emenda do Depu
tado Antonio Perosa, que dispõe sobre a obrigatoriedade
das Constituintes estaduais estipularem uma forma, medi
ante a qual projetos de lei ou propostas de emenda à
Constituição possam ser apresentadas por iniciativa popu
lar. Sabemos que a tendência dos legislativos modernos é,
sem perderem a função principal de legislar, permitirem
também que, no curso da legislatura, a população possa
apresentar iniciativas que serão, enfim, decididas pela pró
pria Assembléia Legislativa. Além disto, a emenda propõe
também que essa mesma faculdade seja estendida aos
municípios.

}jj uma medida altamente democratizante, que não
prejudica em nada o trabalho legislativo mas, ao contrário,
só vem complementá-lo.

Não pode a população de um Município ou de um Esta
do ficar impedida de ver apreciada uma iniciativa sua
por uma deliberação elitista das assembléias. Por isto,
defendemos que esta emenda seja aprovada, para que a
participação popular se dê de forma cada vez mais aperfei
çoada.

Queremos lembrar que dispositivo semelhante existe
no texto, em relação ao Congresso Nacional. Seria, por
tanto, apenas estender aos Municípios e Estados o que já
está previsto para o Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Para encaminhar 'contrariamente à emenda, tem a pala
vra o Constituinte Marcondes Gadelha.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, esta proposta é uma forma de abdicação
de um princípio ou de um sistema que nós já adotamos
por definição, que é o da democracia representativa, da
democracia indireta. No momento em que nos organiza
mos em Assembléia Nacional Constituinte; no momento
em que criamos corpos deliberativos de natureza repre
sentativa, assumimos clara e definitivamente o princípio
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da validade da delegação; da outorga, por parte da popu
lação a representantes legitimamente eleitos.

Ora, Sr. Presidente, adotar esse princípio seria regre
dir a formas primárias e mal organizadas de elaboração
do Estado e de constituição dos poderes; seria o retorno
a formas desviadas e aberrantes de democracia direta que,
além do mais, além de se conflitar com esse princípio mo
demno, que já adotamos, na prática, é de uma exeqüibili
dade extremamente penosa.

Sr. Presidente, abrimos um precedente perigoso sim
plesmente para dar vazão a um populísmo ou, simples
mente, para dar vazão a uma idéia que vamos ter a hones
tidade, a franqueza, de colocar com adjetivo claro e defi
nitivo: demagógica! Esse princípio não pode prevalecer
e não há de se usar a idéia de que estaríamos adotando
uma atitude de natureza isonômica, porque, mais adiante,
vai-se deferir ao Legislativo Federal esta competência
!diminuída ou substituída pela participação direta do povo.
Não estamos obrigados a aprovar, também em nível fe
deral, emendas dessa natureza.

Sr. Presidente, temos que assumir claramente o sis
tema para o qual fomos investidos; sistema de democracia
indireta, representativa, pelo qual os representantes do
povo têm plenos poderes, capacidade, competência e auto
ridade para legislar em seu nome.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passaremos à votação. Peço aos Srs. Constituintes que
tomem os seus lugares.

Esclareço à Casa que temos apenas mais uma emenda,
um destaque a ser votado para terminarmos o Capítulo,
e que, portanto, vamos terminá-lo.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da
Távola, Carlos Mosconi, Cid Carvalho, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Harol
do Sabóia, João Calmon, João Herrmann Neto, José Paulo
Bisol, José Richa, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton
Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Sigmaringa Seixas, José Tavares, Antonio Mariz,
Israel Pinheiro, Vilson Souza, Vicente Bogo, Octávio Elí
sio, Euclides Scalco, Alceni Guerra, Sandra Cavalcanti,
Valmir Campelo, Bonifácio de Andrada, Floriceno Paixão,
José Maurício, Vivaldo Barbosa, Francisco Rossi, Joaquim
Bevilacqua, Plínio Arruda Sampaio, Siqueira Campos, Ha
roldo Lima e Roberto Freire. Votaram NAO os seguintes
Senhores Constituintes: Alfredo Campos, Aluízio Campos,
Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Fernando Bezerra Coe
lho, José Fogaça, Manoel Moreira, Raimundo Bezerra,
Rodrigues Palma, Virgildásio de Senna, Wilson Martins,
Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Edme Tavares, Eraldo
Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Lins, José Lourenço. Luís
Eduardo, Marcondes Gadelha, Osvaldo Coelho, Enoc Vieira,
Paes Landim, Hugo Napoleão, Gilson Machado, Antônio
Carlos Konder Reis, Gerson Peres e Adylson Motta.
ABSTENÇAO do Senhor Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 41 Cons
tituintes; votaram NAo 28 Constituintes; absteve-se de
votar 1 Constituinte. Total: 90 votos. O Destaque foi
prejudicado for falta de quorum qualificado.

Destaque n,v 004808-87 -, do Sr. Fernando
Gasparian, "que adita ao Título TIl, Capítulo IH
do Substitutivo n,v 2, o art. 37, inciso V do Subs
titutivo n.O 1 excetuando-se a expressão "ou me
diante concessão". (237.a votação)

O BR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos, agora, ao último destaque. :tl: o 4808 de autoria

do Constituinte Fernando Gasparian, que pede para resta
belecer o texto do art. 37, inciso 5.°, do Cabral 1.

:tl: o seguinte:

"Explorar diretamente os serviços públicos
locais de gás combustível 'canalizado."

Ou seja, o Constituinte Fernando Gasparian pede um
destaque para que os municípios, ressalvada a expressão
"mediante concessão", possam explorar diretamente os
serviços públicos de gás combustível canalizado.

Com a palavra o Constituinte Fernando Gasparian.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN 

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, no Substitutivo Cabral
I estava garantida aos Estados e não à União a distribui
ção do gás natural canalizado. Ocorre que no Substitutivo
II esse direito dos Estados foi eliminado. Então estou
propondo que se aprove esse destaque e se retire do Subs
titutivo I esse direito dos Estados de distribuir o gás natu
ral. E esta é uma aspiração das companhias estaduais de
São Paulo, e do Rio de Janeiro. Conversei com as diver
sas Lideranças do PDT, Constituintes do PFL, enfim, Cons
tituintes de diversas bancadas e todos estão de acordo
que isso favorecerá mais ao consumidor, uma vez que essas
companhias exercerão o monopólio estatal do petróleo, não
através da União, mas através dos Estados. Esse é o espí
rito da proposição que eu esperaria que os Srs. Consti
tuintes viessem a aprovar. A CEMIG, por exemplo, no
Estado de Minas Gerais, onde ainda não existe essa distri
buição, pediu a todos os Constituintes de Minas Gerais
que votassem a favor de que a distribuição fosse exercida
pelos Estados e não pela União.

Este, então, Sr. Presidente, é o meu destaque. Inclu
sive conversei com o Sr. Relator e apresentei este destaque
com a sua concordância e com a concordância do Lider
do nosso Partido. Muito obrigado. (Muito bem. Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Falará o Constituinte Gerson Peres.

S. Ex.a declinou de sua fala.

Dou a palavra ao Relator Bernardo Cabral.

Temos um a favor e um contra, V. Ex.a é contra?
Então o Constituinte Bernardo Cabral falará por todos
nós.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes: o eminente Constituinte Fernando Gas
parian repara um lapso que ocorreu no segundo Substi
tutivo e que estava previsto no texto do primeiro. De modo
que o Relator, Sr. Presidente, opina favoravelmente ao
acolhimento da emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Passamos, portanto, à votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MAURíCIO - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: MAURíCIO - Apenas
para esclarecer: do texto resgatado, ou seja, do Cabral
n.O 1, elimina-se a expressão "ou mediante concessão".
Correto?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Corretíssimo, nobre Constituinte. Não sei se é correto o
conteúdo; mas a forma é.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: MAURíCIO - Correta
é a nossa vontade, sem concessão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação.
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Aqueles que estiverem de acordo com o Destaque Fer
nando Gasparian dirão SIM, os que não estiverem de acor
do dirão NAO. (Pausa)

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aluízio
Campos, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral,
Carlos Mosconi, Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fer
nando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Hen
rique Cardoso, Fernando Lyra, Haroldo Sabóia, João Cal
mon, João Herrmann Netto, José Fogaça, José Paulo Bisol,
José Richa, Manoel Moreira, Nelson Carneiro, Nelson Jo
bim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma,
Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins,
José Tavares, Antonio Mariz, Israel Pinheiro, Vilson Souza,
Vicente Bogo, Octávio Elísio, Euclides Scalco, Alceni Guer
ra Edme Tavares, José Lourenço, Marcondes Gadelha, Os
vaÍdo Coelho Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Paes Lan
dim Valmir' Campelo, Gilson Machado, Antônio Carlos
Kon:der Reis, Adylson Motta, Floriceno Paixão, José JY;1:au
rício Vivaldo Barbosa, Francisco Rossi, Joaquim Bevílae
qua 'Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Lima e Roberto Frei
re. 'Votaram NÃO os Senhores Constituintes: .Carlo~
Sant'Anna, Nilson Gibson, Arnaldo Prieto, Ino~cênclO Oh
veira José Lins Luís Eduardo, Hugo Napoleao, Gerson
Peres, Bonifácio'de Andrada e Siqueira Campos. ABSTEN·
çÃO dos Senhores Constituintes Eraldo Tinoco e Adolfo
Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 59 Cons
tituintes; votaram NAO 10 Constituintes; abstiveram-se d~
votar 2 Constituintes. Total: 71 votos. O Destaque fOI
aprovado.

Em votação o Destaque n.O 5728, requerido pelo Cons-
tituinte Hélio Rosas. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Fica prejudicado o destaque.
Está terminada a votação do Capítulo In.

IV - SUSPENSÃO DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

A Presidência vai suspender os trabalhos, convocando os
Senhores Constituintes para a continuação da presente reu
nião, segunda-feira, 26-10-87 às 14:30 horas.

Está suspensa a reunião.
(Levanta-se a reunião às 13 horas e 15 minutos)

EM 26 DE OUTUBRO DE 1987
Presidência dos srs.: Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice

Presidente; Brandão Monteiro, Segundo-Vice-Presidente;
Aluízio Campos, Primeiro-Vice-Presidente; Fernando Henrí
que Cardoso, Quarto-Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Havendo

número regimental, declaro reaberta a reunião.

n - EXPEDIENTE
Ofício do Sr. Líder em exercício do PMDB:

Of. n.? 228/87
Brasília, 26 de outubro de 1987

Excelentíssimo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
Câmara dos Deputados

Exm.o Sr. Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a partir desta data,

reassume na condição de titular na Comissão de Sistema-

tização o Deputado Ibsen Pinheiro, pois cessaram as cau
sas de seu afastamento.

Sem outro particular, reitero a Vossa Excelência votos
de cordial apreço e consideração.

Atenciosamente. - Deputado Euclides Scalco, Líder em
exercício do PMDB na Assembléia Nacional Constituinte.

Ofício do Sr. Primeiro-Vice-Líder, no exercício da.
Liderança do PFL:

Ofício n,? 277/87
Brasília, 26 de outubro de 1987.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins,

que o Deputado Simão Sessim volta a integrar a Comissão
de Sistematização, na condição de suplente, a partir des
ta data.

Em conseqüência, fica dispensado o Deputado Furtado
Leite de membro suplente da referida Comissão.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os pro
testos do meu elevado apreço. - Deputado Inocêncio Olí
veira, Primeiro-Vice-Líder no exercício da Liderança do
PFL.

Ofícios do Sr. Líder do PDT:
Ofício n.> 173-87

Brasília, 26 de outubro de 1987.

A Sua Excelência o Senhor
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
Nesta

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência

o Constituinte Vivaldo Barbosa para substituir o Consti
tuinte José Maurício, como membro efetivo da Comissão
de Sistematização, no dia 26-10-87.

Informo, outrossim, que a partir de 27-10-87 o Cons
tituinte José Maurício reassumirá suas funções na refe
rida Comissão.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de
consideração e apreço. - Constituinte Brandão Monteiro,
Líder do PDT.
Ofício n.O 174-87

Brasília, 26 de outubro de 1987.
A Sua Excelência o Senhor
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
Nesta

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência

o Constituinte Adroaldo Streck para substituir o Consti
tuinte Bocayuva Cunha, como membro suplente da Co
missão de Sistematização, no dia 26-10-87.

Informo, outrossim, que a partir de 27-10-87 o Cons
tituinte Bocayuva Cunha reassumirá suas funções na
referida Comissão.

No ensejo, renovo: a Vossa Excelência protestos de
consideração e apreço. - Constituinte Brandão Monteiro,
Líder do PDT.

Requerimento do Sr. Nelson Carneiro:
Senhor Presidente:
Em face do disposto no art. 22 do Regimento Interno,

e com propósito de colaborar para o mais rápido anda-
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mento dos trabalhos desta Comissão, requeiro a V. Ex.a
que, na primeira reunião da Mesa deste órgão juntamente
com as Lideranças, seja aprovada decisão normativa a
ser observada em todos os casos:

1.0) Sempre dentro do mesmo Título, e desde que se
trate de "modificações correlatas", podem ser votados
conjuntamente, como um só destaque, destaques relativos
a várias emendas, mediante requerimento assinado por
todos os autores dos referidos destaques:

a) que integrem toda uma Seção do mesmo Capítulo
do mesmo Título;

b) que integrem duas ou mais Seções do mesmo Capí
tudo do mesmo Título;

c) que integrem duas ou mais Seções de dois ou mais
Capítulos do mesmo Título.

2.°) Em caso negativo, se pode ser aceito e votado
um destaque de emenda, sempre dentro do mesmo Título,
e desde que se trate de "modificações correlatas", e haja
requerimento do autor do destaque:

a) de toda uma Seção de um Capítulo do mesmo
Título;

b) de duas ou mais Seções do mesmo Capítulo do
mesmo Titulo;

c) de duas ou mais Seções de dois ou mais Capítulos
do mesmo Titulo.

3.°) Em qualquer caso, a aprovação compactada dos
textos não impedirá a votação de destaques que com eles
não colidam, mas o completem, qualquer que sei a a clas
sificação feita pela Secretaria.

Sala da Comissão de Sistematização, 26 de outubro
de 1987. - Senador Nelson Carneiro.

m - ORDEM DO DIA

VOTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

TíTULO VII (continuação)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passamos

à votação do art. 32.

Em votação o Destaque n.o 5430, requerido pelo Cons
tituinte José Egreja. (Pausa)

S. Ex.a não está presente. Fica prejudicado o destaque.
Em votação o Destaque n,? 7199, requerido pelo Cons

tituinte José Richa. (Pausa)
S. Ex.a não está presente. Fica prejudicado o destaque.
O Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presidente,

deixa a cadeira da presídêncía, que é ocupada pelo
Sr. Brandão Monteiro, Segundo-Vice-presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Inicia
mos a votação do art. 32, caput.

Votacão do Destaque n.? 4811, requerido pela Cons
tituinte Raquel Cândido, referente ao texto do Capítulo
IV, art. 32. É uma emenda supressíva, (Pausa)

S. Ex.a não está presente. Fica prejudicado o destaque.
Destaque n.? 6506-87, do Sr. Aluízio Campos,

"que suprime a expressão "votada em dois turnos,
com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada
por dois terços dos membros da Câmara Muni
cipal, que a promulgará" do art. 32, caput, do
Substitutivo n,? 2". (238.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o Destaque n.? 6506, requerido pelo Constituinte Aluí
zio Campos, referente ao texto do art. 32, caput. É uma
emenda supressíva.

Com a palavra o Constituinte Aluízio Campos.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, Srs. membros da Comissão de Sistematização, o
texto do caput do art. 32 determina:

"O município reger-se-á por lei orgânica, vo
tada em dois turnos, com interstício mínimo de
dez dias e aprovada por dois terços dos membros
da Câmara Municipal, que a promulgará, aten
didos os princípios estabelecidos na Constituição
e na Constituição do respectivo Estado."

E estabelece os requisitos que devem ser observados
pela Constituição ou pela lei orgânica.

A minha emenda destina-se a suprimir a parte que
incumbe ao Município organizar-se em lei orgânica mu
nicipal. A redação do texto ficaria assim:

"O município reger-se-á por lei orgânica,
atendidos os princípios estabelecidos nesta Cons
tituição e na Constituição do respectivo Estado,
obervados os seguintes requisitos:"

Deixaremos que as Constituições estaduais discipli
nem a matéria referente à organização dos seus muni
cípios. A autonomia municipal será preservada através
da autonomia dos Estados, que devem, nas suas respecti
vas Constituições, estabelecer as diretrizes e os requisitos
das leis de organização municipal, como sempre aconteceu
na história constitucional do País.

Antigamente, as duas leis principais votadas pelos
Estados, que eram a Lei de Organização Municipal e a
Lei de organização Judiciária, só podiam ser revistas de
cinco em cinco anos. Atualmente as condições mudaram.
Naturalmente essa restrição não foi estabelecida na Cons
tituição Federal nem deverá ser nas Constituições dos
Estados, mas é de boa prudência retirarmos esse detalhe
contido no caput do art. 132, a fim de que fique esta
belecido, de forma mais enxuta, o seguinte texto:

"O município reger-se-á pela lei orgânica,
atendidos os princípios estabelecidos nesta Cons
tituição e na Constituição do respectivo Estado,
observados os seguintes requisitos:"

Aí são mantidos os requisitos que o art. 32 estipula
no texto do projeto. É de toda conveniência fazermos
essa supressão, para que cada município não tenha, even
tualmente, uma lei orgânica muito diferente da dos outros
municípios, criando uma confusão institucional a respeito
do problema da autonomia municipal.

São estas, Sr. Presidente, fundamentalmente, as razões
que me conduzem, com experiência do passado, a sugerir
aos nobres membros da Comíssão que suprimam essas
expressões contidas entre a palavra "orgânica" e a pala
vra "promulgará", de maneira que cada município terá
a lei orgânica que for estabelecida, segundo as diretrizes
previstas na Constituição Estadual.

Era isto que queria fundamentar, Sr. Presidente.

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

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Ouço
V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pelo que acabamos de ver a emenda do Constituinte Aluí
zio Campos não é supressíva. Na realidade, é uma emenda
substitutiva ou modificativa. Assim, ela passaria a ser
votada no fim da lista, conforme V. Ex.a está vendo.
Neste caso, teríamos, pelo menos, necessidade de conhecer
o texto proposto.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte José Lins, a emenda do Constituinte Aluízio Cam
pos é supressíva parcial porque suprime a parte contida
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entre as palavras "orgânica" e "atendidos", de modo que
o caput subsiste com a seguinte redação:

"O município reger-se-á por lei orgânica,
atendido os princípios estabelecidos nesta Cons
tituição e na Constituição do respectivo Estado,
observados os seguintes requisitos:"

Tem a palavra o Constituinte Aloysio Chaves, para
contraditar.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, a emenda supressiva do ilustre
Constituinte Aluízio Campos atinge praticamente o cerne
desta questão, que é a autonomia municipal, que cons
titui o anseio, o reclamo de todos os segmentos da socie
dade brasileira e fundamental nesta retormulação da
Federação que procuramos realizar através dessa nova
Constituição.

Sabemos que a Constituição do Império consagrou o
município a organização municipal com base nos con
selhos po~tugueses, mas o.Ato Adicional de 1934.tirou
praticamente essa autonomia, cassou essa autonomia.

Com a proclamação da República, o s~u programa
era a descentralização. Falou-se em autonomia munícípal
nos assuntos de seu peculiar interesse, mas essa autono
mia nunca chegou a ser definida" porque. ela.. tem, do!s
aspectos - um, no que concerne a orgamzaçao propria
do município, o município poder o~ganizi3;r-se,poder ~stru
turar-se: o outro é a autonomia fínanceíra, que e a inter
face de~se problema. Nãa há autonomia político-admi
nistrativa sem a autonomia financeira e não há auto
nomia como Governo próprio do município, sem que ele
possa determinar-se, organizar-se, estruturar-se, estabe
lecer a sua lei fundamental.

A Subcomissão da qual fui Relator recolheu subsídios
de todo o País de todas as organizações municipais, de
vários segment~s da sociedade brasileira, em oito audíên
cías, nas quais ouvimos 32 organizações e ~dl3:S' sem
excecão insistiram nesse ponto. Algumas se ínclínaram
pela" co~stituição no municípío: outras, pela l~i ~und~
mental Afinal ficou a expressao consagrada de leí orga
níca". Mnda nesse particular, a Subcomissão não Inovou
nessa matéria. Ela apenas efetiva uma tendência já con
solidada em alguns Estados da Federação brasileira.

Peço a atenção dos nobres Colegas para esse detalhe,
que é importante ressaltar, É i~teressante. n~t~r que um
projeto, ao consagrar, Justa~enve, este prmcipio, adotou,
de acordo com um grande numero de propostas de Cons
tituintes e de entidades voltadas ao estudo de problemas
municipais, para todos os munícípíos br!l;sile~ros, o re~~e
das Cartas próprias que, desde a sua pnme~ra oonstítuí
ção vem sendo consagrado no Estado do RIO Grande do
Sul' e atualmente já foi incorporado ao Direito Consti
tucional de outros Estados, como, por exemplo, nos Esta
dos da Bahia, do Paraná, para vários municípios e das
capitais.

Em conseqüência, o projeto repudiou o regime ?-as
leis orgânicas, votadas pelos Estados para os mumClp~os,

o qual não é mais compatível com o Estado FederatIVO
que estamos estruturando. Este ponto é fundamental,
nuclear de toda esta questão. A autonomia para poder
organizar-se, estruturar-se, elaborando a sua lei orgânica,
a sua lei própria, a sua lei fundamental e completada
a seguir com a autonomia financeira, sem a qual a auto
nomía político-administrativa é aquele ornato retórico,
de que falava pontes de Miranda, que anda no vácuo.

É preciso, portanto, insistir neste ponto, nesta pro
posição. Espero que a douta Comissão de Sist~matização
mantenha a proposta do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
oradores inscritos.

Passemos ao processo de tomada de votos. (Pausa)
O Sr. Constituinte Adolfo Oliveira dará o parecer pela

Relatoria.
O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,

Bras, e Srs. Constituintes, o eminente Relator-Geral pede
me esclareça que o texto do caput do art. 32 consulta,
à perfeição, o interesse dos municípios de todo o Brasil;
dá ênfase, dá importância a essa lei orgânica que os
municípios irão votar em todo o território nacional e, ao
mesmo tempo, já deixa lançadas as bases da elaboração
desse diploma.

Não vê, portanto, a Relatoria nenhuma vantagem na
alteração ou supressão parcial do texto do art. 32, razão
por que, muito a contragosto, opina contrariamente à
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Cons
tituinte Aluízío Campos não retira a emenda.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) Tem a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES Outros
Presidentes têm feito a consulta simbólica e isto tem
ajudado o Constituinte a decidir se mantém ou não °
texto. Sugiro a V. Ex.a faça essa consulta simbólica.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Aldo Arantes, já perguntei ao Constituinte Aluízio
Campos e S. Ex.a informou que, qualquer que seja o resul
tado, manterá a sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, para um esclarecimento. (Assentimento da Pre
sidência) A matéria é muito importante, porque isto im
porta em que cada município no Brasil tenha a sua lei
orgânica diferente, visto que as Constituições Estaduais
têm como objetivo disciplinar as leis orgânicas.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
necessidade de esclarecimento. V. Ex.a já encaminhou a
sua emenda.

Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:

Aluizio Campos, Carlos Sant'Anna, Nilson Gibson, José
Costa, Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, José San
tana de Vasconcellos, Paulo Pimentel, Paes Landim, Ger
son Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia e Virgílio
Távora. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituin
tes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos,
Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos
Mosconi, Celso Dourado, Cid Carvalho, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian,
Fernando Henrique Cardoso, Haroldo Sabóia, João Cal
mon, João Herrmann Neto, José Richa, Nelson Carneiro,
Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho,
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Ro
drdigues Palma, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna,
Wilson Martins, João Natal, Antonio Mariz, Manuel Viana,
Israel Pinheiro, Nelson Wedekin, Vilson Souza, Daso Coim
bra, Vicente Bogo, Jorge Hage, Octávio Elísio, Ziza Vala
dares, Euclides Scalco, Chagas Rodrigues, Alceni Guerra,
Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Edme Tavares, Inocêncio
Oliveira, José Jorge, José Lins, José Thomaz Nonô, Luís
Eduardo, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Oscar Corrêa,
Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Símão Sessim, Valmir
Campelo, João Menezes, Mozarildo Cavalcanti, Jofran Fre
j at, Antônio Carlos Konder Reis, Adylson Motta, Brandão
Monteiro, Lysâneas Maciel, Vivaldo Barbosa, Francisco
Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilácqua, Plínio Arruda
Sampaio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos,
Haroldo Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad e Antonio
Farias.



1562 Quarfa-feira 27 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 13 Constituintes;
votaram NÃO 76 Constituintes. Total: 89 votos. O Des
taque foi rejeitado.

Em conseqüência, os Destaques n.> 3607, do Consti
tuinte Tito Costa; n.o 6815, do Constituinte Alfredo Cam
pos; e n.o 8241, do Constituinte Alysson Paulinelli, estão
prejudicados.

O SR. CONSTITUINTE TITO COSTA - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Tito Costa, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE TITO COSTA - Apenas para
um esclarecimento: a minha emenda é substitutiva, mas
verifico, pela votação, que o espírito que prevalece nesta
Casa é o de manter-se esse absurdo, de cada munícípío
fazer a sua própria lei orgânica.

Então, tendo sido prejudicada a minha emenda, em
razão da votação agora terminada, por esmagadora maio
ria, que prevaleça o que esta Comissão acaba de decidir.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Muito
obrigado a V. Ex.a

Em votação o Destaque n.> 4596, do Constituinte Victor
Faccioni, referente à Emenda n.? 34509.

Está presente o Constituinte Victor Faccioni? (Pausa)
S. Ex.a está ausente.
Prejudicado o destaque.

Destaque n.O 4989-87 - Emenda n.O ES
22553-7, do Sr. Jamil Haddad, "que modifica o
art. 41 caput do Substitutivo n.O 1 (art. 32 caput
do Substitutivo n.? 2)". (239.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o Destaque n.o 4989, requerido pelo Constituinte Jamil
Haddad, referente à Emenda n.v 22553. Ê uma emenda
modificativa, cujo texto é o seguinte:

"Substitua-se no caput do art. 41 a expressão
"por dois terços" pela expressão "pela maioria
absoluta."

Com a palavra o Constituinte Jamil Haddad.

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, na minha emenda proponho
modificar a expressão "por dois tercos" pela expressão
"pela maioria absoluta". .

Com a devida vênia, não há lógica exigir-se dois terços
para aprovação da lei orgânica municipal. Basta lembrar
que não existe tal exigência para aprovação da Constitui
ção Federal e das Constituições Estaduais, que são textos
hierarquicamente superiores.

Por outro lado, na prática, a exigência do Projeto po
derá levar o município a ficar sem sua lei orgânica, pela
dificuldade de ter os 2/3 para aprová-la. A tradição é a
maioria absoluta.

Faço um apelo aos nobres Constituintes, no sentido de
que acolham esta emenda, já que a mesma não se confli
ta, em absoluto, com o desejo do Sr. Relator. Na prática,
vemos que a Constituição Federal e as Constituições Esta
duais necessitam apenas da maioria absoluta para sua
aprovação. Por que exigir-se, para aprovação da lei orgâ
nica dos municípios um quorum diferenciado de 2/3?

Faço um apelo aos Srs. Constituintes no sentido de que
facilitem, para que seja aprovada a lei orgânica dos muni
cípios, pois, a ser mantido o texto atual de 2/3, alguns mu
nicípios estarão, talvez, impossibilitados de ter a sua lei
orgânica.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Constituinte Aloysio Chaves, para encaminhar
contra.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constitutintes, esta matéria, objeto da emen
da modificativa do nobre Constituinte Jamil Haddad, foi
também muito debatida na Subcomissão e, posteriormente,
na Comissão Temática da Organização do Estado. Ponde
ramos vários argumentos apresentados, algumas propostas
sugeridas por ilustres Companheiros nossos, mas a Subco
missão e a Comissão, ambas, afinal, estabeleceram esse
quorum qualificado de dois terços. Se a lei orgânica, a lei
fundamental do município é uma lei de extraordinária imo
portãncía, tanto que o nobre Constituinte Aluízio Campos
queria até retirar do município essa faculdade, cassando
lhe praticamente essa autonomia, essa lei não pode ficar
ao sabor de uma maioria eventual de uma Câmara Munící
pal. Digamos, para exemplificar, que, em uma Câmara Mu
nicipal de nove vereadores, cinco, que constituem a maio
ria absoluta, podem fazer a lei orgânica, dependendo dos
acertos ocasionais entre partidos ou com o próprio pre
feito municipal. Quer dizer, não podíamos deixar isso a
descoberto, sujeito a essas alterações, a essas flutuações
que poderão pôr em risco a lei orgânica que vai ser estru
turada pelo município.

De outro lado, o quorum qualificado não constitui ne
nhuma novidade.

No imposto intermunicipal, nas tarifas, nas alíquotas
para o imposto interestadual, o projeto estabelece que é o
Senado que fixa, por dois terços, que é o quorum qualifi
cado. Como é que com a lei orgância para o município,
quando ela é muito mais decisiva, muito mais importante,
fundamental para a estruturação da Federação, vamos en
tregar esta decisão a uma maioria eventual.

Por isto, a Comissão, data venia, deveria manter o
quorum qualificado de dois terços para a aprovação da
lei, em dois turnos, também como se estabeleceu para a
própria Constituição Federal, como, conseqüentemente, se
rá estabelecido para as Constituições dos Estados.

Por isto, sou contra a emenda e pela manutenção do
dispositivo do Substitutivo Cabral. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
oradores inscritos.

A Mesa indaga se a Relatoria deseja manifestar-se.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - A Relatoria

opina pela manutenção do texto, Sr. Presidente, e é contra
a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Relato·
ria é contra a emenda e pela manutenção do texto.

Pergunto ao nobre Constituinte Jamil Haddad se S. Ex.B

mantém a emenda.
O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr. Presi

dente, eu a mantenho.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Sr.

Constituinte Jami Haddad mantém a emenda.
Passa-se à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Carlos Mosconi, Haroldo Sabóia, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Sigmaringa
Seixas, Antonio Mariz, José Costa, Vicente Bogo, Jorge Ha
ge, Octávio Elísio, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José
Lins, Jonas Pinheiro, Simão Sessim, Jofram Frejat, Ger
son Peres, Jarbas Passarinho, Adylson Motta, Plínio Arru
da Sampaio, José Genoíno e Jamil Haddad. Votaram NÃO
os seguintes Senhores Constituintes: Aluízio Campos, An
tônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Celso Dou
rado, Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezer-
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ra Coelho, Fernando Gasparian, João Calmon, João
Herrmann Neto, José Freire, Nelson Carneiro, Nelson Jo
bim, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Rodrigues Pal
ma, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, João Natal, Ma
nuel Viana, Israel Pinheiro, Délio Braz, Daso Coimbra, Ziza
Valadares, Chagas Rodrigues, Alceni Guerra, Aloysio Cha
ves, Arnaldo Prieto, Christovam Chiaradia, José Jorge, José
Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo,
Mário Assad, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Sandra Ca
valcanti, Enoc Vieira, Paes Landim, Valmir Campelo, Gil
son Machado, Mozarildo Cavalcanti, Antônio Carlos Konder
Reis, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Lysâneas Maciel, Vi
valdo Barbosa, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaqui~
Bevilácqua, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Haroldo LI
ma, Roberto Freire e Antonio Farias. ABSTENÇÃO do
Senhor Constituinte Brandão Monteiro.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 24 Constituintes;
votaram NAO 56 Constituintes; absteve-se de votar 01 Cons
tituinte. Total: 81 votos. O Destaque foi rejeitado.

Passa-se à votação do inciso I, do art. 32.

Em votação o Destaque n.o 4460, requerido pelo Cons
tituinte José Egreja, referente à Emenda n.o 29275. É uma
emenda substitutiva.

O Constituinte José Egreja está ausente.

Prejudicado o Destaque.
Em votação o Destaque n.o 7248, requerido pelo Cons-

tituinte Mendes Botelho, referente à Emenda n.o 24384.

O Constituinte Mendes Botelho está ausente.

Prejudicado o Destaque.
Em votação o Destaque n.? 7407, requerido pela Cons

tituinte Rita Camata, referente à Emenda n.o 24281. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.
Prejudicado o Destaque.

Passa-se à votação do inciso II do art. 32.

Sobre a mesa, requerimento de preferência do Consti
tuinte Haroldo Lima, nos seguintes termos:

"Requeiro, nos termos regimentais, o pedido
de preferência para a votação do Destaque n.?
000844-87." (Pausa)

O Constituinte Haroldo Lima desiste da preferência.

Em votação o Destaque n.O 612, requerido pelo Cons
tituinte Brandão Monteiro, referente à Emenda n.O 32396.

Retiro a emenda, por não haver consenso na ~inha
Bancada, pois já está sendo atendida no texto do ilustre
Relator que consagra a inviolabilidade para os Vereadores.

O Constituinte Haroldo Lima retirou somente a prefe
rência, não o destaque. (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Também
o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Também
o destaque.

Em votação o Destaque n. O 3079, requerido pelo Cons
tituinte Ézio Ferreira, referente à Emenda n.? 22159, substi
tutiva. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.
Fica prejudicado o destaque.
Em votação o Destaque n.v 3568, requerido pelo Cons

tituinte Inocêncio Oliveira.
O Constituinte Inocêncio Oliveira retirou o seu desta

que.

Em votação o Destaque n.O 3688, requerido pelo Cons-
tiutinte Arnaldo Faria de Sá. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.

Fica prejudicado o destaque.
Em votação o Destaque n.O 4587, requerido pelo Cons

tituinte Lavoisier Maia, referente à Emenda n,v 30433.

(Pausa)

S. Ex.a está ausente.

Fica prejudicado o destaque.
Em votação o Destaque n.o 7247, requerido pelo Cons-

tituinte Mendes Botelho. (Pausa)
S. Ex.a está ausente.
Fica prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.O 7425, requerido pelo Cons-
tituinte Jorge Uequed. {Pausa}

S. Ex.a não está presente.
Fica prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.O 8217, requerido pelo Cons-
tituinte Arnaldo Martins. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.

Fica prejudicado o destaque.

Passa-se ao inciso !Ir.
Em votação o Destaque n. O 7102, requerido pelo Cons-

tituinte Alvaro Valle. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Fica prejudicado o destaque.
Em votação o art. 32, substitutivo de inciso.

Em votação o destaque.
Houve uma modificação na emenda, agora para o que

é real, aditivo de inciso do Constituinte Vasco Alves.

S. Ex.a está ausente, mas há indicação.

Destaque n.? 6697-87 - Emenda n.O ES
30454-2, do Sr. Vasco Alves, "que modifica o art.
41 "caput" e incisos I, 11, 111, e adita §§ 1.0 e 2.°
ao art. 41, inciso V do Substitutivo n.O 1 (art. 32
do Substitutivo n.O2)". (240.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o Destaque n.O 6697, requerido pelo Constituinte Vasco
Alves.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Gastone Righi, para uma questão
de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, V. Ex.a tem sempre muita atenção quanto à maté
ria em votação. E se proceder, esta matéria, na verdade,
é uma emenda substitutiva que deveria ter sido apreciada
ao início da apreciação do artigo, porque, a esta altura,
já apreciamos incisos desse artigo, já os mantivemos e
parte da emenda está visivelmente prejudicada. Não pode
mos refazer votações anteriores.

Essa emenda devia ser um substitutivo inicial, e não
depois de votados os incisos é que vou votar uma emenda
substitutiva global como essa. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Gastone Righi, para responder à questão de ordem
de V. Ex.a: ela é uma aditiva de inciso. Ele não se insurge
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contra nada do que foi aprovado, só quer incluir exata
mente o seguinte:

"A lei orgâncía disporá sobre a iniciativa
popular e o referendum às leis municipais."

Por isso, penso que a questão de ordem de V. Ex.a ,
embora corno sempre dotada de argumentos fortes, entre
tanto não procede.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIIvIA 
Sr. Presidente, peço a palavra para urna questão de ordem

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Egídio Ferreira Lima, para urna
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, queria que V. Ex.a advertisse as pessoas
que se encontram em Plenário, e que não são Constituin
tes, para que não abordem na sua bancada o Constituinte.
Acabo de ser incomodado pelo Presidente da Associação
dos Vereadores Brasileiros, que, por duas vezes, queria a
minha opinião a respeito da emenda de interesse da classe.

Acho normal que todos os setores da sociedade pro
curem os Constituintes, tenham diálogo com eles em seu
gabinete e até nos corredores da Casa (palmas), mas não
neste Plenário, e principalmente no momento em que
se procede à votação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Egídio Ferreira Lima, a Mesa acolhe a questão de
ordem de V. Ex.a, solicitando àqueles que, já por liberali
dade da Comissão de Sistematização, estão intramuros
do Plenário, que fiquem nos lugares a eles destinados,
sob pena de a Mesa solicitar que a segurança os retire
do Plenário. V. Ex.a tem razão, pois ficou destinado aos
assessores e jornalistas a parte final do Plenário.

Solicitamos àqueles que não sejam Constituintes que,
por favor, não busquem violar o Plenário ou incomodar
os Srs. Constituintes.

Está indicado o Constituinte Paulo Ramos para fazer
o encaminhamento favorável à pretensão do Destaque
n.v 6697, do Constituinte Vasco Alves.

Tem a palavra o Constituinte Paulo Ramos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, recebi do Oonsbrtuírrte
Vasco Alves a incumbência de encaminhar favoravelmen
te a Emenda n.? 30454. Pretende esta emenda simples
mente adicionar um inciso que propõe a iniciativa popular
e o referendum às leis municipais. Todos nós, inclusive
nesta Casa defendemos a participação da sociedade corno
forma de ~ustentaçíio de todo o modelo democrático.

Há aqueles, inclusive, que rem~m<Jram a antiga Grécia
da democracia direta; outros admitem que, com o avanço
tecnológico, toda a sociedade poderá participar direta
mente do processo decisório.

Sabemos que o município é a menor unidade da Fe
deração, e a sociedade tem a oportu:TI?ade de estar at~nta
e de participar diretamente das decisões sobre os des~m<?s
do próprio município. Estamos elaborando uma ConstltUl
cão que pretende não apenas ser para o presente, mas,
acima de tudo uma Constituição que, compreendendo o
presente, seja destinada a 1}~ futuro democrático. Pr~c~
samos então dar aos mumcipes a oportunidade da mi
ciativà das léis e do referendum às leis municipais. Uma
lei orgânica há de estar prevista no texto constitucional,
para que os municipes participem diretamente da inicía
tiva das leis e da vida do município.

Todo o texto da Emenda n.? 30454 foi cortado, ficando
unicamente a expressão:

"Inciso adicional - Iniciativa popular e o
referendum às leis municipais."

Estou convencido de que prevalece nesta Casa o espí
rito democrático e que todos os Constituintes pretendem
avançar para uma democracia participativa.

Por esta razão, em nome do Constituinte Vasco Alves,
peço o apoio de todos aqueles Constituintes que com
preendem a importância da participação popular e a
defendem. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Chagas Rodrigues, para o enca
minhamento contrário.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES 
Sr. Presidente, Srs. constituintes, a emenda, a nosso ver,
é desnecessária, porque o caput do art. 32 já estabelece que

"O município reger-se-á por lei orgânica vo
tada em dois turnos, com ínterstíeío mínimo de
dez dias, aprovada por dois terços dos membros
da Câmara Municipal, que a promulgará, aten
didos os princípios estabelecídos nesta Constitui
ção e na Constituição do respectivo Estado."

Ora, o princípio do referendum já está estabelecido
na Constituição. De modo que o constante dos itens I,
H, IH e IV, Sr. Presidente, é matéria que não poderia
deixar de figurar aqui: eleição do prefeito, inviolabilidade,
proibição, incompatibilidade e organização das funções
legislativas.

Portanto, a lei orgânica, que deverá obedecer aos prin
cípios que figuram na Constituição Federal, já poderá
consagrar o referendum, independentemente de aprova
ção desta emenda.

Por outro lado, Sr. Presidente, a emenda não se limita
a isso. A emenda estabelece:

"Lei orgânica disporá sobre iniciativa popular
e o referendum às leis municipais."

No entanto, há mais, há ainda o seguinte:
"Os prefeitos e vereadores serão submetidos

a julgamento perante o Tribunal de Justiça."

Ainda mais, o § 3.° reza ser condição de elegibilidade
de vereador: ser brasileiro, estar no exercício dos direitos
políticos e ter idade mínima de 18 anos.

De modo que, Sr. Presidente, não se trata de adição
de apenas um artigo. Ainda que fosse, esse acréscimo,
a nosso ver, é desnecessário, porque é um dos princípios
que figuram na Constituição Federal.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há

mais oradores inscritos.
Passemos à votação, antes perguntando ao Sr. Relator

se deseja opinar sobre a matéria. (Pausa)
S. Ex.a não pretende opinar.
A Presidência solicita aos Srs. Constituintes que tomem

os seus lugares, para iniciarmos o processo de votação
eletrônica. (Pausa)

(Procede-se à votação)
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O painel

registra 10 votos SIM e 29 votos NAo.
Vamos proceder à chamada dos Srs. titulares, cujos

votos não apareceram no painel.
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Antônio Britto, Carlos
Mosconi, Haroldo Sabóia, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Bígmarínga Seixas"
João Natal, Antonio Mariz, José Costa, Nelson Wedekin,
Vilson Souza, Vicente Bogo, Jorge Hage, Octávio Elísio,
Brandão Monteiro, Lysâneas Maciel, Vivaldo Barbosa,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilácqua, Plí-
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nio Arruda Sampaio, José Genoíno, Haroldo Lima, R~ber

to Freire e Jamil Haddad. Votaram NAO os seguintes
Senhores Constituintes: Alfredo Campos, Aluízio Campos,
Artur da Távola, Bernardo Cabral, Celso Dourado, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fern~ndo ~as

parian, João Calmon, José Freire,. Nelson Carneu:o, ~il~~n
Gibson Raimundo Bezerra, Rodl1.gues Palma, Vírglldásío
de Sen~a Wilson Martins Manuel Viana, Israel Pinheiro,
Délio Bra'z, Daso Coimbra: Ziza Valadares, Chi3;gas Rod~i
gues Alceni Guerra Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Ohris
tóva~ Chiaradia, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José
Jorge, José Lins, José Lourenço, José Santana de Vascon
cellos José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Marcondes Ga
delha' Mário Assad Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, San
dra Cavalcanti En~c Vieira, José Tinoco, Paes Landim,
Simão 8essim, 'Valmir Campelo, Gilson Machado, Moza
rildo Cavalcanti, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson
Peres Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora,
Adyls~n Motta, Adolfo Oliveira. Siqueira Campos e Anto
nio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 29 Constituintes;
votaram NÃO 55 Constituintes. Total: 84 votos. O des
taque foi rejeitado.

A votacão do Destaque n.? 8241, do Sr. Constituin
te Alysson' Paulinelli, fica prejudicada pela ausência
de S. Ex.a

Passamos à votação do art. 33.
Sobre a mesa requerimento de preferência, de autoria

do Constituinte Haroldo Lima. Entretanto, não vou colo
cá-lo em votação, pois a emenda do nobre Constituinte
Haroldo Lima é a primeira, porque é substitutiva.

Destaque n.O 0845·87 - Emenda n.? ES-27580-1,
dos Srs. Haroldo Lima e outros, "que modifica o
art. 42 do Substitutivo n,? 1 (art. 33 do Substitutivo
n,? 2)." (241.a votação>

Em votação o Destaque n.O 845, requerido pelo nobre
Constituinte Haroldo Lima, referente à Emenda n.o 27580.
Ressalvada a expressão "de 61", até "habitantes", mantido
o restante do texto do Substitutivo n.O 2.

Tem a palavra o Constituinte Haroldo Lima.
O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Presi

dente Srs. Constituintes, o texto do nobre Constituinte Ber
nard~ Cabral resolve um problema que hoje existe na Cons
tituição das Câmaras Municipais das Capitais, porque já
amplia o número de membros dessas Câmaras para até 55
membros nos casos de cidades que têm mais de 5 milhões
de habita'ntes. Entretanto, o texto introduz urna situação
que para as cidades corno Salvador, Recife, Porto Alegre,
Belo Horizonte, Curitiba, cidades de mais de 1 milhão de
habitantes, pela redação do texto essas cidades t~riam di
minuído o número de vereadores que possuem hoje, o que
coloca uma situação estranha, porque, pela legislação atual,
as Câmaras Municipais dessas cidades são regidas pelo art.
15, § 5.0 , da Constituição Federal, que diz:

"Art. 15. . , .
§ 5.0 Nos Municípios com mais de um milhão

de habitantes, o número de vereadores será de trin
ta e três."

Significa que todas essas cidades como Salvador, Belo
Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, já têm hoje 33 vereado
res em suas Câmaras Municipais. Pelo texto, essas cidades
teriam que constituir as suas Câmaras de forma proporcio
nal ao eleitorado do Município, "não podendo exceder a 21
membros os municípios até um milhão de habitantes", 
não é o caso delas - a 33, nos municípios de até 5 milhões
de habitantes quer dizer, as Capitais que têm de um a
cinco milhõe; de habitantes terão proporcionalmente, no
máximo 33 membros nas suas Câmaras Municipais; ora,
o máxin;o, neste caso, seria São Paulo e o Rio de Janeiro;

as que têm um ou dois milhões de habitantes, teriam que
ter diminuído o seu número de vereadores, porque, pro
porcionalmente, não têm o número máximo. Mas elas já
têm hoje 33, o que significa que todas essas Capitais que
têm um, dois, três mihões de habitantes, têm o número de
vereadores reduzido.

Para resolver esse problema, o destaque que faço de
minha emenda diz: "Respeitando a proporcionalidade com
a população do município, o número de Vereadores será no
mínimo 11" - hoje, o número é 9. Então, subiria um pouco
o número de Vereadores dos municípios - no máximo de
33, nos municípios de até um milhão de habitantes; perma
necendo a situação atual, e permanece a situação do texto.
Entretanto, agora vem a mudança, "e, no mínimo, de 35
e no máximo de 55, para as cidades que têm mais de um
milhão de habitantes", o que significa que para as que têm
mais de um milhão de habitantes não cairá o número de
vereadores, permanecerá o atual e proporcionalmente sobe,
podendo chegar, corno prevê o texto, nas cidades como
São Paulo, até 55 vereadores.

Por conseguinte, a minha emenda pretende substituir
todo o texto do art. 33 até a expressão: "e a". A redação
final ficaria a seguinte:

"Respeitada a proporcionalidade com a popu
lação do município, o número de vereadores será
de, no mínimo, 11 e, no máximo, 33, nos municí
pios até- um milhão de habitantes e, no mínimo, 35,
e, no máxímo, de 55, nos demais casos."

Era esta a emenda que eu queria encaminhar à Mesa
e gostaria, inclusive, de ouvir a opinião do nobre Relator.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, o eminente Constituinte Haroldo Lima
em conversa com a Relatoria, manifestou a sua inquieta:
ção de que municípios como Salvador, Belo Horizonte, Por.
to Alegre fossem prejudicados pela forma como ficou redi
gido o art. 33. Ouvidas as várias opiniões, todos estão acor
des de que o texto deixa bem claro que não há prejuízo
para esses municípios que acabaram de ser mencionadas.
A não ser que houvesse uma interpretação rigorosa o que
o legislador não quis dar. '

Por isso, Sr. Presidente, liberando a Relatoria para a
votação, o Relator, por uma obrigação de coerência, fica
com o texto.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Vai-se
proceder à votação.

(Procede-se à votação>

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Haroldo
Sabóia, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ra
mos, Sigmaringa Seixas, Antonio Mariz, José Costa, Nelson
Wedekin, Vilson Souza, Jorge Hage, Octávio Elísio, Luís
Eduardo, Mozarildo Cavalcanti, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Joaquim Bevilacqua, Plínio Arruda Sampaio, José
Genoíno, Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad.
Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Alfre
do Campos, Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur da 'I'á
vala, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna,
Celso Dourado, Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fer
nando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, João Calmon,
João Herrmann Neto, José Freire, José Richa, Nelson Car
neiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Pimenta da Veiga, Rai
mundo Bezerra, Rodrigues Palma, Virgildásio de Senna,
Wilson Martins, João Natal, Manuel Viana, Israel Pinhei
ro, Délio Braz, Daso Coimbra, Ziza Valadares, Euclides
Scalco, Chagas Rodrigues, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto,
Christovam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Ino
cêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Santana de
Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Mário Assad, Oscar Cor-
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rêa, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, José
Tinoco, Paes Landim, Simão Sessim, Valmir Campelo, Gil·
son Machado, Jofran Frejat, Antônio Carlos Konder Reis,
Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgilio
Távora, Adylson Motta, Brandão Monteiro, Lysâneas Ma
ciel, Vivaldo Barbosa, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos e
Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 24 Constituintes;
votaram NÃO 65 Constituintes. Total: 89 votos. O Destaque
foi rejeitado.

Em votação o Destaque n,o 2090, requerido pelo Cons
títuínte Virgilio Guimarães, frente à Emenda n.O 12732.

S. Ex.a não está presente.
O destaque está prejudicado.

Destaque n.O 2791·87 - Emenda n.O ES·22796·3,
do Sr. Mozarildo Cavalcanti, "que modifica o art.
42 do Substitutivo n.o 1 (art. 33 do Substitutivo n,"
2)". (242.a votação)

Em votação o Destaque n.O 2791, requerido pelo Cons
tituinte Mozarildo Cavalcanti, referente à Emenda n.O 22796.

Tem a palavra o Constituinte Mozarildo Cavalcanti.
O SR. CONSTITUINTE MOZARILDO CAVALCANTI

- Sr. Presidente, Srs. Constituintes:
A minha emenda mantém praticamente o texto do Re

lator, introduzindo apenas o número mínimo de nove ve
readores por Câmara Municipal.

Portanto, peço a atenção dos Srs. Constituintes, hoje
os municípios têm um mínimo de cinco vereadores. Com
essa emenda visamos elevar esse número mínimo para
nove, dando, assim, maior representatividade a esses mu
nicípios, onde, principalmente os pequenos partidos não
têm oportunidade de ter representatividade nas Câmaras
Municipais.

Este é o espírito da emenda que apresentei e espero
ter a acolhida dos srs. Constituintes.

Durante o pronunciamento do Sr. Mozarildo
Cavalcanti, o Sr. Brandão Monteiro, Segundo-Vice
Presidente deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não há ora
dores inscritos. Em votação a Emenda n.O 2791, de autoria
do Sr. Constituinte Mozarildo Cavalcanti:

"O número de vereadores será variável, con
forme dispuser a Constituição do Estado e a Lei,
respeitadas as condições locais, proporcionalmente
ao eleitorado do município, não sendo inferior a
nove e superior a vinte e um dos municípios de
até um milhão de habitantes, de trinta e três até
cinco milhões, e de cinqüenta e cinco nos demais
casos."

(Proced&se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Carlos Mosconi, Haroldo
Sabóia, João Calmon, João Herrmann Neto, José Paulo
Bisol, José Richa, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho,
Paulo Ramos, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Virgil
dásio de Senna, João Natal, José Costa, Nelson Wedekin,
Délio Braz, Vilson Souza, Octávio Elísio, Ziza Valadares,
Chagas Rodrigues, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Christo
vam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocêncio
Oliveira, José Lins, José Lourenço, José Santana de Vascon
cellos, Luís Eduardo, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti,
Enoc Vieira, Paes Landim, Simão Sessim, Valmir Campelo,
Gilson Machado, Mozarildo Cavalcanti, Jofran Frejat,
Brandão Monteiro, Lysâneas Maciel, Vivaldo Barbosa,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, plínio

Arruda Sampaio, José Genoino, Siqueira Campos, Haroldo
Lima e Jamil Haddad. Votaram NAO os seguintes Senhores
Constituintes: Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aluízio Cam
pos, Antônio Britto, Artur da Távola, Carlos Sant'Anna, Cel
so Dourado, Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique
Cardoso, José Freire, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nil
son Gibson, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Wilson
Martins, Antonio Mariz, Manuel Viana, Israel Pinheiro, Da
so Coimbra, Jorge Hage, José Jorge, José Thomaz Nonõ,
Oscar Corrêa, José Tinoco, Antônio Carlos Konder Reis,
Gerson Peres, Jargas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio
Távora, Adylson Motta, Adolfo Oliveira, Roberto Freire e
Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 52 Constituintes; vo
taram NAO 37 Constituintes. Total: 89 votos. O Destaque
foi aprovado.

Em conseqüência, estão prejudicados os Destaques
n.O 3096, referente à Emenda n.o 9406, da Constituinte
Irma Passoni e o Destaque n.o 3551, referente à Emenda
n.> 1P-18869-5, do Sr. Constituinte Roberto Freire.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO 
Sr. Presidente, V. Ex.a acaba de declarar que está preju
dicado o Destaque n,o 3096. Gostaria de chamar a atenção
de V. Ex.a para o seguinte fato: esse destaque foi, com a
autorização da autora, modificado, para que tenha vali
dade apenas o § 1.0, que não colide com a votação, porque
se trata de outra matéria.

De modo que requeiro a V. Ex.a que ele seja colocado
em votação no sistema onde couber, porque essa matéria
não foi examinada e foi ressalvada no destaque,

O SR. PRESIDENTE (Aluízdo Campos) - V. Ex.a será
atendido.

Prejudicado o Destaque n. O 3772, do Constituinte José
Dutra.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Por
favor, qual o número do Destaque do Constituinte Ro
berto Freire?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - N.o 3555.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Não é.
E quero pronunciar-me.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Para retirar?

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, quero encaminhar, e posso até retirar, depen
dendo de uma prévia que se possa fazer em plenário.

Lembrar à Assembléia Nacional Constituinte, através
da Comissão de Sistematização, que houve um equívoco
da Mesa, quando colocou 'emendas modificativas e desta
ques sobre' elas na frente de uma emenda, essa sim, real
mente, substitutiva. Ficamos, aqui, votando algo que mo
dificava, por exemplo, o número - número mínimo, nú
mero máxâmo. Esta emenda que estou apresentando de
veria ter sddo votada logo no início, porque esta é substi
tutiva, inclusive substitui a própria sistemática na ques
tão de fixação do número de vereadores nas nossas Câ
maras Municipais.

E parte de um princípio que é comum nesta Co
mísão de Sistematização, e que vem sendo, talvez uma
constante, e uma constante democrática, de garantir
mos maior autonomia aos Estados, descentralizarmos
decisões, criarmos realmente uma Federação neste País.
Essa minha emenda tenta exatamente respeitar a auto
nomia dos Estados e dos Munícípios, criar uma Federação,
num ponto, inclusive, mais impotrante do que esta Casa
fez, ao liberar, por exemplo, para que os Estados definis
sem a remuneração dos Srs. Deputados.
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Politicamente do ponto de vista democrático, é muito
mais importante aAssembléia Nacdonal Constituinte dar
autonomia aos Estados para que ríxem as suas Câmaras
de Vereadores de acordo com a proporcionalidade eleí
toral dos diversos Estados. Não deveríamos estar aqui
fixando número mínimo ou máximo, em função, inclu
sive, de evitar as distorções que hoje temos: uma ~dade
como São Paulo uma megalópole, tem o mesmo numero
de vereadores que outras cidades muito menores. Esta
questão deveria ficar com a autonomia dos Estados. Por
tanto é uma emenda substitutiva, diferentemente das
outra~ votadas anteriormente, que modificavam a ques
tão dos números máximos ou mínimos.

Por um equívoco da Mesa, estamos numa situação
constrangedora de votar uma questão repet~das veze~,

se tivéssemos agido de acordo com o que dIZ o RegI
mento na questão das 'emendas &ubstitutivas e das mo
dificativas, teríamos votado esta e definido diretamente
se queríamos limitar a autonomia dos Estados ou se
queríamos - como mantenho em meu destaque - que
os Estados fixem os números máximos e mínãmos, de
acordo com a proporcionalidade nos seus Estados.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O destaque
de V. Ex.a está realmente prejudicado, porque o que foi
aprovado - do Oonstítuínte M02iaxildo Cavalcanti
coíneíde a matéria, cujo texto é o seguinte:

"O número de vereadores será variável con
forme dispuser a Constituição do Estado 'e a lei,
respeitadas as condições locais, proporcional
mente 'ao eleitorado do município, não sendo in
ferior a nove 'e superior a vinte e um dos muni
cípios de até um milhão de habitantes, de trinta
e três até eínco milhões, e de cinqüenta e cinco
nos demais casos."

Esta 'emenda já foi aprovada com este texto e pre
judicaa de V. Ex.a, que, embora não se refira à relação
de habitantes, trata-se, evídentemente ...

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr;
Presidente, V. Ex.a não está recordado de como comecei
o pronunciamento.

Quero que fique evidenciado o equívoco da Mesa,
porque este destaque er~ .substit~t~vo 'e ,es~, si!U, dever!a
ser votado, porque modífãca a lógíca da tíxação do nu-
mero de vereadores, diferentemente da do Deputado
Constituinte Mozarildo Cavalcanti, que apenas muda:
uma ,e não a lógica.

Portanto que fique registrado 'este nosso protesto.
Retiro o destaque e não vou discutir com a Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Os outros
Destaques prejudicados são: de n,? 37773, sobre a Emen
da n.O 25609, do Deputado José Dutra; o de n,? 7758, do
Deputado Sérgio Brito, sobre a Emenda n.v 33655; o de
n.? 8233, do Deputado Alysson Paulinelli - prejudicado
porque S. Ex.a não estava presente -; o de n.O 5359, do
Constituinte Naphtali Alves de Souza, sobre a Emenda n.?
21840 e Emenda n.O 3358, do Deputado Prisco Viana, 'e
de n.~ 4461, do Deputado José Egreja.

Passamos, agora] aos destaque apresentados sem re
ferência específica aos itens onde couber.

O primeiro destaque é de autoria do Constituinte
Euclides Scalco, que requer preferência, nos termos re
gimentais, para a votação do Destaque n.O 4195-87, re
ferente à Em,enda n,o 23593.

Os srs. Constituintes que aprovam o pedido de des
truque queiram permanecer sentados. (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA
- Sr. Presidente, pela ordem.

Sr. Presidente, quero fazer a defesa do Destaque n,o
5359 ...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O número
do Destaque é 4195, do Constituinte Euclides Scalco.

O SR. CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA
- Sr. Presidente, trata-se do art. 33, Destaque n. o 5359.
Gostaria que V. Ex.a fizesse a leitura do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Os des
taques são votados pela ordem de apresentação. O Des
taque sobre o qual está incidindo preferência é o de
n.O 4195, que antecede ao que V. Ex.a está mencionando.
Houve uma emenda substitutiva que prejudicou o des
taque de V. Ex.a ...

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA
- Negativo. A colocação de V. Ex.a não é pertinente. O
nosso destaque é sobre a fixação do mandato.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio campos) - Realmente.
O destaque de V. Ex.a se refere a mandato de vereador com
duração de 4 anos.

O SR. CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA
- Exatamente.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a tem
a palavra pela ordem.

O SIR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Por
que V Ex.a vai colocar em votação os destaques onde cou
berem, se os artigos do Capítulo XXXIV e seguintes ainda
não foram votados?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Estamos vo
tando os destaques referentes aos direitos e prerrogativas
dos vereadores, regulados pelo art. 33. Por isso estamos
admitindo os destaques relativos a esta disposição do pro
jeto. A parte referente a prefeitos só se inicia no artigo
seguinte, o 34.

O SR. CONSTITUINTE NAPFI'ALI ALVES DE SOUZA
- Sr. Presidente, insisto na minha questão de ordem. Es
tamos sendo atropelados. Por isso, solícito, mais uma vez,
sej a apreciada a emenda e colocada em votação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A emenda
de V. Ex.a será apreciada, mas votamos agora um requeri
mento de preferência para o Destaque n. o 4195.

O SR. CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA
- O nosso destaque é anterior ao que V. Ex.a está colo
cando.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presidente,
V. Ex.D. poderia anunciar o texto do destaque objeto do
pedido de preferência? Confesso que não o conheço.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a tem
razão.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO NATAL - Sr. Presíden
te, peço a palavra para uma questão de ordem, para auxi
liar a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra pela ordem o nobre Constituinte.

O SIR. CONSTITUINTE JOÃO NATAL - Não reside
nenhuma dúvida em torno do pleito do Constituinte
Naphtali Alves de Souza. Em tempo hábil, S. Ex.a se le
vantou para se dirigir à tribuna, quando V. Ex.a anunciou
que seria apreciado o Destaque n.O 5359, de autoria de
S. Ex.a Mas V. Ex.a o atropelou, prosseguindo anunciando
nomes, impedindo que S Ex.a se servisse da palavra Esta
matéria é uma emenda aditiva, não há nenhum óbice regi
mental e deve ser dada a oportunidade para que S. Ex.a
faça a sustentação dos segmentos que quer expender e
para que esta Casa possa apreciar a emenda.
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o SR. CONSTITUINTE JO&:É COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem. É o único destaque do Consti
tuinte Naphtali de Souza?

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, o Destaque para o qual foi solicitada preferência
pelo Constituinte Euclides Scalco, tranqüilamente pode
ria ter sido votado no dispositivo anterior ou poderá ser
votado depois. O que eu apenas quero preservar junto a
Mesa é que a não votação, neste momento, do Destaque
solicitado pelo Constituinte Euclides Scalco não o preju
dique, tendo em vista o problema havido.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Emenda
do Constituinte Naphtali Alves de Souza adiciona um
parágrafo único ao art. 33, estabelecendo que o mandato
de vereador terá a duração de 4 anos. V. Ex.a deseja de
fendê-la Constituinte José Costa?

O SR. CONSTITUINTE JOSl!l COSTA - Sim.
O SR. iRELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, a

Relataria está pedindo a palavra, para que possa se diri
gir ao Constituinte Naphtali Alves de Souza, antes que
S. Ex.a se pronuncie em defesa da sua emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O Relator
deseja prestar um esclarecimento a V. Ex.a, nobre Consti
tuinte.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Gostaria que o
Constituinte Naphtali Alves de Souza, cuja emenda é de
definição de mandato de vereador por 4 anos, observasse
que o inciso I do art. 32 estabelece que a eleição do pre
feito e dos vereadores se fará mediante pleito direto e
simultâneo. Portanto, vincula a eleição do prefeito e dos
vereadores ...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Mas não fixa
a duração do mandato.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - O art. 34 explíeíta
que o mandato de prefeito é de 4 anos. Ora, se os dois
mandatos estão vinculados, está garantido aos vereadores
o mandato de 4 anos, pela combinação do inciso I do
art. 32 com o caput do art. 34. Não está descurada a ques
tão do mandato de 4 anos. Esse é o esclarecimento que
gostaríamos de dar, com toda a atenção e critério, ao nobre
Constituinte Naphtali Alves.

O SR. CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA
- Sr. Presidente, ainda insisto, porque é o único caso e~
que se está fazendo por analogia. Em todos os outros, esta
explicitada a duração do mandato. Então, entendo que o
de vereador também tem que ficar explicitado, e não feito
por analogia.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra o autor do Destaque para o encaminhamento. Depois,
ouviremos o parecer do eminente Relator.

O SR. CONSTITUINTE NAPHTALI ALVES DE SOUZA
- Sr. Presidente, agradeço ,a oportunidade.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes. Entendemos que a
nossa emenda é pertinente, uma vez que todos os cargos
relacionados no texto constítucíonal fixam explicitamen
te a duração do mandato, enquanto que o de vereador não
está claro, está sendo feito exatamente relacionando inci
so com artigo. Por isso. nós queremos que fique bem claro
e explicito 'que a duração do mandato de vereador seja de
4 anos.

Por isso peço aos nobres colegas Constituintes que
acolham esta proposta. Muito obrigado.

Destaque n,v 5359-87- Emenda n,? ES-21840-9,
do Sr. NaphtaJi Alves de Souza, "que adita pará
grafo único ao art. 42 do Substitutivo n.o 1
(art. 33 do Substitutivo n. O 2)". (243.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên
cia resolveu admitir o Destaque porque, na verdade, até
agora, no Capítulo IV referente aos municípios, os arts. 32
e 33 não estabeleceram prazo para o mandato de vereador.
E a emenda do nobre Constituinte estabelece o prazo de
4 anos, como parágrafo único do art. 33. ~ esta a emenda;
não é, portanto, "onde couber".

Para encaminhar contra, o Constituinte Gerson Peres
tem a palavra.

O SR. OONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente. queria fazer um apelo ao autor da Emenda. O texto
Cabral II está muito bem claro, não deixa dúvida alguma.
No inciso I do art. 32 - e 1) !Relator explicou isto - é, elei
ção do Prefeito e dos Vereadores. Não é "ou" e, sim, "e dos
vereadores"; portanto, mediante pleito direto e simultâ
neo. Não pode ser mais claro do que isso. Acho redundante
esta emenda e o nobre Constituinte deveria retirá-la. Ele
vai colocar o mandato de vereador como sendo de 4 anos
quando lá já está prescrito que o mandato de prefeito é de
4 anos. Ora, se a eleição se realiza simultaneamente, tem
de ser de 4 anos o mandato de vereador. :É uma questão
lógica.

Portanto, eu pediria ao nobre Constituinte fizesse o
favor de retirar a emenda, porque não cabe repetirmos a
mesma coisa com outras palavras.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a favor.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte José Costa, para pronun
ciamento a favor.

O SR. CONSTITUINTE JOS:É COSTA - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes:

Evidentemente, a emenda é pertinente.
O art. 32, inciso I, tem a seguinte redação:

"A eleição do Prefeito e dos Vereadores, me
diante pleito direto e simultâneo, realizado em
todo o País ... "

Isto diz respeito à contemporaneídade da eleição.

Se o texto fosse a eleição do Prefeito e dos Senadores,
evidentemente, isto não significaria que o mandato dos
Senador,es seria de 8 anos. A palavra "simultâneo" diz
respeito à contemporaneidade da eleição.

No art. 34 se fixa em 4 anos o mandato do Prefeito.
De modo que me parece razoáv,elexpId.citar também a
extensão do mandato do vereador. Aqui encaminho favo
ravelmente a aprovação da 'emenda, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao Relator, Constituinte José Foga'ça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) -A objeção que ,a
Relatoria faz a essa emenda é meramente técnica. Não
há nenhuma objeção de mérito, até porque entendemos
que a emenda diz aquilo que o texto já está dizendo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação.
A Presídêncía solicita a todos os Brs, Oonstãtuíntes

que tomem seus lugares a fim de dar início ao sistema
de votação eletrônico. (Palmas)

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Aluizio
Campos, Antôruio Britto, Artur da Távola, Carlos Mosconi,



Janeiro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 1569

Carlos Sant'Anna, Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima,
Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando
Henrique Cardoso, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto,
José Fl'eire, José Paulo Bisol, Nelson Carneiro, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Fi
lho, Paulo Ramos, Pdmenta da V:eiga, Rodrigues Palma,
Sigmaringa Seixas, Wilson Martins, João Na:tal, Manuel
Viana, José Costa, Nelson Wedekin, Délio Braz, Vilson
Souza, Jorge Hage, Octávio Elísio, Ziza Valadares, Chagas
Rodrigues, Christovam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Inocêncio
Oliveira, José Lins, Oscar Corrêa, Enoc Vieira, Paes Lan
dim, Simão Sessim, Valmir Campelo, Mozarildo Cavalcanti,
Jofran Frejat, Brandão Monteiro, Lysâneas Maciel, Vi
valdo Barbosa, Francisco Rossi, Joaquim Bevilacqua, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Siqueira
Oampos, Haroldo Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad e
Antonio Farias. Votaram NÃO os segudntes Senhores Cons
tituintes: Almir Gabriel, Celso Dourado, João Calmon,
José Fogaça, José Richa, Raimundo Bezerra, Virgildásio
de Senna, Antonio Mariz, Alceni Guerra, Aloysio Chaves,
Edme Tavares, José Jorge, José Santana de Vasconcellos,
José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Paulo Pimentel, Sandra
Cavalcanti, José Tdnoco, Antônio Carlos Konc1er Reis, Ger
son Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio
Távora, Adylson Motta, Gastone Righi e Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 60 Constituintes;
votaram NÃO 26 Constituintes. Total: 86 votos. O Desta
que foi aprovado.

Destaque n.? 4195-87 - Emenda n.? ES-23593-1
(em parte) do Sr. Octávio Elísio, "que adita a
expressão "participação das organização comuni
tário no planedamento municipal" ao art. 41 do
Substitutivo n.o 1 (art. 32, inciso, do Substitutivo
JU.O 2)". (244.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passamos
à votação do Destaque n.O 4195, Emenda n.> ES-23593-1,
que trata, como V. Ex.as sabem, da Lei orgânica dos
Municípdos, observados alguns requisitos. Entre esses re
quisitos, o ilustre autor pretende incluir "participação
das organizações comunitárias no planejamento e no pro
cesso decisório municipal". O autor mantém apenas a
parte final. A emenda completa seria "dnstituição de me
canismos que assegurem a efetiva... " parte que S. Ex.a
retira, deixando apenas "participação das organizações
comunitárias no planejamento e no processo decisório
municipal.

Está o autor pl'esente?
O autor da emenda delega poderes ao oonstítuínte

Jorge Hage, !para ,encarndnhar a favor.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, a Emenda ES-23593, do nobre
Constituinte Octávio Elísio é daquelas que ibuscam efeti
vamente o ponto de equlíbrío entre a especíücídade e a
colocação genérica de um princípio, como convém ao
texto constitucional. Sem descer ao detalhamento do tdpo
de instituição, de mecanismo ou de conselho no qual terão
!participação os órgãos repreesntativos da sociedade civil,
da comunidade no planejamento ,e no processo decisório
municipal, a emenda resume-se a f!ixar, como 'convém
ao texto constitucional, esse princípio genérico, que per
mitirá, no caso concreto, às 1eis orgânicas e à legislação
própria, definir o tipo de organização, a espéede de meca
nismo que irá viabilizar essa participação da comunidade
no planejamento, e somente no planejamento.

Quero, aqui, chamar atenção para o fato de que a
proposta está reduzida, da sua formulação íníeíal, !para
conter-se apenas na expressão: "Participação das orga
nizações comunitárias no planejamento municipal", ou
seja, exclui-se do texto proposto o processo decisório,
como também se exclui a parte inicial da emenda, que
dizia: "Instituição de mecanismos que assegurem". Ela fica,

então, aditiva tão-somente da expressão "participação
das organizações comunitárias no planejaento municipal".

Esta é, a meu ver, a medida justa, a medida exata
do que deve ser previsto no texto da Constituição J.i1ederal.
A partíeípação comunitária no planejamento na plani
ficação, na formulação das diretrizes da orientação do
crescimento das cidades, nas decisões globais, naquelas
questões que digam dos rumos da orientação espacial
das cidades, das diretrizes gerais do zoneamento das defi
nições a respeito do futuro de cada comunâdade, da coe
xistência das diversas atividades dentro da malha ur
bana, em termos amplos ,e genéricos, referidos como estão
no texto, meramente - quero 'chamar novamente a aten
ção - ao planejamento municipal. Esta é, portanto, a
emenda que me parece adequada ao texto constitucional,
que não avança na definição ínatltuedonal de Conselho e
que não interfere propriamente na gestão municipal, no
seu processo decisório do dia-a-dia, fixando-se tão-so
mente a obrígatoríedada da !participação eomunãtárta no
planejamento municipal.

Faço, aqui, em nome inclusive do Constituinte Octá
vio Elísio e sei que de muitos companheiros, um apelo à
Relataria, neste momento representada pelo nobre e emâ
nente Constituinte José Fogaça, no sentido doe que esta;
emenda possa contar com o seu beneplácito, da mesma
forma que apelo para a todos os Srs. ilustres Constituin
tes de todas as siglas partidárias para que aprovem esta
emenda, que é efetivamente moderada, na medida em
que não avança na especificação da participação comu
ndtáría, mas a prevê como princípio amplo no planeja
mento municipal.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra o nobre Constituinte José Costa, para encaminha
mento contra.

Deseja a Presidência esclarecer a V. Ex.a que a enun
ciação definitiva da emenda é a seguinte:

"ParticÍ!pação das orgamzações comunitárias,
no planejamento municipal."

O autor excluiu a parte referente a processo decisório.
Apenas para orientar V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presi
dente, srs, Constituinte, os laços afetivos que me ligam
ao Constituinte Octávio Elísio são de tal ordem que quase
me inibem aqui na sustentação que faço contrariamente
à aprovação da 'emenda, porque os órgãos de plane]a
mento, por excelência, situam-se, obviamente, no Exe
cutivo.

A emenda autoriza a participação de organizações
eomunítárías no planejamento, vale dizer, desde até a
proposta orçamentária, não tem como excluir. Isso signi
fica o tumulto na administração municipal. A idéia do
eminente Constituinte Octávio Elísio é estritamente
louvável, só não é operacional, De modo que, !por essa
razão, lastimo votar e encaminhar contrariamente a
aprovação da emenda.

O SR. CONSTITPINTE GASTONE RIGHI - Peço a
palavra, Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra V. Ex.a para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, índcíalmente, solicito a V. Ex.a que' me confirme
um fato para que eu, sobre ele, paute a minha questão
de ordem. O que está em votação é a emenda aditiva do
Constituinte Octávio Elísio que declara, com as supressões
feitas, o seguinte:

"participação das organizações comunitárias
no planejamento."
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Retira a expressão: "no processo decàsório municipal"
e ríca apenas a palavra "municipal."

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O autor
reduziu ao texto que V. Ex.a acaba de mencionar:

"Participação das organizações comunitárias
no planejamento municipal."

Foi retirada a expressão relativa à parte deedsóría,"
É esse o texto em votação.

Com a palavra o eminente Relator Constituinte José
Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - O parecer da Rela
toria é favorável quanto à técnica e quanto ao conteúdo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação,
A Presídêncía solicita que os Srs. Constituintes to

mem os seus lugares, a fim de ter início a votação pelo
sístema eletrôníco (Pausa)

Queiram, por gentileza, registrar os códigos de vo
tação. (Pausa)

Queira.m selecionar os votos. (Pausa)

Os srs, Constituintes que votam a favor, façam a
seleção como de costume. (Pausa)

Queiram acionar o botão preto e a 'chave de registro
simultaneamente. (pausa)

Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM 08 seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Fedtosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio
Britto, Artur da Távola, Carlos Mosconi, Cid Carvalho,
Egidio F1erreira Lima, Fe'rnando Gasparian, Fernando
Henrique Cardoso, Haroldo Sabóia, João Cahnon, João
Herrmann Neto, José Fogaça, José paulo Bisol, Nelson
Carneiro, Nelson Jobim, Nelson Friedrich, Oswaldo Lima
Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Be
zerra, Sigmaringa Seixas, João Natal, Antonio Mariz, Nel
son Wedekin, Vilson SOuza, Vicente Bogo, Jorge Hage,
Octávio Elísio, Ziza Valadares, EucUde's Scalco, Chagas
Rodrigues, Alceni Guerra, José Jorge, Simão Sessim, Val
mir Campelo, Antônío Carlos Konder Reis, Lysâneas Ma
ciel, Vivaldo Barbosa, Luiz Salomão, Joaquim Bevílacqua,
Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo
Oliveira, Haroldo Lima, Jamil Haddad e Antonio Farias,.
Votaram NÃO os seguíntes Senhores Constituintes: Al
fredo Campos, Aluízio Campos, Carlos Sant'Anna, Fer
nando Bezerra Coelho, José Freire, José Richa, Nilson
Gibson, Rodrigues P alm a, Virgildásio de Senna, Wilson
Martins, José Costa, Israel Pinheiro, Délio Braz, Aloys:o
Chaves, Arnaldo Prieto, ohnstóvam Chiaradia, Edme Ta
vares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Olíveíra, José Lins, José
Santana de Vasconcelos, José Thomaz Nonô, Luís Eduar
do, Mário Assad, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Sandra
Cavalcanti, Enoc Vieira, José Tinoco, paes Landim, Gilson
Machado, Mozarildo Cavalcanti, Jofran Frejat, Gerson
Peres, Jarbas Passarlinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora,
Adylson Motta, Francisco Rossi, Gastone Righi e Siqueira
Campos. ABSTENÇãO do Senhor Constituinte Celso Dou
rado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 48 Constituintes;
votaram NÃO 41 Constituintes; absteve-se de votar 1
Constituinte. Total: 90 votos. O Destaque foi aprovado.

Encareço ao Senador Fernando Henrique Cardoso
assumir a Presidência.

O Sr. Aluízio Campos, Primeiro-Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso,
Quarto-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Art. 34 - sobre a mesa, pedido de preferência do Cons-

tã.tuinte Euclides Scalco, para emenda do Constituinte
Jutahy Júnior, dizendo ao art. 43, do substitutivo, dê-se
a seguinte redação:

"O prefeito será eleito até 45 dias antes do
término do seu antecessor, aplicadas as regras
dos §§ 1.0 e 2.°, do art. 111, nas eleições das
Capitais, Estados e Municípios com mais de 100
mil eleitores."

Retirada a preferência.
O Sr. Constituinte Mozarildo Cavalcanti retirou o

Destaque n.o 2797;

Prisco Viana (Pausa) Prejudicado pela ausência.
Destaque n.o 5350, do Constituinte Mussa Demes.

(Pausa)

S. Ex.a está ausente, ficando assim prejudicado seu
Destaque.

Voltamos, sem preferência, à Emenda do Oonstdtuínte
Jutahy Júnior, 'cujo texto já foi lido. Encontra-se S. Ex.a
presente, e irá à tribuna defender seu destaque e sua
emenda.

O CONSTITUINTE JUTAHY JÚNIOR - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, a regra dos dois turnos acredito
seja salutar para o aperfeiçoamento da nossa democracia
mas 'temos também que conviver com a realidade, De~
fendo a tese de que estamos numa demoeraeía represen
tl7ti:ra, e, em função disso, os nossos representados têm
díreíto e dever de exigir posições nossas.

Os Deputados .estaduais que tenham vinculação, os
Ve,re~~o!,es e PrefeItos do Estado da Bahia ,e de vários
MUlllClPlOS do Nordeste brasileiro têm demonstrado a ína
plica?~li~ade d~s .eleições e~ dois turnos nos pequenos
municrpios brasíleíros. Isto e uma realidade e um anseio
que não s~ coaduna com a nossa realidade regional. SelÍ
que hoje e o sentimento generalizado em vários parla
mentar~s nordestinos, principahnente. Em virtude disso
e conscíents que represento a posição do meu eleitorado
do~ que me conduziram à Assembléia Nacional Consti~
tuínte, apresentei a seguinte emenda substitutiva:

"Haverá eleíção em dois turnos para Presi
dente da República, Governador de Estado, Pre
feito das capitais e para Municípios com mais de
100 mil eleitores."

Naqueles em que não houver 100 mil eleitores tere
mos eleição apenas em um turno. Esta é a posição que
defendo e coloco aqui tendo consciência de que esta emen
da representa o sentimento da grande maioria das bases
municipais, dos pequenos Municípios brasileiros. Esta é
a posição que adotamos e solicitamos o voto dos Srs.
Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra o oonstrtuínte Antônio Brito, para
encamínhar contra.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITrO - Sr. Pre
sidente, Srs. constituintes, ouvi com atenção que a Casa
~i:butaJ ao jovem valoroso Constituinte Jutahy Júnior
seus argumentos no sentido de que procedamos a uma
alteração no dispositivo que de'termina a forma de rea
lização de eleições nos Municíplios.

Sugere S. Ex.a se abra uma exceção e que, nos Muni
cípios com menos de 100 mil eleitores, não se proceda à
eleição em dois turnos. Peço vênia a S. Ex.a para; discor
dar. Obviamente, o que se pretende, e desde o início, na
Subcomissão ,e na Comissão - e vejo aqui quem brflhan
temente presídíu a Comissão, o Constituinte Jarbas Pas
sarinho, que haverá de recordar do debate que lá nós
tivemos - desde o inicio o que se discutia ,era; a fixação
de um princípio, qual seja o de que, havendo, como se
deseja se quer que haja, o pluripartidarismo, havendo,
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como se acabou de votar, ampla liberdade de organização
paetldáría, deveríamos, nós os Constituintes, trabalhar
no sentido de que o Poder Executivo, a nível muníeípal,
estadual e federal, resguardasse sua legitimidade, res
guardasse sua 'Possibilidade de trabalho, assegurando que,
não havendo no prímeíro turno 50% mais um dos votos,
isto fosse buscado num segundo turno. Portanw, desde o
início, pretendeu-se a confirmação de um princípio.

A emenda do nobre Constituinte Jutahy Júnior nos
leva a uma pergunta para a qual eu, evidentemente, não
tenho resposta: Por que em cidades com menos de cem
mil eleitores se deverá desejar que um prefeito, eventual
mente, tente admínístrar a cãdade com 20, 22, 24 ou 28%
dos votos? Por que jogar as pequenas e médias cidades
do Brasil neste desafio?

Poderia S. Ex.a ter levantado outro argumento: o de
que, nas cidades com menos de cem mil eleitores, o se
gundo turno criasse dificuldades ínsuperáveís.

Ora, Sras. e Srs. constituintes, é exatamente o contrá
rio. Se há algum lugar, onde é fácil realizar eleição em
dois turnos, é exatamente aquele em que ° Colégio Elei
toral, sendo inferior, sendo menor, obviamente mais fácil
se torna a realização da campanha para o segundo turno.

Sras. e Srs. Constituintes, deseja-se afirmar no texto
constitucional um princípio, e como princípio não pode,
na minha opinião, ser 'quebrado, deseja-se ter, de alto a
baixo, neste País, pluripartidarismo, possibilidade de dis
puta nas eleições por qualquer Partido, mas se quer asse
gurar também, em qualquer cidade, em qualquer Estado e
na República, através da Presidência da República, a força
política, a composição política que torne exatamente o
exercício do poder calçado, assegurado por todas as com
posições que a tese dos dois turnos leva à criação.

Por último, gostaria de aproveitar a oportunidade
para, mais uma vez, repisar que sempre que se fala aqui em
dois turnos está-se falando em dois turnos com voto, com
o povo, não 'COm qualquer tipo de Colégio Eleitoral indireto.
Sr. Presidente, esta é a posição, e por isso, lamentando
divergir do nobre Constituinte Jutahy Júnior, nessa par
te, conclamo os companheiros Constituintes à manutenção
do princípio e à rejeição da emenda de autoria de S. Ex.a

O SR. CONSTITli'INTE GASTONE RIGffi - Uma
questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGill - Sr. Pre
sidente, é regimental que as emendas supressívas tenham
preferência na votação. No entanto, a ilustre Assessoria da
Mesa está procedendo, a meu ver, com equívoco, porque há
supressívas totais e supressivas parciais.

Tenho o Destaque n.o 7746, que é supressivo parcial, e
exatamente supressivo parcial da parte que está sendo mo
dificada pela emenda que vamos votar. Então, não pode
ser votada essa emenda substitutiva à frente da minha,
que é supressiva.

Quero a supressão desta expressão: "Aplicadas as re
gras do art. 87 e parágrafos". O ilustre Constituinte Jutahy
Júnior quer que sejam aplicadas essas regras em municí
pios até tantos habitantes, o que quer dizer que substitui
ou modifica; e a minha suprime. Se suprime, desaparece
a emenda do Constituinte Jutahy Júnior.

Per isso, a supressíva deve ser votada antes, que é o
meu Destaque n.? 7746. Feita a supressão, desaparece a
emenda do Constituinte Jutahy Júnior.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a me permitirá, porque a Mesa classificou a emenda
do Constituinte Jutahy Júnior erradamente, como uma
emenda modificativa, e não é, é supressiva, porque, na

verdade, é para suprimir a expressão "Aplicadas as regras
do art. 87 e parágrafos".

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Exato,
porque é uma supressão parcial, e é exatamente a expres
são que a emenda do Constituinte Jutahy Júnior procura
modificar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
E V. Ex.a tem um pedido de preferência, além do mais.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Diria
que ela, naturalmente, já deve ter preferência. Assim, vo
taríamos direto a emenda, sem necessidade de discutir
mos a preferência.

Destaque n.O 7746-87 e, do Sr. Gastone Righi,
"que suprime a expressão "aplicadas as regras do
art. 87 e parágrafos" do art. 34 do Substitutivo
n.O 2". (245.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Portanto, a emenda de V. Ex.a, Deputado Gastone Righi,
propõe que se faça o seguinte:

"O Prefeito será eleito até 45 dias antes do tér
mino do mandato de seu antecessor."

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Não,
"para mandato de 4 anos e tomará posse no dia 1.0 de ja
neiro do ano subseqüente."

O SIR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Isso, suprimindo "Aplicadas as regras do art. 87 e pará
grafos".

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Que é exa
tamente sobre o que a emenda Jutahy procura modificar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Emenda Jutahy Júnior altera exatamente esse mesmo
ponto.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGIU - Exata
mente isso, a supressão deve ter preferência.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Logicamente, V. Ex.a tem razão.

Srs. Constituintes, a questão de ordem levantada pelo
Constituinte Gastone Righi parece-me que procede, por
que a emenda de S. Ex.a é supressiva e. uma vez aprova
da, prejudicaria a emenda do Deputado Jutahy Júnior.
Desse modo. não tenho outro remédio senão corrigir o en
gano técnico da Mesa.

Constituinte JutahY Júnior, informo a V. Ex.a que sou
obrigado a atender à questão de ordem do Constituinte
Gastone Righi, porque S. Ex.a tem uma emenda supres
siva que, uma vez aprovada, prejudica a emenda de
V. Ex.a Então, tenho que colocar em votação, em primeiro
lugar, a emenda do Constituinte Gastone Righi. se ela
não for aprovada, então colocarei em votação a emenda de
V. Ex.a

De qualquer maneira. vou sobrestar a emenda de
V. Ex.a Vou considerar como substitutiva a emenda do
Constituinte Gastone Righi, portanto não vou votar a pre
ferência, porque automaticamente ela tem preferência.

Tem a palavra o Constituinte Gastone IRighi para de
fender a sua emenda, que é supressiva.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, desde a Legislatura anterior
'que se tem discutido muito em relação aos dois turnos.
Tenho me pronunciado, reiteradamente, que dois turnos
não é processo democrâtíoo. Ao inverso do que se susten
ta, que se faz os dois turnos para que o eleito tenha respal
do da maioria absoluta dos eleitores, na realidade, é o
processo que enseja, que alímenta, que nutre a corrupção
mais deslavada. ]!] o processo através do qual as minorias
são impedidas de chegar ao poder; é o processo em que
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apenas o status quo prevalece, e prevalece porque tem a
facilidade de aglutinar as forças da reação, as conservado
ras e as centristas, impedindo a modificação e o avanço,
seja de natureza política, social ou econômica. A esquerda
tem-se equivocado como sempre, e continua aqui equivoca
damente procedendo. O processo de dois turnos é a pró
pria corrupção, e lhes digo por quê. No primeiro turno
participam todos os Partidos, cada um quer construir ou
mostrar o seu cacife; todos os Partidos fazem, ou tentam
fazer as suas Bancadas de vereador. Certo que a concor
rência de muitos Partidos impossibilita que haja um ven
cedor real em primeiro turno. Ninguém atingirá a maio
ria absoluta. E o que acontece? Ficam dois no páreo, o
primeiro e o segundo, e daí para a frente é um autêntico
leilão, leilão em que os Partidos derrotados e fora da
disputa irão forçar que se realize; leilão dos vereadores que
já eleitos querem vender o seu núcleo eleitoral ou a soma
de votos, e vão lá buscar o que gastaram na campanha e
quererão troco, por certo.

Será a forma da forra dos suplentes e dos derrotados,
que terão também, cada um, o seu cacíre, e que vão cobrar
de um dos dois infelizes que se colocarem em primeiro e
segundo lugar. E será, enfim, o princípio da construção do
monopartidarismo, do unípartídarísmo, li: o PRI chegan
do, é o Partido mais forte se apoderando do poder, porque
só duas forças acabarão por existir depois de algumas
eleições.

E essas duas forças, por certo, se transformarão em
uma só, e teremos liquidado o pluripartidarismo. O proces
so de dois turnos é processo reacionário, é antípopular, é
'contra o avanço da própria esquerda que o enaltece irres
ponsavelmente, sem noção histórica, intelectual, sem se
quer seriedade ou probidade.

Aí estão de mãos dadas a esquerda e os corruptos. Aos
dois a um não deveria interessar o processo, e ao outro
o que interessa, galopará a fórmula até o final, porque é o
meio de transformar o processo politico-eleitoral em cor
rupção deslavada, melhor ainda, constitucionalmente pre
vista, legalmente estabelecida.

Não podemos concordar com isso! :J!l preciso que
V. Ex.as atentem para o fato. E mais, desdobrarmos isso
através de quase 5 mil municípios brasileiros, pequenas
comunidades a se exigir uma maioria absoluta que é ilu
sória, porque ela partirá da opção entre dois candidatos
apenas e de uma aglutinação de forças que não sabemos
como será feita, e por certo acabará sendo feita da pior
forma possível, ou seja pela forma fisiológica. Os gover
nos haverão de ser partilhados, as secretarias divididas, as
diretorias vendidas, o nepotismo, o filhotismo, o apadri
nhamento se dará Elm toda a extensão para que o candi
dato compre essa maioria absoluta.

:I!: uma vergonha que muitos sustentem isso e falem
que sustentam em nome da moral, em nome da ética ou
em nome da democracia; isso só pode ser sustentado em
nome da imoralidade e da corrupção!

Apesar do que aqui foi dito, se mentiu, pois, quando
votarmos pelo art. 87 e seus parágrafos estaremos além
de tudo votando por um segundo turno de um colégio in
direto, atentatório espúrio a todos os princípios populares.
O que está escrito no art. 87, e ninguém leia o contrário
é que o segundo turno se dará no Congresso como se dará
nas Assembléias e nas Câmaras, e isso é espúrio! Não está
modificado o art. 87 e ninguém pode garantir uma modifi
cação futura ...

Portanto, pela extírpação do texto do art. 87 e seus
nefandos parágrafos! (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Constituinte Egidio Ferreira Lima, que
vai encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Srs. Constituíntes:

Tenho atenção e respeito pelo Constituinte Gastone
Righi, Líder do PTB, mas fico triste, não entendo que um
Líder político se insurja contra os dois turnos.

O latino-americano, notadamente o brasileiro, tem um
desprezo muito grande, uma falta de alcance do que seja
a legitimidade, a anuência da maioria com o governante,
anuêncía essa que se dá pelo voto.

A legitimidade é tão séria, tão concreta quanto a pa
rede, quanto esta madeira.

O regime constitucional de 46 a 64 foi uma grande
fragilidade, porque não adotou na Constituição de 46 os
dois turnos.

Os franceses têm uma consciência nítida disso; o ex
Presidente francês, o estadista Charles de Gaulle quando
voltou à Presidência, à Chefia da. França, a primeira coisa
que ele exigiu foi que a reforma constitucional, sugerida
por ele, fosse submetida ao referendum popular e depois
da primavera de 68, quando sentiu a reação da população,
ele se submeteu a um plebiscito e foi para casa.

Se vamos adotar os dois turnos para a eleição do
Chefe de Estado, por que não fazê-lo para o governador e
para os municípios?

Imaginem o que seria um município de 10 mil eleitores
com meia dúzia de candidatos a prefeito, podendo, em
tese, eleger um prefeito por 2.500 votos, ou por 2.000
votos ...

A eleição não faz mal a ninguém! Ê a eleição que cria
consciência cívica; é a eleição que ensina o processo de
mocrático; é a eleição que traz a nitidez da cidadania.
Uma eleição em um município de interior é uma festa
cívica, é um despertar ...

Por que falar em corrupção?
Por que falar em cambalacho?

O caminho da corrupção são os corredores da dita
dura e dos regimes fechados, em que o povo não é ouvido.

A democracia é própria aos conflitos e à coligação de
partidos, e o segundo turno estimula, aprimora e purifica
o jogo entre os partidos e dá ao chefe do município a
maioria absoluta dos seus governados, dando-lhe vontade
política, firmeza nas ações.

Votemos contra a emenda; a supressão do dispositivo
do texto do projeto é uma violência à consciência polí
tica e à consciência popular brasileira. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Relator.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem, antes de ouvirmos o
Relator.

a SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, gostaria de me dirigir ao Relator, mais uma
vez, chamando a atenção para esse problema.

Estamos votando o artigo 34, que faz referência ao
art. 87, ou, seja, o comportamento da eleição, em segundo
turno, sera semelhante ao do art. 87, que se dá através de
eleição indireta no prazo de 15 dias, após o resultado.
Dentro desse prazo, Sr. Presidente, a permanecer o que
está no artigo 87 - e eu não posso trabalhar no pressu
posto de que conseguiremos mudar isso, porque poderemos
não conseguir - eu gostaria de saber do Relator como
isso será corrigido, porque o prefeito seria eleito pela
atual Câmara de Vereadores e o Governador pela atual
assembléia legislativa e não como seria lógico que ele fosse
eleito por aqueles que foram eleitos junto com ele.
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Gostaria de saber como se resolverá isso, se por acaso
não for revogado esse artigo da eleição indireta, no
artigo 87?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Por essa razão dei a palavra ao Relator, para que S. Ex.a
nos explicasse.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, submeto-me com humildade a determinadas regras
das lideranças partidárias, mas quando a matéria é rele
vante, invoco, acima das lideranças, a lei, que é o Regi
mento. Portanto, tenho o direito de falar contra essa
emenda, pelo Regimento; por isso, fui me inscrever. Não
faço isso todas as vezes, Sr. Presidente, porque procuro
colaborar, mas gostaria de falar contra o princípio dos dols
turnos, porque acho isso muito importante para o futuro.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Eu daria a palavra a V. Ex.a na emenda seguinte, a do
Constituinte Jutahy Júnior, pois V. Ex.a já me havia pedido,
mas se prefere falar agora e estender suas considerações
de tal maneira que abranja também a Emenda do Consti
tuinte Jutahy Júnior, então se o nobre Relator me permite,
vamos ouvir as doutas palavras do Constituinte Gerson
Peres. (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente e prezados colegas, estamos querendo introduzir
no Direito brasileiro a eleição de dois turnos.

Ouvi atentamente as judiciosas palavras desse brilhan
te e eminente Parlamentar Egídio Ferreira Lima. Teorica
mente, S. Ex.a nos deixou quase que aptos a acompanhá-lo,
se olharmos o aspecto te6rico da maneira como expôs. Eu
não gosto de discutir problemas eleitorais baseados s6 na
doutrina, é preciso pegar a regra e aplicar aos fatos, à
realidade brasileira.

Eleições de dois turnos no Brasil é algo que s6 vai
acontecer uma vez, porque a reação vai ser muito grande
das pr6prias bases políticas municipais. Os milhares de
municípios brasileiros que aí estão são dotados de uma
infra-estrutura precária, ainda não estão aptos a fazer o
jogo duplo das eleições, mesmo porque a influência do
poder do Governo municipal, do poder do Governo esta
dual, ainda está arraigado nestas áreas e nos vamos assis
tir a espetáculos degradantes com as eleições de dois tur
nos, vencendo sempre aquele que vai deter a máquina que
vai conhecer a segunda regra do jogo, sobretudo em mu
nicípios distantes onde há uma pobreza até da presença
da Justiça, para acompanhar o pleito, e onde os tentáculos
do Governo são a palavra máxima. Estamos, aqui, "mexi
canizando" o Brasil, dando instrumentos para o Governo
se perpetuar no poder, ou demorar por mais tempo, mes
mo sendo péssimo e ineficiente, porque a regra da com
pra do voto, da compra do jogo ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a está a favor ou contra a emenda do Constituinte
Gastone Righi? Tenho anotado, aqui ...

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Vou che
ga.r lá, Sr. Presidente. Sou contra os dois turnos, a favor
da emenda, porque a emenda do Constituinte Gastone Righi
pede para retirar as regras do art. 87, que contrariam até
o próprio programa do PMDB. Lamento que o Constituinte
Egídio Ferreira Lima defenda essa regra dos dois turnos.
consignada no art. 87, que restabelece as eleições indiretas
e coloca o Parlamento acima da vontade do povo.

Vou ler para V. Ex.a , o art. 87, § 2.°:
"Se nenhum candidato alcançar a maioria

prevista - os dois turnos - o Congresso Nacional,

por voto secreto e até 15 dias da proclamação do
resultado da primeira eleição, escolherá, em pri
meiro escrutínio, por maioria absoluta, e, em se
gundo, por maioria simples um dos dois mais vo
tados". Se, no entanto, preferir decidir convocar
eleição direta, concorrerão somente os dois can
didatos mais votados. Isso, se o Congresso Na
cional decidir convocar eleições diretas; é exceção.
A regra é o Congresso decidir sobre os dois mais
votados.

Vamos à prática: suponhamos que o eminente Consti
tuinte Virgílio Távora vença o eminente Constituinte Egídio
Ferreira Lima. Como o PMDB é detentor da maioria no
Congresso, mesmo o povo votando em Virgílio Távora, vai
escolher Egídio Ferreira Lima, porque tem um rolo com
pressor aqui de trezentos e tantos Deputados. É o Con
gresso contra o povo; é um jogo que não é democrático,
que contraria tudo o que o PMDB pregou em praça
pública. "Indiretas nunca mais", dizia o PMDB e, agora,
restabelece na Constituição.

Não me parece correto. Quem é parlamentarista, Cons
tituinte Egídio Ferreira Lima não vota em dois turnos.
Sabe por quê? Porque, no parlamentarismo misto, o Pre
sidente da República não pode ter maior representatividade
e legitimidade política do que o Chefe do Governo, que é
o chefe do gabinete parlamentar; e o chefe do gabinete
parlamentar é eleito por maioria simples. Logo, democra
ticamente, o Presidente da República, no parlamentarismo
misto, deverá ser eleito por maioria simples, para que haja
equilíbrio entre a representatividade e a legitimidade de um
com a representatividade e a legitimidade do outro.

É assim que penso, Constituinte, porque somente as
sim se faz democracia com equilíbrio, e na hora em que
V. Ex.a colocar um Presidente da República escolhido por
maioria absoluta, ele irá esmagar, pela representatividade
e legitimidade, toda a força do governo do gabinete par
lamentar.

Com estas considerações, eu pediria aos nobres cole
gas que acatassem a emenda do eminente Constituinte
Gastone Righi, porque ela é mais compatível com as nOSSaS
tradições, com os princípios democráticos e com o pro
grama que o PMDB pregou em praça pública. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Depois dessa brilhante d-efesa ao programa do PMDB,
dou a palavra ao nobre Constituinte Pimenta da Veiga,
para secundá-la. S. Ex.a se pronunciará contra.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, Sras e 81'S. constituintes, depois da ampla dis
cussão estabelecida sobre o assunto em votação, talvez não
fossem necessárias as palavras 'que pretendo proferir. Ape
nas insisto em vir à tribuna para desfazer uma confusão
levantada pelo ilustre Constituinte Gerson Peres, quando
quis dizer ao Plenário que o que está em discussão é a
eleição, em segundo turno, pelo COlégio Eleitoral.

Sabem bem V. Ex.as que não foi essa a intenção, não
foi esse o objetivo do autor da emenda, Constituinte Gas
tone Righi, que teve a oportunidade de ir à tribuna para
dizer, clara e cabalmente, que apresentou essa emenda
porque é contra o princípio da eleição em dois turnos.
mesmo pelo sufrágio direto e universal.

Não pode, portanto, a afirmativa do COnstituinte Ger
son Peres, que defendia a emenda, por ser contra o segun
do turno pela via indireta. Esta confusão não deve, por
tanto, prosperar. li: visível a preferência do Plenário pelo
segundo turno, pela forma direta. O próprio Relator, sal
vo engano e vejo que não me engano - já anunciou ao
País que corrigirá, em sua versão final, em seu substitu
tivo final, esta imperfeição, independente da manifesta
ção do Plenário, tinha 8. Ex.a de corrigir o dispositivo do
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art. 87, que dava a eleição em segundo turno, pela via in
direta.

Mas é evidente, pela própria reação do Plenário, que
soberanamente, irá corrigir esta imperfeição do texto.
Portanto, o que está em votação é apenas se deve a Consti
tuição consagrar, ou não, o princípio da eleição direta, em
duas etapas, em dois turnos, caso, no primeiro turno, o
candidato a cargo executivo não consiga a votação majori
tária. Mas por que insistir nisso? Em defesa da democra
cia e em defesa, sobretudo, da legitimidade dos mandatos
populares.

Mas não é à-toa, não terá sido à-toa que a história
política brasileira é manchada com tanta íntercupções
de mandatos de Presidentes eleitos pelo voto direto. Cer
tamente, terá influído, nessa sucessão de golpes que viveu
o Brasil, a não exigência da votação em dois turnos, a não
exigência ...

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Protesto.
V. Ex.a não está tendo honestidade intelectual. A minha
emenda não fala de eleições de Presidente, nem de go
vernador; só de ter o direito de protestar.

O SR. PlRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Constituinte Gastone Righi, a palavra está com o ora
dor na tribuna. V. Ex.a teve a oportunidade de defender a
sua emenda.

Com a palavra o Constituinte Pimenta da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Ape
sar da indevida intromissão do Constituinte Gastone
Righi na defesa que faço das minhas idéias, S. Ex.a não
pode 'negar que defende também o fim.?ü se~~do turno
para Presidente e Governador, porque Ja expos ISSO aqui,
Mas a verdade é que agora estamos decidindo para Prefei
to, mas não podemos derrubar o princípio da eleição em
dois turnos o princípio de que é sempre indispensável o
Chefe do ~ecutivo ter a participação e a solídaríedade da
maioria do eleitorado. A única exceção que tivemos de um
Presidente eleito, sem a maioria absoluta, que conseguiu
governar por todo y pe~odo, por sin~, fazendo u~a
grande admínístraçâo, fOI a d;o ~resldente. Juscelino
Kubitschek, porque todos os demais nao .c0ns~gUlramcum
prir o seu período. Por isso, temo!, que msist.lr na maiori::;
absoluta na solidariedade da maioria do eleitorado. que e
indispen~ável para a legitimidade d~ mand~to; é i~dis
pensável para a defesa da democracía. por 18S0, estimu:
lamas V. Ex.as para que votem contra essa emenda, que e
uma emenda antidemocrática e que vai contra a legitimi
dade do mandato.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Relator.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. pre~i
dente para uma questão de ordem, só para repor a votaçao
em um segundo.

Diante das sustentações que, na realidade, ou fugiram
ou conflltaram com os fatos claros, a minha emenda ficou
com a aparência distorcida. É preciso que a Presidênc~a
destaque que minha emenda se refere apenas aos ?Jlum
cípios e que evita esse segundo turno espuno, reíto no
aconchego dos parlamentos, como está estabelecido no
restante.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a não tenha cuidado, porque, antes da votação, darei
todas as explicações pertinentes.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Muito
obrigado.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, já que fui nominalmente citado pelo Consti
tuinte Gastone Righi.

O SR. CONSTITl,"INTE GASTONE RIGHI - Não cite!
ninguém.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
S. Ex.a apenas pediu que eu explicasse qual é o sentido
da emenda, o que farei oportunamente.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Só isso.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Para
uma questão de ordem, Sr. Presidente.

Apenas para lembrar à Casa que, até por simetria,
devemos manter esse princípio para prefeito, porque já O
mantivemos para governador e certamente o manteremos
para presidente.

O SR. PRESID'ENTE (Fernando Henrique Cardoso)
V. Ex.a já expôs o seu ponto de vista.

Com a palavra o /Relator.
Peço à Casa preste atenção, porque o Relator vai ex

plicar. Creio que é a terceira vez que o ouço sobre °mes
mo ponto, mas gostaria de ouvi-lo mais uma vez.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente. Srs.
Membros da Comissão de Sistematização, voltamos a insis
tir no fato de que estamos votando aqui, quando se trata
da remissão ao art. 87 - e este esclarecimento devemos
principalmente à questão de ordem levantada pelo Cons
tituinte Ademir Andrade -- uma regra acessória, estamos
votando aqui o espelho do art. 87.

Se quisermos recuperar a eleição direta, não será aqui,
a recuperação da eleição direta se dará na regra subs
tantiva, 'que é a do art. 87, item IV, com a qual 90% dos
membros desta Comissão já estão comprometidos, inclu
sive o Relator Bernardo C.abral, não no sentido de que ele,
por si só, irá reformular o art. 87 e produzir uma nova re
gra, mas, sim, porque ele, Bernardo Cabral, Relator-Geral,
desde já se dispõe a acolher uma entre as inúmeras
emendas que reintroduzem o principio da eleição direta
para Presidente da República e, por conseqüência e como
através de um espelho, para Governador de Estado, no
art. 30, e para Prefeito, no art. 34.

Portanto, as regras do art. 30 e do art. 34 são acessó
rias ao art. 87. Se queremos alterá-las quanto ao princípio
da eleição direta devemos bulir no art. 87. Lá se travará,
essencialmente, essa questão. Não podemos trazer para cá
esse tema, sob pena de gerarmos uma enorme confusão. E,
infelizmente, um jornal brasileiro de grande circulação
nacional, neste fim de semana, evidentemente que não por
má fé ou má intenção, mas por um erro, por um equívoco
até justificado de interpretação, exatamente porque as dis
cussões aqui, no sábado, travaram-se equivocadamente em
cima dessa questão, o jornal publicou, em todo o País, que
a Comissão de Sistematização havia aprovado dois turnos,
com eleição indireta para governador. Não! Nós aprova
mos dois turnos para governador e vamos estabelecer dois
turnos com eleição diretíssima no primeiro e no segundo
turno, lá no art. 87.

Esse mesmo princípio, Sr. Presidente, vale, agora, para
prefeitos municipais. Para mantermos os dois turnos, não
podemos suprimir a remissão ao art. 87, precisamos votar
contra a Emenda Gastone Righi e pela manutenção do tex
to.

O voto em dois turnos assegura o pluripartidarismo e a
vida institucional dos pequenos Partidos. Eu me admiro
que um Deputado que integra um Partido que não está
entre os maiores, um Partido de médio para pequeno, como
é o Partido T,rabalhista Brasileiro, não queira manter um
princípio que assegura, Sr. Presidente, que o PTB terá o
direito de participar de todas as eleições municipais sem
ser vítima do voto útil, que faz com que o eleitor...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
(Fazendo soara campainha) - O tempo de V. Ex.a já se
esgotou, Sr. Relator.
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o SR. RELATOR (José Fogaça) - Sinto muito. En
cerro aqui. A Relatoria é contrária à emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vamos votar, portanto, neste momento, o destaque do
Constituinte Gastone Righi, que pede que no art. 34 seja
suprimida a expressão "aplicadas as regras do art. 87 e
parágrafos." E por conseqüência, o art. 34, se aprovada a
emenda Gastone Righi, será lido assim: "O prefeito será
eleito até 45 dias antes do término do mandato do seu an
tecessor, para mandato de 4 anos, e tomará posse no dia
1.0 de janeiro do ano subseqüente".

Os que estiverem de acordo com esta formulação, dirão
SIM, obviamente os demais dirão NÃO, ressalvados os que
queiram abster.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
José Freire, Nilson Gibson, Marcos Lima, João Natal, Délio
Braa Christóvam Chiaradia. Edme Tavares, Eraldo Tinoco,
Inocêncio Oliveira, José Lins, José Lourenço, José Santana
de Vasconcellos, José ThDmaz Nonô, Luís Eduardo, Paulo
Pimentel, Enoc Vieira, José Tinoco, Paes Landim, Gilson
Machado, Mozarildo Cavalcanti, Gerson Peres, Jarbas
Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson Mot
ta, Brandão Monteiro, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão,
Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Siqueira C3Impos e
Antonio Farias. Votaram Nlio os seguintes Senhores Cons
tituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Cam
pos, Almir Gabriel, Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Celso Dou
rado, Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernando Be
zerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique
Cardoso, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon,
João Herrmann Neto, José Fog.aça, José Paulo Bisol, José
Richa, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Rai
mundo Bezerra, !Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Vir
gildásio de Senna, Wilson Martins, José Costa, Isr.ael Pi
nheiro, Nelson Wedekin, Vilson Souza, Jorge Haje, Octávio
Elísio, Ziza Valadares, Chagas Rodrigues, Alceni Guerra
Aloysio Chaves, Antoníoearlos Mendes Thame, Arnald~
Prieto, Mário Assad, Oscar Corrêa, Sandr.a Cavalcanti,
Simão Sessim, Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder
Reis, Francisco Rossi, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Ar
ruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Haroldo Lima, Roberto
Freire e Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 32 Cons
tituintes; votaram NÃO 58 Constituintes. Total: 90 votos.
O Destaque foi rejeitado.

Vou considerar prejudicado o Destaque n.o 3508, da
Constituinte Lídice da Mata, porque versa sobre matéria
idêntica.

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

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Pois não, Constituinte José Thomaz Nonô,

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONô
Sr. Presidente, acolhendo o art. 34, na forma que acaba
mos de fazer, ficamos no seguinte:

"o Prefeito será eleito até 45 dias antes do tér
mino do mandato do seu antecessor."

E pela disposição_aplicada às regras do art. 87, quer
dizer o seguinte:

"Se nenhum candidato alcançar a maioria pre
vista, o Congresso" - no caso a Assembléia ou a
Câmara Municipãl - "por voto secreto e até 15
dias da proclamação, etc., etc. escolherá, em pri-

meiro escrutínio, por maioria absoluta, e, em se
gundo com maioria simples."

Em suma, Sr. Presidente, nós acabamos de acolher aqui
um princípio, pouco importa se esteja consubstanciado
no art. 87, 93, 115. O que nós concordamos, o que nós fi
zemos na reunião de hoje, agora, ao rejeitar a emenda su
presslva do nobre Constituinte Gastone Righi, foi admitir
o princípio dos dois turnos com o primeiro escrutínio por
maioria absoluta e o segundo por maioria simples. Nós ad
mttímos este princípio. A minha questão de ordem é a
seguinte: nós não podemos pratíear, aqui, cotidianamente,
o exercício da mediunídada e adivinhar como vai se com
portar o Plenário 30 ou 40 artigos depois. Se nós acolhe
mos hoje este princípio, como fica, Sr. Presidente, a vota
ção no futuro? Porque o que nós concordamos não foi no
artigo - reitero - no artigo 87, nós acabamos de admitir
um princípio. Parece-me que a Casa abriu um precedente
para admitir um princípio na votação para Prefeito Mu
nicipal e um outro para Presidente da !República. É a mi
nha questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, pela ordem, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Constituinte Antônio
Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO - O nobre
Constituinte José Thomaz Nonô volta, mais uma vez, a
uma questão que. pela palavra do Relator, pela palavra do
Relator Substituto, pela palavra de todos que encaminha
ram a questão, já deveria ter fleado clara. E se não ficou
clara ao nobre Constituinte, precisa. como já está, ficar
clara para a opinião pública brasileira.

Nesta Comissão, pela manifestação que tem sido feita
de membro ap6s membro da Comissão, a intenção é se
pultar, quando da votação do art. 87, o mostrengo do Co
légio Eleitoral. Este é um compromisso claro de todos n6s.
O que se está votando aqui é outra coisa. É a afirmação
de que teremos dois turnos para Prefeitos, para Governa
dor, para Presidente da República, e sempre pelo voto do
povo.

Peço para fazer esta manifestação, Sr. Presidente, por
que pela terceira vez se volta a isso. É preciso que fique
claro, à imprensa e à opinião pública brasileira, o que real
mente estamos votando e com o que realmente, estamos
nos comprometendo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
De acordo com o que já foi reiterado aqui, votaremos o
art. 87. Se no art. 87 resolvermos que haverá um só turno,
prevalecerá um turno s6. O que resolvermos no art. 87
prevalecerá.

Não tenho dotes mediúnicos, e acredito que muitos
de n6s não os tenhamos. O que não posso é adivinhar o
que vai ser. A presunção de V. Ex.a, até que mude alguma
coisa, é verdadeira. Temos a sensação, pelas declarações
reiteradas do Relator e da maioria, de que irá mudar.
Espero, ardentemente, que mude, porque já estamos can
sados de eleições indiretas.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma reclamação, com
fundamento no art. 55 do Regimento Interno da Assembléia
Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não, nobre Constituinte. V. Ex.a tem a palavra para
reclamar.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
Sr. Presidente, permita-me V. Ex.a que, com o maior
respeito que tenho pela sua Presidência, reclame contra
questões de ordem que não são questões de ordem, mas
discursos paralelos sem nenhuma pertinência. Não há
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nenhuma questão de ordem levantada nem no díscuurso
do nobre Constituinte Antônio Britto nem no discurso do
nobre Constituinte José Thomaz Nonô. Há a interpreta
ção constitucional de matéria que ainda vai ser votada.

Por esse motivo, Sr. Presidente, pela boa marcha dos
nossos trabalhos, reclamo e peço que, dentro da ordem re
gimental, V. Ex.a não permita discursos paralelos que só
ocorrem, nesta Casa, na medida em que os focos da televi
são estão apontados para esses oradores.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a. tem razão. Defiro de plano o requerimento de
V. Ex.a., porque nada mais me apraz do que nos cingirmos
ao Regimento e votarmos.

Há alguém que tenha alguma questão de ordem, efeti
vamente de ordem, para ser levantada, ou deseja fazer dis
curso paralelo? Informo a V. Ex.a. que não permitirei dis
curso paralelo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem. Em
verdade, trata-se de embargos declaratórios.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Trata-se de questão de ordem? Temos muito o que votar
ainda hoje.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA- Sr. Presidente,
é questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A respeito de que artigo do Regimento?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Estou invo
cando o Regimento do artigo que me permite ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Estou sob um fogo, Sr. Constituinte José Costa, que me
obriga a seguir o Regimento. Qual o artigo do Regimento
que V. Ex.a invoca?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - O Regimento
me permite argüir questão de ordem sobre matéria que
estamos votando aqui.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Qual a questão de ordem de V. Ex.a?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Como V. Ex.a,
entendo - e aí valem como embargos declaratórios - que,
em verdade, já votamos e aprovamos o art. 87 e parágrafos.
Não é mais objeto .. ,

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a me permite? Não é esse o procedimento. Vamos
votar o art. 87. Trata-se, aqui de uma referência sem con
teúdo, vazia, com vários destaques sobre os quais vamos
votar. Passaremos à votação, se V. Exas me permitem.
Precisamos terminar a votação.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma outra questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- V. Ex.a. tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, compreendo, inclusive não imaginar que esta dis
cussão se alongasse por tanto tempo. Entretanto, na quar
ta-feira passada, respondendo a uma questão de ordem do
Constituinte Aldo Arantes, V. Ex.a. presidia os trabalhos
e a questão de ordem foi levantada relativa ao Projeto de
Decisão n.O 4, que se constitui numa grave afronta à As
sembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Nobre Constituinte, V. Ex.a me permite?

Peço a V. Ex.a. que deixe essa questão de ordem para
o final da reunião. Temos que votar, está em discussão ...

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - É que no
final da reunião, certamente V. Ex.a não estará presidindo

os trabalhos, e eu gostaria de levantar a questão de ordem
estando os trabalhos presididos por V. Ex.a, na medida em
que, na questão de ordem levantada na mesma semana
passada, V. Ex.a também nos honrava presidindo a reunião.

O Jornal do Brasil de ontem, na coluna "Informe Eco
nômico", publica que o Banco Central, a partir de quar
ta-feira, com base na Circular n.O 1.125, estará decidindo
os requerimentos de conversão da dívida externa em capi
tal de risco.

Gostaria, então, de solicitar a V. Ex.a, já que, resol
vendo a questão de ordem do Constituinte Aldo Arantes,
V. Ex.a. mencionou que esta semana traria uma resposta,
visto que a Mesa da Assembléia Nacional Constituinte es
taria reunida para dizer quando o projeto de decisão
seria encaminhado para o Plenário da Assembléia Nacio
nal Constituinte.

Como o Jornal do Brasil publica que a partir de quar
ta-feira o Banco Central, à revelia e num desrespeito pro
fundo à Assembléia Nacional Constituinte, estará decidin
do sobre projetos de conversão da dívida, gostaria de rei
terar..

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Amanhã haverá uma reunião conjunta da Mesa da Siste
matização e da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte.
O requerimento de V. Ex.a será levado à presença da Mesa
da Assembléia Nacional Constituinte, e saiba V. Ex.a que
tem o meu apoio pessoal nesta matéria, não para votar o
SeU projeto, mas para que o projeto seja votado.

Destaque D.O 5853-87 - Emenda n,? ES·
28066-0, do Sr. Jutahy Júnior, "que modifica o

art. 43 do Substitutivo n,? 1 (art. 34 do Substituo
tivo n.o 2)." (246.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos, agora, à apreciação do Destaque do Constituinte
Jutahy Júnior, que jã estava em votação e que sobrestei,
porque queríamos verificar, primeiro, se a Casa concorda
va ou não com o Constituinte Gastone Righi. O Consti
tuinte Jutahy Júnior já fez a defesa do seu projeto, já
foi contraditado. Vou ler o projeto e passar à votação.
Ele diz o seguinte:

"Dê-se ao art. 34 a seguinte redação:
O Prefeito será eleito até 45 antes do término

do mandato de seu antecessor, aplicadas as re
gras dos §§ 1.0 e 2.0 do art. 111 nas eleições das
capitais dos Estados e municípios com mais de
100 mil eleitores ... ",

ou seja, restringe a aplicabilidade dos dois turnos àqueles
- é o art. 87, naturalmente; aqui está na redação antiga 
municípios que têm mais de 100 mil eleitores. Assim, nos
municípios de menos de 100 mil eleitores não haveria dois
turnos para a escolha do Prefeito.

É este o projeto do Constituinte Jutahy Júnior que
está em votação.

O SR. CONSTITUINTE JUTAHY JúNIOR - No caso
da Capital de Estado ter menos de 100 mil eleitores, con
tinua tendo dois turnos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
É verdade!

Está em votação, peço aos Srs. Constituintes que to
mem seus assentos. (Pausa)

Peço ao Sr. Secretário que proceda a chamada nomi
nal.

<Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Fernando Bezerra Coelho, Fernando Henrique Cardoso,
Ibsen Pinheiro, Israel Pinheiro, Arnaldo Prieto, Christó
vam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocêncio
Oliveira, José Jorge, José Lins, José Lourenço, José San-
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tana de Vasconcellos José Thomaz Nonô, Luis Eduardo,
Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, José Tinoc\l' Paes Landim,
Valmir Campelo Gilson Machado, Mozarildo Cavalcanti,
Jofran Frejat, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, !osé Luiz
Maia, Virgílio Távora, Adylson Mot!a, Brandao ~on.

teíro, Lysâneas Maciel, Luiz Salomao, Gastone _RIghI,
Siqueira Campos e Antonio Farias. Votaram NAO os
Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andra
de, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aluizio Campos,
Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Cel
so Dourado, Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fer
nando Gasparian, Fernando Lyra, João Calmon, João
Herrmann Neto, José Fogaça, José Freire, José Paulo
Bisol, José Richa, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Paulo
Ramos, Pimenta da Veiga, /Raimundo Bezerra, Rodrigues
Palma, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Marcos
Lima, Antonio Mariz, José Costa, Délio Braz, Vilson Souza,
,Jorge Hage, iOctávio !.Ellísio, Ohagas Rodrigues, Alcenir
Guerra, Aloysio Chaves, Sandra cavalcanti, Enoc Vieira,
Simão Sessim, Francisco Rossi. Luis Inácio Lula da Silva,
Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Haroldo Lima,
Roberto Freire e Jamil Haddad. ABSTENÇãO dos Senhores
Constituintes Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho e Joa
quim Bevilacqua.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n.O 5853-87, o Sr. Fernando Henrique
Cardoso, Quarto-Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jarbas Pas
sarinho, Terceiro-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 34 Constituintes;
votaram NAO 47 Constituintes; abstiveram-se de votar 3
Constituintes. Total: 84 votos. O Destaque foi rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Peço a pala
vra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presiden
te, perdoe-me V. Ex.a, mas me parece que a matéria é
relevante e vou voltar ao assunto, uma vez que me dispo
nho a recorrer da decisão da Mesa.

Há poucos instantes, votamos a regra contida no
art. 34 do projeto, aprovando expressamente o preceito
contido no art. 87 e parágrafos.

Sr. Presidente, admitindo a hipótese de, eventualmen
te, os trabalhos da Comissão de Sistematização não serem
prorrogados por um espaço de tempo que permita, por
exemplo, apreciar o art. 87 e parágrafos. evidentemente,
nós ficaríamos numa situação embaraçosa e deixaríamos
o Plenário, a despeito da sua soberania, também numa si
tuação embaraçosa.

Quer-me parecer que sempre que um dispositivo faça
remissão a um ou mais dispositivos do projeto, ou se pro
crastina a votação e ela será apreciada depois, ocorrerá
depois, ou então esses dispositivos terão de ser apreciados
con temporaneamente.

No caso concreto, ou o art. 34 seria apreciado conjun
tamente com o art. 87 e parágrafos, ou então se procrasti
naria a apreciação do art. 34, sob pena de comprometer
mos o bom desempenho e o bom trabalho da Comissão de
Sistematização, que. assim, transferiria o problema, talvez,
insolúvel para <O Plenário.

Caso a Mesa não reveja a sua posição com relação à
questão de ordem, eu, nos termos do Regimento, e com
apoio de 35 Constituintes - porque, se não me falha a me
mória, é esta a exigência regimental - recorrerei da de
cisão. '

O SR PlRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois
não! Sabe' V. Ex.a que, no momento, é uma questão ven-

eída, pois foi dada resposta e solução a uma questão de
ordem levantada pelo nobre Constituinte Fernando Hen
rique Cardoso, exatamente sobre esta matéria.

Eu apenas me permitiria fazer um comentário breve
sobre a matéria: a única hipótese em que o raciocínio de
V. Ex.a se consolida é se. de fato, não chegarmos a votar o
art. 87; se o votarmos, e ele vier a ser de um turno só, o
que está aqui também se aplica a de um turno só, não
haveria problema algum. A única possibilidade, repito, é
não chegarmos a votar o art. 87. Já houve uma questão de
ordem levantada pelo nobre Constituinte Carlos Sant'
Anna, à qual dei solução - que era mais grave ainda,
porque falava, desde logo, na figura do Primeiro-Ministro.
Esta, então não ficaria nem na dependência de votação
ou não, e foi considerado pela Casa, sem qualquer protesto
do Plenário, que, se adiante vencesse o presidencialismo,
automaticamente seria corrigida na redação aquela apro
vação que tinha sido feita por antecipação. Mas recorro,
junto com V. Ex.a, da decisão para a Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Muito obri
gado, a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o Destaque n.O 6390, requerido pelo Constituinte Val
ter Pereira. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.

Prejudicado.
Em votação o Destaque n.? 7275, requerido pelo Cons-

tituinte Waldyr Pugliesi. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.

Prejudicado.
Em votação o Destaque n.o 8012, requerido pelo COns-

tituinte Eraldo Tinoco. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.
Em votação o Destaque n,o 8232, requerido pelo Cons-

tituinte Alysson Paulinelli. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.

Prejudicado.
Em votação o Destaque n,v 1661, requerido pelo Cons

tituinte Délio Braz, referente à Emenda n.o 33832.

O Constituinte Délio Braz retira o Destaque.

Em votação o Destaque n.> 1662, requerido pelo cons
tituínte Délio Braz.

Também S. Ex.a retira o Destaque.

]}m votação o Destaque n,? 4519, requerido pelo oons-
tituinte Alexandre Puzyna. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.

Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 4459, requerido pelo Cons-
tituinte José Egreja. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.
Prejudicado.

Passamos ao art. 35, que trata da remuneração do
prefeito.

Eu não sei se deveria pedir a atenção das Lideranças.
porque houve uma emenda aqui que foi prejudicada pela
ausência do requerente. E é curioso porque ela introduzia a
figura do vice-prefeito, 'que está ausente no texto do Subs
titutivo, e pela ausência do autor foi prejudicada.
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Partindo do pressuposto que o sistema parlamentaris
ta será vitorioso, a ausência foi até oportuna, mas eu me
permito, reservado o meu desejo.

Passamos ao art. 35.
Em votação o Destaque n.o 24, do Constituinte Alvaro

Valle.
S. Ex.a está ausente.
Prejudicado.
Em votação o Destaque n.o 2930, requerido pelo Cons-

tituinte Eliel Rodrigues.
S. Ex.a está ausente.
Prejudicado.
Em votação o Destaque n.o 360B, requerido pelo Cons-

tituinte Tito Costa.
S. Ex.a está ausente.
Prejudicado.
Em votação o Destaque n.O 6405, requerido pelo Cons-

tituinte Valter Pereira. (Pausa)
S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 1123, requerido pelo Cons
tituinte Vivaldo Barbosa. (Pausa)

S. Ex.a retira o Destaque.
Em votação o Destaque n.o 4457, do Constituinte José

Egreja. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.
O Destaque n.? 4458, do Constituinte José Egreja, fica

igualmente prejudicado, em face a ausência do Requerente.
Passamos ao art. 36, Incisos I, V, VI e VII.

Em votação o Destaque n.o 6676, requerido pelo cons-
tituinte Vasco Alves. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.

Prejudicado.
Em votação Destaque n,° 5199, requerido pelo Consti-

tuinte Geroon Marcondes. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.

E-'11 votação o Destaque n.O 4369, requerido pelo oons-
títuínte Airton Sandoval. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 6204, requerido pelo Consti-
tuinte José Santana de Vasconcellos. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.

Em votação o Destaque n.O 2356, requerido pelo oons-
títuínte Gumercindo Milhomem. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Prejudicado.

Em votação o Destaque n.? 290, requerido pelo Cons
tituinte Eduardo Jorge, referente à emenda de autoria da
nobre Constituinte Abigail Feitosa. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.

Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 4201, requerido pelo Cons
tituinte Octávio Elísio.

Retirado.
Em votação o Destaque n.O 324, requerido pelo Cons-

tituinte Eduardo Jorge. (Pausa)
S. Ex.a n8.0 está presente.
Prejudicado.
Em votação o Destaque n.O 5887, requerido pelo Cons

tituinte Augusto Carvalho. (Pausa)

Retirado.

Destaque n.? 5939-87, do Sr. Eduardo Jorge,
"que suprime a expressão "básico" do art. 36 inci
so VII do Substitutivo n.O 2". (247.a votação)

Em votação o Destaque n.> 5939, requerido pelo Cons
tituinte Eduardo Jorge.

S. Ex.a não está presente, mas há a indicação para o
Constituinte Carlos Mosconi defendê-lo.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS MOSCONI - Sr. Pre
sidente. Sras. e Srs. Constituintes, a emenda do Consti
tuinte Eduardo Jorge parece-me vir de encontro à inten
ção do nobre Sr. Relator, porque ela pretende que Se man
tenha a atenção ou a assistência à saúde providenciada
também pelos munícípíos, Apesar, ela propõe o aperfei
çoamento do texto. retirando o termo "básica", de saúde
básíca.. o que no entender do Constituinte Eduardo Jorge
e também no nosso entender, agiria como uma restrição
ao município, já que inúmeros municípios no País oferecem
saúde à população, não apenas saúde básica, o que me pa
rece, portanto, que seria uma restrição à vontade e à ação
de muitos municípios. Muitos municípios já têm por exem
plo, pronto-socorro municipal, hospital municipal, portan
to. a questão, se limitada à saúde básica, funcionaria
como total restrição à ação do município. O que me pare
ce, Sr. Relator, contrário à sua intenção, que me parece
que é exatamente fazer com que os municípios possam, de
uma forma efetiva, de uma forma clara oferecer saúde, a
mais abrangente, a mais ampla possível aos municípios.

Portanto, encareço ao Sr. Relator acolha essa propos
ta, que me parece estar de acordo com a vontade de
V. Ex.a retirando apenas a expressão "básica" do texto,
que ficaria assim redigido:

"Prestar, com a cooperação técnica e finan
ceira da União e do Estado, serviços de atendimen
to à saúde da população."

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não há
oradores inscritos.

O SE. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
estou de acordo com a emenda apresentada pelo eminente
Constituinte Carlos Mosconi. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passamos
à votação.

Os Srs. Constituintes queiram registrar seus números
de códigos.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, uma questão de ordem. Essa emenda visa, na ver
dade, apenas suprimir ,uma palavra que quer dizer "é bá
sico", palavra essa que não tem nada a ver com o mérito
do dispositivo. Trata-se de mera adjetivação, é a supres
são de um adjetivo apenas, com a qual o Sr. Relator con
cordou. Portanto. trata-se de emenda redacional, sim
plesmente. Não há mérito, não há nada de ordem constitu
cional a ser votado.
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Como já fizemos em precedentes anteriores, quando
for admitido que se trata de mera redação tem-se, na ver
dade, dispensado a votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre
Constituinte, lastimo discordar de V. Ex.a No próprio en
caminhamento que fez o Constituinte Carlos Mosconi, há
diferença entre assistência básica e assistência não básica,
assistência geral; aqui o que se fala é assistência geral, não
é mera questão de redação, é uma questão substantiva, é
uma questão que modifica.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - :ÊJ adje
tiva!

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O adje
tivo leva a uma questão substantiva.

Prossigo na votação. Queiram registrar o número de
código ...

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr.
Presidente, para esclarecimento de votação, pediria ao no
bre Relator que informasse, porque esse tema já foi obje
to de uma intensa discussão, em outra ocasião, se no en
tendimento de S. Ex.a, a partir da redação dada pela emen
da do nobre Constituinte Carlos Mosconi, se isso levaria,
no entendimento do Relator, ao compromisso do municí
pio com o atendimento a toda a saúde ou todo atendímen
to à saúde.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - A redação, Sr.
Presidente, diz que o município presta, com a cooperação
técnica e financeira da União e do Estado, uma assistência
acessória e, por isso, se havia colocado atendimento básl
co, que são aqueles atendimentos iniciais, mas que em na
da altera dizer "atendimento à saúde da população", por
que a regra geral está instituída para a União e o Estado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não de
sejaria ser interrompido na hora em que anuncio votação
e mando registrar número de códigos, senão perderemos
tempo.

Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir Gabriel Antônio
Britto, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos' Sant'An
na, Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezer
ra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Lyra, Haroldo
Sab6ia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, João Herrmann Neto,
José Fogaça, José Freire, José Paulo Bisol, José Richa, José
Ulisses de Oliveira, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Níl
son Gibson, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Rodrigues
Palma, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de
Senna, Marcos Lima, Antonio Mariz, José Costa, Délio Braz,
Vilson Souza, Jorge Hage, Octávio Elísio, Ziza Valadares,
Euclides Scalco, Chagas Rodrigues, Alceni Guerra. Aloysio
Chaves, Arnaldo Prieto, Edme Tavares, Inocêncio Oliveira,
José Jorge, José Lins, José Thomaz Nonô, Sandra Caval
canti, Simão Sessim, Valmir Campelo, Gilson Machado,
Mozarildo Cavalcanti, Jofram Frejat, Antônio Carlos Kon·
der Reis, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Adylson Motta,
Lysâneas Maciel, Vivaldo Barbosa, Luiz Salomão, Francisco
Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula
da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Siqueira
Campos, Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad.
Votaram NAO os seguintes Senhores Constituintes: Eraldo
Tinoco, Luis Eduardo, Enoc Vieira, Paes Landim e Bonifá
cio de Andrada. AB8TENÇAO do Senhor Constituinte Wil
son Martins.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Encer
rada a votação, vai-se proceder à apuração.

A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 71
Constituintes; votaram NÃO 5 Constituintes; absteve-se de
votar 1 Constituinte: Total: 77 votos. O Destaque foi apro
vado.

Passamos aos incisos VIII e IX, do mesmo art. 36.
Em votação o Destaque n.o 6280, da Constituinte My

riam Portella, que está ausente.

Prejudicado o Destaque.
Em votação o Destaque n.v 4346, requerido pelo Cons

tituinte Simão Sessim. (Pausa)

S. Ex.a retira o Destaque

Destaque n.O 6721-87 - Emenda n.O ES-25462,
do Sr. Luiz Alberto Rodrigues, "que suprime a ex
pressão "urbano" do inciso VII, do art. 45 do Subs
titutivo do Relator" (art. 36 do Substitutivo n.o 2).

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o Destaque n.o 6721, requerido pelo Constituinte Luiz
Alberto Rodrigues, referente à Emenda n.O 25462, de sua
autoria.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz Alberto
Rodrigues.

O SR. CONSTITUINTE (Luiz Alberto Rodrigues) 
Sr Presidente e Srs. Constituintes, o art. 36, item VIII,
diz o seguinte:

"Compete ao município promover, no que cou
ber, o adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, parcelamento e
ocupação do solo urbano."

O entendimento que tivemos desde a Subcomissão de
Municípios e Regiões é de que essa expressão como está
exclui da jurisdição e da competência do município o pla
nejamento, o ordenamento do uso e ocupação do solo rural,
na medida em que ele explícita exatamente - e vou repe
tir isto - "promover no que couber o adequado ordena
mento territorial, mediante planejamento e controle do
uso, parcelamento e ocupação do solo urbano.

Ora, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, a grande maio
ria dos municipios brasileiros tem as suas atividades de
sustentação econômica exatamente na zona rural. E toda
demanda de serviços é para atender às necessidades ge
radas por essas atividades econômicas, particularmente com
a modernização do campo, com as agroindústrias, as gran
des cooperativas, as usinas de álcool. Por exemplo, os mu
nicípios simplesmente são contemplados com uma grande
usina de álcool O que exige a criação de escolas, vila para
colonos, e uma série de outras atribuições e necessidades
com que os municípios arcam sem ter que ser ouvidos a
respeito daquilo, pois quando se trata de atividade na
área rural, vilas, residências, para 200 colonos, ou 200 famí
lias, por exemplo são instaladas sem que exista a necessi
dade do aproveitamento de uma planta, nenhum tipo de
exigência é feita. O que pretendemos - e o que foi aprova
do também na Subcomissão dos Municípios e Regiões 
e que é motivo de várias emendas subseqüentes a esta nos
sa, é agregar, ::crescentar a expressão "e rural" para que
o mumcrpio nao tenha vedada a sua jurisdicão sobre o
planejamento, o ordenamento, o zoneamento e-a ocupação
do solo rural.

Este é o esclarecimento, encaminhado a minha emen
da e solicitando a análise e o apoio dos Srs. Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não há
oradores inscritos.

Concedo a palavra ao Constituinte Antônio Carlos
Konder Reis, Que falará pela Relataria.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes a Emenda do nobre
Sr. Constituinte Luiz Alberto Rodrigues propõe uma alte
ração de fundo ?a redação do inciso VIII, do art. 36, que
estamos a examinar.
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Diz a emenda:
"substitua-se o que consta no Projeto pelo se

guinte:
VII - Promover adequado ordenamento ter

ritorial, mediante planejamento e controle do uso,
parcelamento e ocupação do solo urbano e rural."

A sistemática do projeto atribuiu à União a matéria
que, pela emenda, passaria a ser atribuição do município.
Seja no título do sistema tributário, quando o projeto atri
bui à União a competência para instituir e cobrar o Impos
to Territorial Rural, sei a no Capítulo TI, do Título Vil,
quando o projeto abre espaço para o disciplinamento da
politica agrícola, fundiária e de reforma agrária, que são
as matérias que determinam, que presidem todo o orde
namento territorial rural, mediante planejamento, con
trole do uso, parcelamento e ocupação.

Se porventura a emenda do nobre Sr. Constituinte Luiz
Alberto Rodrigues tivesse preservado a expressão, cons
tante no projeto, inciso VIil, "no que couber" poder-se-ia
aceitá-la, porque não se criaria um conflito entre
o que dispõe o projeto, seja no sistema tributário, seja
no Titulo Da Ordem Econômica, especificamente no Capi
tulo Ir. Caberia, então, ao município a competência para
cuidar do planejamento, do parcelamento, do controle do
uso da área rural sem prejuízo das regras, das normas
estabel:ecidas em caráter imperativo no já citado Capítulo
II do Título Da Ordem Eoonômica.

Para que o projeto não acolha um conflito, uma con
tradição, é que o Sr. Relator-Geral não tem condições de
acolher a emenda do nobre Sr. Constituinte Luiz Alberto
Rodrigues. Entendemos as elevadas intenções da proposi
ção mas diante da sistemática do projeto, o Sr. Relator
Geral mantém o texto do Substitutivo n.o 2, e se mani
festa contrariamente à proposição acessória do nobre Sr.
Constituinte, representante de Minas Gerais.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRIGUES
- Sr. Presidente, para um esclareeímento, inteiramente
pertinente em questão de ordem. (Assentimento do Pre
sídente.) Na verdade, o meu pensamento é exatamente o
pensamento que acabou de ser exposto pelo eminente Cons
tituinte Antônio Carlos Konder Reis. Acontece que a emen
da por nós apresentada foi o Substitutivo n.O 1, do ST. Rela
tor, e nós estamos votando um texto do Substitutivo n.o 2.
Quero dizer que concordo Inteiramente com o Sr. Rela
tor com a preservação do que está no Substitutivo n.o 2,
a expressão "no que couber", que na verdade vem manter
competências explícitas de setores que podiam ser confli
tantes; e apenas acrescentando a essa expressão, como
está no Substitutivo n.O 2, a sxpressão "e rural", o que na
verdade não traz nenhum tipo de conflito.

Sr. Presídente, estou dizendo isto porque há um
desentendimento em função da modificação feita do
Substitutivo n.O 1 para o Substitutivo n.O 2, do Sr. Re
lator.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem todo o direito de defender o seu projeto, e explicou a
todos nós, em termos claros. Todos sabemos que não há
emendas ao Substitutivo n.o 2, mas todos sabemos que
quando queremos fazer qualquer alteração de emenda ao
Substitutivo n.v 1, referente ao n.O 2, em tempo oportuno
aqui escrevemos. V. Ex.a poderia ter feito isso, e não o f>~z

em tempo oportuno. De maneira que agora o que está em
jogo é exatamente a emenda completa de V. Ex.a, con
frontada com o texto do Substitutivo n.o 2.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRIGUES
- Sr. Presidente, retiro a emenda, porque tem aqui
acrescentada a expressão "rural", que atenda ao que o
Sr. Relator acabou de explicar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Agra
deço a V. Ex.a

Em votação o Destaque n.O 5913, requerido pelo Cons
tituinte Nestor Duarte. (Pausa) S. Ex.a se encontra au
senta. portanto, está prejudicado o pedido de destaque.

Destaque n.o 8009-87 - Emenda n.O ES
20995-7, do Sr. Waldeck Ornélas, "que acrescen
ta ao item VII, do art. 45 do Substitutivo a ex
pressão "e rural" (art. 36 do Substitutivo n.? 2).

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em
votação o Destaque n.O 8009, requerido pelo Constituinte
Evaldo Tinoco, referente à Emenda n.O 20995, de autoria
do Constituinte Waldeck Ornélas.

O SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNÉLAS- Sr.
Presidente, Srs. Oonstdtulntes, Governo do Município não
quer dizer Governo da cidade. Temos municípios cuja base
é eminentemente rural, e mesmo no sistema tributário não
se encontrou fórmula de criar tributos próprios dos muni
cípios. li: preciso, portanto, que os municípios participem e
tenham condições institucionais para isso, da geração
daquelas receitas, daqueles tributos, de que vão lhes re
sultar receitas transferidas por base constitucional.

Por outro lado, há um fato evidente, que é a urbani
zação do campo, a abertura de estradas víeínaís, a im
plantação de linhas de eletrificação rural, a instalação
de agroindústrias no campo. São fatores que exigem do
município competência e responsabilidade, em termos da
ocupação do solo rural, até para permitir que ele possa
corresponder com os investimentos necessários. Daí por
que se insiste na proposta de que o município deve ter
competência, também, para a normalização do uso e da
ocupação do solo na zona rural e não apenas na zona
urbana. Quantos dos nossos Municípios têm uma taxa
de urbanização ainda bastante baixa? Por outro lado,
quantos deles, devido às distorções do processo de urbani
zação, que é concentrador, tem tido inclusive perda
absoluta de população? Portanto se nos afigura extre
mamente importante atribuir essa eompetêncía ao Muni
cípio. Não basta que no art. 23 tenha sido estabelecido, na
competência conjunta, que os Municípios têm também
uma responsabilidade no fomento às atividades agrope
cuárias. 1: preciso que o Município tenha, pela sua Câ
mara de Vereadores, competência explícita na Constitui
ção para ter uma ação na zona rural.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Permito
me perguntar ao nobre orador, a quem peço atenção, se
diante da explicação dada pelo nobre Relator, Constituin
te Antônio Carlos Konder Reis, que foi 'aceita pelo Cons
tituinte Luiz Albert-o Rodrigues, de que a expressão "onde
couber" "ou quando couber", ficando "no que couber", se
abrangeria exatamente à possibilidade do atendimento à
área rural; e se assim V. Ex.a mantém a emenda ou a
retira?

O SR. CONSTITUINTE WALDEOK ORNÉLAS 
Perdão, Ex.a, não ouvi.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Antes de
V. Ex.a falar sobre a emenda, o Constituinte Luiz Alberto
Rodrigues apresentou uma emenda semelhante, e S. Ex.a
se deu por satisfeito com a explicação dada pelo Relator
Antônio Carlos Konder Reis. S. Ex.a mostrou que a expres
são "no que couber", constante do Substitutivo n.O 2, já
atende ao objetivo desejado de mandar aditar a expressão
"e rural".

Se V. Ex.a concorda com o mesmo entendímento do
Constituinte Luiz Alberto Rodrigues seria de se retirar
a emenda. Se V. Ex.a não entende como tal, seria de
mantê-la.

O SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNÉLAS
Mantenho a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está íns
eríto para falar contra o Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO - Desisto
de falar.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está
inscrito para falar contra o Constituinte Egídio Ferreira
Lima.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presídente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Sr. Presidente, as palavras de V. Ex.a, ainda há pouco,
deram-me uma impressão diferente da emenda aditiva
proposta pelo Constituinte Waldeck Ornélas. É uma emen
da aditiva da expressão apenas "e rural", o que sígnítíca
que o que está propondo o Constituinte Waldeck Ornélas
é que o texto seja o do inciso VII, tal como ele está, e ele
está assim: "promover, no que couber, o adequado orde
namento territorial, mediante planejamento e controle do
uso, parcelamento e ocupação do solo urbano". Propõe o
Constituinte Waldeck Ornélas: "urbano e rural".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois a
mesma coisa foi apresentada, aqui, na emenda.

Vou ler a V. Ex.a Vejamos se entendi, enquanto pro
curava o documento.

A emenda do Constituinte Luiz Alberto Rodrigues, que
era com referência ao art. 45 do Substitutivo n.O 1, diz:
"promover o adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação
do solo urbano e rural".

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Sr. Presidente, veja V. Ex.a que essa emenda, não impor
ta que redação tenha, é uma emenda modificativa, e essa
é aditiva; mantém toda a redação do Relator e, ao rínaã,
acrescenta "e rural".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Mas
V. Ex.a vem ao mérito, Constituinte Carlos Sant'Anna:.
V. Ex.a está fazendo uma distinção nítida, correta, entre
uma emenda modificativa e uma emenda aditiva. Esta
adita apenas a expressão "e rural"; a outra modificativa,
porque não colocava parte do texto que era substituído.
Mas, no fundo, a luta é para manter a expressão "e rural".
É por ísso que eu perguntei ao Constituinte Se S. Ex.a
mantinha a emenda.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRIGUES
- Sr. Presidente, quero dar um esclarecimento. Há um
desentendimento, pois na verdade retirei a minha emenda
porque teríamos com a emenda do Constituinte Waldelck
Ornélas, o atendimento à exposição feita pelo eminente
Constituinte Antônio Carlos Konder Reis, preservando no
texto do Substitutivo n.O 2 a expressão "no que couber",
que atende ao que a Relatoria entende imprescindível no
texto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Assim
também entendi quando V. Ex.a foi ao microfone.

O SR. CONSTITUINTE JOS1íl ULiSSES DE OLIVEIRA
- Sr. Presidente, eu gostaria de pedir uma explicação do
Sr. Relator Bernardo Cabral, porque aqui no inciso VIII
está dizendo "territorial", enquanto que na explicativa diz
"parcelamento urbano". O que não é urbano, é rural;
agora como se vai fazer o parcelamento rural? Como o
prefeito vai fazer o parcelamento rural? Para quê?
Se é urbano, é loteamento, e, no meu entender, o parcela
mento urbano implica em áreas não construídas, áreas
dentro da cidade...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
faz um pedido de esclarecimento?

O SR. CONSTITUINTE JOS1íl ULÍSSES DE OLIVEIRA
- É um pedido de esclarecimento que faço ao Sr. R>elator.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vou-me
permitir fazer o seguinte: primeiro dou a palavra ao
Constituinte Egídio Ferreira Lima, e, quem sabe, no argu-

mento de S. Ex.a não está a resposta? Se não tiver a
resposta, falará o Relator por último.

Tem a palavra o Constituinte Egídio Fer·reira Lima.
O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 

Sr. Presidente e Srs. Constituintes:
Vamos ser muito claros e muito honestos no exame

desta emenda e do seu alcance. O que se dá aqui é poder
ao Município para parcelar a ocupação do solo urbano e
do solo rural. O Município vai concorrer com a União no
delicado e explosivo problema da ocupação de terra rural.
V. Ex.as já imaginaram o que será o Município determinan
do áreas que podem ou não ser desapropriadas? Areas que
podem ou não ser objetos de desapropriação para a Refor·
ma Agrária? Estará criado um grande, doloroso e grave
conflito entre cada Município brasileiro e a União. Basta a
inquietude, a tensão, a gravidade da questão rural disci
plinada pela União e conduzida por ela; não vamos
transformar este problema em foco constante de conflito
e de choque, nele entrando, muitas vezes, o interesse poli
tico menor.

Vamos rejeitar a emenda porque ela representa, antes
de tudo, uma incongruência e uma insensatez.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, pela ordem, eu queria uma explicação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Primeiro
quero perguntar ao Constituinte José Ulísses se mantém
a pergunta?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ULíSSES DE OLIVEIRA
- Mantenho sim. Gostaria de uma maior explicitação dos
poderes de conflito, porque entendo que parcelamento
territorial do Município, que não seja urbano, é reforma
rural que vem a ser reforma agrária. Porque há os planos
federais; os planos rodoviários estaduais e federais. Então,
vai haver um conflito: Como vai ficar o Prefeito, se vai
parcelar e vem o Estado, a União, com os seus projetos
rodoviários, ferroviários, hidrelétricos? .. E o problema da
reforma agrária, que vai ser competência exclusiva da
União, como pode, então, o Município fazer a reforma
agrária? Gostaria de ouvir as respostas do nobre Relator.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Gostaria,
também, de pedir, com o maior empenho, aos Constituin
tes uma coisa. Por exemplo: no caso do Constituinte José
Ulísses de Oliveira, S. Ex.a, na verdade, poderia ter-se
inscrito para falar, porque ele tem um ponto de vista,
e transforma seu ponto de vista numa consulta ao Rela
tor. Acho que a consulta ao Relator é válida quando temos
dúvidas sobre a conseqüência do que vamos votar.

Tem a palavra o Constituinte Gerson Peres. L'ogo em
seguida ouviremos o Relator.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, é para um esclarecimento. Eu perguntaria se essa
emenda aditiva, nos termos em que ela está colocada, não
está conflitando com matéria já vencida e aprovada por
esta Comissão no que diz respeito à privatividade da União
para legislar sobre o problema rural? Eu queria saber se
não se choca com o inciso I do art. 21, já aprovado,
que diz:

"Cabe privativamente à União legislar sobre
direito agrário."

Se não tem alguma conotação, uma vez que esse
dispositivo vai delegar ao município o direito de promover
parcelamento de áreas rurais, pois ele só pode fazer
através de legislação na Câmara Municipal, se o prin
cípio fundamental é que é privativo à União o direito de
legislar sobre Direito Agrário, como poderá o Município
também legislar sobre Direito Agrário se a Constituição
não viu que isto é supletivo para -ele?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vou dar
a palavra ao Relator e, em seguida passar, à votação.
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o SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, o Constituinte José Ulisses, qual seu homônimo, em
demanda de ítala, está com receio de ouvir o canto das
sereias. E S. Ex.a tem razão nesta dúvida. O Relator não
fez a inclusão do termo rural porque há uma lei, a Lei
Otto Schmann, de um companheiro que já não se encon
tra em nossa Constituinte, sobre o parcelamento urbano.
E ali, Sr. Presidente, ressalva que o parcelamento rural é
da competência sempre do Incra, e do Mirad, não havendo
como ser incluída aqui.

De modo, Sr. Presidente, que é completamente dispen
sável, mas o Ralator continua deixando em aberto a vo
tação na Relataria. A minha posição é contrária.

G aR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em
votação.

'G!ueiram tomar os seus lugares e digitar o número de
código.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Sr. Presidente, apenas para registrar, como curioso, que
o parecer do Relator-Geral é diferente do parecer do Re
lator Adjunto, o Constituinte Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - msereva
se entre as curiosidades...

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - O que demons
era a democracia na Relatoria.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sídente, eu não fui esclarecido!

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em
votação.

Queiram tomar os seus lugares e, por obséquio, regís-
trar o número de código. (Pausa)

Queiram selecionar os votos. (Pausa)

(Tumulto em Plenário)
O SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNÉLAS - Sr.

Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Dou a
palavra ao nobre Constituinte Waldeck Ornélas.

O SR. CONSTITUINTE WALDECK ORNÉLAS - Agra
decando a insensatez do Constituinte Egídio Ferreira Lima,
retiro a minha emenda. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - l!:: retirada
a emenda, e com isto eliminada a dúvida do Oonstítuínte
Gerson Peres.

Em votacão o Destaque n.o 4769, requerido pelo Consti
tuinte Mauricio Fruet que suprima o inciso IX.

Está presente S. Ex.a? (Pausa)

Prejudicado o destaque.
Em votação o Destaque n.O 4199, requerido pelo nobre

Constituinte Octávio Elísio, que o retira.
Passamos a analisar as emendas apresentadas, sob a

condição de "onde couber" - emenda aditiva.
Em votação o Destaque n.o 1037.

Destaque n.O 1037·87 - Emenda n.O ES·23171·5,
do Sr. Vilson Souza, "que acrescenta dispositivo
ao Capítulo IV do Título IV do Substitutivo" (Ca
pítulo IV, Título IH, do Substitutivo n.O 2).

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Emen·
da aditiva tem a seguinte redação, depois de escoimada
parte do seu texto pelo seu autor. .

"Como órgão subsidiário de colaboração, par
ticipação e controle do Poder Público Municipal,
a Lei Orgânica poderá criar um Conselho Comu
nitário, regulando suas atribuições."

Trata-se, em última análise, de constituir um conselho
comunitário dentro da Lei Orgânica dos Municípios.

Tem a palavra o nobre Constituinte Vilson Souza.
O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Sr. Presi

dente, srs. e Br.as Constituintes:
A emenda procura recuperar, 110 texto aprovado na

Comissão de Organização do Estado, inclusive, constante
do relatório ou do anteprojeto proposto pelo Constituinte
José Richa, que foi o Relator da Comissão, que permitia
e que permite que os Municípios venham criar um Con
selho Comunitário, como forma de institucionalização de
representação, ou da participação popular no controle do
poder público municipal.

Essa emenda implementa o que já aprovamos no pre
âmbulo do texto constitucional, quando estabelecemos a
criação de mecanismos de participação popular. E da mes
ma forma, ainda no parágrafo único do art. 1.0, que tam
bém prevê a participação não política, da comunidade no
controle do Poder público. De outro lado, complementa
também o texto aprovado por esta Comissão, hoje, da
emenda de autoria do nobre Constituinte Octávio Elísio,
que prevê a participação das organizações comunitárias
no planejamento municipal.

A emenda, com a criação do Conselho Comunitário,
não obriga os Municípios a criarem o Conselho Comunitá
rio, mas faculta que a Lei Orgânica Municipal crie esse
Conselho Comunitário. E é importante que haja previsão
constitucional, para permitir que os Municípios, efetiva
mente, na elaboração da sua carta orgânica, não tenham
acoimado de inconstitucionalidade, na eventualidade de
criarem esses conselhos. l!:: bom que se diga também que
esse Conselho Comunitário de livre criação, de livre com
posição e organização, a ser determinado pela Lei Orgâ
nica Municipal, não tenha as funções superpostas da Câ
mara de Vereadores. E é bom aqui que se frise, e é bom
que nós lembremos aqui os programas partidários, que
nós lembremos as propostas e as plataformas eleitorais
de cada um dos candidatos, hoje Deputados, e de cada um
dos Partidos, que nós temos insistido. Levamos à socieda
de a proposta reiterada da organização popular e, agora,
que detemos o mandato representativo, não podemos que
rer ter o monopólio exclusivo da representação da socie
dade. Há a necessidade da criação de canais não formais,
pelos quais, a sociedade possa, efetivamente, participar da
formulação das políticas, como também dos controles do
poder político instituído.

Por isso, dado o alto espírito democrático que forma
esta Assembléia, há necessidade de estabelecermos meca
nismos modernos, em que a democracia não seja repre
sentada, única e exclusivamente, como mecanismos for
mais de representação, porque a quantidade de democra
cia de uma sociedade é determinada pelo volume de meca
nismos que essa mesma sociedade tem da possibilidade
de participar no processo decisório.

A razão desta emenda, sem sombra de dúvida, é a de
poder atribuir às organizações da sociedade a capacidade
e o poder de intervir no controle, na fiscalização e nas
formulações do poder político. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, tem a palavra o Constituinte Gerson Pe-
res. .

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - No que
pese a boa intenção do ilustre colega, acabamos de votar,
aqui, todas as atribuições às Câmaras de Vereadores. De
mos a elas, até, um suporte de colaboração, COm essas
Comissões de Planejamento, a nível de colaboração dos
trabalhos da Câmara.

Ora, no exato momento em que nós constitucionali
zarmos um 'Oonselho Comunitário, com o controle, como
S. Ex.a. diz aqui, "participação e controle do Poder Pú·
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blíco", estaremos criando um poder paralelo; estaremos
permitindo a criação de uma dupla Câmara de Vereado
res, porque quem controla o poder público é a Câmara
de Vereadores, é o Poder Legislativo Municipal.

Esta proposta do ilustre colega se choca, conflita, in
clusive, com o arcabouço do Capítulo que acabamos de
votar, ou estamos concluindo a votação. Ela confunde as
atribuições da Câmara de Vereadores com o novo Con
selho Comunitário, que, a meu ver, é uma aberração ju
rídica no texto da Constituição. Quando se vai constitucio
nalizar um Conselho, dá-se a ele uma superposição de po
der e ele fica por cima dos demais; ele vai limitar e con
trolar. Então, vamos ter dois poderes ao mesmo tempo,
dentro do Município, com as mesmas atribuições. E o
pior, concluo que este meu raciocínio está correto em fun
ção da intenção do autor. Vou ler a intenção que está na
emenda toda de S. Ex.a, isto vale mais do que o resumo
que S. Ex.a fez na mesa, agora. S. Ex.a diz que:

"Criar, como órgão subsidiário de colabora
ção, participação e controle do poder público mu
nicipal, a Lei Orgânica poderá criar o Conselho Co
munitário, regulando as suas atribuições, dentre
as quais lhe competirá" - e aí vem a intenção
dele, que é flagrantemente inconstitucional com o
que nós acabamos de votar - "acompanhar e par
ticipar da elaboração do orçamento, dos planos e
programas municipais e manifestar-se sobre eles
perante a Câmara de Vereadores;

n - Fiscalizar - chamo a atenção para a
palavra fiscalizar - o desempenho da administra
ção municipal, no curso da execução orçamentária
ou dos planos e programas do município, mani
festando-se perante a Câmara de Vereadores sem
pre que julgue necessário;

UI - receber queixas da comunidade ares·
peito do funcionamento da administração munici
pal e encaminhá-las aos órgãos competentes, pro
videnciando, quando for o caso, medidas de apu
ração da responsabilidade dos servidores.

§ 1.0 Os membros do Conselho Comunitário
exercerão suas atribuições gratuitamente.

§ 2.° Será conferida legitimidade processual
ao Presidente do Conselho de Ouvidores, para re
presentar, perante o Judiciário, sobre qualquer
abuso de autoridade, desvio de poder e má apli
cação dos recursos públicos."

Meus prezados Colegas de Comissão, o que o ilustre
Constituinte Vilson Souza quer criar é o famoso e já ex
cluído Conselho de Ouvidores, que não se compatibiliza
com o que já aprovamos no texto do Cabral n. Portanto,
isto aqui não me parece correto e pediria que V. Ex.as,
pelo bom senso, meditando que estamos escrevendo uma
Constituição não conflitante com os demais artigos, não
aprovassem a emenda, porque ela conflita com os demais
artigos agora mesmo aprovados por nós.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Sr. Presi
dente, tendo em vista a existência de uma emenda da Cons
tituinte Irma Passoni, com redação melhor do que o texto
desta, retiro a emenda. (Muito bem! Palmas)

Destaque n.O 1113·87 - Emenda n.o 1P·09829·7,
do Sr. Vivaldo Barbosa, "que adita alínea ao inciso
III do art. 66 do Projeto de Constituição (art. 36
inciso IV do Substitutivo 11.° 2)." (248.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o Destaque n.O 1113 requerido pelo nobre Constituin
te Vivaldo Barbosa, referente à Emenda n.O 9829. (Pausa)

Tem a palavra o nobre Constituinte Vivaldo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes:

A organização político-administrativa do País contem
pla apenas a União, os Estados, os Municípios. No entanto,
não apenas permite mas quase que indica e, em conseqüên
cia, cria o fato de que os municípios devem ser organiza
dos em distritos, mas não abre qualquer perspectiva de
qualquer atribuição que esses distritos devem ter. De ma
neira que os distritos hoje, na maioria ou na totalidade
dos municípios no nosso País, perdem o seu significado,
pouco representam, a não ser um aglomerado humano,
uma parcela da sociedade municipal vivendo numa zona
urbana que compõe o município. E neste imenso territó
rio do País, com municípios muito grandes, temos essa
população urbana sem qualquer autogoverno, sem qual
quer representação institucional, sem qualquer participa
ção como uma instituição na vida municipal.

Pretendo aqui, com minha emenda, abrir um caminho
para isso. Não prevejo que a Constituição possa criar
uma instituição a nível distrital, mas que a Constituição
possa abrir portas, no nível distrital, às populações, para
que se organizem e criem conselhos distritais, como aqui
prevejo, para tarefas, na forma objetiva, com a compe
tência que a Lei Orgânica Municipal indicar. No mais,
Srs. Constituintes, estaremos abrindo uma porta signifi
cativa para a auto-organização da sociedade, para permi
tir que esses distritos, tão longe das sedes muncípaís, pos
sam exercer um mínimo de atividade própria, possam ter
um mínimo de auto-representação, evidente, sem substi
tuir a Câmara de Vereadores, sem substituir a prefeitura,
mas exatamente com a competência que a Câmara de Ve
readores, através da lei orgânica, lhes atribuir, com a des
centralização de poder que a prefeitura também atribuir
a esses Conselhos, não criando, em conseqüência, nenhum
conflito de competência, nenhuma superposição de atri
buições ou poderes, mas tão e simplesmente abrindo a
possibilidade a que essas populações dos distritos do in
terior do País tenham um mínimo de auto-organização.

Chamo a atenção para isto, que é, sem dúvida alguma,
uma salvação para que não se multiplique, inadequada e
indevidamente, o número de municípios em nosso País,
pois exatamente aí está a raiz do crescimento desorgani
zado nos municípios, porque o distrito, desassistido, sem
qualquer auto-organização, a única aspiração que pode ter
é tornar-se um município independente, e isso, muitas vezes,
sem condições normais e naturais para se organizar, sem
a população adequada, sem renda suficiente, sem a mínima
atividade industrial e comercial também suficientes.

De maneira que o alcance dessa emenda, dessa pro
posta é tão-somente abrir a porta para que, nos distritos
distantes das sedes dos municípios, a sua população possa
organizar-se e, com a competência que a Lei Orgânica.
votada na Câmara Municipal, atribuir a esses Conselhos,
criar esses Conselhos Distritais que, sem dúvida alguma,
darão vida institucional, administrativa e política a essas
comunidades do interior. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, para encaminhar contra, o Constituinte Egídio
Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Uma boa Constituição, uma Constituição precisa é
aquela que não cria obstáculos ao desenvolvimento da so
ciedade. A sua organização é que a deixa livre para que
ela lute, para que ela se organize e crie comunidades. Foi
exatamente por isso que estabelecemos aqui a liberdade
partidária; foi exatamente por isso que adotamos, nesta
Casa, a liberdade sindical; foi exatamente por isso que am
pliamos o direito de greve.

Não podemos;. agora, descer a particularidades, e, para
usar uma expressao muito do gosto do nobre Constituinte
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Nelson Jobim, não podemos engessar a sociedade brasi
leira. As comunidades de bases, as organizações populares
já começam a surgir neste País naturalmente.

Acabamos de votar uma emenda instituindo a Lei Or
gânica do Município. O município, na sua Lei Orgânica,
pelos seus representantes, ouvindo os munícípes, sentindo
a realidade de cada município e de cada rincão deste País.
Essa Câmara Municipal vai legislar sobre os mecanismos
mais próprios e mais indicados para as peculiaridades de
cada município. Querer prever na lei a organização da so
ciedade, nos seus menores detalhes, é voltar ao Estado No
VO, a legislação sindical e trabalhista, que lá foi votada, é
querer voltar à concepção fascista que combatemos e da
qual fomos vitoriosos na Segunda Guerra Mundial. O que
uma Constituição deve fazer de fundamental é afastar os
obstáculos à Caminhada do povo pela sua emancipação.
Não devemos emascular o povo, não devemos tirar dele o
ímpeto, a ânsia, a necessidade de lutar por seus direitos e
por suas organizações. E, estamos pensando num esquer
dismo que leva, exatamente, ao objetivo contrário daque
les que estão defendendo mecanismos como este. Não acre
dito que esta Casa, tendo a sensibilidade do momento re
volucionário que está vivendo este País, queira conter esta
revolução, queira conter este avanço, queira conter a liber
dade de pensar, criar e se organizar da sociedade brasi
leira.

Ê por isso, Sr. Presidente e Sr. Relator, que eu me
manifesto contra a emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar, a favor, tem a palavra o nobre Constituinte
Oswaldo Lima Filho.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pela oro
dem, tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente.

Quero salientar, sem entrar no mérito da emenda, e
não poderia fazê-lo tendo pedido pela ordem, que há vícios
redacionais, na proposta, enormes. Por exemplo quando
diz: na emenda "que os Conselhos Distritais Comunitários
Integrados - conselhos no plural - integrados por cída
dãos - no plural - eleitos no Distrito por voto não obri
gatório - voto no singular - não remunerado - no sino
guIar -" fica evidentemente, pela redação, parecendo que
é o voto que é não remunerado. Ainda diz mais: quando
a oração que vem depois, que é uma oração adjetiva re
lativa, "que exercerão competência subordinada", que exer
cerão a competência que lhes for determinada em lei, tanto
pode se referir aos cidadãos, quanto pode se referir aos
Conselhos. Então, há um vício de redação que dificulta
enormemente a votação da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mas, teria
sido interessante que V. Ex.a não houvesse roubado do Re
lator os argumentos que ele iria usar em seguida. V. Ex.a
teria todo o direito se o fizesse através de uma inscrição
normal. Mas, nós já havíamos notado isso aqui também,
e seria objeto de observação do Relator. Porque é evidente
que o Constituinte Vivaldo Barbosa não poderia falar em
voto remunerado, haveria ali uma concordância equivocada.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, acho que mereço dar um esclarecimento, aqui,
ao Plenário, a V. Ex.a e ao ilustre Constituinte Carlos
Sant'Anna, de que, efetivamente, na datilografia da emenda
ficou não remunerado no singular e que nas minhas ano
tações eu já havia feito a correção. E, que, no caso do
desfecho da votação, iria pedir ao Sr. Relator que levasse
em conta essa posição e que fizesse a adequação depois
na redação final.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A ínter
pretação, sem favor nenhum a V. Ex.a, seria exatamente
esta. É evidente que V. Ex.a já não iria falar em voto
remunerado.

Permanece a emenda.
Tem a palavra o Constituinte Oswaldo Lima Filho,

para defendê-la.
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 

Sr. Presidente, Srs. e Sras. Constituintes: sem embargo dos
argumentos contrários à emenda do ilustre Constituinte
Egídio Ferreira Lima, sinto-me profundamente inclinado a
aprová-la, a dar-lhe meu voto e a defendê-la.

Desde muito moço, tenho sido, em política, um cida
dão voltado para as lides municipais. E, realmente, quem
vive politicamente no interior do País sente a necessidade
da representação do tipo de órgão que o nobre represen
tante pelo Rio de Janeiro propõe. Os distritos sofrem sem
pre uma carência de representatividade na administração
municipal. O defeito salientado pelo ilustre Constituinte
Carlos Sant'Anna é um defeito de redação. Eu já tinha
lido a emenda, aqui, e antes que S. Ex.a, o Sr. autor, o
nobre Constituinte Vivaldo Barbosa fizesse referência, eU
já havia acrescentado, à tinta, aqui, o que falta. Na rea
lidade, quem quer que leia a emenda, de boa fé, entenderá
que se trata de conselhos distritais comunitários não re
munerados e não o voto.

Esses conselhos, se a. Constituinte aprouver incluí-los
no Texto Constitucional, terão uma importância fundamen
tal até na regeneração dos costumes políticos no interior
do País. Nós sabemos que as câmaras municipais têm sido
prejudicadas por um sentido profissionalizante que, em
muitos casos, tem deformado o exercício do processo. Ora,
esses conselhos de que se exige que não sejam remunera
dos, sejam exercidos por pessoas eleitas, em que o voto
não seja obrigatório, serão como aqueles velhos homens
bons, do início da formação nacional, e que poderão pres
tar, na fiscalização da administração, um serviço da maior
valia, um auxilio, uma complementação da vida municipal
da maior importância. Conheço, e todos nós, por certo,
que fazemos política no interior do País conhecemos cen
tenas de cidadãos que não desejam entrar no corpo a corpo
de uma eleição municipal para um cargo de vereador, mas
que aceitarão; de muito bom grado, o exercício dignifí
cante de participar de um conselho distrital comunitário
desse tipo, sem nenhuma remuneração, para prestar ser
viço público dos mais relevantes.

Ê por esse motivo que darei o meu voto à Emenda
do nobre Constituinte Vivaldo Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, concedo a palavra ao nobre Deputado
Gastone Righi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes: esta é uma matéria densa e
exaustivamente debatida desde as Subcomissões até este
Plenário. Na realidade, todos nós convencionamos dotar o
País de um sistema político e representativo. Por via da
representação politico-eleitoral é que se estabelece a par
ticipação do povo, dos cidadãos, das comunidades e dos
vários segmentos da sociedade nos Governos, desde os Mu
nicípios ao Estado e à União. Qualquer fórmula paralela
a esta é uma fórmula concorrente, significa anular esta
formulação já estratificada e aceita por n6s. Não é poso
sível que alguém seja contrário a participação da comu
nidade nos governos, em qualquer dos níveis. Mas quando
se dá essa participação? Ao nível municipal, através do
Vereador, da Câmara de Vereadores; a nível estadual, atra
vés das Assembléias Legislativas; e a nível federal, do Con
gresso Nacional.

O que não se pode entender é que algum representante
informal de uma sociedade comunitária informal possa ter
poder de representação, de decisão, de deliberação.
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Ora, se estas sociedades comunitárias têm força, elas
elegem os Vereadores. Ou, então, elas não têm força, não
têm representatividade e não têm legitimidade, como sói
acontecer. Elas, na realidade, são apenas expressões - e
muitas vezes menores - dos centros ou núcleos de agita.
ção. Mas não têm a representatividade e, muito menos, a
legitimidade direta do povo que se dá através do voto.
Ora, se aqui estabelecemos que o município tem Câmara
de Vereadores, como eu vou criar conselhos distritais em
cada distrito de cada município, para ter a tarefa - su
põe-se - mesmo da Câmara de Vereadores?

Quem terá mais legitimidade quando se estabelecer
essa concorrência, essa disputa? Ora, na realidade, acei
tar-se esses conselhos comunitários é negar todo o com
plexo que aqui mantemos de representação política por
via das eleições. Então, vamos simplesmente abolir as Câ
maras de Vereadores, as Assembléias Legislativas e este
Congresso Nacional. Por que vamos existir simultaneamen
te? Só para encarecer os cofres dos poderes públicos?
Acabemos com eles! Na realidade, ou a representação se
estabelece pela via eleitoral legítima, ou ela é ilegítima
desde o nascedouro.

A emenda ainda diz uma coisa paradoxal: a de que
os membros desses conselhos comunitários distritais se
rão cidadãos eleitos sem cada um desses direitos. Ora, mas
eleitos por quem? Por partidos políticos? Então, serão
vereadores ou subvereadores? Não dá para entender e não
dá para se aceitar. Que a participação comunitária seja
feita a nível de colaboração, muito bem! Mas querer se
criar um sentido paralelo, concorrente, rival da Adminis
tração Pública das câmaras de representantes, é um absur
do, uma aberração que não podemos aceitar. Seria, na
realidade estarmos instituindo, desde já, os comissários
do povo ou os "sovíets" em cada distrito, em cada muni
cípio e em cada Estado, para um futuro Estado absoluta
mente comunízado, li: isso o que se dá a entender quando
se erige um poder paralelo, como esses pretensos conselhos
comunitários.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o nobre Relator-Geral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
com toda admiração que dedico ao nobre Constituinte
Vivaldo Barbosa - e não é pouca - peço que S. Ex.a
reflita exatamente na argumentação do Constituinte Os
waldo Lima Filho, quando, com muita propriedade, fez a
inversão, ao dizer que há pessoas que não querem entrar
numa eleição desgastante, aquelas pessoas sérias, que já
têm idade avançada, mas que podem contribuir e, conse
qüentemente, participar de uma democracia partícípatíva,
se isso não implica em redundância.

Ora, Sr. Presidente, como se pode pensar numa. demo
cracia participativa sem a colisão com a democracia
representativa? É claro que vamos ter, neste conflito de
competência, a desmoralização do sistema representativo
e o seu enfraquecimento, o que já não é pouco. Por isso,
peço ao eminente Constituinte Vivaldo Barbosa que veri
fique, com essa reflexão, que a Câmara dos Vereadores, ou
até a própria lei Orgânica poderá criar esses conselhos dis
tritais, sem que haja essa imposição constitucional.

Por essa razão, tendo como premissa a admiração que
dedico a V. Ex.a e a conclusão que não deixa de ser ver
dadeira, solicito a V. Ex.a retire a sua emenda. Esse, °apelo
que faço.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Constituinte Vivaldo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BAlRBOSA - Sr.
Presidente, a essência do apelo do Relator Bernardo Cabral
que não discordou do mérito da emenda, mas apenas acon
selhou que ela fosse remetida para a Lei Orgânica, eu cha
maria a atenção de V. Ex.a que esse é o alcance da emenda.

A lei é que instituirá esses conselhos, mas há uma reco
mendação constitucional. A meu ver, essa recomendação
constitucional é válida e é uma inspiração para as Leis
Orgânicas Municipais. Portanto, não posso retirá-la. Em
função disso, solicito a V. Ex.a que leia o conteúdo da
emenda para que o Plenário tome conhecimento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O consã
tituinte Vivaldo Barbosa manteve a emenda. pedindo-me
apenas que a lesse, para complementação da instrução do
voto.

Diz S. EX,a;

"Serão ínstítuídos os Municípios, divididos em
Distrito, Conselhos Distritais Comunitários, inte
grados por cidadãos eleitos nos Distritos, por voto
não obrigatório, não remunerado, que exercerão
competência que lhes for determinada em lei."

O Relator já se pronunciou contra.

Em votação.
Peço aos Srs. Constituintes que retornem aos seus lu

gares.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Almir Gabriel, Carlos Mosconi, Fernando
Henrique Cardoso, Haroldo Sabóia, José Paulo Bisol, Nel
ton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Sigma
rínga Seixas, Nelson Wedekin, Vilson Souza, Vicente Bogo,
Octávio Elísio, Lysâneas Maciel, Vivaldo Barbosa, Luiz
Salomão, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio,
Haroldo Lima e Roberto Freire. Votaram NÃO os seguintes
Senhores Constituintes: Alfredo Campos, Aluízio campos,
Antônio Britto, Artur da Távora, Bernardo Cabral, carlos
Sant'Anna, Celso Dourado, Cid Carvalho, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparini,
Ibsen Pinheiro, João Calmon, João Herrmann Neto, José
Fogaça, José Freire, José Richa, José li"lísses de Oliveira,
Nelson Carneiro, Nilson Gibson, Raimundo Bezerra, Ro
drigues Palma, Severo Gomes, Virgildásio de Senna, Wil
son Martins, Marcos Lima, João Natal, Antonio Mariz, José
Costa, Israel Pinheiro, Délio Braz, Jorge Hage, Euclides
Scalco, Chagas Rodrigues, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto,
Cristóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Ino
cêncio Oliveira, José Lins, José Santana de Vasconcellos,
Luis Eduardo, Mario Assad, Oscar Corrêa, Sandra Caval
canti, Enoc Vieira, José Tinoco, Valmir Campelo, Gilson
Machado, Mozarildo Cavalcanti, Jofran Frejat, Antônio
Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas
Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Francisco Ros
si, Gastone Righi, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Jamil
Haddad e Antonio Farias. ABSTENÇÃO do seguinte Senhor
Constituinte: Joaquim Bevilacqua.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 21 Constituintes; vo
taram NAo 64 Constituintes; absteve-se de votar 1 Cons
tituinte. Total: 86 votos. O destaque foi rejeitado.

Solicito a atenção dos Srs. Oonstítuíntes para uma co
municação. A Mesa da Comissão de Sistematização está
sendo convocada, amanhã, para uma reunião com O Presi
dente da Constituinte, Deputado Ulysses Guimarães. Como
se sabe, estamos na antevéspera do fim do prazo prorroga
do para funcionamento desta Comissão. Hoje, pela manhã,
a Mesa Diretora da Comissão de Sistematização produziu
este documento, que leio:

"Excelentíssimo Senhor Constituinte
Ulysses Guimarães

Dígníssímo Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte

A Mesa Diretora da Comissão de Sistematiza
ção, em reunião efetuada nesta data, para analí-
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DESTAQUES VOTADOS
Aprovados 68
Rejeitados 108
Prejudicados/Falta de quorum 30
Total de Votações. . . . . . .... ... . . .. .. . . 206

NÃO VOTADOS

sar os trabalhos da referida Comissão, leva ao co
nhecimento de Vossa Excelência os seguintes pontos
para sua consideração:

1.0) reconhece o enorme esforço realizado pela
Comissão e pelas lideranças partidárias para agi
lizar a votação do Projeto de Constituição;

2.°) a prova deste esforço é o resultado obtido
até a reunião de sábado 22 do corrente:

Retirados .

prejud~~ados:. ~usência, matéria identi-
ca ou ja acolhida .
Total de Destaques .

636

891
1.733

3.°) Dada a urgência e importância da promul
gação da nova Constituição, é necessário intensifi
car as articulações partidárias que garantam acor
dos para concessão de preferência, para os desta
ques e para a rápida tramitação do Projeto; sem
este esforço e Sem a aprovação de texto que repre
sente um avanço na busca do consenso, o Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte terá enormes
dificuldades para votar a Constituição;

4.°) o trabalho, realizado pela Comissão de Sis
tematização, ao contrário, facilitará a votação pela
Assembléia Nacional Constituinte;

5,o)por todas estas razões, encaminhar-se o
texto do Projeto ao Plenário da Assembléia Nacio
nal Constituinte, sem sua prévia aprovação pela
Comissão de Sistematização, tornará ca6tica a
apreciação da matéria;

6.0) por fim, cabe lembrar que, tecnicamente,
a matéria está em processo de votação e seria anti
regimental sustá-la sem que esta se encerre no
âmbito da Comissão.

Brasília, 26 de outubro de 1987."

Partes do Projeto
o !-C !-C
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1
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1
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Outras Votações
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12 ;* *I 1 *I 1 * 07 06
1 **

* Substitutivo do Relator
*'" Requerimento de Preferência

Isto é o que a Mesa propõe levar amanhã à considera
ção do Presidente da Constituinte.

Eu me permitiria apenas, em complemento a uma ati
tude que hoje foi tomada pelo Constit~inte Egíd~o Ferre~a
Lima com muita coragem, quando salíentou aqui a pressao
que s~ faz de "lobismo" dentro d? pr.óprio plenár~o da co
missão enfatizar o quanto tem SIdo incompreendido o es
forço que aqui se realiza.

Informações que vêm a mim através de companheiros
que fazem palestras, que debatem, que estão junto ao

povo, levam a crer que a imagem da Comissão de Sistema
tização é má, na suposição que é lento o seu trabalho por
defícíêncía nossa, e não por outras razões.

É má - até recomendando que se leia farta matéria hoje
publicada em revista de circulação nacional - até porque
há pessoas que no momento de fazerem propostas em rela
ção a seus salários, dizem que nós, Constituintes, estamos
na Comissão de Sistematização trabalhando em causa pró
pria exclusivamente, o que me parece uma tremenda in
justiça.
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Naturalmente, a imagem real só poderia ser expressada
com veracidade através de informações que vazem daqui
para o grande público e só pode vazar através do trabalho
constante dos dedicados funcionários, servidores e mem
bros dos órgãos da comunicação de massa.

Tenho a impressão de que este pequeno resumo mos
trado aqui, e que vai ser entregue ao Presidente da Consti
tuinte, responde pelo esforço que até aquí fizemos.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra pela ordem o Constituinte Aldo Arantes.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, queria parabenizar a Mesa da Comissão de Siste
matização pelas conclusões a que chegou.

Mas nós constatamos, Sr. Presidente, que está havendo,
como disse aqui V. Ex.a , uma campanha sistemática por
parte de órgãos da grande Imprensa contra a Assembléia
Nacional Constituinte. E eu diria, mais especificamente,
contra a Comissão de Sistematização. Considero que nós
ainda não tomamos as medidas necessárias para veicular à
opinião pública o resultado dos trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte.

Eu queria, portanto, com a mesma preocupação de
V. Ex.a, que entendo bem formulada, propor que nesta
reunião de amanhã, a própria Mesa da Comissão de Siste
matização, expressando o sentimento e o trabalho que es
tamos realizando aqui, um trabalho demorado que todos
estamos aqui presenciando, faça solicitação de um horário
especial nos canais de televisão, para que a população bra
sileira tome conhecimento, com detalhes, do 'que está acon
tecendo aqui.

Não podemos admitir é que editorias de grandes jor
nais, que presquisas que estão sendo feitas não sabemos
com que objetivo, venham denegrir os trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte.

Se estamos vivendo uma situação política delicada, uma
Situação política de um governo débil, fraco, que coloca em
risco as instituições, é necessário que este Poder, que foi
eleito pela vontade do povo, possa expressar-se para o
povo, e que o povo possam tomar conhecimento, realmente,
dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte.

Portanto, nesta questão de ordem, sugiro e proponho
à Mesa da Comissão de Sistematização que encaminhe, na
reunião de amanhã, a utilização do horário de uma hora, na
televisão, para 'que a Assembléia Nacional Constituinte
possa levar ao povo brasileiro um balanço dos trabalhos
feitos até agora na Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A propo
sição de V. Ex.a será levada à Mesa. Lembraria mais, até o
seguinte: 'certos episódios que têm ocorrido aqui, que estão
nitidamente dentro daquilo que se classifica como humor
parlamentar, feito com correção, com elevação, têm sido
interpretados muitas vezes, como facécia, como deboche,
isso tem sido publicado. Quando no esforço que fazemos
aqui, concentrado e realizado, uma tirada de humor, uma
vez ou outra, nos ajuda a nós todos, desde que não se con
funda humor com deboche. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS- Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS- Sr. Pre
sidente, o PDC apóia integralmente a nota que V. Ex.a leu
e que levará, amanhã, ao Presidente da Assembléia Nacio
nal Constituinte. Lembra que, não há culpa dos Membros
da Comissão de Sistematização, nem da Assembléia Nacio
nal Constituinte pelo atraso dos nossos trabalhos, o que

houve foi uma preocupação saudável de se democratizar
mais nossos trabalhos, desde o início.

Vejam V. Ex.a que, no início. tivemos as sugestões de
normas constitucionais que todos os segmentos da socieda
de nos encaminharam, o que era regimental. Mas tivemos
os trabalhos das subcomissões onde, pela tradição dos
trabalhos legislativos em nosso Pais, não se podia em cada
uma dessas subcomissões receber emendas a não ser dos
seus membros. Somente os membros de cada órgão técni
co, mesmo das subcomissões, poderiam emendar. Mas abri
ram-se todas as subcomissões às emendas de todos os cons
tituintes, o que foi bom, o que foi saudável. Em seguida,
os trabalhos das comissões também deveriam ficar so
mente com as emendas dos seus membros. Também as
comissões foram abertas para as emendas de todos os cons
~ituintes, o que foi saudável, o que foi bom. Em seguida.
Isto aconteceu, também, com a Comissão de Sistematiza
ção, nas várias fases do seu trabalho e V. Ex.a vê que nós
já temos um número aproximado de 80 mil emendas em
todas essas fases, acredito que sej a isso.

Ora, Sr. Presidente, não haveria como acelerar mais
esse trabalho, mesmo trabalhando como nós estamos, du
ramente, numa intensidade que em nenhum parlamento do
mundo já se trabalhou. A culpa, na realidade, Sr. Presi
dente, talvez seja da nossa grande preocupação em redemo
cratizar a vida do País alargadamente, avantajadamente.
Talvez, somente isso, Sr. Presidente.

De forma que é preciso compreensão agora com esta
Comissão de Sistematização, com a Assembléia Nacional
Constituinte, para que possamos entregar ao povo brasi
leiro a Constituição que o povo espera que nós entregue
mos.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA- Peço a
palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Temos
matéria a votar ainda. Concedo a palavra a V. Ex.a e gosta
ríamos que não prosseguíssemos sobre a tese, em seguida,
se fosse possível,

Temos também uma contribuição do Constituinte
Nelson Carneiro, que foi recebida aqui pela Mesa, 'quando
me passou a Presidência do Constituinte Fernando Henri
que Cardoso. que será também levada em consíderaçâo no
momento oportuno.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA - Sr.
Presidente, eu pretendia realmente fazer uma sugestão
sobre o que foi aqui colocado, mas se com isso atrapalho
os trabalhos, eu deixaria ...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não, ao
contrário, ouvirei V. Ex.a com muito prazer.

O SR. CONSTITUINTE ARTUlR DA TÁVOLA - A mi
nha sugestão é singela e se prende ao que está ao nosso
alcance fazer. É uma sugestão para que a Mesa encaminhe
ao Sr. Primeiro-Secretário uma ponderação na seguinte
direção: a Assembléia Nacional Constituinte possui o
Diário da Constituinte, noticiário de televisão diariamente
indo ao ar. Justamente, é a única válvula de escape em que
a palavra da Assembléia Nacional Constituinte pode chegar,
pelo menos orientada por si mesma, ao público.

O Diário da Constituinte tem feito, a meu juízo com
qualidade, um estilo de cobertura Iomalística, que v~m se
repetindo ultimamente, que é o estilo de colocar, exata
mente da mesma forma que o restante do noticiário a
palavra e a sua contradita, as posições antagônicas,' as
breves e pequenas entrevistas, em relação às matérias a;qui
votadas.

Não há dúvida de que, do ponto de vista técnico, esse
trabalho ~em sendo bem feito e, a meu juizo, quase sempre
com exaçao.
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Gostaria, porém de trazer uma sugestão a V. Ex.a,
para que a leve aos que orientam o Diário da Constituinte.
Que este noticiário ao lado da técnica jornalística utiliza
da atualmente, desenvolva o que se chama, tecnicamente,
de matéria institucional, ou seja, que ao lado de levar a
dita e a contradita, as posição contrárias, leve também
matéria de caráter didático, ao povo brasileiro, sobre o
trabalho que vem sendo realizado, e não, exclusivamente,
as posições colocadas nesta Casa. A matéria institucional,
não deverá ser entendida, jamais, como uma matéria de
propaganda, porque no dia em que esta Casa fizer auto
propaganda estará ajudando aqueles que hoje a denigrem,
mas a matéria institucional tem, justamente, esse caráter,
didático, que a fala de V. Ex.a ainda há pouco, para a Casa
em silêncio, marcou, o de levar friamente o que a As
sembléia Legislativa está votando. Por exemplo: quando
esta Assembléia vota uma determinada matéria, a expli
cação sobre as razões da matéria votada pode perfeita
mente ser levada ao público, mais do que exclusivamente
as posições favoráveis e contrárias. De maneira que, ten
do em vista a variedade de possibilidades telejornalísticas
de um noticiário de cinco minutos, a minha sugestão é
para que a Mesa indique ao Sr. Primeiro-Secretário no
sentido de que repense, no sentido da filosofia do noticiário
a possibilidade de inserir, também, matéria institucional,
que ao lado de reproduzir os debates, dê a essência profun
da daquilo que está sendo votado nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pasarínho) - Agradeço
ao nobre Constituinte, e levarei a sugestão de V. Ex.a à
consideração dos demais membros da Mesa.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GóES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GóES - Sr. Presidente,
estava no meu gabinete quando ouvi V. Ex.a ler o reque
rimento que amanhã será apresentado ao Presidente Ulys
ses Guimarães. Entendi que esse era o momento oportuno
para levar ao conhecimento desta Casa que amanh~, pela
manhã, também estará sendo entregue ao Presidente
Ulysses Guimarães um requerimento assinado por 'quase
300 Constituintes, precisamente na direção oposta, requeri
mento em que se pede a não prorrogação dos trabalhos da
Comissão de Sistematização. E para que não se fique no
vazio entendo que seria muito importante que pudesse
traze~ ao conhecimento da Comissão de Sistematização o
sentimento que está grassando muito forte no seio da
Assembléia Nacional Constituinte. Tenho o receio de que
se nós não formos capazes de um gesto criativo, as agres
sões que hoje partem de vários setores da ~0<Eedade ~ra
sileira agressões infundadas contra a oomíssão de Bíste
matiza'ção, em particular, e à pr6p~ia Assembléia Nacio
nal Constituinte em geral, terminarao se orígínando den
tro do seio da própria Assembléia Nacional constituinte.

Sr Presidente o Regimento previa a conclusão dos
trabalhos em determinada data. Houve uma primeira pro!
rogação de 20 dias, que expira depois de amanhã. ~ao
sendo membro da comissão, acompanhei no entando, día
riamente, o esforço extraordinário, a competêncía, o civis
mo e o patriotismo dos membros desta comissao, preocupa
dos todos em elaborar um texto à altura da confiança do
povo brasileiro. Mas há um dado muito importa:r;tt~ que
não podemos esquecer. Existe um estado de prontidão na
sociedade brasileira. A própria Assembléia Nacional Cons
tituinte está nesse estado de prontidão, na expectativa da
produção de um texto constitucional por volta do fim do
ano. Mas precisamos fazer contas, precisamos enfrentar
a realidade de que o nosso Regimento .-;q~e é uma peça de
engenharia do pensamento extraordínárla - neste par
ticular apresenta um verdadeiro confronto com a reali
dade dos fatos. O tempo atribuído à Comissão de Sistema-

tízação foi evidentemente pequeno. Se nós extrapolarmos o
rendimento que até agora obtivemos, nós teremos aproxí
madamento, em meados do ano senão setembro, como a
data em que a Comissão de Sistematização terminará o
seu trabalho. Se isso é o imperativo da própria natureza
do trabalho legiferante, acredito que tenhamos que nos
sentar em torno de uma mesa e fazermos este grande es
clarecimento à Nação.

Se não fizermos isto, Sr. Presidente, tenho a certeza de
que vamos enfrentar problemas, porque existe um senti
mento de profunda insatisfação que já atinge, inclusive os
membros desta Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Agradeço
a V. Ex.a, especialmente a comunicação que faz no sentido
de que cerca de 300 Constituintes estariam já comprome
tidos com a tese de não prorrogação da Comissão de Siste
matização. Mas pretendo ter vislumbrado no discurso de
V. Ex.a uma posição contraditória quando V. Ex.a real
mente reconhece o esforço que aqui se faz intenso - é
um esforço permanente - e reconhece, ao mesmo tempo,
que os prazos que nos foram dados foram insuficientes
para o cumprimento do nosso dever.

De modo que isto levará, naturalmente, o Presidente
Ulysses Guimarães como Presidente da Constituinte, res
paldado no Regimento, naturalmente, que lhe cabe respei
tar, dar a decisão que lhe aprouver amanhã.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GóES - Sr. Presidente,
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.9
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GóES - Eu poderia
dar um esclarecimento a V. Ex.a ?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Gostaria,
apenas que, V. Ex.a me concedesse a gentileza de ser breve
para votar a minha matéria.

O SR. CONSTITUINTE JOACI GóES - Farei isso mas
não sem antes dizer que, na realidade, o paradoxo é apa
rente, porque apenas diz o registro do fato. Se V. Ex.a ~e
perguntasse eu poderia, por exemplo, apresentar, o que nao
é o caso ainda, soluções concretas para que possamos sair
desse impasse.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mas
V_ Ex.a contribuiria de maneira extraordinária. Todos nós
estamos a busca dessa solução.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presidente,
uma rapidíssima colocação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pasarlnho) - Não digo
que seja por favor ou rapidissrma. O tempo, V. Ex.a sabe,
muitas vezes é contra nós.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Desde que
iniciamos os nossos trabalhos aqui na Comissão de Siste
matização, falou-se em datas mágicas para a conclusão
dos nossos trabalhos. Não estamos fazendo nem literatura
de cordel, nem algo insignificante que fique ao sabor da
decisão ou da deliberação de grupos ou de uma determi
nada pessoa. Enfim, estamos cuidando de elaborar uma
Constituição onde encontre demanda todas essas aspira
ções da sociedade brasileira; as reformas estruturais que
a sociedade brasileira está reclamando. Isso é o óbvio, além
do trabalho comum de ajudar a viabilizar a transição para
o estado de direito democrático.

Sr. Presidente, estamos dando um péssimo exemplo
ao País, porque a toda hora estamos atropelando uma lei,
qúe é o Regimento Interno da Casa. Estamos mostrando
à sociedade brasileira que este País, agora que estamos
fazendo uma nova Constituição, é um País que realmente
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não tem tradição de respeito à lei. E parece-me qt:e a
solução objetiva seria, através de entendimentos das Iíde
ranças, fazer uma modificação no Regimento Interno para
valer e que nos permitisse trabalhar, na Comissão de Sis
tematização e na Assembléia Nacional Constituinte, da
forma mais adequada a otimizar os nossos trabalhos.

No mais Sr. Presidente, quando a Assembléia Nacional
Constituinte' aqui discute, por exemplo, a questão de sis
tema de governo, o período do mandato do Presidente, a
reforma agrária ou a questão tributária, em verdade, está
entrando em rota de colisão com interesses de grupos
poderosos. Isto responde pelo farto noticiário contra a
Comissão de Sistematização e a Assembléia Nacional Cons
tituinte como um todo. O que cabe é o Presidente da As
sembléia Nacional Constituinte se contrapor com as armas
que tem, a esse noticiário se colocar a realidade dos fatos
para que o povo brasileiro tome conhecimento daquilo
que estão fazendo os seus representantes.

Agora, a solução regimental, Sr. Presidente, concluo,
parece-me absolutamente necessária. É imprescindível que
se reformule o Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte, para que possamos trabalhar com tranqüi
lidade e fazer a Carta Constitucional que a Nação espera.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Agradeço
a V. Ex.a O problema está exatamente entre fazer uma
constituição dentro de prazos fixados ou fazê-la dentro
daquele que seria o trabalho normal de um legislador. A
origem está aí. Se vamos terminar ou não este trabalho
dentro do prazo, é uma questão que, por mais que nos
esforcemos, não é possível votar 8.000 destaques ou consl
derar 8.000 destaques prejudicados em 20 dias.

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD- Pela ordem,
Sr. Presidente.

Sr. Presidente, queria apenas deixar bem clara uma
realidade. O Presidente Ulysses Guimarães induziu a popu
lação brasileira, num dos primeiros pronunciamentos, a
acreditar que a Constituição seria promulgada no dia 15
de novembro de 1987. A partir deste momento, tem sido
cobrada, com veemência, a promulgação da Constituição.

Concordo, em gênero, número e grau, com as propos
tas, primeiro, da Mesa Diretora da Comissão de Sistemati
zação, como também da proposta feita pelo Constituinte
Aldo Arantes, no sentido de que S Ex.a dê uma satisfação
à sociedade brasileira.

E quero dizer, Sr. Presidente, neste momento, que não
concordamos - falo em nome do Partido Socialista Brasi
leiro - em absoluto, e acho que é até uma atitude dívísío
nista dos outros Parlamentares, com assento nesta Casa,
que, não fazem parte da Comissão de Sistematização, de
fazer um abaixo assinado que, em última instância, jogam
contra a Comissão de Sistematização a responsabilidade
pela não feitura em prazo legal, como acham da Consti-
tuição brasileira. '

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o Destaque n.o 1124, requerido pelo Constituinte Vi·
valdo Barbosa, referente à Emenda n.O 7217. Uma emenda
aditiva.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, à semelhança de procedimentos anteriores,
queria requerer a V. Ex.a a transposição da discussão des
se dispositivo para os relativos à questão urbana, que são
dispositivos do título da Ordem Econômica e dentro dos
arts. 200, 201, 202, 203, em que esta matéria poderá ser
melhor adequadamente discutida.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
pede, portanto, que haja uma adequação mais apropria
da ...

o SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Uma
transposição.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - .,. no
futuro, no artigo que V. Ex.a citaria e que a Mesa locali
zaria?

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - O ca
pitulo próprio, o título próprio é da Ordem Econômica,
entre os arts. 200, 201, 202.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Deferido.
Destaque n.O 1125·87 - Emenda n.o lP-07216·6,

do Sr. Vivaldo Barbosa, "que adíta inciso ao art.
62 do Projeto de Constituição (art. 32, inciso do
Substitutivo 11.° 2)". (249.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o Destaque n.O 1125. Tem a palavra para encaminhar
o Sr. Constituinte Vivaldo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr
Presidente, Srs. Constituintes, é aqui, neste momento, à
semelhança de algumas discussões e de algumas votações
anteriores, que podemos fazer opção pela incorporação
junto à democracia representativa de práticas de democra
cia direta, de democracia participativa.

Esta emenda objetiva e assegura ao conjunto de cida
dãos, no minimo representando e expressando 5% do eleí
torado de um rnunícípío, requerer a realização do plebis
cito, organizado pela Justiça Eleitoral, para decidir sobre
a permanência de leis ou atos do Executivo municipal. E,
aqui, 81'. Presidente, eu faria o requerimento a V. Ex.a e,
como eu não estava na ordem da lista oficial que recebi a
inclusão dessa emenda, desse destaque, eu não tive opor
tunidade, antes de subir à tribuna, requerer a dispensa, a
desconsideração do final desta emenda, o que faço agora.

Sr. Presidente, desde o início das democracias liberais,
que se praticam democracias representativas de forma in
direta, que têm sido, mais ou menos, o núcleo central do
pensamento liberal, especialmente elaborado com mais
brilho e com mais síntese no século XIX e no século
passado. Mas a Humanidade já conhece a democracia par
tícípatíva há muito tempo atrás. Desde as cidades gregas,
em tempos mais recentes, nas colônias americanas da Nova
Inglaterra, com a participação direta. E hoje, em nossos
dias, não apenas nos Estados Unidos, a democracia direta
ou partícípatíva tem um fulgor muito grande, mas uma
permanência muito acentuada e muito constante, de ma
neira que não se realiza nos Estados Unidos uma eleição
representativa, sem que junto dela a população, na mesma
cédula, decida sobre questões que dizem respeito à sua
vida cotidiana, sobre opções que inclusive estão sendo
discutidas no Parlamento, ou sobre atos da administra
ção direta, da administração pública no Executivo, que
estão influindo, merecendo a atenção dos cidadãos ame
ricanos.

A Constituição da Espanha, a Constituição da Itália, a
Constituição da Alemanha consagraram os princípios da
democracia partícípatíva, da democracia direta. E é tem
po, Srs. Constituintes, é tempo, Sr. Presidente, de nós tam
bém abrirmos esse caminho em nosso País, para que, ao
lado do nosso trabalho de representantes do povo, ao lado
das nossas decisões indiretas, no exercício da democracia
indireta, de cunho liberal, de cunho individualista, de es
sência individualista, nós possamos, de tempos em tem
pos, nos intervalos entre a participação da população, pela
eleição dos seus representantes, termos também uma par
ticipação direta da população; nos assuntos que digam
respeito à sua vida cotidiana, nos assuntos que digam res
peito àquilo que de uma forma visível ou invisível gover
nam a vida dos cidadãos, e com isto a nossa democracia
dará um passo significativo, rompendo com os cordões que
ligam ao pensamento liberal individualista, e assumindo
um cunho social cada vez mais presente, cada vez mais
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nítido, que é, sem dúvida nenhuma, o que se espera desta
Assembléia Nacional Constituinte; que aqui se abram os
caminhos para que a democracia brasileira adquira maior
solidez, para que a consciência democrática crie raízes
mais profundas na sociedade brasileira, na alma do povo
brasileiro; para que possamos resistir de maneira mais
eficaz contra os vendavais autoritários que, de forma per
manente, têm assolado a História da nossa Pátria. Muito
obrigado.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente vou falar daqui, se me permite V. Ex.a, porque
quero ~er breve para não atrapalhar. (Assentimento do
Sr. Presidente)

Permita-me o Constituinte Vivaldo Barbosa, que é um
dos atuantes e renitentes defensores do aumento da repre
sentatividade na vida política do País, e agora S. Ex.a es
tá querendo até tirl;:r o controle jurisdi~ional.no que díz
respeito à apreciação das leI~ pelos. tríbunais. Tenho :;
impressão de que o Constitumte VIvaldo ~arbosa ,esta
querendo ampliar muito este control~ das !eI~ no PaIs,_ e
usa até o termo equivocado. S. Ex.a diz plebiscito, mas nao
se trata de plebiscito, trata-se, talvez, de um ~eferen~um.
Imaginem V. Ex.as se todas as vezes. que nos .aqUI ~o
Congresso tivéssemos que fazer uma_leI, e esta leI, .de:p~Is
de sancionada, passada pela tramitaçao que a Conatítuíçâo
determina tivesse que ser submetida depois a referendum.
Bastava que 5% da população assim decidisse. Pensl:! que
S. Ex.a incorre num grave erro. Em vez de S. Ex.a ajudar
a democracia, atrapalha o funcionamento da demoeracía,
e tira dos tribunais a apreciação das leis que possam ser
consideradas inconstitucionais; para isso tem o Supremo
Tribunal Federal que coordena, que faz esse controle.

Portanto, eu faria um apelo a S. Ex.a para que retiras
se. Há na Constituição já um avanço bem gr~nde em
sentido inverso. Por exemplo, o art. 200 do Projeto Ber
nardo Cabral, no § 2.0 , dá-à população do município, atra
vés da manifestação de pelo menos 5% do seu eleitorado,
o poder de iniciativa de p!ojetos de lei,. de inter~ss~ espe
cífico da cidade e de bairros. Quer dizer, aqui ha uma
participação da comunidade na vida represe:r;tativa dos
Estados, dos Municípios e até da própria Uniao.

Com essas considerações, eu faria um apelo ao Cons
tituinte Vivaldo Barbosa, que é um colaborador perma
nente na elaboração da nossa Constituição, que retirasse
a sua emenda, porque ela não se compatibiliza com ?s
outros artigos que se direcionam no que.S. Ex.~ de~eJa.
.Já temos a Câmara, já temos as Assembléías LegIslatIvas,
já temos as Câmaras de Vereadores, que são as repres~n

tações do povo, e a elas foi delegado o poder para legís
lar por um determinado período. Posteriormente, essas
mesmas câmaras e suas representações serão julgadas pe
lo povo e serão substituídas para exercerem aquilo que
S. Ex.a quer. Agora, referendar as leis só em casos excep
cionais, eu acredito. Aí sim, se S. Ex.a pudesse: n01!1mar
as exceções até poderíamos adotar, mas como princípio ge
ral S. Ex.a anula as atribuições constitucionais d;esses or
ganismos, que estão aí postos para serem escolhidos pelo
povo pará fazerem as leis para o nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
encaminhar contra tem a palavra o Constituinte Artur da
Távola.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA - Sr.
Presidente Srs. constituintes, creio que cabe uma palavra,
porque se' coloca, quando da apresentação de matérias
como essa, a disjuntiva nem sempre correta entre progres
sistas de um lado e conservadores, de outro. Parece que
há ra~ões bastante 'fortes para que um segmento da posição
progressista nesta Casa deixe claro por que não aprove
medidas como esta, que não as compreenda no seu sentido,
não que não acompanhe alguns aspectos de seu conteúdo;

porém, por considerar que o seu conteúdo se aplica com
eficácia a momentos autoritários da vida dos países, e não
a auroras democráticas ou à construção democrática que
se pretende fazer neste momento.

Uma vez mais dá-se uma disjuntiva presente em mui
tas discussões. Não estamos legislando para um momento
autoritário, estamos legislando exatamente para um mo
mento democrático; e é sobre o fato de legislarmos para
um momento democrático que se assenta o argumento
principal, pelo qual temos posição contrária a esta medida.

Nos anos de autoritarismo, no Brasil, desenvolveu-se,
à margem da ação política, uma situação social muito
curiosa: a situação de que os conflitos da sociedade eram
resolvidos de um lado pela participação, de um lado pelo
interesse. Em outras palavras, a Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo, por um lado, a organização dos
trabalhadores por outro. Jamais os conflitos fundamen
tais desta Nação, no período autoritário, foram resolvidos
no foro adequado, o foro político, O foro da representação.
E esta Nação foi se acostumando, gradativa e paulatina
mente, a ter os seus problemas resolvidos pela autoridade
máxima do Poder Imperial, ouvido quase sempre um dos
lados e quase nunca o outro lado. Pela impossibilidade
de resolver institucionalmente os seus conflitos, desenvol
veu-se na sociedade brasileira um movimento de grande
valor, o movimento comunitário que, à margem da organi
zação institucional, cresceu, e com virtudes. O próprio Par
tido dos Trabalhadores é hoje um exemplo brilhante da
forma pela qual a sociedade, esmagada por um sistema
autoritário, buscava caminhos paralelos, circulações peri
féricas para resolver as dificuldades que a instituciona
lidade do País não possuía condições de resolver.

Desenvolveram-se então as atividades de natureza
comunitária; cresceram líderes nascidos exatamente dessa
fermentação de resistência; surgiram métodos, incorpo
raram-se formas adotadas por países mais avançados que
o nosso, do ponto de vista institucional, e a atividade da
participação é um dos aspectos, é um dos fenômenos mais
brilhantes deste País, porque organiza a sociedade por si
mesma, ao lado da organização institucional. Não é, po
rém, pelo fato de que a atividade institucional natural,
espontânea, brotada na comunidade, é hoje uma realidade
existente neste País que deve ser defendida, compreendida
e alimentada pelo legislador, que no momento da organi
zação institucional básica do País se sobreponha aos aspec
tos institucionais fundamentais.

Estamos legislando para criar a democracia brasileira,
e a democracia é o regime baseado, sobretudo, na atividade
da representação. A representação está para a democracia
como a essência, como a base fundamental da sua exis
tência. Precisamos, sim, se somos progressistas, melhorar
a qualidade da representação. Precisamos, sim, eliminar
as presenças espúrias que ainda viciam a atividade da
representação. Precisamos criar uma vida partidária sufi
cientemente livre, e aqui votamos semana passada nessa
direção. Na medida em que um país possui uma repre
sentação efetivamente entrosada com a sua sociedade, não
precisa mais de mecanismos paralelos. A política passa a
ser o grande forum onde se resolvem os principais confli
tos de uma nação, porque a política é a representação exa
ta da vontade da sociedade.

Por essa razão, Sr. Presidente, aceitando que na essên
cia de proposituras como esta existe um pensamento pro
gressista, acreditamos, porém, que temos razões igual
mente progressistas para não aceitá-las, de vez que esta
mos fortalecendo, nesse momento, o estado democrático
e ele será suficientemente amplo para resolver todos esses
impasses. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Constituinte Plínio Arruda Sampaio para falar
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a favor. Devo esclarecer que S. Ex.a não estava inscrito,
antes que eu tivesse concedido a palavra sucessivamente
a dois Constituintes que falaram contra.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, meus prezados colegas, é para mim
uma surpresa subir esta tribuna para contraditar o meu
velho companheiro Paulo Alberto, conhecido como Artur
da Távola, meu companheiro de exílio, meu companheiro
de reflexões, e um dos homens com cujo pensamento mais
me identifico, nesta Casa, apesar de S. Ex.a não pertencer
ao meu Partido.

Penso que S. Ex.a, mais o Constituinte Egídio Ferreira
Lima e essa plêiade que constitui aqui a centro-esquerda
do PMDB, estão cometendo um grave equívoco. Já que es
tamos chegando ao término da reunião, e pelo respeito que
devo e sempre tive por S. Ex.as, tentarei esclarecer esse
equívoco, porque penso que se o conseguir - se não for
essa uma missão impossível - teremos dado um passo
importante.

A origem desta emenda não é uma resistência, um
rechaço ou qualquer ressentimento contra o período auto
ritário.

A origem desta emenda é uma exigência da comple
xidade da vida moderna; é uma reivindicação contra a
burocracia, contra o automatismo burocrático das grandes
corporações, das grandes administrações, das grandes enti
dades e visa, apenas, fazer com que o cidadão chegue mais
perto da administração, entenda mais a administração, par
ticipe mais da administração.

Esta norma que estamos colocando - se o Consti
tuinte Gerson Peres não interromper a atenção dos cole
gas com seus sempre jocosos_ comentários - visa, .n.a ve_r
dade fazer com que o cidadão conheça, pela parttcípação
freqÜente, o problema da administração da sua cidade.

Não é por outra razão que, hoje, em Nova Iorque,
por exemplo, que é uma cidade imensa, em geral, nas elei
ções para cargos representativos, vem junto um plebiscito
sobre uma série de questões.

Eu estava na América, certa vez, quando fiquei espan
tado com o casuísmo das consultas feitas nos eleitores
de Nova Iorque que votavam para os seus representantes.
Se formos à Itália, é a mesma coisa.

Quero só lembrar a V. E~.a: numa c~d.ade como São
Paulo, uma leí votada pe!a Cama,!a ~ulllclpa~ que cause
perturbação a 250 mil sleítores, nao e uma coisa v1;ll~ari
zada banalizada, é um instrumento que será utílízado
quan'do a medida impactar 250 mil eleitor~s ~m São Paulo.
Só então será possível convocar o plebíserto, fazer um
esclarecimento sobre aquela questão e, em torno dela, reco
lher a opinião da população.

Nem o Paulo Alberto, quer dizer, nem o Artur da
Távola e nem os outros Colegas desconhecem que a pro
messa da democracia é a promessa da democracia repre
sentativa combinada com a democracia direta. Quem leu
Thomas Jefferson sabe perfeitamente que uma das pro
messas da democracia americana era que o povo tivesse
sempre, não só a soberania, como o poder de rebelião. É
essa rebelião organizada, essa rebelião orgânica, essa rebe
lião consciente do povo que nós queremos inserir para en
tender o Brasil moderno. Os centros comunitários, as comu
nidade de base, as sociedades de amigos de bairro não
surgiram apenas para combater a ditadura militar, elas
surgiram como um imperativo de uma cidade que o ho
mem não entende, porque ela já é grande demais para
a sua dimensão; é por isso mesmo que existem esferas
de decisão decrescentes em sua complexidade e que preci
sam encontrar numa sociedade moderna órgãos que o
sistema clássico gestado, num período anterior do capita
lismo, não foi capaz de conceber.

Acredito que se os meus companheiros, esta gente
séria e correta, procurarem refletir mais, verão que não
há aqui nenhum basísrno, nenhum cooperativismo e ne
nhum ressentimento, mas um desejo de dar resposta a
anseios mais profundos da nossa população.

Vejo ali o Constituinte Francisco Rossi, homem que
trabalha numa cidade periférica de São Paulo, que sabe que
não poderá administrá-la se não contar com a participa
ção dos órgãos comunitários. Agora, por que deixar isso à
cooptação da autoridade e não a fórmulas de intervenção
direta, legalizada e orgânica da população?

De modo que tenho certeza e peço, apesar do atraso
da hora, que os colegas reflitam e não vejam nisso, o
extremismo, o radicalismo, ou um desejo de desordem,
mas, pelo contrário, o desejo de fazer uma ordem que
responda aos anseios da população. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção. (Pausa)

Os Srs. Constituintes queiram registrar os seus núme
ros de código.

Queiram selecionar os seus votos. (Pausa)

(Procede-se-à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Carlos Mosconi, Haroldo
Sabóia, José Fogaça, José Paulo Bisol, Nelton Friedrich,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas,
Nelson Wedekin, Vilson Souza, Vicente Bogo, Jorge Hage,
Octávio Elísio, José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Lynâ
neas Maciel, Vivaldo Barbosa, Luiz Salomão, Francisco
Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio
Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Lima e
Roberto Freire. Votaram NÃO os seguintes Senhores Cons
tituintes: Alfredo Campos, Aluizio Campos, Antônio Britto,
Artur da Távola, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cid
Carvalho, Egidio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho,
Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Richa, José Ulisses de
Oliveira, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson,
R~imundo Bezerra, Rodrigues Palma, Virgíldásio de Senna,
WIlson Martins, Antonio Mariz, Israel Pinheiro, Délio Braz,
Euclides Scalco, Alceni Guerra, Arnaldo Prieto, Cristóvam
Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Olivei
ra, José Santana de Vasconcellos, Luis Eduardo, Mário
Assad, Oscar Corrêa, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira Simão
Ses~in;t, Valmir Campelo, Gilson Machado, Jofran' Frejat,
Antônio C~rlos Konder Reis, Darcy Pozza, Jarbas Passa
rínho, Jose Luiz Maia, Virgílio Távora, Bonifácio de An
drada, Adolfo Oliveira e Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 27 Constituintes;
votaram NAO 48 Constituintes. Total: 75 votos. O Desta
que foi rejeitado.

IV - SUSPENSÃO DA REUNIlíO

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A
Presidência vai suspender os trabalhos, convocando os
Senhores Constituintes para a continuação da presente
reunião, amanhã, 31-10-87, às 9:00 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 27 DE OUTUBRO DE 1987

Presidência dos Srs.: Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente; Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presidente;
Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Presidente.
I - REABERTURA DA REUNüO

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.
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11 - EXPEDIENTE

Do Senhor Líder do PTB:

"Ofício n.? 225/87.
Brasília, 27 de outubro de 1987.

A Sua Excelência o Senhor
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de indicar a V. Ex a, nos termos regi
mentais, o nome do Constituinte Sólon Borges dos Reis
para integrar, como Suplente, a Comissão de Sistemati
zação, em substituição à indicação anterior do Constituinte
José Maria Eymael, que ocupava aquela vaga, em razão de
acordo firmado entre esta Liderança e a do Partido Demo
crata Cristão.

Assim, sendo, as vagas de suplente, do Partido Traba
lhista Brasileiro, na Comissão de Sistematização serão
ocupadas pelos Constituintes ottomar de Souza Pinto e
Sólon Borges dos Reis.

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. Ex.a pro
testos de elevada estima e distinta consideração. - Cons
tituinte Gastone Righi, Líder do PTB."

Do Senhor Líder do PDC:

"Sr. Presidente,
Nos termos regimentais, requeiro a V. Ex.a que substi

tua, durante a reunião de hoje o Deptuado Roberto Bales
tra pelo Deputado José Maria Eymael, como suplente do
PDC.

Sala das Reuniões, 27 de outubro de 1987. - (Siqueira
Campos) Vice-Líder do PDC."

111 - COMUNICAÇõES

Da Presidência:
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Antes de

prosseguirmos na votação, desejo prestar ~lgumas infor
mações aos Senhores Membros da Oomíssão. Ontem, no
exercício desta Presidência, convoquei uma reunião dos
membros da Mesa Diretora desta Comissão para apreciar
o problema da tramitação ~o projeto ~_da sua votação
neste plenário, tendo em vista a reumao traduzida no
documento lido aqui, pelo eminente Constituinte Jarbas
Passarinho e en'dereçada a S Ex.a, o Sr. Presidente da As
sembléia Nacional Constituinte. Hoje, tivemos uma reunião
com as lideranças, sob a Presidência do Dr. Ulysses Gui
marães e, amanhã, ou hoje ainda, nos será .enviado um do
cumento traçando as novas normas relacionadas com os
trabalhos desta Comissão. O Constituinte Jarbas Passa
rinho, a quem passarei a Presidência dentro em pouco,
comunicará aos membros desta Comissão o procedimento
que deveremos, em conseqüência, adotar, sobretudo rela
tivamente ao Título lII, que continuará sendo votado hoje.
E, amanhã, já se encontrará entre nós, depois do seu curto
afastamento por motivo de força maior, o Presidente Afon
so Arinos, que está regressando hoje do Rio de Janeiro.

Com essas informações, passo a Presidência ao Cons
tituinte Jarbas Passarinho, que fará as demais comunica
ções aos nossos companheiros. Só estarei de volta a este
plenário no próximo sábado. (Palmas)

(Assume a Presidência o Sr. Jarbas Passari
nho, Terceiro-Vice-Presidente).

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI 
Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, recebemos, hoje,
a nova escala de trabalho resultante de entendimentos
havidos entre as lideranças. Tal escala propõe que as
reuniões da Comissão de Sistematização se resumam às
previstas numa tabela divulgada. Tudo isto em nome
de uma suposta necessidade de acelerarmos nossos tra
balhos, porque temos de atender a datas que vão sendo
estabelecidas, sem que se saiba exatamente qual o cri
tério adotado para elas. Desde o começo, quando ainda
dàscutíamos nosso Regimento Interno, me insurgi, nesta
Casa, contra essa pressa, muitas vezes desnecessária e
quase sempre inimiga da perfeição. Nosso Regimento In
terno, que hoje nos causa tantos atropelos, poderia ter
sido muito melhor elaborado, Se não tivéssemos ficado
também espartâlhados por prazos que nos foram ím
postos pela Mesa da Assembléia Nacional Constdtuinte.

Sr. Presidente, sei que não haverá qualquer conse
qüência para asso, mas quero que fique registrado nos
Anais desta Casa - até para alguém que, algum dia,
venha a se debruçar sobre nossos trabalhos para tentar
saber como eles Se desenrolaram - meu protesto contra
este modo de trabalho.

Temos uma responsabilidade histórica. Pela primei
ra vez, depois de tantos anos, o povo brasíleíro encontrou,
na Assembléia Nacional Constituinte, uma válvula de
escape para seus anseíos e esperanças. Nosso trabalho
foi programado de baixo para {lima, mas está sendo
frustrado a cada etapa. Todas as vezes que vamos che
gando ao final de uma etapa, ela é atropelada por uma
sistemática nova.

Por exemplo, ficamos sabendo aqui que um grupo
de Constituintes, sãgnatáríos de um abaixo-assinado,
protesta, porque está sem poder trabalhar durante este
período. Quero dizer a S. Ex.as - e ainda não li a lista,
portanto não sei quais são os signatários - que essa
reclamação é falsa, impertinente, e inoportuna e des
merece a fisionomia da Assembléia Nacional Consti
tuinte, diante da opíníão pública. Se S. Ex.as não estão
acompanhando os trabalhos da Comissão de Sistemati
zação é porque não querem. O Regimento lhes faculta a
presença e a voz. A prova disto é que nós, da Comissão
de Sistemati21ação, temos estado aqui, exaustivamente,
discutindo destaques e emendas apresentados por COm
panheiros que não pertencem à Corndssão de Sistemati
zação. Essas emendas e destaques enchem nossas plani
lhas todos os dias. E a Presidêncla é obrigada a men
cioná-los, para grande tristeza, aí sim, para grande des
merecimento dos nossos trabalhos. dizendo "O destaque
do Constituinte tal está prejudicado, porque S. Ex.a não
está presente".

Se fizéssemos um levantamento das emendas que
caíram aqui durante nossos trabalhos, tomando nosso
tempo, impedindo o andamento mais rápido das nossas
deliberações, veríamos que gastamos grande parte do
nosso tempo discutindo matérias vencidas e apresenta
das ao 1.0 Substitutivo e que não foram retiradas entu
lhando nossa planilha de trabalho todas as tardes.

Sr. Presidente, é lamentável que, num momento em
que a Assembléia Nacional Constituinte é o grande fórum
nacional e em que todo o País está de olhos postos em
nossos tratados, tenhamos de enfrentar, de um lado, a
acusação falsa de que nosso trabalho é lento, moroso e
inefdciente ,e, de outro, mudanças sistemáticas nas re
gras do jogo, que vão alterando a forma de nosso com
portamento.

Sr. Presidente, vamos enfrentar mais essa maratona
e trabalhar duas sessões por dia até o próximo dia 20,
mas, se nessa data não tivermos tido o direito de exa
minar, como é do nosso dever, o texto que nos foi sub
metido - e temos a Lei do nosso lado - poderemos
tranqüilamente nos negar a nos submetermos todos os
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dâas a decisões imperiais, que, tomadas às custas; de
pequenas reuniões de Lideranças, vão, isto sim, desmo
ralízando o trabalho desta Assembléia Constituinte.
(Palmas)

O SR. CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRIGUES
- Sr. Presidente pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pediria
à Constituinte Sandra Cavalcanti o obséquio de ouvir
me por um min~to, porque ainda não chegueã sequer a
trazer ao eonhecímento do Plenário a decisão que hoje
pela manhã foi tomada pelos Líderes. Entendo que S. Ex.a
~~ 'ante~ipou. Tem o qocumeni:? em mãos, provavelmente
la mcdírícado, mas nao no mérito daquilo a que S. Ex.a
se referiu. Talvez modificação 'em relação ao calendário
e a outros pontos colecionados como sendo aqueles que
devem nortear nossos trabalhos.

Por outro lado, o Presidente Ulysses Guímarâes aín
da não autorizou a distribuição dessa matéria, porque
a .mesma só s~~a autorizada depois da informação que
nos, da Mesa, mames dar. E coube a mim essa tarefa
pela ausência tanto do Primeiro quanto do Segundo-Vice~
Presidente. O assunto pode ser retomado, mas acretdito
que o protesto de V. Ex.a já está feito, nos termos devidos.
Eu. o acolho e, posteriormente ao que eu disser, se V. Ex.a
quiser retomar a palavra, naturalmente o fará.

V. Ex.a pediu a palavra, pela ordem?

O SR. CONSTITUINTE LUIZ ALBERTO RODRIGUES
- Pedi a palavra, pela ordem, mas espero V. Ex.a fazer
a comunicação, para levantar minha questão de ordem
logo após.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Srs.
Constituintes, Srs. Membros da Comissão de Síi.stemati
zação, cabe-me, em nome CLa Mesa, fazer uma comuni
cação a V. Ex.as Naturalmente, estão todos lembrados
de que aqui, sob palmas do Plenário, foi Iído um do
cumento da Mesa da Comissão de Sistematização, que
devería ser proposta ao Presidente da Assembléia Na
eíonal Constituinte, hoje. O fundamento da argumen
tação, então desenvolvida, era a necessidade d·e a Co
missão de Sistematização continuar o seu trabalho e não
vê-lo ínterrompído abruptamente. Este documento foi
levado hoje ao Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte e, 'reunidas as Mesas da Assembléia Nacãonal
oonstítuínte, da Comissão de Sistematizacáo ,e todos os
líderes dos partidos representados no Congresso, depois
de longa discussão, chegou-se a uma conclusão.

Havia duas alternativas para as quais o Presidente
Ulysses Guíi.marã,es, desde logo, chamou bem a atenção.
Uma delas era realmente seguir aquela solicitação que,
ainda ontem os Constituintes que aqui se encontravam
ouviram por parte de um deputado. Tratou-se de um
protesto feito em relação à prorrogação dos tralbalhos
argüindo que já havia mais de trezentas assinaturM
contra. Esse documento foi apresentado ao Presidente
Ulysses Guimarães, mas com duzentas e setenta e qua
tro assíriaturas e, ao que sei, algumas até de integrantes
da Comissão de Sistematização. De qualquer maneira,
não seriam duzentas e oitenta assinaturas, portanto, não
haveria a maioria da Assembléia Nacional Constituinte
comprometida com o documento. O presidente Ulysses
Guimarães ficou entre as duas alternativas: ou aceitar
a pressão dos duzentos e setenta 'e quatro Constituintes
que desejavam que não houvesse sequer um dia a mai~
de prorrogação de prazo da Comissão de Sistematizacão
ou encontrar uma fórmula através da qual a comissã~
pudesse ocntínuar seus trabalhos - e isto só seria pos
sível paralelamente ao trabalho do Plenário da Assem
bléia Nacional Constituinte. Então, há uma sérãe de eon
síderanda, de que gostaria de ler o que me parece o
principal:

"li: concedido prazo de 20 dias úteis à Comissão de
Sistematização para concluir seus trabalhos nos termos
do quadro anexo". Este quadro V. Ex.as o receberão. An
tecipo-me, informando que ele dá o dia de hoje para o
término da votação do Título lU; no dia 28 amanhã
votação dos Títulos IV, V, VI, VII, VIII e IX: ressalva~
dos os destaques. Depois, teremos, quinta sexta-feira
sábado e terça-teíra, dia três de novembro '- portanto'
depoís do feriado de Finados - mais oito reuniões d~
Comissão de Sistematização, que passaria a trabalhar
no sistema anterior em que o vinha fazendo de 9 às
13h .e de 15 às 29h. Com isso, em cada dia, poderiam
rea:lizar duas sessoes. Este quadro será distribuído pos
ter:I:or~ente. ~stou apenas me antecipando. Intercaladas,
haver~a . sessoes do Plenário da Assembléia Nacíonal
ConstItUInte, na quarta e quinta-feiras, onde, natural
men~e estaremos pre:s.entes também como membros do
Plenario. Na sexta-feíra, outra vez, teríamos o Título IV
para ~er yotado e1]1 duas reuniões da Comissão de Sis
tematízação. No sábado, dia 7, e na segunda-feira dia
9.sIe novembro, !otaríamos o Título V, com quatro 'reu
nioes da Oomíssão de Bístematízação.

No dia 10 de novembro, terça-feira, iniciaríamos a
votação do Título VI, com duas reuniões, intercaladas
de duas sessões da Assembléía Nacional Constituinte e
mais quatro reuniões, que seriam realizadas nos dias 13
e 14 de novembro, sexta-feira e sábado, respectivamente,
sões para votar o Título VI.

Passaríamos ao Titulo VII, nos dias 16 e 17 de no
vembro, completando, portanto, quatro reuniões. Outra
vez seriam intercaladas duas sessões da Assembléia Na
cdonal Constituinte: passaríamos à reunião da Comissão
de Sistematização no dia 20, sexta-feira, com duas ses
sões para votar o Título VI.

O Título VIII, que é maior que o Título VII, teria
oito reuniões. nos dias 21, sábado, 23, segunda-faina e
24, terça-feira. Nos dias 25 e 26, haveria outra vez, reu
nião mtercalada da Assembléia Nacdonal Constituinte.

Voltaríamos às últimas seis reuniões da Comissão de
Sistematizaçã,o nos dias 27, 28 e 30, sexta, sábado e se
gunda-feira, respectivamente, para votar o último título,
que é o Título IX e, em seguida, se dariam as sessões
ínãnterruptas da Assembléia Nacional Constituinte. Para
que esses títulos possam ser votados nesse processo, é
evidente que há regras, que vou ler.

"Até o dia 30 de novembro, a partir do dia 4, ° Ple
nário da Assembléia Nacional Constituinte votará ma
téria já decidida pela Comissão de SistematdZiação." É
matéria que já está decidida e será enviada imediata
mente ao Plenário da Assembléla Nacional Constituinte
para votação "Após o dia 30, o Plenário da Assembléia
Nacional Constituinte votará o substitutivo enviado pela
Comissão de Sistematização ou seu relator, inclusive a
parte j á votada pela mesma. A votação no Plenário da
Assembléia Nacional Constituinte será realizada pelo sis
tema eletrônico. As sessões da Assembléia Nacional Consti
tuinte realizar-se-ão a partir de 4 de novembro, às quar
tas-feiras _e quintas-feiras" - como foi lido, há pouco,
com relação ao quadro anexo - "em Sessões Ordinárias
e Extraordinárias. A Comissão de Sistematização fun
cionará às segundas, terças, sextas-feiras 'e sábado em
sessões Ordinárias e Extraordinárias, com a vot~ção,
desde logo e preliminarmente, de todos os Títulos ainda
nã~ apreciados ressalvados os destaques; "os títulos
serao votados como temos feito, até agora ressalvados os
destaques, São fixados prazos determinados para a vo
taçao de cada título, findos quais, os destaques rema
nescentes serão encaminhados ao Plenário da Assembléia
Nacional Constituinte, nos termos do parecer do relator
passando-se ao título seguinte." ,
~ . Pe;ço ~ atenção dos Srs. 'Constituintes, porque esta~

vao ser as regras do 'Jogo que nortearão nossos trabalhos
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por maãs um mês. Depois, será desagradável que, por
não termos ouvido no momento oportuno aquilo que foi
decidido, tenhamos que levantar questões de ordem que
apenas nos tomarão mais tempo.

Vejam V. Ex.as os destaques não apreciados serão
enviados automaticamente à Assembléia Nacional Cons
tituintes, nos termos do parecer do relator. Com isso,
não haveria necessidade de renovação. Houve uma dú
vdda levantada, porque a renovação poderia exigir no
Plenário um número maior de apoiamento, mas, desde
logo, declarar-se-ia que os destaques enviados já esta
vam assegurados, para serem objeto de deliberação da
Assembléia Nacional Constituinte.

"Além do período destinado à apresentação de prefe
rências" - outro ponto importante, são trinta minutos 
"poderão ser oferecidas outras, através de 10% dos mem
bros da Comissão ou de Líderes que representem esse índi
ce, para votação de capítulo ou dispositivo, independente
mente de sua ordem". Esse dispositivo garante que as mi
norias não sejam esmagadas pela maioria. Esta representa
74% do Plenário. Com 10% do Plenário, ou Líderes que
representem esse índice, as preferências podem ser apre
sentadas.

"O dia 4 de novembro, fixado para início da votação
em Plenário, se impõe para cumprimento das exigências
estipuladas no Regimento Interno para publicação dos
avulsos, sua dístrlbuíção e apresentação e ordenamento
de destaques."

"Os Constituintes terão 48 horas para a apresentação
de destaques, nos dias 30 e 31 de outubro. que serão orga
nizados nos dias subseqüentes."

"Os requerimentos de destaque, que deverão ser apoia
dos, no mínimo, por 35 Constituintes ou por Líderes que
representem esse número, serão decididos pelo presidente,
cabendo, de seu indeferimento, recurso ao Plenário." Cabe
dizer que, até agora, não houve indeferimento algum em
pedidos de destaque - automaticamente, eles têm sido
recebidos.

"Serão realizadas Sessões Extraordinárias da Câmara
dos Deputados às 21:00 horas de terças e quintas-feiras."

O documento não se refere ao Senado. que ainda vai
deliberar sobre isso.

"A votação em Plenário será feita por Títulos ou
Capítulos, ressalvados os destaques."

Esta é a comunicação. O que o Presidente Ulysses
Guimarães enfatiza é que ele só teve duas opções. Uma,
praticamente baseada no respaldo que lhe dariam 274
assinaturas, seria interromper amanhã o trabalho da Co
missão de Sistematização, o que implicaria enviar para a
Assembléia Nacional Constituinte não o Substitutivo Ir,
não o Substitutivo I, mas, sim, o primeiro projeto. Este é
que deveria ser enviado nos termos regimentais. E como
já houve indiscutíveis avanços obtidos nas votações feitas
aqui na Comissão, é de se preservar aquilo 'que já foi vota
do e o trabalho realizado. Então S. Ex.a, sensível a essa
posição, preferiu essa outra. uma mescla de trabalhos en
tre nós e do Plenário da Assembléia Nacional Constituinte.

Parece-me que era tudo o que eu poderia dizer antes de
ouvir questões de ordem.

O SR. LUIZ ALBERTO RODRIGUES - Sr. Presidente,
pela ordem.

Essencialmente, venho lamentar que o Regimento In
terno da Assembléia Nacional Constituinte tenha sido ras
gado mais uma vez, e para pior. Acabamos de receber,
anunciado por V. Ex.a, um pacote de atos institucionais, ou
atos regimentais, ou atos da Mesa, seja qual for O nome
que se dê. Na verdade, isto vem contra a vontade da
maioria. Em primeiro lugar, Sr. Presidente. porque, pro
curado para assinar o documento para o funcionamento

concomitante da Comissão de Sistematização e do Plená
rio da Assembléia Nacional Constituinte, recusei-me a
fazê-lo porque entendia que isto significaria, única e
exclusivamente, prejuízo para todo o trabalho, para todo
o esquema de concepção, de elaboração dessa nova Cons
tituição.

Sabe o Brasil inteiro, e sabe principalmente a impren
sa, que não estamos escrevendo artigos de jornal, que se
escrevem hoje, se reescrevem amanhã e se podem reescre
ver depois de amanhã. O trabalho da Comissão de Siste
matização, da maior importância, da maior envergadura.
formador, na verdade, do texto básico, a partir das opi
niões do Brasil inteiro, fica agora diluído e esfrangalhado,
Diminuem-se os dois lados: esvazia-se o Plenário da Cons
tituinte e esvazia-se a Comissão de Sistematização. Fica
mos naquela esdrúxula situação de estar pavimentando o
caminho aqui atrás quando ele pode ser modificado - às
vezes pode ser necessária a sua modificação. A diluição
será completa, porque estamos naquela situação de um
Plenário da Constituinte e de uma Comissão de Sistema
tização casados às quartas e quintas-feiras e solteiros
segunda, terça, sexta e sábado.

Quero lembrar, Sr. Presidente, que a Mesa da Assem
bléia Nacional Constituinte e as Lideranças aqui presen
tes não soubessem sustentar o importante trabalho de
enxugamento, de peneiramento do texto até agora cons
truído e que vinha sendo feito com a maior qualidade.
com a maior dedicação dos membros desta Comissão. Uma
pequena pressão basta para que a Assembléia Nacional
Constituinte e ° Plenário desta Comissão venham a
submeter-se a uma situação que violenta toda a estrutu
ra elaborada para esta constituição. Não posso concor
dar, Sr. Presidente. O prejuízo será imenso, porque temos
agora o esvaziamento do Plenário da Assembléia Nacio
nal Constituinte e o esvaziamento da Comissão de Siste
matização. Os membros da Comissão de Sistematização que
aqui estão e que não acreditam no seu trabalho podiam
pedir para serem substituídos. Aqueles que pediram o
funcionamento concomitante e paralelo das duas ínstí
'tuições deviam ter saído daqui e tido apenas plara o
Plenário.

Lamentavelmente, a Assembléia Nacional oonstttuín
'te se submeteu a pressões fabricadas. No momento em que
'a Comissão de Sistematização, competente, amadurecida,
'preparada, dava unidade ao texto, todo o trabalho é rom
pido. Se fosse para isto, poderíamos partir do texto de
Afonso Arinos, da oonstítuícão de 1946, ou até da atual, e
trabalhar sobre eles. Lamento profundamente que meu
partido, pelas suas Lideranças, tenha concordado com esse
mecanismo, principalmente porque aquele documento não
obteve assinaturas suficientes para impor essa decisão.

Finalmente, Sr. Presidente, quero lamentar que, no
me upartido, o PMDB, haja líder demais, liderança de
menos e nenhuma capacidade de resistência.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O 8!R. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, gostaria de contraditar a colocação do nobre
Constituinte Luiz Alberto Rodrigues.

Na verdade, nestes dias passados, enfrentávamos um
problema nesta Casa: se os trabalhos da Comissão de Sis
tematização prosseguissem da forma pela qual se desen
volviam, levaríamos 4, 5, 6 meses para concluir nossa
tarefa; por outro lado, se suspendêssemos abruptamente
os trabalhos, para levar em conta a opinião expressa por
esse abaixo-assinado, que, salvo engano, obteve 262 assi
naturas e não 274, aí sim, sacrificaríamos todo esse meti
culoso, sério e profundo trabalho que está fazendo a 00-
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missão de Sistematização. Mais ainda, projetaríamos para
o Plenário da Constituinte um grave problema: ele teria
de examinar milhares de destaques que não foram exami
nados pelo Plenário da Comissão de Sistematização.

Sr. Presidente, estávamos enfrentando um verdadeiro
dilema. Penso que - e sei que é a opinião de todos os lí
deres desta Casa que estiveram durante alguns dias reuni
dos, coroando essas suas reuniões na manhã de hoje 
tivemos uma decisão sensata, corajosa e prudente, que foi
incompreendida pelo nobre Constituinte Luiz Alberto Ro
drigues, que há pouco a ela se referiu. O nobre Consti
tuinte disse que diluímos os trabalhos da Comissão de Sis
tematização e também desprestígíamos os trabalhos do
Plenário da Constituinte. Penso que foi feito precisamente
o contrário. Resolvemos prestigiar o trabalho da Comissão
de Sistematização até o fim, e resolvemos também iniciar
os trabalhos do Plenário da Assembléia Nacional Consti
tuinte.

Assim, vamos guarnecer a Comissão de Sistematização
para 'que consiga realizar os seus trabalhos até o fim, de
forma minuciosa e meticulosa, apreciando apenas aqueles
que são os assuntos efetivamente fundamentais, ao invés
de prorrogarmos os trabalhos da Comissão de Sistemati
zação indefinidamente. Prorroguemos por vinte dias e,
mais ainda, estabelecemos uma metodologia que garante
o funcionamento desta Comissão até o fim. Então, ao
mesmo tempo, estaremos começando os trabalhos do
Plenário da Assembléia Nacional Constituinte e, com isto,
guarnecendo, seja a Sistematização, seja a Constituinte,
se consiga reiniciar ou retomar os seus trabalhos, fazendo
com que a nossa tarefa de examinar seriamente todos os
dispositivos sob exame possa ser concluída. Quero rejubi
lar-me com a Mesa e com os Líderes pelo que foi feito,
considerando que é uma saída à altura das necessidades
da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço aos
Srs. Constituintes que, quando levantarem questões de
ordem, obedeçam ao que está escrito no Regimento, isto
é, os três minutos destinados a cada orador. Darei a pala
vra a todos. O assunto é da maior importância e vou ter
que fazê-lo. Vamos ter uma matéria repetitiva aqui, por
que todos os protestos vão ser na mesma direção e todas
as defesas também.

Tem a palavra o Constituinte Nelson Jobim.
O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi

dente, são duas as manifestações. Em primeiro lugae, o
conteúdo da documentação aprovada por unanimidade
por todas as Lideranças expressa claramente a vontade de
que a Comissão de Sistematização continue seu trabalho e
que, paralelamente, o Plenário já comece a trabalhar. Com
isso, teremos duas instâncias e dois momentos para exa
minar este Projeto de Constituição. De outra parte, deve
ria elogiar V. Ex.a pela correção e absoluta clareza na sua
exposição, mostrando as vantagens totais da solução ado
tada.

Este, o sentido da minha intervenção, Sr. Presidente.
O S1R. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - concedo

a palavra ao nobre Constituinte João Menezes.

O SR. CONSTITUINTE JOAo MENEZES - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, quando a eminente Constituinte
Sandra Cavalcanti desceu aqui de pára-quedas dando
aquela notícia, realmente fiquei meio atordoado. Felizmen
te, V. Ex.a depois retomou a palavra e deu uma explicação
detalhada ao Plenário sobre o que se pretende fazer. Mas
uma grande dúvida me envolve: quem tomou a delibera
ção de alterar o Regimento? O Regimento, parece-me, só
pode ser alterado mediante votação do Plenário. Não sei
como pode, segundo V. Ex.a, o Deputado Ulysses Guima
rães, Presidente da constituinte, sujeitar-se a pressões e
encontrar soluções em petít comitê. Isto não está certo e
nos levará não sei aonde.

Acho que todos os assuntos nesta Casa, inclusive o
que V. Ex.a nos expôs com muita clareza, só podem ser
resolvidos mediante pronunciamento do Plenário.

Portanto, esta é a questão de ordem que levanto, um
pouco diferente das que foram apresentadas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consti
tuinte João Menezes, a questão de ordem de V. Ex.a pres
supõe um recurso. V. Ex.a apenas registra um protesto. Se
V. Ex.a recorrer, eu encaminharei o problema à Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte, e esta, por seu turno, o
submeterá ao Plenário. É preciso termos em conta um di
lema existente e que foi lembrado pelo Constituinte Ha
roldo Lima: temos ou não condições de fazer isso no prazo
estipulado? Se se estabeleceu um prazo, temos de conse
guir meios de votar isso dentro do prazo.

Concedo a palavra ao Constituinte Virgílio Távora,
por deferência e cortesia do Constituinte José Genoíno,
que a havia solicitado antes.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO TAVORA - Sr. Pre
sidente, pedi atenção à Casa porque o problema foi apre
sentado de maneira completamente surrealista por aqueles
que se estão contrapondo à decisão que V. Ex.a, no momen
to, expõe ao Plenário.

O art. 26 do Regimento diz:
"Findo o prazo estabelecido" - o prazo está

findo desde o dia 8 de outubro e prorrogado pela
Presidência da Constituinte por mais vinte dias 
"no § 2.0 do artigo anterior, o Projeto de Constitui
ção, com ou sem parecer, será incluído em Ordem
do Dia, devendo o Relator, quando for o caso,
proferir parecer oral em Plenário."

O Presidente Ulysses Guimarães não foi constrangido
por ninguém. O que houve foi que um número considerá
vel de Constituintes - para pesar nosso - pediu a S. Ex.a
que cumprisse o Regimento. Tomou uma solução corajosa
o Presidente da Constituinte. Do contrário, todo este tra
balho estaria absolutamente perdido.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PlRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - concedo

a palavra ao nobre Constituinte José Genoíno. Solicito a
S. Ex.a que se atenha ao prazo de três minutos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Não utili
zarei nem dois minutos, Sr. Presidente. Em primeiro lugar,
manifestando nosso apoio integral à decisão da Mesa, so
licito a V. Ex.a um esclarecimento, importante para a Co
missão, sobre o item 11 da resolução ora tomada, que esta
belece: "Os Constituintes terão 48 horas para a apresen
tação de destaques nos dias 30 e 31 de outubro 'que serão
organizados nos dias subseqüentes".

Gostaria de saber se esses destaques referem-se a ma
térias já aprovadas na Comissão de Sistematização. Isso
quer dizer, Sr. Presidente, que para cada título aprovado
na Comissão de Sistematização, antes de ir ao Plenário,
teremos o prazo de 48 horas para fazer destaque?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É isto.
E os destaques que não foram objeto de votação estão res
guardados e garantidos para o Plenário da Assembléia Na
cional Constituinte. Então, duas coisas protegem o Consti
tuinte: a interpretação dada por V. Ex.a, que está correta,
e a garantia de apresentação de destaques no futuro.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Muito obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Jorge Hage,

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presi
dente, quero apenas contraditar a questão de ordem ante
riormente levantada. Solidarizo-me com a Mesa e as Lide-
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ranças pela decisão em muito boa hora tomada. Está ple
namente de acordo com o Regimento. Trata-se apenas
de uma interpretação do Regimento.

O art. 27, ao prever que a votação em plenário será
feita por títulos, abre as portas, tranqüilamente, para a
interpretação 'que em muito boa hora foi encontrada pela
Mesa. Congratulações, portanto, a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Muito
obrigado.

Tem a palavra o Constituinte Ademir Andrade.
O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.

Presidente, sabendo das dificuldades que temos vivido
nesta Casa e nesta Comissão, e diante do que ocorre com a
opinião pública do Brasil, de maneira geral, venho, neste
instante, registrar minha solidariedade às Mesas desta
Comissão e da Assembléia Nacional Constituinte e às Li
deranças desta Casa, pela decisão tomada - decisão real
mente sensata, sábia e totalmente regimental. Não pode
ria deixar de expressar minha satisfação ao constatar ta
manha sensatez. Vamos trabalhar e fazer uma bela Cons
tituição para o povo brasileiro. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consti
tuinte José Lins, também V. Ex.a deseja falar sobre o as
sunto?

O SR. CONSTITU'"'INTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
quero pedir um esclarecimento à Mesa. Referiu-se V. Ex.a
aos destaques do texto enviado pela Comissão de Sistema
tização ao Plenário. Entendo que esses destaques são para
o texto novo. Poderemos pedir destaques, ou melhor, os
destaques analisados por esta Comissão poderão ser reno
vados lá?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em res
posta a V. Ex.a, darei um exemplo prático. Aqui estão os
destaques que deveremos votar hoje. Se ao término da data
de hoje só conseguirmos votar esses destaques, todos os
outros que não foram apreciados serão encaminhados au
tomaticamente e validados perante a Assembléia Nacio
nal Constituinte, segundo o parecer do Relator. É a garan
tia do destaque. Portanto, esses destaques não ficam pre
judicados. Eles não serão votados porque, de acordo com as
preferências, as lideranças - ou o que corresponder à li
derança em termos de apoiamento - naturalmente d'ese
jarão antecipar matérias consideradas de maior impor
tância.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Minha pergunta
não se refere a esse caso. Talvez até encontre resposta
no !Regimento. Mas V. Ex.a fez referência, há um ou dois
dias - não me recordo bem - à apresentação de desta
ques ao texto remetido pela Comissão de Sistematização
ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Trata-se
do item 11:

Os Constituintes terão 48 horas para a apresentação
de destaques, nos dias 30 e 31 de outubro, que serão orga
nizados nos dias subseqüentes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Esses destaques
são sobre o texto remetido pela Comissão de Sistematiza
ção ao Plenário?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Desta
ques sobre matérias aprovadas pela Comissão de Sistema
tização.

. O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sem prejuízo de
recuperação das emendas, mesmo as que foram derrota
das em Plenário?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Exata
mente. Como estamos dentro de nova ordem, à pro

porção que perdermos mais tempo agora teremos menos
tempo para apreciar o Título In. (Palmas)

IV - ORDEM DO DIA

VOTA!ÇAO DO PROJETO DE CONSTITUIÇãO
TíTULO UI (continuação)

O SR. PiRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o Destaque n.O 1454, requerido pelo Constituinte Ar
naldo Prieto, referente à Emenda n.o 32464, de autoria do
Constituinte Manoel Moreira.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO PRIETO - Retiro
o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirado.
Em votação o Destaque n.o 2025, requerido pelo Cons

tituinte Eduardo Jorge, referente à Emenda n.o 20050, de
sua autoria.

Encontra-se presente o Constituinte Eduardo Jorge?
(Pausa) Ausente. Prejudicado o destaque.

Passa-se à votação do Destaque n.o 2100, requerido
pelo Constituinte João Paulo, referente à Emenda n.o 29747.
S. Ex.a não se encontra presente. Está prejudícado o
destaque.

Destaque n.O 2242-87 - Emenda n.o ES
27065-6, da Sra. Irma Passoni, "que adita pará
grafo ao art. 41 do Substitutivo n.O 1 (art. 32 do
Substitutivo n.o 2) (250.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se
à votação do Destaque n.o 2242, requerido pela Constituin
te Irma Passoni, referente à Emenda n.o 27065. Ressalva
a expressão "com mais de três milhões de habitantes". A
Constituinte Irma Passoni fez uma alteração, dentro da
praxe que se tem adotado, suprimindo a expressão "com
mais de três milhões de habitantes". A emenda dizia:

"Os municípios com mais de três milhões de
habitantes criarão Conselhos Regionais."

S. Ex.a excluiu a expressão "com mais de três milhões
de habitantes".

Trata-se, outra vez, de tentativa de criação de conse
lhos regionais e municipais.

O S!R. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre
Constituinte Plínio Arruda Sampaio, é este o destaque
que V. Ex.a deseja apoiar?

. O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, Sá constituintes, já discutimos esta
matéria. mas gostaria de voltar a ela, dada sua importân
cia. Creio que tomamos ontem, ao final da tarde, neste
Plenário, equivocadamente uma decisão. Gostaria de pe
dir a atenção da Casa para argumentos que talvez mo
difiquem aquela decisão, até porque essa emenda tem uma
diferença bastante grande em relação à que foi votada
ontem. A questão vem sendo bastante discutida: a cidade
moderna, a cidade grande, a administração moderna são
muito complexas. Um dos problemas graves que temos no
País, dificultando a estabilidade da nossa democracia, é o
fato de o cidadão estar distante das decisões. Há uma
cadeia de decisões, na sociedade moderna, e o cidadão está
muito longe dela, Para que ele possa acompanhar as deci
sões, ou mesmo delas partícípar, não basta que existam
órgãos clássicos da democracia representativa: Câmara de
Vereadores, Assembléia Legislativa, ou Câmara dos Depu
todos. li: preciso colocar entre esses organismos represen
tativos que se mantêm, órgãos intermediários mais próxi
mos do povo, para atividades de participação que não
impliquem decisão colidente com a competência dos re
presentantes do povo.

, Apenas me limitarei a ler a emenda: "Os Municípios
criarão conselhos regionais, eleitos em pleito direto, com
funções meramente de consulta e de fiscalização, com
plementares àquelas exercidas pelas Câmaras municipais".
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Ou sej a, a emenda ressalva a competência das Câmaras
municipais e preserva, em sua plenitude, o mandato dos
representantes da cidade, eleitos pelos Municípios e regu
lamentados pela respectiva lei orgânica.

Tenho a impressão de que, se aprovarmos esta emenda,
estaremos dando às administrações municipais instrumen
tos importantes para incorporar a população ao seu qua
dro administrativo. Só uma população que esteja fiscali
zando e sendo consultada a todo momento terá a capa
cidade de atender as dificuldades de escolha de todo e
qualquer governo, possibilitando-lhe estar mais próximo
de uma democracia estável e tranqüila.

Era só isto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas. Passarinho) - Para

encaminhar contra, tem a palavra o Constituinte Gerson
Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente prezados colegas ontem votamos e rejeitamos ma
téria s~melhante: a dos' conselhos comunitários distritais
na área dos Municípios. Agora muda-se apenas a termino
logia, para conselhos region~is na área d9~ Municípios._É
a mesma coisa. Se essa matéria fosse argüida por questao
de ordem - e não o foi, impedindo que o Presidente pu
desse falar sobre ela - veríamos que é vencida, porque a
emenda foi rejeitada ontem pelo quorum constitucional.

Lembrava eu aos colegas que esta matéria se sobrepõe,
ou corre paralelamente às atribuições das C!âmara~ mu~
nicipais. Os conselhos regionais podem eXIStIr - nao ha
qualquer impedimento - o que não devemos é constitu
cionalizá-los. Isso é diferente. Eles podem emanar da pró
pria sociedade, dos meios comunitários, ser formados,
trabalhar como órgãos colaboradores dos Municípios, mas
nunca devem ser constitucionalizados. Se o forem, terão
função fiscalizadora e consultiva, conforme dita a emenda
da Constituinte Irma Passoni.

Desta forma, peço aos colegas que prestem atenção na
expressão fiscalização e na parte consultiva, muito im
portantes se constitucionalizarmos os conselhos nestes
termos.

Opino portanto, pela rejeição da emenda, à semelhan
ça do que' fizemos ontem, negando aprovação à criação g.e
conselhos regionais ou distritais no texto da ConstItuiçao
Federal.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Creio que,
em tese, cabe razão ao Constituinte Gerson Peres. Esta
mos votando matéria praticamente igual, apenas com ter
minologia diferentes. Como a redação também é, difere- 
uma atribui, desde logo, funções consultivas; outra diz
"o que a lei determinar" - a Mesa é obrigada a submeter
a matéria a votação. (Palmas) Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Carlos Mosconi, Cristina Tavares, Haroldo Sabóia, José
Paulo Bisol, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo
Ramos, Sigmaringa seíxas, Theodoro Mendes, João Natal,
João Agripino, Nelson Wedekin, Vilson Souza, Vicente
Bago, Jorge Hage, Octávio Elísio, José Tinoco, Lysâneas
Maciel, Luiz Salomão, Bocayuva Cunha, Francisco Rossi,
Gastone !Righi. Joaquim Bevilacqua, Plínio Arruda Sam
paio, José Genoíno e Jamil Haddad. Votaram NÃO os Se
nhores Constituintes: Alfredo campos, Almir Gabriel, An
tônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Cid Car
valho, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho,
João Herrmann Neto, José Fogaça, José Freire, José Richa,
José Ulisses de Oliveira, Mário Lima, Milton Reis, Nelson
Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Pimenta da Veiga,
Raímundc Bezerra, Rodrigues palma, Roberto Brant, José
Costa, Israel Pinheiro, Délio Braz, Márcio Braga, Aloysio
Chaves, Arnaldo Prieto, Christóvam chiaradia, Edme Tava-

res, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Inocêncio Oliveira,
José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luis
Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Ri
cardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Paes Landim, Jonas Pi
nheiro, Valmir Campelo, João Menezes, Gilson Machado,
MozariIdo Cavalcanti. Jofran Frejat, Antônio Carlos Kon
der Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres. Jarbas !Passarinho,
José Luiz Maia, Adylson Motta, Adolfo Oliveira, Siqueira
Campos, Aldo Arantes, Roberto Freire e Antonio Farias.
ABSTENÇãO do Senhor Constituinte Ademir Andrade.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 26 Constituintes;
votaram NÃO 60 Constituintes; absteve-se de votar 1 Cons
tituinte. Total: 87 votos. O Destaque foi rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDIRADE - Sr. Pre
sidente, quero deixar registrado que o meu voto foi SIM e,
por engano saiu ABSTENÇÃO.

O SR. PRESIDENTE lJarbas Passarinho) - Por en
gano de V. Ex.a

Em votação o Destaque n,« 2246, da Constituinte Irma
Passoni. (Pausa) Ausente. Prejudicado.

Em votação o Destaque n.o 3083, do Constituinte Raul
Ferraz. (Pausa) Ausente. Prejudicado.

Em votação o Destaque n.O 3096, requerido pela Cons
tituinte Irma Passoni. Tem indicação, mas está prejudi
cado pela votação da matéria anterior.

Em votação o Destaque n.o 4200, requerido pelo consti
tuinte Octávio Elísio, que retira o destaque,

Em votação o Destaque n.o 4880, requerido pelo Cons
tituinte Paulo Roberto Cunha. (Pausa) Ausente. PrejUdi
cado.

Em votação o Destaque n.o 4958, requerido pelo Cons
tituinte Jamil Haddad, referente à Emenda n.O 21465.
S. Ex.a retira o destaque.

Destaque n.O 4972-87 - Emenda n.o ES
21472-1, do Sr. Jamil Haddad, "que adita inciso
ao art. 45 do Substitutivo n.? 1 (art. 32 do Substi
tutivo n," 2)".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o Destaque n.o 4972, requerido pelo Constituinte
Jamil Haddad, referente à Emenda n.o 21472.

S. Ex.a tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr. Pre
sidente Srs. Constituintes, a Emenda n.v 21472 pretende
provoc~r verdadeira revolução em termos de legislação
de aluguéis.

Na prática, verificamos que a legislação que trata dos
aluguéis é feita com critério equânime, independente das
condições regionais. Pretendo com minha emenda, se aco
lhida pelos nobres Constituintes, disciplinar os aluguéis
residenciais e não-residenciais na sua área, acrescentando
se ao art. 45 um inciso com esta redação:

"Essa disciplina deve ser confiada aos Muni
cípios, pois se trata de assunto que inegavelmente
exige tratamento diferenciado, isto é, em confor
midade com o local. O sistema atual não tem dado
certo e o cipoal legislativo a respeito vem concor
rendo para injustiças e desequilíbrios."

Sr. Presidente, Srs. constituintes, não é crível nem
admissivel que se aprove a mesma legislação, no que se
refere aos aluguéis, para uma grande Capital e para um
Município relativamente pobre. Em nossa opinião, deveria
haver essa diferenciação. Cabe aos Municípios estipular o
problema relacionado com os aluguéis. É esta a minha
posição em defesa da Emenda n.O 21473.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não há
oradores inscritos. Concedo a palavra ao nobre Relator
José Fogaça.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - O parecer
da Relataria é contrário por entender que isto poderia
propiciar, efeito inverso ao desejado pelo ilustre Consti
tuinte Jamil Haddad, ou seja, o efeito da pressão e da
especulação imobiliária poderia ser mais efetivo sobre a
Câmara Municipal e sobre as Prefeituras. Portanto, o pare
cer da Relataria é contrário.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Conside
rando que não houve orador algum inscrito para defender
a emenda, e após o parecer contrário do Relator, quero
me dirigir ao Plenário: Srs. Constituintes, que levante o
braço quem se dispõe a apoiar a proposta do Constituinte
Jamil Haddad. (Pausa) Diante do número, perguntamos ao
Constituinte Jamil Haddad se retira o destaque. (Pausa)
Retirado o destaque. (Palmas)

Em votação o Destaque n.o 5876 requerido pelo Cons
tituinte Augusto Carvalho. (Pausa) Retirado o destaque.

Em votação o Destaque n.o 5911, requerido pelo Cons
tituinte Nestor Duarte. S. Ex.a está ausente.

Destaque n.o 6044-87 - Emenda n,v ES
28456-8, do Sr. Arnaldo Prieto, "que adita inciso
ao art. 41 do Substitutivo n.O 1 excetuando-se a
expressão "e os vereadores" (art. 32 do Substitu
tivo n.? 2)". (251.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o Destaque n.> 6044, requerido pelo Constituinte Arnal
do Prieto, referente à Emenda n.? 28456. Tem a palavra
S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO PRIETO - Sr. Pre
sidente, dentro do espírito da nova ordem, procurarei ser o
mais breve possível na defesa do meu destaque. Propus
a emenda com a seguinte redação:

"Os Prefeitos e os Vereadores serão submeti
dos a julgamento perante o Tribunal de Justiça."

Após discutir o assunto com o eminente Constituinte
Nelson Jobim e o Constituinte Antônio Britto, retirei a
expressão "e os Vereadores", ficando a seguinte redação:

"Os Prefeitos serão submetidos a julgamento
perante o Tribunal de Justiça."

Esta emenda visa a dar foro privilegiado ao Prefeito.
Retira-se o julgamento da alçada do juiz do foro a que
pertence o Município para que seja feita justiça com mais
isenção pelo Tribunal de Justiça do Estado.

Muitos dos Srs. Constituintes aqui presentes já foram
prefeitos, outros, talvez, ainda serão.

Mas todos conhecem os Prefeitos e, muitas vezes, os
problemas existentes em uma comuna. seria, por isso, ínte
'ressante, evitando constrangimentos, que o julgamento
desses Prefeitos se fizesse no Tribunal de Justiça do Esta
do. Portanto, peço a compreensão dos Srs. Constituintes e
a votação favorável a esta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Relato
ria, por obséquio, deseja manifestar-se?

O SR. RELATOR (José Fogaça) - O parecer da Rela
toria é pelo acolhimento da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção.

Os Srs. Constituintes foram devidamente alertados
para o que vão votar. É uma emenda aditiva, de autoria
do Constituinte Arnaldo Prieto, dando aos Prefeitos o foro
privilegiado de julgamento no Tribunal de Justiça do
Estado.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos Bant"
Anna, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Haroldo Sabóia, João
Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José Freire,
José Paulo Bisol, José Ulísses de Oliveira, Mário Lima,
Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Frie
drich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Bíg
marínga Seixas, Theodoro Mendes, Virgildásio de Benna,
Roberto Brant, José Carlos Grecco, Antonio Mariz, João
Agripino, Israel Pinheiro, Miro Teixeira, Nelson Wedekin
Délio Braz, Márcio Braga, Vilson Souza, Jorge Hage Octá~
vio Elísio, Ziza Valadares, Euclides Scalco, Alceni Guerra
Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Cristóvam:
Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Ben
jamim, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins José
Lourenço, José Santana de Vasconcellos, Luís Eciuardo
Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti José
Tinoco, Paes Landim, Jonas Pinheiro Simão Sessim: Val
mir Campelo, João Menezes, Antônio' Carlos Konder' Reis
Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho José Lui~
Maia, Virgílio Távora, Lysâneas Maciel, Lui~ Salomão
Boc~yuva CunI:a, F~aJ?-cisco Rossi, Gastone Righi, Joaqu~
Be.vIlacqua, LUIZ Iriáoío Lula da Silva, Plínio Arruda Sam
paio, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael Aldo Arantes
R~berto Fre~re, Jamil Haddad e Antonio 'Faria. Votaram:
N~O. os segu:ntes.Senhores Constituintes: Artur da Távola,
EgIdio FerreIra LIma, Pimenta da Veiga, João Natal, Mário
Assad e Oscar Corrêa.

. O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) _ A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 86 Constituintes'
votaram NÃO 6 Constituintes. Total: 92 votos. O Destaqu~
fOI aprovado.

Estão prejudicados os Destaques n.? 6619, n.O 6623,
n:o ~631, n.O 6648, n.? 6663 e n.O 6693, pela ausência do Cons
tltumte Vasco Alves.

Destaque n.O 6698-87 - Emenda n.o ES
307~8-8, do Sr. Vasco Alves, "que adita o seguinte
par~grafo ao art. 41 do Substitutivo n.O 1 ''Lei
Organica disporá sobre a iniciativa peculiar" (art.
32 do Substitutivo n,° 2)". (252.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para o
Destaque n.O 6698, S. Ex.a indicou, em tempo hábil o
Constituinte Paulo Ramos para fazer a defesa. '

Tem a palavra o nobre Constituinte Paulo Ramos.
O SR. CONSTITUlN'!'E PA'L"'LO RAMOS - Sr. Presi

dente, Sras. e Srs. Constituintes, a matéria já foi ampla
mente discutida nesta Casa e tenho certeza de que os
~~mbros da Comissão de Sistematização já está sensí
bílízados quanto à importância da participação popular.
0_ texto apresentado pelo Constituinte Vasco Alves pro
poe. a. perspectiva de a iniciativa popular constar em lei
organica.

O texto diz o seguinte: "Lei Orgânica disporá sobre
iniciativa popular". Isso para a legislação municipal.

É dever da Assembléia Nacional Constituinte propor
cionar aos municípios a possibilidade da iniciativa das leis.
Sabemos perfeitamente bem que a democracia hoje começa
a ser sustentada pela organização popular. Não nos po
demos esquecer, quando elaboramos uma Constituição
para o futuro, para o Estado de Direito democrático, de
que a iniciativa popular é um imperativo dos novos tem
pos. Vamos consagrar o texto constitucional à iniciativa
popular como forma, como mecanismo que possibilite a
toda a sociedade ter a iniciativa das leis.

Acredito sinceramente que o Relator haverá de acatar
essa iniciativa, porque simplesmente corresponde aos an-
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seios democráticos da nossa sociedade. Espero que a
emenda apresentada pelo Constituinte Vasco Alves seja
acolhida pelos membros da Comissão de Sistematização e
tenha o respaldo de S. Ex.as independentemente de sigla
partidária. Estou convencido de que todos, nesta Comis
são, pretendem a implantação de um sistema democrático
e, também, ver vitalizada a participação popular.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não há
oradores inscritos para falar contra.

Pergunto se a Relataria quer manifestar-se para falar
contra. (Pausa)

A nova ordem estabelecida pelo Constituinte Fernando
Henrique Cardoso admite apenas um para falar a favor e
um contra.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA - Sr.
Presidente, peço a palavra para falar a favor da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A prefe
rência para falar a favor é do autor. Peço desculpas a
V. Ex.a De minha parte gostaria de ouvi-lo.

Peço a atenção dos Srs. Constituintes, membros da Co
missão de Sistematização. A Relatoria vai pronunciar-se.

Tem a palavra o Relator.
O SR. RELATOlR (José Fogaça) - Sr. Presidente, Srs.

Membros da Comissão de Sistematização, o princípio da
iniciativa popular já está consagrado no texto do Subs
titutivo, embora especifico para a Câmara Federal, no
art. 71, § 2.°

É evidente que a Relatoria não poderia ser contrária
à iniciativa popular também a nível de Câmaras Munici
pais, porque o princípio já está consagrado no texto.

A Relat<lria ressalta apenas que no texto do Substitu
tivo II há uma especificação quanto aos requisitos da ini
ciativa popular. Evidentemente, ficará então delegada às
leis orgânicas dos Municípios a normatização da iniciativa
popular no âmbito municipal. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se
ao processo de votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir ?abriel, Artur ~a
Távola, Carlos Mosconi, Celso Dourado, CId Carvalho, CrIS
tina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Lyra, Ha~oldo Sa
bóia, Ibsen Pinheiro, João Herrmann Neto, Jose Fogaça,
José Paulo Bisol, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jo
bim Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Pim'enta da Veiga, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, José
Carlos Grecco, Antonio Mariz, João Agripino, Miro Tei
xeira, Nelson Wedekin, Vilson Souza, Jorge Hage, Octávio
Elísio Ziza Valadares Antônio Carlos Konder Reis, Lysâ
neas 'Maciel, Luiz Salomão, Bocayuva Cunha, Francisco
Rossi, Joaquim Bevilacqua, Luis Inácio Lula da ~ilva, Plí
nio Arruda Sampaio, Aldo Arantes, Roberto FreIre, Jamil
Haddad, Antonio Farias. Votaram NÃO os seguintes Se
nhores Constituintes: Alfredo Campos, Bernardo Cabral,
João Calmon, José Freire, José Richa, José Ulisses de Oli
veira, Nilson Gibson, !Rodrigues Palma, Theodoro Mendes,
João Natal, Israel Pinheiro, Délio Braz, Márcio Braga,
Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Christóvam
Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Ben
jamim, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, Luís
Eduardo, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza,
Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, José Tinoco, Paes Lan
dim, Jonas Pinheiro, Valmir Campelo, João Menezes, Gil
son Machado, Mozarildo Cavalcanti, Darcy Pozza, Gerson

Peres, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Gastone Righi,
Adolfo Oliveira e Siqueira Campos. ABSTENÇÃO dos Se
nhores Constituintes: Carlos Chiarelli e Jarbas Passarinho.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 47 Constituin
tes; votaram NÃO 43 Constituintes; abstiveram-se de vo
tar 2 Constituintes. Total: 92 votos. O Destaque foi apro
vado.

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Constituinte Inocêncio Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, gostaria que V. Ex.a pedisse ao Relator-Adjun
to que conferisse os votos porque houve um total de 94
votos. Entretanto os Membros da Comissão de Sistematiza
ção são apenas 93.

O SR. P1RESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Relator.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, anunciei 92 votantes, incluindo as duas absten
tenções. Faltou um voto do PMDB. O PMDB tinha um voto
disponível ainda, mas, como a votação estava encerrada e
o resultado definido, não havia por que se chamar ainda o
Constituinte do PMDB depois de todos chamados. Então,
repito o resultado: 47 votos SIM, 43 NÃO e duas absten
ções. Total, 92 votos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mantida
a decisão.

Em votação o Destaque n.o 6731, requerido pela Cons
tituinte Rose de Freitas. (Pausa)

Ausente. Prejudicado o destaque.
Igualmente prejudicado ° Destaque n.o 6736, por au

sência do autor.
Em votação o Destaque n.O 7117, requerido pelo Cons

tituinte Enoc Vieira.
Retirado o destaque.
O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota

ção o Destaque nO 7251, requerido pelo Constituinte Men
des Botelho. (Pausa)

Em votação o Destaque n.o 7559, requerido pelo Cons
tituinte Darcy Pozza, referente à Emenda n.? 22376, adi
tiva. (Pausa) Retirado.

Em votação o Destaque n.O 8230. Prejudicado pela ~1'
sência do seu autor, Constituinte Alysson Paulínelf

Fui informado de que havia, ainda há pouco, uma reu
nião de lideres. Gostaria de lembrar aS. Ex.as que vamos
discutir agora a Seção única do Capítulo IV. Em seguida
iremos ao Capitulo V, que trata do Distrito Federal e dos
Territórios; o Capítulo VI trata da intervenção; o Capítulo
VII, da Administração Pública, com exceção dos servidores
públicos civis e militares. Dentro do espírito da nova or
dem, é preciso verificar se os líderes estão querendo ou
não pedir preferência para determinadas matérias, senão
teremos prejuízo para a matéria não votada.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Haverá
pedidos de preferência não só na questão dos capítulos,
mas também na questão de seções e dispositivos, e vai
chegar à Mesa um consenso das lideranças.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Meu alerta
é por causa do horário.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Claro.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Capítulo

IV, Seção única: Da Fiscalização Financeira e Orçamen
tária Municipal.
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Destaque n.O 6240, requerido pelo Constituinte Gerson
Peres. (Pausa) Ausente

Para o § 1.0, Destaque n.O 800, solicitado pelo Consti
tuinte Domingos Leonelli. (Pausa) S. Ex.a está ausente,
fica prejudicado o destaque.

Igualmente prejudicado o Destaque n.o 807, do mesmo
autor.

Em votação o Destaque n.O 3241, do Constituinte Luiz
Viana Filho, referente à Emenda n.o 22913. (Pausa) S. Ex.a
está ausente, prejudicado o destaque.

Em votação o Destaque n.o 6132, requerido pelo Cons
tituinte Antônio Carlos Konder Reis, referente à Emenda
n.O 28407. (Pausa) Retirado o destaque.

Em votação o Destaque n.O 7396 requerido pelo Cons
tituinte Cid Sabóia de Carvalho. (Pausa) Ausente Preju-
dicado. .

Quanto ao art. 37, § 3 0, agora votação do Destaque
n.O 668, requerido pelo Constituinte Brandão Monteiro.
(Pausa) Ausente. Prejudicado.

. Votaçã? do ?estaque n.O 702, requerido pelo Oonstí
tumte Márío Mala. (Pausa) Ausente. Prejudicado.

Destaque n.O 5326-87, do Sr. Virgildásio de
Senna, "que suprime o art. 37 § 3.0 do Substitutivo
n.O 2" (253.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o Destaque n.O 5326, requerido pelo Constituinte Vir
gildásio de Senna, referente ao § 3.0 do art. 37 emenda
supressíva. '

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSro DE SENNA 
Sr. Presidente, solicito a V. Ex a a fineza de informar-me
sobre o teor da emenda, porque lamentavelmente não a
tenho aqui.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
se referiu ao art. 37, § 3.° - requerimento de destaque
supressivo. E, portanto, sobre o Substitutivo n.v 2. O § 3.°
diz:

"Fica vedada a criação de tribunais, conselhos
ou órgãos de contas municipais."

V. Ex.a tem a palavra, nobre Constituinte Virgildásio
de Senna.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSro DE SENNA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o dispositivo adotado
apelo Substitutivo do Sr. Relator, proíbíndo que g.ualqu~r
município disponha - qualquer que seja a sua dímensào
_ de uma corte de contas que faça o acompanhamento
da execução orçamentária, parece-me contrário ao espí
rito da tradição brasileira e não serve de modo algum à
realidade presente da vida brasileira Já fui prefeito de
uma capital onde funcionava um Tribunal de Contas. Sei
que o Tribunal fazia o acompanhamento diário de todos
os lançamentos, o registro prévio das despesas impedia
essa terrível coisa que é a contratação indiscriminada,
inchando todas as folhas de pagamento dos municípios e
impedindo que a sociedade, por um dos seus órgãos, con
trole a execução orçamentária e permita enquadrar as des
pesas na realidade daquilo que foi votado pela Câmara
de Vereadores. As contratações são feitas sem registro no
Tribunal e, conseqüentemente, dependendo de abertura de
crédito suplementar, feitas a posteriori, sem que se guarde
qualquer decoro no cumprimento do orçamento municipal
votado pela Câmara de Vereadores. Não faz sentido algum
que a Constituição Federal vede constitucionalmente que
os Municípios com mais de 1,5 milhão de habitantes, cujo
orçamento tem capacidade de prover meios para uma
Corte de Contas, acompanhem a execução desse orça
mento. A Corte de Contas dos Estados, no caso concreto
da Bahia, por exemplo, com mais de 360 Municípios, e de

Minas Gerais, com mais de 700 Municípios, é obrigada a
acompanhar a execução orçamentária e a prestação de
contas do Executivo em volume tão significativo, não
podendo, senão formalmente, dar parecer. É exatamente
por isso que julgo oportuno que a Comissão de Sistema
tização negue apoio a esse dispositivo, que veda aos Muni
cípios com orçamento signifactivo terem a sua própria
Corte de Contas.

A experiência que trago à Casa, pela vivência deste
caso, recomenda c~mo imprescindível, para que o orça
mento guarde relação com a votnade dos municípios, que
uma Corte de Contas, funcionando como órgão auxiliar
da Câmara de Vereadores, faça o acompanhamento e o
registro prévio de todas as despesas municipais. (Palmas)

Durante o pronunciamento do Sr. Virgildásio
de Senna o Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso,
Quarto-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra o Constituinte Ademir Andrade, para
falar contra.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, no momento em que o re
lator redigiu o § 3.0 vedando a criação de Tribunais e
Conselhos de Contas dos Municípios, S Ex.a teve a preo
cupação de impedir, nos Estados onde o fato ainda não
acontece, que o mesmo viesse a ocorrer. (Muito bem) No
§ 1.0 S. Ex.a respeita os que já estão criados. Esses Con
selhos de Contas dos Municípios são verdadeiros apên
dices dos Conselhos de Contas dos Estados, executando
um serviço que pode perfeitamente ser exercido por esses
Conselhos de Contas Estaduais. Não é necessário criar,
como se criou em muitos Estados do Brasil, outro Tribu
nal de Contas, com pessoas recebendo altíssimos salários,
com toda uma estrutura montada, o que encarece sensi
velmente a administração pública de cada Estado.

Ora, a Constituição já determina que os Municípios
com mais de determinada população - não me recordo
exatamente do número - terão o seu próprio Conselho de
Contas No caso específico, o relator, pretende impedir o
absurdo que ocorre em muitos Estados do País, o - in
clusive no meu, o Pará - onde foi criada uma estrutura
fabulosa e fantástica de Conselhos de Contas dos Muni
cípios e que contribuiu decisivamente para gastos desne
cessários no orçamento do Governo do Estado

_ Por essas razões, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, é
fundamental que permaneça no texto da Constituição o §
3.° do art. 37, vedando esse absurdo, ou seja, a criação de
mais ó-rgãos absolutamente desnecessários. O que poderá
acontecer, se o trabalho dos Tribunais de Contas Esta
duais for muito grande, seja a expansão ou criação de de
terminados setores na competência estadual, não se per
mitindo a criação de mais órgãos. Acho que o relator já
cedeu até demais, pois deixou que permanecessem os que
já haviam sido criados. Permitir a criação de novos seria
um verdaderio absurdo.

Por essa razão entendo que devemos votar com o
parecer do relator e, portanto, contra a emenda do nobre
Constituinte Virgildásio de Senna.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSro DE SENNA 
Sr. Presidente, pela ordem, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Ontem pediram-me que não concedesse a palavra a não
ser especificamente para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSro DE SENNA 
Qualquer questão, Sr. Presidente, que mereça ou provoque
o esclarecimento daqueles que vão votar, parece-me per
tinente.
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Gostei de ver.

O SR. CO))'STITUIl\jTE VIRGILDÁSro DE SENNA 
A proposta que fazemos é a supressão de dispositivo do
§ 3.°, o que tem que ser combinado com emendas subs
titutivas. Existem mais de dez, autorizando a criação de
Cortes de Contas em Municípios de dimensões diferentes
como de 3 milhões, de 2 milhões e outras de 1 milhão e
meio de habitantes. O que se pretende é que não se vede
a criação de Tribunais de Contas naqueles Municípios que
já os têm, para que não sejam cancelados.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Está bem esclarecida a questão de ordem. Não se tem o
que acrescentar. Dou a palavra ao Relator, se ele assim
o desejar.

O SR. ~ELATOR (José Fogaça) - O parecer da rela
tória é contrário à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passo à votação, pelo sistema eletrônico, do Destaque n.o

5326.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cid Car
valho, Cristina Tavares, João Herrmann Neto, José Paulo
Bisol Nelton Friedrich, oswaldo Lima Filho, Paulo Ra
mos, João Natal, Antonio Mariz, João Agripino, Délio Braz,
Vilson Souza, Jorge Hage, Octávio Elísio, Christóvam Chia
radia Eraldo Tinoco, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Jarbas
Pas.s~rinho e Roberto Freire. Votaram NÃO os seguintes
Senhores Constituintes: Ademir Andrade, Alfredo Campos,
Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Egídio
Ferreira Lima Fernando Gasparian, Fernando Henrique
Cardoso, Fern~ndo LYra, João Calmon, José Fogaça, Jo~é
Freire, José Richa, José Ulisses de Oliveira, Milton Reís,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Pimenta da
Veiga, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Sigmaringa
Seixas, Theodoro Mendes, Roberto Brant, José Carlos
Grecco, Israel Pinheiro, Nelson Wedekin, Daso Coimbra,
Ziza Valadares, Chagas Rodrigues. Alceni Guerra, Aloysio
Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Edme Tavares,
Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Santana
de Vasconcellos, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc
Vieira, José Tinoco, Jonas Pinheiro, Simão Sessim, Valmir
Campelo, Gilson Machado, Mozarildo Cavalcanti, Jofran
Frejat, Antônio Carlos Konder Reis. Darcy Pazza, Gerson
Peres, Virgílio Távora, Bonifácio de Andrada, Lysâneas
Maciel, Luiz Salomão, Bocayuva Cunha, Francisco Rossi,
Joaquim Bevílacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Ar
ruda Sampaio Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Aldo
Arantes, Jamil Haddad e Antonio Farias. ABSTENÇãO do
Senhor Constituintes Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 23 Cons
tituintes; votaram NÃO 66 Constituintes; absteve-se de
votar 1 Constituinte. Total: 90 votos. O Destaque foi re
jeitado.

Há sobre a mesa o Destaque n.O 6381, do Constituinte
Valter Pereira. Rejeitado, por tratar de assunto seme
lhante. O mesmo acontece com relação ao Destaque n. o
7906, do Constituinte Nelton Friedrich.

Destaque n.> 1663, do Constituinte Délio Braz - a
emenda substitutiva. S. Ex.a encontra-se presente? (Pausa)

Tem V. Ex.a a palavra. (Pausa) O nobre Constituinte
retirou o destaque em virtude do acordo. (Muito bem. Pal
mas)

Passamos à apreciação das emendas aditivas ao art. 37.
Há um pedido de preferência para o Destaque n.o 7869

do Constituinte Euclides Scalco. Permanece a preferência?
(Pausa) Retirada a preferência.

Retira o destaque também, Sr. Constituinte? (Pausa)
Retirado o destaque.

Destaque n.O 7630, do Constituinte Paulo Macarini.
Está S. Ex.a presente? (Pausa) Está presente.

Pergunto à Liderança do PMDB se mantém o pedido
de preferência e o destaque. (Pausa)

Retira a preferência e mantém o destaque.

Destaque n.O 2725, sobre a Emenda n.? 34006, de au
toria do Constituinte Nelton Friedrich. Pergunto se S. Ex.a
mantém o destaque.

Diz a emenda: "Acrescente-se o § ".0: Como órgão
subsidiário de controle da atividade municipal, a lei or
gânica poderá criar um Conselho de Ouvidores e regula
rá as suas atribuições".

O ·SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, em razão do que se verificou nas votações
anteriores sobre esta matéria, eu a retiro. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Retirada. Mais um destaque do Deputado Nelton Friedrich,
de n.? 2670, sobre a Emenda n. O 29585. Pergunto ao Depu
tado se mantém o destaque.

O SiR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - lt no
mesmo sentido, ou seja, de uma assessoria à Câmara Mu
nicipal. Retiro-o.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pedido de destaque do Senador Luiz Viana Filho. Está
S. Ex.a presente? (Pausa) Prejudicado o destaque, pela
ausência do autor.

Do Constituinte Virgildásio de Senna, Destaque n. o 5335.
O Sr. Constituinte está presente. .

Concedo a palavra ao Constituinte Virgildásio de
Senna.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA
Sr. Presidente, por gentileza, informe-me sobre a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Ê o parágrafo adícíonal que diz o seguinte:

"Lei complementar Federal estabelecerá as
condições para criação, composição, número de
membros e competência de Conselho de Contas
Municipais, em municípios com mais de 1,5 milhão
de habitantes."

O SR. CONSTITUINTE VIRGILD!ÁSIO DE SENNA 
Sr. Presidente, considerando que nem a Relatoria nem o
Plenárío desejam Tribunais de Contas, retiro a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
~etirada a emenda.

Destaque n.> 5912, do Constituinte Nestor Duarte.
(Pausa) Ausente. Prejudicado.

Do Constituinte Bonifácio de Andrada. Destaque n,"
6328. O Sr. Constituintes Bonifácio de Andrada retira o
destaque.

Destaque 11.° 6809-87 - Emenda n.? ES
24175-3, do Sr. Alfredo Campos, "que adita artigo
ao Título V, Capítulo IV, Seção Única do Substitu
tivo n.O 1 (Título UI, Capo IV do Substitutivo n.o 2,
excetuando-se o § 5.° da referida emenda): (254.a

votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Destaque requerido pelo Constituinte Alfredo Campos, de
n,? 6809.

O SR. CONSTITUINTE ALFREDO CAMPOS) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, haveremos de ouvir, muitas
vezes ainda, falar sobre a interdependência dos Poderes,
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tanto da União quanto dos Estados e dos Municípios. Mi
nha emenda visa a dar às Câmaras de Vereadores inde
pendência financeira. De que maneira? Fazendo que a
Câmara vote seu orçamento encaminhando-o aO'Executivo,
o qual, dentro de limites, o aceitará ou não.

O que se quer com esta emenda é que a Câmara de
Vereadores não continue a reboque dos Prefeitos; que o
Poder Legislativo municipal seja independente e que reine
a harmonia entre os poderes.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou ler, para conhecimento de V. Ex as, O texto da emenda
aditiva, proposta pelo Constituinte Alfredo Campos. Seria
acrescentar o art 38, cujo teor é o seguinte:

Art. 38: "É assegurada independência finan
ceira e administrativa às Câmaras Municipais.

§ 1.0 Lei estadual fixará limite e normas para
elaboração e execução do orçamento da Câmara
Municipal, contratação de pessoal e demais des
pesas necessárias ao funcionamento do Poder Le
gislativo.

§ 2.°: A Câmara Municipal elaborará seu or
çamento e o aprovará submetendo-o, em seguida,
ao Executivo, que o rejeitará, caso exceda os li
mites fixados.

§ 3.°: Aprovado o orçamento, os valores das
receitas serão consignados no Orçamento da Pre
feitura como Despesa de Transferência Intergo
vernamentais.

§ 4.°: O Executivo Municipal transferirá à
Câmara Municipal, no início de cada mês, os va
lores relativos ao percentual de participação do
Orçamento da Câmara, incidente sobre a receita
realizada no mês imediatamente anterior."

O autor avisa que cancela o § 5.° Por isto, não o leio.

Desejo saber se há algum Constituinte que deseja
encaminhar contra a proposta do Constituinte Alfredo
Campos. (Pausa) Não havendo Constituinte inscrito para
falar contra, pergunto ao Sr. Relator se deseja fazer uso
da palavra.

O SR. [RELATOR (José Fogaça) - O parecer da Re
lataria é contrário.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Relataria dá parecer contrário.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Alfredo Cam
pos.

O SR. CONSTITUINTE ALFREDO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, gostaria, se ainda houvess~ tempo, de retirar os
parágrafos, deixando apenas o artigo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
_ Tempo não existe, Sr. Constituinte, porque V. Ex.a deve
ria ter feito isso anteriormente.

O SR. CONSTITUINTE ALFREDO CAMPOS -. Já
havia retirado o § 5.0 Gostaria de saber se posso retirar
os demais parágrafos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Infelizmente, V. Ex.a não pode.

Mantida a emenda Pergunto aos Srs. Constituintes se
estão dispostos a sustentar a emenda do Constituinte
Alfredo Campos. (Pausa)

Existe no plenário número razoável de Constituintes.

Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Carlos
Mosconi, Fernando Henrique Cardoso, Milton Reis, Nelton
Friedrich, Paulo Ramos, Roberto Brant, João Natal, Nel
son Wedekin, Délio Braz, Vilson Souza, Edme Tavares,
Ricardo Fiúza, Lysâneas Maciel. Votaram NÃO os seguin
tes Senhores Constituintes: Antônio Britto, Artur da Távo
la, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina Tavares,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Lyra, Ibsen Pinheiro, João
Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José Freire,
José Richa, José Ulísses de Oliveira, Nelson Jobim, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Raimundo Bezerra, Sigma
rínga Seixas, Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna,
Wilson Martins, José Carlos Grecco, Marcos Lima Michel
Temer, João Agripino, José Costa, Israel Pinhei;o, Miro
Teixeira, Daso Coimbra, Jorge Hage, Octávio Elísio, Ziza
Valadares, Chagas Rodrigues, Alceni Guerra, Aloysio Cha
v~s, Arn~ldo Prieto, In.o~êncio Oliveira, José Jorge, José
LInS, LUlS Eduardo, MarIO Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo
Coelho, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, José Tinoco Paes
Landim, Jonas Pinheiro, Simão Sessim Valmir Ca~pelo
G,:il~on Machado, Mozarildo Cavalcanti, Jofran Frejat, An~
tomo Carlos Konder Reis, Darcy Pozza Gerson Peres
Jarbas_ Passarinho, José Luiz Maia, Virgíllo Távora, Lui~
Salomao, J;3ocaJ:u:,u Cunha, Gastone Righi, Joaquim Bevi
lacqua, LUIZ Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio
Adolfo Oliveira, José Maria Eymael Aldo Arantes Robert~
Freire, Jamil ~a~dad, Ant?nio F~rias. ABSTENÇÃO dos
Senhores Oonstdtuíntss Jose Paulo Bisol e Eraldo Tinoco.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
A; ~esa vai proclamar o resultado: votaram SIM 16 Cons
títuíntes; votaram NAO 72 Constituintes' abstiveram-se
de. ~otar 2 Constituintes. Total: 90 votos.'O Destaque foi
refeítado.

Destaque n.O 7630-87 - Emenda n.OIP 09638-3
do Sr. Paulo Macarini, "que adita artigo ao Título
IV, Capítulo IV do Substitutivo n.O 1 (Título m
Capítulo IV, Seção Única do Substitutivo n.O 2.)';
(255.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
~as~amos agora ao Destaque n.O 7630, do Deputado Cons
tlt~l1.nte Paulo. Macaríní, que está presente. li: um destaque
adItIVO que dIZ o seguinte:

_ "As prestações de contas dos Municípios fica
rao, durante 60 dias, anualmente, à disposição dos
contribuintes, para exame e apreciação.

Parágrafo único. Qualquer cidadão é parte
legítima para questionar a legitimidade das pres
tações de contas nos termos da lei."

O SR. CONSTITUINTE PAULO MACARINI - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, esta emenda, para
a qual peço a atenção dos membros da Comissão de Sis
tematização e de modo especial do ilustre Relator, procura
trazer uma inovação na forma de participação do povo
no que diz respeito à fiscalização das contas municipais.
Prevê este dispositivo que as contas dos Prefeitos ficarão
à dísposíção do povo durante sessenta dias por ano para
exame, análise e apreciação, e determina també~ que
qualquer cidadão é parte legítima para contestar, impug
nar e discutir a justa aplicação desse dinheiro público

Para ser rápido, Sr. Presidente, esse dispositivo cons
titucional não elimina a corrupção por vezes existente em
alguns Municípios, mas representará um grande fator
capaz de limitar a corrupção e, acima de tudo, fazer com
que, em verdade, o povo participe, não apenas das coisas
municipais, mas principalmente da fiscalização da coisa
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pública. Por isso, espero que os membros desta Comissão
acolham este dispositivo.

Muito obrigado.

o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Michel Temer
para encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TE:MER - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, tenho o maior apreço por toda
e qualquer espécie de participação popular no controle
das contas públicas. Mas ocorre, Sr. Presidente. que a esta

.altura estaríamos exagerando um pouco nessa participa
ção. Já temos alguns instrumentos de permanente fisca
lização. Há, hoje, obrigatoriedade da administração for
necer certidões a quem as solicitar. Temos o instrumento
da ação popular, que foi substancialmente ampliado. Por
tanto, é exatamente esse instrumento da ação popular que
deve ser incentivado para o controle das contas públicas.
Aliás, o fundamento principal da ação popular é exata
mente o de que, se o Legislativo apreciar e aprovar as
contas, ainda assim qualquer cidadão pode impugnar uma
parcela delas. Então, não vejo, Sr. Presidente - e o faço
em nome do principio republicano da coisa pública 
necessidade, embora louvável a iniciativa do eminente
Constituinte Paulo Macarini, de espalhar essa espécie de
fiscalização. Acho que é preciso, isto sim, tornar sérios,
críveis, e não incríveis, os instrumentos que já estamos
adotando no texto constitucional. Esse projeto é dos mais
pródigos em matéria de participação popular nas contas
públicas, na fiscalização dos atos de Governo.

Agora, retardar a administração, fazendo com que as
contas, ao invés de serem imediatamente apreciadas pelo
Tribunal de Contas e, depois, pelo Poder Legislativo, fi
quem um mês à disposição dos contribuintes, especial
mente nas cidades do interior, Sr. Presidente, vai gerar,
muitas e muitas vezes, o mau vezo da emulação, do capri
cho, da inimizade política, que se formulará apenas com
o objetivo de prejudicar o prefeito que acabou de prestar
suas contas. Se as contas foram lesivas ao patrimônio
público, já temos, volto a dizer, o instrumento da ação
popular. Ademais, Sr. Presidente, não vamos depreciar a
atuação do legislativo municipal, que já está, jurídica e
politicamente habilitado para este exame Por isto, tomo
a liberdade de apoiar a proposta do Relator e, lamenta
velmente, votar em desfavor da emenda ora apresentada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Relator. Consulto se S. Ex.a quer
opinar sobre a matéria.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - As contas muni
cipais são sempre públicas. Isto já é um principio de
administração. Em segundo lugar, já existe o instituto da
ação popular que provê e dá ao cidadão os meios de
controle da administração pública municipal. Além do
mais, esta matéria poderia ou deveria ser remetida para
a Lei Orgânica, caso tivesse que ser incluída no rol dos
Institutos de Controle da Administração Pública Muni
cipal.

Mesmo reconhecendo a intenção democratizante do
Constituinte Paulo Macarini, a posição da Relatoria é con
trária à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Como faço habitualmente, pergunto quais os Srs. Cons
tituintes que estão dispostos a apoiar o destaque. (Pausa)

Diante disto, pergunto se o Constituinte Paulo Maca
rini mantém o destaque. (Pausa) S. Ex.a o mantém.

Passa-se à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da
Távola, Carlos Mosconi, Cid Carvalho, Cristina Tavares
Egídio Ferreira Lima, Fernando Henrique Cardoso, Harol~
do Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Herrmann Neto, José
Paulo Bisol, José Ulisses de Oliveira, Milton Reis Nelson
Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson' Gibson,
~aulo Ra:mos, Pimenta da Veiga, Rodrigues Palma, Sigma
rmga Beíxas, Theodoro Mendes, Wilson Martins Roberto
Brant, José Carlos Grecco, João Natal Antonio Mariz
J?ão Agripino, José Costa, Miro Teixeira: Nelson Wedekin;
V:lson Souza, Daso Coimbra, Jorge Hage, Octávio Elísio,
ZI~a Val~dares,. ~u?lides Scalco, Chagas Rodrigues, José
Luiz ~aIa, Bonífácío de Andrada, Lysâneas Maciel, Luiz
Salom~o, Boc~yuva Cunha, Francisco Rossi, Gastone Righi,
\JoaqUlm BevI!acqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio
Arruda SampalO, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Aldo
Aran~es, Roberto Freire, Jamil Haddad. Votaram NÃO os
Segumtes Senhores Constituintes: Alfredo Campos Ber
nardo C~bral, Carlos Sa~t'Anna, Celso Dourado, Fe~nando
Lyra, Joao Calmon, Jose Fogaça, José Freire Raimundo
Bezerra, Virgildásio de Senna, Marcos Lima 'Michel Te
m~r, Israel Pinheiro, Délio Braz, Aloysio Ch~ves Arnaldo
P:'leto, E;aldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José J~rge, José
Líns, Luís Eduardo, Marcondes Gadelha Oscar Corrêa
Osvaldo <?oelho, Paulo Pimentel, Ricard~ Fiúza Sandr~
Cavalcant~, Enoc V~i;a, oJsé Tinoco, Paes Landi~, Jonas
Cav~lcantl, ,E:t;'-oc VIeIra, José Tinoco, Paes Landim, Jonas
FreJat, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza Gerson
Peres, Jarbas Passarinho e Antonio Farias. '

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
A; ~esa vai proclamar o resultado: votaram SIM 55 Oons
títuíntes: votaram NÃO 39 Constituintes. Total: 94 votos
O Destaque foi aprovado.

O texto aprovado é o seguinte:

_ "As prestações de conta dos Municípios fica
r~o durante se~se?ta dias, anualmente, à dísposí
çao dos ConstItumtes para exame e apreciação."

Parágrafo único:

"Qualq~e; c.idadão é parte legítima para ques
tionar a legItumdade das prestações de conta, nos
termos da lei."

Passam.os. à votação do Destaque n.o 7762, requerido
pelo Constltumte Mansueto de Lavor. Não estando pre
sente o autor, está prejudicado o destaque.

. :r::assemos, então, ao Capítulo V, Seção I, relativo ao
DIstrito Federal. Há um substitutivo do Constituinte Ar
naldo Prieto referente a todo o capítulo. É o Destaque
n.? 1484. O Constituinte encontra-se presente e vai defen
der seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO PRIETO _ Sr
Presidente, retiro o destaque. .

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Retirado o destaque.

. .Em votação. De~taque n.O 1501, requerido pelo Cons
títuínts Arnaldo Prieto, referente à emenda do Consti
tuinte Furtado Leite.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO PRIETO - Sr.
Presidente, retiro também este destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Retirado o destaque.

Em votação o Destaque n.o 1508, requerido pelo Cons
tituinte Ottomar Pinto.

Estando ausente o autor, está prejudicado o destaque.
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Destaque n.? 4809-87, do Sr. Fernando Gaspa
rian - Emenda n.O ES-34994-5, do Sr. Cid Car
valho, "que substitui o art. 47 do Substitutivo
n,v 1 (art. 38, caput do Substitutivo n,? 2)." (256.a
votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Em votação o Destaque n.? 4809, requerido pelo Cons
tituinte Fernando Gasparian, referente ao Capítulo V, Seção
1. O destaque refere-se ao caput, que ficaria da seguinte
forma:

"A lei disporá sobre a organização adminis-
trativa e judiciária do Distrito Federal."

S Ex a retira tudo o mais.
Com a palavra o Constituinte Fernando Gasparian.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN -

Sr. Presidente, estamos apresentando um destaque para
todo o art. 38, que se refere ao Distrito Federal. Queremos
que seja aproveitada não toda a emenda destacada, que é
do Constituinte Cid Carvalho, mas somente o seu caput,
que diz:

"A lei disporá sobre a organização adminis
trativa e judiciária do Distrito Federal."

Dessa forma, não estaríamos decidindo aqui se vai
haver eleição para Governador ou Prefeito, se vai haver
Assembléia Legislativa ou Câmara Municipal. Pessoalmen
te, eu era contra a eleição de Governador ou de Prefeito
e a Constituição de uma Câmara Municipal ou de uma
Assembléia Legislativa Mas, como outros Constituintes
julgam que este assunto deveria ser melhor discutido e
também não estão satisfeitos com a redação do Substi
tutivo rI, do Constituinte Bernardo Cabral, que já fixa a
eleição para Governador e a constituição de uma Câmara
Legislativa, estamos propondo que esse artigo fique redu
zido a um dispositivo com o seguinte teor:

"A lei disporá sobre a organização adminis
trativa e judiciária do Distrito Federal."

A lei, portanto, de forma mais profunda, deve resol
ver a situação político-administrativa da Capital Federal.
Deve ser ponderado o fato de que o Presidente Juscelino
Kubitschek, quando propôs a mudança da Capital Federal
para cá, o fez porque julgava que não tinha condições de
governar com tranqüilidade no Rio de Janeiro, onde havia
a famosa "Gaiola de Ouro", a Câmara Municipal, e onde
o Prefeito nem era eleito, mas simplesmente nomeado.
Então, o País hoje paga 70% das despesas desta cidade,
com a preocupação de dar ao seu Presidente uma cidade
neutra, para que não só o Executivo, mas também o Legis

,lativo e o Judiciário possam pensar no Brasil com a tran
qüilidade necessária e não se deixarem influenciar somen-
te pelos problemas locais. Isso foi feito para que realmente
os Três Poderes pudessem pensar no País. Então, estamos
colocando somente o caput, ficando a discussão, se vai
haver eleição para Governador ou Prefeito, se vai haver
Assembléia Legislativa ou não, para depois.

O SR. CONSTITUINTE CID CARVALHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PiRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CID CARVALHO - Sr. Pre
sidente, sou o autor da emenda e quero dizer à Casa e a
V. Ex.a que fui, no período de governo de Juscelino Ku
bitschek, um dos batalhadores de primeira linha para a
instalação de Brasília. Ora, Sr. Presidente, minha emenda
tem o objetivo de tornar Brasília a efetiva sede da União.
Dessa forma, concordei com a modificação requerida pelo
Constituinte Fernando Gasparian para inserir tudo isso
na lei. a fim de que todos nós tivéssemos liberdade e sere-

nidade para fazer o efetivo estatuto do Distrito Federal.
Levanto esta questão de ordem, Sr. Presidente, porque
entendo que, sendo autor da emenda ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Constituinte Cid Carvalho, lamentavelmente, V. Ex.a
não pode falar mais. Concedi a palavra a V. Ex.a - e a
concederei a outros Constituintes - dada a importância
do tema. Alguns querem marcar posição. A Mesa será
condescendente dentro dos limites.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Sigmaringa
Seixas.

O SR. CONSTITUINTE SIGMARINGA SEIXAS - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a emenda sustentada há
pouco pelo ilustre Constituinte Fernando Gasparian pro
põe o óbvio, pois é evidente que só a lei pode dispor sobre
a organização judiciária e administrativa do Distrito Fe
deral. A organização administrativa do Distrito Federal
compete à lei a ser votada pela futura Câmara Legislativa,
com base na própria Lei Orgânica do Distrito Federal.
(Palmas) E quem vai dispor sobre a organização judiciária
do Distrito Federal, aí. sim, será uma lei federal, porque
segundo o Substitutivo do eminente Relator, cabe à Uniã~
manter o Poder Judiciário do Distrito Federal.

Em verdade, Sr. Presidente, o que esta emenda, já
agora mantida apenas em seu caput, pretende é encon
trar uma forma sutil de negar autonomia plena ao Dis
trito Federal. Esta é a realidade, Sr. Presidente. (Palmas
nas galerias)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Aviso às galerias que estão proibidas de qualquer mani
festação. A Mesa manterá este princípio estritamente.

Com a palavra o Constituinte Bígmaringa Seixas.

O SR. CONSTITUINTE SIGMARINGA SEIXAS - Sr.
Presidente, não nego aos meus Pares o direito de propor
emendas de sua convicção. O que lamento, entretanto, é
o fato de esta emenda inserir exatamente contra um dos
pontos fundamentais do programa do PMDB. Aliás, não
só do PMDB como de todos os partidos políticos com as
sento nesta Casa, que é exatamente a luta pela repre
sentatividade popular em todos os níveis. :É uma luta his
tórica e heróica, que sensibilizou o País, mobilizando cen
tenas de milhares de pessoas pela reconquista daquilo que
lhe foi usurpado como o maior dos direitos políticos, ou
seja, o direito de o povo se fazer representar no Poder.
(Palmas) Essa participação representativa do povo está na
raiz da própria soberania.

Portanto, Sr. Presidente, o que está em discussão em
verdade é a questão da legitimidade do Poder, ponto fun
damental do programa partidário que para todos nós,
filiados não só do PMDB como dos demais partidos poli
ticos aqui constituídos, é um verdadeiro dogma. Quero
dizer com isso que aqueles que não respeitarem esse dogma
não são verdadeiros representantes do povo porque estarão
renegando a essência do próprio mandato.

Desculpem-me os prezados colegas, autores desta emen
da, mas o que há em verdade é uma profunda insensibi
lidade para com o problema do Distrito Fed>eral, pois não
há absolutamente qualquer compromisso político com o
povo desta cidade. Nem se diga, de outro lado, que o Dis
trito Federal, por ser a Capital da República, não com
porta governo de partidos distintos. Roma - e fico apenas
com esse exemplo, poderia citar muitos outros - abriga a
sede do poder central, exercida pela Democracia Cristã
mas a sede da prefeitura local até há bem pouco tempo:
era ocupada pelo Partido Comunista, e ambos conviviam na
mais absoluta harmonia. Se esta é a preocupação do Ple
nário, esclareço que o Substitutivo do Relator reserva à
União as funções do Judiciário e do Ministério Público
além da própria segurança pública. Quanto à presumid~
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falta de recursos, ou seja, de capacidade financeira, quero
dizer que esta inverdade não é uma característica do Dis
trito Federal, mas da grande maioria dos Estados brasi
leiros, fruto da excessiva centralização tributária, que con
centra quase toda a renda pública na União. Aliás, quero
também dizer que o texto em vigor concede até um pri
vilégio ao Distrito Federal, que é o da competência tri
butária cumulativa, o que lhe permite arrecadar impostos
estaduais e municipais. Esta competência está assegurada
no substitutivo do eminente Relator.

Portanto, Sr. Presidente, a questão, na realidade é de
ordem eminentemente política. Negar autonomia política
ao Distrito Federal será um ato de profunda violência
contra o povo desta cidade. Tenho certeza de que a cons
ciência democrática desta Comissão saberá repelir essa
malsinada emenda. (Palmas prolongadas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte Valmir Campelo, para uma
questão de ordem.

O SR.CONSTITUINTE VALMIR CAMPELO - Sr.
Presidente, com todo o respeito que tenho pelo Consti
tuinte Fernando Gasparian, quero dizer a S. Ex.a que este
não é o desejo que a comunidade do Distrito Federal tem
com relação ao destaque do eminente Constituinte. Bra
sília cidade politizada, conscientizada, não quer mais um
Governador biônico. Brasília deseja que seu governador
seja eleito pela vontade da sua comunidade. Queremos, nes
ta oportunidade, sensibilizar todos os colegas Constituin
tes no sentido de que atendam ao desejo da população do
Distrito Federal. Para os inimigos de Brasília, que não
desejam ,eleição direta para Governador, Cabral II neles.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Israel Pinheiro
para uma questão de ordem.

OSR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEffiO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, nesta hora tão grave para o
futuro de Brasília - cidade que foi construída visualizando
o futuro do Brasil - estão raciocinando sobre o seu pas
sado e seus ex-governadores, que não souberam honrar a
delegação recebida. Faço um apelo sentimental aos Srs.
Constituintes, em nome de meu pai, aquele que dedicou a
vida inteira ao serviço da Nação. Esta cidade foi construí
dá com muito sacrifício, foi um sonho arquí-secular deste
País No Plano Piloto, não pode haver eleição, pois será
destruído se isso acontecer. Vamos empregar a lei ordinária
para que tenhamos eleições diretas nas cidades-satélites.
Cóm isso, concordo, mas o Plano Piloto, esse monumento
à inteligência nacional, à arquitetura mundial, não pode
ser entregue às mãos de pessoas que não terão preocupa
ção e nem responsabilidade com o passado da construção
de Brasília. Srs. Constituintes, vamos apoiar o destaque do
Constituinte Fernando Gasparian em homenagem ao Pa
triarca da Independência, que foi o primeiro a sonhar com
a mudança da Capital; em homenagem aos Constituintes
de 90, de 46, a Juscelino Kubitschek, que enviou a Emen
da Constitucional n.O 3, a esta Casa, que a aprovou. Esta
diz no § 2.0 : "O Prefeito desta cidade será nomeado pelo
Presidente da República".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Peço a V. Ex.a que termine sua oração.

O EIR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Faço
um apelo final, Sr. Presidente. Não estamos aqui em luta
partidária, mas votando principalmente o futuro do Brasil.

A SRA. CONSTITU'INTE MÁRCIA KUBITSCHEK
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Sr. Constituinte, a Mesa declarou que seria bastante tole
rante na concessão de questões de ordem, entendendo a

importância do tema em debate. No entanto, solicito aos
Srs. Constituintes, mesmo àqueles que tenham algo a acres
centar ao que já foi dito, que o façam brevemente.

A Constituinte Márcia Kubitschek tem a palavra.
A SRA. CONSTITUINTE MÁRCIA KUBITSCHEK

- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, gostaria de dizer, en
faticamente, que ninguém mais do que eu pode dizer quais
eram os pensamentos de Juscelino Kubitschek (Palmas)
Afinal de contas eu estive junto dele até o dia em que fale
ceu. Quero refutar, de todas as maneiras e com a maior
veemência, as palavras ditas nesta Casa de que Juscelino
Kubitschek seria contra a autonomia política do Distrito
Federal. Juscelino Kubitschek criou esta cidade, com amor,
dedicação, sangue, suor e lágrimas, parodiando o Sr. Wins
ton Churchill. Juscelino Kubitschek era um democrata e
ele disse-me, mais de uma vez, que só através do voto o
povo aprende a votar e se depura uma democracia".
(Palmas)

Juscelino Kubitschek jamais seria contra o voto, sobre
tudo na cidade que ele criou. Brasília é a cidade de JK, sim.
Senhores; é o seu sonho.

Falo aqui como sua filha, que conheceu o seu pensa
mento até o último dia de sua vida, quando na Fazendínha
de Luziânia, expôs-me o que pensava sobre o futuro de
Brasília e do Brasil. Ele acreditava na democracia, no voto
e no futuro de Brasília como uma cidade que pudesse ter
a sua autonomia política. Tanto assim que me disse: "Minha
filha, quando a democracia voltar a este País, quero que
você entre para a política, mas que o faça por Brasília,
pela cidade que eu criei". Portanto, ele queria a autonomia
política de Brasília. (Palmas) .. .

- O-SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Concedo a palavra ao Constituinte' Jofran Frejat. Peço
a V. Ex.a que seja breve. '_ _ _. '. _ '. -

- O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT -.Sr. Pre
sidente, antes de mais nada, quero agradecer a V. Ex.a a
condescendência de permitir que a bancada de Brasília se
expresse. Gostaria também de esclarecer pontos que me
parecem importantes no momento da votação da auto
nomia' de' Brasília. Em primeiro lugar, esta cidade não
pode ser considerada apenas como uma cidade em si, um
município. Ela tem Senadores que representam o Estado.
Está, portanto, muito mais próxima de um Estado do que
de uma cidade que não permita sua representação política.

Em segundo lugar, a administração do Distrito Federal
implica o conhecimento e o entendimento do entorno de
Brasília; o que invoca, imediatamente, o seu relaciona
mento com os Governos de Goiás e Minas Gerais. Ora, Sr.
Presidente, haverá grande dificuldade de entendimento
entre um Prefeito ou governador nomeado e os Governa
dores eleitos de outros Estados próximos. O Distrito Fe
deral merece a honraria de escolher o seu Governador.

Em terceiro lugar, a argumentação de que Brasília não
tem tradição de Governo de Estado também é verdadeira.
Nossa cidade tem vinte e sete anos, sendo dezessete com
Governador. O Governador representa a tradição de Bra
sília.

Por último, Sr. Presidente, se Fernando de Noronha,
com apenas mil e quatrocentos habitantes, tem um Go
vernador, não é compreensível que Brasília, com quase dois
milhões de habitantes, dos quais muitos para cá vieram
para construí-la, não tenha um Governador escolhido pela
sua população. (Palmas)

,O SR. PtRESIDrENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra à nobre Constituinte Maria de Lourdes
Abadia.

A SRA. CONSTITUINTE MARIA DE LOURDES ABA
DIA - Sr. Presidente, Sr. Relator, colegas Constituintes
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aqui presentes, não poderia calar-me neste momento como
representante eleita pelo povo de Brasília na sua primeira
eleição. Apenas gostaria de lembrar uma frase do saudoso
democracia Tancredo Neves, que disse: "Eu já vi homens
cassados, mas nunca tinha visto uma cidade cassada".

Lembro que estamos aqui com o compromisso de lutar
pela autonomia política do Distrito Federal, que é também
um compromisso com a liberdade, com a democracia, com
Brasília e com o seu povo. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Constituinte Augusto Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO - Sr.
Presidente, em nome do Partido Comunista Brasileiro, que
remos expressar a nossa posição.

Brasília, além de ser patrimônio da humanidade, con
tou, na sua construção, com a colaboração e o apoio de
Juscelino Kubitschek e também com o grande nome inter
nacional que é Oscar Niemeyer.

Para não me estender, gostaria de ouvir as ponderações
do nobre Relator Bernardo Cabral, que insere no seu subs
titutivo a aspiração do povo de Brasília de ver finalmente
assegurado no texto da Constituição o seu direito elementar
de escolher os seus governantes e os seus representantes
na Assembléia Legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Constituinte Chagas IRodrigues.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.
Presidente, fui Deputado Federal ainda no Rio de Janeiro
e integrei a bancada parlamentar mudancísta, Aqui em
Brasília, Deputado Federal eleito pela quarta vez. tive
o meu mandato cassado e os meus direitos politicos sus
pensos por -cinco anos. Ex-Governador do Piaul, assumi
o compromisso de só voltar ao meu Estado com os meus di
reitos políticos reconquistados. Passei dez anos de exilio
nesta capital, proibido de freqüentar a Câmara dos Depu
tados.

Hoje, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, depois de ter
sido o primeiro Secretário do Trabalho do atual Governo
do Distrito Federal, do qual me desincompatibilizei para
ser candidato ao Senado pelo meu Piaui - Estado que já
governei, pela vontade do povo, como representant.e ~as
oposições - considero-me o quarto Senador do Distrito
Federal. (Muito bem) (Palmas) Votarei com os Senadores
e Deputados que representam este povo que, em nome da
democracia, tem o direito de eleger o seu Governador.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Há dois Senadores por Brasilia. A Mesa tem sido de uma
tolerância absoluta, mas peço a V. Ex.as que registrem seu
pensamento com brevidade.

Concedo a palavra ao Constituinte Meira Filho.

O SR. CONSTITUINTE MEIRA FILHO - O meu pro
nunciamento será rápido, como sempre faço.

Quero apenas ratificar as palavras dos companheiros
que me antecederam e dizer que, se viemos para esta ci
dade construi-la e tivemos a capacidade de fazê-lo, por
que não teremos competência para governá-la?

Apelo para os Srs. Constituintes no sentido de que vo
tem pela autonomia do Distrito Federal.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Constituinte Pompeu de Sousa.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOli"SA - Sr.
Presídente, ilustres membros da Comissão de Sistematiza
ção, eu não pretendia pronunciar-me sobre o assunto, pois
considero- de grande evidência que negar a Brasília sua
autonomia significa negar a própria democracia

Creio que os Srs. Constituintes, membros desta Co
missão, são bastante lúcidos e esclarecidos para compre
ender que o povo da Capital da República, da Unidade
Federativa mais politizada deste Pais, não pode ter cas
sado o seu direito de governar-se a sim mesmo porque
isso é a própria negação da democracia. '

Portanto, dispenso-me de outras considerações e faço
um apelo à consciência democrática dos Constituintes,
no sentido de que dêem a Brasília aquilo que ela merece e
reclama e de que o povo de Brasília não abrirá mão de
maneira alguma. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa informa que a tolerância foi tanta - foi dada a
palavra a quem dela não poderia fazer uso por não ser
membro da Comissão de Sistematização - que não me
poderia furtar de concedê-la ao Constituinte Gerson Peres,
do PDS, que fala tantas vezes e, construtivamente, para
juntar sua voz à de seus colegas.

Com a palavra o Constituinte Gerson Peres.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Serei bas

tante breve.

Sr. Presidente, em homenagem à luta que o Diretório
do Partido Democrático Social do Distrito Federal vem
desenvolvendo, através dos vários tempos em que milita
na vida pública desta área, a bancada do Partido Demo
crático Social integralmente, votará pela autonomia do
Distrito Federal. (Palmas)

Nosso apoio é também uma homenagem ao nosso par
tido por ter sido um dos pioneiros na luta pela autonomia
do Distrito Federal.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente peço a palavra para uma questão de ordem sobre
o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, por considerar esta votação de grande impor
tância e por conviver com Brasília desde a inauguração da
cidade, quero que o meu voto seja dado de forma conscien
te. Por isso, indago se há alguma emenda supressíva para
o texto do !Relator na parte referente à Câmara Legisla
tiva. Digo isto porque sou favorável à eleição do Governa
dor do Distrito Federal, mas sou contra a criação da
Câmara Legislativa. Para orientar meu voto, solicito este
esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai verificar se existe alguma emenda neste sen
tido. Vou dar a palavra ao Relator enquanto a Mesa faz
esta análise. Depois responderei a V. Ex.a

O Relator cede a palavra, por meio minuto, ao Consti
tuinte Maurício Corrêa.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORRÊlA - Agra
deço ao honrado Relator Bernardo Cabral a gentileza es
pecial.

Sr. Presidente, Srs. Constituinte, não era meu propó
sito usar da palavra neste momento, na medida em que
não participo, infelizmente, da Comissão de Sistemati
zação.

Moro em Brasília desde 1961 e estou aqui afeito à
vida da cidade, com todas as ídíossícrasías, todos os trau
mas, todas as dificuldades pelas quais passou. Tivemos, em
Brasília, após Juscelino Kubitschek e a in felicitação de
Jânio Quadros, o Presidente Marechal Humberto CasteUo
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Branco, que tirou do bolso do seu colete o nome do pri
meiro Prefeito de Brasília, porque era essa a denominação,
antigamente. Depois, tivemos o Presidente Gosta e Silva,
que também tirou do bolso do colete o nome do seu candi
dato a Prefeito, e depois o transformou em Governador.
Daí, sucessivamente, todos os outros Presidentes escolhe
ram os Governadores de Brasília a seu bel-prazer, fazendo
composições de cúpula, sem ouvir esta cidade.

Quando chegamos a esta Casa no início da Nova Repú
blica, esperávamos que os compromissos de Tancredo Neves
fossem cumpridos, sobretudo porque, na conêíção de Pre
sidente da Ordem dos Advogados do Brasil, levei-o à uma
exposição e S. Ex.a sustentou a defesa da autonomia polí
tica do Distrito Federal. Inclusive, o Governador escolhido
em plena Nova República, o Dr. José Aparecido, foi o maior
defensor da autonomia política do Distrito Federal, até
que o Presidente da República colocou um fecho ecler na
sua boca. E nunca mais S. Ex.a tocou nesse assunto.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, já estamos cansados
de receber Governadores impostos que nada têm a ver com
esta cidade. Lamento que o meu amigo Israel Pinheiro
Filho venha aqui dizer, em nome de seu pai, que seria
o próprio que a cidade se libertasse para ter o seu Executi
vo escolhido pela Capital da República. Quero dizer, Sr.
Presidente, em nome de toda a bancada que é coesa unita
riamente a favor da representação polftica no Distrito Fe
deral, que fui, com muita honra, o Parlamentar mais vo
tado na Capital da República.

Portanto, digo, em nome de todos os eleitores que em
mim votaram, que o que mais desej a esta cidade os tra
balhadores, os funcionários públicos, os aposentados, en
fim, todos os habitantes de Brasflia como um todo - é
a emancipação polftica. Queremos libertar-nos definitiva
mente de um governador, como esse que aqui está e tam
bém de toda essa política que é imposta, porque sempre
que um governador é colocado na Capital da República
ele executa um plano - o plano pessoal do Presidente da
República.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, para concluir, cito
um exemplo: o maior marco histórico da presença de um
governador escolhido pela vontade pessoal do Presidente
da República, no caso o Presidente Jânio Quadros, é aque
le aparador de roupas da Praça dos Três Poderes.

Por isso, esta cidade deseja eleições livres, para esco
lher o seu governador. Daí por que não concordo com a
proposta do Constituinte Fernando Gasparian, que aqui
não viveu, que não enfrentou o General Newton Cruz e
que não conhece as agruras desta Capital.

Queremos seja mantido, em nome do povo e do progra
ma do PMDB, exatamente o princípio adotado no Projeto
Bernardo Cabral. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE JOSli: FOGA:ÇA - Sr. Presi
dente, permita-me falar pela ordem. Acho que aqui esta
mos em um momento de grandeza cívica. li: preciso, acima
de tudo, reconhecer a maturidade deste momento. Aqui não
é o lugar para se fazer campanha pessoal para Governador.
A luta pela emancipação política do Distrito Federal é do
povo de Brasília e não só de um Parlamentar que deseja
fazer campanha pessoal a partir desta proposta.

Se existe hoje a possibílidade de levarmos Brasília e
seu povo à sua emancipação isto se deve a Tancredo Neves,
à Nova República e ao PMDB, que lutou com o povo bra
sileiro por essa conquista. Não se pode fazer aqui demago
gia barata, baixa, pobre e mesquinha em cima dessa luta
que é de todo o povo brasíliense. Se há a conquista da
emancipação do povo de Brasília, ela não se deve a um
homem só, mas a uma comunidade, a um povo, a uma luta,
a um conjunto de partidos. Não se faça aqui a demagogia
barata, o proselitismo eleitoral em cima desta luta.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não darei mais a palavra pela ordem a ninguém.

O SR. CONSTITUINTE SIQ'ú"'EIRA CAMPOS - Sr. Pre
sidente, o Partido Democrata Cristão une-se à bancada de
Brasília pela autonomia plena do Distrito Federal e la
menta que um filho de Israel Pinheiro esteja a brigar con
tra a filha de Juscelino Kubitschek, fundador desta cidade.

O SIR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Srs. Constituintes, a Mesa foi muito liberal e não darei
mais a palavra a ninguém.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN 
Sr. Presidente, ouvi com paciência, apoiei inteiramente a
Presidência que permitiu até o momento, que falassem
mais de dois oradores contra e dois oradores a favor das
emendas apresentadas.

Mas tenho o direito de lembrar ao Plenário, como autor
do destaque, depois do comicio feito aqui, que propusemos
que este assunto fosse decidido por lei ordinária.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Esclareço que o destaque do Constituinte Fernando Gas
parian diz respeito apenas à transferência dessa decisão
para a lei ordinária.

Aviso ao Constituinte Pimenta da Veiga que não existe
matéria que permita suprimir a Câmara ou a Assembléia
Legislativa.

O SR CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA 
V. Ex.a está dizendo, em outras palavras, que quem quiser
aprovar a legislação para Governador de Brasília terá que
aprovar também uma Câmara Legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Ipso facto.

Com a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, entendo que não é hora para que as
emoções transbordem. Este é o instante de se lembrar o
primeiro candango que veio para cá, na frase do então
Ministro da Cultura da França, André Malraux, quando
convidado por Juscelino Kubitschek - "Brasília, Capital
da esperança".

Espero que os Srs. Constituintes não arquivem hoje
esta esperança retirando do povo de Brasília aquilo que
deseja. Só posso entender que haja um único proprietário
de Brasília, que é o povo - seu povo que veio para cá,
sofreu as agruras, como ainda há pouco lembrava o emi
nente Constituinte Maurício Corrêa, Presidente da OAB 
ele aqui e eu em todo o País acompanhamos a luta de
Brasilia pela sua autonomia. Não seria o caso, e talvez aí
a coincidência maior, de se imaginar que uma Constituinte
deva ter os olhos voltados para o presente ou para as difi
culdades atuais. Não, ela tem que estar voltada para o
futuro que, aí sim, tem que ter como ponto de partida o
presente que se vê neste instante no plenário. (Palmas)

O que diz o texto? Declara que o Distrito Federal, do
tado de autonomia política, legislativa, administrativa e
financeira, será administrado por Governador e disporá
de Câmara Legislativa. Observem que há nesta Casa três
Senadores cujos nomes pronuncio com o máximo respeito
e admiração. Não posso deixar de verificar, Sr. Presidente,
que os oito Deputados Federais e os três Senadores com
põem o quadro perfeito para que se chegue à autonomia
política e administrativa de Brasilia. (Palmas) li: a partir
desses colegas que o texto deve ser mantido, até porque
o trab_alho que realizaram não é personalista - e aqui faço
questao de registrar o Senador Maurício Corrêa, que foi um
defensor da matéria junto à Comissão de Sistematização
assim como os demais. '
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Quando ouvi comovido o depoimento de Márcia
Kubitschek, fiquei a pensar se não haveria aqui mais uma
coincidência do destino, que fez do seu pai o construtor
desta cidade e dela própria uma Constituinte para fazer
respeitar os direitos que seu pai conseguiu como Presi
dente da República.

Por tudo isso, Sr. Presidente, acho que não há dúvida
alguma de que não há como ser contra a Emenda Fernando
Gasparian, a quem rendo minhas homenagens pela cora
gem de enfrentar a realidade palpável da autonomia. Peço
aos colegas Constituintes que aprovem o texto tal qual se
encontra.

Era o qUE} a Relatoria tinha a dizer. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Vamos proceder à votação do destaque do Constituinte
Fernando Gasparian, que diz:

"A lei disporá sobre a organização adminis
trativa e judiciária do Distrito FederaL"

(Procede-se à votação)

votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Cid Carvalho, Fernando Gasparian, O~W~ld? .Lima Filho,
Pimenta da Veiga, Theodoro Mendes, VIrgl1daslO de S~nna,
Roberto Brant, Israel Pinheiro: Vot~ram NÃO ~s seguintes
Senhores Constituintes: Abígaãl FeItosa, A?-emIr Andrade,
Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da Tavola, Bernardo
Cabral Carlos Mosconi, Carlos Sant' Anna, Celso Dourado,
Cristin~ Tavares Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, Fernand~ Lyra, Ha~oldo S!1bóia, Jo~o HerrI?ar:n
Neto, José Fogaça, José FreIre, Jose Paulo .BIsol, Jose RI
cha, José Serra, Milton Reis, Nelson oarneiro, Nelson JC?
bim Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, RaI
muri.do Bezerra, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Wil
son Martins Marcos Lima, João Natal, Antonio Mariz, Mi
chel Temer' João Agripino, José Costa, Miro Teixeira,
Nelson Wed~kin, Délio Braz, Vilson Souza, Aloysio Chaves,
Arnaldo Prieto, Cristóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo
Tinoco Francisco Benjamim, Inocêncio Oliveira, José Jor
ge Jo;é Lins José Santana de Vasconcellos, José Thomaz
N~nô, Luís Eduardo, Marcondes Gadelh~, Mário Assad,
Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo PImentel, Sandra
Cavalcanti Enoc Vieira, José Tinoco, Jonas Pinheiro, Val
mir Camp~lo Jofran Frejat, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza: Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz
Maia Bonifácio de Andrada, Lysâneas Maciel, Luiz Salo
mão' Bocayuva Cunha, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Ar
ruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Aldo
Arantes, Roberto Freire, Jamil Haddad, Antonio Farias.
ABSTENÇAO dos Senhores Constituintes: Fernando Henri
rique Cardoso e Paes Landim.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 8 Consti
tuintes' votaram NÁO 83 Constituintes; abstiveram-se de
votar 2 Constituintes. Total: 93 votos. O destaque foi
rejeitado.

Passamos ao Destaque n.o 8229, do Constituinte Alys
son Paulinelli. S. Ex.a está ausente. Prejudicado, portanto,
o destaque.

Destaque n.O 8366, do Constituinte Paes Landim, que
diz o seguinte: "Lei complementar disporá sobre a orga
nização do Distrito Federal".

Tem a palavra o Constituinte Paes Landim.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presi
dente o consenso da Casa já foi demonstrado na votação
anterIor, razão por que vou desistir do destaque.

Mas quero aqui prestar um esclarecimento à Casa,
Sr. Presidente. O cargo de Governador do Distrito Federal

foi criado pela Emenda Constitucional n.O 1, de 1969, visto
que, à época o Regimento Disciplinar do Exército proibia
coronéis da ativa de serem prefeitos; só podiam ser gover
nadores Então, por conveniência militar, foi de certa ma
neira violentada a tradição republicana brasileira de Pre
feito do Distrito Federal. Desde o Império e ao longo das
Constituições republicanas, o Distrito Federal foi sempre
considerado Município neutro. Isto ficou consagrado na
Constituição de 1891 em virtude da tese vitoriosa do fa
moso constitucionalista João Barbalho, no sentido de que
não é bom a sede da República estar encravada num Esta
do, porque ° Presidente da República poderia ficar à
mercê de um Governador adversário que não respeitasse as
diretrizes do Poder maior do Pais.

Mas, em razão do consenso estabelecido e atendendo
a pedidos, sobretudo dos colegas Maurício Corrêa e Sigma
ringa Seixas, desisto do destaque. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Retirado o destaque.

Passemos agora dos destaques ao caput.

Há sobre a Mesa pedido de preferência do Constituin
te Euclides Scalco. (Pausa) Retirado.

Emenda n.O 6098, da Constituinte Anna Maria Rattes.
(Pausa) Retirada. (Palmas)

Emenda do Constituinte Pompeu de Sousa, que versa
sobre matéria semelhante. (Pausa) Retirada. (Palmas)

Emendas ao § 1.0 do art. 38.

Pedido de preferência do Constituinte Euclides Scalco
para a emenda da Constituinte Anna Maria Rattes. Preju
dicado em face da retirada da emenda.

Destaque n.o 0739-87 - Emenda n.? ES
27302-7, do Sr. Sigmaringa Seixas, "que modifica
o art. 47 § 1.0 do Substitutivo D.O 1 (art. 38 § 1.°
do Substitutivo n.O 2)". (257.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Emenda substitutiva do Constituinte Sigmarínga Seixas ao
§ 1.0 O parágrafo fica assim redigido: "A eleição do Gover
nador e dos Deputados Distritais coincidirá com a dos
Governadores de Estado e Deputados Estaduais, para man
dato de igual duração, na forma da lei".

Tem a palavra o Constituinte Michel Temer, por indi
cação do autor, para defender a emenda para a qual apre
sentou destaque.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Pre
sidente, Srs Constituintes, a tese posta em debate é exata
mente esta: as eleições para o chamado Governador Distri
tal devem coincidir com as eleições para Presidente da
República ou Governadores de Estado.

Entendo que esta matéria só pode ser decidida à luz
de um princípio constitucional, que é o da simetria. E,
para que seja consagrado o princípio da simetria, é preciso
verificar, neste caso, qual a exata natureza que a partir
de agora, com o texto do projeto constitucional do eminen
te Constituinte Bernardo Cabral, passa a ter o Distrito
Federal. O que é, afinal, o Distrito Federal? Será algo
assemelhado aos Territórios Federais? Absolutamente não.
Será um ente territorial vinculado à Presidência da Repú
blica? Também não. Qual a sua identificação em relação
aos demais seres territoriais existentes no Estado brasi
leiro? A semelhança, portanto, a simetria, é exatamente
com os Estados federados, eis que o Distrito Federal passa
a eleger o seu Governador e ter a sua Assembléia Legisla
tiva, conquistando, assim, a sua autonomia política, tal e
qual os Estados federados.

Não há razão, portanto, para desvincular a eleição dos
Governadores desta circunscrição territorial, denominada
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Distrito Federal, da eleição dos Governadores de Estado.
Mas há Sr. Presidente e Srs Constituintes, um dado com
plementar, e este de natureza eminentemente política. É
este: se as eleições do Governador do Distrito Federal
coincidirem com as eleições do Presidente da República, e
se eventualmente for eleito, no mesmo instante, um Go
vernador que, durante toda a campanha, se tenha oposto
às teses do novo Presidente da República, não haverá se
quer tempo, em face da assunção concomitante do Poder
Executivo do Distrito Federal e do Poder Executivo Fe
deral, para eliminar as feridas resultantes do curso da
campanha eleitoral.

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, e por
'indicação do eminente Constituinte Sigmaringa Seixas,
venho pleitear ao Plenário desta Comissão de Sistematiza
ção o apoio à emenda destacada do eminente Constituinte
Sigmaringa Seixas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não havendo orador inscrito, dou a palavra ao relator
para opinar.

O SR RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes o eminente Constituinte Michel Temer,
ao defender a E~enda Sigmaringa Seixas, tem absoluta
razão. Houve um lapso no § 1.0, pois que estipula a coin
cidência da eleição do Governador do Distrito Federal
com a do Presidente da República. Este lapso já havia
sido por nós registrado, mas achamos por bem aguardar
a votação desta emenda que ora está sendo submetida
ao Plenário da Comissão de Sistematização. Portanto, peço
aos eminentes Constituintes que a aprovem, acolhendo o
parecer do relator neste sentido. O voto da Relatoria é
pela aprovação da emenda do Constituinte Sigmaringa
Seixas, com o destaque do eminente Constituinte Michel
Temer, que terá esta redação: "A eleição do Governador
e dos Deputados Distritais coincidirá com a dos Governa
dores de Estado e Deputados Estaduais, para mandato de
igual duração, na forma da lei".

Com isso, corrige-se o lapso.

Acolho a emenda, Sr. Presidente, e peço aos Srs. Cons
tituintes que a aprovem. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Peço
a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem a palavra.

O SR CONSTITUINTE NELSON C.i?RNEIRO - En~re
aplausos foi aprovada a emenda anterior, agora referida
neste destaque.

Tenho uma dúvida e gostaria que o relator a escla
recesse. Na nomenclatura administrativa e política do País
há Assembléia Legislativa, Câmara Municipal, Câmara de
Vereadores mas não Câmara Legislativa. Trata-se de um
equívoco d~ redação? O que quer dizer realmente Câmara
Legislativa?

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Dou a palavra ao relator, para que esclareça a questão.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - O ilustre
relator-geral pede que eu transmita ao Plenário e
especialmente ao nosso eminente e~ que!idíssimo .Con~ti
tuinte Nelson Carneiro que a expressao Camara Legislativa
surgiu em função de reiyindicação dos próprios .meios
políticos de Brasília e tem o objetivo de caracterízar a
diferença que existe entre o Distrito Federal e os Estados
da Federação, razão por que não nos pare~.e que haja
qualquer inconveniente em que esta Assembléia se chame
Câmara Legislativa do Distrito Federal.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Com
os mesmos plenos poderes da Assembléia?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
É a opinião do relator.

Com a palavra o Constituinte Oscar Corrêa.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR:i!JA - Sr. Pre
sidente, salvo engano, isso se refere ao eaput do artigo.
Disse o ilustre relator que com a aprovação dessa emenda
o § 1 ° do art. 38 teria uma redação diversa da que está
sendo dada pelo substitutivo. Parece-me - e reitero o que
disse anteriormente - que essa emenda diz respeito ao
caput, apenas alterando a expressão "Câmara Legislativa"
por "Assembléia Legislativa". A Emenda de n.O 34452 _
tenho a impressão de que é essa que estamos examinan
do ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não. Há um engano. A emenda aqui discutida é a de n.?
27302, que diz o seguinte:

"Que se dê ao § 1.0, do art 38, a seguinte reda
ção: A eleição dos Governadores e dos Depu
tados Distritais coincidirá com as dos Governa
dores de Estado e Deputados Estaduais, para
mandato de igual duração, na forma da lei."

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR:i!JA - Indago
de V. Ex.a se a Emenda n.O 34452, do ilustre Constituinte
Sigmaringa Seixas, não foi também anunciada por V. Ex.a

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Foi anunciada, mas o nobre Constituinte retirou o desta
que.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR:i!JA - Então,
peço desculpas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Feitos os esclarecimentos, peço aos Srs. Constituintes que
tomem seus lugares e vamos proceder à votação do des
taque que acabo de ler, da emenda do nobre Constituinte
Sigmaringa Seixas, que tem parecer favorável do relator.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antôni?
Britto Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Moscom,
Carlos' Sant'Anna, Cristina Tavares, Egídio Ferreira
Lima Fernando Henrique Cardoso, Haroldo Sabóia, José
Freir~ José Paulo Bisol, José Serra, Milton Reis, Nelson
CarneIro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Rai
mundo Bezerra, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Sigma
rínga Seixas, Wilson Martins, Marcos Lima, João Natal,
Antonio Mariz, Michel Temer, João Agripino, Miro Tei
xeira, Nelson Wedekin, Délio Braz, Vilson Souza, Daso
Coimbra, Jorge Hage, Octávio Elísio, Ziza Valadares, Cha
gas Rodrigues, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prie
to, Cristóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Francisco Ben
jamim, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Santana de
Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Mário
Assad, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, San
dra Cavalcanti, Enoc Vieira, Jonas Pinheiro, Simão Ses
sim, Valmir Campelo, Mozarildo Cavalcanti, Jofran Frejat,
Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres,
José Luiz Maia, Bonifácio de Andrada, Adylson Motta,
José Maurcício, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco
Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula
da Silva, José Genoíno, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos,
Aldo Arantes, Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram
,NÃO os seguintes Senhores Constituintes: José Richa,
Theodoro Mendes, Aloysio Chaves e José Lins.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 82 Cons
tituintes; votaram NÃO 4 ConstitULintes. Total: 86 votos.
O Destaque foi aprovado,
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Em conseqüência, estão prejudicados os Destaques
n.o 5350 de autoria do Constituinte Mussa Demes; n.o
6934, do Constituinte Euclides Scalco, ,e n.o 7466, do Cons
tituinte Luís Roberto Ponte.

Tenho sobre a mesa requerimento de preferência para
o Destaque de n.O 7743, do Constituinte Gastone Righi.
Retirado.

O destaque de autoria do Constituinte Aldo Arantes
foi retirado.

Passamos ao § 3.° Há um pedido de destaque, de
autoria do Constituinte Euclides Scalco, que foi retirado.

Destaque n,v 6098, da Constituinte Anna Maria Rattes.
Retdrado.

Destaque de autoria do Constituinte Paulo Macarini.
S. Ex.a não está presente. Prejudicado o destaque.

Destaque n.o 846, do Constituinte Haroldo Lima.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, aproveito oportunidade para dizer que, no mo
mento em que se discutdu o destaque de autoria do Cons
tituinte Fernando Gasparian, como estavam presentes
vários Constituintes de Brasília, não quis utilizar a pala
vra. Quero agora dizer que o Partido Comunista do Brasil
é totalmente solidárdo à luta pela autonomia do Distrito
Federal. Entendemos que os argumentos contrários à au
tonomia politica do Distrito Federal, na verdade, fazem
parte de uma concepção ainda autoritária, 'e que a me
lhor forma de avançarmos no processo de democratiza
ção do País é através da eleição. O Partido Comunista
do Brasil apresentou emenda em que eonsídera adequada
a criação do Estado de Brasília. No entanto, pelas con
dições que se criaram, partilhamos do ponto de vista os
democratas de Brasília, que obtiveram uma grande vi
tória. Nesse sentido, para 'colaborar com o 'avanço do pro
cesso de votação, retiro o meu destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ferriando Henrique Oardoso)
Retirado o destaque, para grande alegria desta Casa.

Passa-se ao § 4.°

Emenda de autoria do Constituinte Délio Braz. Des
taque n.o 1664. Pergunto a S. Ex.a se vai manter o des
taque. A 'emenda é supressíva do § 4.° que diz o seguinte:

"A lei federal disporá sobre utilização pelo
Governo do Distrito Federal das polícias civil e
militar e do corpo de bombeiros militar."

Está retirado o destaque.
Passamos agora para o tópico das emendas "onde

couber".

Destaque n.o 734, do COnstituinte Sigmaringa seixas.
S. Ex.a, vdtorioso hoje, poderia retirar o destaque que
diz o seguinte:

"O Distrito Federal, dotado de autonomia
política, legislativa, admínistratíva e financeira,
disporá de 'assembléia... "

Está retirado, prejudicado, contrariado e aprovado o
destaque. (Risos)

Destaque n.o 1508, do COnstituinte Ottomar Pinto.
Prejudicado.

Destaque n.o 5332, do Constituinte Virgildásio de
senna. S. Ex.a encontra-se ausente. Está prejudicado o
destaque. Há indicação do Constituinte Celso Dourado.
S. Ex.a está 'ausente. Prejuddcado o destaque.

Destaque n.o 6098, da Constituinte Anna MarIa
Rattes. A Constituinte voltou recentemente à Casa. Re
tirado o destaque.

Está encerrada la votação sobre o Distrito Federal.
(Palmas)

Passaremos à Seção lI, relativa 8IOS Territórios.
Há um pedido de preferência, do nobre Constituinte

Adylson Motta. Concedo a palavra a S. Ex.a para justi
ficar a preferência, ou retirá-la.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr.
Presidente, pela rejeição do § 2.° do 'art. 17, considero
prejudicada minha proposta. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Muito obrigado, nobre Constituinte. V. Ex.a foi muito
cooperativo.

Emenda aditiva n.? 849, do nobre Constituinte Ha-
roldo Lima.

Prejudicada.
Está terminado, portanto, o Capítulo V.

Antes de passarmos ao Capítulo VI, discutiremos as
preferências, colocando em funcionamento a sístemátíca
que o nobre Constituinte Jlarbas Passarinho fez aprovar
nesta Casa.

Sobre a mesa há um pedido de preferência, assí
nado pelo conjunto de Lideranças, ~ Destaqu~ !?-.o 7225,
relativo ao arts. 24 e 26, seus parágrafos e InCISOS, do
Substitutivo II. Emenda; supressíva da Seção única do
Capítulo n, do Título nr, de autoria do Constituinte José
Richa.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo com o
pedido de preferência para o destaque permaneçam como
estão. (Pausa)

Aprovada a preferência.
Destaque D.O 7225-87, do Sr. José Richa, "que

suprime expressão dos arts. 24 e 25 e seus incisos
do Substitutivo D.O 2". (258.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação, por conseqüência, o J?estaque n.o 7225,
do Constituinte José Richa. Na qualidade de autor da
emenda S. Ex.a pede a supressão dos arts. 24, 25 e 26,
do Sub~tiutivo n em discussão, e pede que sejam supri
midas as palavra~ que serão lidas a seguir.~Peço, ar;te,s de
proceder à leitura das palavras que serao suprímídas,
aos Srs. Constituintes que prestem a máxima atenção, para
que não tenhamos de fazer várias questões de ordem para
esclarecer o já esclarecido. Trata-se do seguinte: no art.
24 S. Ex.a pede que se suprimam as palavras "unidades
federadas limítrofes integrantes de". Então, serão supri
midas do art. 24, do Substitutivo n, as palavras "unidades
federadas limítrofes integrantes de". Depois lerei como
ficará o artigo. Mas peço que prestem atenção. No art.
24, § 1.0, item I, pede S. Ex.a que se suprimam as palavras
"do todo ou em parte" e, em seguida, que se suprimam
"unidades que, pelas suas características sócio-econômi
cas, em face das regiões mais desenvolvidas, devem cons
tituir". Pede-se a supressão de todas estas palavras do art.
24, § 1.0, do Substitutivo lI. Ainda no art. 24, § 1.0, item n,
as palavras que serão suprimidas são "forma de constitui
ção, sede e" e, depois, "com a participação das unidades
abrangidas" Suprimidos. Depois, no art. 25, as palavras
"elaboraram e". Ficam mantidos os demais dispositivos da
emenda e o art. 26 do Substitutivo. Vou ler como ficaria,
então, a emenda.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, pela ordem. Não posso conceber que já tenhamos
votado esses artigos.
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não, nobre Constituinte. Se fosse assim eu não os leria
- houve transferência. Se o fosse, eu não cometeria esse
pecado mortal. Pecados veniais, eu os cometo muito, mas
mortais eu evito.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - V. Ex.a
tem razão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Ficaria o texto da seguinte maneira ...

O SR. ALUíZIO CAMPOS - Pela ordem, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou esclarecer o texto e depois darei a palavra a V. Ex.a
O texto fica da seguinte forma:

"Para efeitos administrativos a União poderá
articular a sua ação em um mesmo complexo geo
econômico e social, visando ao seu desenvolvimen
to e à redução das desigualdades regionais."

§ 1.0 - Lei Complementar disporá sobre:

I - As condições para a integração de uma
região em desenvolvimento;

II - A composição dos organismos regionais.

§ 2.° - Cada unidade federada participará,
no todo ou em parte, de apenas uma região de
desenvolvimento.

Art. 25 - Os organismos regionais executarão
planos regionais, integrantes dos planos nacionais
de desenvolvimento econômico e social, aprovados
conjuntamente com esses, na forma da lei."

O art. 26 fica, na íntegra, como estava anteriormente.
Espero que os Srs. Constituintes tenham prestado

atenção.
Passemos à votação.

O nobre Relator pede a palavra.
O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,

Srs. Constituintes, o Relator-Geral pede que eu diga que
S. Ex.a está de acordo com a emenda feita e oferece ape
nas uma pequena ponderação. S. Ex.a tinha lembrança de
que essa seção ficaria para logo depois da apreciação, do
art. 43, no capítulo "da Administração Pública".

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Não,
fica logo antes.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
De qualquer maneira, isso é uma questão que poderemos
resolver posteriormente à votação da substância desta
matéria, dado que o Sr. Relator está de acordo com a
emenda.

Voltamos, portanto, à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio
Campos, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral,
Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Gasparian, Fernando Henrique
Cardoso, Fernando Lyra, Haroldo Sabóia, João Calmon,
José Freire, José Paulo Bisol, José Richa, Milton Reis,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Sigmaringa
Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Roberto
Brant, Jofio Natal, Antonio Mariz, Michel Temer, Miro
Teixeira, Nelson Wedekin, Vilson Souza, Vicente Bago,
Jorge Hage, Octávio Elízio, Chagas Rodrigues, Aloysio

Chaves, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Edme Ta
vares, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Inocêncio Oli
veira, José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos,
José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar
Corrêa, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti,
Jonas Pinheiro, Hugo Napoleão, Simão Sessim, Valmir
Campelo, Gilson Machado, Mozaríldo Cavalcanti, Antônio
Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas
Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Lysâneas Ma
ciel, Luiz Salomão, Bocayuva Cunha, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da
Silva, José Genoíno, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos,
Aldo Arantes, Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram
NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Alfredo Cam
pos, José Geraldo, Marcos Lima, Ziza Valadares e Enoc
Vieira.

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 85 Cons
tituintes; votaram NãO 5 Constituintes. Total: 90 votos.
O Destaque foi aprovado.

. . Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte Boni
fácío de Andrada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
- Sr. Presidente, quando se iniciou a votação da secão
"Das Regiões", fizemos um requerimento com base -em
emenda que apresentamos suprimindo o título "Das Re
giões", porque consideramos uma parte fundamental da
questão política, que está em discussão. E solicitamos que
est~ nossa e~1enda, com todos os artigos, fosse votada
apos a votação do_art. 43. Então, pediria a V. Ex.a que
colocasse em votaçao a emenda que suprime o título "Das
Regiões", porque? Relator .se dispôs a dar posteriormente,
o nome de organismos regtonaís a esses dlsposít'vos.

r O I?R. ~RESID~TE (Fernando Henrique Cardoso) _
Nao sei se e necessário sequer colocarmos em votação, por
que mudamos tudo. Por ISSO, se o Relator estiver de acordo
S. Ex.a fará uma emenda de redacão e consideraremos re~
solvida a questão. -

9 S~. CON~TITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA _
Entao üca considerado que o item "Das Regiões" saiu do
texto.

o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Para que conste da Ata, está prejudicada a emenda, por
que o Relator vai colocar "Dos Organismos !Regionais."
Considero, em função da votação aqui realizada, prejudi
cados todos os destaques relativos ao ítem "Das Regiões".

Haverá também um acerto de redação. O Constituinte
Aluízio_Campos já está de acordo, é uma questão de pala
vra..Nao vamos nos perder por uma questão de lana
caprina.

Srs. Constituintes, antes de dar a palavra pela ordem
ao Constituinte Virgílio Guimarães, quero, em nome da
Presidência do Congresso, avisar a V. Ex.as que foi cance
lada a sessão do Congresso, marcada para esta noite,
posto que esta Comissão ficará de vigília cívica até que
resolva as preferências já votadas por V. Ex.as

Dou a palavra pela ordem ao Constituinte 'tlil"e:ílio
Guímarães.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARãES - Sr.
Presidente, acredito que não está prejudicada a Emenda
n. 5946-87, supressíva do art. 24, § 2.0, porque foi mantida
exatamente como estava.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Mas foi votada.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARÃES - Mas
esse parágrafo foi mantido rigorosamente. É supressiva.
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Será apreciada, então, no momento oportuno. Não há pre
ferência para ela.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARÃES - Sr.
Presidente, V. Ex.a anunciou que estariam prejudicadas as
demais emendas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa irá examinar, mas V. Ex.a tem razão à primeira
vista. Parece-me que, como foi mantido o texto, cabe seu
destaque. No momento oportuno será submetido ao Ple
nário.

Peço ao Constituinte Jarbas Passarinho que assuma a
Presidência.

Assume a Presidência o Sr. Jarbas Passarinho,
Terceiro-Vice-Presidente.

O SR. PlRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há re
querimento de preferência sobre a mesa, nestes termos:

"Requeiro, nos termos regimentais, preferên
cia para votação do Destaque nP 4205, relativo à
Emenda n.O 32695, de autoria do Constituinte
Octávio Elísio referente ao art. 45."

Assinam o Constituinte Euclides Scalco e demais lide
res. (Pausa) Aprovado.

Destaque n,v 4205-87 - Emenda n.? 32695-3,
do Sr. Octávio iElísio, "que adita parágrafo ao
art. 65 do Substitutivo n.? 1 (art. 45 do Substitu
tivo n.? 2)".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o Destaque n.o 4205, requerido pelo Constituinte Octá
vio Elísio.

Tem a palavra S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Sr. Pre
sidente, permita-me uma questão de ordem, enquanto o
orador não assoma à tribuna.

A emenda que será votada neste momento diz respeito
apenas aos servidores públicos que exerçam função de
magistério. Evidentemente, como professor, apoio a emen
da. No entanto, desejo alertar o Sr. Relator e a Mesa da
Constituinte para o fato de que aguardo oportunidade
para, no capítulo próprio, estender também, se aprovada
aqui esta proposta, o mesmo direito aos professores que
trabalham em escolas particulares. Fiz contato com o Se
cretário-Geral da Mesa com o objetivo de tentarmos uma
composição para, ao aprovarmos a emenda e o direito aos
servidores públicos, resolver também a questão dos pro
fessores particulares. Creio, porém, que houve dificuldades.
Não tive resposta definitiva do Sr. Secretário-Geral, mas
a manifestação, a priori, de que teríamos dificuldades.

De modo que, Sr. Presidente, levanto esta questão de
ordem no sentido de haver uma ressalva para que, no mo
mento oportuno, lá - Se não for possível aqui - aprecie
mos este assunto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Acho que
a única forma de resolver a questão de ordem de V. Ex.a
é solicitar-lhe que espere o momento oportuno. O que não
é possível é, desde já, vincularmos esta decisão a uma
decisão futura, ainda que o seu entendimento com o as
sessor tenha ocorrido. Com certeza SUa idéia será vitorio
sa também.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - Sr. Pre
sidente Srs. Constituintes, apresentamos à Comissão de
Sistem~tização, neste momento, uma das emendas que
representam uma das mais fortes reivindicações que che
garam a esta Casa. A emenda que estamos propondo é
aditiva ao art. 45 e estabelece que, em se tratando de ser
vidores no efetivo exercício de função do magistério, o
prazo para aposentadoria, previsto no item III desse

artigo, será de 25 anos de serviço. É uma reivindicação do
magistério a garantia de aposentadoria aos 25 anos de ser
viço. Ao elaborar esta emenda tivemos a cautela de fazer
com que se referisse os professores no exercício do magis
tério; não apenas aos professores, mas a todos aqueles 'que
exercem a educação escolar, portanto incluindo os especia
listas de educação.

Esta emenda, que traz o meu nome, não é apenas de
minha responsabilidade. Quero dizer aqui que esse traba
lho, que foi desenvolvido na Subcomissão de Educação
onde essa reivindicação estava incluída, surgiu de um es~
forço conjunto, com a efetiva participação de todas as
entidades do magistério do País. Várias líôerançaa dessas
entidades estão aquí presentes, acompanhando esta vota
ção, e quero creditar à sua luta o esforço pela aposenta
doria aos 25 anos de serviço. Mas não posso deixar, neste
momento, de dizer que vários Constituintes aqui presentes,
independentemente de partido, colocaram-se e colocam-se
nessa luta: do PMDB, Hermes Zaneti, Jorge Hage e outros
companheiros; do PFL. Pedro Canedo, Simão Sessim e Ati
la Lira, aqui presentes; do PTB, Sólon Borges dos Reis;
do PT, Florestan Fernandes. Dentro do PDT, ChiCO Hum
berto esteve conosco, na Subcomissão, lutando para o
atendimento dessa reivindicação. Peço aos colegas da 00
missão de Sistematização o seu voto "sim" para a emenda
destacada por mim e que agora é colocada em votação.
Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PIRESID'ENTE (Jarbas Passarinho) - Não há
oradores inscritos. Pela regra estabelecida pelo Consti
tuinte Fernando Henrique Cardoso, fala um a favor, de
prererêncía o autor da emenda, e um contra. Não há ora
dores inscritos para falar contra. Peço ao Relator que se
manifeste, se quiser falar.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente, é
com muito prazer 'que cumpro o dever de transmitir o pen
samento do eminente Relator Bernardo Cabral sobre a
matéria. S. Ex.a e todos nós, da Relatoría, somos favorá
veis à emenda. Assim lhe damos parecer favorável. (Pal
mas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Cons
tituinte Nelson Carneiro tem questão de ordem a levantar,
no momento?

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, tenho uma questão de ordem a levantar e
pediria as luzes de V. Ex.a

O SIR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - Sr. Pre
sidente, apenas uma observação: fiz referência a vários
companheiros, dentre os quais o companheiro Sólon Bor
ges dos Reis, e quero dizer que S. Ex.a, pelo PTB esteve,
nesta Comissão, lutando para que esta emenda' se tor
nasse realidade.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarínho) - Pediria
aos oradores que solicitassem a palavra à Mesa antes
de a terem, post verbum, dado a público.

T-em a palavra o Constituinte Nelson Carnedro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEillO - Sr.
Presidente, a minha questão de ordem é porque apre
sentei uma emenda sobre matéria que tanto diz respeito
ao funcionário público como aos trabalhadores. Explico
a V. Ex.a que a destinei ao Título "Da Seguridade Social".
Indago a V. Ex. a - porque se ref-ere exatamente tanto a
funcionários quanto a trabalhadores - se essa emenda
pode ser apreciada nesta oportunidade, quando se dis
cute o problema da aposentadoria dos funcionários pú
blicos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre
Constituinte Nelson Carneiro, creio que uma questão de
ordem igual, ou muito parecida, fod levantada pelo Cons
tituinte Hermes Zaneti relacionada a ÍS80. A emenda de
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V. Ex.a se aplica quando discutirmos o título. "Da Segu
ridade Social". Então, a impressão da Mesa é de que a
matéria deverá ser analisada 'agora, no título corres
pondente ao runcíonárío público e, mais tarde, na segu
ridade social No momento oportuno, o art. 229 do Subs
titutivo H eorresponderá à emenda de V. Ex.a e ao pro
jeto original. Nesta ocasião, será votada a emenda de
V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, solicito um eselarecímento do que V. Ex.a de
cidiu. Tenho um pedido de destaque para uma emenda
do Constdtuinte Sólon Borges dos Reis, no Capítulo "Da
Educação", que tem o mesmo teor da emenda do Cons
tituinte Octávio Elísio. Aí surge o problema: essas emen
das de igual teor, mas que estão em outros capítulos,
em outros títulos, ficarão prejudicadas ou serão votadas
agora? Como ficam?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estamos
votando a Seção H, "Dos Servidores Públicos Civis".
Então, a matéria onde houve preferência para ,a; 'emenda
do Constituinte Octávio Elísio é pertinente. Conseqüen
temente, se forem matérias iguais, uma, naturalmente,
prejudicará a outra se aprovada ou rejeitada.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, a matéria é relativa aos professores; só que
está colocada no Capítulo "Da Educação".

O ISR. PRESIDENTE (Jarbas Passartnho) - Dis
cutiremos, então, no momento oportuno. Foi esta res
posta que dei ao Constitudnte Hermes Zaneti. No mo
mento, estamos discutindo órgãos públicos, servidores
públicos civis. Quando tratarmos da iniciativa privada,
trataremos desta matéria também. Não há prejuízo da
matéria.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte José Serra.

O SR. CONSTITUINTE JO~ SERRA - Sr. Presi
dente, pergunto se existe algum outro destaque, seguin
te a este, que estabeleça a aposentadoria, no magistério,
aos 25 anos de serviço para as mulheres e trinta anos
para os homens, como é hoje. Quero saber se existe
essa emenda.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANEl'I Sr.
Presidente, a consulta que quero fazer a V. Ex.a é se,
existindo - e sei que existe - uma segunda emenda
com essas características, nos termos da consulta for
mulada pelo Constitudnte José Serra e após a votação
dessa emenda seria votada outra, sem a considerar pre
judicada. Porque, na verdade, há, embora sei a o mesmo
assunto, propostas distintas: uma prevê 25 anos de tra
balho para homens e mulheres, e outra prevê 25 anos e
30 anos de serviço, de acordo com o sexo do funcionário.
A consulta que formulo é se V. Ex.a vai considerar pre
[ulicada a segunda emenda que, 'embora tratando do
mesmo assunto, apresento exígêncía de tipos de serviço
distintos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Agora
entendo melhor a colocação de V. Ex.a, e ela tem proce
dência. Peço ao Plenário que note bem, o que o Consti
tuinte Octávio Elísio 'está propondo - tentarei vencer
os atletas vocais, com o microfone, e me fazer ouvir.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Agra
deço a V. Ex.a, Sr. Presddente. Ocorre que não estamos
conseguindo ouvir V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O que
posso fazer, além de tocar a campainha e pedir compos
tura 'a cada Constituinte? Peço aos Srs. Constituintes,
notadamente os próximos ao Constituinte Hermes Za
neti, que façam um momento de silêncio, para que pos
samos resolver a questão de ordem.

A proposta do Constituinte Octávdo Elísio é ampla:

"Em se tratando de servidor no efetivo exer
cício de função de magistério, o prazo para apo
sentadoría, previsto no item IH deste artigo, será
de 25 anos."

Não faz 'distinção de sexo. Se essa proposta for re
jeitada, não prejudicará, no meu entender, a apresen
tação da seguinte, que determãna um certo número de
anos de serviços para mulheres e um número diferente
para homens. Se for aprovada, é claro que prejudicará,
porque é abrangente.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Se for
aprovada, prejudicará.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Se
for aprovada, vai conceder aposentadoría, aos 25 anos
de serviço, a homens e mulheres.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Se for
rejeitada, vota-se a outra emenda. V. Ex.a considera que
não há prejuízo?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Exata
mente.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr.
Presidente, mais um detalhe: a Emenda Fra;ncLsco Rossi
'tem um outro 'aspecto, referente aos técnâcos que tra
balham na área da eduoação. Isto não estaria preju
dicado?

O SR. PRESIDENTE (Ja,rbas Passarinho) - Oons
tituinte Gastone Righi, mesmo que tivéssemos uma hora
para tomar conhecímento do que está se passando, não
poderíamos saber as implicações desta votação. Na hora,
darei a solução.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI Sr.
Presidente, gostaria de oferecer ao autor da emenda e
do destaque, Deputado Octávio Elísio, uma sugestão.

Nobre Deputado, quero fazer a V Ex.a uma sugestão,
com a aquãescêncía da Mesa. Gostaria que a Mesa fi
zesse uma consulta, para orientação do autor, a fim de
saber quantos dos Srs. Constituintes se dispõem a apro
var a emenda que V. Ex.a está apresentando.

Justifico, Sr. Presidente: é que há um apelo no sen
tido que seja retirada a emenda, e o Constituinte Octá
vio Elísio, por inicdativa própria, tem dificuldade de
fazê-lo.

Faço esse apelo, Sr. Presidente, porque penso que é
uma maneira; de equacionar esse impasse e, inclusive
um mecanismo que já foi usado. '

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Depu
tado Hermes Zaneti, sou dmpedído de fazer verificação
prévia de votação. O que posso fazer, no momento, é
uma consulta, Depois de ouvir o contraditório, e não
havendo oradores inscritos, farei uma consulta sobre
quantos Constituintes estariam dispostos a apoiar a
emenda. De acordo com o número de braços levantados,
o autor da emenda a retirará ou não.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Meu
apelo é neste sentído,

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Entendi
que V. Ex.a desejava que eu fizesse um tipo de votação
prévia, para saber quem iria aprovar ou rejeitar a emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
precisava, para votar conscientemente, de um esclareci
mento. (Tumulto no r,ilenário)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarínho) - Embora
d,?tado de dois ouvidos, não posso ouvir apartes símul
taneos. Peço que o Constituinte José Lins formule sua
questão de ordem.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Minha pergunta
é a seguinte, Sr. Presidente: tal como está redigida a
emenda, parece-me que basta que o servidor esteja, no
momento da aposentadoria, no efetivo exercício do cargo,
e não é necessário que ele tenha 25 anos de efetivo exer
cício no cargo. Esclarecer este ponto me parece suma
mente importante. Peço uma resposta do Relator sobre
isto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Depois
darei a palavra ao Relator, para esclarecer.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE Sr.
Presidente, pela ordem.

Esta emenda está sendo votada em função de um
pedido de preferência, vindo de todos os lideres. Acho que
estou interpretando o pensamento dessas lideranças. Faço
um apelo ao Constituinte Octávio Elísio: que S. Ex.a con
sinta votarmos a retirada dessa preferência do Substi
tutivo.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consti
tuinte Roberto Freire, V. Ex.a apenas me cria um pro
blema, porque já declarei concedida a preferência. Quero
fazer a consulta, e em seguida perguntarei ao Constituinte
Octávio Elísio se retira ou não sua emenda. Depois, se
for o caso, responderei a V. Ex.a

Trata-se de conceder, entre possíveis emendas, de dife
rente natureza, benefícios aos servidores públicos e tam
bém aos servidores de entidades privadas. No caso da
proposta que agora está sob exame, dá-se, sem distinção
de sexo, a possibilidade de aposentadoria aos 25 anos de
serviço, desde que o servidor esteja em efetivo exercício
do magistério. Pergunto àqueles Constituintes que dese
jam votar esta matéria, mais abrangente do que outras
existentes se estão dispostos a apoiá-la. Peço que levan
tem o braço os Srs. Constituintes dispostos a apoiá-la.
(Pausa)

O número é pequeno. Constituinte Octávio Elísio, peço
a V. Ex.a que se defina.

O SR CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - Sr. Pre
sidente, quero inicialmente dizer que minha insistêp.ci:;
com relação à emenda deve-se ao fa~o de que e!a nao_ e
uma iniciativa pessoal. Tendo em vista a malll~estaçao
dos companheiros, e estando absolutamente consciente de
que essa manifestação significa o compromissC? de S. ~x.as
com a aposentadoria aos 30 e 25 anos de serviço, retiro a
minha em favor da emenda de autoria do Constituinte
Francisco Rossi. (Palmas)

Entretanto, solicito ao eminente Relator que, ao redi
gir o texto, acolha o que está contido na minha emenda,
referente à questão da aposentadoria para os servidores
em efetivo exercício da função do magistério. Insisto neste
ponto para que não fique discriminado apenas o pro
fessor.

Gostaria, portanto, que o eminente Relator acolhesse
a emenda do Constituinte Francisco Rossi, complementa
da com esta sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Constituinte Siqueira Campos, para uma
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - S,r.
Presidente fui chamado para fazer um acordo, que seria
assinado por todos os Líderes, pelo qual seria pedid~ a pre
ferência para o inciso I!I do art. 45, sem se mencionar o
autor da emenda. Estou vendo que o acordo não foi cum
prido. Então, pediria ao Consti~uint~ Antônio Britto ajuda
no sentido de esclarecer esta sítuação, porque o Destaque
n.O 9, de minha autoria, está na frente. Não disputei
aqui a autoria de nada. Apresentei poucos destaques e ape
nas acompanho as votações, prestigiando os companheiros.

Ocorre que realmente foi firmado pelas Lideranças o
pedido de preferência para o inciso lI! do art. 45, sem
nominal' o autor da emenda A emenda que estivesse em
melhor posição estaria à frente.

Peço que isso seja cumprido, porque, quando trato
alguma coisa, eu cumpro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Gostaria
de dizer ao nobre Constituinte Siqueira Campos, se S. Ex.a
me der a honra de me ouvir, que o requerimento de pre
ferência que submeti à votação tinha várias assinaturas
quase ilegíveis, à exceção das dos Constituintes Inocêncio
Oliveira, Líder do PFL, José Luiz Maia, Roberto Freire,
Vivaldo Barbosa e Luiz Inácio Lula da Silva. De fato,
aqui não consta a assinatura de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr.
Presidente, quero apenas esclarecer a V. Ex.a que realmen
te foi feito o acordo, mas na hora da assinatura do reque
rimento, que tinha ido para a datilografia, eu não estava
presente. Peço ao nobre Constituinte Antônio Britto tes
temunhe que o acordo foi feito e a assinatura ficou para
ser dada logo que o requerimento voltasse da datilografia.
E eu o assinaria.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) _ Consi
der.o-me devidamente interpelado. Acho que o assunto está
mais do que esclarecido. Há uma posição tática que está
sendo considerada, de quem não quer perder t~do e pre
tende perder apenas uma parte ou de quem com medo
de perder ~udo, não quer perd~r a parte q~e quer res
guardar Nao vou mais aceitar, depois de ouvir o nobre
Constituinte Bocayuva Cunha, nenhuma questão de ordem
sobre o assunto. Pergunto ao nobre Constituinte Octávio
Elísio_se retira a emenda ou se eu posso colocá-la em
votação, com as devidas conseqüências.

Ouço o nobre Constituinte Bocayuva Cunha.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Agra
deço a V. Ex.a, Sr. Presidente, a atenção. Quero apenas fa
zer um apelo ao Relator para não se limitar a dizer que a
relataria é enfaticamente a favor ou contra. O papel do
Rel~tor ~ão é esse, mas o de dar as suas razões. Por que
esta aceitando esta emenda? Quero ouvir a opinião do
Relator de forma objetiva e não puramente subjetiva.
Quero saber por que a relatoría é enfaticamente a favor.
A relatoría - que me perdgem os Srs. Relatores ,pelo res
peito que merecem do Plenario - tem o dever de dar suas
informações quando oferecer seus pareceres, fundamen
tando-o nem que seja com brevidade. Não quero ouvir
'que a relatoria é enfaticamente a favor. Não quero ouvir
na opinião de maneira sub]etiva, sem explicar por que
mudou de idéia. Jlj esse o apelo que faço a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Relator
não me passou procuração para a sua defesa, mas afirmo
que ele tem posição. S. Ex.a não é neutro. O Relator é a
favor ou contra. Quando S. Ex.a recebe a emenda, dá pa
recer pela aprovação ou pela rejeição, tendo o direito, neste
caso, de dar a sua motivação.

A emenda foi retirada por iniciativa do Constituinte
Octávio Elísio.

Srs. constituintes, sei que o magistério é muito impor
tante e tem ligação muito íntima com resultados eleitorais,
mas peço a V. Ex.a que tenham mais paciência para dar
mcs ordem aos trabalhos.

Temos outro requerimento de preferência, que reza:

"Requeiro, nos termos regimentais, preferência
para a votação do Destaque n.> 4579, relatívo à
Emenda n.O 32860, do Constituinte Francisco Ros

si, art. 45."



Janeiro de 1988 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 1615

Vou ler a emenda:
"No magistério, após trinta anos de serviço

para o homem e vinte e cinco anos para a mulher,
estendendo-se o mesmo critério para os especia
listas que trabalham na área de educação."

Portanto, a Emenda Francisco Rossi prevê aposenta
doria, no magistério, para o homem com 30 anos de serviço
e para a mulher com 25 anos de serviço. estendendo-a a
todos que, mesmo não sendo do magistério, trabalhem na
área de educação.

Em votação o requerimento de preferência.

Os 81's. Constituintes que estiverem de acordo, perma
neçam como se encontram. (Pausa)

Aprovado por maioria.
Destaque n,? 4579-87 - Emenda n.O ES

32860 -, do Sr. Francisco Rossi "que adita inciso
IV ao artigo 65 do Substitutivo n,? 1 (artigo 45

do Substitutivo n.O 2)".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o Destaque n.O 4579-87. Tem a palavra para enca
minhar o Sr. Constituinte Francisco Rossi.

O SR. CONSTITli"lNTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

V. Ex.a estava colocando em votação a preferência, ou
já havia iniciado a votação do destaque?

O 8R. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Já havia
dado a palavra inclusive ao Constituinte Francisco Rossi.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a pa
lavra o Constituinte Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr. Pre
sidente, com a boa vontade que V. Ex.a demonstrou ao
examinar a emenda anterior, gostaria que esclarecesse se
não há outro texto que diga somente "para professor aos
trinta anos e para professora aos vinte e cinco anos".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vou veri
ficar.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Acho
que esse é o pensamento do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Já que a
nossa tática de atuação está na dependência de tantas
condicionantes, vou verificar e darei a resposta a V. Ex.a

Suspendo a sessão por 1 minuto.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr. Pre
sidente, pela ordem. Gostaria de apresentar uma sugestão
à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Suspendi
a sessão em homenagem à Presidência e para atender ao
requerimento formulado pelo Constituinte Nelson Carneiro,
que pede à Mesa verifique se há outra emenda no mesmo
sentido. Logo em seguida darei a palavra a V. Ex.a

(É suspensa a reunião)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarlnhc) - Está

reiniciada a reunião.
O nobre Constituinte Octávio Elisio, no momento em

que eu suspendia a sessão, chamou-me a atenção. No
tumulto em que se encontrava o plenário, não percebi
que S. Ex.a retirava a emenda, sob condição. Esta era
exatamente a retirada das expressões contidas no final
da emenda hoje apresentada pelo Constituinte Francisco
Rossi e que corresponde também à emenda do Constituin
te Octávio Elísio. Em conseqüência, temos matéria para
votar, dentro da posição adotada pelo nobre Relator,

quando com ela concordou. Com isto, ressalvou a falta de
iniciativa do Constituinte Francisco Rossi de enunciar em
momento oportuno a retirada das expressões. Então, a
proposta em votação é a seguinte: "No magistério, após
30 anos de serviço para o hom-em e 25 anos para a
mulher"...

Gostaria de ouvir o Constituinte Octávio Elísio e o
Relator a respeito do 'assunto.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Per
mita-me um esclarecímento, Sr. Presidente. Da emenda
apresentada pelo Consttiuinte Octávio Elísio consta:
"... no efetivo exercício de função do magistério"...

O SR. CONSTITUINTE OOTÁVIO ELíSIO - Sr. Pre
sidente, gostaria de fazer um esclarecimento não apenas
para dizer a razão pela qual r-etirei a minha emenda, mas
também por consideração ao Plenárío,

Uma exigência do Plenário é aprovar esta emenda
para aquel-es que estão "em efetivo exereícío de função
do magistério". Este é o texto da minha emenda, que
passa para a introdução da do Constituinte Francisco
Rossi. O que altera na emenda de S. Ex.a é o seguinte:
aposentadoria aos 30 anos de serviço para o homem ,e aos
25 anos para a mulher.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Franciseo Rossi.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Sr. Pre
sidente, o que me inspirou a apresentar esta emenda foi
o fato de estarmos nesta Assembléia Nacional Constituin
te para avançar no que se refere aos direitos do cidadão
brasileiro.

:Ê bom que se lembr-e que a atual Constituição prevê
essa aposentadoria aos 25 anos de serviço para a mulher
e aos 30 anos para o homem. Creio que existe um consenso
em relação ao tema. Tenho a impressão de que, com esta
nova redação - "Em se tratando de servidor no efetivo
exercícío de função do magistério, após 30 anos de serviço
para o homem e 25 anos para a mulher" - está resolvido
o problema.

Sr. Presidente, como não tenho a intenção de ter a
paternidade da emenda, convidaria, se fosse possível, os
dois Constituintes que têm emenda a respeito do assunto
- os Constituintes Octávio Elísio e Siqueira Campos 
para que também a subscrevessem.

Era o que eu tinha a dizer. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Constituinte Celso Dourado, para encami
nhar a votação, contrariamente à proposta.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente, fiz minha inscrição porque não concordava com a
maneira como estava redigida a emenda. Com essas alte
rações, estou de pleno acordo com ela.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA
Sr. Presidente, peço a V. Ex.a que esclareça se a emenda
se retere a 25 anos no exarcícío ou de exercício.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - No ete
tivo exercício.

Peço encarecídamente aos Srs. Constituintes, um mo
mento de atenção, para que não se l-evanta, depois, um
precedente a respeito disso.

Houve o tumulto. O Constituinte Octávio Elísio diri
giu-se diretamente ao Relator, enquanto eu ouvia questões
d-e ordem e não estava atento à matéria. Minha interpre
tação, depois de todo esse tumulto, era a de que o Cons
tituinta Octávio Elisio retirava sua emenda, mas sob a
condição de que ° início da sua redação, que diz: "Em se
tratando de servidor no efetivo exercício de runcão do
magistério", fossa completada com a redação do Consti
tuinte Francisco Rossi, que, por seu turno, excluía os
demais servidores na área de educação.
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Sou compelido a aceitar isso, na medida em que há
duas palavras: a do Constituinte Octávio Elísio e a do
Relator Bernardo Cabral, que aceitaram a proposta sob
essa condição. É apenas por isso que posso fazê-lo, na
medida em que é uma violência contra qualquer regimen
to. Já havia uma emenda considerada por mim retirada,
portanto, possivelmente fora de qualquer cogitação, e uma
outra referente à qual, no momento oportuno, não houve
a enunciação do que deveria ser feito. Então, apenas
fazendo essa ímbrícação será possível votar a matéria.
Só o faço dentro do princípio de que isso não constituí
precedente. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE SóLON BORGES DOS REIS 
Sr. Presidente, peço a palavra para um esclareeímento,

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE SóLON BORGES DOS REIS 
Sr. Presidente, ainda há dúvida por parte de alguns Cons
tituintes. E, como autor de uma emenda idêntica à do
nobre Constituinte Octávio Elísio, desejo deixar bem claro
que a Assembléia Nacional Constituinte, aprovando esta
proposta, não estará dando nada de novo ao magistério
brasileiro; estará mantendo o que o magistério já tem,
estará respeitando uma conquista. Ela não estará tirando
nada, mas também nada estará dando. Estará mantendo
o que consta da atual Constituição. Quem votar a seu
favor não estará abrindo precedente algum; estará
mantendo a conquista que já figura na atual Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Isso no
que tange ao serviço público.

O SR. CONSTITUINTE SóLON BORGES DOS REIS 
No que se refere ao professor do magistério público.
Quanto à iniciativa privada...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O magis
tério da área de CLT.

Tem a palavra o Constituinte Egídio Ferreira Lima,
que encaminhará a votação contrariamente à proposta.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA
- Sr. Presidente, antes de proferir minhas palavras,
gostaria de ouvir novamente - e peço a V. Ex.a que re
leve a minha ínsístêncãa - o texto que será votado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pass.arinho) - O texto
final diz o seguinte:

"Em se tratando de servidor no efetivo exer
cício de função do magistérdo, após 30 anos de
serviços para o homem, e 25 anos para a mulher".

a SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, vejam o que vamos
fazer aprovando esta emenda.

Nos termos em que Se encontra redigida, ela diz que
o professor, no exercício do magistério, desde que tenha
25 anos de serviço público, pode aposentar. a díreãto, já
consagrado na atual Oonstituição, está assim redigido:

"Aposentadoria para o professor, após 30
anos e para a professora após 25 anos de efetivo
exercício, em funções de magistério".

Se isso não constar da emenda, funcíonáríos que
ocupam outros setores tomar-se-ão professores e terão
aposentadoria aos 25 anos de serviço. a Plenário não
tem condições de votar a emenda proposta, pois ela não
é correta nem justa. Iremos criar uma grande discrimi
nação num País que tem 70% da sua população em si
tuação de penúria, vivendo, muitos deles, sem o salário
mínimo. (Muito bem) (Palmas) Além disso, criaremos
um expediente para que pessoas que exerceram funções
em outros setores da admínístração s,e tornem professo
res nos últimos 5 anos e, com 25 anos de serviço, adqui
ram aposentadoria. (Muito bem)

Temos de resguardar a seriedade desta Casa e desta
oonstítuínte. (Muito bem. Palmas) e o caráter de reno
vação, de equilíbrio, de modernidade que esta oportu
nidade nos oferece; assumindo atitudes como esta, es
tamos comprometendo o caminho desta Constituinte.

Esta emenda, Br, Presidente Jarbas Passarinho, não
pode ser aprovada, porque, se aprovada nos termos em
que se encontra, desonra esta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Relator.

a SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. presi
dente, o Constituinte Egidio Ferr.eira Lima inventa; uma
dúvida que, 'até certo ponto, é 'Procedente. Isso 'Poderá
gerar confusão amanhã. Mas há uma 'emenda que já
está nas mãos do emdnente Constituinte Hermes Zaneti
para ser defendida, de autoria do Constituinte Geraldo
Alckmin, dizendo:

"É assegurada aposentadoria para o profes
sor após 30 anos e para a professora após 25
anos em efetivo exercício da função do magis
tério salário integral".

Esta emenda, sim, ressalva.
De modo que vamos votar eontra essa primeira emen

da. Portanto, Sr. Presídente, sugiro que seja retirada esta
emenda de Francisco Rossi, Octávio Elísio e Siqueira
Campos, para que possamos votar entra, que realmente
atenda ao que queremos.

(Tumulto)

a SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Senho
res, isto não é um convescote numa escola secundária.
Afinal de contas, estamos fazendo uma Constituição da
República. Não posso apanhar pedaços de 'emendas, so
má-las, porque' entendemos que assim deva ser. Possi
velmente, no decorrer da votação, teremos emendas que
satdsraçam ao consenso e vamos discutir isto. Então,
pergunto ao Constituinte Siqueira Campos se a emenda
Octávio Elísio - Francisco Rossi está retirada ou man
tida. Retirada a emenda, vamos ilrosseguir com a vo
tação.

a SR. CONSTITUINTE DARCY paZZA - Sr. Pre
sidente, tenho uma emenda que evidentemente não está
relacionada neste capítulo dos nmeíonárãos civis mas lá
adiante, no capítulo da educação, exatamente onde se
encontra colocada la, emenda do Constituinte Hermes;
Zam.eti. A nossa emenda, Sr. Presidente, diz o seguinte:

"Fica assegurada aos proressores e às pro
fessoras a ·aposentadoria 'aos 30 anos e 25 anos
de efetivo exercício em função do magistério
respectivamente."

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarânho) - Conhe
ço a emenda de V. Ex.a e dei uma solução à questão de
ordem levantada pelo nobre Constituinte Nelson Car
neiro no mesmo sentido e, 'antes, ao Constituintes Her
mes Zaneti também no mesmo sentido. A proposta de
V. Ex.a será examinada no momento oportuno, no título
próprío, e não será prejudicada.

Destaque n.o 3767-87 EmellJda n.o ES-
27504-6, do Sr. Geraldo Alckmin Filho "que adí
ta artigo ao Substitutivo n.? 1 (Título In, Ca
pítulo VII, Seção 11 do Substitutivo n.O 2)". (259.a
votação)

a SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Agora,
temos em votação o Destaque n.O 3767, requerido pelo
Constituinte Geraldo Alckmin Filho, que tem uma indi
cação do Constituinte Hermes Zaneti para defendê-la.
Mas, como S. Ex.a, não é membro da Comissão de Síis
tematização, não poderá fazê-lo. Isso é importante por
que quando não se é membro da Comissão, só como au-
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tor o Constituinte pode defender sua proposta. :m regra
geral.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - Sr. Pre
sidente, acho que o assunto já está bem esclarecido. O emi
nente Constituinte Hermes Zaneti compreende a restri
ção da Subcomissão. Solicito a V. Ex a que coloque em
votação a seguinte 'emenda:

"É assegurada a 'aposentadoria para o pro
fessor após 30 anos e para a professora após 25
anos de etetívo exercício em função de Magis
tério com salário integral."

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Quem
assina a em-enda?

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - Geraldo
Alckmin.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - S. Ex.a
está ausente. O que faria V. Ex.a na minha posição? O
autor da emenda indica um Constituinte que não perten
Ice à comissão de Sistematização para defendê-la. Querem
V. Ex.as que eu rasgue tudo, em termos de Regimento?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ULíSSES DE OLIVEIRA
- O autor da emenda não se encontra presente. Ela está
prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Temos de nos
recorrer, dentro das questões de ordem regimental, a insti
tutos conhecidos do Direito. Quando um Constituinte dá
a outro procuração para defender sua emenda aqui, impli
citamente está concedendo o direito de substabelecer a
procuração. No caso, peço a V. Ex.a que aceita esse prin
cípio, que é regra de Direito, permitindo que o nobre
Constituinte Hermes Zaneti substabel-eça sua procuração
para o Constituinte Octávio Elísio. Daí, então, daremos
andamento à sessão.

O SIR. PRESIDENTE (Jarbas Passarínho) - Essa é
uma das razões pelas quais admiro os doutores em lei. Têm
solução para tudo.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
Trata-se de norma legal, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Aqueles
pobres homens que foram criados na defesa da ordem e na
interpretação do Regulamento sentem-se mal quando, m
ante de colocações desta natureza e em nome do Direito, se
levanta essa possibilidade. Aqui seria a primeira vez.

Vou ouvir o plenário. Vou submeter a lição de Direito
de V. Ex.a ao Plenário. Se este concordar, firma jurispru
dência. E, estão, a partir daí, todas as pessoas que tiverem
condições de subestabelecer procuração sem ir ao cartó
rio e farão aqui, porque aqui é mais do que cartório. Vamos
proceder a uma votação simbólica.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar essa votação.
Na hipótese de o Plenário apoiar a proposição do Consti
tuinte Bonifácio de Andrada, que acho justa, retiro a
minha emenda, porque o professorado será melhor servido
com essa emenda do que com qualquer uma outra e estou
perfeitamente de acordo com que o Constituinte Octávio
Elísio sustente a defesa da emenda por esse subestabeleci
mento. Se o Plenário assim decidir, retiraria a minha
emenda, porque o que está em causa, Sr. Presidente, é o
interesse do País e o de um segmento importante do ser
viço público que devemos defender. Estou com o Relator.
Esta é a melhor emenda. Encaminharia nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como se
trata de matéria que indiscutivelmente é de alta relevância
e do interesse nítido dos parlamentares, vou submeter a
proposta do Constituinte Bonifácio de Andrada à votação.
Pelo painel, por maioria simples. Não haverá necessidade
de maioria absoluta.

Os que votaram "sim" concordarão com o subestabe
lecimento pelo Constituinte Hermes Zaneti a outro com
panheiro que entenda que, como membro da Comissão,
possa defender a matéria.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, peço a V. Ex.a que esclareça ao Plenário o que
estaremos votando, porque percebo que existe uma grande
dúvida.

O SR. PIRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Trata-se,
Constituinte Pimenta da Veiga, do seguinte: depois de
grandes tumultos na Casa, infelizmente relacionados a
momentos em que o Presidente não foi ouvido, houve diá
logos paralelos e chegou-se à conclusão de que a emenda
do Constituinte Octávio Elísio, por sua redação, estava
prejudicada. Não seria, possivelmente, objeto de consenso.
A emenda garantia aposentadoria aos 25 anos, independen
temente de sexo, no efetivo exercício do magistério. De
poís, o Constituinte Francisco Rossi, apresentou emenda
que ressalvava a posição, fazendo distinção da aposenta
doria com 30 anos de serviço para homens e 25 anos para
mulheres. S. Ex.a porém, em tempo oportuno não fez a
ressalva aqui admitida, quando tratamos das votações pre
cedentes Mas houve entendimento, entre o Constituinte
Octávio Elísio, o Constituinte Francisco Rossi e o Relator
Bernardo Cabral, do qual estive ausente, por haver ques
tões de ordem a responder.

Admiti - acho que com generosidade - que poderia
haver uma composição, já que o Relator havia concor
dado 00m a retirada sub conditione da emenda do Consti
tuinte Octávio Elísio. Então, ficou a emenda que denominei
de Octávio Rossi, uma mistura da emenda Octávio Elísio
com a Francisco Rossi. Essa emenda recebeu parecer desfa
vorável do Relator depois da intervenção do Constituinte
Egídio Ferreira Lima.

Em seguida, consideramos a matéria prejudicada e pas
samos à votação da emenda do Constituinte Alckmin Fi
lho. Quando anunciei que S. Ex.a estava ausente, mas
havia pedido ao Constituinte Hermes Zaneti que defendes
se a emenda na sua ausência, a Secretaria informou-me
que S. Ex.a não é membro da Comissão de Sistematização.
Como se sabe, quem não é membro da Comissão não pode
encaminhar em processo de votação. Então, aparece a fi
gura do nobre Constituinte por Minas Gerais, Bonifácio
de Andrada; S. Ex.a toma o mícrorono e convence a mim,
pobre tocador de tambor durante 29 anos, de que no Di
reito é perfeitamente possível o procurador fazer substa
belecimento da procuração. Eu não estava entendendo o
fato como procuração formal, mas apenas como indicação.
Como S. Ex.a diz que é lição de Direito, devo-me render ao
Direito, embora haja quem diga que o Direito é uma sis
temática de proteção de interesses. Não subscrevo tal afir
mação, mas há quem o raça. Resolvi consultar o Plenário,
porque assim me dará apoio. Se o Plenário entender que
pode haver subestabelecimento, quer dizer uma pessoa que
foi indicada indicar uma segunda, isso ficará como norma.
É assim que estou colocando a matéria. Se o Plenárío vo
tar SIM, por maioria, ficará norma se votar NÃO a matéria
ficará prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
V. Ex.a me permitiria uma questão de ordem? Apresento
outra sugestão. Acho que se poderia deixar de lado o ins
tituto do substabelecimento e a questão jurídica, a fim de
não se transformar isto num cartório, como disse V. Ex.a,
porque. no momento em que o autor da emenda do' des
taque dá uma procuração, há aí implícito também um ato
político, porque ele fez a escolha daquela pessoa. Acho que
há uma solução regimental muito melhor do 'que essa.
O Constituinte Hermes Zaneti aqui está e o autor do desta
que manifestou expressamente aS. Ex.a o propósito de ver
sua emenda discutida, defendida e votada. Há uma impos
sibilidade regimental de o Constituinte Hermes Zaneti de-
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fendê-la, e V. Ex.a mesmo percebeu S. Ex.a não fala, mas
quem quiser defender e quem quiser contrariar a emenda,
que o faça.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - S. Ex.a o
Oonstítuínte Hermes Zaneti não fala, porque está proibido
pelo item 2.9 da nossa Consolidação.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
S. Ex.a não fala, mas é um Constituinte e está com a emen
da, tendo havido manifestação expressa e inequívoca do
autor do destaque no sentido de que a mesma fosse defen
dida e votada. O autor cometeu um equívoco, mas a Mesa
pode aceitá-lo e é muito melhor do que a idéia do prece
dente do subestabelecimento, o qual tem sutilezas que
podem criar problemas futuros.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre
Constituinte, V. Ex.a sempre traz luzes à Casa. Eu consi
dero que estou - sem pretender fazer trocadilho infame
com relação a coisas recente - num beco sem saída. Na
verdade, eu teria, pelo menos no caso do substabelecimento,
no caso de nova indicação, o respaldo do Plenário, se ele
assim entendesse.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERlREIRA LIMA 
Então, peça o respaldo para a outra solução, muito mais
precisa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - :É uma
idéia aceitável.

Peço aos Srs. Constituintes que prestem atenção à co
locação do Constituinte Egidio Ferreira Lima. Em vez de
se falar em subestabelecimento de procuração, o que não é
o caso considerando a ausência do autor da emenda e no
caso de haver prejuízo do indicado, por não ser membro
da Comissão de Sistematização, mas como houve uma in
tenção prévia, o cuidado de defender a emenda, S. Ex.a
sugere que não seja considerada prejudicada E, como tal,
dar-se-ia a palavra apenas aos que quisessem falar a favor
ou contra e votaríamos a emenda. (Palmas)

Parece que não haverá necessidade de se pôr em vota
ção, pela aclamação do Plenário. (Palmas)

Então, tem a palavra o constituinte Octávio Elísio,
para defender a emenda.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - Sr. Pre
sidente, já defendi emenda absolutamente .semelhan~A ao
espírito dessa. Portanto. agradeço a paciencia da f'reslden
cía e dos colegas da Comissão em todos os encammhamen
tos. Peço a V. Ex.a que apóiem a emenda a ser colocada
em votação.

Muito obrigado. (Palmas)
O SR. CONSTITUINTE H~S ZANETI - Sr. Pre

sidente apenas gostaria de solícítar a todos aqueles que
têm eni.endas nesse sentido que nos considerem co-autores
e agora votem pela aprovação.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consti
tuinte He~mes Zaneti, pudesse eu e publicaria isto em
todas as páginas dos jornais.

Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores oonstítuíntes:

Abigail Feitosa Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabr~l,
Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dour~do, CId
Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernando Gasparían, F~r
nando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Haroldo Sabola:
Ibsen Pinheiro, João Calmon, Joao Herrmann Neto, Jose
Richa, José Serra, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson
Jobim Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ra
mos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Rodrigues Pal-

mas, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Mar
tins, Roberto Brant, José Carlos Grecco, Marcos Lima,
João Natal, Antonio Mariz, Michel Temer, Israel Pinheiro,
Miro Teixeira, Nelson Wedekín, Vicente Bogo, Jorge Hage,
Octávio Elísio, Ziza Valadares, Alceni Guerra, Aloysio
Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto,
Cristóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Ino
cêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Santana de
Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Mário As
sad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo
Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Paes Landim, Jonas
Pinheiro, Hugo Napoleão, Simão Sessim, Antônio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passa
rinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, José Maurício,
Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Joaquim
Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sam
paio, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Aldo Arantes,
Roberto Freire e Jamil Haddad Votaram NÃO os seguintes
Senhores Constituintes: Aluízio Campos, José Geraldo e
José Ulisses de Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 88 Constituintes;
votaram NÃO 3 Constituintes. Total: 91 votos. O Destaque
foi aprovado.

Há sobre a mesa requerimento assinado por todos os
Srs. Líderes nos seguintes termos: "Tendo em vista o
avançado da hora e o atraso na votação dos destaques do
Título IH, considerando, além disso, o compromisso das
Lideranças de esgotar esse título até as 24 horas de hoje,
requeremos prorrogação da sessão".

Trata-se, portanto, de requerimento escrito de prorro
gação da sessão O Presidente pode, conforme o Regimento,
fazê-lo de ofício. No entanto, prefiro fazer uma consulta
ao Plenário. Para isso preciso ouvir a Mesa.

Quanto à matéria que resta, há ainda cerca de 30
preferências apresentadas para o Título lII, decorrente do'
acordo de lideranças. As demais matérias seriam considera
das prejudicadas e automaticamente enviadas ao Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte.

Devo pôr em votação o requerimento dos líderes, por
que assinado por todos eles. Tenho a impressão de que é
um requerimento de aprovação tranqüila. Sugiro apenas o
seguinte: em vez de fixarmos a prorrogação, das 20h30min
às 24h, fixemo-la até as 24 horas. Nesse tempo votaríamos
os requerimentos de preferência que aqui estão e, no decor
rer do nosso trabalho, se avançássemos bem, terminaría
mos ainda antes das 24 horas. Teremos amanhã uma ses
são inteira para votar o que é pacífico: os demais títulos,
sem prejuízo dos destaques das emendas, que talvez nos
tomem apenas uma hora de sessão.

Se V. Ex.a8 estiverem de acordo, trabalharíamos um
pouco mais agora à noite e amanhã completaríamos o que
faltasse. (Palmas)

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Tendo
em vista as explicações da Presidência, talvez fosse o caso
de as Lideranças retirarem o pedido de prorrogação. V. Ex a
pode observar que o Plenário, que não estava avisado de
que haveria prorrogação, já está se esvaziando, porque a
sessão deveria encerrar-se neste instante. Com as explica
ções de V. Ex.a, de que poderemos votar amanhã o que
seria votado na prorrogação, talvez fosse o caso de retirada
do pedido de prorrogação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A dúvida
que tenho surgiu depois da consulta feita ao Dr, Paulo
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Affonso. Trinta preferências são provavelmente trinta vo
tações, porque essas preferências já são seletivas. De qual
quer modo, se não houver quorum terei que encerrar a
sessão.

O SR. CONSTITUIN'l'E PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, tenho a impressão de que o risco de não
votarmos as 30 preferências amanhã é pequeno. Talvez
seja o caso de - apenas manifesto o ponto de vista do
meu partido - se houver entendimento geral, ser retirado
o pedido de prorrogação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Faço
proposta diferente. Proponho usar do meu direito, da

minha prerrogativa de Presidente da Casa, e, de ofício,
prorrogar a sessão por uma hora. Avançaremos a discus
são até onde for possível, e amanhã a completaremos.
(Palmas) Se não houver quorum, encerrarei a sessão.

o SR. CONSTITUINTE SóLON BORGES DOS REIS
- Sr. Presidente, peço a palavra para um esclarecimento.
Indago a V. Ex a, com a devida vênia da Mesa, se, na
condição de suplente do PTB, o meu voto, favorável à
aprovação da emenda de autoria do nobre Constituinte
Geraldo Alckmin Filho, relativa aos professores, foi ano
tado pela Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É uma
declaração que figurará nos Anais da Casa.

O SR. CONSTITUINTE SóLON BORGES DOS REIS
- Sr. Presidente, não é declaração. Quero saber se o voto
foi anotado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Informa
me a Secretaria que o voto de V. Ex.a foi computado.

O SR. CONSTITUINTE SóLON BORGES DOS REIS
- Agradeço a V. Ex.a

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, gostaria de fazer uma consulta ao nobre Rela
tor. Esta matéria que foi votada agora - de aposentadoria
dos professores aos vinte e cinco anos de serviço para a
mulher, e aos trinta anos para os homens - vai ser esten
dida a todos os trabalhadores? Esta Constituinte não pode
criar privilégios somente para o professor; tem que esten
der essa medida aos trabalhadores como um todo. Gosta
ria de obter a resposta do nobre Relator.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu mesmo
posso responder a V. Ex.a, independentemente da resposta
do Relator.

As matérias são votadas nos títulos correspondentes
No momento, estamos votando a seção referente ao funcio
nário público civil. Quando houver o momento de entrar
na matéria da seguridade, votaremos o assunto a que
V. Ex.a está se reportando.

A SRA. CONSTITU'INTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, gostaria somente de lembrar que não pode
haver privilégios na Constituinte. Muito obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Todo pri
vilégio é odiento.

"Requerimento de preferência, nos termos re
gimentais, para votação do Destaque n.o 4221, rela
tivo ao art. 47, parágrafo único, de autoria do
nobre Constituinte Miro Teixeira.

Signatários o Constituinte Euclides Scalco e
outros."

Em votação.
Os Srs. Constituintes que estão de acordo com a pre

ferência queiram permanecer como se encontram. (pausa)
Aprovado.

Requerimento de destaque para votação em separado
o art. 68 do Substitutivo n.? 1 para substituir o parágrafo
único do art. 47 do Substitutivo n.O 2. O art. 68 do Substi
tutivo n.? 1 diz:

"O benefício de pensão por morte correspon
derá à totalidade dos vencimentos ou proventos do
servidor falecido, observado o disposto no artigo
anterior."

O Constituinte Miro Teixeira pede se substitua o pará
grafo único do art. 47 do Substitutivo n.? 2, que diz:

"O benefício da pensão por morte equivalerá a
50% da remuneração ... "

Com a palavra o Constituinte Miro Teixeira.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXElIRA - Sr. Pre
sidente, peço-lhe antes um esclarecimento. Penso que para
a boa ordem dos trabalhos talvez sej a mais interessante
começarmos a examinar essa matéria, relativa a aposen
tadorias e pensões, pelo caput e não pelo parágrafo.

Há um outro destaque, também com pedido de prefe
rência. Para mim é indiferente, mas consulto V. Ex.a se
não considera ser melhor discutirmos isso antes, até para
o entendimento da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estou
cumprindo a preferência na ordem de entrada, mas acho
que a proposta de V. Ex.a é racional.

Passo ao requerimento de preferência, nos termos re
gimentais, do Destaque n.O 4226, relativo ao art. 47, caput,
requerido pelo Constituinte Euclides Scalco e outros signa
tários.

Os srs, Constituintes que estiverem de acordo, perma
neçam como se encontram. (Pausa)

Aprovado.

Destaque n.o 4226-87, do Sr. Miro Teixeira,
"que substitui o art. 47 do Substitutivo n.O 2 pelo
art. 67 do Substitutivo n,v 1." (260.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Trata-se
de requerimento de Destaque n.O 4226 do art. 67 do Subs
titutivo n.O 1 para substituir o art. 47, caput, do Substi
tutivo n.o 2. O art. 67 do Substitutivo n.O 1 diz:

"Os proventos da inatividade serão revistos, na
mesma proporção e na mesma data, sempre que se
modificar a remuneração dos servidores em ativi
dade, bem como sempre que for transformado ou
reclassificado o cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou a reforma."

Com a palavra o Constituinte Miro Teixeira.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr. Pre
sidentes, Srs. Constituintes, desde a subcomissão que tra
tou do assunto, a matéria relativa à revisão dos proventos
da inatividade recebeu ° tratamento descrito no art. 67 do
Substitutivo n.? 1 que passo a ler:

"Os proventos da inatividade serão revistos, na
mesma proporção e na mesma data, sempre que se
modificar a remuneração dos servidores em ati
vidade, bem como sempre que for transformado ou
reclassificado o cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou a reforma."

Esse foi o texto aprovado na subcomissão, esse foi o
texto aprovado na comissão temática, esse foi o texto do
anteprojeto do relator, esse foi o texto do Substitutivo
n.O 1 - e esse texto foi alterado no Substitutivo n.o 2.
Pela redação- do Substitutivo n.o 2 pode-se até depreender
que essa paridade permanente que vinha sendo consagrada
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a partir da subcomissão está resguardada, mas pode haver
dúvidas. Atualmente, no Substitutivo n v 2 diz o art. 47:

"Os proventos da inatividade e as pensões
serão reajustados, na mesma proporção e na mes
ma da ta, sempre que se modificar a remuneração
dos servidores em atividade."

Então, assegura que é na mesma proporção e na mesma
data. mas não dá a paridade permanente, não assegura
aquela continuidade do poder aquisitivo do aposentado,
que vai, aos poucos, perdendo a sua condição até de sobre
vivência. E o mais grave - e por isso pedi até a inversão
do destaque - é que, até o momento do Substitutivo n.? 1,
as pensões eram tratadas em um artigo próprio e passam
a ser integrais.

No Substitutivo n.? 2, as pensões passam a ser de 50%
da remuneração ou dos proventos do servidor público fale
cido acrescido de 10% por dependente econômico, até o
limite da totalidade da remuneração ou dos proventos. Ou
seja quem tiver menos de cinco filhos não atinge os 100%.
No ~omento em que se fala em planejamento familiar, no
momento em que todas essas medidas começam até a ser
revistas, temos ainda mais esse detalhe para rejeitar a
fórmula do Substituivo n.o 2 e acolher tanto para a apo
sentadoria, que é o caso que estamos apreciando, quanto
para pensões essa fórmula que veio consagrada da subco
missão, da comissão temática, do projeto e do Substitutivo
n.o 1.

Solicito ao meu partido que aprove o texto contido no
Substitutivo n.O 1, porque a paridade permanente vem
sendo, ao longo de todos os tempos, a pregação do PMDB.
Como também aos Srs. Constituintes dos demais partidos
que também tenham essa defesa em seus programas. Dessa
maneira, pois, estaremos correspondendo à confiança da
queles que imaginam que aqui vamos defender esses direi
tos sociais. (Palmas)

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra a V. Ex.a.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presidente,
gostaria de um esclarecimento a respeito da proposta do
Constituinte Miro Teixeira. Em relação ao conceito de ser
vidor núblico se inclui também Os celetistas? Trata-se de
uma questão que parece essencial para que tenhamos cons
ciência a respeito daquilo iremos votar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Exata
mente A minha impressão coincide com a do relator por
que há dois tipos de funcionários públicos: os regidos pelo
Estatuto e pela Consolidação das Leis do Trabalho. Qual
é a intenção do legislador, Constituinte Miro Teixeira?

O SR. CONSTITUINTE MIRO TElXEffiA - O oons
tituinte José Serra deve estar preocupado com a situação
das empresas públicas, o que, aliás, é uma preocupação
legítima. Atualmente está em elaboração - e deverá estar
chegando a esta Casa nos dois próximos dias - a unifica
ção do regime dos servidores, a qual foi anunciada pelo
Ministério da Administração, já no bojo da reforma admi
nistrativa. De maneira que a própria dinâmica do processo
vai acabar com essa angústia do Constituinte José Serra.
Penso que São Paulo suporta bem essa despesa.

O SIR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr. Pre
sidente, quero apenas um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra para um 'esclarecimento o Constituinte Adylson
Motta.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - O art.
44, § 2.°, recomenda que seja instituído o regime jurídico

único para os servidores públicos. Então, de certa forma
já está respondida a questão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consti
tuinte Adylson Motta, quando respondeu à indagação, além
do servidor público da administração direta, naturalmente
o Constituinte Miro Teixeira referiu-se ao servidor da
administração indireta.

Tem a palavra o Constituinte José Serra para enca
minhar contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, venho a esta tribuna encaminhar con
tra a proposta do Constituinte Miro Teixeira. Quero dizer
que o faço não por discordar do princípio e da intenção
que envolvem a sua proposição. Meu encaminhamento
contra tem outro fundamento.

Como o conceito de servidor público inclui o celetista
- o que significa aquele que recolhe para o INPS - esta
remos criando na economia e na sociedade uma situação
de privilégio para os celetistas que são servidores públicos
em relação aos que não são, o que não tem cabimento. E
vamos ter um encargo adicional do ponto de vista da Pre
vidência ou do setor público que, não tenho dúvida, poderá
ter, no conjunto do Pais, um efeito devastador sobre as
finanças municipais, 'estaduais e mesmo federal. Teria pre
ferido que muitos outros artigos que estamos votando nesta
comissão, bem com esta questão, pudessem ser tratadas em
lei, quando inclusive, teríamos tempo para uma reflexão,
para um detalhamento, a fim de contemplar situações
particulares, o que a Constituição não permite.

Além disso, esse novo sistema complementá-se com o
parágrafo único do art. 67, que também fará parte da
proposta do regime de pensões, 'que deverá sempre acom
panhar a revisão:

"Os proventos da inatividade serão revistos, na
mesma proporção e na mesma data, sempre que se
modificar a remuneração dos servidores em ativi
dade, bem como sempre que for transformado ou
reclassificado o cargo ou a função em que se deu
a aposentadoria ou a reforma."

Assim, estaremos criando uma figura que prevalecia
no Chile, por exemplo, que se chamava "perseguidora" e
que, de alguma maneira, foi um dos fatores da verdadeira
explosão das finanças e do déficit público naquele PaÍS.
Chamo a atenção dos Constituintes quanto a isso porque
temos, em certos momentos, de refletir não apenas com
relação às intenções ou propósitos de justiça social que
estamos votando, mas também sobre as implicações que
tais dipositivos terão do ponto de vista prático e de orga
nização da sociedade e, especialmente, no caso, do ponto
de vista do Governo, do setor público em seu conjunto,
com o estabelecimento de uma situação absurda de dife
renciação entre empregados que recolhem para um mesmo
sistema. Teremos uma categoria de trabalhadores integral
e outras não, ambas dentro da CLT. E as aposentadorias
dos primeiros acompanharão até a transtormação dos car
gos que eles ocupam um dia. Isto realmente poderia con
duzir a uma situação de muita distorção e verdadeira
mente absurda.

Por isso, contrariado nos meus sentimentos, vejo-me
obrigado a encaminhar contra a emenda do Constituinte
Miro Teixeira.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEffiA - Peço a
palavra para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O 8R. PlRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Isso foi
lembrado há alguns momentos pelo Constituinte Adylson
Motta. V. Ex.a não deve ter ouvido.

O 8R. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - O que foi
uma falha de nossa parte.
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o SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr. Pre
sidente, ainda cabe encaminhamento?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - srs,
Constituintes, tenho sido pareímoníoso no uso do micro
fone e, até em homenagem ao funcionário público, que
comemora o seu dia amanhã, quero manifestar meu apoio
à emenda do nobre Constituinte Miro Teixeira, porque
devemos terminar com essa má vontade contra os funcio
nários públicos, que vivem hoje um dos piores momentos
neste País, através de uma campanha à qual já me referi,
orquestrada por alguns Governadores de Estado que, para
esconder sua incompetência, estão fazendo seus programas
em cima de uma pretensa moralização, embora saibamos
que, evidentemente, existem alguns abusos.

Sr. Presidente, não se pode conceber que alguém, pelo
fato de ir para a inatividade, seja penitenciado. Aposen
tadoria com dignidade é o mínimo que se pode desejar,
tanto para os funcionários públicos como para os demais
empregados. Defenderei não apenas para os funcionários
públicos, mas para todos os trabalhadores essa equiparação,
essa paridade, essa isonomia entre o que se ganha na ati
vidade e o que se vai ganhar na inatividade.

Assim, quero contraditar os argumentos do nobre
Constituinte José Serra e dizer 'que não os aceito. Quere
mos moralizar a função pública. Queremos unificá-la 
já está previsto aqui - queremos adotar uma série de pro
vidências no sentido de valorizar o funcionário. Os pro
ventos da aposentadoria, se concedidos nas condições pro
postas pelo Deputado José Serra, acompanhando os índi
ces de vencimentos pagos ao servidor em atividade e sem
pre acompanhando os planos de reclassificação de cargos,
representam um ato justo. Se quisermos mudar o conceito
do funcionário público, que é péssimo, teremos de começar
por estimulá-lo, por valorizá-lo, tratando-o de maneira
adequada. Por isso, meu voto é favorável, e meu apelo aos
Constituintes é no sentido de que apóiem o destaque do
Deputado Miro Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos 'Konder Reis)
- Sr. Presidente, sras. e Srs. Constituintes, o Relator
Geral entende, preliminarmente, que a regra inscrita do
2.° Substitutivo, art. 46, só pode ser corretamente interpre
tada se V. Ex.as atentarem para o dispositivo do art. 45,
que diz:

"Art. 45 - O servidor será aposentado:
I - por invalidez;
II - compulsoriamente, aos setenta anos;
lI! - voluntariamente, após trinta e cinco

anos de servira para o homem e trinta para a
mulher.

§ 1.0 - Não haverá aposentadoria em cargos,
funções ou empregos temporários.

§ 2.° - Lei Complementar poderá estabelecer
exceções ao disposto no caput deste artigo, no caso
de exercício de atividades consideradas penosas,
insalubres ou perigosas."

Estão, assim, recobertas todas as hipóteses de aposen
tadoria dentro de regras de estrita justiça.

O art. 46 completa a regra do art. 45 dizendo:

"Art. 46 - Os proventos de aposentadoria
serão:

I - integrais, quando o servidor;
a) contar com o tempo de serviço exigido, na

forma do disposto no artigo anterior."

Portanto, a regra geral é a da aposentadoria com pro
ventos integrais, desde que preenchidas essas duas con
dições, a da letra a, que acabo de ler, a da letra b e a
do inciso lI, que dizem:

"b) sofrer invalidez permanente, por acidente
em serviço, moléstia profissional ou doença grave,
contagiosa ou incurável, especificadas em lei;

II - proporcionais ao tempo de serviço, nos
demais casos."

Essas regras ditaram a redação do art. 47.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Nobre

Constituinte Antônio Carlos Konder Reis, V. Ex.a poderia
citar um fato, entre os demais casos? Porque isso já foi
motivo de inúmeras cartas dirigidas a mim. Quero saber
quais são as situações dos demais casos.

O SR. RELATOR ANTôNIO CARLOS KONDER REIS
- Aquele que se aposentar com tempo de serviço inferior
a trinta e cinco anos, para o funcionário, e trinta anos
para a funcionária ...

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - E pode
aposentar-se com menos tempo?

O SR. RELATOR ANTôNIO CARLOS KONDER REIS
- Pode. O disposto, no projeto, não veda essa hipótese.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - A hipótese
da proporcionalidade já está inscrita?

O SR. RELATOR ANTôNIO CARLOS KONDER REIS
- Exatamente.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - E os
demais casos que não estejam contidos na proporcionali
dade?

O SR. RELATOR ANTôNIO CARLOS KONDER REIS
- Proporcionalidade ao tempo de serviço, nos demais
casos ...

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Quais são?
O SR. RELATOR ANTôNIO CARLOS KONDER REIS

- Pode ser um acidente, não em serviço. Pode ser uma
das moléstias não citadas no projeto, porque ele especi
fica os tipos de enfermidade.

O art. 47 completa as regras dos artigos 45 e 46 e
estabelece que "os proventos da inatividade e as pensões
serão reajustados na mesma proporção e na mesma data,
sempre que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade". Se o funcionário preencheu as condições de
tempo de serviço ou se sua aposentadoria foi concedida
em função das alíneas "a" e "b" do item I do art. 46, seu
provento de atividade será integral e será revisto sempre
que se modificar a remuneração dos servidores em ativi
dade. É uma regra geral.

O nobre Constituinte Miro Teixeira, ao propor que
se adote a redação do art. 67 do Substitutivo n.O 1, acres
centa: "Bem como sempre que for transformado ou re
classificado o cargo ou função em que se deu a aposenta
doria ou a reforma". O acréscimo é generoso, mas especi
fica. E é uma especificação que não cobre todas as
hipóteses que podem ocorrer na transformação ou na
alteração da sistemática do serviço público. A regra geral
foi inscrita no Substitutivo n.o 2. Ê uma regra justa. Toda
vez em que houver alteração nos proventos do pessoal em
atividade, haverá revisão dos proventos do pessoal inativo.
Seria exatamente perigoso se a Constituição descesse a
especificações, a formulações de hipóteses e a enumerações
que, por mais completas, serão -sempre exemplificativas
e jamais exaustivas.

Sr. Presidente, quanto à segunda parte da emenda,
refere-se ao art. 68: "os benefícios de pensão por morte
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corresponderão à totalidade dos vencimentos ou proven
tos do servidor falecido, observado o disposto no artigo
anterior", isto é, toda vez que houver uma revisão dos
vencimentos dos funcionários em atividade.

O Relator-Geral entende que o Substitutivo n.v 2 é
muito mais justo e tem um alcance social muito maior
porque estabelece, no parágrafo único do art. 47, que o
benefício de pensão por morte equivalerá a cinqüenta por
cento da remuneração ou dos proventos do servidor públi
co falecido, acrescido de dez por cento por dependente,
até o limite da totalidade da remuneração ou dos proven
tos.

Essa regra tem alto alcance social. Se falta o pai
de família e esta fica constituída pela viúva e quatro ou
cinco filhos, a Constituição irá reconhecer essa situação
e estabelecer para cada um de seus dependentes econô
micos um acréscimo de 10% até o total dos proventos do
falecido.

Sr. Presidente, creio que o Substitutivo n.O 2 inova e
faz justiça. Se a viúva tiver muitos filhos, ela terá uma
pensão maior do que aquela que tem um número menor
de filhos ou do que aquela que não tenha filhos. É uma
norma inovadora, que vai revelar a preocupação da As
sembléia Nacional Constituinte para com a justiça social
e para com a Justiça em si mesma, pois aqueles que
têm mais encargos receberão um provento uma pensão
maior, e aqueles que tiverem menos encargos receberão
uma pensão menor.

Essa a justificativa, Sr. Presidente, e em razão dela,
a manifestação do Sr. Relator-Geral pela manutenção das
regras constantes no Substitutivo n.O 2 e pela rejeição da
emenda. Repito, esta proposta tem altos propósitos e as
melhores intenções.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Artur da
Távola, Carlos Mosconi, Cristina Tavares, Haroldo Sabóia,
Ibsen Pinheiro, José Paulo Bisol, José Ulisses de Oliveira,
Nelon Carneiro, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho,
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Sig
marínga Seixas, Antonio Mariz, Israel Pinheiro, Miro Tei
xeira, Nelon Wedekin, Vicente Bogo, Jorge Hage, Octávio
Elísio, Chagas Rodrigues, Eraldo Tinoco, Inocêncio Olí
veira, José Lins, José Santana de Vasconcellos, Mário
Assad, Simão Sessim, Gerson Peres, José Luiz Maia, Boni
fácio de Andrada, Adylson Motta, José Maurício, Lyâneas
Maciel, Francisco Rosssi, Gastone Righi, Joaquim Bevilac
qua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio,
José Maria Eymael, Aldõ Arantes, Roberto Freire, Jamil
Haddad Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes:
Aluízio Campos, Antônio Britto, Bernado Cabral, Carlos
Sant'Anna, Celso Dourado, Egídio Fereira Lima, Fernando
Gasparian, João Calmon, José Freire, José Geraldo, José
Serra, Milton Reis, Nelson Jobim, Rodrigues Palma, José
Carlos Grecco, Euclides Scalco, Arnaldo Prieto, Luís Edu
ardo, Santra Cavalcanti, Enoc Vieira, Jonas Pinheiro, Gilson
Machado, Jofran Frejat, Antônio Carlos Konder Reis, Jar
bas Passarinho e Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 46 Constituintes;
votaram NAO 26 Constituintes. Total: 72 votos. O Desta
que foi prejudicado por falta de quorum qualificado.

Destaque n,v 4221-87, do Sr. Miro Teixeira,
"que substitui o parágrafo único do art. 47 do
Substitutivo n, o 2 pelo art. 68 do Substitutivo
n,v I". (26I.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pasarínho)

Em seguida votação do Destaque n.O 4221, também de
autoria do Constituinte Miro Teixeira.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr. Pre
sidente, Sr.as e Srs. Constituintes, não vou tentar comover
qualquer companheiro. Existem certas causas, que por mais
justas que sejam, muito difíceis de serem sustentadas em
defesa de categorias que não têm muita possibilidade de
pressão social, como é o caso dos aposentados e pensio
nistas.

Pretendo, por este destaque, restabelcer o que vem
desde a Subcomissão, que é a pensão integral para os apo
sentados e cem por cento da aposentadoria do servidor
para a viúva. Mas as pensionistas não têm capacidade de
pressão; então, tenho pouca esperança de ver restabelecer
esse texto

Imagino que é justo, Sr. Presidente, se estabelecer
que a pensão coresponda a cem por cento dos proventos
da aposentadoria do servidor ou do que ele recebia em
atividade. Só pretendo restabelecr um texto que foi exami
nado, votado e aprovado pelos Srs. Constituintes desde a
Subcomissão, desde a Comissão Temática, que passou pela
primeira fase da Sistematização, que constou do Projeto
de Constituição, que constou do primeiro Substitutivo e
que agora, no Substitutivo II está revogado, transformado
em 50% com um acréscimo de dez por cento por depen
dente. Vamos estimular as pessoas a terem muitos filhos,
mais de cinco filhos, para que consigam os cem por cento
de pensão. Esta foi uma forma de demonstrar que aqui
na Constituinte essas categorias, que não têm poder de
pressão, também são ouvidas.

Defendo o destaque pelo restabelecimento do texto do
Substitutivo I, Sr. Presidente.

O SR CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente, uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Queria
apenas observar o seguinte: o Constituinte Miro Teixeira
colocou certo emocionalismo em suas palavras, que não
corespondem à verdade. Os que votaram contra a emenda
o fizeram concientes de que estavam fazendo justiça aos
aposentados Então, não lhe assiste o direito de fazer esse
tipo de colocação, como se nós outros, que votamos contra
seu destaque, estivéssemos contra os aposentados. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - li: um
direito de V. Ex.a

Para encaminhar contra, tem a palavra o Constituinte
José Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presi
dente, Srs Constituintes, venho aqui novamente encami
nhar contra uma proposta do Constituinte Miro Teixeira,
que estabelece que o benefício de pensão por morte corres
ponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do
servidor falecido, observado o disposto no artigo anterior.
O artigo anterior, mesmo ficando mantido aquele que era
o do Relator, que é o do atual substitutivo, garante que
os proventos da inatividade e as pensões serão reajustadas
sempre na mesma proporção e na mesma data em que
se modifique a remuneração dos servidores em atividade.

Prefiro realmente a proposta do Relator. Por quê?
Em primeiro lugar, é preciso ter em conta que a maioria
dos servidores públicos, especialmente em muitos Esta
dos, é de funcionários estatutários, ou seja, tem aposen
ta<;lo.ria . integral e, nesse .sentido, gozam de uma posição
p.rIy~legIadadentro da SOCIedade. Devemos perseguir a pos
síbílídade de que os servidores do setor privado também
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(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio
Campos, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Sant'
Anna, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Henrique Cardoso, Haroldo Sabóia, João
Calmon, José Freire, José Geraldo, José Paulo Bisol, José
Serra, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton
Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga. Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de
Senna, Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Vicente Bago,
Jorge Hage, Octávio Elísio, Euclides Scalco, Chagas Rodri
gues, Carlos Chiarelli, Inocêncio Oliveira, José Lins, José

Acho que é uma boa política o Governo tratar todos
aqueles que recebem reajustes de salário por parte do
Governo Federal da mesma forma, fazendo com que te
nham reajuste na mesma época e com os mesmos índices.

Por isso é preciso que os companheiros Constituintes
prestem atenção à leitura do art. 43, que no seu § 5.°, diz
o seguinte: "A revisão geral da remuneração dos servido
res públicos civis e dos militares será sempre na mesma
época e com os mesmos índices."

Estou apenas incluindo a expressão "e com os mesmos
índices" para não haver discriminação entre civis e mili
tares.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção.

"A revisão geral da remuneração dos servido
res públicos civis e militares será sempre na mes
ma época" - e acrescenta o Constituinte: "e com
os mesmos índices".

Tem a palavra o Constituinte Luiz Inácio Lula da
Silva.

O SR. CONSTITUINTE Lli'IZ INÁCIO LULA DA SIL
VA - Depois da leitura do texto feita pelo Presidente Jar
bas Passarinho, penso que é desnecessário fazer sua defe
sa. Quero apenas que os Constituintes se lembrem de que,
se nós não votarmos de acordo com o Substitutivo r, isto é,
que o reajuste se dará na mesma época e com os mesmos
índices dos militares, poderemos fazer com que se repita
o que acabou de acontecer: o descontentamento geral do
funcionalismo público, na medida em que o Governo dá
um reajuste para os militares e tenta insinuar, através da
imprensa, que vai escalonar o dos civis.

nas Pinheiro, Simão Sessim, Gilson Machado, Darcy Poz
za, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Bo
nifácio de Andrada, José Maurício, Lysâneas Maciel,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevílaequa, Luis
Inácio Lula da Silva, Plinio Arruda Sampaio, Adolfo Oli
veira, José Maria Eymael, Haroldo Lima, Roberto Freire,
Jamil Haddad. Votaram NÃO os Constituintes: Almir Ga
briel, Antônio Britto, Carlos Sant'Anna, João Calmon, José
Freire, José Serra, Virgildásio de Senna, Luís Eduardo,
Sandra Cavalcanti, Antônio Carlos Konder Reis. ABSTEN
çÃO o Senhor Constituinte Aluízio Campos.

O 00. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 55 Constituintes;
votaram NÃO 10 Constituints; absteve-se de votar 1 Cons
tituinte. Total: 66 votos. O Destaque foi aprovado.

Destaque n,? 3796-87, do Sr. Luiz Inácio Lula
da Silva, "que substitui o art. 43, § 5.°, do Substi
tutivo n,v 2 pelo 57 do Substitutivo n.? 1." (262a

votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Requeri
mento de preferência, assinado pelo Constituinte Eucli
des Scalco e demais Líderes, para a emenda do Constituin
te Luiz Inácio Lula da Silva, referente ao § 5.° do art. 43,
que deve ser substituído pelo art. 57 do Substitutivo r, que
diz:

tenham essa situação de aposentadoria integral um dia.
Agora, é muito importante entender que, dentro do regi
me atual, a pensão por morte é variável e em geral está
em torno de 50%. De novo acho que teria sido mais ade
quado deixar isso para a lei ordinária, inclusive porque
poderia variar de Estado para Estado, município para mu
nicípio. Mas estamos estabelecendo uma camisa-de-força
que tem que ser válida para o conjunto do País. A forma
que o Relator propõe parece-me justa. Por quê? No caso
de uma pensão por morte, se o chefe de família morre,
temos de ver que a remuneração que recebia em parte
era empregada na sua subsistência e no desempenho do
seu trabalho. Havia despesas em vida, com deslocamento,
alimentação e tudo mais. Em princípio, a despesa do con
junto da família será menor após a morte do chefe de
família. Então, não é uma coisa sem cabimento que a pen
são seja maior. É algo perfeitamente lógica e razoável.
Justamente para as famílias de menores posses, que inclu
sive têm um número maior de dependentes, o Relator
propõe que essa pensão vá sendo acrescida de dez pontos
percentuais por dependente. Ou seja, faz-se uma medida
de justiça social, permitindo que as famílias mais pobres,
cujo chefe era funcionário público e morre, tenham pratí
c~mente a remuneração integral, porque essas famílias
sao, em geral, compostas de três, quatro ou cinco depen
dentes.

Portanto, a proposta do Relator contempla os setores
mais desprotegidos. É por essa razão que venho aqui defen
der a permanência do texto atual. Agora, é evidente que
uma pensão integral seria melhor para todos. O problma
é saber de onde vamos tirar esses recursos. Há pouco, um
Constituinte amigo meu dizia que isso poderia ser inter
pretado como colocação de um "tecnocrata de esquerda".
Queria dizer aqui, com muita franqueza, que a invocação
de números, recursos e possibilidades daquilo em que esta
mos mexendo, no Brasil, não é um problema de tecnocrata
mas, sim, político, porque soluções que se revelem inviá~
veis do ponto de vista concreto não favorecem o conjunto
do povo brasileiro; ao contrário, conduzem a situações
opostas, de retrocesso.

Chamo, portanto, meus companheiros Constituintes a
esta reflexão: não há qualquer dúvida de que poderemos
inscrever e outorgar, aqui, as conquistas e os beneficios
que bem entendermos, mas temos de pensar que estamos
trabalhando em função de uma realidade, que estamos
:nudando bastante e que estamos assegurando regras do
Jog9 que podem melhorar as condições de vida da popu
lação.

É isso o que a Oonstítuíção pode fazer: regras do jogo
democráticas para que a população possa lutar e conquis
tar novos direitos, assegurando todo um conjunto de novos
direitos. Mas isso tem limites. Tudo isso tem que ser refle
tido, porque temos que trabalhar dentro do real, do con
trário, podemos levar esse processo a exatamente o oposto
do resultado que todos deseí amos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção a matéria.

(Procede se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Bernar
do Cabral, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Fer
reira Lima, Haroldo Sabóia, José Geraldo, José Paulo Bi
sol, José Ulísses de Oliveira, Nelson Carneiro, Nelson Jo
bim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Pimenta da Veiga, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas,
Miro Teixeira, Nelson Wedekin.. Vicente Bogo, Jorge Ha
ge, Octávio Elísio, Euclides Scalco, Chagas Rodrigues, An
toníocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chia
relli, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Lins, José
Santana de Vosconcellos, Mário Assad, Enoc Vieira, Jo-
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Santana de Vasconcellos, Mário Assad, Ricardo Fiúza,
Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Jonas Pinheiro, Simão
Sessim, Antônio Carlos Konder tReis, Darcy Pozza, Gerson
Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Bonifácio de
Andrada, José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Ros
si, Gastone Righi, Joaquim Bevílacqua, Luiz Inácio Lula da
Silva. Plínio Arruda Sampaio, José Maria Eymael, Aldo
Arantes, Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram NliO
os Constituintes: Arnaldo Prieto, Gilson Machado e Luís
Eduardo. ABSTENÇliO os Senhores Constituintes Eraldo
Tinoco e Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 61 Constituintes;
votaram NÃO 3 constituintes; abstiveram-se de votar 2
Constituintes. Total: 66 votos. O Destaque foi aprovado.

v - SUSPENSliO DA REUNIAO
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Presi

dência vai suspender os trabalhos, convocando os Senho
res Constituintes para a continuação da presente reunião,
amanhã, 28 de outubro, às 14:30 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 28 DE OUTUBRO DE 1987

Presidência dos Srs.: Fernando Henrique Cardoso,
Quarto-Vice-Presidente, e Jarbas Passarinho, Terceiro
Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Havendo número regimental, declaro reaberta a reunião.

n - EXPEDmNTE
Da Lideranca do Partido Democrático Trabalhista - PDT
Ofício n.? Í76/87

Brasília, 28 de outubro de 1987
A Sua Excelência
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
Nesta

Senhor Presidente

Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o
Constituinte Vivaldo Barbosa para substituir o Constituin
te Luiz Salomão, como membro Suplente da Comissão de
Sistematização, no dia 28-10-87.

Informo, outrossim que a partir de 29-10-87 o Cons
tituinte Luiz Salomão reassumirá suas funções na referida
Comissão.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de
consideração e apreço. - Constituinte Brandão Monteiro,
Líder do PDT.

Ofício do Sr. Líder em exercício do PMDB

Ofício n.? 231/87
Brasilia, 28 de outubro de 1987

Excelentíssimo Senhor
Senador Afonso Arinos
DD. Presidente da Comissão de Sistematização na Assem
bléia Nacional Oonstituinte
Nesta

Senhor Presidente
Informo a Vossa Excelência que a bancada dos Suplen

tes do PMDB na Comissão de Sistematização, através de
acordo entre seus membros, estabeleceu ordem de inscrição
para as votações daquela Comissão, para o Título IV 
Organização dos poderes, conforme relação anexa.

Sem outro particular, reitero a Vossa Excelência votos
de estima e cordial apreço. - Deputado Euclides Scalco,
Líder em exercício do PMDB na Assembléia Nacional
Constituinte.

RELAÇÃO DA ORDEM DOS SUPLENTES
PARA O TíTULO IV

Israel Pinheiro - Marcos Lima - Octávio Elísio
Délio Braz - José Costa - João Natal - Aécio Neves 
Márcio Braga - Vilson Souza - Manuel Viana - Chagas
IRodrigues - Daso Coimbra - José Carlos Grecco - Mi
chel Temer - João Agripino - Antonio Mariz - Roberto
Brant - José Tavares - Jorge Hage - Vicente Bago 
Euclides Scalco.

Requerimento do Vice-Líder do PDC

Excelentíssimo Senhor
Presidente da Comissão de Sistematização

Senhor Presidente
Requeiro, nos termos regimentais, que seja autorizada

a substituição do Deputado Roberto Balestra pelo Depu
tado José Maria Eyma'el, como suplente da Comissão de
Sistematização, no dia de hoje, 28-10-87.

Sala das Reuniões, 28 de outubro de 1987. - Deputado
Siqueira Campos, Vice-Líder do PDC.

III - ORDEM DO DIA

VOTAÇAO DO PROJETO DE CONSTITUIÇAO
TíTULO III (fim)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Como V. Ex.as estão vendo, temos, hoje, a grata satisfação
de contar entre nós com o Presidente efetivo da Comissão,
Sr. Senador Afonso Arinos, a quem eu, em breves instan
tes, passarei a Presidência. Estou apenas cumprindo dever
de ofício e por imposição do Presidente que me solicitou
que abrisse os trabalhos.

Destaque n.O 5799-87 - Emenda n.o ES
21242-7, do Sr. César Maia, "que adita Ineíso' ao
art. 63 do Substituivo n.O 1 (art. 44 § do Substi
tutivo n,? 2)". (263.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sobre a mesa, requerimeto de prererêncía, assinado pelo
nobre Constituinte Euclides Scalco e pelas Lideranças de
todos os Partidos. do Destaque n.O 5799, relativo a Emenda
n.O 21242, do nobre Constituinte César Maia. A Emenda
diz o seguinte:

"Lei definirá os critérios e reservará porcen
tagem dos empregos públicos para as pessoas por
tadoras de deficiência física, mantido a que dispõe
o item lI, aplicável entre aquelas."

Em votação a preferência.

Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Está aprovada.
Tem a palavra o Sr. Constituinte César Maia, a quem

peço que nos explique o que significa o item lI, aplicável
entre aquelas, para que possamos votar com plena cons
ciência do conteúdo.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAIR MAIA - Sr. Presidente,
Sr. Relator e Srs. Constituintes,

Na verdade, este destaque já foi apresentado no capí
tulo que tratou do direito dos cidadãos e teve acolhida
positiva por parte do Sr. Relator, na época o Sr. Consti
tuinte José Fogaça, e teve a concordância do Plenário.

Este destaque retorna com um detalhe que nos parece
importante, que é o relativo à obrigação de concurso pú-
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blico, mesmo no caso da reserva de porcentagem de em
pregos públicos para deficientes físicos. Esta é uma prá
tica dos países civilizados, como O Sr. Sub-Relator na
época informou, e são usados os percentuais em geral de
3 a 5% em países como Grã-Bretanha e Estados Unidos.

Acho que o assunto foi debatido suficientemente, quan
do se discutiu o direito dos cidadãos e acredito que os Srs.
Constituintes irão acompanhar este Destaque, pelo seu
alto espírito público e social.

Era isto que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Pois não. Pergunto se algum dos Srs. Constituintes deseja
encaminhar contra a emenda proposta pelo Sr. Consti
tuinte César Maia. (Pausa)

Não havendo nenhum Sr. Constituinte inscrito, tem a
palavra o Sr. Relator. Pergunto a opinião de S. Ex.a. a
respeito da inclusão desta matéria no texto da Consti
tuição.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - O parecer da Rela
taria já foi 'em outra oportunidade favorável. Apenas con
sulto ao Constituinte César Maia se o texto da emenda é
exatamente este como está aqui. Não haverá nenhuma
alteração? V. Ex.a suprime alguma palavra?

Depois a Relataria fará a tradução desse termo "per
centual", devidamente.

O parecer é favorável.

O SIR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
O parecer do Relator é pela aprovação.

Peço aos Srs. Constituintes, Membros da Oomíssão de
Sistematização, que tomem os seus lugares e registrem os
seus números de códigos.

Vou ler mais uma vez, o texto da emenda, para que
V. Ex.as vótem com plena consciência, como habitual
mente o fazem. A emenda diz o seguinte:

"Lei definirá os critérios e reserverá a por
centagem dos empregos públicos para as pessoas
portadoras de defícíêncía física, mantido o que
dispõe o Item lI, aplicável entre aquelas."

Em votação.
O Relator deu parecer favorável.

O item II diz o seguinte:
"O ingresso no serviço público sob qualquer

regíme dependerá sempre de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas. e
títulos."

Porta,nto S. Ex.a. o Constituinte César Maia propõe
que haj a unS. percentual reservado para os deficientes
físicos, respeitados os crítéríos de concurso público den
tro das normas, de moralidade que devem reger o nosso
pensamento.

(Procede-se- à votação)

Votaram 30 Srs. Constituãntes, dos quais 28 disseram
SIM e 2 se abstiveram.

Pe-ço ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Titulares que não votaram e dos Suplentes.

(Prossegue à votação)
Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:

.A!bigail Feitosa, Ademir Andrade, Antônio Britto, Ber
nardo oabral, Carlos Mosconi, Egídio Ferreira Uma, Fer
nando Henrique Cardoso, Haroldo Sabóia, João Calmon,
José Fogaça, José Paulo Bisol, Má,rio Lima, Nelson Car
neiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson,
Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma,
Sigmaringa Seixas, Theodoro Mendes, José Carlos Grecco,

José Costa, Miro Teixeira, Vilson Souza, Vicente Bogo,
Jorge Hage, Octávio Elísio, Euclides Scalco, Afonso Ari
nos, Aloysio chaves, Eraldo Tinoco, José Lins, Luís Edu
ardo, Mário Assad, oscar Corrêa, Jonas Pinheiro, Valmir
Cam:pelo, Jofran Frejat, Antônão Carlos Kondep:- iReis,
Darcy Pozza, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson
Motta, José Maurício, Lysâneas Maciel, Gastone Righi,
Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo
Oliveira, José Maria Eymael, Haroldo Lima, Roberto
Fretre -e Jamil Hadda,d. ABSTENÇÃO dos constttuíntes
Carlos Sant'Anna e Wilson Martins.

O SR. PRESIDENTE (FeTnando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 54
Constituintes votaram NÃO O Constituintes; 'abstiv-eram
se de votar 2 Constdtuintes. Total: 56 votos. O Destaque
foi aprovado.

Passamos, agora, à Preferência n.O 4380, assinada
pelo conjunto das Lideranças.

Os srs. Constituintes que estão de acordo, :perma
neçam sentados. (Pausa)

Aprovada a preferência.

Destaque n. o 4380-87 Emenda n.? ES-
34343-2, do Sr. Ademir Andrade, "que modifica
o art. 61 do Substitutivo n.o 1 (artigo 43, § 6.0
do Substitutivo n.o 2)". (264.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Passamos a apreciação da matéria, trata-se da Emenda
de n.> 34343, do Constituinte Ademir Andrade que diz
respeito 'ao art. 61 do Substitutivo Cabral I, que corres
ponds ao § 6.° do art. 43.

A matéria é a seguinte: o § 6.° lo art. 43 passa a
ter a seguinte redação:

Art. 61 - "A remuneracão do serviço pú
blico da União, dos Es.tados e dos Municípios
pago ao funcionário civil ou mildtar ou a exer
cente de função ou cargo público, aposentado
ou da ativa, não será menor que o salário mí
nimo >8 nem maior, 'aJ qualquer título do que
trinta salários mínimos."

- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ademir
Andrade para que S. Ex.a defenda esses parâmetros.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, quero chamar a atenção dos
81'S. para esta emenda.

Em 'Primeiro lugar, estamos agora tratando da ques
tão da Admãnístração Pública. Portanto, estamos tra
tando daqueles que trabalham vinculados ao interesse
da população, que recebem salários relativos a tributos
pagos :pelo próprío povo.

Quero dizer, Sr. Presidente, Srs. Oonstltuíntes, que
isso é razão de muita preocupação, uma coisa que sem
pre nos índignou e que sempre nos chamou atenção são
as altas diferenças salariais existentes na nossa Pátria.
Creio, sem dúvida alguma, que o Brasil é a Nação que
possui a maior dívergêneía salaríal do mundo. '!lemos,
dentro da Administração Pública, desde funcionários de
Prefeituras municipais e de governos de Estado que ga
nham abaixo do salário mínimo; ganham, hoje, nesta
data, neste momento, menos do que o salário mínimo.
Várdas Prefeituras municipais, :por este Brasil afora,
pagam aos seus funcionários menos de um salário mí
nimo.

De outro lado, temos os já conhecidos "marajás"
sobre os quais 'a televisão fez uma grande publicidade:
temos funcionários públicos ganhando 500 salários mí
nímos; rtJemos a maioria das Assemblédas Legislativa:s
deste País inteiro ganhando 120 salários mínimos. O li-
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mite proposto pelo Relator Bernardo Cabral é aquele
equivalente ao salário dos Ministros do Supremo Tri
bunal Federal.

Entendemos, S'r. Presidente, srs, Constitudntes, que
devemos ter uma preocupação imediata para resolvermos
o problema daqueles que ganham pouco. A única forma
de motivar, de forçar a subida do salário é colocá-lo no
contexto do limite máximo. No momento em que a Cons
tituição estabelecer que ninguém, no serviço público, ci
vil ou militar, aposentado ou da ativa, pode ganhar mais
do que 30 salários mínimos, tenho certeza de que isto
será uma grande motivação e isto proporcionará um
grande impulso para que o salário mínimo atinja o seu
valor real.

Quero lembrar, por 'exemplo, que hoje nós todos pre
tendemos e defendemos que o salário mínímo corres
ponda a 100 dólares. Acontecido isso, o salário máximo
estaria em torno de 3 mil dólares, portanto, cerca de 160
mil cruzados, o que é suficiente para qualquer funcio
nário público, para qualquer ocupante de cargo público,
Ministro de Estado, Deputado, Senador, General, qual
quer um ganhar esta quantia.

A nossa luta, nesse sentido, não é de agora. Tenho
a emenda constitucional apresentada a esta Casa, na
Legislação passada, propondo que o maior salário fosse
na proporção de 1 para 10. Naquela emenda nossa, que
tramita até hoje aqui, propomos também a remuneração
dobrada das horas extras e que já havíamos aprovado
nesta Casa. Quando a Constituinte começou a funcionar,
apresentei proposta à Comissão da Ordem Social, da
qual era Suplente, para que esta proporção fosse de 1
para 10. A Comissão aprovou uma proporção de 1 para
25. Mais tarde, listo foi derrubado na Comissão Geral da
Ordem Social, ficando estabelecido mais ou menos o que
o Relator Bernardo Cabral apresenta.

(Presidente faz soar a campainha)

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, finalizo, dizendo que o que nos leva a apre
sentar esta proposta é reconhecermos que a única for
ma, a única razão, a única motivação que existdrá para
o aumento real do salário mínimo será a limitação do
salário mínimo. O que quero dizer é que aqui não existe
vinculação, porque a desvinculação já está estabelecida
no artigo que trata da questão do salâeío mínimo. O que
aqui exdste é apenas um limite entra o menor e o maior
e não implica que quando o salário mínimo aumente,
proporcionalmente o dos que ganham quatro, cinco ou
seis. Defendemos aumento escalonado para buscar uma
igualdade salarial a nível do que existe nos países civi
lizados do mundo, como na Europa e na América do
Norte. Muito obrãgado, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra o nobre Constituinte Roberto Freire
pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, 81'S. constituintes, gostaria apenas de me
pronunciar dizendo que a ddéía é, justa e correta, mas
ela incorre num erro que, inclusive. estamos superando:
o da indexação em termos de salário mínimo. Isso que
na lei ordinária já é um grave equivoco, evidentemente
que será um equívoco muito maior se colocarmos a nível
constitucional. Por ãsso me pronuncio contra a referida
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o nobre Constituinte Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, todos nós compreendemos
as razões que trouxeram à tribuna o nobre Constituinte

Ademir Andrade, mas devemos pensar no Brasil. O limite
mínimo de um salário está certo, não há o que criticar
temos que aplaudir, mas o máximo de 30 salários míni
mos num país que tem o menor salário mínimo do mundo
e que só no dia 1.0 de novembro vai ter 30 salários míni
mos, dos quais, quem receber esse salário mínimo, terá
que pagar Imposto de Renda. Como vamos recrutar valo
res para o serviço público? Indago dos Srs. Deputados I

Senadores, aqui presentes, qual de V. Ex.as entraria ne
serviço público para receber CZ$ 90.000,00, 'e estes cruza
dos estarem sujeitos ao Imposto de Renda? Acho que pre
cisa fixar um limite máximo. mas o de 30 salários é insu
ficiente, sob pena de migrarem para as indústrias priva
das e empresas particulares todos os valores do runeíona
lismo público. Não há como manter o limite máximo de 3lJ
salários mínimos. Precisamos fixar uma medida, mas essa
medida parece-me melhor consignada no próprio projeto,
quando diz: .

"A lei fixará a relação de valores entre a maior
e a menor remuneração da administração pública
direta ou indireta, observados, como limites má
ximos e no âmbito dos respectivos poderes, os
valores percebidos como remuneração, em espécie,
a qualquer título, por membros do Congresso
Nacional, Ministros do Supremo Tribunal Federal
e Ministros de Estado e seus correspondentes nos
Estados e nos Municípios."

Acho que esse limite é razoável. Pergunto aos Srs.
Constituintes: quem se dedicaria ao serviço público inte
gralmente para receber, no final do mês, 90 mil cruza
dos - a partir de 1.0 de novembro, porque hoje seriam
60 e poucos mil cruzados - dos quais deixaria no mínimo
30% com o Imposto de Renda?

De modo que é irreal a proposta aqui sugerida, porque
na parte de um salário mínimo estou de acordo, todos es
tamos de acordo. Se o salário é mínimo, não pode ser
pago menos que o mínimo. Mas o máximo de 90 mil cruza
dos, a partir de 1.0 de novembro, com todos os encargos, e
exigindo muitas vezes uma atividade permanente e ex
clusive do funcionário, ou teremos péssimos funcionários,
ou, então, esse imposto é irreal.

Por isso, Srs. Constituintes, acho que não merece aco
lhida esta proposição.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Relator para que opine.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, Srs.
membro da Comissão de Sistematização: a Relatoria con
sidera que há três dispositivos no texto do Substitutivo
II que são, todos eles, favoráveis a um rígido controle e a
uma severa moralização na questão dos salários na Admi
nistração Pública.

No art. 43, § 6.0 , está dito:
"A lei fixará a relação de valores entre a

maior e a menor remuneração da administração
pública direta ou indireta, observados, como limi
tes máximos e no âmbito dos respectivos poderes,
os valores perceibidos como remuneração, em
espécie, a qualquer título, por membros do Con
gresso Nacional, Ministros do Supremo Tribunal
Federal e Ministros de Estado e seus correspon
dentes nos Estados e nos Municípios."

Aqui está a limitação do ganho salarial pelo teto do
titular de cada Poder.

No art. 33 das Disposições Transitórias, o Relator Ber
nardo Cabral teve o cuidado de pôr um freio aos salários
dos chamados "marajás" da Administração Pública,
quando diz:

"Art. 33 - Os vencimentos, remunerações,
quaisquer vantagens e adicionais que estejam
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sendo percebidos em desacordo com esta Consti
tuição serão, na data da sua promulgação, ime
diatamente reduzidos aos limites nela determina
dos, não se admitindo invocação de direito adqui
rido ou percepção do excesso a qualquer título."

E por fim, no art. 6.°, no item n.o IV, 'estabelece clara
mente a desindexação do salário mínimo:

"Salário mínimo nacionalmente unificado, ca
paz de satisfazer as suas necessidades básicas e
às de sua família, com reajustes periódicos, de
modo a preservar o seu poder aquisitivo, vedada
sua vinculação para qualquer fim."

O ilustre Constituinte Ademir Andrade, no momento
em que propõe uma vinculação do salário mínímo, está
criando um verdadeiro instrumento de bloqueio, para a
elevação dos salários mais baixos e principalmente para o
ganho dos trabalhadores que percebem somente o salário
mínimo.

A desvinculação é saudável e positiva, porque é a úni
ca forma de permitir que avancem os ganhos dos baixos
salários. E toda forma de vinculação significa bloqueio aos
pequenos assalariados.

Portanto, o parecer da Relataria é contrário à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Com parecer contrário do Relator, passamos à votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Haroldo Sabóia, Nelton
Friedrich, Paulo Ramos, Miro Teixeira, Vicente Bogo, Jorge
Hage, Brandão Monteiro, Lysâneas Maciel, Luiz Inácio
Lula da Silva, plinio Arruda Sampaio, Haroldo Lima e
Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguintes Constituintes:
Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos
Mosconi, Carlos sant'Anna, Celso Dourado, Egídio Fer
reira Lima, Fernando Henrique Cardoso, João Calmon,
José Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José
Serra, José Dlísses de Oliveira, Mário Lima, Nelson Carnei
ro, Nilson Gibson, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra,
Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas,
Theodoro Mendes, Wilson Martins, José Carlos Grecco,
Vilson Souza, Octávio Elísio, Euclides Scalco, Chagas Ro
drigues, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Christóvam Chia
rádía, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Lins, José
Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís Eduar
do, Mário Assad, Orcar Corrêa, Paulo Pimentel, Sandra
Cavalcanti. Enoc Vieira, Jonas Pinheiro, Ricardo Izar,
Valmir Campelo, Jofran Frejat, Antônio Carlos Konder
Reis, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia,
Virgílio Távora, José Maurício, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Sólon Borges dos Reis, Adolfo Oliveira, José Maria
Eymael e Roberto Freire. ABSTENÇÃO dos Constituintes
Severo Gomes e Darcy Pozza.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 14 Cons
tituintes; votaram NÃO 59 Constituintes; abstiveram-se
de votar 2 Constituintes. Total: 75 votos. O Destaque foi
rejeitado.

Passamos agora ao pedido de preferência n.O ...

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGm - Sr. Pre
sidente, antes que V. Ex.a inicie uma nova votação, gosta
ria que me concedesse a palavra para a formulação de
uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Constituinte Gastone Righi, para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, antes de passar à votação, gostaria que V. Ex.a me

concedesse uma questão de ordem, para formular, inclusi
ve, uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não.

O SiR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, o Correio Braziliense de hoje me brinda com um
artigo grosseiro, no qual me lança epitetos típicos de um
nível bem baixo e até imerecidos. Não desejo entrar na
apreciação subjetiva quanto ao merecimento ou não, mes
mo porque tenho bons amigos neste jornal, trato-os sem
pre com urbanidade, seriedade, atenção e muito respeito.
Se não tive reciprocidade, isto não é muito importante.
Entretanto, desejo corrigir uma informação, esta sim,
fundamental. É um erro de informação. O que foi veicula
do na matéria é absolutamente falso. V. Ex.a e o digno
Relator, Constituinte José Fogaça, foram também perso
nagens. Foram mencionados três fatos, omitindo-se a se
qüência deles. Um deles diz respeito a uma questão de or
dem que levantei para que um destaque meu pudesse ser
votado. Estávamos sob a Presidência do Constituinte Jar
bas Passarinho, que acabou me concedendo a questão de
ordem, pois eu tinha dois destaques sobre a matéria e esta
foi votada.

o segundo caso refere-se a uma reclamação minha ao
Constituinte José Fogaça, pela qual, por recomendação de
S. Ex.a e decisão de V. Ex.a, resolveu-se que, sempre que
não se tivesse dado os três votos do PTB, se poderia, a
qualquer tempo, antes de encerrada a votação, conferir o
terceiro voto.

A matéria omite estes fatos, na verdade distorce-os,
apenas para extereotipar, na minha pessoa, uma persona
lidade que, tenho certeza, não se configura com o meu
comportamento, dentro da Comissão.

Assim, aqui fica o meu protesto e a minha reclamação
para que a Mesa faça reparar, pelo menos, a informação
do Correio Braziliense, que é péssima, errônea e tenden
ciosa, fazendo com que os leitores se equívaquem quanto
aos fatos corretos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Agradeço a V. Ex.a e acho importante que se registre em
Ata. Eu não li a matéria, mas posso dizer a V. Ex.a que
esta Presidência tem encontrado no Líder do PTB, aqui
presente, Constituinte Gastone Righi, uma permanente
cooperação. Todas as vezes que V. Ex.a tem pedido a pala
vra pela ordem tem-se demonstrado um lutador em defesa
de suas próprias idéias, como todo Constituinte deve ser.

Destaque n.O 3513-87 -, do Sr. Eduardo Bon
fim, "que suprime art. 40 inciso 111 do Substitu
tivo n,v 2". (265.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos, agora, ao Destaque n.O 3513, do Constituinte
Eduardo Bonfim, cuja emenda propõe a supressão do
inciso lU do art. 40, subscrita por todas as Lideranças.

Pergunto, em primeiro lugar, se os Srs. Constituintes
aceitam a concessão de liderança para a discussão da pre
ferência desse destaque. (Pausa)

Em votação a preferência.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo perma
neçam sentados. (Pausa)

Aprovado.

Tendo sido aprovada a preferência, vou dar a palavra
ao autor. 9 d.estaque pede para que se suprima, no Capí
tulo VI, o mClSO lU do art. 40, que diz que capitula entre
os casos de intervenção,

" . " pôr termos a grave comprometimento da
ordem pública."



1628 Quarta-feira 27 DlARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

Tem a palavra o nobre Constituinte Eduardo Bonfim.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO BONFIM - Sr.
Presidente, ao propormos a supressão do inciso III do art.
40, que afirma que "a União poderá intervir nos Estados
para pôr termo a grave comprometimento da ordem pú
blica". Na realidade, Sr. Presidente, esse inciso possibilita
que a União venha a intervir nos Estados com a finali
dade alheia aos superiores interesses da Nação e ao sabor
de interesses políticos mesquinhos. Esse inciso, na reali
dade, é extremamente subjetivo, é genérico e não tipifica
a gravidade do comprometimento aludido. Conseqüente
mente, Sr. Presidente, fere o princípio consagrado da auto
nomia dos Estados.

Portanto, Sr. Presidente, propomos a supressão desse
artigo, e como sugestão deixamos aqui um outro destaque
que tipifique a gravidade do comprometimento, que exem
plifique em que situação, de qual gravidade poderá a
União intervir nos Estados. Dessa forma em que se encon
tra esse inciso, realmente, fere totalmente, pela subjetivi
dade, pela generalidade, o princípio consagrado da auto
nomia dos Estados.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Algum dos Srs. Constituintes deseja pedir a palavra para
encaminhar a votação em sentído contrário? (Pausa)

Não havendo quem peça a palavra, concedo a palavra
ao nobre Relator, para que opine.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,
Sr.as e Srs. Constituintes, a Relatoria se sente no dever
de pedir toda a atenção, de resto habitual, dos ilustres
integrantes da Comissão de Sistematização, para esta
emenda supressíva do eminente Constituinte Deputado
pelo Partido Comunista do Brasil.

Basta a leitura do texto para que se veja o correto
alcance da previsão de um dos casos de intervenção federal
nos Estados e no Distrito Federal. Qual é este caso? "Pôr
termo a grave comprometimento da ordem pública". Eu
imagino - e tenho o privilégio de falar em nome do Rela
tor-Geral e dos meus companheiros da Relatoria Adjunta
e Auxiliar - que nenhuma hipótese está melhor e mais
nitidamente configurada do que esta. Ainda há pouco, o
eminente Constituinte José Fogaça me lembrava um argu
mento seu, expendido a propósito de um texto de emenda
com objetivo semelhante à do nobre representante, autor
do destaque. Esse dispositivo é de defesa do Estado demo
crático não é de defesa de uma ditadura militar. Temos
de dei~ar de raciocinar em termos de regime autoritário,
de regime de força, para pensarmos na defesa daquela
democracia que desejamos plena e, por isso mesmo, com
os seus instrumentos legítimos de defesa.

Eis a razão por que, embora tenhamos a maior sim
patia pelo autor da emenda, somos contrários a ela e pedi
mos a manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Em votaãço.

(Procede-se-à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cristina
Tavares Haroldo Sabóia, José Paulo Bisol, Nelton Frie
drich P~ulo Ramos Raimundo Bezerra, Sigmaringa Seixas,
Rose'de Freitas, ViÍson Souza, Vicente Bogo, Octávio Eli
sio Chagas Rodrigues, Brandão Monteiro, José Maurício,
!LY~âneas Maciel, Francisco Rossi, Joaquim Bevilacqua,
Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo
Lima Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram NAO os
Senh~res Constituintes: Alfredo Campos, Antônio Britto,
Artur da Távola, Egídio Ferreira Lima, Fernando Henrique

Cardoso, João Calmon, José Fogaça, José Ignácio Ferreira,
José Richa, Mário Lima, Milton Reis, Nilson Gibson, Pi
menta da Veiga, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Theo
doro Mendes, Wilson Martins, Robreto Brant, José Carlos
Grecco, Michel Temer, João Agripino, José Costa, Daso
Coimbra, Afonso Arinos, Alceni Guerra, Aloysio Chaves,
Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Eraldo Ti
noco, Inocêncio Oliveira, José Lins, José Santana de Vas
concellos, Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osval
do Coelho, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira,
Jonas Pinheiro, Simão Bessím, Ricardo Izar, Valmir Cam
pelo, Jofran Frejat, Anôníocarlos Konder Reis, Darcy
Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia,
Virgílio Távora, Gastone Righi, Adolfo Oliveira e José
Maria Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 25 Cons
tituintes; votaram NÃO 53 Constituintes. Total: 78 votos.
O Destaque foi aprovado.

Passa-se ao pedido de preferência para o Destaque de
n.o 1201 relativo ao caput do art. 50, do Substitutivo Ca
bral 11.

O Constituinte Vivaldo Barbosa pede que se suprima
a parte final do art. 50 a partir da expressão - "Polícias
Militares e Corpos de Bombeiros".

O artigo ficaria assim: "As patentes com ~s prerro
gativas os direitos e deveres a elas inerentes, sao assegu
radas ~m toda a plenitude aos oficiais da ativa, da reserva
ou reformados, das Forças Armadas". E em seguida S. Ex a
pede que se suprima: - "Das Polícias Militares e dos
Corpos de Bombeiros dos Estados."

Em votação a preferência.

Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Aprovada a preferência.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Vivaldo

Barbosa.
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.

Presidente, eu retiro o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Agradeço a V. Ex.a por mais essa cooperaçao.

Destaque n.o 005803-87, do Sr. César. M~a,
"que suprime o § 5° do art. 44, do Substítutíve
n" 2".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passa-se ao pedido de preferência para o Destaque de
n.O 5803 do ilustre Deputado César Maia.

O Destaque pede que o parágrafo 5.0 , do art. 44, seja
suprimido.

O parágrafo 5 ° do art. 44, diz o seguinte:

"Os Cargos em Comissão e as funções de Con
fiança na administração pública, serão exercidos
preferencialmente por servidores ocupantes de
cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos
e condições previstas em lei."

Em votação a preferência.
Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa)
Aprovada.

Aprovada a preferência, concedo a palavra ao Cons
tituinte César Maia.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presiden
te, Srs. Relatores, Srs. Constituintes, na verdade o que se
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objetiva com essa emenda supressiva é retorn~r ~o texto
do Substitutivo n,v I, onde os cargos em comissao eram
privativos dos funcionários públicos, com exceção daque
les diretamente subordinados à administração superior.
Entendemos que esta é a forma de fortalecer o Poder
Legislativo na medida em que dá característica profissio
nal à administração pública, evitando e restringindo a ma
nipulação política.

Nesse sentido, entendemos que é do interesse de todos
aqueles que querem o fortalecimento de uma administração
pública profissional independente, o que é de interesse e
garantia para o fortalecimento do Legislativo.

Peço ao Sr. Relator que comente essa emenda, que
está inspirada no texto do Substitutivo n,v 1, e peço o
apoio dos Srs. Constituintes.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Tem a palavra o Relator, Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, o nobre Constituinte
César Maia, ao defender o seu destaque, já apresentou as
razões que o levaram a propor à Comissão de Sistematiza
ção a substituição do que dispõe o art. 44, § 5.°, pela nor
ma correspondente inscrita no Substitutivo nO l.

O Substitutivo n.O 1 estabelece para o provimento dos
cargos em comissão, em todos os níveis e de quaisquer
graus, a obrigatoriedade do ocupante ser do quadro de
funcionários públicos, ser servidor público. E a regra escri
ta no substitutivo do Sr. Relator estabelece um princípio
menos rígido. Diz o § 5.°:

"Os cargos em comissão e funções de confian
ça na administração pública serão exercidos pre
ferencialmente por servidores ocupantes de cargo
de carreira técnica ou profissional, nos casos e
condições previstos em lei."

O Sr. Relator-Geral acolheu a idéia de se dar prefe
rência, quanto ao exercício de cargos em comissão e fun
ções de confiança, a funcionários de carreira, a servidores
públicos efetivos, mas não acolheu a idéia em termos
absolutos. A realidade, a prática estão a aconselhar que
se estabeleça preferência, que se dê ênfase à valorização
do servidor público de carreira, mas que não se impeça
que o administrador convoque de outros setores pessoas
de sua confiança para exercerem cargos em comissão ou
funções que exigem um conhecimento, um entendimento
entre o responsável pela função de chefia e aquele que
vai assessorá-lo ou auxiliá-lo.

O Sr. Relator-Geral entende que o § 5.° do Substi
tutivo II atende às preocupações do nobre Sr. Consti
tuinte César Maia, mas não as leva ao extremo de im
pedir que um titular de uma função pública eletiva não
convoque em setores outros que os do serviço público
pessoas da sua integral confiança para comporem a sua
equipe, para o ajudarem a desenvolver as suas ativida
des, a cumprir a sua missão. Estas são as razões pelas
nuaís o Sr. Relator-Geral mantém-se favorável ao tex
to do substitutivo e se manifesta contrário à adoção da
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Passaremos à votação.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presí
dente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não, Ex.a

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Retiro o
destaque, Sr. Presidente, tendo em vista que o interesse
é retornar o Substitutivo n.O 1, e como a retirada. pre-

ferencialmente, não atenta para isso, retorno no Ple
nário com o substitutivo completo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Agradeço a V. Ex.a a compreensão dinâmica do pro
cesso.

Quero avisar aos Srs. membros da Comissão de Sis
tematização que amanhã começaremos a votar o Títu
lo IV, e que, portanto, meia hora antes do início da
sessão das 8 horas e 30 minutos às 9 horas, os srs, Cons
tituintes deverão apresentar à Mesa as preferências que
desejarem e se assim o desejarem, sem prejuízo, natu
ralmente, das preferências acordadas pelas lideranças.
(Pausa)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, no caso da não apresentação de preferências,
V. Ex.a seguirá os capitulas dentro do que está no subs
titutivo?

O SR. CONSTITUINTE (Fernando Henrique Cardo
so) - Naturalmente. (Pausa)

Destaque n.O 2376-87 - Emenda n.v 1P
15486-3, do Sr. Luiz Gushiken, "que adita artigo
ao Capítulo VIII do Título IV do Projeto de
Constituição". (266.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Temos sobre a mesa um pedido de preferência para
o Destaque n.v 2376, relativo a uma emenda aditiva do
Constituinte LuJ1z Gushiken ao art. 43. A emenda do
Deputado diz o seguinte. (Pausa)

Imagino que haja um equívoco, porque a emenda
diz: Capítulo VIII, Título IV do Projeto.

Está presente o Constituinte Luiz Gushiken? (Pausa)

A questão não é de indicação, mas de esclarecimen
to à Mesa, porque o dispositivo emendado diz respeito
ao Capítulo VIII do Título IV do Projeto, e estamos no
Título III. Trata-se do antigo "Cabral" que espero que
eorresponda ao novo "Cabral". E diz:

Incluam-se os seguintes artigos:

"Art. - A partícípação popular nas funções
públicas, ao lado de outras formas previstas nesta
Constituição, se dará por conselhos populares, na
forma do disciplinado em lei."

É uma emenda aditiva.

Esta matéria está prejudicada. Não há aqui nenhuma
indicação. É só este artigo:

"A participação de funcionários na questão das
entidades da administração indireta, ao lado de
outras formas previstas nesta Constituição e na
legislação, se dará por intermédio da eleição di
reta de representantes dos órgãos diretivos."

Em votação a preferência.
Os Srs. Constitunites que a aprovam, queiram perma-

necer sentados (Pausa)

Aprovada pela maioria.

Em votação o destaque.

Tem a palavra o nobre Constituinte Plínio Arruda
Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, vou fazer a defesa desta emenda porque
o assunto é importante, o nosso partido tem interesse e o
povo brasileiro ganhará com a sua aprovação.

A emenda está dentro da linha de um série de outras
emendas que estamos colocando aqui e de várias emendas
que foram, inclusive, acolhidas na Casa. A idéia é ampliar
a participação das pessoas na direção da coisa pública; a
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idéia é democratizar o Poder; a idéia fi fazer com que
cada vez mais as autoridades respondam à representanti
vidade de suas bases sociais

Diz a emenda que nos órgãos de administração indi
reta haverá a participação dos funcionários da empresa
na sua gestão por intermédio da eleição de representantes
nos seus órgãos diretivos.

A emenda se explica por si só e está dentro dessa linha
de ampliar o controle, enfim, a participação do povo em
todos os órgãos de decisão. Acho que isso basta, haj a vista
a pressa com que estamos trabalhando.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gerson Peres,
que falará contra.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente e prezados colegas, os caminhos do Constituinte
Plinio Arruda Sampaio se cruzam sempre com os meus.

Em que pese o meu respeito e admiração pela bri
lhante inteligência do eminente Constituinte, quero con
testar seus argumentos com fatos muito simples: imagi
nem V. Ex.as aceitarem na Constituição um tipo de deter
minação dessas, em que os empregados, subordinados à
direção geral, tenham que eleger diretamente os outros
diretores que vão trabalhar sob a direção geral. Em pri
meiro lugar, vamos inverter o princípio da autoridade e
vamos dar àqueles cidadãos, por eleição, talvez uma força
até muito maior do que a do diretor-geral da entidade.
Perde-se o princípio da confiança se talvez escolherem a
pessoa que não tenha entrosamento, conhecimento técni
co-administrativo para entrosar os serviços dessas enti
dades. li: um sistema que, na prática, não pode funcionar
dentro do sistema político que adotamos. Adotamos uma
democracia participativa, é verdade, dentro de um sistema
de governo neocapitalista, e nós não estamos dentro de
um sistema socialista, esta que é a verdade. Para que isso
pudesse funcionar seria preciso que tivéssemos uma Cons
tituição socialista de cabo a rabo, do começo ao fim, com
toda uma estrutura sooíalísta,

Entendo que esses tipos de emenda são perturbado
ras da consolidação do regime democrático, dentro do
sistema em que vivemos; são criadoras de problemas, e vão,
inclusive, inviabilizar a produtividade, vão burocratizar
muito mais o sistema administrativo atual. Por isso é que
esses conselhos populares ao eleger, dentro de uma admi
nistração indireta, administradores que são subordinados
ainda a um topo maior da administração, vão gerar con
flitos permanentes e aquele que foi eleito talvez tenha
muito mais poder de força e de fogo para aviltar o prin
cípio da autoridade superior das instituições da adminis
tração indireta.

Com estas considerações, chamo a atenção dos emi
nentes colegas para atentarem para o fato de que também
esta matéria já é vencida e, pela coerência da decisão da
Comissão de Sistematização, nós devemos rejeitá-la. Já
rejeitamos os Conselhos Regionais, já rejeitamos os Con
selhos Distritais, já rejeitamos os Conselhos Comunitá
rios Municipais e agora vamos rejeitar os Conselhos Ad
ministrativos Internos, estes que pretendem eleger direta
mente nas administrações indiretas, administradores, so
brepondo-se ao princípio da autoridade geral dessas enti
dades.

Com estas modestas e despretensiosas considerações
apelo aos eminentes colegas para que fiquem com o texto
e rejeitem, conseqüentemente, a emenda proposta pelo
eminente Constituinte Plínio Arruda Sampaio.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Relator, para opinar.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, Srs.
membros da Comissão de Sistematização, lembro aqui
que esta Comissão já aprovou, em oportunidade anterior,
uma emenda de autoria do Senador Nelson Carneiro que
diz:

"É assegurada a participação dos trabalhado
res e empregadores, em todos os órgãos, onde
seus interesses profissionais e previdenciários se
jam objeto de discussão e deliberação."

A esta Relatoria parece que cumpre e cabe aos traba
lhadores da administração pública federal exercem a sua
representação junto àqueles órgãos que deliberam sobre
seus interesses profissionais e previdenciários como bem
recomenda e propõe a emenda Nelson Carnei~o.

No entanto fazer com que os funcionários públicos
participem da administração das empresas estatais sig
nifica dar-lhes uma superdimensão representativa, é 'fazer
com que se sobreponham à própria representação demo
crática do voto direto, da representação gerada pelas elei
ções institucionais que se realizam de 4 em 4 anos para o
Legislativo e para o Executivo.

Quem deve gerir as empresas estatais é o povo, é a so
ciedade brasileira através dos seus representantes legítí
~amente eleitos e pelo voto majoritário. Qualquer outro
tipo de representação é cooperativismo e pode ter um pe
rigoso caráter antidemocrático.

Por isso a posição da Relataria é contrária a esta
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tendo opinado o Sr. Relator, vamos passar à votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Alfredo Campos, Carlos Mosconi, Cristina
Tavares, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto José
Paulo Bisol, Mário Lima, Nelton Friedrich, Paulo Ramos,
Sigmarínga Seixas, Roberto Brant, Michel Temer, João
Agripino, Israel Pinheiro, Vilson Souza, Vicente Bogo,
Jorge Hage, Octávio Elísio, Chagas 1R0drigues, Mário As
sad, Sandra Cavalcanti, Brandão Monteiro, José Mauricio,
Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim
Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sam
paio, José Maria Eymael, Haroldo Lima, Roberto Freire e
Jamil Haddad. Votaram NÃO os Senhores Constituintes:
Antônio Britto, Artur da Távola, Celso Dourado, Fernando
Henrique Cardoso. João Calmon, José Fogaça, José Freire,
José Geraldo, José Ulísses de Oliveira, Nelson Carneiro,
Nilson Gibson, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Ro
drigues Palmas, Theodoro Mendes, Wilson Martins, Daso
Coimbra, Euclides Scalco, Afonso Arinos, Alceni Gnerra
Aloysio Chaves, Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Ino~
cêncío Oliveira, José Jorge, José Lins, José Santana de
Vasconcellos, José Thomaz Nonõ, Luís Eduardo, Oscar
Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza,
Enoc Vieira, Jonas Pinheiro, Simão Sessim, Ricardo Izar
Gilson Machado, Jofran Frejat, Antôniocarlos Konder Reis:
Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz
Maia, Virgílio Távora e Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 34 Cons
tituintes; votaram NAO 46 Constituintes. Total: 80 votos.
O Destaque foi prejudicado por falta de quorum qualifi
cado.

Quero lembrar que a emenda Nelson Carneiro já aten
dia ao que foi pedido neste Destaque.

Destaque n.? 4127-87 - Emenda n,? ES·
23987-2, do Sr. Francisco Pinto, "que adita Ineíso
ao art. 63 do Substitutivo n.o 1 (art. 44 do Substituo

tivo n.? 2)". (267.a votação)
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Passamos ao Requerimento de Preterêncía de n.o 4127,
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que recai sobre emenda do Constituinte Francisco Pinto e
dispõe o seguinte, para acrescentar:

"Nenhum concurso terá validade por prazo
maior de quatro anos, contados da sua homolo
gação."

Em votação o requerimento. Os Srs. Constituintes que
estiverem de acordo, queiram permanecer como estão.
(Pausa)

Está aprovado o requerimento de preferência.

Concedo a palavra ao Constituinte José Maria Eymael,
posto que há uma indicação do Constituinte Francisco Pin
to para que S. Ex.a defenda a sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, Sras e Srs. Constituintes, o § 4.° do art. 44 es
tabelece um salutar princípio constitucional, segundo o
qual aqueles concursados terão preferência sobre os novos
concursados no preenchimento dos respectivos cargos e
funções.

Todavia, Sr. Presidente, a redação, embora meritória,
da forma como está, restou incompleta, uma vez que a
atual permite a eternização do resultado dos concursos pú
blicos. Pela redação do texto, os resultados de concursos
públicos poderão ser eternizados, impedindo a realização
de novos concursos. '

Isto fere dois aspectos. De um lado, temos conheci
menta pleno da realidade moderna, onde em grande parte
do conhecimento humano existe uma rápida evolução, o
que estabelece como imperativa a necessidade da refor
mulação de conhecimento e de reavaliações.

De outro lado, temos também o fato inconteste de que
o concurso público estabelece uma seleção natural de po
tencialidade. A emenda do ilustre Constituinte Francisco
Pinto, ao mesmo tempo em que continua contemplando o
princípio que está contido na forma constitucional, com
pleta a redação estabelecendo o seguinte:

"Nenhum concurso público poderá ter um
prazo de validade superior a quatro anos."

Portanto, Sr. Presidente, a emenda é meramente adi
tiva. Permanece o espírito do texto constitucional e esse
espírito é completado com esta prudência, representada
pela emenda do Constituinte Francisco Pinto, que esta
belece que:

"Nenhum concurso público terá um prazo de
validade superior a quatro anos."

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Tem a palavra, para encaminhar contrariamente à emenda.
o nobre Constituinte Oscar Corrêa.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊlA - Sr. Pre
sídente, serei ,rápido em minhas observações.

Em que pese o elevado espírito do ilustre legislador
Francisco Pinto, parece-me que a emenda de S. Ex.a ao
invés de beneficiar o funcionário público, eventualmente o
aprovado, ela acaba indo de encontro aos seus interesses,
ocasionando-lhe e acarretando-lhe um prejuízo incalculá
vel. Senão, tomo a liberdade, Sr. Presidente, em utíllzar
me, inclusive, das razões que S. Ex.a invocou para justi
ficar sua emenda.

Diz S. Ex.a que, por outro lado, a ausência de prazo de
legitimidade do concurso geraria uma dupla interpreta
ção: ou o administrador público é árbitro absoluto do lap
so de tempo de sua validade, com o que concordo com
S. Exa., ou ele vale ad extremum, isto é, enquanto não se
aproveitam todos os aprovados, mesmo que' isso dure 20

anos; a administração se veria impedida de reabrir novo
concurso.

Data venia, Sr. Relator, prefiro que S. Ex.a, o ilustre
autor, fique durante 20 anos esperando que todos os apro
vados em concurso público venham a ser aproveitados, a
que ele reabra um novo concurso público em detrimento,
em prejuízo claro àqueles que já foram aprovados e even
tualmente não foram, ainda, chamados.

Então, fico com o espírito de S. Ex.a, mas contra o
texto que me parece, ao contrário, essencialmente preju
dicial àqueles que foram aprovados em concurso público.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,
Srs. e Sras. Constituintes:

A Relataria tem conhecimento de entendimento das
Lideranças favorável a esta emenda. Mas está no dever de
justificar o texto que consta do projeto, que é um texto
muito bom. Por quê? Diz o texto:

"Será convocado para assumir seu cargo ou
emprego aquele que foi aprovado em concurso
público de provas e títulos, com prioridade sobre
novos concursados, na carreira. A convocação será
por edital e fixará prazo improrrogável."

Que prazo é este? É o prazo que depende de cada
atividade, de cada especialidade. O objetivo do Relator
foi o de prestigiar a ínstítuíção do concurso público e
foi o' de impedir certas manobras que acontecem no ser
viço público de se esgotar a validade de um concurso
em que vários cidadãos foram aprovados, pelo simples gos
to de atender a novos clientes, a novos interessados em
ingressar no serviço público. E mais: se for, desde .logo,
decretada a validade, por igual, de todos os concursos,
como, no máximo de quatro anos, vamos ensejar a circuns
tância de que o concurso caduca e, em seguida, poderão
ser aproveitados os servidores de caráter interino ou pode
rão entrar outros pela "janela". A Relataria não tem nada
a opôr, se o Plenário entender de aprovar o texto da emen
da, mas pondera que o texto do projeto é muito melhor
(Muito beml) -

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte José Ser·
ra,

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presíden
te, gostaria de pedir um esclarecimento que é muito impor
tante para a decisão sobre a votação e que, talvez, o nobre
Relator ou V. Ex.a pudesse nos dar. O § 4.° do art. 44 que
é _o que está recebendo uma emenda aditiva, diz o se·
guinte:

"Será convocado para assumir seu cargo ou
emprego aquele que foi aprovado em concurso pú
blico de provas e títulos, com prioridade sobre
novos concursados, na carreira.

A convocação será por edital e fixará prazo
improrrogável."

Pergunto o seguinte: este dispositivo implica ou não
na perenidade da validade do concurso público? Esta é a
questão chave. Suponhamos que alguém faça o concurso;
se dali a 10 anos fosse admitido alguém, obrigatoriamente
esta pessoa teria prioridade? Ou seja, haveria uma pereni·
dade ou, não? Isto é muito importante para se decidir a
votação, porque a emenda proposta estabelece um prazo
que, automaticamente, suprime a perenidade, caso ela
exista.

Pergunto: existe a perenidade?
_ ,O,SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

No meu modo de entender; quando leio aqui o artigo,
existe. Entretanto, ouço o Sr. Relator. ' :
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o SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Acho que a
consulta feita pelo nobre Constituinte José Serra é prece
dente. O que o dispositivo do texto afirma é que para cada
concurso o edital fixará o prazo de validade daquele eon
curso, que pode ser diferente. Um concurso pode ter a
validade de até 8 anos, outro deve ser de 2 anos ou 3. É
por isso que o texto não engessa em 14 anos uma validade
que, a nosso ver, deveria ficar para ser fixada a cada oca
sião do editar do concurso.

Esta é a explicação e a justificação que dou ao nobre
Constituinte José Serra, porque em nenhum momento po
deria perdurar a impressão de que se desejava assegurar
a perenidade daquele concurso.

Gostaria de ter merecido do nobre Constituinte José
Serra a mesma e justíssima atenção que a Relataria lhe
dispensou.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Sr. Constituinte Virgildásio de Senna.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
Sr. Presidente, levanto uma questão de ordem. Evidente·
mente, não me parece que a matéria seja daquelas que de
vam figurar como dispositivo constitucional. Ela me pa
rece mais apropriada para o Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis da União, dos Estados e dos Municípios.
Mas, como a matéria envolve direitos já existentes e dí
reitos a serem adquiridos, proponho a V. Ex.a que trans
fira, de ofício, o assunto para as Disposições Transitórias,
onde o assunto poderia ser melhor enquadrado, se não
fosse transferido ao Estatuto dos Funcionários Públicos
Civis da União, mesmo porque envolve questões que se
implicam: aqueles que já fizeram concurso agora e que
teriam o prazo da sua validade ampliado, e aqueles que,
agora, vão se submeter a concurso. E se estaria tratando,
agora, não fosse prorrogado, de forma desigal assuntos
que são realmente iguais, isonômicos.

Por isso, parece-me que seria mais apropriado que
V. Ex.a, usando dos poderes que esta Casa lhe deferiu,
levasse o assunto às Disposições Transitórias ou para o
Estatuto dos Funcionários Públicos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não creio que disponho de tantos poderes. Mas consulta
ria ao Plenário.

Constituinte Nelson Carneiro, V. Ex.a desejaria fazer
uso da palavra?

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, a dúvida continua, apesar do esclarecimento do
Relator. Gostaria que o Relator esclarecesse...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Quero informar ao Plenário que há oradores falando. Peço
mais silêncio para que nós possamos prosseguir com a
votação.

Tem a palavra o nobre Constituinte Nelson Carneiro.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.

Presidente para um esclarecimento. Se houver um con
curso em'que forem aprovados 10 mil candidatos, não
haverá a possibilidade de se fazer um novo concurso, para
a nova geração, enquanto estes 10 mil candidatos aprova
dos não forem aproveitados? Él essa a dúvida.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
A dúvida que assola V. Ex.a também é minha, razão pela
qual, ao responder ao. Consti~uinte o!0sé Ser~a, eu cti:s~e
que, lendo o texto eu tínha a impressao que SIm, que ~l'1a

assegurar a perenidade A interpretaçao do Relator e dífe
rente. Vejam V. Ex.as que o texto, no mínimo, comporta
mais de uma interpretação. Entretanto, não disponho aqui
de meíos senão o regimental. O regimental manda-me pro
ceder à votação da matéria.

Srs. Constituintes, por favor, queiram tomar seus luga
res. (Pausa)

Os que estiverem de acordo com a Emenda Chico
Pinto, dirão SIM; caso contrário, obviamente, NÃO.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Alfredo Campos, Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da
Távola, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares,
Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Haroldo
Sabóia, João Calmon, José Paulo Bisol, José Ulísses de
Oliveira, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima
Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Sigmaringa Seixas,
Virgildásio de Senna, Rose de Freitas, Roberto Brant, Aécio
Neves, Michel Temer, João Agripino, Israel Pinheiro Vil
son Souza, Vicente Bogo, Jorge Hage, Octávio Elísio 'Cha
gas Rodrigues, Alceni Guerra, Eraldo Tinoco, Osvald~ Coe
lho, Sandra Cavalcanti, Valmir Campelo, Lysâneas Maciel
Luiz. Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, José
Mana Eymael, Haroldo Lima, Roberto Freire e Antonio
Farias. Votaram NAO os Senhores Constituintes' Abi
gail. Feitosa: Fernando Be~erra Çoelho, José Fogaça, José
Freire, Jose Geraldo, Jose Ignacio Ferreira Mário Li
ma, Nilson Gibson, Raimundo Bezerra, Re~ato Vianna
Rodrigues Palma, Severo Gomes, Theodoro Mendes Wil ~
son ~artins, Délio Braz, Daso Coimbra, Aloysio Chaves,
FranCISCO Benjamim, Inocêncio Oliveira, José Lins, José
Sa.n~anade Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo,
Mano Assad, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Ricardo Fiú
za, Enoc Vieira, José Tinoco, Simão Sessim Ricardo Izar
Gilson Machado, Jofran Frejat, Antônio Carlos Konde;
Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho José
Luiz Maia, Virgílio Távora, Brandão Monteiro José 'Mau
rício, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim' Bevilacqua
Adolfo Oliveira e Jamil Haddad. ABSTENÇAO do Consti~
tuinte José Jorge.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - O Constituinte Ja
mil Haddad apenas ratifica para que conste dos Anais, o
seu voto SIM.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
~ ~esa vai proclamar o resultado: votaram SIM 43 Cons
tItumtes; votaram NAO 46 Constituintes' absteve-se de vo
tal' 1 Constituinte. Total: 90 votos. O Destaque foi prejudí
cado por falta de "quorum" qualificado.

Destaque n.O 0048·87 - Emenda n.O ES-24761-1,
do Sr. Cunha Bueno, "que suprime da alínea "a",
inciso VII, do art. 52, do Substitutivo n.O 1 a ex
pressão "forma republicana" (art. 40, inciso VII,
alínea "a" do Substitutivo n.O 2).

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos, agora, ao pedido de Destaque n.O 48, que recai
sobre emenda do Constituinte Cunha Bueno.

A Emenda é a seguinte: eliminar-se no inciso VII, alí·
nea a, do art. 40, a expressão - "forma republicana", ou
seja, "que a União não intervirá nos Estados e no Distrito
Federal, salvo para assegurar a forma republicana". Reti·
ra-se isso e coloca-se só "representativa e democrática".

Em votação o pedido de preferência.
Os Srs. Constituintes que o aprovam, queiram perma

necer sentados. (Pausa)

Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Cunha Bueno.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Presí
dente e Srs. Constituintes:

O destaque que solicitamos é exatamente sobre o ar
tigo em discussão, para que possam os monarquistas exís
tirem no País.
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Muitos pensam que apresentei uma emenda para que
se instaure novamente a monarquia no País, o que não é
correto. A emenda que apresentamos é para que haja um
plebiscito para que o povo possa ser ouvido e possa decio
dir qual o-regime de Governo que deseja para o seu País.

Todos sabemos que a República foi instalada no País,
através de um golpe de força no ano de 1889; jamais, se
quer, o povo foi ouvido sobre qual sistema de Governo de
seja para o seu País. E após o Golpe de 1889,todas as Cons
tituições da República brasileira - todas, sem exceção 
repetem uma cláusula, que denominamos a "cláusula pé·
trea", inspirada pelo positivismo que reinava na época que,
associado ao militarismo, fez a Constituição de 1891. Cabe
lembrar que, na mesma, mais de 40% dos Constituintes
eram militares e mais de 80% participavam do movimento
positivista, no País.

Portanto, naquela época foi colocada uma cláusula na
Constituição, cláusula essa que vem sendo repetida em to
das as demais Constituições do nosso Brasil, impedindo
a existência de um movimento monarquista.

O que queremos é que se tire a expressão "a forma
republicana", porque república não é sinônimo de demo
cracia e, certamente, a nossa não tem sido, como não tem
sido também democráticas, lamentavelmente, as repúblí
cas dos países vizinhos.

Então, no Brasil, há uma discriminação àqueles que
pensam que a monarquia parlamentar poderia ser uma
forma de Governo.

Há algum tempo, aqui, nesta Casa, votei a favor da
legalização do Partido Comunista, o que não queria dizer
que eu era comunista. Queria apenas dar aos comunistas
o direito de poderem se organizar, de poderem fazer a sua
pregação e disputar, através do voto democrático, o direito
de existirem no País.

O que venho pedir hoje a este augusto Plenário é que
dêem, também, aos monarquistas, o direito de poderem se
organizar em movimento político e poderem empregar exa
tamente uma forma de governo que tem dado certo em
outros países e que já deu certo no Brasil, durante tantos
anos. Esta cláusula impede a existência de movimento po
lítico organizado que víss a implantar a monarquia !DOPaís.
Portanto, a anistia ainda não chegou aos monarquistas. Em
1891 colocou-se essa cláusula, e ela vem sendo repetida em
todas as Constituições brasileiras, inclusive no Estudo Afon
so Arinos, inclusive no Relat6rio Bernardo Cabral não
somente nesse artigo, mas também no art. 70. '

Devo esclarecer que aqueles que votarem a favor não
estarão votando a favor da monarquia, mas estarão votan
do tão-somente o direito de os monarquistas, a exemplo
de outras correntes de pensamento no Brasil, poderem
também se organizar, ter o seu direito de pregação e ter,
também, a possibilidade de receber votos dos demais bra
sileiros. Esta é a última anistia que falta, Srs. Constituintes.

Einstein já disse certa vez: "É mais difícil quebrar
um preconceito do que quebrar um átomo". Mas não é pos
sível que, em 98 anos de República, não seja possível a
existência de movimentos organizados que queiram a mo
narquia parlamentar e constitucional no Brasil.

Quero fazer um apelo a V. Ex.as: concedam àqueles
que, durante o governo monárquico em nosso País, jamais
proibiram a pregação republicana.

Como disse, e quero aqui repetir: aqueles que votarem
a favor da exclusão dessa frase, de maneira alguma esta
rão votando pela monarquia, mas pelo direito de um bra
sileiro poder ser monarquista. (Palmas)

O SR. RELATOR (José Fogaça) - A Relatoria vai se
pronunciar através do Constituinte Antônio Carlos Konder
Reis.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, Sr. Relator-Geral:

No exame da emenda, o nobre Constituinte Cunha
Bueno recomendou que não nos cingíssemos ao aspecto
técnico da proposição. Em homenagem mesmo à pertinácia
do nobre representante por São Paulo, que exerce aqui um
direito sagrado de defender que a Constituição brasileira
não impeça, através de um princípio ou de uma regra
substantiva, uma decisão que porventura o povo brasileiro
venha a tomar, em favor da forma de governo monárquico,
quero assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, cín
gír-me ao aspecto técnico. O destaque do nobre Sr. Cons
tituinte Cunha Bueno é inadequado e inoportuno. A emen
da de S. Ex.a deveria propor a modificação do art. 1.0
do projeto, que reza: "A República Federativa do Brasil".
Já aí é uma tomada de posição, é uma decisão dos Srs.
Constituintes em favor da forma de Governo, democrática
ou republicana.

Por outro lado, a supressão proposta se põe, neste
momento como uma contradição, porque é adotada a tor
ma republicana no art. 1.0 quando a regra do art. 40, in
ciso lU é uma conseqüência. Se a Constituição estabelece
o regime republicano, evidentemente se uma Unidade fe
derada contrariar esse princípio, não s6 pode, como deve
ser objeto de intervenção. A emenda caberia, ainda, no
art. 70, quando o projeto veda a apresentação de propostas
de emenda à Constituição que tenham como objetivo alte
terar o regime republicano, suprimir a República.

Assim, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, sem
o exame profundo do mérito da emenda, pois a tese do
nobre Sr. Constituinte por São Paulo merece todo respeito
por uma questão de ordem técnica, não há como acolher
a emenda sem se alterar o art. 1.0, que estabelece a Repú'
blica Federativa do Brasil, e sem também se alterar o que
dispõe o art. 70, que veda a apresentação de emendas à
Constituição que tenham por objetivo a supressão da Re·
pública. Essa regra do art. 40 é uma regra reflexa; ela es
tabelece como razão para a intervenção o desrespeito ao
regime republicano, porque no art. 1.0 está consagrado o
regime republicano. A emenda, portanto, chegou fora de
hora e em mau lugar. O Sr. Relator ínelína-se pela manu
tenção do projeto e se manifesta contrariamente à emenda.

Durante o pronunciamento do Sr. Antônio
Carlos Konder Reis, o Sr. Fernando Henrique Cal"
doso, Quarto·Vice-Presidente deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr. Jarbas Passa
rinho, 'I'erceíro-Víee-Presídente.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Presí
dente, diante dos esclarecimentos do Constituinte Konder
Reis, de que o assunto não prejudica o art. 70, que real·
mente é a "cláusula pétrea", retiro a emenda, baseado no
parecer não do Constituinte Antônio Carlos Konder Reis,
mas do Constituinte Antônio Carlos Konder Reis investido
da qualidade de sub-relator da Comissão, retornando nova
mente a votação da matéria no art. 70.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está bem.
V. Ex.a será atendido.

Destaque n.o 7830·87 - Emenda n.O ES·34177-4,
do Sr. José Serra, "que suprime o inciso 111 do
art. 53 do Substitutivo n.o 1 (art. 41, inciso 111 do
Substitutivo n.O 2)". (268.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
mesa requerimento de preferência, que passo a ler:

Requeiro, nos termos regimentais, preferência para
votação do Destaque n.o 7830·87, relativo à Emenda n.o
ES·34177, item 4, do Constituinte José Serra, com os apoia
mentos suficientes para que o requerimento possa ser
apresentado à Mesa.

Os Srs. Constituintes que estão de acordo com a pre
ferência permaneçam como se encontram. (Pausa)

Aprovado.
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Trata-se da supressão -do art. 41, inciso lU do Subs
titutivo U

Tem a palavra o Constituinte José Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, em primeiro lugar, explico do que
trata a minha emenda, que é equivalente à emenda supres
siva feita pelo Constituinte Vasco Alves, do Espírito Santo.

A emenda suprime o inciso lU do art. 41 do Capítu
lo VI.

O Capítulo VI trata da intervenção e o art. 41, da inter
venção dos Estados nos Municípios. E, aqui, são contem
pladas três hipóteses de intervenção: quando o Município
deixa de pagar, por dois anos consecutivos a dívida funda
da, salvo por motivo de força maior; quando não forem
prestadas as contas devidas, na forma da lei; e, em ter
ceiro, no qual proponho a supressão, não tiver sido apli
cado o mínimo exigido da receita municipal, na manuten
ção e desenvolvimento do ensino.

A minha proposta, que é também do Constituinte
Vasco Alves, tem o seguinte fundamento que eu gostaria
de explicar: em primeiro lugar, não reflete nenhuma frou
xidão com relação à necessidade de aplicarmos normas
constitucionais na prática e estabelecermos mecanismos de
sanção para a mesma. No entanto, creio que esta cláusula
de intervenção é inadequada. Em primeiro lugar, há uma
falta de isonomia no tratamento da questão. Não há a
hipótese de intervenção nos Estados, caso estes não cum
pram o mínimo exigido no dispêndio em educação, na
proporção de sua receita. Nem há nenhuma outra cláu
sula tão drástica no caso do Governo Federal e, no entanto,
se introduz uma cláusula específica apenas no caso dos
Municípios, quando, na verdade, essas três unidades, tanto
Municípios, quanto Estados, quanto União, deverão, por
artigos que veremos posteriormente, que provavelmente
serão acolhidos, aplicar percentuais mínimos no ensino.
Então, não há razão para se deixar apenas o Município
com a possibilidade dessa sanção.

Em segundo lugar, o próprio inciso lI, cuja manuten
ção defendemos, diz que poderá haver intervenção, caso
não forem prestadas as contas devidas na forma da lei.
Ora, se o Município não prestar conta devida, inclusive do
percentual que tem que aplicar, ele poderá ser passível
de intervenção e de outras sanções. Para isso existe o Tri
bunal de Contas e para isso existe o controle da Câmara
de Vereadores, inclusive mecanismos de representação po
pular contra o não cumprimento de determinadas medidas
Acredito que manter esse texto é, em primeiro lugar, espe
cificar algo que já está contemplado no mais geral; em
segundo, é dar uma arma que pode ser exercida de maneira
discricionária por governadores. Inclusive, porque pode
ocorrer, por exemplo, no mês de dezembro, por alguma
razão, a receita municipal explodir, aumentar bastante, e
portanto o percentual gasto no ensino, que foi estimado
para o ano inteiro, ser menor do que aquele que deveria
ser e isso justificar uma intervenção de um Estado no
Município, que pode ser feita discricionariamente com
base em argumentos de natureza política e mecanismos
discricionários de perseguição, e tudo mais. E finalmente
há um erro técnico que por si só seria suficiente para que
isso fosse suprimido. O erro é o seguinte, aqui diz: "Não
tiver sido aplicado um mínimo exigido da receita munici
pal". Não fala da receita de impostos. Receita municipal
inclui operações de crédito, taxas e todos os tipos de re
ceitas municipais. Há um erro que precisaria ser corrigido
e não há emenda para corrigir esse erro, porque aqui a
correção seria falar em receita de impostos. Isso por si
só, só justificaria suprimir o item, porque ficará inconsis
tente com o que vier a ser tratado depois. Portanto, por
razões de natureza técnica e de justiça, porque a mesma
coisa não se contempla para os Estados e para a União, e

porque trata-se de um dispositivo redundante uma vez
que já há outros mecanismos de controle, é qu~ proporia
a supressão deste item que corresponde além do mais
a uma reivindicação dos prefeitos, dos m~vimentos muni~
cípalístas, e dos Deputados munícípalístas que estão nesta
Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
encaminhar contra tem a palavra o nobre Constituinte
Oelo Dourado.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente, ~r:as ~ Srs. Constituintes, exatamente porque so
mos munícípalístas devemos ser cuidadosos nessa questão.
A_ argumentação do Constituinte José Serra chama aten
çao para alguns aspectos que poderemos responder da se
guínte maneira: No caso de situações especiais de exceção
há. toda possibil!dade ~e superar-se esse probl~ma sem qu~
haja a decretação da mtervençao. Mas, diante da situação
eJ.? que nos encontramos, ~e indiferença dos prefeitos mu
meipais com os recursos publicos, a tal ponto de em alguns
c~sos, _entenderem os prefeitos, que o fundo de participa
ç::o nao precisa de prestação de contas, porque é um
dinheiro a fundo perdido, e na questão da educação a indi
ferença também é muito grande. Então, em função da pró
pria realidade que enfrentamos no presente momento
entend? .que o que o. Relator estabelece é absolutament~
neces~arI<? e preven~lvo, e pode ajudar muito a própria
moralização da admínístração municipal.

Sr. Presidente, é chegado o momento de mostrarmos
que os recursos para as diversas tarefas, para os diversos
compromissos municipais estão no próprio município,
mesmo nos menores, onde há recursos suficientes quando
bem e _corretamente administrados. Então esse aspecto da
educação, que merece toda a atenção e a não prestação
lie c.o~t.as deve, ~ealment~ ser penalizada com a própria
P.ossIbIlldade ~e intervenção. Se o Município tem possíbí
hd~d~ de explícar os casos excepcionais, claro que não ha
ver~ íntervençâo, .mas a regra geral é saudável, necessária
e ajuda, sem dúvida alguma, a moralização da administra
ção municipal. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o nobre Relator.

O SR RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, Srs.
Membr.os .~a Com!ssão de Sistematização, a posição da
relatoría e ínquestíonavelmente pela manutenção do texto.

Em primeiro lugar porque mesmo que venham a ocor
rer as exceções em que o Muníoípto, por razões particulares
ou especiais não possa cumprir a determinação constitu
cional da aplicação do percentual em educação, o Estado
terá suficiente sabedoria, eqüidade e ponderação para
rec0J?-!;e?er essa condição e até vir em socorro do próprio
MUUlCIplO. Em segundo lugar, porque ao Município, neste
caso, a administração pública manterá um instrumento
importante, uma conquista, desta Constituição, no sentido
d~ fazer. avançar a ~plicação dos recursos em educação.
Nao seria recomendavel retirar este instrumento eficaz
poderoso e importante do ponto de vista social que consi~
deramos uma conquista do texto. Nesse sentido, corrobo
rando os arguJ.?-eJ?tos aqui já tão brilhantemente expendi
dos pelo Oonstítuínte Celso Dourado e valendo-se, também
desses argumentos a relatoria é pela manutenção do texto:

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Pela ordem
Sr. Presidente. '

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, pela ordem, o Constituinte José Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOSll':: SERRA - Só uma per
gunta ao Relator, apenas para uma questão de orientação
de votação, S. Ex.a estaria disposto a incluir o mesmo
dispositivo, promovendo intervenção nos municípios caso
este dispositivo não venha a se cumprir, por vários fato-
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res, para todos os governos estaduais e alguma forma de
intervenção judicial, com intervenção supõe-se, inclusive,
deposição temporária do Chefe do Executivo, no Governo
Federal também, caso o dispositivo não fosse cumprido.
S. Ex.a defenderia ambas as medidas? No caso de todos os
Estados e no caso do Governo Federal?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - A relataria conside
ra que a questão levantada pelo nobre Constituinte José
Serra é impertinente e imprópria para o estudo, à votação
e à análise desta matéria que estamos votando.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Permita-me
retrucar que seria melhor o Relator responder com argu
mentos do que com adjetivos.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
gostaria de dar um esclarecimento, em homenagem ao
Constituinte José Serra. Não há nesta posição nenhuma
intenção e nenhum desejo de desmerecer o propósito de
S. Ex a O que estamos dizendo é que, neste momento, não
cabe desvelar uma posição da Relatoria quanto à questão
dos Estados, porque estamos votando a questão dos Muni
cípios, sobre a qual incide a emenda de S. Ex.a

Portanto, em outra oportunidade, quando emergir a
questão dos Estados, a Relataria dará o seu parecer e a
sua visão da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Queiram
tomar os seus assentos. A matéria está devidamente escla
recida.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - AReia
toria pode proceder à chamada.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes: Al

mir Gabriel, Antônio Britto, Fernando Bezerra Coelho, José
Geraldo, José Serra, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Theo
doro Mendes, Wilson Martins, Michel Temer, Inocêncio
Oliveira, José Jorge, José Lins, LUÍs Eduardo, Oscar Cor
rêa, Paulo Pimentel, José Tinoco, Jonas Pinheiro, Hugo
Napoleão, Ricardo Izar, João Menezes, Gilson Machado,
Jofran Frejat, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passari
nho, José Luiz Maia, Bonifácio de Andrada, Lysâneas Ma
ciel, José Maria Eymael. Votaram NÃO os Constituintes:
Ademir Andrade, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Car
los Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares, Haroldo Sa
b6ia, João Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça, Jo
sé Freire, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Ulís
ses de Oliveira, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Sigmaringa Sei
xas, Rose de Freitas, Marcos Lima, João Natal, Aécio Ne
ves, João Agripino, Israel Pinheiro, Miro Teixeira, Nelson
Wedekin, Délio Braz, Vilson Souza, Daso Coimbra, Octávio
Elísio, Euclides Scalco, Chagas Rodrigues, Alceni Guerra,
Eraldo Tinoco, José Thomaz Nonô, Osvaldo Coelho, Ricar
do Fiúza, Enoc Vieira, Simão Sessim, Valmir Campelo,
Adylson Motta, Brandão Monteiro, José Maurício, Francis
co Rossi, Ottomar Pinto, S610n Borges dos Reis, Luiz Iná
cio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira,
Aldo Arantes, Roberto Freire, Jamil Haddad e Antonio
Farias. ABSTENÇãO do Senhor Constituinte Aloysio Cha
ves.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 30 Constituintes;
votaram NÃO 58 Constituintes; absteve-se de votar 1 Cons
tituinte. Total: 89 votos. O Destaque foi rejeitado.

Destaque D.O 5946-87 - do Sr. Virgílio Guima
rães, "que suprime o art. 24, § 2.° do Substitutivo
1ll.0 02". (269.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa
mos, agora, ao requerimento de preferência, pedido nos

termos regimentais, para o Destaque n.O 5946-87, que pre
tende a supressão no art. 24 do § 2.0

Em votação o requerimento de preferência.
Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa)
Aprovado.

Passamos, agora, à votação do destaque.
Em votação o Destaque n.O 5946, requerido pelo Cons

tituinte Virgílio Guimarães.
Tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARÃES - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

Trata-se de emenda com relação à criação das regiões
do País que no § 2.0 diz: "Cada Unidade Federada partici
pará, no todo ou em parte, de apenas uma região de desen
volvimento." . )

Evidentemente, o espírito desse parágrafo é Um espí
rito correto, inegavelmente- em não querer que algum Es
tado seja beneficiado ou participe simultaneamente de vá
rios programas de desenvolvimento regional, por força,
quem sabe, de ter um Presidente da República, de ter um
prestígio político, ou coisa que o valha.

No entanto, ao se observar a complexidade de nosso
País é melhor deixar essa preocupação para a legislação
ordinária, na medida em que hoje vários Estados seriam
prejudicados. Minas Gerais, por exemplo, tem 43 munící
pios que fazem parte do Nordeste, todo o restante do Es
tado poderia estar prejudicado; o Maranhão que faz parte
de duas regiões de desenvolvimento, no caso uma parte
da SUDAM, outra da SUDENE. Enfim, existe uma comple
xidade em nosso País, que tem que ser levada em conta.
Devemos preservar essa preocupação de algum Estado não
obter vantagens descabidas, mas também não trazer para
o texto constitucional alguma coisa que viesse amarrar,
que pudesse, inclusive, prejudicar a situação atual, sem
levar em conta as diversidades regionais, as complexída
des e as situações já existentes.

Neste sentido é a nossa proposta, juntamente com
outros companheiros, como o Constituinte Haroldo Sab6ia,
do Maranhão.

Já discutimos, inclusive, com as Lideranças do PMDB,
e de vários Partidos que estão de acordo com a supressão
deste parágrafo.

Mas, segundo nos explicaram, em função da pressa,
este parágrafo não foi suprimido.

Neste sentido, peço aos companheiros Constituintes a
supressão deste artigo, uma vez que já há uma idéia de
que isso seja feito, e deixemos a aplicação desse princípio,
para a legislação ordinária, inclusive pelo bom-senso dos
dirigentes, dos governantes do futuro. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Sr.
Relator deseja manifestar-se? (Pausa)

Em votação.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr. Presi
dente, apesar de não ter havido nenhum Sr. Constituinte
para falar contra, eu gostaria de me manifestar a favor.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A favor
não pode mais. Pela nova regra fala a favor um, de prefe
rência o autor. E somente um fala contra.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sou a favor,
estou solidário com as palavras do autor, porque, na reali
dade, vários Estados ficariam prejudicados se fosse manti
do este dispositivo na Constituição. E o nosso desejo é que
seja mantida a Situação atual Os Estados que estão liga
dos a mais de uma região, que permaneçam e não sejam
prejudicados.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O autor
deseja que nenhum Estado possa ter participação em mais
de uma unidade de desenvolvimento regional.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Perdão, Sr.
Presidente, a proposta é que seja suprimido o § 2.° do
art. 24, considerando que a sua permanência prejudicará
vários Estados das regiões Nordeste e Centro-Oeste.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Exata
mente, é o reverso.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - É o in
verso do que V. Ex.a disse.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - O desejo é
que seja mantido o status quo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está
perfeitamente entendido agora pelo Presidente.

Vamos passar à votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - Sr. Presi
dente, por gentileza, eu gostaria de ser esclarecido a res
peito do encaminhamento da supressão de um dispositivo
feito pelo orador que, por último, ocupou a tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A supres
são é no art. 24, no § 2.0, que diz: "Cada unidade federada
participará, no todo ou em parte, de apenas uma região
de desenvolvimento'.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - E o art. 24,
§ 2.° S. Ex.a pede para suprimir esse parágrafo do artigo.
E V. Ex.a vai colocar em votação o pedido dele. Quem vo
tar NÃO estará votando com o Relator, e quem votar SIM
estará de acordo com a emenda.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Quem
votar NÃO mantém o texto, e quem votar SIM vota com
a emenda.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes: Al
mir Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo
Cabral, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares,
Fernando Bezerra Coelho, Haroldo Sabóia, João Herrmann
Netto, José Freire, José Geraldo, José Paulo Bisol, José
Serra, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga,
Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Sig
maringa Seixas, Rose de Freitas, Marcos Lima, João Natal,
Aécio Neves, Michel Temer, João Agripino, Miro Teixeira,
Nelson Wedekin, Délio Braz, Vilson Souza, Daso Coimbra,
Octávio Elisio, Ziza Valadares, Euclides Scalco, Chagas Ro
drigues, Uldurico Pinto, 'Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto,
Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins,
José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís
Eduardo, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Ricardo Fiúza,
Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, José Tinoco, Jonas pi'Ilhei
ro, Hugo Napoleão, Simão Sessim, Ricardo Izar, Valmir
Campelo, João Menezes, Gilson Machado, Antônio Carlos
Konder Reis, Jarbas Passarinho, Brandão Monteiro, José
Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arru
da Sampaio, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Aldo Aran
tes, Roberto Freire, Jamil Haddad e Antonio Farias. Vota
ram NAO os Constituintes: Ademir Andrade, Nelson Car
neiro, Nilson Gibson, Theodoro Mendes, Darcy Pozza, Ger
son Peres e Adylson Motta.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai- proclamar o resultado: votaram SIM 75 Constituintes;
votaram NÃO 7 Constituintes. Total: 82 votos. O Destaque
foi aprovado.

Destaque D.O 6434·87, do Sr. Geraldo Campos
- Emenda n.O ES-28296-4, do Sr. Arnaldo Faria de
Sá, "que adita art. ao Título IV, Capítulo VIII do
Substitutivo D.O 1 (Título m, Capítulo vn, Seção
I do Substítutivo n.O 2)". (270.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há um
requerimento de preferência, asisnado pelo Líder do PDT e
demais acompanhantes que lhe dão apoio - não é, por
tanto, de todos os líderes - para a votação do Destaque
n.o 6434-87.

Os Srs. Constituintes que estão de acordo com a prefe
rêncía permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado.

Passamos à votação do Destaque n.O 6434, requerido
pelo Constituinte Geraldo Campos, à Emenda n.O 28296,
de autoria do Constituinte Arnaldo Faria de Sá.

Constituinte Geraldo Campos, V. Ex.a abre mão da
sua preferência para o encaminhamento em favor do Cons
tituinte Gastone Righi, para quem há uma indicação?
(Pausa)

Tem a palavra o nobre Constituinte Geraldo Campos.
O SR. CONSTITUINTE GERALDO CAMPOS - Sr.

Presidente, Srs. Constituintes membros da Comissão de
Sistematização :.

A emenda ora destacada objetiva assegurar a direção
colegiada, tripartite e paritária, para os órgãos que depen
dam da contribuição dos empregados e empregadores, as
segurando que os empregados e empregadores participarão
através da eleição direta pelos seus órgãos de classes, dos
representantes desses órgãos.

Antes de 1964, o sistema tripartite já era utilizado,
de 1962 a 1964, nessa época a Previdência alconçou equi
líbrio econômico e financeiro, começando uma fase nova
no terreno da assistência, com os aplausos gerais tanto dos
empregados como dos empregadores.

A Revolução de 64 acabou com a administração cole
giada em geral. Depois de 23 anos de administração tecno
crática e política, ocorreu a pré-falência denunciada pelo
Governador Waldir Pires, quando à frente da Previdência.
Nada mais justo do que entregar a administração de um
órgão como a Previdência aos próprios interessados que
carregam o ônus de sua manutenção, que são os empre
gados e empregadores; e o Governo de forma colegiada,
como estabelecia a Lei n.? 3.807/60.

Politicamente, é conveniente que o próprio Governo,
com a administração tripartite, divida as responsabilidades
da condução de um setor dos mais sensíveis para a proble
mática social. Além do mais, com a administração tripar
tite não diminui o peso do Governo na tomada das decí
sões nos assuntos da Previdência Social, visto que, além
de sua participação na administração paritária, esta con
tinuará subordinada ao Ministério da Previdência, como
sempre aconteceu.

O Constituinte Nelson Carneiro, permanente defensor
dos interesses sociais, atento como sempre esteve aos pro
blemas dessa ordem, apresentou emenda que garante a
participação dos empregados e empregadores nos órgãos
que deliberam sobre o assunto, assunto de interesse das
duas categorias. Sua emenda obteve grande vitória nesta
Comissão. Por isso estamos certos de que podemos contar
com o apoio do ilustre Constituinte para a continuação da
sua ingente luta em defesa dos interesses dos trabalhado
res.

Sr. Presidente, a CNTI, a CGT, a USI, a CNTT, a CNPL,
a, CONTCOP, a CONTEC, a CONTAG, todas as confedera
ções representativas dos trabalhadores assinaram um pe-



Janeiro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUiNTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 1637

Sr. Pre-

dido, manifestando o apoio a esta emenda, à emenda que
ora está sendo apreciada por esta Comissão.

Alimentamos a esperança de que, como no passado, e
quando foi votada a emenda do ilustre Constituinte Nelson
Carneiro, o assunto merecerá o apoio da grande maioria
desta Comissão.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, pela ordem, o nobre Relator Adolfo Oliveira.

O SR RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,
não desejamos pedir a palavra pela ordem antes da fala
do nobre Constituinte Geraldo Campos, para que não pri
vássemos a Casa do prazer de ouvi-lo. Agora, parece-nos
que essa emenda está irremediavelmente prejudicada, pela
aprovação, em reunião anterior, da Emenda Nelson Carnei
ro, que diz a mesma coisa com outras palavras. Vou repro
duzir, mais uma vez, o que esta Casa já aprovou:

"É assegurada a participação dos trabalhado
res e empregadores em todos os órgãos onde seus
interesses profissionais e previdenciários sej am
objetos de discussão e deliberação."

Assim não há a menor sombra de dúvida, não pode
perdurar nenhuma dúvida de que a emenda está prejudi
cada.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, eu queria um esclarecimento, para con
traditar a opinião do Relator, porque a emenda acrescenta
algo que não estava votada na Emenda do Constituinte
Nelson Carneiro .que é a palavra "eleição direta". É uma
forma diferente de fazer essa participação. Portanto, ela
não colide com a do Constituinte Nelson Carneiro, mas
acrescenta duas expressões: "paritária", que quer dizer
a proporção; e "eleição direta", que é a forma Ela é mais
ampla do que a aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Presi
dência tem a mesma interpretação. No nosso caso, a colo
cação previamente aprovada não fixa composição, dá ape
nas um direito em ser; esta exige a paridade e a eleição
direta.

De maneira que vamos passar à votação.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES
sidente, estou inscrito para falar contra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Gerson Peres, para falar contra.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, eu queria lembrar aos colegas que, na discussão
da emenda anterior, a qual votamos, os argumentos levan
tados, da paridade e da participação tripartite, foram ar
güídos várias vezes como indispensáveis para que ela fosse
rejeitada, mas esta Comissão resolveu não aceitar esses
argumentos, levando em conta muitas considerações. Entre
elas foi destacada uma, a da intervenção indevida em
órgãos da iniciativa privada, dando igualdades de adminis
tração e ingerência na administração a quem não detém
a garantia do direito na iniciativa privada. Baseado tam
bém nesse argumento é que se deu a participação dos tra
balhadores nesses órgãos da iniciativa privada, nesses ór
gãos patronais ou nos órgãos dos trabalhadores ou vice
versa. Esse foi um dos argumentos que nos levaram a aco
lher a Emenda Nelson Carneiro como a mais adequada a
nossa realidade.

Portanto, pediria aos colegas mantivessem a mesma
coerência, rejeitando a emenda do eminente e brilhante
colega, Constituinte Geraldo Campos. No que pese o meu
respeito e a minha admiração por S. Ex.a , mas acho que

a emenda de S. Ex.a é intervencionista e atinge o direito
da iniciativa privada.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção.

Os Srs. Constituintes tomem seus assentos e queiram
registrar o número de código.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,
quanto ao mérito, a relatoria gostaria de falar uma pala
vra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não!
Antes de votar, vamos ouvir o Relator.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Vencida a pre
liminar, quanto ao mérito, gostaríamos de fazer a seguinte
ponderação: aprovada a emenda, nos termos em que está
redigida, ela iria, embora isso pareça absurdo, ser substi
tutiva à emenda já aprovada do Constituinte Nelson Car
neiro. Ela não iria somar, não iria editar coisa alguma; ela
iria ser uma segunda substitutiva àquilo que a Casa já
aprovou.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, é a volta da preliminar que já foi discutida.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Acredito que, se
diferente fosse a redação para acrescentar alguma coisa
àquilo que a Casa já aprovou, a relataria seria favorável.
O que ela não pode se conformar é com a derrubada, a
derogação de um princípio já consagrado na Emenda Nel
son Carneiro, j á aprovada.

Por isso, o nosso parecer é contrário à emenda e pela
manutenção do texto, que, a esta altura, é o texto da emen
da do Constituinte Nelson Carneiro.

O SR CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Não
vamos disctuir mérito algum. Isto é uma questão de reda
ção posterior.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pasarínho) - Vamos à
votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Almir Gabriel, Cristina Tavares, Haroldo
Sabóia, José Paulo Bisol, Nelton Friedrich, Paulo Ramos,
Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Rose de Freitas, João
Natal, Miro Teixeira, Vilson Souza, Vicente Bogo, Octávio
Elísio, Uldurico Pinto, José Maurício, Bocayuva Cunha,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilácqua, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, José Maria
Eymael, Aldo Arantes e Roberto Freire. Votaram NÃO os
seguintes Senhores Constituintes: Antônio Britto, Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Celso Dourado, Fernando
Bezerra Coelho, João Calmon, João Herrmann Neto, José
Freire, José Geraldo, José Inácio Ferreira, José Ulísses de
Oliveira, Manoel Moreira, Milton Reis, Nelson Carneiro,
Nilson Gibson, Pimenta da Veiga, Rodrigues Palma, Theo
doro Mendes, Marcos Lima, Aécio Neves, João Agripino,
Israel Pinheiro, Délio Braz, Daso Coimbra, Ziza Valadares,
Chagas Rodrigues, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Eraldo
Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, Luís
Eduardo, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira,
Jonas Pinheiro, Rogo Napoleão, Ricardo Izar, Valmir Cam
pelo, João Menezes, Gilson Machado, Jofran Frejat, Antô
nio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas
Passarinho, Virgílio Távora, Bonifácio de Andrada Adolfo
Oliveira, Jamil Haddad e Antonio Farias. '

O SR. PRESIDENTE (Jarba.s Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 26 Constituintes;
votaram NÃO 52 Constituintes. Total: 78 votos. O Desta
que foi rejeitado.
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A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem. (Assentimento do
Sr. Presidente.)

Sr. Presidente, esta Comissão de Sistematização é uma
avant-premíêre, digamos, para o Plenário da Assem
bléia Nacional Constituinte. E os Srs. Parlamentares
oonsütuíntes têm a obrigação política e a responsabili
dade perante a Nação de aprender a votar pelo sistema
eletrônico. Há uma das atenção generalizada. E se isso se
torna um lugar comum na Comissão de Sistematização,
não vamos ter votação possível no plenário. De forma
que peço a V. Ex.a, encarecidamente, advirta Os 81'S. Ti
tulares, até que faça com alguns segundos mais pausada
mente a votação, para que os titulares votam, porque essa
displicência, esse relaxamento pode vir a prejudicar, se
guramente prejudicará o Plenário.

Eu pediria então a V. Ex.a que levasse em considera
ção que os titulares que, por acaso, não votassem na
hora perdessem o seu direito de voto. Não podemos ficar
com 34 titular-es votando, e todos os outros como se ti
véssemos ainda no sistema não-eletrônico de votação. ]jj
um apelo que faço a V. Ex.a em nome da eficiência, em
nome da responsabilidade, em nome do respeito à opi
nião pública nacional

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Quanto
à primeira parte, é evidente que farei o apelo, e vou ten
tar, inclusive, aqui, até ser mais lento no encaminhamen
to da votação, Quanto à segunda, evidentemente, não
posso evitar que aqueles que não usaram o direito de
voto pelo painel percam o seu direito de votar nominal
mente.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Pois
não, Sr. Presidente! Agora, só advirto V. Ex.a de que esse
precedente pode gerar um tumulto na hora do plenário!
seremos 559 parlamentares, e deveremos ter 10, 20, 30 vo
tações por sessão. Então parece-me que o díscíplínamen
to da votação não seria exigir demais dos srs, Consti-
tuintes. .

Destaque n.? 4246-87 - Emenda n.? ES-22775
1, do Sr. Jalles Fontoura, "que adita artigo ao
Título IV, Capítulo vm, Seção Il do Substitutivo
n.? 01 (Título m, Capítulo VII, Seção 11 do Subs
titutivo n.O 02)". (271.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Requeri
mento de preferência para o Destaque n.{) 4.246, pelos Lí
díres do PMDB, do PFL, do PCB, do PTB e do PC do B.

Os Srs. 'Constituintes que estão de acordo queiram
permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado.
Em votação o Destaque n.? 4.246, requerido pelo Cons

tituinte Jalles Fontoura, referente à Emenda n.O 22.775,
aditiva.

T>em a palavra o nobre Constituinte Jalles Fontoura.
O SR. CONSTITUINTE JALLES FONTOURA - Sr.

Presidente, srs. Constituintes, é pacífico no Direito Cons
titucional brasileiro a interioridade de se realizar con
curso público para nomeação de servidores públicos na
administração direta. Esta norma é mantida pelo 8-2.

A emenda em destaque estende aquela obrigatorie
dade à contratação de servidores autárquicos, empregados
das empresas públicas, da sociedade de economia mista e
das fundações, universalizando uma norma, hoje, privati
va de algumas estatais, como o Baneo do Brasil, a Caixa
Econômica Federal, a Companhia Vale do Rio Doce entre
outras que, em maior ou menor grau, são exatamente as
empresas mais eficientes entre as estatais brasíleíras. Va
le lembrar que, hoje, o número de servidores fora da
administração pública direta é bem superior ao de nomea
dos por concurso público, ,e a contratação se faz sem uma
norma g-eral que favorecesse a todos da forma mais trans-

parente, democrática. Esta indefinição, normalmente, leva
a classe política à tarefa desgastante de se exercer um
clientelismo, um paternialismo político que leva à queda
da qualidade do serviço público.

8e aprovado o sistema parlamentarista de governo,
a adoção da norma do concurso público para toda a
administração pública passa a ser obrigatória pelos mo
tivos mais óbvios. A personalização do serviço público
além de desejável é imprescindível e necessária para sua
maior eficiência 'e só será possível se na admissão, quan
do o futuro servidor inicia sua vida profissional no ser
viço público, o candidato passar por uma competição a
nível de igualdade de oportunidades e sem qualquer tipo
de dependência ou vinculação.

Os argumentos contrários à emenda são principal-o
mente dois: o primeiro é que a contratação dos serviços
especializados estariam prejudicados pela impossibilidade
do concurso público. Tal argumentação é contraditada
pela simples constatação de que as exceções devem ser
tratadas como exceções facultadas em lei, já que a esco-
lha é restrita em número percentualmente insignificante
no universo dos servidores que são normalmente admí
tidos. O outro argumento é de que o S-2 acolheu a iden
tidade d·a regime trabalhista entre as empresas públicas
e as empresas privadas.

O contra-argumento é apenas o de lembrar que a se
melhança exigida pelo S-2 não impede eventuais dístín-,
ções, A distinção mais óbvia, entre outras, é a de que a
empresa pública gera dinheiro público. Ademais, a exi
gência de concurso público na Caixa Econômica, no Ban
co do Brasil e na Companhia Vale do Rio Doce jamais
foi argüida de inconstitucionalidade. Assim, a igualdade
pretendida prende-ss a situações iguais entre emprega-
dos na sua contratação. .

Quando da velha e sáoía lição de Rui Barbosa "deve
se desígualar a desigualdade", o empregado da empresa
particular não recebe dinheiro Vindo dos cofres públicos,
como ocorre com o empregado da empresa estatal.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, esta regra comple
ta o principio de moralidade administrativa da impessoa
lidade e da publicidade contempladas no art. 43. sem
dúvida, o concurso público deverá ser indicado pela Cons
tituição como uma proposta aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Constituinte Nelson Carneiro, para encaminhar
contra.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes.

A emenda que acaba de ser defendida brilhantemente
pelo nobre Constituinte diz O seguinte:

"A contratação de servidores autárquicos e
de empregados das empresas públicas, sociedades
de economia mista, e fundações sob qualquer re
gime [urídíeo, dependerá sempre de aprovação
prévia em concurso público de provas OU de pro-
vas e títulos." .

Ora, 81's. Constituintes, o serviço público não se com
põe apenas de serventes, continuos, escrrturáríos e agen
tes administrativos. Compõe-se também de grandes ho
mens que as empresas vão buscar, em determinado mo
mento, ou seja, grandes fíguras da Engenharia, da Medi
cina, para participar das autarquias e das empresas pú
blicas sob qualquer regime jurídico.

Esses homens ilustres são recrutados, em determina
do momento, pelas grandes companhias ou pelo Poder
Público sob um regime jurídico de simples contratação
por prazo certo, que é uma das formas admitidas pela
lei a qual temos votado. Embora sendo um professor,
um cientista, esse homem não poderá ser nomeado, ele
terá que fazer um concurso: Evidentemente, temos que
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moralizar a administração, mas isso é um 'excesso que
não pode vingar sob pena de excluirmos do serviço pú
blico, mediante contrato por prazo certo, figuras expo
nenciais da sua classe.

Por exemplo, esse problema do Césio-137 que ocorreu
agora: se aparecesse um grande nome tora da equipe que
compõe a autarquia, ou a empresa pública, não se pode
ria contratar esse homem, esse cientista, porque ele te
ria que prestar concurso, quando já teria a seu f,avor uma
grande tradição eíentífíca,

Vamos moralizar. Mas, aqui, estamos impedindo que,
para o serviço público, se aproveitem, ocasionalmente,
dependendo do regime jurídico, que pode ser aquele fun
cíonárío administrativo. Muito bem! Vamos fazer con
curso. Mas aqueles funcionários, aqueles homens que são
recrutados em determinado momento para algum servi
ço, evidentemente que isso é um exagero.

Por isso, espero, apesar dos bons propósitos do autor,
que essa emenda seja rejeitada em favor do bom ritmo
da administração.

É essa a esperança com que assomo a esta Trtbuna,
e com essa esperança é que daqui me retiro, certo de
que a Comissão rejeitará esse texto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, a Relatoría é contra a emenda, na esteira do Senador
Nelson Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Chamo
a atenção dos srs. Constituintes para o baixo rendimen
to da votação, o que, ainda há pouco, foi lembrado pela
Constituinte Cristina Tavares. Temos conseguido um re
sultado medíocre na votação dos titulares. Já estamos per
feitamente familiarizados com o sistema.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Nelton Friedrich, Sigmaringa Seixas,
Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins,
Luís Eduardo, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Paes Lan
dim, Jonas Pinheiro, Hugo Napoleão, Simão Sessim, João
Menezes, Gilson Machado, Mozarildo Cavalcanti, Jofran
Frejat, José Maurício, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio
Arruda Sampaio, Aldo Arantes, José Maria Eymael, Ro
berto Freire. Votaram NÃO os seguintes Constituintes:
Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo
Cabral, Oelso Dourado, Cristina Tavar·as, Fernando Bezer
ra Coelho, Haroldo Sabóia, João Calmon, José Fogaça, Jo
sé Freire, José Geraldo, José Inácio Ferreira, José Paulo
Bisol, José Serra, José Ulisses de Oliveira, Manoel Morei
ra, Nelson Carneiro, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pimen
ta da Veiga, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Theo
doro Mendes, Miro Teixeira, Daso Coimbra, Alceni Guer
ra, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiara
dia José Santana de Vasconcellos, Sandra Cavalcanti,
Enoc Vieira, Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder
Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Vir
gílio Távora, Bonifácio de Andrada, Lysâneas Maciel,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevílaequa,
Adolfo Oliveira, Jamil Haddad, Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado votaram SIM 24 Constituintes;
votaram NAO 47 Constituintes. Total: 71 votos. O Desta
que foi rejeitado.

Destaque n.o 4817·87 do Sr. Antoniocarlos Men·
des Thame - Emenda n.O lP-06354-0, do Sr. Horá
cio Ferraz, "que adita parágrafo único ao art. 89
do Projeto de Constituição (art. 47, "caput" do
Substitutivo n,? 2)" (272.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
mesa, requerimento de preferência para a votação do Des-

taque n.O 4817, assinado pelos nobres Líderes do PMDB e
da Frente Liberal.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Constituintes que estão de acordo queiram

permanecer sentados. (Pausa)
Dada a preferência.
Passamos à votação do Destaque n.O 4817, requerido

pelo Constituinte Antoníocarlos Mendes Thame, referente
à Emenda n.o 6354 do projeto original, de autoria do Sr.
Constituinte Horácio Ferraz.

Constituinte Antoniocarlos Mendes Thame tem a pala
vra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS MENDES
THAME - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

A emenda apresentada pelo Constituinte Horácio Fer
raz, do PFL, na realidade, não difere de diversas emendas
apresentadas por outros Constituintes, inclusive, na noite
de ontem, pelo Constituinte Miro Teixeira, emenda que foi
aprovada, mas que por um voto apenas não pôde constar
do texto, e que diz respeito a que os proventos da inativi
dade sejam revistos na mesma proporção e na mesma da
ta, sempre que houver uma modificação da remuneração
dos servidores em atividade, inclusive quando decorren
tes da transformação ou reclassificação no cargo ou fun
ção em que se deu a aposentadoria ou a reforma.

É muito comum, no serviço público, que haja refor
mulações. Nestes 7 (sete) meses em que aqui estivemos,
recebemos diversos documentos propondo reforma admi
nistrativas. A busca de uma burocracia eficiente, rápida e
que realmente dê estabilidade ao setor público, faz com que
o Governo, o Estado esteja procurando sempre formas de
agilizar os trabalhos, modificando a estrutura operacional,
a estrutura burocrática, a estrutura administrativa.

E, nada mais justo que aqueles que já se aposentaram,
quando houver uma alteração que modifique a situação
funcional dos que estejam na ativa, esta lhes seja também
concedida, por extensão.

É o que pretende esta emenda.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a

palavra o Constituinte Gerson Peres, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Para le

vantar uma preliminar, esta é matéria vencida. Ontem, nós
rejeitamos o art. 67, que vou ler, do Cabral I, cujo autor
objetivava inserir no Cabral n, que diz: "Os proventos da
inatividade serão revistos na mesma proporção e na mes
ma data, sempre que se modificar a remuneração dos ser
vidores em atividade, bem como sempre que transforma
do ou reclassificado o cargo ou função em que se deu a
aposentadoria ou a reforma".

Eu, aliás, até votei favoravelmente a esta emenda. E,
agora, o nobre Constituinte Antoniocarlos Mendes Thame,
em outras palavras, está reproduzindo o que rejeitamos,
para confirmar o texto do Cabral n.

É isto o que entendi da emenda de S. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não
houve rejeição da emenda; houve prejuízo. Não houve
quorum qualificado para aprovação nem para rejeição, de
maneira que somos obrigados a colocar novamente em vo
tação a matéria.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Então,
desisto da votação, para ser coerente com minha posição
ontem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Chamo
a atenção para o resultado da última votação: só na Ban
caad do PMDB, 9 titulares deixaram de votar, para serem
chamados depois, nominalmente.
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A secretária ficou de me dar o resultado dos outros
partidos. Isto, naturalmente, torna lenta a votação e, de
algum modo, prejudica a votação eletrônica.

Concedo a palavra, para falar contra, ao nobre Cons
tituinte José Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presi
dente e Srs. Constituintes:

Na verdade, eu repetiria aqui a argumentação ontem
apresentada na votação da emenda proposta pelo Consti
tuinte Miro Teixeira, de que, uma vez que a emenda agora
apresentada pelo Constituinte Antoníocarlos Mendes Tha
me reproduz aquilo que votamos ontem, realmente pode
ser reapresentada, porque não houve aprovação, mas não
houve rejeição.

No substitutivo do relator que está sendo analisado,
essa questão é tratada da seguinte maneira: "Os proventos
da inatividade e as pensões serão reajustados na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade."

A nosso ver, esse dispositivo já representa uma boa
conquista. Poderíamos discutir se questões como essa
devem ou não constar de um texto constitucional. Mas,
se tiverem que constar, é inegável que o que está aqui re
presenta uma medida de justiça e uma garantia muito imo
portante para aqueles que vivem de aposentadoria e de
pensões.

A proposta apresentada acrescenta: "... bem como,
sempre que for transformado ou reclassificado o cargo ou
função, em que se deu a aposentadoria ou a reforma."
Ora, a instrodução desse aditivo trará, do ponto de vista
da atividade governamental, em todos os níveis, ao longo
do tempo - uma vez que é algo permanente -, inconve
nientes que poderão ser muito grandes: estabelecerá uma
rigidez quanto a mudanças dentro do setor público bastan
te grandes ao longo do tempo; praticamente poderá haver
uma distãncia enorme entre uma função determinada no
momento da aposentadoria e num outro momento do tem
po, inclusive, com custos que não temos condições de ava
liar, do ponto de vista do conjunto do setor público, dos
Municípios, dos Estados e do pr6prio Governo Federal.

Um outro aspecto é que o conceito "servidor público"
inclui também o pessoal "CLT servidor público", o que
está ligado ao sistema da Previdência Social, que tem um
sistema previdenciário diferente. A criação de um privilé
gio do ponto de vista de celetistas, quer dizer, haverão ce
letistas, aqueles ligados ao setor público e aqueles não li
gados, que terão um tratamento diferente de aposentado
ria, inclusive o fato de eles recolherem em correspondên
cia a uma determinada função, com uma determinada re
muneração.

Então, seria uma coisa extraordinária se alguém CLT,
cujo cargo no futuro seja transformado - e isso é de uma
avaliação extremamente subjetiva - vier, então, a ter um
reajuste da sua aposentadoria. Não haverá sistema de pre
vidência no Brasil que possa agüentar isso. Como conse
qüência prática, o que vai haver, se esta ou outras medi
das semelhantes forem aprovadas, é um tremendo aumen
to da carga tributária ou da carga das contribuições so
ciais, que oneram a todos os consumidores, oneram a toda
a população, e de uma maneira regressiva, porque não ha
verá forma de financiar, quer dizer, isso terá que ser fi
nanciado por toda a coletividade, especialmente por aque
les que têm menos recursos, uma vez que o aumento desta
carga é transladado pelas empresas aos preços.

Na verdade, essa medida acaba sendo regressiva e in
justa, quanto ao conjunto da população, embora a sua in
tenção seja a melhor possível, do ponto de vista da justiça
social, mas tem outro efeito.

Lembraria que, no Brasil, temos cerca de 25 milhões de
pessoas que recolhem para a Previdência e 11 milhões de

aposentados. O coeficiente entre quem recolhe para a Pre
vidência - que está trabalhando - e aposentados é dos
mais baixos do mundo. Só concorremos, na matéría, com
o Uruguai, ou seja, o Brasil é um dos países em que há
mais aposentados como proporção dos que pagam para a
Previdência. Um ônus desses, adicional, que, além do mais,
estabelece tratamento diferente para pessoas que estão no
mesmo regime, a meu ver, não tem cabimento. Não ques
tiono, aqui, as boas intenções e os propósitos da proposta.
Realmente, não faz sentido.

O texto do relator já representa um bom avanço. Até
ai deveremos chegar, mas não ir além, em medidas que
vão criar injustiça, do ponto de vista de pessoas que per
tencem ao mesmo regime, e aumento da carga de impostos,
porque as contribuições sociais têm os mesmos efeitos que
os impostos sobre a população, impostos esses pagos pela
grande massa de assalariados.

Só lembraria que, no Brasil, quem ganha um salário
mínimo, paga 33% da sua renda, como impostos. Só vamos
ter que aumentar isso, ainda mais, com medidas que, apa
rentemente, perseguiriam exatamente o efeito contrário,
ou seja, o da justiça social.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
deseja usar da palavra para uma questão de ordem?

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Não,
queria encaminhar favoravelmente.

O SR. PRtESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não há
mais oportunidade. Peço desculpas a V. Ex.a, mas já falou
o autor e S. Ex.a tem preferência.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Então,
apenas para lembrar, Sr. Presidente, que ontem foi votada
uma emenda semelhante a essa, apontando o resultado de
46 a 26 votos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Já escla
reci isso ao Constituinte Gerson Peres.

Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio
Britto Artur da Távola, Celso Dourado, Cristina Tavares,
Ferna:b.do Bezerra Coelho, Haroldo Sabóia, João Calmon,
João Herrmann Neto, José Geraldo, José Paulo Bisol, José
Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima, Milton
Reis, Nelson Carneiro, Nelton Fridrich, Oswaldo Lima Fi
lho, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Ro
drigues Palma, Severo Gomes, Theodoro Mendes, Sigma
rínga Seixas, Rose de Freitas, Roberto Brant, José Carlos
Grecco, Michel Temer, Israel Pinheiro, Miro Teixeira, Nel
son Wedekin, Vicente Bogo, Jorge Hage, Octávio Elísio,
Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Tha
me, Christóvam Chiaradia, Inocêncio Oliveira, José Jorge,
José Lins, Mário Assad, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, San
dra Cavalcanti, Enoc Vieira, Jonas Pinheiro, Hugo Napo
leão, Simão Sessim, Valmir Campelo, Mozarildo Cavalcanti,
Jofran Frejat, Gerson Peres, Adylson Motta, Brandão Mon
teiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gas
tone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva,
Plínio Arruda Sampaio, José Maria Eymael, Aldo Arantes,
Roberto Freire, Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguintes
Senhores Constituintes: Bernardo Cabral, Ibsen Pinheiro,
José Fogaça, José Freire, José Richa, José Serra, Nilson
Gibson, Virgildásio de Senna, Francisco Benjamim, José
Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Ricardo Fiúza,
Paes Landim, Antônio Carlos Konder Reis, Virgílio Távora,
Adolfo Oliveira. ABSTENÇÃO dos Senhores Constituintes
Chagas Rodrigues, Eraldo Tinoco, Jarbas Passarinho.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 69 Constituintes;
votaram NÃO 16 Constituintes; abstiveram-se de votar 3
Constituintes. Total: 88 votos. O Destaque foi aprovado.

Destaque n.o 3876-87 - Emenda n.O ErS
26044-8, do Sr. Gastone Righi, "que adita pará
grafo único ao art. 61 do Substitutivo n.O 1 (art.
63, § 6.° do Substitutivo n,? 2)". (273.a votação)

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
mesa, requerimento de preferência para votação do Des
taque n.O 3876, do Constituinte Gastone Righi.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo perma-
neçam como se encontram. (Pausa)

Aprovado.

Passamos à votação do Destaque,
Em votação o Destaque n.O 3876, de autoria do Consti

tuinte Gastone Righi, referente à Emenda n.O 26044.

Concedo a palavra a S. Ex.a.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, um fato vem provocando cla
mor popular e indignação pública: a existência dos cha
mados "marajás, na administração pública direta e indi
reta, em todo o País.

Nem se diga apenas que, na esfera federal, nos mais
variados Estados e, até mesmo, no âmbito dos municípios,
esses "marajás" estão incrustados na administração pú
blica, somam vantagens, somam benefícios, multiplicam
nos e chegam a vencimentos, realmente, assustadores. No
Estado de São Paulo, por exemplo, houve juiz, houve ofi
cial da Polícia Militar que atingiu nível de quinhentos a
oitocentos mil cruzados mensais.

Evidente que uma nação pobre como a nossa, que
precisa se desenvolver, tem que ter uma política de auste
ridade na administração pública. E essa política tem que
ser extensiva também à administração indireta, porque às
empresas estatais, a que não temos acesso, nem a impren
sa consegue lá chegar, para noticiar ou fiscalizar as pol
pudas recompensas de suas diretorias, de seus assessores,
que muitas vezes excedem a casa de hum milhão de cruza
dos mensais. l!: preciso que lá também se instale a morali
dade, a probidade, a austeridade, sem o que jamais
sanearemos o déficit público do País, sem o que
j amais conseguiremos construir uma nação onde haj a
justiça social, equilíbrio e, principalmente, credibilidade,
em relação ao Governo e ao poder constituído.

A minha emenda tem esse objetivo; é simples, mas
fixa pelo menos um parâmetro, um limite, um teto para
que os salários e vencimentos não sejam utilizados à
sanha, à voracidade daqueles que impunemente detêm car
gos públicos ou a direção de empresas.

Diz a minha emenda:
"Nenhum funcionário, diretor ou empregador,

na administração pública, direta ou indireta, de
empresa estatal ou sociedade de economia mista,
terá remuneração ou vantagens superiores às per
cebidas, respectivamente, na área municipal, pelo
prefeito; na área estadual, pelos secretários de
Estado e, na ára federal, pelos ministros de Esta
do."

Vejam bem que o teto que imponho a nível municipal
é o prefeito, a nivel estadual é o secretário de Estado, a
nível federal é o ministro de Estado. óão é nenhum nível
baixo, não é nenhum nível aviltante ou descumprivel, ao
contrário, é um nível elevado. É, pelo menos, um parâme
tro, uma medida de controle, para que essas aberrações
não se estabeleçam como no meu Estado, como nas Alagoas,

como em tantos outros rincões deste País sofrido e neces
sitado, que não pode ficar nesta sangria desatada imposta
pela desonestidade de alguns e, com isso, trazendo o des
crédito, a desconfiança e a desesperança para o povo.

Assim, esta emenda, é a emenda antimaraj á, e peço
que esta Constituinte vote a seu favor para que possamos
recuperar a austeridade na administração pública direta
e indireta do País.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Relator Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, o nobre Constituinte
Gastone Righi, através da Emenda n.O 26044, propõe que
se inclua no Capítulo da Administração Pública a seguinte
disposição: "Nenhum funcionário, diretor ou empregador
da administração pública direta ou indireta, empresa es
tatal ou sociedade de economia mista, terá remuneração
ou vantagem superiores às percebidas, respectivamente, na
área municipal, pelo prereíto: na área estadual, pelo se
cretário de Estado e na área federal, pelos ministros de
Estado."

O projeto acolhe a matéria, da seguinte forma:
"No art. 43 do Substitutivo II que cuida da

Administração Pública, o Sr. Relator-Geral teve a
preocupação de explicitar "a administração públi
ca direta ou indireta."

Portanto, o Capítulo da Administração Pública, Capí
tulo VII do Titulo III, inclui em suas disposições regras
a serem aplicadas na administração direta e na adminis
tração indireta.

Feita esta observação, Sr. Presidente, Sras e Srs.
Constituintes, cumpre-me proceder à leitura do texto do
substitutivo que corresponde à emenda do Sr. Constituinte
Gastone Righi.

O substitutivo, no § 6.0, do art. 46 determina: "A lei
fixará a relação de valores entre a maior e a menor remu
neração da administração pública direta ou indireta, ob
servados como limites máximos e no âmbito dos respecti
vos poderes os valores percebidos como remuneração em
espécie, a qualquer título, por membros do Congresso
Nacional, Ministro do Supremo Tribunal Federal e Minis
tro de Estado, e seus correspondentes nos Estados e
Municípios".

O simples cotejo entre a formulação da emenda do
nobre Sr. Constituinte Gastone Righi e os termos do § 6.°,
do art. 43, do projeto evidencia que a redação do projeto
é mais abrangente e mais precisa, e estabelece uma regra
que poderá efetivamente coibir os abusos referidos pelo
nobre Sr. Constituinte Gastone Righi.

Mas, o Sr. Relator-Geral não ficou aí; estabeleceu
essa regra do § 6.° do art. 43, no corpo permanente do
texto constitucional, e acrescentou no art. 33 das Dispo
sições Transitórias:

"OS vencimentos, remunerações, quaisquer
vantagens e adicionais que estejam sendo perce
bidos em desacordo com esta Constituição - isto
é, com o que dispõe o § 6.°, do art. 43 - serão,
na data de sua promulgação, imediatamente redu
zidos aos limites nela determinados, não se admi
tindo invocação de direito adquirido ou percepção
do excesso a qualquer título."

Em razão desses argumentos, o Sr. Relator-Geral
manifesta-se favoravelmente à manutenção dos textos do
projeto, seja aquele escrito no corpo permanente, seja
aquele contemplado nas Disposições Transitórias, e sem
embargo do respeito que merece a iniciativa do nobre Sr.
Constituinte Gastone Righi, suas altas intenções e seus
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elevados propósitos, o parecer do Sr. Relator-Geral é
contrário à emenda, porque a matéria já está disciplinada
conveniente e suficientemente no projeto do Sr. Relator
no Substitutivo n.o 2.

É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.

Presidente, peço a palavra, pela ordem, para um esclare
cimento. (Assentimento da Presidência)

Sr. Presidente, quer-me parecer que o § 6.0 , do art. 43,
referido pelo nobre relator, refere-se apenas a servidores
da administração federal.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) 
De modo nenhum, Sr. Constituinte Chagas Rodrigues, tan
to assim que in fine, o § 6.0 , constante do Substitutivo n.v 2
estabelece: "E seus correspondentes nos Estados e Muni
cípios"; a disposição abrange a administração direta e
indireta e estende-se também ao âmbito dos Estados e
Municípios.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Es
tou satisfeito. Muito obrigado a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se
à votação. (Pausa)

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da
Távola Carlos Mosconi, Cristina Tavares, Haroldo Sabóia,
José Paulo Bisol, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelton
Friedrich, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Bigmarínga
Seixas, Theodoro Mendes, Rose de Freitas, José Carlos
Grecco, José Costa, Vilson Souza, Vicente Bogo, Jorge
Hage, Octávio Elízio, Bonifácio de Andrada, Brandão Mon
teiro José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi,
Gast~ne Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da
Silva, Plínio Arruda Sampaio, Aldo Arantes, Roberto Frei
re, Jamil Haddad. Votaram NÃO os Constituintes: Alfredo
Campos, Bernardo Cabral, Celso Dourado, Fernando Be
zerra Coelho, João Calmon, João Herrmann Neto, José
Fogaça, José Geraldo, Manoel Moreira, Mário Lima, Nil
son Gibson, Oswaldo Lima Filho, Raimundo Bezerra, Re
nato Vianna, Rodrigues Palma, Virgildásio de Senna, Wil
son Martins, Roberto Brant, Manuel Viana, Michel Temer,
Israel Pinheiro, Miro Teixeira, Délio Braz, Daso Coimbra,
Chagas Rodrigues, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Arnaldo
Prieto, Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Francisco
Benjamim, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José
Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa,
Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc
Vieira, Jonas Pinheiro, Hugo Napoleão, Simão Sessim,
Ricardo Izar, Valmir Campelo, Jofran Frejat, Antônio
Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas Passarinho,
Virgilio Távora, Adilson Motta, Adolfo Oliveira, José Maria
Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 34 Constituin
tes; votaram NAo 55 Constituintes. Total: 89 votos. O
destaque foi rejeitado.

Sobre a Mesa, requerimento de preferência para a vo
tação do Destaque n. o 248, relativo ao § 6.0 do art. 44 do
Substitutivo n.O 2, do Constituinte Iysâneas Maciel.

Os Srs. Constituintes que concordam com a prefe
rência permaneçam como se encontram. (Pausa)

Aprovado.
Passamos à votação do Destaque n.o 248, requerido

pelo Constituinte Lysâneas Maciel, referente à emenda
de autoria do !Constituinte Nelson Aguiar e outros.

Tem a palavra o nobre Constituinte Lysâneas Maciel.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, em virtude do adiantado da hora e para que
nós terminemos os trabalhos aqui, retiro o meu destaque.

Destaque n.o 7959-87 - Emenda n,? ES
28876-8, do Sr. Paulo Ramos, "que adita § 1.° ao
art. 72 do Substitutivo n.? 1 (art. 50 do Substi
tutivo n.? 2)". (274.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Reque-
rimento de preferência, nos termos regimentais, para a
votação do Destaque n. o 7959, do Constituinte Paulo Ra
mos.

Os Srs. Constituintes que o aprovam permaneçam
sentados. (Pausa)

Aprovado o requerimento de preferência.
Passamos ao Desatque n.> 7959, requerido pelo Cons

tituinte Paulo Ramos, referente à Emenda n.v 28876.

Tem a palavra S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, Sr.as e Srs. Constituintes, tivemos a oportuni
dade ontem de aprovar uma emenda que beneficiava as
pensionistas dos servidores civis. Logo depois, aprovamos
uma outra emenda que estabelecia que o aumento de ven
cimentos dos servidores civis e militares dar-se-ia sempre
na mesma data e nos mesmos percentuais. A emenda ora
em votação pretende estender às pensionistas dos bom
beiros militares e dos policiais militares os mesmos bene
fícios que ontem foram aprovados para os servidores civis.

Estou convencido de que o sentimento democrático,
que prevalece nesta Casa, há de promover a aproximação
entre os servidores civis e os servidores militares. Estou
convencido também de que a sociedade civil, a sociedade
democrática. que há de redundar desta Assembléia Na
cional Constituinte, estabelecerá a aproximação e não
promoverá nenhuma distinção entre civis e militares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e espero a aprovação desta
emenda.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, é igualdade para as pensões das viúvas civis com as
das viúvas dos militares. Acho que está certo cem por
cento, vamos votar com eles.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Para
encaminhar contra, tem a palavra o Oonstituinte José
Maria Eymael.

O SR. ICONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, estávamos inscritos para falar sobre o des
taque anterior do Constituinte Paulo Ramos, que foi
substituído. Com relação a esta emenda, somos totalmen
te favoráveis.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, pediria a V. Ex.a que esclarecesse, pois muitos
Constituintes não prestaram a atenção que deveriam pres
tar.

O 8R. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pratica
mente, trata-se de mandar fazer equivalência entre aquilo
que foi votado em favor dos servidores públicos civis
para os servidores públicos militares. O que votaremos
é o seguinte: aplica-se aos policiais militares e bombei
ros militares e suas pensionistas o disposto nos arts. 67 e
68, que eram do antigo substitutivo, que hoje é o art. 47,
que rege a Seção Ir dos servidores públicos civis.

O art. 47 fala dos proventos da inatividade e das
pensões, e manda reajustar da maneira pela qual V. Ex.as
aprovaram; ele agora pede que haja uma equivalência
para a área militar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
envolve também os benefícios da Emenda Antoniocarlos
Mendes Thame, aprovada hoje?
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Cons
tituinte Nilson Gibson pediu a palavra para falar a favor,
mas já está completo o número dos que falam. Vamos
passar à votação.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - O relator quer
declarar aos eminentes colegas Constituintes que acolhe
a emenda, está favorável a ela.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos
passar à votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores constituintes: Ade

mir Andrade, Alfredo Campos, Almir Gabril, Antônio Brit
to, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, oelso
Dourado, Cristina Tavares, Fernando Bezerra Coelho, Ha
roldo Sabóia, João Calmon, José Fogaça, José Geraldo, José
Paulo Bisol, José Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Má
mio Lima, Milton IReis, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Os
waldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Rai
mundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sigma
ringa Seixas, Theodoro Mendes, Wilson Martins, Rose de
Freitas, Roberto Brant, Marcos Lima, Manuel Viana, Mi
chel Temer, José Costa, Israel Pinheiro, Miro Teixeira,
Nelson Wedekin, Délio Braz, Vilson Souza, Daso Coim
bra, Vicente Bogo, Jorge Hage, Octávio Elísio, Euclides
IScalco, Chagas Rodrigues, Aloysio Chaves, Ohrístóvão
Chiaradia, Eraldo Tinoco, Francisco" Benjamim, Inocêncio
Oliveira, José Jorge, José Lins, José Santana de Vascon
cellos José Thomaz Nonô. Luís Eduardo, Mário Assad,
Paulo' Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc
Vieira, Hugo Napoleão, Simão Sessim, Ricardo Izar, Val
mir ICampelo, Jofran Frejat, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Vírg'Iío
Távora, Bonifácio de Andrada, Brandão Monteir?, José
Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, roacutm Be
vílaequa, Ottomar Pinto, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio
Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael. Aldo
Arantes; Roberto Freire, Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 86 Constituin
tes. Total: 86 votos. O destaque foi aprovado.

Destaque n.O 3912-87 - Emenda n.? ES
25.785-rl, do Sr. Gastone Righi, "que adita artigo
ao Título IV, Capítulo VIU, Seção I do Substi
tutivo n.? 1 (Título III, Capítulo VII, Seção I do
Substitutivo n.? 2)". 275.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o Destaque n.? 3912, requerido pelo Constituinte
Gastone Righi, cuja preferência esqueci de submeter à
votação, anteriormente.

Os Srs. Constituinte que o aprovam, queiram per
manecer sentados. (Pausa)

Aprovado.
Tem a palavra o nobre Constituinte Gastone Righi,

que falará favoravelmente.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre

sidente, Sras. e Srs. Constituintes:
Um dos problemas que vem afligindo sempre os legis

lativos em todos os níveis, de municipal a federal, tem
sido a' questão da remuneração dos Parlamentares, parti
cularmente dos membros do Congresso Nacional.

Estabelecer esta remuneração por fixação interna cor
porís, através de projeto de resolução, decisão da Mesa,
ou de qualquer outro tipo de procedim~n~o, semprE': dei~a
permanecer sobre ela a eiva de suspeiçao, de legíslação
em causa própria, tisnando o mandato popular, e, mesmo
que não tenhamos remuneração compatível, estaremos, o
tempo todo, sob esta suspeição lastimável e indesejável.

É preciso estabelecermos, na Constituição, parâmetros,
figuras de igualdade que tornem a remuneração, o venci
mento do membro do Congresso Nacional, como dos Mi
nistros de Estado e dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, compatível com o cargo e com a sua própria
dignidade, suficiente ao atendimento de suas despesas e,
ao mesmo tempo, transparente, publicamente afirmado, de
tal sorte que não soframos a pecha permanente de sermos
julgados como aproveitadores ou como legisladores em
causa própria.

A minha emenda visa a estabelecer aquilo que todo o
projeto da Constituição já está fixando, ou seja, que há
três Poderes - Executivo, Judiciário e Legislativo - iguais
e harmônicos entre si. Logo, os representantes desses três
Poderes devem perceber as mesmas vantagens e a mesma
remuneração. Desta forma, dou aos membros do Congresso
Nacional a mesma remuneração que a dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, representantes do Judiciário,
Ministros de Estado, e representantes do Executivo. E man
do que essa remuneração seja estabelecida por lei ordiná
ria que, evidentemente, será discutida nas duas Casas do
Congresso e submetida à sanção do Presidente da Repú
blica, sempre de forma pública, transparente, clara e no
tória.

Este é o teor da minha Emenda:

"Os Ministros de Estado, os Ministros do Su
premo Tribunal Federal e os Membros do oon
gresso Nacional terão os mesmos vencimentos e
vantagens, que serão fixados por lei ordinária."

Este princípio se casa, perfeitamente, com o disposto
no § 6.° do art. 43 do projeto, quando, segundo o Sr. Re
lator-Auxiliar, foram estabelecidos como parâmetros tam
bém a remuneração desses Ministros de Estado, do Supre
mo Tribunal Federal e dos Membros do Congresso Na
cional, para efeito dos próprios funcionários públicos e
servidores.

Assim, rogo a esta Comissão que vote pela aprovação
desta emenda, altamente saneadora, duplamente estabele
cedora de transparência e de lucidez em relação à remune
ração dos Parlamentares, devolvendo ao Congresso Nacio
nal a dignidade que muitas vezes foi posta em dúvida, prín
cipalmente quando se referiu a vencimentos e vantagens.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, tem a palavra o nobre Constituinte Os
waldo Lima Filho.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes:

A minha presença na discussão desta emenda tem pouca
significação. Reconheço os altos objetivos e até um sentido
de justiça na Emenda do nobre Constituinte Gastone Righi,
mas quero me valer da oportunidade regimental, que me
oferece a discussão da emenda de S. Ex.a, para deixar
consignado nos Anais da Comissão de Sistematização uma
emenda de minha autoria, que é o sistema em vigor na
Comissão de Sistematização, adotado pelas Lideranças, In
clusive pela Liderança do meu Partido, que não permitiu
sequer fosse submetida à votação. Por esse motivo, venho
registrá-la nos Anais. A Emenda tem o n.o 33632 e visa a
regular a questão de vencimentos do funcionalismo em
geral, inclusive Ministros, Deputados, por me parecer que
o grande mal de que padece o sistema constitucional legal,
vigente na República brasileira, é a disparidade monstruosa
estabelecida entre os vencimentos dos altos funcionários
e o salário dos humildes trabalhadores. O salário mínimo,
hoje, não alcança sequer 3 mil cruzados,

Em reunião havida ainda há pouco com o Sr. Ministro
Bresser Pereira, comunicava-nos S. Ex.a que, hoje, o piso
salarial seria elevado para 3 mil cruzados, quantia que é
insuficiente para alimentar uma só pessoa durante o mês
e muito menos uma família inteira.
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. Por isso, Sr. Presidente, a emenda que eu pretendia
discutir e que abrange a matéria da emenda de autoria
do nobre Constituinte Gastone Righi era a seguinte:

"Nenhum funcionário ou servidor público de qualquer
categoria da administração direta ou indireta, das autar
quias ou empresas públicas da União, dos Estados e Mu·
nícípíos, poderá perceber, a qualquer título, vencimentos
ou proventos superiores a 60 salários mínimos." Isso, com
o salário mínimo decretado, equivaleria ao máximo de re
mun~raçã<? de 180 mil cruzados, quantia bastante para
subsístêncía condigna de qualquer funcionário, de: Minis
tro, Deputado e de Ministro do Supremo.

Infelizmente, as lideranças desta Casa e as lideranças
do meu Partido me negaram até o direito de ver essa
emenda votada.

Vou insistir, sem muita esperança, junto ao Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte. E pelo motivo de ter
uma emenda dessa natureza, que defendi na televisão nos
comícios públicos, por entender que, no Brasil se éarac
teriza hoje um abuso contra o povo, porque, embora reco
nheça a boa intenção d,o Sr. Relator Bernardo Cabral, con
sidero que a limitação que S. Ex.a estabeleceu é ínsufí
c~entes. Por quê? Então, todos os marajás dessa República
vao receber tanto quanto um Ministro de Estado. ];i justo
isso? Não me parece. Porque a limitação fixa o máximo
que será o dos vencimentos de Ministro de Estado. Ora,
não é justo pagar essa quantia a marajás, a funcionários
que, muitas vezes, exercem uma função de menor impor
tância.

Só por isso, Sr. Presidente, a intenção do nobre Re
lator parece-me não ter atingido o seu objetivo.

Já fui lembrado pela Mesa, nobre Constituinte Jorge
Hage, e creio que V. Ex.a vem apenas perturbar o fim do
meu raciocínio. Lamento que V. Ex.a não esteja exercendo
a direção da Mesa, porque teríamos trabalhos mais rápidos.

São essas as observações, Sr. Presidente, que eu que
ria fazer em tomo da emenda do nobre Constituinte Gas
tone Righi.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
em primeiro lugar, antes de declarar o meu apoio à Emenda
do Constituinte Gastone Righi, preciso dizer ao eminente
Constituinte Oswaldo Lima Filho que os "marajás" estão
com os seus dias contados neste Substitutivo II, no art. 33
das "Disposições Transitórias", onde não se admite írrvo
cação de direito adquirido ou percepção de excesso a
qualquer titulo. De modo que não se preocupe S. Ex.a por
que, nesse particular, os "marajás" se acabam, com a apro
vação das Disposições Transitórias e quando for promulga
da a Constituição.

O eminente Constituinte Gastone Righi, Sr. Presidente,
tem razão. A sua emenda se compatibiliza com o § 6.0 do
art. 43 do Substitutivo II. A vista dessa circunstância, opino
favoravelmente à aprovação da emenda de S. Ex.a O voto
da Relataria será nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos
passar à votação do Destaque. Os termos do Destaque,
para alguém que ainda não se tenha assenhoreado com
pletamente do que foi díscutído, são os seguintes: O oons
títumte propõe "Os Minristros de Estado, os Ministros do
Supremo Tribunal Federal e os Membros do Congresso Na
cional terão os mesmos vencímentos e vantagens, fixados
por lei ordinária".

Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Artur da

Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Cristina Tava
res, Fernando Bezerra Coelho, Haroldo Sabóia João Cal
mon, .José Foga.ça, José Freire, José Geraldo, José Ignácio
FerreIra, José Paulo Bisol, José 1>""lisses de Oliveira Mário
Lima, .Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelton Friedri~h, Nil
son GIbson, Paulo Ramos, Pdmenta da Veiga Raimundo
Be~erra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, ,Sigmaringa
seíxas, Theodoro Mendes, Wilson Martins Rose de Freitas
Roberto Brant, Marcos Lima, Michel Temer José Costa'
~ro Teixeira, Déldo Braz, Vilson SOuza, D~so Coimbra'
VICente Bago, Jorge Hage, Octávio Elísio, Chagas Rodri-'
gues, Antoníoeanos Mendes Thame, Arnaldo Prieto Chris
tóvam Chiaradia, Francisco Benjamim, Inocêncio Óliveira
José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos José
Thomaz Nonõ, Mário Assad, Osvaldo Coelho Paulo Pi
mentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Énoc Vieira
Jonas Pinheiro, Hugo Na.poleão, Simão Bessâm Ricard~
Izar, Mozarildo Cavalcanti, Jofran Frejat Antôztlo Carlos
Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas PasSarinho Virgílio
Távora, Bonifácio de Andrada, Adylson Motta,' Brandão
Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi
Gastone Rdghi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula d~
Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, José Maria
Eymael, Aldo Arantes, Roberto Freire e Jamil Haddad.
Votaram NAo os Constituintes: Antônio Britto, Celso Deu
rado, Manoel Moreira, Oswaldo Lima Filho Virgildásdo de
Senna, Eraldo Tinoco, Luís Eduardo e José' Tinoco.

O SR. PRESIDENTE (Jarba.s. Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 82 Constituintes'
votaram NAO 8 Constituintes. Total: 90 votos. O Destaqu~
foi aprovado.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, pela ordem. (Assentimento do Sr. Presidente)

Até hoje, a questão relatãva aos vencimentos dos
Deputados e Senadores era tratada nos diversos substi
tutivos no Capítulo atinente, relativo 'ao Poder Legislativo
O art. 66 do Substitutivo II tem esta redação: .

"Os Deputados e senadores perceberão idên
tica remuneração, fixada para cada exercício fi
maneeíro pelo Plenário do Congresso Nacional, em
sessão conjunta, e sujeito aos impostos gerais, in
clusive os de renda e os extraordinários."

Eu gostaria de pedir a V. Ex.a a gentileza do escla
recimento sobre que futuro tem o art. 66.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Quero
ouvir do Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Eu gostaria de in
formar ao nobre Constituinte Antônio Britto que, com a
aprovação desta emenda, 'evidentemente o art. 66 fica pre
[uddcado e terá que sofrer as devidas alterações.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, eu evidentemente, não quero eontradítar a deci
são em relação ao mérito, mas só queria chamar a atenção
sobre dois aspectos. O primeiro é que uma vez mais e peço
vênia para dizer isto, votamos, num. capitulo, dispositivo
que altera, revoga ou substitui o de outro, prejudicando,
sem conhecimento, as emendas relativas ao outro, que só
poderiam ser apresentadas no outro capítulo. E, em segun
do lugar, estamos aqui de novo com a situação na qual
partes não conflitantes, parece-me, permanecem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sem dú
vida.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Permite
me V. Ex.a, Sr. Presideill'te?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Um mo
mento!

. .Primeiro) ~u ga:staria de dar uma resposta ao oons
t~tumte Ant~mo Britto. Não sei se me excedo como Pre
sídenta naquilo que vou falar. Eu, em primeiro lugar, con-
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sídero que a colocação do Constituinte Antônio Britto tem
raaão de ser. Em segundo lugar, 'tenho a impressão de que
nós, ao votarmos, não esgotamos toda a matéría no x;no
mento do encaminhamento, e verificamos que há coisas
aqUli que vão gerar grandes ~if~culdades de ordel}l admi
nistra-tiva. Por exemplo, os Mimstros de Estado tem mor
domia têm casa para morar, têm alimentos próprios que
os Se~adores e Deputados não têm. Os Ministros. do Su
premo Tribunal têm vencimentos variáveis de acordo com
o seu tempo de serviço. Então, como 'regulamentar isso?
Acredito que será uma dificuldade muito grande, mas, por
isso de qualquer maneira essas questões deveriam ter sido
levantadas antes da vot~ção. Eu, agora, estou diante do
irremediável. Está votado. Agora, quando chegar ao art. 66,
eu acho que nós podemos voltar à matéria.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, a Relatoria, na verdade, entende que a ex
pressão correta não é a inteira 'Prejudicdalidade. Na ver
dade, a aprovação agora realízada condicionl'!' ~ texto do
art. 66 que, possivelmente, tera que ser modífíeado para
se adaptar ao que agora acabamos de aprovar.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITI'O - Sem
prejuízo das emendas.

O SR. RELATOR (Jooé Fogaça) - Sr. Presidente, há
um condicionamento inequívoco. O guarda-chuva desta
emenda cobre o art. 66.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente apenas para colocar como questão de ordem. Es
clarecendo a questão do Deputado Antônio Britto, devo
dizer que o término do artigo, quando se refere à incidên
cia de tributos, está coberto, inclusive, por uma emenda
que 'Pedimos preferência, de autoria do Deputado Arnaldo
Faria de Sá, que estende a todos os vencimentos a inci
dência de tributos, igualmente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Quero
acrescentar a V. Ex.a, Constituinte Gastone Righi, ainda
mais uma coisa, pedir a observação de V. Ex.a e do oons
tituinte Antônio Britto.

O Presidente, naturalmente, recebe a matéria, aqui
encaminhada automaticamente pela sua assessoria, que
tem feito estafante trabalho de seleção de matéria para
votarmos dentro dos títulos que estamos votando. Ocorre
que a matéria que nós acabamos de votar está em título
diferente daqueles que estamos votando; está na Seção I
do Capítulo VIII do Título IV que ainda vamos votar.
Entretanto, infelizmente, por um equívoco, a matéria foi
posta em votação. Eu me permito, Constituinte Gastone
Righi, depois de fazer uma consulta pessoal a V. Ex.a,
discutir com a Mesa o resultado dessa votação,

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr.
Presidente, apenas para, da minha parte, concluir. Se
bem entendi o pensamento de V. Ex.a, não estão prejudi
cadas e poderão ser votadas as emendas que tiverem sido
destacadas ao artigo que tratava da questão no Titulo IV.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Esta me
parece a resposta que foi dada pelo Relator José Fogaça,
e a mim me reservo a ocasião em que estiver presidindo a
sessão para dar a interpretação que achar mais adequada
e correta.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, pela ordem, o Sr. Constituinte Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - V. Ex.a
acaba de afirmar que este dispositiv? <leveria ~azer parte
do Título IV e o Regimento da COmISS8;Q de Bístematíza
cão proíbe que dispositivo do Título IV seja votado quan
do está em exame o do Titulo lU. Houve, assim, um equ!
voco, Não quero atribuir a alguém. Mas houve um equi
voco tão grave que se fez infringir gravemente o Regi-

mento. Qual a solução? Prevalecer o Regimento ou pre
valecer a votação? Esse é o meu dilema e quero que
V. Ex.a resolva.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Essa foi
a razão pela qual acabei de comunicar, J;á pouco, que,
localizado o equívoco e chamada ~ l'!'tençao, embora; Ja
extemporaneamente, pedi ao ConstItumt~ Ga~tone RI~hi
que tivesse a cortesia de, com a Mesa, díscutír O destíno
da votação. Naturalmente, neste momento, o argumento
de V. Ex.a será valioso. Pode-se chegar até a uma anula
ção do resultado por inadequação momentânea.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - A
meu ver, esta é a melhor solução.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Farei
esta proposta à Mesa.

Destaque n.o 7567-87 - Emenda n.o ES
24686-1, do Sr. Darcy Pozza, "que substitui o art.
70 do Substitutivo n.o 1, (art. 48 do Substitutivo
n.O 2)". (276.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Na for
ma regimental há um pedido de preferência para a vo
tação do Destáque n.o 7567-87, referente à Emenda n.O
24.681, requerido para o dispositivo do art. 48 do Substi
tutivo Ir da Comissão de Sistematização, requerido pelo
Constituinte Darcy Pozza, devidamente apoiado.

Os que aprovarem o requerimento de preferência per-
maneçam sentados. (Pausa)

Aprovado
Com a palavra o Constituinte Darcy Pozza.
O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Sr. Presl

dente, Srs. Constituintes:

Serei breve, até por que gostaria que as demais emen
das de preferência fossem aqui votadas.

Todos sabemos da importância do funcionário públi
co civil, principalmente daqueles que exercem mandato
eletivo.

A minha emenda visa substituir o texto do Relator,
em que pese o mérito e o bom trabalho, fica um pouco
distante ao atender aos funcionários públicos civis, deten
tores de mandato eletivo. Nossa emenda quer alterar prin
cipalmente o inciso Ir do art. 48, onde diz:

"investido no mandato de Prefeito ou de Verea
dor, será afastado de seu cargo, emprego ou fun
ção, sendo-lhe facultado optar pela sua remu
neração".

É claro, Srs. Constituintes, que não havendo incom
patibilidade de horário, poderá haver a opção pela re
muneração e, principalmente, o Vereador poderá receber
os subsídios.

De certa forma, no inciso II está colocada uma in
coerência. Se afastarmos o funcionário, que é Vereador,
do seu cargo de funcionário público, como temos mais de
80% de municípios pequenos, onde as Câmaras Municipais
só se reúnem uma vez por semana e à noite, ou duas vezes
ao mês, um funcionário graduado, como por exemplo o
médico sanitarista de um posto de saúde, ficaria afastado
do seu cargo, percebendo a remuneração de funcionário
e implicaria, além disso, num ônus para o erário público,
que teria que substituir esse funcionário. Além do que,
ele não mais exercerá a sua função, porque a lei lhe
faculta essa opção.

Sr. Presidente e Srs. Constituintes, quero ler, aqui, a
minha emenda substitutiva:

"Art. 48 - Ao servidor público da adminis
tração direta e indireta, sociedades de economia
mista ou fundações controladas pelo Poder Públi-
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co, em exercício de mandato eletivo, aplicam-se
as disposições seguintes:

I - Tratando-se de mandato eletivo federal
ou estadual, ficará afastado do seu cargo, empre
go ou função;

Ir - investido no mandato de Prefeito ou
Vereador, havendo compatibilidade de horário,
perceberá sua remuneração sem prejuízo dos sub
sídios;

IH - em qualquer caso que exija o afasta
mento para exercício do mandato eletivo, seu
tempo de serviço será contado, para todos os efei
tos legais, exceto para promoção por mereci
mento;

IV - para efeito de benefício previdenciário,
no caso do afastamento, os valores serão determi
nados como se no exercício estivesse."

Nossa emenda, Sr. Presidente e Brs, Constituintes,
está apoiada pela União de Vereadores do Brasil, pela
União de Vereadores de diversos Estados, bem como een
tenas de milhares de Vereadores do País, de todos os Par
tidos representados neste apoiamento. Eu queria dizer aos
Srs. Constituintes da importância que nós vamos assumir,
votando favoravelmente a essa emenda, que visa dar ao
Vereador o valor que ele realmente merece. Todos nós sa
bemos que o Vereador é o pilar, a base de sustentação da
pirâmide política e todo prestigiamento a ele nós devere
mos dar, principalmente porque não podemos legislar sem
definir com exatidão o que representa um Vereador.

Muito obrigado.
O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊlA - Pela or

dem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pela or

dem, concedo a palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRt!:A - Eu peço
a V. Ex.a que releia, para o Plenário, a emenda do Consti
tuinte Darcy Pozza, já que S. Ex.a, ao fazê-lo da tribuna,
imagino erradamente, acrescentou ao item 2 da sua emen
da a figura do prefeito municipal. Eu peço a V. Ex.a que
diga ao Plenário se, na emenda do ilustre Constituinte
Darcy Pozza, existe no item 2 a figura do prefeito mu
nicipal.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
levanta uma questão de ordem absolutamente pertinen
te, porque o que nós temos admitido até aqui tem sido
exatamente a possibilidade de supressão, e não de intro
dução. Diante do protesto de V. Ex.a e do entendimento
da Casa, o item 2 fica mantido como na sua redação ori
ginal: "investido no mandato de Vereador, havendo com
patibilidade de horário, perceberá sua remuneração sem
prejuízo de subsídios".

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊlA - Agradeço
a V. Ex.a

O destaque agora será, então, votado em plenário sem
a expressão "Prefeito municipal".

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Pe
ço a palavra, Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra pela ordem, o Constituinte Chagas Rodrigues.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Per
guntaria a V. Ex.a se aprovada a emenda, desapareceria
do texto "referência a Prefeito"? Porque é este inciso H o
que trata de prefeitos e vereadores. se aprovada a
emenda que se refere apenas a Vereador, ficaria a figura
do prefeito sem nenhuma regulamentação?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - :m esta a
resposta que acabei de dar à questão de ordem levantada

pelo Constituinte Oscar Corrêa. Como a proposta do
Constituinte Darcy Pozza, que viu em tempo não oportuno
que excluía a figura do prefeito, pretendeu incluí-la. Eu,
inicialmente, me inclinei por aceitar; mas a regra que te
mos estabelecido até agora, não modificada, é não aceitar
inclusões, mas só supressões. De maneira que a figura de
prefeito fica fora de cogitação.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES 
Pergunto se não haveria referência a prefeito noutro tex
to da emenda. A emenda só se refere a Vereador?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não, não!
Lerei a emenda para V. Ex.a

"Ao servidor público da Administração direta,
indireta, sociedades de economia mista ou funda
ções controladas pelo Poder Público, em exercício
de mandato eletivo, aplicam-se as disposições se
guintes:

I - tratando-se de mandato eletivo federal
ou estadual ficará afastado do seu cargo, emprego
ou função."

O IConstituinte, em tempo oportuno, fez a anulação da
expressão:

"ou municipal."

E anulou, também:

"facultada a opção pela remuneração de um
deles os titulares de mandato eletivo."

Os incisos II, IH e IV estão como na emenda que
V. Ex.a tem, naturalmente, em mãos. Então, não há refe
rência a Prefeitos.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES 
Agradeço a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Sr. Pre
sidente, eu consultaria V. Ex.a e a Mesa se, ao invés de
suprimir, deixasse inalterada a emenda com o texto, faci
litaria a discussão e, inclusive, a aprovação, porque daí
incluiríamos mandato eletivo federal, estadual ou muni
cipal e suprimiríamos a expressão "do prefeito".

Parece-me que isso atende exatamente à vontade do
Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
é o dono da emenda e preferiu suprimir "municipal", mas
diante das questões de ordem levantadas, resolveu incluir
o "municipal"?

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Exatamen
te; Mantendo o texto original.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ficaria
"tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou mu
nicipal". É a expressão de V. Ex.a?

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Exata
mente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -:m a emen
da que será votada.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Não! Sr.
Presidente ,facultada a opção pela remuneração de um
deles.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mas isso
V. EX,a cancelou... J

O SR CONSTITUINTE DARCY POZZA - Não. No
caso do Prefeito, dele poderá optar pela remuneração 
há opção.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o nobre Relator José Fogaça.
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o SR. RELATOR (José Fogaça) - Na verdade, a

Relataria não tem condições de dar um parecer, porque
não está claro o texto, não está clara a intenção do autor.

A Relatoria está carregada de boas intenções, de bons
propósitos, mas há uma confusão ainda não diluída, ainda
não dissolvida.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tentarei
auxiliar a compreensão da Relatoria.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Se é o texto origi
nal, se há acréscimos, se há supressões ... ?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pode
V. Ex.a ouvir-me?

O texto ficaria como foi solicitado, e não posso alte
rá-lo:

"Ao servidor público da Administração direta,
e indireta, sociedade de economia mista ou fun
dações controladas pelo Poder Público, em exer
cício de mandato eletivo, aplicam-se as disposi
ções seguintes:

I - tratando-se de mandato eletivo federal,
estadual ou municipal, ficará afastado de seu car
go, emprego ou função;

II - investido no mandato de Vereador, ha
vendo compatibilidade de horário, perceberá sua
remuneração sem prejuízo dos subsídios;

lU - em qualquer caso que exija o afasta
mento para exercício de mandato eletivo, seu tem
po de serviço será contado para todos os efeitos
legais, exceto para promoção por merecimento;

IV - para efeito de benefício previdenciário,
no caso de afastamento, os valores serão deter
minados como se no exercício estivesse."

O SR. RELATOR (José Fogaça) - A palavra "Pre
feito" consta do item lI?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não
consta.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, pela ordem, antes do parecer do Relator?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, eu gostaria de vencer uma dúvida: o art. 1.0
diz que o servidor fica afastado das funções, e, logo
abaixo, diz que havendo compatibilidade de horários, ele
recebe a remuneração e o salário. Se ele fica afastado das
funções pelo caput do artigo, como pode receber, havendo
compatibilidade de horários, tanto a remuneração quanto
o subsídio?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Isto,
naturalmente, nobre Constituinte Nelson Carneiro, levará
V. Ex.a à votação.

Compreendendo V. Ex.a que é incompatível, já sei qual
será o seu voto. O que não posso é modificar a redação
da emenda.

O SR. OONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Então,
a situação é essa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É essa.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - P.elo
caput ele fica afastado da função, pelo texto posteríor,
abaixo ele recebe a remuneração e o salário, ainda te_m
que haver compatibilidade de horário, mesmo que nao
trabalhe.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Explica
rei a razão a V. Ex.a que acertou exatamente no cerne do
problema. É que o Constituinte Darcy Pozza quando fez a
emenda, não incorreu, evidentemente, nesse contra-senso
S. Ex.a acrescentava, "facultada a opção pela remuneração
de um deles a titulares de mandato ... " Mas S. Ex.a retirou
isso, e a emenda fica dessa maneira e eu não posso alte
rá-la.

O SR CONSTITUINTE NELSON OARNEIRO - Em
conclusão, Sr. Presidente. O vereador que seja funcionário
público federal, estadual e municipal quando assumir um
mandato, afasta-se das funções e se o seu serviço que ele
não executa for em horário diferente daquelas reuniões
da Câmara ele recebe a remuneração pelo que não tra
balha e o subsídio pelo que trabalha. É isso. Então é ím
possíveL

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pergunto
ao Constituinte Darcy Pozza se S. Ex.a mantém a emenda
nessas condições?

O SR CONSTITUINTE DARCY POZZA - O Relator
aceita como municipal.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Já pedi
ao Relator, já dei a informação a S. Ex.a Vamos tentar
ganhar tempo.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, o
Inciso I, do art. 48 diz:

"Tratando-se de mandato eletivo federal ou
estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego
ou função, sem direito a optar pela sua remune
ração, o servidor público em exercício de man
dato eletivo."

Isso é o que está no Substitutivo lI. A Relatoria con
sidera isto uma conquista notável no substitutivo, e dela
não deseja abrir mão, ou seja, de que o servidor público,
eleito para o mandato federal ou estadual, fique afastado
de seu cãrgo sem direito a optar pela sua remuneração.

Ora, na emenda do nobre Constituinte Darcy Pozza,
essa questão é reposta de uma forma contrária ao pen
samento da Relataria. Diz S. Ex.a no Inciso I da sua pro
posta: tratando-se de mandato eletivo federal ou esta
dual ou municipal, ficará afastado do seu cargo, emprego
ou função, facultada a opção pela remuneração de um
deles.

O SR. CONSTITUINTE DAROY POZZA - A expres
são "facultada a opção" foi retirada.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Retira, então, V.
Ex.a a expressão?

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Retira
mos, ela confere com o texto do relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - É até emprego ou
função?

O SR. iCONSTITUINTE DARCY POZZA - É até fun
ção.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, há
uma falta de clareza, há uma falta de precisão que, infe
lizmente, impede a Relatoria de dar um parecer minima
mente fundamentado.

Ao dizer "tratando-se de mandato eletivo federal,
estadual ou municipal, ficará afastado do seu cargo,
emprego ou função", gera-se um dilema de interpreta
ção: fica afastado com o direito a acumular os dois ven
cimentos - o do mandato e o do cargo - ou fica afas
tado sem direito a qualquer dos dois vencimentos? Essa
dificuldade, esse dilema de interpretação está Invíabílí
zando um parecer minimamente claro, honesto e funda
mentado, da Relataria.
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Infelizmente, há uma imensa boa vontade, há uma
imensa disposição, porque a emenda do nobre Consti
tuinte Darcy Pozza tem dois itens - o 3 e o 4 - que a
Relatoria considera de notável valor e como uma grande
contribuição ao texto. O que não podemos fazer é amarrar
uma coisa à outra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vou
passar à votação. A interpretação fica por conta de cada
um dos Srs. Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE THEODORO MENDES - Gos
taria de saber se posso encaminhar contra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como o
relator já falou, infelizmente, agora, não é mais possível.

O SR. CONSTITUINTE THEODORO MENDES 
Muito obrigado a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Alfredo Campos, Antônio Britto, Fernando Henrique Car
doso, Haroldo Sabóia, Nilson Gibson, Michel Temer, Délio
Braz, Alceni Guerra, Antoniocarlos Mendes Thame, Ar
naldo Prieto, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Jor
ge José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luis Eduar
do: Mário Assad, Sandra Cavalcanti, Jonas Pinheiro, Simão
Sessim, Ricardo Izar, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy
Pozza, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson Motta,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua e Jamil
Haddad. Votaram NÃO os Constituintes: Abigail Feitosa,
Ademir Andrade, Almir Gabriel, Artur da Távola, Ber
nardo ,Cabral, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cid Car
valho, Cristina Tavares, Fernando Bezerra Coelho, João
Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José Freire,
José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José
Serra, José Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário
Lima, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima
Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezer
ra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas,
Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna, Wilson Martins,
Rose de Freitas, Aécio Neves, Israel Pinheiro, Miro Tei
xeira, Vilson Souza, Daso Coimbra, Vicente Bogo, Jorge
Hage, Chagas Rodrigues, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel,
Enoc Vieira, Jofran Frejat, Plínio Arruda Sampaio, José
Maurício, Vivaldo Barbosa, Luiz Inácio Lula da Silva,
Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Aldo Arantes e Ro
berto Freire. ABSTENÇÃO do Senhor Constituinte Jarbas
Passarinho.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n.? 007567-87, o Sr. Jarbas Passarinho,
Terceiro-Vice-Presidente, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Fernando Hen
rique Cardoso, Quarto-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 30 Cons
tituintes; votaram NÃO 54 Constituintes; absteve-se de
votar 1 Constítuínte. Total: 85 votos. O destaque foi re
jeitado.

Srs. Constituintes, de acordo com o que havíamos
anunciado esta manhã, a sessão terminaria às 19 horas
e 30 minutos. São 20 horas, e temos que votar a redação
final dada pelo relator, aos Títulos I e II e ao preâmbulo,
para' que possamos enviá-los ao Plenário da Constituinte
e, ainda, sem prejuízo dos destaques, os Títulos IV, V,
VI, VII, VIII e IX.

Temos sobre a Mesa cinco destaques. Poderíamos
fazer um esforço para votá-los se V. Ex.as cooperarem e
passarmos efetfvamente à votação dos. mesmos, ~ma v~z
concedida a preterêncía, sem que haja muita discussao
sobre a matéria. O outro caminho que tenho é de seguir

estritamente a determinação e remetê-los pura e sim
plesmente para consideração posterior do Plenário da
Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não!

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presi
dente, como autor do próximo destaque a ser votado,
queria ponderar a V. Ex.a que a única alternativa que me
parece justa, equânime, é a aventada por V. Ex.a de,
de fato, votarmos, sem muita discussão, os destaques
seguintes.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
É a minha inclinação, Constituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Proporia a
V. Ex.a que estabelecêssemos em comum acordo, um prazo
de 2 minutos para explicação, pelo autor, de que se trata
o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Se V. Ex.a me permite, eu mesmo posso explicar o con
teúdo da matéria destacada e o farei da forma mais favo
rável para que todos tenham consciência do que vão votar.
Assim damos chance a todos que pediram preferência.
(Palmas)

Creio que o Plenário está apoiando esta decisão.
Destaque n.? 6218-87, do Sr. Jorge Hage, ""que

suprime a expressão: "salvo na hipótese de res
cisão do contrato de trabalho", do art. 43 do Subs
titutivo n.? 2". (277.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passo, então. à leitura da preferência ao Destaque n.o
6.218, que trata do seguinte: no caput do art. 43 suprimir
a expressão: "salvo na hipótese da rescisão do contrato
de trabalho".

O art. 43 ficaria assim:

"A administração pública, direta ou indireta,
de qualquer dos poderes, obedecerá aos princí
pios da legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade, exigindo-se - e aí se suprime -,
salvo na hipótese de rescisão do contrato de tra
balho, como condição de validade dos atos admi
nistrativos, a motivação suficiente e, como requi
sito de sua legitimidade, a razoabilidade."

É para excluir a expressão "salvo na hipótese de res
cisão do contrato de trabalho", para manter apenas os
princípios sem que isso exima a rescisão do contrato de
trabalho dos mesmos princípios, se bem entendi.

Se V. Ex.a quiser aduzir ao que eu disse alguma ques
tão, concedo a palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Gostaria,
Sr. Presidente, de explicar à Casa que esta emenda de
minha autoria contou com destaques idênticos de V. Ex.a
e dos Constituintes Luís Eduardo e Anna Maria Rattes,
visando retirar o que parece uma injustiça, poderia se
deduzir numa injustiça no tratamento do servidor públi
co, que se poderia entender que pode ser despedido imo ti
vadamente, dando-lhe o mesmo tratamento do traba
lhador privado.

Consultei, previamente o nobre relator quanto a esta
parte do trabalhador privado; consultei previamente o
nobre relator e os relatores-adjuntos e contei com a aquies
cência honrosa de S. Ex.as

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Em votação a preferência.
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Os Srs. Constituintes que a aprovam, queiram per-
manecer sentados. (Pausa)

Aprovada

Sr. relator, por favor, a opinião.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - De acordo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
A opinião do relator é favorável à supressão da expressão.

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

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Tem a palavra V. Ex.a , para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITU.lNTE JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
- Quero cumprir o dever de alertar a Casa, apesar da
ponderação do eminente relator, para o fato de que o
artigo exige motivação suficiente como requisito de sua
legitimidade e razoabilidade. No momento em que a mo
tivação suficiente para rescisão de um contrato de tra
balho, por exemplo, for exigida, e se na véspera da pro
mulgação da Constituição Federal for nomeado alguém
para o serviço público, a partir da promulgação da Carta,
não há mais como se demitir, porque é necessária a mo
tivação suficiente para o ato de demissão. Alerto para
este fato com o objetivo de dizer que este artigo con
sagra a estabilidade do servidor no serviço público.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Srs. Constituintes, a Mesa, por liberalidade e aquiescên
cia do Plenário, sugeriu um rito sumário de votação.
Vamos aplicar O rito.

O parecer do relator é favorável.

Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távora, Bernardo Ca
bral, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares,
Fernando Henrique Cardoso, Haroldo Sabóia, João Cal
mon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José Paulo Bisol,
Mário Lima, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelton Frie
drich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sigmaringa Sei
xas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Rose de Freitas,
José tOarlos Grecco, Aécio Neves, Michel Temer, Israel
Pinheiro, Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Vilson Souza,
Daso Coimbra, Vicente Bogo, Jorge Hage, Octávio Elísio,
Chagas Rodrigues, Alceni Guerra, Luís Eduardo, Mário
Assad, Oscar Corrêa Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti,
Enoc Vieira, Simão Sessim, Jofran Frejat, Darcy Pozza,
José Luiz Maia, Bonifácio de Andrada, Adylson Motta,
Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Joa
quim Bevilácqua, Gastone Righi, Francisco Rossi, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oli
veira, Aldo Arantes, Roberto Freire e Jamil Haddad. Vo
taram NÃO os Constituintes: Cid Carvalho, José Freire,
José Geraldo, José Ignácio Ferreira, Nilson Gibson, Theo
doro Mendes, Délio Braz, Antoniocarlos Mendes Thame,
Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Lins, José Santa
na de Vasconcellos, Paulo Pimentel, Jonas Pinheiro, Ri
cardo Izar e José Maria Eymael. ABSTENÇliO dos Se
nhores Constituintes: José Jorge e Antonio Carlos Konder
Reis.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 66 Cons
tituintes; votaram NÃO 16 Constituintes; abstiveram-se

de votar 2 Constituintes. Total: 84 votos. O Destaque foi
aprovado.

Destaque D.o 6219·87 -, do Sr. Jorge Hage
"que suprime a expressão: "após dois anos de ete
tivo exercício, dos artigos 44 do Substitutivo 11.°
2". (278.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Passemos, agora, a preferência de número 6219 do

mesmo Constituinte Jorge Hage que diz o seguinte: que
se suprira no artigo 44, § 3.0 a expressão "após dois anos
de efetivo exercício".

"Art. 44 § 3.0 - São estáveis, após dois anos de efe
tivo exercíeío, os servidores nomeados por concurso pú
blico ... " Ou sej a, termina-se com o estágio probatório.

Em votação a preferência.

Os srs. Constituintes que estiverem de acordo quei-
ram permanecer sentados.

Aprovado.

Tem a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaca) - Opino pela ma-
nutenção do texto. •

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
O Relator opina contrariamente ao Destaque.

Em votação o Destaque pelo sistema eletrônico.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes: Abi
gail Feitosa, Ademir Andrade, Haroldo Sabóia, Mário
Lima, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Rose de Freitas
Vilson Souza, Vdcente Bogo, Jorge Hage, Octávio Elísio'
Arnaldo Prieto, Inocêncio Oliveira, Luís Eduardo, simãÓ
sessím, Ricardo Izar, Jarbas Passarinho, Brandão Mon
teiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi
Luiz Inácio Lula da Silva, Plínío Arruda Sampaio, José
Maria Eymael, Aldo Arantes e Roberto Freire. Votaram
Nlio os seguintes Senhores Constituintes: Alfredo Cam
pos, Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Ber
nardo Cabral, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cid Carva
lho, Fernando Henrique Cardoso, João Calmon, João Herr
mann Neto, José Fogaça, José Freire, José Geraldo José
Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, Milton Reis, Nelson
Carneiro, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Pimenta da
Veiga, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sigmaringa 8ei
.xas, Theodoro Mendes, Wilson Martins, José Carlos Grec
co, Aécio Neves, Michel Temer, Israel Pinheiro, Miro Tei
xeira, Nelson Wedekin, Délio Braz, Chagas Rodrigues, Eral
do Tinoco, José Lins, Mário Assad, Paulo Pimentel, Ricar
do Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Jonas Pinheiro,
Gilson Machado, Jofran Frejat, Antônio Carlos Konder
Reis, Darcy Pozza, Bonifácio de Andrada, Joaquim Be
vilácqua, Adolfo Oliveira, e Jamil Haddad. ABSTENÇÃO:
OS Senhores Constituintes José Luiz Maia e Victor Fac-
cioni. .

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 26

Constituintes; votaram NÃO 50 Oonstítuíntes: abstive
ram-Se de votar 2 Constituintes. Total: 78 votos. O Des
taque foi rejeitado.

Destaque n,v 6165-87 - Emenda n,? ES
30619-7, do Sr. Adylson Motta, "que suprime o
art. 65, § 1.° do Substitutivo n. o 1 (art. 45, § 1.°
do Substitutivo n.o 2)". (279.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Passamos, agora Pedido de Preíerêseía n.o 6165, que

se refere a uma emenda do Oonstítuínte Adylson Motta,



1650 Quarta-feira 27 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

que pede a supressão do § 1.0, do art. 45. O § 1.0 do art. 45
diz o seguinte:

"Não haverá aposentadoria em cargos, run
ções ou empregos temporários."

O Constituinte pretende que se suprima esse pará
grafo.

Pergunto ao Relator se quer opinar.
O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA Eu

desejava, Sr. Presidente, pelo menos explicar, já que nós
estamos sendo prejudicados aqui na nossa tarefa de expor.
Esse texto, Sr. Presidente, foi apresentado com a melhor
das intenções. Mas o próprio autor tem algumas difi
culdades sobre as dúvidas que geraram os efeitos desse
texto e um deles, Sr. Presidente, vai liquidar com o fun
cionário público da carreira, porque ele não poderá mais
levar para a aposentadoria aquela gratificação que ele
recebe pelo desempenho de uma chefia, de um cargo de
confiança. Inclusive na legislação trabalhista, um fun
cionário que tem um cometimento maior recebe uma
gratíãcação que, com o tempo, passa a agregar aos seus
vencimentos. Então, aqui, quando se' refere à função,
significa que o funcionário não mais poderá levar para
a aposentadoria a sua função gratificada. Então, é esse
tipo de dúvida que Se está gerando.

Também, no caso do emprego temporário, ele por
natureza é temporário. Mas se uma pessoa que está em
um e mprego temporário ímplementa os 35 anos num
emprego, embora pela natureza seja temporário, vai ficar
privada também de se aposentar?

Então, Sr. Presidente, pelas dúvidas suscitadas, su
giro que isso seja remetido para a legislação ordinária;
porque é muito mais fácil 'estabelecermos uma Ieglslaçâo
adequada, com todo o cuidado, do que cometermos uma
injustiça com uma preeítacão. Proponho, portanto, a su
pressão do parágrafo.

O SR. PRESIDENTE (Fernasdo Henrique Cardoso)
- Vou primeiramente colocar em votação o pedido de
preferência.

Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram per-
manecer sentados. (Pausa)

Aprovada a preferência.
Tem a palavra, pela ordem, o ,Constituinte José Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOSJ!: LINS - Sr. Presidente,
preciso de um eselarecímento do Relator. A minha dú
vida é se o sistema de aposentadoria é universal; esse
artigo talvez desse a entender que não se conta tempo
de serviço em cargo ou função. Eu gostaria de entender
melhor.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Darei a palavra ao Sr. Relator, para que esclareça, e
em seguida passaremos à votação.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente, o disposdtivo foi criado com fi. melhor intenção
de se pôr um freio, no serviço público, ao cidadão que
tem uma gratificação no emprego perde ou deixa de
íncoorporá-Ia quando se aposenta; o que se quer proibir
é a aposentadoria no cargo temporário, no emprego tem
porário, na função temporária. Isto é igual à moraliza
ção no serviço público. Acho que está claro o texto. Por
isso, Sr. presidente, a Relatoria se mantém co mo texto,
e pede ao eminente Constituinte AdYlson Motta que re
ceba estes esclarecimentos para melhorar a sua análise
em derredor do que quis o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
_ Srs. Constituintes, o destaque será votado com parecer
contrário do Relator.

Em votação.

(Procewe-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Artur da Távola, Manoel Moreira, Mlilton Reis, Oswaldo
Lima Filho, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Theodoro
Mendes, Alceni Guerra, Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco,
Inocêncio Oliveira, José Lins, José Santana de Vascon
cellos, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Enoc Vieira, Jonas
Pinheiro, Jofran Frejat, Darcy Pozza, José Ludz Maia,
Bonifácio de Andrada, Adylson Motta, Francisco Rossi,
Joaquim Bevilacqua, Sólon Borges dos Reis, José Maria
Eymael. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituin
tes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos,
Almir Gabriel, Antônio Britto, Bernardo Cabral, Carlos
Mosconi, Celso Dourado, Cid Carvalho, Fernando Henrique
Cardoso, Haroldo Sabóia, João Calmon, José Fogaça, José
Freire, José Geraldo, José Inácio Ferreira, José Paulo Bisol,
José Richa, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich,
Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Sigmarin
ga Seixas, Wilson Martins, Rose de Freitas. José Carlos
Grecco, Aécio Neves, Israel Pinheiro, Miro Teixeira, Nel
son Wedekin, Vilson Souza, Vicente Bogo, Jorge Hage,
Octávio Elísio, IChagas Rodrigues, Paulo Pimentel, Ricar
do Fiúza, Sandra Cavalcanti, Simão sessím, Ricardo Izar,
João Menezes, Gdlson Machado, Antônio Carlos Konder
Reis, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Ma
ciel, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio,
Adolfo Oliveira, Aldo Arantes, Roberto Freire e Jamil
Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 26 Cons
tituintes; votaram NÃO 54 Constituintes. Total: 80 votos.
O Destaque foi rejeitado.

Destaque n.? 3684-87 - Emenda n.o ES
28136-4, do Sr. Arnaldo Faria de Sá, "que adita § 7.°
ao artigo 72 do Substitutivo D.o 1 (artigo 50 do

Substitutivo n,? 2)". (280.a votação)
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos, agora, à apreciação do pedido de preferência

para a Emenda n.? 3684, de autoria do Constituinte Arnal
do Faria de Sá. S. Ex.a pretende que se acrescente um pa
rágrafo ao art. 72, que diz o seguinte:

"Os vencimentos, de qualquer espécie, estarão
sujeitos a impostos gerais, inclusive os de renda
extraordinário."

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo com a
preferência queiram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovada a preferência.
Concedo a palavra ao relator, para opinar.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi

dente, a Emenda Arnaldo Faria de Sá resolve um lapso do
Substitutivo, que previu imposto para os parlamentares,
para os membros do Poder Judiciário e se esqueceu da
última categoria que estava isenta, que é a dos militares.

Com isto, resolve, porque sujeita a imposto gerais, in
clusive o de renda e extraordinário, tais quais os membros
do Poder Judiciário e do Poder Legislativo.

A Relatoria opina pela aprovação da emenda, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a opinião favorável do Relator, coloco em votação o
destaque.

(Proced&se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral
Carlos Mosconi, Celso Dourado, Fernando Bezerra Coelho:
Fernando Henrique Cardoso, Haroldo Sabóia, José Fogaça,
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José Freire, José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Paulo
Bisol, José Serra, José Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira,
Mário Lima, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Rai
mundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sigma
rínga Seixas, Theodoro Mendes, Wilson Martins, Rose de
Freitas, José Carlos Grecco, Aécio Neves, Israel Pinheiro,
Nelson Wedekin, Vilson Souza, Vicente Bogo, Jorge Hage,
Octávio Elísio, Chagas Rodrigues, Antoniocarlos Mendes
Thame, Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira,
José Lins, Oscar Corrêa, Ricardo Fiúza, Enoc Vieira, Jonas
Pinheiro, Simão Sessim, Gilson Machado, Antônio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Bonifácio de Andrada, Adylson
Motta, Brandão Monteiro, José Maurício, Vivaldo Bar
bosa, Francisco lRossi, Joaquim Bevilacqua, Sólon Borges
dos Reis, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio,
Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Aldo Arantes, Roberto
Freire e Jamil Haddad. Votaram NãO os Senhores Consti
tituintes: Nilson Gibson, Alceni Guerra, José Santana de
Vasconcellos, Luís Eduardo, Paulo Pimentel, Sandra Ca
valcanti, João Menezes e José Luís Maia. ABSTENÇãO dos
Senhores Constituintes: Jofran Frejat e Jarbas Passarinho.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 71 Cons
tituintes; votaram NÃO 8 Constituintes; abstiveram-se de
votar 2 Constituintes. Total 81 votos. O Destaque foi apro
vado.

Destaque n,? 3702·87, do Sr. José Geraldo "que
suprime a expressão: "ou de vereador", do arti
go 48 do Substitutivo n.O 2)". (281.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos, agora, à votação da preferência, relativa ao
Destaque n.o 3702, que recai sobre a Emenda do Consti
tuinte José Geraldo. Aviso que é o último destaque a ser
votado. Esse Destaque do Constituinte José Geraldo pede,
no seu art. 48, inciso lI, que se suprima a expressão "ou
Vereador", ou seja, ficaria assim:

"Investido no mandato de Prefeito, será afas
tado do seu cargo, emprego, ou função, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração."

COm isso, o ilustre Constituinte pretende resolver a
questão, e nós 'evitamos o problema do Vereador nesta
matéria, sendo apenas o Prefeito quem vai optar, enquanto
o Vereador ficará com a lei ordinária, que é uma multipli
cidade de casos.

Passo a palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente
e Srs. Constituintes:

O eminente Constituinte José Geraldo quer passar para
a legislação ordinária o problema dos Vereadores. De modo
que a relatoria nada tem a opor à emenda de S. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
COm o parecer favorável do Relator, passamos à votação.

Reitero que votarão a preferência.

Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Aprovada a preferência, com um voto contra.
Em votação a emenda, com parecer favorável do Re

lator que suprime a expressão "ou Vereador", do art. 48,
incisb lI, para facilitar que a lei ordinária regule a questão
da remuneração conjunta do Vereador e resolva o impasse
anteriormente produzido.

Vai-se proceder à votação.
O SR. PIRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Quero reiterar a necessidade de quorum, para que possa-

mos aprovar a redação final e os títulos de todo o pro
jeto.

Está prorrogada a reunião, de ofício.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral,
Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cid Carvalho, Fernando
Bezerra Coelho, José Fogaça, José Freire, José Geraldo,
José Inácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa, José
Serra, José Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário
Lima, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Nil
son Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta
da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues
Palmas, Sigmaringa Seixas, Theodoro Mendes, Wilson Mar
tins, Rose de Freitas, José Carlos Grecco, Aécio Neves,
Israel Pinheiro, Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Vilson
Souza, Vicente Bogo, Jorge Hage, Octávio Elísio, Euclides
Scalco, Chagas Rodrigues, Alceni Guerra, Antoniocarlos
Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco, Inocêncio
Oliveira, José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís
Eduardo, Oscar Corrêa, Osvaldo COelho, Paulo Pimentel,
Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Jonas
Pinheiro, Simão Sessim, Gilson Machado Jofrant Frejat,
Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Jarbas Passari
nho, José Luiz Maia, Bonifácio de Andrada, Adylson Motta,
José Maurício, Lysâneas Maciel, Vivaldo Barbosa, Francis
co IRossi, Joaquim Bevilácqua, Sólon Borges dos Reis, Plínio
Arruda Sampaio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, Aldo Aran
tse, Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram NÃO os Cons
tituintes: Haroldo Sabóia e Siqueira Campos. ABSTENÇÃO
do Senhor Constituinte Fernando Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Sr. Secretário, quero fazer uma retificação de voto. Não sei
se foi o meu entusiasmo por fazer aprovar a emenda, 'que,
subconscientemente, para ser objetivo como Presidente,
marquei uma abstenção, quando na verdade minha inten
ção era marcar sim. Só para os Anais.

O SR. SECRETÁRIO (José Fogaça) - O voto de V. Ex.a.
ficará registrado nos Anais.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 82 Cons
tituintes; votaram NÃO 2 Constituintes; absteve-se de
votar 1 Constituinte. Total 85 votos. O Destaque foi apro
vado.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, s6 para efeito de registro, a minha Emenda n.?
22357 tratava da mesma matéria. Como o Sr. Relator deu
parecer favorável no substitutivo, julguei que a matéria
já estava acolhida, por isso não apresentei destaque. Mas
era o mesmo assunto. Quero fazer o registro.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Está acolhido e registrado.

O SIR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Muito
obrigado.

Está encerrada a votação da matéria relativa ao Título III.
(Palmas)

O SR. PRESID'ENTE (Fernando Henrique Cardoso) _

A Mesa comunica que enviará ao Plenário da Assem
bléáa Nacional Constituinte os destaques que, não tendo
obtido preferência, não puderam ser submetidos à apre
cíação da Comissão de Sistematização.

Redação Final do Preâmbulo, Títulos I e 11
do Substitutivo n.o 2 ao Projeto de Constituição,
do Sr. Bernardo Cabral. (282.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Passamos, agora, à votação da redação final dos Títulos
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I e II e do Preâmbulo do Projeto de Constituição. Ao pe
dir aos srs. Constituintes, que já tenham recebido o texto,
que tomem seus lugares para proceder à votação, queria
registrar que esse esforço de apresentar uma redação fi
nal deveu-se, não apenas, ao trabalho ao qual já esta
mos habituados, do dedicado Sr. Relator e do conjunto de
Relatores que o auxiliam, com a exclusão do Presidente
que ora fala, (palmas) deveu-se também à ação sempre
prestimosa, eficaz e inteligente do Secretário Paulo
Affonso.

Peço a V. Ex.as que neste momento, que é um mo
mento importante por que significa o adiantamento de
um trabalho, por uma antecãpação de trabalho que foi
feita com o propósito de dar continuidade e permitir que
o conjunto da Assembléia Nacional Constituinte pudesse,
desde já, participar da elaboração da Constituição de dar
'continuidade, portanto, a esse processo de elaboração
constitucion.al, peço que V. Ex.l\s, ao fazer isso, tenho cer
teza que estamos contnibuindo com o máximo de nosso
esforço para que o Brasil seja dotado de uma Constitui
ção, 'efetivamente, aprovada por representantes do povo.

E é nessa qualidade que peço a V. Ex.lIa que tomem
os seus lugares. (Pausa)

A Presidência pede que aplaudam, da forma mais efi
caz, votando, se possível, com unanimidade, esse trabalho
da Comissão de Sistematização. (Palmas)

Será o primeiro pass oque estaremos dando para a
aprovação de um texto constitucional novo.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrdque Cardoso)
- Pois não, Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, eu entendo que V. Ex.a está submetendo à
votação o Título I, certo?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Não, estamos submetendo à votação a redação final do
Título I, do Título II e do Preâmbulo.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Creio
que V. Ex.a não tem condições regimentais de colocar os
dois Títulos em votação ao mesmo telIllPo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- É redação final, não são os Títulos.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Mes
mo redação final. O Regimento diz, e V. Ex.a e ao Re
lator ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Eu me lembro.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - ...
que a votação é por Títulos e, portanto, V. Ex.a tem que
submeter em primeiro lugar o Título I, em segundo lu
gar, o Título lI.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrãque Cardoso)
- Eu não creio que no Regimento exista qualquer coisa
que diga que a redação final deva ser aprovada por Títu
lo. O conteúdo tem que ser aprovado título a tí,tulo, mas a
redação final. ..

O SR. SECRETÁRIO (Adolfo Oliveira) - sr. Presi
dente vamos proceder à votação. Depois V. Ex.a soluciona
a qu~stão de ordem do nobre Constituinte Carlos
sant'Anna,

Procede-se à votação
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Fedtosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távora, Bernardo Ca
bral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Ana, Celso Dourado, Cid
Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernando .Bezerra Coelho,

Fernando Henrique Cardoso, Haroldo Sabóia, José Fogaça,
José Freire, José Geraldo, José Ignácio Feneira, José Pau
lo Bisol, José Richa, José Serra, José Ulisses de Oliveira,
Manoel Moreâra, Mário Lima, Milton Reis, Nelson Carnei
ro, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pimen
ta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodri
gues Palma, Sigmaringa Seixas, Wilson Martins, Rose de
Freitas, José Carlos Grecco, Aécio Neves, Isr3l81 Pinheiro,
Miro Tedxeira, Vilson Souza, Vicente Bogo, Jorge Hage,
Octávio Elísio, Euclides Scalco, Chagas Rodrigues, Alceni
Guerra, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto,
Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins,
José Santana de Vasconcellos, Mário Assad, Oscar Corrêa,
Paulo Pimentel. Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc
Viedra, Jonas Pinheiro, Simão Sessim, Gilson Machado,
Jofran Frejat, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza,
Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Bonifácio de Andrada,
Adylson Motta, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas
Macíel, Francisco Rossi, Joaquim Bevilacqua, Sólon Bor
ges dos Reis, Adolfo Oliveira, Plínio Arruda Sampado, José
Genoíno, Siqueira Campos, Aldo Arantes, Roberto Freire
e Jama Haddad. Votou NÃO o Constituinte: Oswaldo Lima
Filho. AB8TENÇAO dos Senhores Constituintes: Luís
Edual'do e Osvaldo Coelho.

O SR. PRESIDENTE (F,ernando Henrique Cardoso)
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 84 Cons
tituinte; votou NÃO 1 Constituinte; abstiveram-se de
votar 2 Constituintes. Total: 87 votos. A Redacão Final
do Preâmbulo e dos Títulos I e II foi aprovada. o

Responrío à questão de ordem do Constituinte Carlos
Sant'Anna, dizendo que consultei mais uma vez o Regi
mento, e como fazia crer a minha memórda, no art. 30,
quando há uma referência à votação do texto final, nem ai
há O requerimento de votação título a título. E tampouco,
no Regimento da Comissão de Sistematização existe qual
quer referência que peça a votação da redação final tí
tulo por título. De modo que foi aprovada a redação final
do preâmbulo do Título I e do Título II, de acordo com
o Regimento.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi
dente, para uma questão de ordem. (Assentimento do Sr.
Presidente)

Sr. Presddente, é uma pequena questão aqui, não é
relevante, mas eu gostaria de deixar caracterizada, por
que, no momento do Plenário nós podemos retificá-la.
- Quando se discutiu a questão partidária houve um

acordo e na proposta apresentada não se colocou a ques
tão do caráter nacional e a proibição para recebimento
de recursos, etc. Fruto de entendimento a que se chegou
aqui, esses dois itens foram aprovados e ãncorporados.
Mas, houve um terceiro item que não foi objeto de vota
ção e que está aquí, que é a prestação de contas do Tri
bunal de Contas da União, através dó balanço financeiro
e patrimonial em exercício. No meu entender, é um absur
do completo que Um partido político tenha que prestar
contas. E ficou. Já conversei com o Deputado Bernardo
Cabral - não quero enar nenhum problema aqui - mas
eu gostaria apenas que ficasse constatado que houve um
erro nesta questão na minha opinião, no processo final
de elaboração do Relatório e que essa questão fosse, en
tão, objeto de uma revisão no plenário da Assembléia Na
cional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
--Pois não. Está registrada a opinião de V. Ex.a

Quero reâterar o aviso que já dei, de que amanhã ha
verá o livro para assinatura, para a questão dos suplentes,
entre 8 horas e 3Q minutos e 9 horas da manhã. Quero
também dizer, que amanhã, no mesmo horário, serão acei
tos os ,pedidos de preferência para o Título IV, por parte
de todos aqueles que assim o dese] arem, independente
mente, naturalmente, dos acordos de Liderança que farão
outras preferências.
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Agora, Srs. Constituintes, nós vamos passar à votação
dos Títulos IV, V, VI, VII, VIII e IX.

Título IV, do Substitutivo n.? 2 ao Projeto de
Constituição, do Sr. Bernardo Cabral. (283.a vo
tação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A votação será feita sem prejuízo, obviamente, dos des
taques que serão julgados, posteriormente, por esta Co
missão de Sistematização.

Aqui, se o Constituinte Carlos Sant'Anna insistir na
observação que fez, eu teria maãs dificuldade em decidir
a questão em termos da votação. Eu só poderei fazer a
votação em globo se não houver qualquer objeção.

Há objeção? Nesse caso, vamos votar de acordo com
as normas regimentais: título a título. Peço, entretanto,
a V. Ex.as, aos membros titulares que, por favor, tomem
seus assentos e que votem pelo processo eletrôníeo, porque
a chamada será mais rápida.

Submeto à consideração do Plenário desta Comissão,
sem prejuízo de destaque, o Título IV do substitutivo do
Relator. Peço a V. Ex.as que registrem seus votos.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra, pela ordem, o Sr. Constituinte Carlos
Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - O
Título IV, que nós vamos votar, é um 'tít~lo que tem toda
a estrutura de um sístema parlamentarísta de Governo.
Nós vamos votá-lo. Vamos, inclusive, aprová-lo, ressalva
dos os destaques. Quero que fique bem entendido, e ama
nhã nós estaremos exatamente no detalhamento da ques
tão, de que aprová-lo significa meramente o apoiamento
para que transite o título e os demais, porque, na verda
de nós que não somos parlamentaristas, vamos defender
os' destaques para, evidentemente, fazermos a mudança.
A ressalva é da máxima importância, especialmente par
tindo de mim, que não tenho usado tanto da tníbuna.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Com a palavra o Sr. Relator, Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, desejo fazer um esclarecimento à Comissão de Siste
matízaçâo, dentro da ressalva que ainda há pouco levan
tou o eminente Constituinte Aldo Arantes. Foi aprovada,
com a participação do Constituinte José Richa, a seguinte
matéria do art. 16, itens VI, VIII e XI. Houve até uma
confusão na hora, foi feita a ressalva, e o inciso XI é
exatamente o atual inciso III do art. 19. Portanto, está
correta, porque, inclusive, consta da minha anotação.

Faço este esclarecimento pessoal ao eminente Cons
tituinte Aldo Arantes.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não, nobre Constituinte Bonifácio de Andrada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
Sr. Presidente, lembro a V. Ex.a e ao eminente Relator
que me parece que a denominação é Tribunal Buperíor
Eleitoral, que está no texto do Relator, e não Tribunal
de Contas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henriqu€ Cardoso)
- Nobre Constitudnte, como não temos mais modo regi
mental de corrigir nesta fase, peço que V. Ex.a deixe para
o Plenário 'e para conversa com o Relator, que, com a boa
vontade de sempre, irá corrigir.

Srs. Constituintes, o entendimento aqui expresso pelo
Constituinte carros Sant'Anna não é outro, senao o que

a Mesa anunciou. Tudo será aprovado, sem prejuízo dos
destaques.

Não havendo nenhuma dúvida a respeito, vai-se pro
ceder à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távora, Bernardo Ca
bral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado,
Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernando Henrique
Cardoso, Haroldo Sabóia, José Fogaça, José Fredre, José
Paulo Bisol, José Richa, José Serra, José Ulísses de Oli
veira, Mário Lima, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelton
Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga,
Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Sigmaringa Seixas, wn
son Martins, Rose de Freitas, José Carlos Grecco, Israel Pi
nheiro, Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Vilson Souza, Vicen·
te Bogo, Jorge Hage, Octávio Elísio, Euclides Scalco, Chagas
Rodrigues, Alceni Guerra, Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco,
Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Santana
de Vasconcellos, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coe
lho, Paulo Pimentel. Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti,
Enoc Vieira, Jonas Pinheiro, Simão Sessim, Jofran Frejat,
Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Jarbas Pas
sarinho, José Luiz Maia, Bonífác'o de Andrada, Adylson
Motta, Lysâneas Maedel, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Joaquim Bevílacqua, Plínio Arruda Sampaio, José Genoí
no, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Aldo Arantes, Ro
berto Freire e Jamil Haddad. Votaram NÃO os Constituin
tes: Fernando Bezerra Coelho, Manoel Moreira, Rodrigues
Palma, Luís Eduardo, Gilson Machado, Brandão Monteiro
e José Maurício. ABSTENÇãO do Senhor Constitudnte: Os
valdo Lima Filho.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 76 Cons
tituintes; votaram NÃO 7 Constituintes; absteve-se de vo
tar 1 Constituinte. Total: 84 votos. O Título IV do Substi
tutivo n.? 2 foi aprovado, ressalvados os destaques.

Título V do Substitutivo n.? 2 ao projeto de
Constituição, do Sr. Bernardo Cabral. (284.a vo
tação)

O SR. PRESIDENTE (Foernando Henrique Cardoso)
- Passa-se ao Título V, que diz respeito à Defesa do Es
tado e das Instituições Democráticas.

Peço aos Constituintes que tomem os. seus lugares para
que possamos repetdr o mesmo sistema.

Passa-soe à votação.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

- Em votação o Título V.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Ca
bral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, C-elso Dourado,
Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, Fernando Henrique Cardoso, Haroldo Sabóia, José
Fogaça, José Fredre, José Paulo Bisol, José Richa, José
Serra, José Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário
Lima, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Nil
son Gibson, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo
Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Blgmarínga
S·edxas, Wilson Martins, Rose de Freitas, José Carlos Grec
co, Israel Pinheiro, Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Vilson
Souza, Vicente Bogo, Jorge Hage, Octávio Elísio, Eucli
des Scalco, Ohagas Rodrigues, Alceni Guerra, Arnaldo
Prieto, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José
Lins,.José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Márdo
Assad, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti,
Enoc Vieira, Jonas Pinheiro, Simão Sessim, Jofran Frejat,
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Antônio Carlos Konder Reis, Jarbas Passarinho, José Luiz
Maia, onifácio de Andrada, Adylson Motta, Francisco
Rossi, Gastone Righd, Joaquim Bevilacqua, Plínio Arruda
Sampaio, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Aldo Arantes,
Roberto Freire 'e Jamil Haddad. Votaram NlíO os Consti
tuintes: Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Ma
ciel e José Genoíno.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 75 Cons
tituintes; votaram NÃO 4 Constituintes. Total: 79 votos.
O Titulo V do Substitutivo n.? 2 foi aprovado, ressalvados
os destaques.

Título VI do Substitutivo n.O 2 ao Projeto de
Constituição, do Sr. Bernardo Cabral. (285.a vo
tação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) -
Passamos à votação, portanto, o Título VI. -

O Título VI diz respeito à Tributação e Orçamento.
Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral,
Carlos Mosconi, Carlos sant'anna, Celso Dourado, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Hen
rique Cardoso, Haroldo Sabóia, José Fogaça, José Freire,
José Paulo Bisol, José Richa, José Serra, José Ulísses de
Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima, Milton Reis, Nelson
Carneiro, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos,
Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Ro
drigues Palma, Bígmarínga seixas, Wilson Martins, Rose
de Freitas, José Carlos Grecco, Israel Pinheiro, Miro Tei
xeira, Nelson Wedekin, Vilson Souza, Vicente Bogo, Jorge
Hage, Octávio Elísio, Euclides Scalco, Chagas Rodrigues,
Alceni Guerra, Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco, Inocêncio
Oliveira, José Jorge, José Lourenço, Mário Assad, Oscar
Corrêa, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira,
Jonas Pinheiro, Simão Sessim, Antônio Carlos Konder Reis,
Jarbas Passarinho, J-osé Luiz Maia, Bonifácio de Andrada,
Adylson Motta, José Maurício, Lysâneas Maciel, Vivaldo
Barbosa, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilac
qua, Plíriío Arruda Sampaio, José Genoíno, Adolfo Oli
veira, José Maria Eymael, Aldo Arantes, Roberto Freire e
Jamil Haddad. Votou NÃO o Constituinte Luís Eduardo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 75 Cons
tituintes; votou NÃO 1 Constituinte. Total: 76 votos. O Tí
tulo VI do Substitutivo n.O 2 foi aprovado, ressalvados os
destaques.

Título VII do Substitutivo n,? 2 ao Projeto de
Constituicão do Sr. Bernardo Cabral (286.a vota-
ção) -

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passemos agora à votação do Titulo VII, que diz respeito à
Ordem Econômica e Financeira.

Em votação.

(Procede-se-à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Antônio
Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Oarlos Mosconi,
Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima,
Fernando Henrique Cardoso, Haroldo Sabóia, José Fogaça,
José Freire, José Paulo Bisol, José Richa, José Serra, José
Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima, Milton
Reis, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Nilson Gibson,
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Ro
drigues Palma, Sigmaringa Seixas, Wilson Martins, Rose
de Freitas, José Carlos Grecco, Israel Pinheiro, Miro Teixei-

ra, Nelson Wedekin, Vilson Souza, Vicente Bago, Jorge
Hage, Octávio Elísio, Euclides Scalco, Chagas Rodrigues,
Alceni Guerra, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo
Prieto, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Lou
renço, Mário Assad, Oscar Corrêa, Sandra Cavalcanti,
Enoc Vieira, Jonas Pinheiro, Simão Sessím, Antônio Carlos
Konder Reis, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Bonifácio
de Andrada, Adylson Motta, José Maurício, Lysâneas Ma
ciel, Vivaldo Barbosa, Francisco Rossi, Gastone iRighi, Joa
quim Bevilacqua, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno,
Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Aldo Arantes, Roberto
Freire e Jamil Haddad. Votaram NÃO os Senhores Consti
tuintes Eraldo Tinoco e Luis Eduardo.

O SR. PREElIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 72 Cons
tituintes; votaram NÃO 2 Constituintes. Total: 74 votos.
O Título VII do Substitutivo n.a 2 foi aprovado, ressalva
dos os destaques.

Título VIII do Substitutivo n,? 2 ao Projeto de
Constituição, do Sr. Bernardo Cabral. (287.a vo
tação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Passa-se à votação do Titulo VIII, Da Ordem Social.

(Prorede-se- à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Antônio
Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi,
Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima,
Fernando Henrique Cardoso, Haroldo Sabóia, José Fogaça,
José Freire, José Paulo Bisol, José Serra, José Ulisses de
Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima, Milton Reis, Nelson
Carneiro, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos,
Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma,
Sigmaringa Seixas, Wilson Martins, José Carlos Grecco,
Israel Pinheiro, Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Vilson
Souza, Vicente Bogo, Jorge Hage, Octávio Elísio, Euclides
Scalco, Chagas Rodrigues, Alceni Guerra, Antoniocarlos
Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco, Inocêncio
Oliveira, José Jorge, José Lins, José Santana de Vascon
cellos, Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa, Sandra
Cavalcanti, Enoc Vieira, Jonas Pinheiro, Simão Sessim,
Antônio Carlos Konder Reis, Jarbas Passarinho, José Luiz
Maia, Bonifácio de Andrada, Adylson Motta, Lysâneas
Maciel, Vivaldo Barbosa, Bocayuva Cunha, Francisco !ROssi,
Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Plínio Arruda Sam
paio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael,
Aldo Arantes, Roberto Freire e Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 72 Cons
tituintes. Total: 72 votos. O Titulo VIII do Substitutivo
n.o 2 foi aprovado, ressalvados os destaques.

Título IX do Substitutivo n,? 2 ao Projeto de
Constituicão, do Sr. Bernardo Cabral. (288.a vo
tação) -

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passemos, agora à votação do Título IX "Disposições
Transitórias."

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Antônio
Britto, Artur da Távola, Bernanrdo Cabral, Carlos Mosconi,
Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima,
Fernando Henrique Cardoso, Haroldo Sabóia, José Fogaça,
José Paulo Bisol, José Richa, José Serra, Ulísses de Oli
veira, Manoel Moreira, Mário Lima, Milton Reis, Nelson
Carneiro, Nelton Fridrich, Nilson Gibson, Pimenta da Vei
ga, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Sigmaringa
Seixas, Wilson Martins, Rose de Freitas, José Carlos Grec
co, Israel Pinheiro, Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Vilson



Janeiro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta·feira 27 1655

Souza, Vicente Bogo, Jorge Hage, Octávio Elísio, Euclides
Scalco, Chagas Rodrigues, Alceni Guerra, Antoniocarlos
Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco, Inocêncio
Oliceira, José Lins, José Lourenço, José Santana de Vas
concellos, Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa, San
dra Cavalcanti, E.-'10C Vieira, Jonas Pinheiro, Simão Sessim,
Antônio Carlos Konder Reis, José Luiz Maia, Bonifácio de
Andrada, Adylson Motta, Vivaldo Barbosa, Francisco Rossi,
Gastone !Righi, Joaquim Bevilacqua, Plínio Arruda Sam
paio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, Aldo Arantes, Roberto
Freire e Jamil Haddad. Votaram NÃO os Senhores Cons
tituintes José Maurício e Lysáneas Maciel. ABSTENÇÃO
do Senhor Constituinte Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 68 Cons
tituintes; votaram NÃO 2 Constituintes; absteve-se de
votar 1 Constituinte. Total: 71 votos. O Título IX do Subs
titutivo n. O 2 foi aprovado, resalvados os destaques. Estão
aprovadas as Disposições Transitórias. Tenho o prazer de
declarar que o Substitutivo do Relator Bernardo Cabral
foi aprovado na íntegra, sem prejuízo dos destaques e será
enviado à Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra V. E~.a

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sei que os
trabalhos, hoje, foram extenuantes e quero elogiar não s6
os Membros da Comissão de Sistematização mas, acima
de tudo, o desempenho da Mesa e a harmonia como os tra
balhos transcorreram. Mas, não posso deixar de mencionar
que o jornal O Globo, de hoje, publica que o Banco Central
elaborou as normas de conversão da dívida externa em ca
pital de risco e as encaminhou para a aprovação do Conse
lho Monetário Nacional.

Quero dizer que considero tal atitude já o início de
uma agressão que poderá ser perpetrada contra uma deci
são soberana da Comissão de Sistematização da Assembléia
Nacional Constituinte.

Quero reiterar e, desta vez, reiterar revoltado, o com
portamento da Presidência e, talvez, da Mesa da Comissão
de Sistematização da Assembléia Nacional constituinte,
que não envia, que resiste em encaminhar ao Plenário da
Assembléia Nacional Constituinte, um projeto de decisão
que foi aprovado e aguarda o cumprimento das normas
regimentais. Quero dizer, também, que continuo conside
rando a conversão da dívida externa em capital de risco,
uma grande afronta aos interesses nacioonais. Não posso
me conformar que a Mesa, que o Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte não respeite o exercício do mandato
de um Constituinte, que veio para esta Casa pelo voto po
pular, e não respeite, acima de tudo, uma decisão soberana
da Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (F1ernando Henrique Cardoso)
- Sr. Deputado Paulo Ramos, participo a V. Ex.a que,
dando cumprimento ao que ínformeã na última reunião
da Comissão em que V. Ex.a 'levantou esta questão, nova
mente dei eíêneía ao Presidente da. Assembléia Nacional
constituinte, o qual encarregou o Constituinte Euclides
Scalco de fazer as gestões na matéria. Procurei o Minis
tro da Fazenda e transmítã a S. Ex.a a nossa preocupaeão
com relaeão à eventual regulamentação. Disse-me, ontem,
S. Ex.a, que não havia regulamentação e não haveria ne
nhuma nos próximos dias.

De modo que, no que diz respeito às ações que eu po
deria ter eu las tive.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Quero di
zer a V. Ex.a que não existe intransigência nem qualquer
radicalismo da mínra parte, como autor do projeto, in
clusãve, tendo em vísta a decisão da última Convenção

do PMDB - que é o Partido majoritário - o qual deeídíu,
na última Convenção, que as normas de conversão deve
riam ser elaboradas pelo Congresso Nacional.

Sugeri, ao Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte, com o objetivo de não criar obstáculos, compreen
dendo a ímportâncía e a supremacia da Assembléda Na
eíonal Constituinte e do esforço que vem sendo desenvol
vido para que seja 'elaborado o mais rapidamente pos
sível, uma nova Constituição, sugeri, repito, que O projeto
de decisão fosse encaminhado ao Congresso Nacional, mas
com uma condição: respeitar-se a Convenção do PMDB,
e que não fosse feita conversão enquanto o Congresso Na
cional não elaborasse as normas.

o..-.SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Agradeço as palavras de V. Ex.a que só reitera aqutilo
que nós conversamos tantas vezes. Reafirmo que falei
com o Ministro da Fa:ãenda, ocasião em que S. Ex.a disse
me que não haveria nenhuma promulgação desta medida
nesses días,

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presi
dente, peço a palavra, :pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- V. Ex.a tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Eu gostaria
apenas de registrar, não sem confessar que o faço com
uma certa ênfase e até certa emoção, 'as seguintes pa
lavras:

"Nada vai pôr em risco o processo de transi
ção. A finaltidade das Forças Armadas é cumprir
as suas, missões constitucionais, a sua destinação
constitucional. Nós somos elementos de 'estabili
dade neste País, hoje, não somos elementos para
traumatizar o País. As medidas de caráter polí
tico adotadas serão as medidas que serão segui
das."

Estas. palavras 'Pertencem a nada mais, nada menos,
que ao Ministro do Exército IJeôntidas Pires Gonçalves.

Num momento de tantas incertezas, num momento
de perspectivas tão sombrias para o País, de uma crise tão
profunda, dentre aqueles que procuram provocar a insta
bilidade política, palavras desta ordem tornam-se dever
de qualquer democrata reconhecer a sua validade e a sua
importância 'e registrá-las sos trabalhos da Comissão de
Sistematização, :principalmente no momento em que vota
mos ,e aprovamos o Substitutivo n. O 11, que vai dar mar
gem, quem sabe, a um debate rico, profícuo e engrands
cedor desta Nação. É preciso dizer que, lI.1este momento,
a palavra do Ministro do Exército corre na direção cor
reta de sustentar a transição e valorizar os' trabalhos da
Assembléia Nacional Constituinte. Isto sdgnifi(}a que o
Ministro do Exército, as Forças Armadas reconhecem
prestigiam, valorizam as decisões soberanas que são to~
madas nesta Assembléia Nacional Constituinte, que re
presenta legitimamente a vontade do povo brasileiro.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (F1ernando Henrique Cardoso)
- Agradeço as palavras de V. Ex.a e torno-as minhas.
Concordo co mo que diz V. Ex.a e em artigo que publicarei
amanhã na Folha de S. Paulo, que já está escrito, eu re
produzo, de outra forma e com menos inteligência e me
nos graça que V. Ex.a, os mesmos "argumentos.

IV - SUSPENSÃO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Presidência vai suspender os trabalhos, convocando
os Senhores Constituintes para a continuação da presente
reunião, amanhã, 29-10-87, às 9:00 horas:

Está suspensa a reunião.

(Levanta-se a reunião às 21 horas e 50 mí
nutos.)
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Brasília, 29 de outubro de 1987

EM 29 DE OUTUBRO DE 1987
Presidência dos Srs. Fernando Henrique Cardoso,

Quarto-Vice-Presidente e Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice
Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIAO
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Havendo número regimental, declaro reaberta a reunião.
AS 9 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Adolfo Oliveira,

Afonso Arinos, Alceni Guerra, Alfredo Campos, Almir Ga
briel, Aloysio Chaves, Aluízio Campos, Antônio Britto, An
tonio Farias, Antônio Carlos Konder Reis, Antonioc.arlos
Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Artur da Távola, Bernar
do Cabral, Brandão Monteiro, Carlos Chiarelli, Carlos
Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Christóvam
Chiaradi-a, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Darcy Pozza,
Edme Tavares, Egídio Ferreira Lima, Eraldo Tinoco, Fer
nando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando
Henrique Oardoso, Fernando Lyra, Francisco Benjamím,
Francisco Dornelles, Francisco Pinto, F~ancisco Rossi,
Gastone Righi, Gerson Peres, Haroldo Lima, Haroldo Sa
bóia, Ibsen Pinheiro, Inocêncio Oliveira, Jamil Haddad,
Jarbas Passarinho, João Calmon, João Herrmann Neto,
Joaquim Bevílacqua, José Fogaça, José Freire, José Ge
raldo, José Ignácio Ferreira, José Jorge, José Lins, José
Lourenço, José Luiz Maia, José Maurício, José Paulo Bisol,
José Richa, José Santana de Vasconcellos, José Serra, Jo
sé Thomaz Nonô, José Ulisses de Oliveira, Luís Eduardo,
Luiz Inácio Lula da Silva, Lysâneas Maciel, Manoel Mo
reira, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Mário Lima, Mil
ton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Nilson Gibson, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Oswaldo
Lima Filho, Paulo Pimentel, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Plínio Arruda Sampaio, Raimundo Bez·erra, Rena
to Vianna, R1cardo Fiúza, Robel'to Freire, Rodrigues Pal
ma, sandra Cavalcanti, Severo Gomes, Sigmaringa Sei
xas, Siqueira Campos, Theodoro Mendes, Virgildásio de
Senna, Virgílio Távora, Wilson Martins, Adylson Motta,
Aécio Neves, Afif Domingos, Aldo Arantes, Antonio Ma
riz, Beth Azize, Bocayuva Cunha, Bonifácio de Andrada,
Chagas Rodrigues, Daso Coimbra, Délio Braz, Enoc Viei
ra, Euclides Scalco, Fernando Santana, Gilson Machado,
Israel Pinheiro, Jesualdo Cavalcanti, João Agripino, João
Menezes, João Natal, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Jorge
Hage, José Carlos Greco, José Costa, José Genoíno, José
Maranhão. José Maria Eymael, José Tavares, José Tino
co, Luiz Salomão, Manuel Viana, Márcio Braga, Marcos
Lima, Michel Temer, Miro Teixeira, Mozarildo Cavalcanti,
Nelson Wedekin, octávio Elísio, Ottomar Pinto, Paes Lan
dim, Ricardo Izar, Roberto Balestra, Roberto Brant, Rose
de Freitas, Simão Sessim, Uldurico Pinto, Valmir Cam
pelo, Vicente Bogo, Victor Faccioni, Vilson Souza e Ziza
Valadares. Comparecem ainda os Senhores Constituintes
não membros: Paulo Delgado, Atila Lira, Florestan Fer
nandes, Luiz Alberto Rodrigues, Robson Marinho e Chico
Humberto.
11 - EXPEDIENTE

OFíCIOS
Do Sr. Líder em exercício no PMDB:

Ofício n.O 232/87

Excelentissimo Senhor
Senador Afonso Arinos
DD. Presidente da Comissão de Sistematização
na Assembléia Nacional Constituinte
Nesta

Senhor Presidente:
Informo a Vossa Exicelência que devem ser conside

radas as seguintes modificações na ordem de inscrição de
suplentes do PMDB nas votações do Título IV da Comis
são de Sistematizacãõ, de acordo com o Ofício n.v 231/87
desta Liderança, encaminhado a essa comissão.

1 - Deputada Rose de Freitas em substituição ao
Deputado Aécio Neves - número de ordem 07;

2 - Deputado Uldurico Pinto em substituição ao De
putado Márcio Braga - número de ordem 08.

Sem outro particular, reitero a Vossa Excelência vo
tos de estima e cordial apreço. - Deputado Euclides Scal
co, Líder em exeneícío do PMDB na Assembléia Nacional
Constituinte.
Ofício n.O 239/87

Brasília, 29 de outubro de 1987
Excelentissimo Senhor
Senador Afonso Arinos
DD. Presidente da Comissão de Sistematização
na Assembléia Nacional Constituinte
Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:
Em razão da necessidade de alterações e inclusões

nos anexos aos Ofícios n.Os 231 e 232/87 desta Liderança,
tendo em vista acordo havido, nesta data, entre os mem
bros suplentes da Comissão de Sistematização, em que
se estabeleceu nova ordem de inscrição nas votações do
Título IV - Organização dos Poderes naquela comissão,
solicito a Vossa Excelência desconsiderar os termos dis
postos nos expedientes supramencionados.

Em face do exposto, encaminho em anexo, nova relação
de ordem de inscrição dos membros suplentes do PMDB
para votação do Título IV da Comissão de Sistematização.

Sem outro parüeular, renovo a Vossa Excelência vo
tos de estima e cordial apreço. - Deputado Euclides
Scalco, Líder em exercício do PMDB na Assembléia Na
cional Constituinte.

Suplentes para o Título IV:
Israel Pinheiro, Marcos Lima, Octávio Elísio, Délio

Braz, José Costa, João Natal, Aécio Neves, Uldurlco Pinto,
Vilson Souza, Manuel Viana, Chagas Rodrigues, Daso
Coimbra. Márcio Braga, Michel Temer, João Agripino, An
tônio Mariz, Roberto Brant, José Tavares, Jorge Hage,
Vicente Bago, Rose de Freitas, Nelson Wedekin, Miro Tei
xeira, José Carlos Grecco, José Maranhão, Euclides
Scalco.

Do Sr. Vice-Líder do PDC:
Excelentíssimo Senhor
Senador Afonso Arinos
DD. Presidente da
Comissão de Sistematização
na Assembléia Nacional Constituinte
Câmara dos Deputados
Nesta

Senhor Presidente:
Na forma regimental, requeiro a substituição do Cons

tituinte Roberto Balestra, como suplente do PDC nesta
Comissão, pelo Constituinte José Maria Eymael, nos dias
29 e 30 de outubro corrente.

Sala das Reuniões, 29 de outubro de 1987. - Consti
tuinte Siqueira Campos, Vice-Líder do PDC.
UI - COMUNICAÇÕES

Da Mesa da Comissão de Sistematização:
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

srs, Constituintes, ilustres membros da Comissão de Sis
tematização, a Mesa recebeu, de acordo com as normas
estabelecidas, um requerimento de preferência assinado
pelos Líderes de vários partidos.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Sr. Presidente, permita-me interrompê-lo para uma comn
nícação que considero da mais alta importância.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Sr. Presidente, os jornais de hoje noticiam com destaque
a seguinte manchete: "Somem destaques de Sant'Anna-
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Com esse pretexto, Líder pode até pedir adiamento de
votação".

Quero registrar que isso é absolutamente inverídico.
É claro que, ontem, em meu gabinete, tive um trabalho
muito grande para fazer a seleção de destaques, o que
correspondía a um problema interno nosso e não ao que a
nota se refere, de que a Comissão teria feito desapare
cerem meus destaques.

Não fiz essa declaração, que não tem, portanto, fun
damento. De antemão, devo dizer que tal atitude seria
uma agressão ao secretariado da Comissão, com o qual
tenho o melhor entendimento e que absolutamente não
merece isso.

Não fiz essa declaração - repito - a quem quer que
seja, e aproveito a oportunidade para desmenti-la inte
gralmente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Nobre Constituinte Carlos Sant'Anna, conhecendo V. Ex.a
como conheço, eu, em nenhum momento, quando li os
jornais, tive dúvidas de que tal notícia não teria fun
damento.

Dou prosseguimento aos nossos trabalhos.
A Secretaria da Comissão acaba de informar à Mesa

que recebeu dos Srs. Constituintes 186 pedidos de prefe
rência para o Título IV. De acordo com os procedimentos
já aprovados por esta Comissão, esta Presidência recebeu,
ainda, um protocolo firmado pelos Líderes dos vários
partidos.

A Mesa, ao dar conhecimento do protocolo a V. Ex.as,
o entende como aceito. Passa-se à leitura do referido
documento:

"REQUERIMENTO DE PREFEW1:NCIA

Os Líderes de todos os partidos com assento
na Assembléia Nacional Constituinte requerem,
à Mesa da Comissão de Sistematização, que sub
meta ao Plenário o pedido de preferência seguinte:

1. que a votação dos destaques relativos ao
Capítulo I do Título IV realize-se neste dia 29;

2. que, nos dias 30 e 31 de outubro, sejam
votados os destaques relativos aos Capítulos II e
In do mesmo Título, a, nos dias 3 e 6 de novem
bro, os destaques relativos ao Capítulo IV.

Aprovado o presente requerimento, passar
se-á a votar as preferências relativas ao Capí
tulo I e, a seguir, os destaques com preferência
aprovada.

No início da sessão do dia 30 de outubro,
passar-se-á a votar os requerimentos de prefe
rência relativos aos Capítulos n e lII, seguidos
dos destaques com preferência aprovada.

Já no início da sessão do dia 3 de novembro,
votar-se-ão as preferências relativas ao capí
tulo IV, seguidas dos destaques com preferência
aprovada.

Os eventuais requerimentos de preferência
relativos aos CapítuJos I, II e lII, que não tenham
sido votados nos dias 29, 30 e 31, poderão ser
votados após o encerramento dos destaques do
Capítulo IV, com preferência aprovada.

Em 29 de outubro de 1987. - Adolfo Oliveira
Haroldo Lima - Roberto Freire - Euclides Scalco
JanLil Haddad -- José Lourenço -- PliEUo Arruda
Sampaio -- Jarbas Passarinho -- Joaquim Bevílac
qua -- Vivaldo Barbosa -- Siqueira Campos."

"PROTOCOLO
Os Líderes de todos os partidos com assento

na Assembléia, Nacional Constituinte ajustam,
mediante este protocolo, que a votação, na Comis-

são de Sistematização, do Título IV do Substitu
tivo n.o 2 do Projeto de Constituição, obedecerá
o seguinte cronograma:

Capítulo I - dia 29-10

Capítulos II e IH - dias 30 e 31-10

Capítulo IV - dias 3 e 6-11

A fim de viabilizar esse cronograma, as lide
ranças firmam, paralelamente, pedidos de prefe
rência dos referidos capítulos para serem apre
sentados, o primeiro deles, relativo ao Capítulo I,
no início da Sessão do dia 29, e os demais, no
fim de cada Sessão, para serem votados no início
da Sessão correspondente ao ajuste.

Em 27 de outubro de 1987. - José Lourenço
- Euclides Scalco - Plínio Arruda Sampaio 
Adolfo Oliveira - Joaquim Bevilácqua - Siqueira
Campos - Vivaldo Barbosa - Haroldo Lima 
Roberto Freire - Jarbas Passarinho."

Seguem-se as assinaturas dos mesmos Líderes aos
quais já fiz referência anteriormente.

IV -- ORDEM DO DIA

VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTITUIÇãO
TíTULO IV (início)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Sendo requerimento de preferência, submeto-o à decisão
do Plenário. Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo,
permaneçam como estão. (Pausa) Aprovado por unaní
midade o requerimento de preferência. (Palmas)

Destaque n.o 2345-87 - Emenda n.o lP-17574-7,
do Sr. Paulo Delgado, "que substitui o Capítulo I,
Título V do Projeto de Constituição (Título IV do
Substitutivo n," 2)".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passa-se, agora, ao requerimento de preferência para vo
tação do Destaque n.? 2345, de autoria do Constituinte
Paulo Delgado, relativo ao Capítulo I do Título IV do
2.0 Substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Carlos Sant'Anna,
pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA _
Sr. Presidente, respeitando o acordo de lideranças, desejo,
mais uma vez, deixar registrado o fato de para mim ser
estranho que os Líderes estejam fazendo acordos sem
consultar seus liderados. Registro, ainda, minha incom
preensão com relação ao PMDB, partido composto de
diversas correntes e cuja liderança decidiu solitariamente,
de acordo com o grupo a que se vincula, sem portanto,
reunir sua bancada na Comissão de Sistematização para
saber o que seria melhor a respeito do assunto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
A Mesa registra o protesto de V. Ex.a

Concedo a palavra ao Constituinte Pimenta da Veiga.
O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA __

Sr. Presidente, gostaria de registrar que não foi apenas
a Liderança do PMDB que decidiu, mas as lideranças de
todos os partidos. A decisão foi tomada de acordo COm
o tempo de que dispúnhamos. Como V. Ex.a e todos os
integrantes da Comissão sabem, a sessão de ontem ter
minou em hora muito avançada, tendo as decisões sido
tomadas quase que de madrugada. Portanto, era absolu
tamente impossível, pela exigüidade de tempo e pela falta
de condições físicas dos membros desta Comissão, realizar
qualquer reunião. As decisões foram tomadas pelas lide-
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ranças, orientadas pelo bom senso, tanto que o Plenário
acaba de acatá-las.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa registra a explicação de V. Ex.a e não pretende
intrometer-se em assuntos internos do partido.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ: LINS - Permita-me,
Sr. Presidente. Pediria a V. Ex.a que autorizasse a Secre
taria da Mesa a distribuir cópia deste requerimento a
todos nós, para nossa orientação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Esta Presidência despacha favoravelmente ao pedido de
V. Ex.a e solicita que a Secretaria da Mesa providencie
as cópias, para que todos os membros da Comissão de
Sistematização possam acompanhar as decisões. (Palmas)

Destaque n.o 005931-87, do Sr. Paulo Delgado,
"que modifica o art. 51, do Substitutivo n.O 2".
(289.a votação)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Permita
me Sr. Presidente. (Assentimento da Presidência)

Quero dizer a V. Ex.a que o destaque anunciado é
semelhante a outro apreciado ontem. O de n.O 2345 refere
se a determinada emenda, e o de n.o 5931 tem o mesmo
sentido.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
É: o destaque de autoria do Constituinte Michel Temer?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Não. É o
de n.s 5931, que trata da unicameralidade e pretente retirar
a expressão "do Senado da República". Nós solicitamos
a correção, mas não houve tempo para que esta fosse feita.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Nobre Constituinte José Genoíno, nesta fase estamos vo
tando conteúdos.

Por esta razão, concedo a palavra ao Constituinte Paulo
Delgado que vai justificar a necessidade imperativa de
que se 'suprima a expressão "do Senado da República",
de tal maneira que se institua o sistema unicameral no
País.

O SR CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Peço
a palavra: Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente o Título IV, como sabemos, versa, nos Capi
tulos II e in, sobre o sistema de governo - especialmente
no Capítulo lI, que diz respeito ao Poder ~xecl;ltivo. Toda
via, a parte correspondente ao Poder Legíslatívo depende
da decisão sobre o sistema de governo.

Minha questão de ordem é a seguinte:
Se o ponto crucial da questão, ou seja, se o sistema

será parlamentarista ou presidencialista, terá que ser deci
dido no momento próprio, quando da discussão sobre o
Poder Executivo, então a grande disputa sobre a questão
_ e ninguém ignora isto - ficaria adstrita àquele instante,
quando se tratasse do Poder Executivo. Como o 2.° Substi
tutivo foi feito sob o modelo parlamentarista, na hipótese
de vitoriosa a tese do presidencialismo o Poder Legislativo
seria adequado ao modelo presidencialista. N~ste caso, a
posição dos presidencialistas, agora, em relaçao ao Poder
Legislativo poderá ser diferente, porque nos reservaremos
para o gra~de embate no momento da discussão do Capi
tulo n. Todavia, se V. Ex.a decidir que a aprovação do
Capitulo referente ao Poder Legislativo é definitiva e for
mal não podendo adequar-se mais à frente, toda a nossa
atit-iIde fica diferente, pois teremos que começar o con
fronto e a grande disputa entre presidencialismo e parla
mentarismo aqui e agora.

De modo que levanto esta questão de ordem, a fim
de decidirmos qual atitude vamos assumir.

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

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, esta questão de ordem vem sendo reiteradas vezes
apresentada pelo Líder Carlos Sant'Anna e por todos os
outros Lideres que se declaram presidencialistas. E tem
razão de ser.

Na primeira reunião que houve, inclusive com a Pre
sidência da Assembléia Nacional Constituinte, quando até
se tratou do tema referente à nacionalidade, ficou decidido
que os cargos ou funções que só pudessem ser exercidos
por brasileiros natos - e dentre eles constava, expressa
mente, o de Primeiro-Ministro - poderiam ser mantidos.
Assim, quando da discussão e votação do sistema de gover
no, da organização dos Poderes, na parte relativa ao Poder
Executivo, isso, evidentemente, seria resolvido.

Desejo, porém, registrar nossa estranheza, porque, de
qualquer forma, no caso específico do Poder Legislativo,
há uma certa escamoteação Quero dizer que concordo
com este entendimento e vamos aceitá-lo pacificamente.
Mas, só para que não passe inadvertido, desejo ressaltar
que no capitulo que trata do Poder Legislativo há uma
seção especifica - e isso perpassa todo este capítulo 
sobre a "competência privativa da Câmara Federal". Essa
seção, evidentemente, apresenta toda uma estrutura par
lamentarista e, deste modo, seria importante que esse en
tendimento fosse relegado a um segundo plano. Evidente
mente, isto não será possível, mas, só para que fique regis
trado, seria importante que os presidencialistas tentassem
revogar isto. Infelizmente, não vamos ter ainda o confronto.
Esperaremos até amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou resolver a questão de ordem do Constituinte Carlos
Sant'Anna.

Em primeiro lugar, quero reiterar o que já disse ao
Constituinte Carlos Sant'Anna e pela imprensa. Vamos de
cidir a partir de agora questões de suma relevância para
o Pais. Não creio que temas dessa natureza devam ser
resolvidos na base de mecanismos que tolham o debate ou,
simplesmente, a partir de uma convicção doutrinária fe
chada. Haverá o momento certo. Acima de tudo, temos a
responsabilidade de criar sistemas que funcionem para
o Pais. Seja qual for a posição adotada, presidencialismo
ou parlamentarismo, é nossa obrigação, num caso como
no outro, criar um sistema compativel com as aspirações
da sociedade. Considero importante que se faça isso. Acho
importante que na hora da decisão se tome em considera
ção a governabilidade. E tanto o parlamentarismo quanto
O presidencialismo têm requisitos de governabilidade.

Portanto, as decisões que vierem a ser tomadas hoje
não devem prejulgar as de amanhã.

Isto, em termos de minha posição pessoal - mas com
base em antecedente regimental. É que já decidimos aqui
que haveria um Primeiro-Ministro. Porém, ao decidir isto,
também ficou resolvido que aquela votação não implicaria
a aprovação do sistema parlamentar de governo. Já houve
esta decisão anteriormente. Em conseqüência, o que deci
dirmos sobre o Poder Legislativo sofrerá modificação, se
eventualmente a decisão que vier a ser tomada com rela
ção ao sistema de governo for pela manutenção do presi
dencialismo.

Já que todo o enfoque do projeto é parlamentarista, o
funcionamento do Poder Legislativo está baseado nos pres
supostos do parlamentarismo. A Presidência entende, por



Janeiro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 1659

conseguinte, que, se a decisão for pelo presidencialismo,
isto requererá uma revisão daquilo que eventualmente te
nha sido aprovado quanto ao Poder Legislativo.

Esta é a decisão da Mesa, que atende, assim, às preo
cupações do Constituinte Carlos Sant'Anna. Mas não é
por isso que atende às preocupações de todos nós, que
temos de trabalhar sempre de boa-fé. O sistema a ser apro
vado, seja ele qual for, vai requerer o apoio de toda a
Comissão, para que seja o melhor possível.

Concedo a palavra ao Constituinte Virgildásio de
Senna.

O SE. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 
Sr. Presidente, a Casa acaba de aprovar pedidos de prefe
rência para votação que alteram títulos e capítulos cons
tantes do anteprojeto. Peço a V. Ex.a, se não for incômodo
para a Mesâ, e visando um melhor acompanhamento, pelos
Srs. Constituintes, da matéria votada, fossem distribuídas
cópias aos membros da Comissão.

O SE. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Já tomei essa decisão. V. Ex.a não estava presente. Já pedi
à secretaria que distribuísse cópias a todos os membros
da Comissão.

Concedo a palavra, agora, ao Constituinte Paulo Del
gado, que fará a defesa do unicameralismo.

O SE. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Pre
sidente, talvez não seja fundamental para a democracia a
implantação do sistema unicameral, mas certamente foi
muito mais fácil para a ditadura colocar dentro do Senado
da República os seus representantes, quando precisava al
terar a qualidade da representação popular. Daí, foi no Se
nado que a ditadura pôs os "biônicos", não na Câmara dos
Deputados.

Mas não é por isso que nós, do Partido dos Trabalha
dores, defendemos a implantação do sistema unicameral
na República brasileira. Apesar da disposição desta Consti
tuinte ser, até este momento, contrária à proposta que de
fendemos em nome do PT, entendemos, pelo que vimos das
votações nas Comissões Temáticas, que uma Assembléia
Constituinte de um Brasil como o atual precisa abrir-se
às discussões das propostas inovadoras. Principalmente,
precisa abrir-se a uma discussão que já está sendo feita
até mesmo nos países que adotam o sistema bicameral,
dada a crescente certeza, convicção de que o sistema bica
meral não representa de maneira clara, cristalina, a pureza
do voto popular e a representatividade do voto proporcio
nal. A origem do sistema bicameral situa-se na Grécia An
tiga, na antiga Gerúsia dos gregos, onde um conselho de
anciãos tinha a clara função de inibir a mudança social e
a ruptura da sociedade democrática daquela época. Depois,
na Europa do século XIV, exatamente na Inglaterra, nas
ceu a Câmara dos Lordes, sem dúvida uma assembléia das
elites, com a preocupação de evitar o surgimento de uma
genuína representação popular.

No caso brasileiro, o Senado da República é mais uma
importação de nossa História - e má importação. Desde
o século passado, o Senado vem tendo uma competência
distorcida, e cada vez mais sufocando a representação da
Câmara dos Deputados. Esta a razão pela qual submete
mos à apreciação do Plenário da Comissão de Sistematiza
ção a modificação da estrutura do poder bicameral, alte
rando substancialmente a forma e a organização do Poder
Legislativo. O esvaziamento da Câmara Alta não é uma
tradição exclusivamente européia. Discute-se, repito - in
clusive nos Estados Unidos - a diminuição do poder do
Senado. No Brasil, o movimento se faz ao inverso. O Se
nado é sempre a consciência, o superego das elites, das
classes dominantes, e, através de um "conselho de lordes",
pretende deter o avanço que emerge da Câmara dos Depu
tados. Mais do que isto: o voto majoritário, que elege Se
nadores, identifica claramente no Senado, uma câmara
distrital. O Senaç1.o, com competência para defender os in-

teresses do Estado numa estrutura 'de poder federal, tor
nou-se, na verdade, uma câmara que adultera o voto pro
porcional e detém os avanços originários da Câmara dos
Deputados, ao tornar-se uma câmara revisora, de compe
tência exacerbada, para impedir as modificações aqui su
geridas e que lá são freadas.

Srs. Constituintes, pedimos a V. Ex.as que levem em
conta a necessidade de o Brasil se abrir ao moderno, à
contemporaneidade e acabar com essa duplicidade de po
der hoje existente no Congresso Nacional, onde, às vezes,
a Câmara quer e o Senado retém. O que a Câmara detém
como poder, o Senado evita que se configure como concre
to, por exemplo, em muitos casos, iniciativas que partem
daqui e não se completam no Senado da República. Era
o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Constituinte José Fogaça, que enca
minhará contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presi·
dente, na qualidade de membro da Comissão de Sistemati
zação, ocupamos esta tribuna para, neste momento em que
se discute a questão do unicameralismo, tentar mostrar
aos integrantes desta Comissão que o fim do bicarneralís
mo é também o início do fim do sistema federativo.

O Senado representa os Estados. E eu diria que talvez
o Senado não tenha a importância tão grande e tão sígní
cativa em países de igualdades regionais, como a Alemanha
ou a França. Mas, num País de profundas e graves dispa
ridades regionais, como é o caso do Brasil, o Senado da
República é imprescindível para o equilíbrio do sistema
federativo. A única garantia dos Estados pequenos, dos Es
tados mais pobres, de que terão direito a um voto equili
brado em face dos Estados mais poderosos, dos Estados
economicamente mais fortes, é a atuação da Câmara Alta,
do Senado da República. Cada pequeno, pobre Estado do
Nordeste, marginalizado na Federação, tem a segurança
de contar com três votos no Senado, como qualquer outro
Estado rico, poderoso, forte e influente. (Muito beml)

Por isso, defendemos veementemente a permanência
da Câmara Alta. A Câmara dos Deptuados representa o
povo; o Senado representa os Estados. Este equilíbrio não
pode ser rompido.

Chamo a atenção de V. Ex.as para o fato de que o
2.° Substitutivo aumentou para 80 parlamentares o limite
da representação proporcional dos Estados na Câmara.
Alguns Estados atingirão o número de 80 Deputados numa
Câmara de cerca de 500 representantes. Isto poderá provo
car grave desequilíbrio no sistema federativo e no con
junto de interesses decididos no seio do Congresso Nacio
nal.

Infelizmente, os mesmos Parlamentares que apresen
tam a emenda pelo fim do Senado da República são os
que vêm apresentando, sistematicamente, emendas para de
sarmar o Estado democrático das suas defesas, supondo
que estão fazendo uma Constituição para as ditaduras,
quando estamos fazendo uma Constituição para o Estado
democrático. Partem do pressuposto de que o Senado é sem
pre conservador e retrógrado, talvez por causa do vício in
terpretativo do condicionamento a que estiveram sujeitos,
nos longos anos de "bionicidade" em que vivemos, sob to
dos os aspectos condenáveis na História da nossa Repú
blica.

O papel do Senado, para o sistema democrático e para
o equilíbrio do sistema federativo, é indispensável. E um
Estado democrático não prescinde do Senado Federal. Os
regimes presidencialistas do México, dos Estados Unidos,
da Argentina, os regimes unitários da França, do Peru os
regimes federativos da Alemanha e do próprio Brasil' as
sim como os regimes parlamentaristas da Alemanha: da
Itália, da França e da Espanha, não dispensam a existên
cia do Senado da República. De igual modo, o Brasil tam-
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bém precisa do Senado. Principalmente por sua peculiar
situação, com características tão próprias e tão diferencia
das. Em um País como o nosso, onde há grande concentra
ção de riqueza em determinadas regiões, tanta abundância
em determinadas áreas e tanta escassez, tanta pobreza
em outras, extingüir o Senado da República é jogar na
marginalidade as Unidades federadas que estão abandona
dos à miséria em que hoje se encontram.

:É, pois, em defesa dos pequenos, dos marginalizados e
dos esquecidos Estados da República que fazemos um ape
lo pela rejeição desta emenda proposta pelo nobre Depu
tado Paulo Delgado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Srs. Constituintes, havia duas emendas no mesmo sentido,
uma, do Constituinte Paulo Delgado e outra, do Consti·
tuinte Lysâneas Maciel. Depois de um acordo de Lideran
ças, houve a fusão dessas emendas.

O Constituinte Lysâneas Maciel gostaria de dar sua
opinião sobre a matéria. S. Ex.a é autor de uma das emen
das. Como resolvemos que falariam dois oradores, um a
favor e outro contra, mas que haveria certa flexibilidade,
vou usar dessa flexibilidade, pedindo ao orador que enten
da a posição da Mesa, pois, quanto mais tempo gastarmos
para apreciar cada uma das emendas, menos proposições
serão apreciadas.

Com a palavra o Constituinte Lysâneas Maciel.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO
Permita-me, Sr. Presidente. Com licença do orador, vou
levantar uma questão da ordem. Acho que V. Ex.a não
pode e não deve cercear os Constituintes quanto ao di
reito de usar da palavra. O Regimento é claro. Já fizemos
um esforco extraordinário, abrindo mão das emendas que
apresentamos e votando títulos, ressalvados os destaques.

Quanto à restrição que V. Ex.a quer impor, solicito
que não o faça, porque não é regimental e não contríbuã
para o desenvolvimento dos trabalhos. Todos os lideres
abriram mão, inclusive, do direito de encaminhar suas
emendas. V. Ex.a há pouco falou em debate. O que não
existe nesta Assembléia é o debate. Estamos querendo
atropelar, nesta Comissão, as defesas de posicionamento.
Resta apenas ao Constituinte o espaço para encaminhar
emendas. peço a V. Ex.a uma reflexão sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- V. Ex.a perceberá que a Presidência foi atenciosa quan
do deu a palavra a V. Ex.a E não poderia fazê-lo, porque
havia um orador na tribuna.

O SR. CONSTITIDNTE BRANDÃO MONTEmO 
V. Ex.a está equivocado. Solicitei a questão de ordem e
pedi autorização prévia ao orador, que a concedeu.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a conhece o Regimento e sabe que a Presidência
não poderia conceder-lhe a palavra.

O objetivo da Presidência não é constrange,r alguém,
Pelo contrário! Lembro, porém, a V. Ex.as que hoje termma
o prazo de votação de todo o capítulo, e não podemos
levar tanto tempo para votar cada emenda.

O SR CONSTITIDNTE BRANDÃO MONTEIRO 
Neste casó seria melhor aprovarmos o Substitutivo Ca
bral, irmoo para casa e acabarmos com tudo isto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
_ Reitero o apelo no sentido de agilizarmos os nossos
trabalhos, em nome da cooperação, porque o Bras]l dese
ja de nós muito mais do que palavras, espera açao,

Com a palavra o Constituinte Lysâneas Maciel.

O SR. CONSTITUINTE LYSÁNEAS MACIEL - Sr.
Presidente Bras. e Srs. Constituintes, com o afastamento
da participação popular no processo constituinte, mais se
acentua a necessidade do regime unícameral, Isto porque

a Câmara única permite uma participação popular mais
intensa, e a curto prazo.

T·emos quase certeza de que o voto destituinte, per
mitindo ao povo julgar os Parlamentares, sejam eles Se
nadores ou Deputados, que decaírem da confiança do
eleitorado, não será aprovado. De modo geral, a grande
maioria deste Parlamento não quer submeter-se ao jul
gamento popular.

A volta do sistema unicameral representaria uma pos
sibilidade de renovação dos trabalhos legislativos. O Par
lamento, na Câmara Baixa, tem representação popular
muito mais autêntica e próxima do povo. Não é longa.
O período de julgamento das suas atividades é muito bre
ve. :É preciso notar que o voto do Senador vale seis vezes
mais que o voto dos Deputados, na Câmara Baixa. Numa
correlação de forças, esse percentual pode ser até mais
alto.

Em terceiro lugar, gostaria de chamar a atenção dos
Srs. ·e sras. Constituintes para o fato de que o Senador
representa o Estado. Ele não representa o povo propria
mente dito. Normalmente, o mandato de um Senador é
um prêmio de consolação para aqueles que não conse
guem eleger-se governadores de Estado. Faz-se, então, um
arranjo, ou uma manobra, para mantê-los no poder. Em
épocas anteriores, quando um "coronel" tinha qualquer
problema - às vezes, até mental - escolhiam-no para
governador ou interventor de um Território federal. Há
vários exemplos disso.

Na verdade, o Senado é uma representação da maio
ria sem representação das minorias. Que regime demo
crático é este, no qual em uma de suas Câmaras as mi
norias não são representadas? Ali estão sentados aque
les que, por contingência eleítoral - válida. é verdade
- não foram eleitos. O Senado não tem representação
popular, nem democrática, pois ali não têm assento as
minorias de cada Estado; é anacrônico, porque o Senador
tem oito anos de mandato, que representam uma espécie
de ócio concedido ao político. Em outros casos, dá-se um
cartório a alguém, para que ali se estabeleça. Os que per
manecem ativos são exceções.

O Senado é, portanto, um instrumento de contenção
das inovações e das mudanças.

Quando esta Assembléia Nacional Constituinte está
tendo a coragem de admitir o voto do eleitorado jovem,
este vai ter frustrada sua oportunidade de escolher legí
timos representantes do povo. Não há representação das
minorias no Senado; ali não há representação popular,
os Senadores são representantes do Estado.

Há ainda um aspecto grave: o número de funcionários
necessários a quase 500 Deputados representa apenas a
metade do número de funcionários existentes no Senado.
Temos na memória os famosos "trens-da-alegria" que
acontecem no Senado, desaguadouro de polítíeos que se
frustraram em suas regiões, não obtendo o prêmio de dis
putar o Governo estadual, ressalvadas honrosas exceções.
Lá existe também premiação para as famílias dos Sena
dores. Parece-me que o orçamento do Senado é o dobro
do orçamento da Câmara dos Deputados, para um nú
mero de Parlamentares sete ou oito vezes menor. A ten
dência de países mais evoluídos é no sentido de permitir,
precisamente, que se institua o regime unicameral, para
acompanhar as mudanças do mundo atual, em um pro
cesso de evolução muito rápida, que requer a extinção de
instituições anacrônicas.

Para terminar, Sr. Presidente, tenho certeza de que
o voto destituinte, que aqui deveria ser aprovado para
corrigir os abusos do poder econômico e da corrupção
eleitoral - vários banqueiros se elegeram à custa de di
nheiro - não será aprovado. Sua adoção seria a manei
ra de corrigir essa distorção, reduzindo-se o tempo de
mandato daqueles parlamentares que nada representam,
de modo geral, senão seus interesses pessoais.
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nelson Car
nsíro, para encaminhar contra.

Esclareço à Casa que dei a palavra a dois oradores,
para encaminhar a votação a favor, e a dois, contra, a
pedido do PDT. Trata-se de matéria relevante. Contra
riando o acordo feito com as lideranças, agi com flexibi
lidade.

Volto a explicar que a Presidência está dando toda
a liberdada àqueles Constituintes que desejam expressar
se. Insisto em dizer que o mais importante é votarmos
uma Constituição.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, fui Deputado durante deze
nove anos e só depois tive a honra de ser eleito Senador
três vezes, pelo voto direto. Fui sempre para a praça pú
blica, contra os governos, pedir o voto do povo.

Por isto, aqui estou - e passei toda a minha vida
pública nas barricadas da oposição - para dizer que é
um erro a afirmação, que se faz desta tribuna, de que no
Senado não estão presentes as minorias. Lá estão os re
presentantes do PDT, do PSB, do PTB e dos demais pe
quenos partidos. Portanto, não é um privilégio dos gran
des partidos integrar o Senado Federal, eis que lá se en
contram representantes de todas as correntes políticas.
E de todas o povo pode escolher representantes para lavar
à Câmara Alta.

O que não se pode é afirmar, nesta tribuna, que o
Senado é a Casa do ócio. Não! Todos nós, que entramos
na política e nela envelhecemos, temos o direito de plei
tear ser integrantes do Senado Federal, porque para lá
levamos a experiência que colhemos na Câmara dos Depu
tados, a vivência que aqui tivemos, podendo transmi
tir com mais tranqüilidade as observações colhidas e con
tribuir para o desenvolvimento nacional. O Senado Fe
deral não é prêmio de consolação. Ali chegam as pessoas
que o povo escolhe em eleíções duras, majoritárias.

Finalmente, não se alegue a ocorrência de "trens-da
alegria", porque desde o primeiro dia de 1985 até hoje 
portanto, há cerca de 3 anos - não houve uma só no
meação no Senado Federal. Isso demonstra que o argu
mento não pode pesar no julgamento dos membros da
Constituinte. Quero dizer que, no Senado da República,
os Estados são iguais. Não há Estado grande nem Estado
pequeno, Não há bancada de oitenta membros e bancada
de oito, pois todos os Estados têm três representantes.
com a mesma voz, com o mesmo peso e a mesma influên
cia.

Quero dizer, ainda, que, no começo da república ame
ricana, Jefferson interpelou Washington, que havia Ins
tituído o Senado da República nos Estados Unidos. Jef
ferson estava tomando café e derramou um pouco no
pires. Washington respondeu: "Exatamente por isso, pa
ra esfriar o calor, o entusiasmo dos homens da Câmara
dos Deputados".

l!: preciso que os maiores de 35 anos possam chegar
ao Senado. Faço votas de que todos os unlcameralístas
de hoje cheguem aos 35 anos e possam, um dia, íntegraa
o Senado Federal. Estou certo de que a manutenção da
bicameralidade é índíspensável ao Brasil, porque, repito,
no Senado não há Estados grandes ou pequenos. O Estal
do de São Paulo, por exemplo, com oitenta Deputados,
será igual ao Estado do Acre, ao Estado de Sergipe e aos
Estados que têm apenas oito representantes.

Portanto, a manutenção do Senado da República é
indispensável à Federação e à unidade brasileira. Era o
que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Não há mais oradores ínscrítos.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Pela
ordem, peço a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não, nobre Constituinte. Tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr. Pre
sidente, quero apenas fazer um registro e pedir a V. Ex.a
que aja com imparcialidade na condução dos trabalhos.

Ontem fui cerceado no meu dir-eito de encaminhar
uma emenda, porque um orador já havia falado a ravor.
Então, se existe uma norma, um acerto, que seja para
todos os Constituintes, a fim de que não ocorram exce
ções, sob pena de serem prejudicados os trabalhos - já
que agora estamos aceitando um acordo, contra o qual
me insurgi.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- O Presidente declara que, efetivamente, hoje houve
liberalidade, e fundamenta a declaração: havia duas emen
das semelhantes. Fui informado pelo Constituinte Vival
do Barbosa, em nome do PDT, de que teria havido um
acordo de lideranças e, em função da retirada da emende.
do Constituinte Lysâneas Maciel, a palavra seria conce
dida a dois e dois.

A reclamação de V. Ex.a procede inteiramente. Do
ravante a Mesa dará a palavra a um e um, de acordo
com o decidido.

De antemão, explico ao Plenário que não se trata de
cerceamento, mas da necessidade de o processo fluir com
certa rapidez.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem V. Ex.a a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, não eoneordamos, enquanto partido, com a
medida tomada por V. Ex.a, e não vamos aceitá-la.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A medida não foi tomada por mim.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Não
houve acordo de lideranças, mas apenas uma reunião onde
ficou determinado que se faria um esforço para agilizar
os trabalhos, e somente um orador encaminharia, desde
que a matéria não o exigisse e os Constituintes abrissem
mão de usar da palavra. O Regimento é expresso e não
pode ser revogado nem pela Mesa nem por acordo de lide
ranças, que não houve. Meu partido não subscreveu a de
terminação que V. Ex.a acaba de expor.

O SR. PRESIDENTE; (Fernando Henrique Cardoso) 
Apenas estou reiterando o que diss~ o Constítuínte Jar
bas Passarinho dando fundamento a nossa açao comum.
Se não houve, ~emeto a questão às lideranças. A Mesa não
vai proceder de outra maneira.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, mais uma vez gostaria de esclarecer que o Ple
nário e os membros da Comissão de Sistematização, rei
teradas vezes, e até de forma não regimental, têm apelado
para que haj a bom senso. O bom senso está em que,
havendo temas suficientemente esclarecidos e longa pauta
pela frente, todos os companheiros Constituintes adotem
atitude de desprendimento e encaminhem um a favor e
um contra. As vezes nem isso, a juízo do Plenário, é con
siderado necessário.

No entanto, o Requerimento permite, quando o tema
o exigir, pela sua relevância, dois encaminhamentos a fa
vor e dois contra. Mas, ao lado do Regimento, precisamos
continuar apelando para o bom senso, porque se, a partir
de- agora, isso não ocorrer, não votaremos matéria impor
tante, e nada há pior do que isso.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa informa que não cabe qualquer questão de ordem,
até por que dei a palavra a dois e dois, de um lado e de
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outro, de acordo com o Regimento. Apelo para a compre
ensão dos Constituintes.

Com a palavra o Relator Antônio Carlos Konder Reis,
para opinar.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) - Sr.
Presidente, Srs. oonstítuíntes, inicialmente, em nome do
Sr. Relator-Geral, desejo destacar a oportunidade e a con
veniência da proposição apresentada pelo nobre Constitu
inte Paulo Delgado, ao início dos debates, sob o título
"Da Organização dos Poderes e do Sistema de Governo".
Começamos uma tarefa de engenharia política, e a questão
apresentada pelo nobre representante do Estado de Minas
Gerais é, sem dúvida, fi, melhor, para que possamos, desde
o início, cumprir satisfatoriamente nossa tarefa.

O Sr. Relator-Geral entende que a manutenção do
Senado da República - portanto, do texto do Projeto 
é importante, em razão de dois argumentos

Primeiro o Senado da República, na construção do
sistema de g~verno, é um penhor do desenvolvimento polí
tico do povo brasileiro. Hamilton alinhou, entre os fatores
capazes de promover o desenvolvímento .político, dois .a~r~
butos dos órgãos do poder: a adaptabilidade e a flexíbílí
dade. A presença de uma Casa revisora é, sem dúvida
alguma, um penhor seguro de que o Poder Legislativo,
integrante da organização política no ~8:ís, se~á, ~em d~vi
da um instrumento capaz de permitir a indispensável
ad~ptabilidadedas decisões do poder à realidade brasileira
e da flexibilidade às circunstâncias que presidem a labo
ração das leis.

Em segundo lugar, para o Sr. Relator-Geral a presença
do Senado da República é um imperativo decorrente da
forma de Estado eleita pelos representantes legítimos do
povo brasileiro. E a forma de Estado consagrada já no art.

1.0 do projeto é a federativa. Então para que haja equilí
brio nessa forma de Estado, é indispensável a presença do
Senado da República. Como penhor do desenvolvimento
político e como imperativo do equilíbrio da forma de
Estado Eleita, há, pois, que se contemplar, na organização
dos poderes e no sistema de Governo, o Senado da Repú
blica, a Câmara Alta.

E::tas são as razões. Uma, ligada à ciência política, fi.
indispensável necessidade de estabelecer todos os instru
mentos capazes de permitir o desenvolvimento político da
sociedade brasileira. Outra, de natureza técnica. Se a forma
de Estado é a federativa, há de haver um espaço e um tem
po para que os Estados brasileiros ·se manifestem em igual
dade de condições. E esse espaço é o Senado da República,
e esse tempo é o momento em que as leis são objeto de
exame da representação popular, através do Poder Legis
lativo. Sr. Presidente, quero juntar a esses argumentos do
Sr. Relator-Geral, favorável à manutenção do Senado da
República, um depoimento de ordem pessoal.

Cheguei a esta Casa aos 27 anos de. idade ~ aqui exe:,ci
minhas atividades de legislador, cumprindo minha vocaçao
de homem público, por duas legislaturas. Aos 36 anos,. fui
eleito Senador da República pelo povo de Santa Catarll1a.
Tenho, pois, por força do destino, conà!ções de fazer um
juízo sobre a necessidade ou a desp.ecessldade de um Poder
Legislativo composto por duas cãmaras:

Minha conclusão é de que, num Estado Federativo e
numa sociedade como a brasileira, que há de avançar no
que toca ao desenvolvimento político, o Senado. ~ .u~a
peça indispensável. Dize! que o Senado recolhe p~IVIleglO~
indevidos até em relação ao seu quadro de servidores, e
fazer ~a observação irrealista. Se o Senado tem um
número maior de servidores é porque, sob sua responsa
bilidade, a organização política do Brasil avançou. Lá está
o Prodasen um sistema de processamento de dados exem
plar, que s6 enaltece o Poder Legislativo. É também grande

o número de servidores do Senado porque sob sua respon
sabllídade opera uma grande gráfica, que atende a todo o
Poder Legislativo. Dizer que o Senado é retrógrado, é não
ter conhecimento daquilo que a Casa vem realizando. Em
1967, foi em razão da atividade e da decisão do Senado 
decisão comandada pelo então Senador Aurélio Viana,
representante das Alagoas nesta Casa e, depois, do Rio
de Janeiro no Senado - que se alterou de fond en comble
o famoso Decreto-Lei ri.? 5, que criava as maiores dificul
dades para as categorias dos trabalhadores portuários.

Este depoimento pessoal deixo consignado nos Anais
desta Comissão a par dos argumentos do Sr. Relator
Geral, favoráveis à manutenção do projeto, contrários,
portanto, à proposição do nobre Constituinte Paulo Del
gado, sendo, assim, pela rejeição da proposta.

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

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, como está sendo votada questão que envolve
o interesse de uma grande parte da Oomíssãc de Sistema
tização, faço uma Indagação à Mesa. Antes porém, quero
lembrar que a minha emenda protege o direito adquirido,
prevendo, no caso da extinção do Senado, a transformação
automática dos Senadores em Deputados.

Minha pergunta é se aquele dispositivo regimental que
proíbe que o Parlamentar vote em causa própria, seria
aplicável aos Srs. Senadores membros da Comissão de
Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Deputado, aqui somos Constituintes e vamos votar pen
sando no Brasil e não no interesse pessoal de quem quer
que seja. (Palmas)

O SR CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presiden
te, peço a palavra, para uma questão de ordem de natureza
técnica.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presi
dente, quando da elaboração do último substitutivo do
Constituinte Bernardo Cabral, o Grupo dos 32 ficou de
levar a seguinte sugestão a S. Ex.a, (o que, infelizmente.
não foi feito): que a denominação da Câmara Alta seja
Senado Federal e não Senado da República. Se ele repre
senta a Federação, tem que ser Senado Federal. A Câmara
não é federal, é Câmara dos Deputados, porque representa
a população.

Faço este apelo a S. Ex.a, o Sr. Relator, para que.
quando da redação final, examine tecnicamente este as
pecto, da maior importância.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O Relator levará em consideração o pedido de V. Ex.a.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, peço a palavra, para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra _o nobre Constituinte Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - SI'
Presidente, há uma emenda de minha autoria, destacada,
que sugere a substituição, em todo o projeto, da expressão
"Senado da República" por "Senado Federal", e "Câmara
Federal" por "Câmara dos Deputados". Aprovada essa
emenda, estará resolvido o problema.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
No momento oportuno esses assuntos serão resolvidos.

Em votação.
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A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, peço a palavra para falar sobre a votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Nobre Deputada, já estamos em processo de votação.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr
Presidente, V. Ex.a não poderá proceder à votação porque
há ainda uma questão a ser discutida. Trata-se da inscrição
dos suplentes, da maneira como foi feita.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Nobre Constituinte, quando houver o resultado, se forem
chamados os suplentes, V. Ex.a levantará a questão. Antes,
não.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - En
tão, Sr. Presidente, antes da votação dos suplentes tornarei
a levantar a questão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Evidentemente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
quero elogiar o trabalho de V. Ex.a na Presidência, isto é,
a maneira escorreita como se mantém. Acabamos de votar
uma emenda substitutiva de capitulo, e espero que V. Ex. lI

mantenha essa mesma atitude durante todas as votações.
E que esse procedimento seja estendido também ao Plená
rio.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Muito obrigado a V. Ex.a

Passa-se ao processo de votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Cristina Tavares, José
Paulo Bisol, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Vilson Souza,
Vicente Bogo, José Jorge, Adylson Motta, Brandão Montei·
ro, José Maurício, Francisco Rossi, Gastone Righi, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Li
ma. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: AI·
fredo Campos, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo
Cabral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Egídio Ferrei
ra Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Henrique
Cardoso, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon,
João Herrmann Neto, José Fogaça, José Geraldo, Jos~ Igná
cio Ferreira, José Richa, José Serra, José Ulísses de Olivei
ra, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson
Gibson, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vian
na, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Theodoro Mendes,
Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Roberto Brant, José
Carlos Grecco, Marcos Lima, Antonio Mariz, Michel Temer,
Israel Pinheiro, Délio Braz, Jorge Hage, Octávio Elísio,
Chagas Rodrigues, Afonso Arinos, Aloysio Chaves, Christó
vam Chiaradia, Eraldo Tinoco, José Lins, Luís Eduardo,
Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Sandra Cavalcanti, José 'ri·
naco, Paes Landim, Jonas Pinheiro, Antônio Carlos Kon·
der Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Virgílio Távora, Adol
fo Oliveira, Siqueira Campos, Roberto Freire, Jamil Had
dad, Antonio Farias. ABSTENÇÃO dos Senhores Constí
tuintes: Jarbas Passarinho e Joaquim Bevílacqua.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 17 Cons
tituintes; votaram NÃO 62 Constituintes; abstiveram-se de
votar 2 Constituintes. Total: 81 votos. O Destaque foi
rejeitado.

Esclareço que o destaque recusado visava cancelar a
expressão "e do senado da República". Nada mais. Não
houve emenda substitutiva. votou-se apenas a supressão

desta expressão. Não procede, portanto, a afirmação do
Constituinte José Lins de que a Mesa transgrediu o Regi
mento Interno.

Vamos passar à votação da Preferência n.O 637, assi
nada pelas lideranças e que recai sobre a Emenda n.? 33684.

Apenas o art. 74 de uma emenda do Constituinte Bran
dão Monteiro vai ser submetido à preferência para vota
ção.

O art. 74 está aqui redigido da seguinte maneira:

"A Câmara Federal compõe-se de representan
tes do povo eleitos por voto igual, direto e secreto
em cada Estado, Território e no Distrito Federal,
dentre cidadãos maiores de vinte e um anos e no
exercício dos direitos políticos, através de sistema
proporcional."

É esta preferência que vou submeter à votação. Os Srs.
Constituintes que estiverem de acordo com o consenso
desta preferência permaneçam como estão.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, poderia V. Ex.a ler novamente o mérito da
preferência?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não. Vou repetir.

"A Câmara Federal compõe-se de representan
tes do povo eleito por voto igual, direto e secreto
em cada Estado, Território e no Distrito Federal.
dentre cidadãos maiores de vinte e um anos e no
exercício dos direitos políticos, através de sistema
proporcional."

É este o destaque.

Estão os Srs. Constituintes de acordo com a conces
são desta preferência? Os que estiverem de acordo, per
maneçam como estão. (Pausa) Rejeitada.

Se o Constiutinte Brandão Monteiro não requerer vo
tação nominal, a Mesa considerará não aceita a preferên
cia. (Pausa) Rejeitada a preferência.

(Discussão fora do microfone)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Passemos ao Destaque n.o 2347.

Ooncado a palavra ao nobre cOnstituinte José Genoino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, quero lembrar um aspecto importante. O acordo as
sinado por todas as lideranças deve ser minimamente con
siderado, pois quando somos favoráveis a uma preferência
não significa sermos igualmente favoráveis ao mérito do
destaque. Na medida em que a preferência é rejeitada, isto
é negativo, porque compromete o acordo das lideranças
para as demais preferências.

Registro, portanto, esta observação: ser favorável a
uma preferência não significa ser também favorável ao
mérito. É o sentido da minha observação.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Per·
míta-me, Sr. Presidente, a preferência ora em discussão foi
assinada por todos os líderes. Acaba de falir nesta Casa
qualquer forma de entendimento, pelo menos com o meu
partido. Não participaremos mais de qualquer reunião para
tratar de preferências. Podem rejeitar nossas preferências.
Assim, também no Plenário da Assembléia Nacional Cons
tituinte vamos levantar todos os nossos destaques.

É um direito nosso. Não aceito quebra de acordo,
Não é a primeira vez que acontece isto. Fui líder de

bancada em outras oportunidades. Relembro, com sauda
des, Freitas Nobre e Nelson Marchezan, que cumpriam
acordos, como Gastone Righi e Celso Peçanha. Não vou
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mais discutir a questão, mas de hoje em diante acabou,
aqui, qualquer possibilidade de acordo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não, Excelência. Não posso fazer mais do que regis
trar sua posição.

Com a palavra o Constituinte José Maria Eymael.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, não considero rejeitada a preferência porque
não há condições físicas para tal à luz do tumulto estab-ele
cido. Portanto, solícito verificação da votação para a rejei
ção ou não da preferência. 'É1 o mínimo que desejamos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Se V. Ex.a me permite, está registrado. Declarei, pela
minha impressão, que a emenda tinha sido recusada, a
menos que alguém pedisse verificação.

O SR CONSTITUINTE JOSl!: MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, a verificação está sendo pedida. Não se passou
para outra matéria. Apelo para o espírito democrático de
V. Ex.a Não entrou ainda em votação a outra matéria.
Solicito verificação de votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Soicito
uma informação à Mesa. Há preferência para a Emenda
Enoc Vieira?

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Existe mais de uma preferência sobre esta matéria. Existe
preferência do próprio Constituinte Paulo Delgado, seme
lhante a essa. A Mesa não está discutindo se a emenda é
esta ou aquela. Segue apenas o procedimento. Quero recor
dar que percebi que a maioria do Plenário recusava a pre
ferência. Ainda declarei que era oportuno que se pedisse
verificação. Perguntei se alguém pedia verificação. Nin
guém pediu. Assim passei a outra emenda, que está em
minhas mãos.

Tem a palavra o nobre Constituinte Joaquim Bevilac
qua.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA 
Srs. Constituintes, gostaria de dizer ao nobre Líder do
PDT, Constituinte Brandão Monteiro, que o PTB honra
aquilo que foi assinado ontem. Não houve tempo hábil,
desde o instante em que o Presidente, Constituinte Fernan
do Henrique Cardoso, perguntou se se pedia a verificação
de presença. Nós, do PTB, queremos a verificação de pre
sença e queremos honrar o acordo que assinamos ontem
com o PDT e com os demais partidos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Eu não tenho apoio regimental para fazê-lo.

O SR CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o nobre Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - V. Ex.a.
está agindo de acordo com o Regimento. A matéria foi
vencida, passou-se para outra. Não se pode voltar. Vamos
para frente. 'É1 o Regimento. Quem não se habilitou na
hora regimental, perdeu a oportunidade da verificação de
votos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tenho sobre a mesa destaque assinado não por todos os
Líderes, mas apenas por alguns. Tive o cuidado, principal
mente por perceber isso, de dar tempo para que se pedisse
a votação nominal. Não foi pedido. Não tenho apoio regi
mental para fazê-Ia.

Passamos ao Destaque n.? 2347, relativo ao Capítulo
I, art. 52 do 2.0 Substitutivo. O autor do destaque é o
Constituinte Paulo Delgado.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Pre
sidente, dado o acordo de Liderança, retiro o pedido de
preferência para meu destaque, apoiando o do Constituinte
Enoc Vieira, que é o Destaque n.O 7113. (Palmas)

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa registra as palavras de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, peço a palavra apenas para um esclarecimento
ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra V. Ex.a

.~ SR CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - V. K'l:.a
esta íntormando que a preferência do Constituinte Bran
dão Monteiro, requerida e subscrita pelas Lideranças foi
rejeitada pelo Plenário? . '

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Foi o que declarei. Declarei também que dei a oportuni
dade. a que pedissem a verificação, porque isto me pareceu
razoave1.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, está registrado.

O SR. CONSTITUINTE BRANDAo MONTEIRO - Sr
Presidente, peço a palavra para fazer um registro .

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE BRANDAo MONTEIRO - Sr.
Presidente, houve um acordo e não foi cumprido. Há, na
verdade, entre os partidos, cabal discriminação contra o
meu partido. Assinaram um documento e o rasgaram.

Faço este registro para ficar na História. Meu partido
não se sente comprometido, a partir deste momento, a
entrar em qualquer acordo aqui.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte Haroldo Lima.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, ontem realizamos uma reunião de líderes que se
estendeu até às primeiras horas da madrugada. O Consti
tuinte Mrandão Monteiro - e peço a S. Ex.a que escute
o que estou dizendo - não participou da reunião. O PDT
esteve representado pelo Constituinte Vivaldo Barbosa,
que fez um acordo conosco. Lamentavelmente, o Consti
tuinte Brandão Monteiro, que tem sido rigoroso em cum
prir todos os acordos feitos - S. Ex.a cumpre todos os
acordos que faz com as Lideranças, e eu testemunho este
fato aqui, diante de todos - ontem não estava presente,
quando do acordo feito entre os líderes. Estava, repito, o
Constituinte, Vivaldo Barbosa.

Foi, então, feito um acordo com a minha participação.
Eu tinha um destaque relativo ao mesmo assunto, assim
como o PT e O PDT, sendo que o PFL tinha um caput e
um destaque feito pelo Constituinte Enoc Vieira, que dizia
respeito à mesma questão. Trocamos idéias e achamos que
todos deveriam abrir mão. Eu abri mão, o PT abriu mão
e o PDT abriu mão, representado pelo Constituinte Vival
do Barbosa. Assim, seria apresentado um único destaque,
que é o que vem a seguir, de autoria do Constituinte Enoc
Vieira.

Na verdade, o Constituinte Brandão Monteiro não
presenciou este acordo e, por isso, não está informado
desses meandros. Razão pela qual quero dizer que, no que
diz respeito ao assunto, não existe nenhum descumpri
mento de acordo. Pelo contrário, há um esforço para que
o acordo não seja malogrado em nenhum aspecto.
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Além disso, queremos exortar o Constituinte Brandão
Monteiro para que não se manifeste contrariamente aos
acordos de agora em diante No que diz respeito ao PC
do BJ afirmo que não fazemos nenhum tipo de discrimi
nação a partido algum nesta Assembléia, muito menos ao
PDT.

(Tumulto em Plenário)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Srs. Constituintes, vou conceder a palavra ao Constituinte
José Maria Eymael, e ninguém falará sem que o Presi
dente conceda a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, peço-lhe considerar uma situação que ocorreu
de fato.

Ontem, quando algumas lideranças se aproximaram
da Mesa, o ilustre Presidente Jarbas Passarinho, com a
propriedade, a cautela e a experiência que lhe são peculia
res, assinalou que para a boa ordem dos trabalhos os
Parlamentares deveriam utilizar os microfones para suas
considerações. Sr. Presidente, ouvi quando V. Ex.a per
guntou se alguém desejava ou não solicitar verificação
de votação da preferência Eu estava no meu assento, que
não é na primeira fila, levantei-me e, no corredor, encon
travam-se alguns Constituintes. Diligentemente, dirigi-me,
de acordo com o procedimento fixado pela Mesa, a este
microfone. E, no momento em que me foi possivel, usei da
palavra e fiz o pedido de verificação.

Portanto, trata-se de uma questão que ocorreu de
fato. Houve um problema físico, ou seja, eu não pude
aproximar-me antes do microfone e' cumprir exatamente
a orientação dada antes pelo Presidente Jarbas Passarinho,
porque havia Constituintes no corredor e eu não estava
sentado na primeira fila.

Portanto, Sr. Presidente, peço, com base neste argu
mento, tratando-se de uma questão de fato, que V. Ex a
faça a verificação de votação. .

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Eu também estou seguindo estritamente o comportamento
orientado pelo Oonstítuínte Jarbas Passarinho.

Concedo a palavra ao Constituinte Vivaldo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA
Sr. Presidente, V. Ex.a não deveria elevar a voz .nem pôr
o dedo em riste quando se dirige a um Constituinte. Não
deverta.razer isso, porque não apenas atinge a dignidade
de um Constituinte individualmente, mas do Plenário,
cuja atuação V. Ex.a deveria respeitar e elevar cada vez
mais. O Constituinte estava apenas pedindo -a palavra,
que poderia ou não ser concedida por V. Ex.a

Mas, Sr. Presidente, pedi a palavra, porque fui refe
rido nominalmente, e, como houve distorção em relação à
discussão dos entendimentos de ontem, desejo prestar um
esclarecimento.

Na rodada para índícaçâo de preferência, eu havia
ficado no final da fila, em último lugar, quando levantei
que havia uma preferência requerida pelo Constituinte
Brandão Monteiro, no mesmo sentido daquela requerida
pelos Constituintes Plínio Arruda Sampáio, Haroldo Lima
e Roberto Freire. Disse que tínhamos vivo interesse em
apresentar nossa emenda e discuti-la. O Constituinte
Euclides Scalco lembrou que o Constituinte Brandão Mon
teiro era um Líder e teria direito de pedir a preferência.
Tanto assim que foi mantida, assinada e subscrita a pre-:
ferência dos Constituintes plínio Arruda Sampaio, Harol
do Lima, Roberto Freire e a nossa, de Brandão Monteiro.
Hoje, seria feita a negociação sobre qual emenda a enca
minhar, qual seria o texto e quem encaminharia. Solicitei
ao Constituinte Roberto Freire e ao Constituinte Haroldo
Lima que procurassem o Constituinte Brandão Monteiro

para fazer o acerto dessa composição, o que não foi feito.
Entendi, então, que tínhamos inteira liberdade de apre
sentar nossa emenda, já que estava em primeiro lugar.

Esta é a versão correta dos fatos, e sobre eles susten
taremos as nossas posições.

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

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, pedi a palavra para, entre outras coisas,
dizer que estamos fazendo um esforço muito grande para
que nossas divergências de fundo não se transformem em
divergências formais e não atravanquem o trabalho desta
Comissão. A reunião está sendo realizada para decidirmos
a questão em debate. Desta forma, eu pediria que anali
sássemos o assunto com mais calma, para que tod-ospudés
semos ouvir os argumentos expendidos pelos ilustres pares.

Peço, sobretudo, a atenção do nobre Constituinte
Brandão Monteiro, a quem sou ligado, como todos sabem,
por laços de amizade pessoal. Fizem-os todos um enorme
esforço ontem à noite. Depois de uma exaustiva sessão,
estávamos todos extremamente cansados. Foi um esforço
geral muito grande, para se tentar diminuir a pauta e
fazer com que se votasse, dentro do prazo exíguo que
temos, as matérias fundamentais. Até onde minha me
mória me permitiu registrar o que ocorreu nas negocia
ções, meu entendimento é o de que havíamos combinado
retirar nossas emendas, em função da emenda do nobre
Constituinte Enoc Vieira. Esse o meu entendimento.

Também me recordo da reclamação feita pelo nobre
Constituinte. Vivaldo Barbosa. É verdade, S. Ex..a está
agindo corretamente. Tendo sido eu o primeiro a colocar
a prioridade para um Constituinte do meu partido, se a
situação geográfica fosse inversa, S. Ex.a teria colocado
a dele e eu estaria em dificuldade, considerando que isso
era um critério.

Tenho a impressão de que ficou decidido que teríamos
uma outra conversa, para fazermos um acordo. Conside
rando que' não houve essa conversa hoje de manhã, em
decorrência da precipitação dos trabalhos e pela natural
preocupação que envolve todos nós, acho que a solução
de bom senso seria - se V. Ex.a a aceitasse e se houvesse
um entendimento em arras desta compreensão, já que
temos de nos reunir para fazer um trabalho de consenso
- encontrar um meio regimental, talvez em termos de
preferência, ou algo assim, para que votássemos aqui, pri
meiro, outro artigo, enquanto fazemos essa negociação que
não foi feita. Trata-se, simplesmente, do seguinte: as
emendas são iguais; uma, votada, prejudica as outras.
Através d~ um entendimento de companheiros que tenham
a mesma lidéia, poderá ser decidido quem fala primeiro.
Se V. Ex.al decidir dessa maneira, creio que contornaremos
a questão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique. Cardoso)
A Mesa tem procurado respeitar os acordos políticos. Até
porque é Mesa de uma Comissão, e seu objetivo é chegar
a um bom resultado. Se V. Ex.a conseguir um acordo de
lideranças, a Mesa encontrará mecanismos regimentais
pelos quais se restabelecerá a possibilidade de um diálogo
civilizado.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ÀRRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, tenho a impressão de que, se V. Ex:a
fizer uma consulta oral às lideranças, no sentido de que
permitam que se coloque em votação um outro artigo,
enquanto nos reunimos e decidimos essa questão, con
cluir-se-á que eles estarão de acordo com minha proposta,
e poderemos resolver esta questão. Meu Partido está de
acordo. . ,
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o SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Per
mita-me, Sr. Presidente.

Quero que também conste dos Anais a posição do
Partido Comunista Brasileiro. Até porque não foi bem
entendida nossa posição aqui.

Ao contrário do que pareceu ter ocorrido, eu gostaria
de ressaltar a validade dos acordos, pois os respeitamos
profundamente.

Nossa manifestação é contrária a isso. Não estávamos
entendendo o porquê desta preferência, quando o acordo
feito se relacionava com a emenda do Constituinte Enoc
Vieira. Nada do que ocorreu tem a ver com a emenda do
Constituinte Brandão Monteiro. Inclusive, porque nossa
identidade é muito maior com o PDT do que com o Cons
tituinte Enoc Vieira, integrante do PFL. Não é nor aí
que se deve julgar nossa atitude. -

Então, que fique claro que nossa manifestação se deve
apenas ao fato de não se haver entendido o porquê de
não se ter continuado com o acordo de ontem. Talvez
isto tenha ocorrido por equívoco do Constituinte Vivaldo
Barbosa de não ter articulado os entendimentos, embora
isto fosse da sua responsabilidade - é bom que se frise
isso - e não da responsabilidade do PCB, do PC do B
ou de qualquer outro partido.

Podemos entrar em acordo e vamos fazê-lo, porque
não nos interessa este tipo de mal-entendido.

Concordo, desde já, com a decisão que for adotada
para resolver esse problema.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em primeiro lugar, quero corrigir certa expressão aqui
utilizada. Não coloquei dedo em riste ao me dirigir a
alguém no Plenário. Apenas não permitirei, para seguir
o Regimento e para permitir que a Comissão funcione,
que os Constituintes tomem a palavra sem que esta lhes
tenha sido concedida. Foi isso o que coibi e continuarei
coibindo, não por mim, mas pela Comissão. pelo seu bom
funcionamento. Falarei em termos os mais corteses, se
o Constituinte for cortês, ou cortando o som do micro
fone, se for necessário - espero que não o seja.

Mas, se V. Ex.as quiserem fazer acordos, não há nada
que o impeça. Até porque temos aqui, sobre a mesa, emen
da do Constituinte Paulo Delgado, que diz o seguinte:

"A Câmara Federal compõe-se de represen
tantes do povo, eleitos por voto igual, direto e
secreto, dentre os cidadãos no exercício dos di
reitos políticos, pelo sistema proporcional, em
cada Estado, Território e no Distrito Federal."

Há um requerimento de preferência. Não se trata de
questão política. A questão existe meramente entre V. Ex.as
A Mesa não se envolverá na discussão dos partidos e das
Lideranças.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRli:A - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRli:A - Sr. Pre
sidente, gostaria de levar uma questão de ordem.

Tenho a impressão que o assunto é muito importante
para nós, daqui em diante. Suponhamos que se aprove
uma preferência. Se. porventura, o autor do destaque re
lacionado com essa preferência, votada e aprovada, esti
ver ausente, estará o destaque automaticamente preju
dicado?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
_ Temos considerado desta forma, conforme ocorreu em
casos anteriores, salvo quando existe uma indicação.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORREA - Então,
adianto um pouco o meu raciocínio.

Estamos partindo do princípio de que a emenda que
deve ser a seguir examinada é a do Constituinte Enoc
Vieira. Suponhamos que se vote e se aprove a preferência
de S. Ex.a Até o presente momento S. Ex.a está ausente
do Plenário. Neste caso, a matéria fica automaticamente
prejudicada?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
- Se não houver uma indicação, fica.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRli:A - Então,
peço a V. Ex.a que coloque em votação, salvo melhor
entendimento, a preferência do destaque anterior, ou seja,
a do Constituinte Paulo Delgado, até que, eventualmente:
o Constituinte Enoc Vieira adentre o Plenário e se possa
votar a sua preferência, sob pena de se inviabilizar todo
esse entendimento político.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tenho que respeitar a ordem cronológica da matéria
que será posta em votação.

O SR. CONSTITUINTE JOS:Ê GENOíNO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, parece-me que, até por uma questão da lógica
regimental que rege a apreciação das preferências e dos
destaques, podemos resolver, através do debate e da dis
cussão. o problema de fundo que é a questão da compo
sição da Câmara pelo voto proporcional. Existem emendas
semelhantes, mas existem diferenças substantivas em re
lação à idade dos integrantes da ,Câmara - se é 18 ou
21 anos. E há, ainda, a questão da lei complementar.

Sr. Presidente, é óbvio que a emenda de ontem, a do
Constituinte Enoc Vieira, é a que melhor resolve o pro
blema, porque defende os 18 anos, o que se adequa ao
que já foi anrovado nos capítulos anteriores. E a questão
da lei complementar terá que ser regulamentada. Se a
preferência pedida pelo Constituinte Enoc Vieira for vo
tada e o destaque, apreciado. " Caso o Constituinte esteja
aqui, ela será apreciada; caso contrário, vamos seguir a
ordem normal dos destaques. Ou seja. apreciaremos 9.

emenda Brandão Monteiro. a emenda Paulo Del~ado e
depois, então, apreciaremos a emenda Enoc Vieira.

Portanto, creio que podemos chegar, sem exacerbação
de ânimos e através da discussão e do debate, a uma
solução política, pelo voto, para esta questão que to'
objeto de uma celeuma que é maior do que o conteúdo,
que deve motivar a discussão e a votação.

Por isto, Sr. Presidente, creio que, votando a prefe
rência, resolveremos a questão. Isto, se estiver presente
o Constituinte Enoc Vieira. Caso contrário. nós a resol
veremos votando os destaques que já têm a sua prefe
rência pela ordem ditada pelo Regimento, isto é. o des
taque relacionado com a preferência Brandão Monteiro,
ou o destaque relacionado, em seguida, com a emenda
Enoc Vieira.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Informo a V. Ex.a que esta já é a decisão da Mesa.

Concedo a palavra ao Constituinte Brandão Monteiro.
O SR. CONSTITUINTE BRANDAo MONTEIRO - Sr.

Presidente, gostaria que V. Ex.a chamasse à ordem os
trabalhos, considerando o seguinte.

Minha preferência foi rejeitada, apesar de assinada
pelos Líderes, o Constituinte Paulo Delgado retirou o seu
destaque, e V. Ex.a, agora, não pode mudar esse fato. Está
gravado. Que V. Ex.a coloque em votação a preferência
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do Constituinte Enoc Vieira. Se S. Ex.a estiver presente.
nós a votaremos; se não, estará prejudicado o destaque,
de acordo com o Regimento.

Não quero ser parcial; nunca o fui. Gostaria, Sr.
Presidente, que V. Ex.a restabelecesse a ordem dos tra
balhos.

O SR. PRESJ.DENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Srs. Constituintes, não mais permitirei questões de
ordem sobre esta matéria.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Permita
me, Sr. Presidente, usar da palavra para contraditar.

Chamo a atenção do nobre Líder Brandão Monteiro
para o fato de que foi votada a preferência e não o des
taque. O IConstituinte Paulo Delgado retirou a preferência,
não o destaque. Vamos votar agora a preferência da
Emenda Enoc Vieira. Os destaques serão apreciados pela
ordem não das preferências, conforme está aí... Não
pode estar prejudicado o conteúdo do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Srs. Constituintes, informo a V. Ex as que aqui há uma
ordem a ser seguida. A Mesa vai obedecer rigorosamente
ao Regimento. Vamos votar com base nessa ordem Peço
a V. Ex.as que não antecipem decisões que não foram
tomadas. Vamos manter a ordem dos destaques.

Há sobre a mesa o Destaque n.O 6997, relativo à
Emenda n.O 27163, que pede preferência para o art. 52.

Há sobre a mesa um requerimento de adiamento,
assinado por todos os líderes, no sentido de que se adie
a votação do art. 52 e parágrafos, para apreciação depois
da votação dos artigos pertinentes ao Poder Judiciário.
Isso diz respeito à composição das bancadas estaduais.

Vou submeter o requerimento a votação.
Aqueles que desejarem que esta matéria seja discutida

após a referente ao Poder Judiciário permaneçam como
estão (Pausa). Aprovado o requerimento, com votos con
trários.

Documento a que se refere o Sr. Presidente
(Fernando Henrique Cardoso):

"REQUERIMENTO

Requeremos o adiamento da votação do art. 52 e pa
rágrafos para apreciação depois da votação dos artigos
pertinentes ao Poder Judiciário.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 1987. - Euclides
Scalco - Adolfo Oliveira - Joaquím Bevilácqua - Bran
dão Monteiro - Plínio Arruda Sampaio - Roberto Freire
- Haroldo Lima - .Jamil Haddad - Jarbas Passarinho
.José Lins."

o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Passamos agora à preferência do Destaque n.o 164.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'A.:1\lNA - Per
mita-me, Sr. Presidente.

Desejo apenas registrar que esta Comissão de Siste
matização pode tudo, e nela vale tudo. Não que eu seja
contra o mérito. Mas, se a Comissão de Sistematização
pode retirar o art. 52, que se contém no capitulo sobre
Poder Legislativo, sob discussão agora, deixar para dis
cuti-lo após a votação de matéria referente ao Poder Ju
diciário, outras coisas também a Comissão de Sistemati
zação poderá fazer, evidentemente, por decisão própria.

Quero, mais uma vez, registrar minha estranheza.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Registro a intervenção, e explico a V. Ex.a que se trata
de matéria contida no mesmo título. A decisão permitiu
isso. Se V. Ex.a obtiver o apoio da maioria, gostosamente
anunciarei o resultado favorável a V. Ex.a.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Se
tosse assim, V. Ex.a sabe em que absurdos poderíamos,
evidentemente, incorrer.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Está registrada a intervenção de V. Ex.a

Em votação o Destaque n.? 164, do Constituinte Bran
dão Monteiro, referente à Emenda n.o 32233, do Cons
tituinte Paulo Delgado, que diz o seguinte:

"A Câmara Federal compõe-se de represen
tantes do povo, eleitos por voto igual, direto e
secreto, dentre cidadãos no exercício dos direitos
políticos, pelo sistema proporcional, em cada Es
tado, Território e no Distrito Federal."

Pergunto ao Constítuínte Paulo Delgado se S. Ex.a re
tirou a emenda.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Pre
sidente, a preferência foi pedida com base em um acordo
de lideranças. De minha autoria são o destaque e a emen
da. Retiro a emenda, para manter o acordo de lideran
ças, apoiando a do Constituinte Enolc Vieira.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não. Acontece que V. Ex.a pede preferência para
algo que V. Ex.a não assinou. O pedido está assinado pelo
COnstituinte Brandão Monteiro e por outros líderes. Só
eles podem retirar a preferência.

O SR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - É exa
tamente o que estou dizendo, Sr. Presidente. O que pos
so retirar é a emenda e o destaque da minha autoria.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Retirada a preferência.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente. o requerimento é meu e o Constituinte Ro
berto Freire retira a preferência. Quero deixar bem claro
que estou retirando a preferência, para que conste dos
Anais da Casa.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, para que tíque claro: não estou retirando o pe
dido de preferência. Até porque sou apenas um Consti
tuinte e não posso fazer isto. Mas, pelo acordo de lide
ranças, não era este o requerimento que deveria ser vo
tado: por isto está sendo retirado. Que o Constituinte
Brandão Monteiro saiba disso, através da liderança do
Constituinte Vivaldo Barbosa,

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, o Constituinte Roberto Freire tem a autorida
de, o número e a vontade de retirar uma preferência que
roi pedida por mim. É um dos maiores absurdos que já
vi! E S. Ex a reafirma isso! Que conste dos Anais da
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa só aceita retirada d~ preferência a pedido do
signatário. Esta foi retirada pelo Constituinte Brandão
Monteiro. A Mesa entendeu que havia um acordo de boa
fé. Se não foi assim, está retirado, já que o Constituinte
Brandão Monteiro a retirou.

Quero também fazer uma comunicação a V. Ex.a O
Presidente Ulysses Guimarães solicita que eu comunique
ao Plenário o cancelamento da sessão da Câmara dos
Deputados, convocada para hoje, às 21 horas. Portanto,
podemos prorrogar nossos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Flarnando Henrique Cardoso)
- Tem V. Ex.a a palavra

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, em torno desta comunicação, quero dizer que
a matéria é importante. Estamos recolhendo assinaturas
para que não seja suspensa a sessão de hoje da Câmara
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dos Deputados, quando se deverá votar a paridade para
os aposentados.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Nobre Constituinte, estou apenas transmitindo uma co
municação da Presídêneía da Casa.

Destaque n.O 7113-87 - Emenda n.O ES-28024
4 do Sr. Enoc Vieira, "que substitui o art. 74, "ca...
put" e §§ 1.0 e 2.0 Substitutivo n,? 1 (art. 52
'~caput" e parágrafos do Substitutivo n.? 2)".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Hanrique Cardoso)
- Em votação o Destaque n.o 7113, referente à Emenda
n.O 28024, do nobre Constituinte Enoc Vieira, para que se
analise somente o caput de sua emenda, que diz o se
gulnbe:

"A Câmara Federal compõe-se: de represen
tantes do povo, eleitos por voto igual, direto e se
creto, em cada Estado, Território e no Distrito Fe
deral, dentre eídadâos maiores de 18 anos e no
exercício dos direitos políticos, através do sistema
proporcional, conforme o disposto em lei comple
mentar."

Peço a atenção de V. Ex.as Colocarei em votação a
preferência.

Os Srs. Constituintes que estíverem -de acordo, per
maneçam como estão. (Pausa)

Aprovado o requerimento de preferência, passamos à
votação da matéria.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Contra
meu voto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Hemique Cardoso) 
Contra o voto de V. Ex.a e de outros mais.

Está inscrito o nobre Constituinte Nelson Jobim, pa
ra falar a favor.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER
REIS - A emenda que será votada neste momento, de
autoria do nobre Constituinte Enoe Vieira, dispõe sobre
a composição da Câmara dos Deputados e inclui a ex
pressão ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Será votado somente o caput; não entraremos na eompo-
sição:' ..

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS KONDER
REIS - Segundo a leitura que V. Ex.a acaba de fazer,
para eonhecímento do Plenário, há a expressão" ...maio
res de 18 anos", A Comissão de Sistematização já decidiu,
quando da votação do Capítulo IV do Título H, sobre dis
positivo constante do art. 13, § 3.0, com a seguinte re
dação:

"São condições de elegibilidade: a nacionali
dade brasileira, a cídadanla, o pleno exercício dos
direitos políticos, o alístamento, a filiação parti
dária e o domicílio eleitoral na circunscrição, por
prazo mínimo de seis meses, e exigir-se-á dos can
didatos a cargos eletivos a seguinte idade míni
ma, completada até a data limite para os respec
tivos registros ...

IV - Deputado Federal e Deputado, Estadual:
vinte e um anos;

"o •••••••••••••••• • •• •••••••••••••••••••••••• ••••

Essa disposição foi aprovada, inclusive, com uma
emenda que exclui o item V, referente à votação para
eleição de vereador e juiz de paz:

Em questão d,a ordem, portanto, solicito a V. Ex.a que
da emenda de autoria do nobre Sr. Constituinte Enoc
Vieira seja excluída a expressão "... maiores de 18
anos ... ", uma vez que a Comi-ssão já decidiu sobre o
tema.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, paço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Br.
Presidente, ficou-me na memória - e esta pode ter fa
lhado - que o art. 52 foi guardado para ser votado e
apreciado após a votação do capítulo referente ao Poder
Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- E' verdade.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - En
tendo, pois, que a emenda agora proposta, cuja preferên
cia foi pedida, versa matéria do art. 52.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henríque Cardoso)
- A composição não é objeto de análise agora, pois se
encontra no § 2.0 S. Ex.a. retirou a proposição, já que não
diz respeito ao número de Deputados. Estamos votando
apenas o eaput do art. 52.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Mas, Sr. Presidente, a Comissão já decidiu que o art. 52
será votado depois do capítulo que trata do Poder Judi
ciário.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oardoso)
- Vou verificar o requerimento, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, creio que o Constituinte Carlos Sant'Anna tem
razão. Ficou decidido que este artigo seria apreciado mais
adiante.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- V. Ex.a tem razão. Está suspensa a discussão. Todo o
art. 52, por decisão deste Plenário, passou para depois da
votação sobre o Poder Judiciário. Não temos condições de
votar parte dele. A questão de ordem procede.

Sobre a mesa, pedido da preferência para o Destaque
n.O 8146, relativo à Emenda n.? 32146, sobre o art. 52, § 2.°
(Pausa) Prejudicado. Será também apreciado posterior
mente, assim eomo o pedido de preferência seguinte.

Em votação o Destaque n,o 4021, que recai sobre a
Emenda n.O 22749, do Deputado José Jorge.

Sobre a mesa, pedido de preferência. O texto da pro-
posição é o seguinte: o •

"Suprima-se do art. 83, inciso IH, alinea d,
a seguinte expressão: "e deliberar sobre a sua exo
neração."

O art. 83, inciso rII, corresponde ao árt. 61.
Co~ a palavra o Sr. Deputado Plínio Arruda Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, no entendimento de ontem à -noíte ficou
acertado que os artigos seriam votados por ordem numé
rica ,á partir dos números mais baixos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Exatamente.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
V. Ex.a está submetendo à apreciação o art. 83.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa os está colocando na ordem de apresentação dos
pedidos, porque não recebeu instrução neste sentido,
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o SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO 
Sr. Presidente, eu invocaria aqui o nosso entendimento de
ontem à noite ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
que não foi transmitido à Mesa.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
O entendimento de ontem à noite - acho que deve estar
escrito - era para que fossem colocados na ordem de ar
tigos, dos mais _b::ixos aos mais altos.

O SR. PRESIDENTE tFernando Henrique Cardoso) 
Peço a V. Ex.as que se entendam e comuniquem a delibe
ração à Mesa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Permita
me, Sr. Presidente. Trata-se de informação importante, em
função da necessidade de apressar os trabalhos.

A questão da proporcionalidade para eleição dos mem
bros da Câmara, por decisão de todas as lideranças, ou
seja, por unanimidade, seria tratada hoje; não seria deslo
cada para depois da apreciação do capítulo sobre o Judi
ciário.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Permitam-me. Não sou conhecedor dos acordos feitos por
V. Ex.as Recebo, na Mesa, os requerimentos. Recebi reque
rimento para que o art. 52 fosse deslocado. Submeti-o a
votos. V. Ex.as o aprovaram.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
Sr. Presidente, V. Ex.a me permite uma intervenção?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO 
Tenho em mãos a lista de destaques com minha assinatu
ra; está em meu nome. Nela V. Ex.a verificará as prefe
rências, que se referem aos arts. 52, 55 e 56. Só depois é
que vem o art. 61. Isto é o que foi deliberado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vamos dar algum tempo para que a Mesa se organize.
Não tenho como responder a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, permita-me esclarecer, já que toda a complicação
gira em torno de pedido de preferência que vai assinado,
inicialmente, por mim, referente a destaque de autoria do
Constituinte Haroldo Sabóia e a uma emenda também de
S. Ex.a, que trata da composição numérica da Câmara dos
Deputados. Essa questão está sendo produto de negocia
ção, pois queremos transferir isso para depois da votação
do captíulo sobre o Poder Judiciário, Mas essa preferência,
esse destaque e essa emenda dizem respeito à composi
ção numérica, não ao sistema eleitoral.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Compreendi, mas, então, V. Ex.as formularam o requeri
mento de forma errada.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - O re
querimento visa adiar o pedido de preferência.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O requerimento pedia que a Mesa deslocasse, na integra,
O art. 52 para depois da votação sobre o Judiciário. Foi o
que fiz. V. Ex.as erraram no encaminhamento do pedido.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, em questão de ordem, permita-me estranhar o
comportamento da Mesa na condução dos trabalhos. E o
faço com a melhor das intenções.

Entendo que V. Ex.a tenha que observar a metodolo
gia lógica da seqüência dos trabalhos. O entendimento das
Lideranças, encaminhado a V. Ex.a, apenas é inserido na
metodologia dos trabalhos, em que a votação deve ser se
qüenciada, assunto por assunto, encaminhados progressi
vamente. Não pode V. Ex.a proceder tal como está fazen-

do, não permitindo que o Constituinte que não tenha par
ticipado dessas reuniões de Lideranças acompanhe o anda
mento dos trabalhos. Passa V. Ex.a, por exemplo, do art.
52 para o 80 e tantos, e deste para não sei qual. ..

Esta não é metodoolgia de debates ou questionamen
tos. A Mesa não pode deixar-se influenciar pelos acordos
de Lideranças. Pode, sim, segundo a seqüência dos artigos,
sessões e capítulos, levar em consideração as preferências
que forem pedidas. Mas não pode passar a preferência de
um artigo do final para o princípio, ou coisas deste tipo.
Do contrário, nós, os Constituintes que não participamos
dos acordos de Lideranças, não teremos condições de acom
panhar, e reinará a maior confusão nos trabalhos. Vejo
aqui Constituintes que, como eu, não participaram dos
acordos e que estão completamente sem condições de
acompanhar o que está acontecendo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou esclarecer a dúvida levantada pela questão de ordem
do Constituinte Carlos Sant'Anna.

Estou seguindo, rigorosamente, segundo a Secretaria
da Mesa, as preferências, conforme chegam aqui. Esta
mos seguindo, portanto, a ordem dos pedidos de preferên
cia. Preferência sígnífíca que se salta de um para outro 
e V. Ex.as votam e aprovam, por seção.

A matéria é importante, e isto precisa ficar bem claro.
Aqui houve apenas um pedido, relativo ao art. 52, que sub
meti a votação, no sentido de que esse artigo fosse votado
depois do capítulo referente ao Judiciário. Somente isto.
Se houve algum outro, terá sido mero engano. Mas a Mesa
vai seguir rigorosamente a ordem.

Permitam-me, agora, fazer um apelo à consciência de
todos: entendamo-nos, para que possamos votar matéria
substantiva, pois estamos perdendo um tempo imenso, sem
discutir o que é Importante.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
Sr. Presidente, ..?irijo-me pessoalmente a V. Ex.a, na quali
dade de guardião do Regímento, ou seja, dos direitos de
cada um dos membros desta Assembléia Nacional Consti
tuinte.

Hoje, nesta sessão, considero-me esbulhado em meu
direito de participar com clareza da matéria em votação.
Os acordos de Liderança, feitos à revelia, pelo Plenário,
como referiu o nobre Constituinte Carlos Sant'Anna tor
nam impossível o exercício do mandato que me foi con
fiado. Não posso continuar a ser desrespeitado por acor
dos que não passam pela consciência daqueles que têm o
dever de votar conscientemente.

Sou um Constituinte disciplinado, presente às reuniões
atento à palavra e à disciplina que o Presidente impõe à
Casa. V. Ex.a tem o dever de zelar pelo cumprimento do
Regimento. Os acordos de lideranças não podem prevale
cer contra o Re~mento, e os Constituintes não podem vo
tar sem conhecímento pleno e total da matéria a ser vo
tada.

Esta, a recla~ação que dirijo a V. Ex.a Peço que, em
defesa do meu direito de votar conscientemente, V. Ex.a
esclareça o Plenário sobre a matéria a ser votada preva
lecendo o Regimento sobre qualquer acordo, já que tais
acordos não encontram abrigo no que é definido pelo Re
gimento Interno da Assembléia.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Quero, mais uma vez, prestar um esclarecimento à Casa
pois a matéria é importante. '
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Não estou fazendo outra coisa senão seguir o Regi
uiemo e as decisões do Plenário. Submeti a voto, e V. Ex.as
votaram. requerimento que a Mesa recebera. Se V. Ex.as
estão contra, deveriam, naquele momento, ter votado con
tra o requerimento, que foi aprovado por unanimidade.
A Mesa seguirá a decisão do Plenário, Não se trata mais
de decisão de lideranças. Vamos votar de acordo com o
que foi estabelecido pelo Plenário.

Tem a palavra o Constituinte Carlos Sant'Anna.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.

Presidente, o que deve reger a seqüência da reunião não
são os pedidos de preferência recebidos pela direção da
Mesa. Estou procurando não emocíonalízar, apresentando
a questão com toda calma. A seqüência é a dos artigos, se·
ções e capítulos. Dentro da ordem das seções, dos artigos
e dos capítulos, as preferências serão então chamadas. Se
V. Ex.a pega todo um título, todo um capítulo e começa a
permitir que haja preferência de um artigo que está lá
no fim, para ser votado quando estamos na votação dos
primeiros artigos, há uma subversão total da seqüência 16·
gíca da sessão e não temos condições de acompanhá-la,

De modo que V. Ex.a não deve nortear-se - desculpe
me, mas eu me baseio em minha experiência parlamentar,
de muitos anos, como a de V. Ex.a - pela seqüência das
preferências, mas pela seqüência dos artigos do Projeto
de Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou responde à reiterada questão do Constituinte Carlos
Sant'Anna.

Existe um instrumento regimental chamado preferên
cia. Se não houvesse este instrumento, eu me cingiria à
ordem - que poderia até não ser 16gica - de apresenta
ção dos artigos. Se existe o pedido de preferência, a ordem
muda. Se V. Ex.a, por exemplo, pede uma preferência, é
exatamente porque não deseja que a ordem seja obedecida.

Não darei mais informações a respeito do assunto,
porque isto está no Regimento.

O SE. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre·
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SE. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Antes
de formular a questão de ordem, Sr. Presidente, eu deseja
ria colocar meu ponto de vista.

Acho que a Presidência labora em flagrante equívoco.
A preferência que se pede é de destaque em relação a outro
destaque, é de emenda em relação .a. outra emenda, desde
que no mesmo artigo. O absurdo e Inverter ou subverter
a ordem de artigos. V. Ex.a comete um erro palmar. Pre
ferência que se pede - repito - é de emenda sobre emen
da destaque sobre destaque, com relação ao mesmo artigo.
Se' se alterar a ordem dos artigos, acontecerá o que vou
explicitar - e aí está minha questão de ordem.

Tenho o pedido de destaque n.O 3881, para cuja pre
ferência foi colhida a assinatura de todos os líderes, e que
se refere ao art. 61. Veja bem V. Ex.a: meu pedido de
preferência é sobre o art. 61, e V. Ex.a coloca em votação
uma outra preferência sobre o mesmo art.: 61. Mas que
preferência é essa que deve ser votada? E quanto à minha,
de n.o 3881, assinada por todos os líderes? Se V. Ex.a
permite esta inversão, minha preferência sobre o mesmo
artigo está postergada para o final, o que é um absurdo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Constituinte Gastone Righi, a' ordem de preferência, neste
caso, é a ordem de entrada na Mesa; não há outra. Se o
pedido de V. Ex.a é anterior e se V. Ex.a informar isto à
Mesa ...

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Mas e
o acordo de lideranças? '

O SE. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Ai há uma confusão. Pelo acordo de lideranças - se V.
Ex.a é signatário sabe disso - pede-se que se vote numa
certa seqüência. :É o que estou fazendo. Se existe mais de
um pedido de preferência, vigora a ordem de chegada na
Mesa.

É só. isso, C~nstituinte Gastone Righi; é simples. Se
V. Ex.a tíver razao, por favor, fale com o Sr Secretário,
o Dr. Paulo Affonso, que nos corrigirá. Não hã intenção
da Mesa em tumultuar os trabalhos.

O SE. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Permita
me concluir.

Não. desejo polemizar, mas, votando-se este destaque,
em seguida entrara o meu, porque relativo ao art. 61, ou
vamos voltar para o art .52?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Se o art. 61 for votado, é porque terei sido informado pela
Mesa - talvez erroneamente - de que essa é a ordem.
Neste caso, não terei a menor dúvida em corrigir, ou seja,
do art. 52, a preferência passa para 61. Se isso não estiver
certo, se houver pedido de preferência para o art. 53, ime
diatamente faço valer a ordem do art. 53. ÉJ multo simples.

O SR CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Mas es
clareço a V. Ex.a que existe pedido de preferência.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Nobre Deputado, estou dando tempo para que a Mesa se
organize. V. Ex.as fizeram um acordo de madrugada, e a
Mesa trabalhou até às 7 horas da manhã. ~ só isso. Não
há nenhuma outra questão de mérito envolvida. É apenas
uma questão de informação factual. Corrigiremos, se hou
ver algum artigo anterior.

O SE. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Per
mita-me, Sr. Constituinte.

Primeiro, gostaria de dizer que ,é preciso que a Comis
são compreenda o esforço que está sendo desenvolvido
pela Mesa, para, num tempo tão exíguo, organizar a vota
ção. São centenas de destaques e dezenas de preferências
que tiveram de ser organizados em apenas alguns minutos.

Esta é, sem dúvida, a matriz da dificuldade. A Comis
são e todos aqueles que pretendam efetivamente a boa
ordem dos trabalhos precisam compreender isso. Caso con
trário, se houver insistência nessas questões de ordem 
algumas disparatadas - pode parecer que alguns estão
pretendendo obstruir a votação, o que é absolutamente
condenável. Não nos esqueçamos de que a Nação inteira
está acompanhando com enorme expectativa os trabalhos
desta Comissão.

Quanto ao caso concreto levantado pelo Constituinte
Plínio Arruda Sampaio, o que me parece que ocorreu é que,
transferido que foi o art. 52, o seguinte seria o 55. Acontece
que o Constituinte José Jorge estaria discutindo a matéria
que versa sobre o art. 55 e o 61. E a Mesa talvez tenha
incluído o primeiro - art. 55 - em combinação com o 61.
Mas pode-se perfeitamente fazer apenas a discussão em
relação ao 55, o que repõe a ordem eme parece que resolve
o problema.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa está tentando colocar a discussão em ordem numé
rica e esclarece, mais uma vez, que esta matéria chegou
agora, há mais ou menos 40 minutos, à Mesa, que precisa
de algum tempo para se organizar.

Ouço o nobre Constituinte Jorge Hage, pela ordem.

o O SR CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presi
dente, quero fazer um apelo a V. Ex.a
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Creio que V. Ex.a está sendo extremamente tolerante.
A intenção é muito clara: existem aqui Parlamentares, com
enorme experiência, levantando questões sobr~ o ab~oluta;
mente óbvio, sobre assuntos estrttamente regímentaís, taís
como o de que o pedido de preferência inverte a ordem
normal da discussão.

Já é meio-dia, e só votamos um item, objetivo claro
e único de obstrução está tendo êxito, está sendo atingido.
Peço a V. Ex.a que ponha um limite na sua enorme capaci
dade de tolerância determinada pelo seu espírito democrá
tico, e ponha está Casa para votar, que é o nosso dever.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Agradeço a V. Ex.a

Ouço o nobre Constituinte Vivaldo Barbosa, pela or
dem.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, louvamos o esforço de V. Ex.a , que, num grande
esforço pessoal, presidiu a sessão no dia de ontem até
tarde da noite. Lembramos, porém a V. Ex.a que, no início
dos trabalhos, V. Ex.a colocou dois requerimentos subscri
tos por todos os líderes em votação, com apoio das Lide
ranças e votação favorável do Plenário. Um deles dizia
que o cronograma de votação do Titulo IV deveria ob
decer a determinada ordem, com o Capítulo I, que trata
do Poder Legislativo, previsto para o dia 29 de outubro.
No requerimento seguinte, igualmente aprovado pelo Ple
nário, o primeiro item esclarecia que a votação dos des
taques relativos ao Capítulo I do Título IV deveria reali
zar-se nesse mesmo dia 29.

Há uma questão nuclear, profundamente importante,
no Capítulo I, para a qual chamei a atenção de V. Ex.a,
referente ao voto proporcional e ao voto distrital, que
deveria merecer encaminhamentos - dois favoráveis e dois
contrários - tal a relevância do assunto. Se esse requeri
mento foi aprovado para o Título I, evidente que os assun
tos relevantes desse Capítulo I deveriam ser votados hoje.

Para estarrecimento de muitos que não o ouvimos,
V. Ex.a comunica que o Plenário já decidiu diferentemente
e revogou a decisão anterior, de adiar a apreciação dos
dispositivos do Capítulo I para o final da discussão do
Título IV.

Se isto aconteceu, se realmente este Plenário assim
decidiu, o fez de uma maneira não avisada, porque uma
mudança em deeísão tão importante deveria ser pelo me
nos esclarecida e receber os encaminhamentos favoráveis
ou contrários para permitir a elucidação do Plenário. Isso
não foi feito, é por esta razão que estão surpresos não só
o Líder do PCB, mas também os do PT e do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Nobre Constituinte Vivaldo Barbosa, não vou mais per
mitir que se discuta sobre questões já resolvidas, como
é o caso desta, aliás, sem o voto de V. Ex.a, que, não sendo
membro da Comissão, não pode votar.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA.- Sr.
Presidente, gostaria que V. Ex.a se reportas~e ~o Reglm~n~o
para constatar se um não-membro da Oormssão tem direi
to a encaminhar favorável ou contrariamente a emenda e
a votar.

a SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem uma inteligência luminosa e entendeu o qu~
eu disse: não pude colher o voto de V. Ex.a porque V. Ex.
não é membro da Comissão.

O SR. CONSTITUINTE BRANDãO MONTEIRO 
Permita-me, Sr. Presidente.

'É bom que V.-Ex.a se esclareça com' a Mesa, 'porque
o Constituinte Vivaldo Barbosa está representando o Par-

tido e é membro da Comissão. V. Ex.a precisa ser melhor
esclarecido.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A informação que tive foi contrária a esta. S. Ex.a não
integra a Comissão. Portanto, peço a V. Ex.a que na eondí
ção de Líder, comunique à Mesa que S. Ex.a representa
o partido, já que a informação que tenho é outra. Peço
a V. Ex.a que corrija o erro da sua bancada.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, quero concluir minha questão de ordem com
uma única frase.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não, nobre Deputado, conclua.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Se isso
aconteceu, Sr. Presidente, se houve mudança na decisão
antenor do Plenário isso ocorreu sorrateiramente, de ma
neira não esclarecida, o que representa um golpe nQS
entendimentos de ontem. Foi um golpe que a Mesa apli
cou no Plenário, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oardoso) 
Em primeiro lugar, vou esclarecer que a Mesa não aplicou
qualquer golpe, 'e não aceita tal tipo de insinuação. Em se
gundo lugar, creio que nos estamos ddrigindo a pessoas
altamente competentes e esclarecídas. A Mesa submeteu
a decisão a votos. e explíeou do que Se tratava. Se alguém
votou equivocadamente a Mesa lamenta e pede que isso
não se repita.

Concedo a palavra ao Constituinte Oscar Corrêa.
O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR~A - Sr. Pre

sidente, gostaria de for:znular um requerimento verbal a
V. Ex.a Peço a V. Ex.a que, ouvido o Plenário, decida se
dentro das preferências votadas e aprovadas não se pode
tia organizar o trabalho de tal modo, que as preferências
e os destaques díscutídos venham a seguir a ordem numé
rica do Substitutivo n.O 2.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Essa decisão já foi tomada.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR~A - Qual foI
a decisão de V. Ex.a?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique cardoso) _
Estou ganhando tempo para que a Mesa se organize.

O SR. CONSTITUINTE OSOAR CaRR~A - Então,
peço a V. Ex.a que, de acordo com o Regimento, suspenda
a sessão por cinco minutos, 'Para que a Mesa organâze os
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Estamos ganhando tempo para que possamos organizar
nos de acordo com o que V. Ex.a deseja.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊA - Eu estava
querendo dar tempo a V. Ex.a, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Concedo a palavra ao Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. presi
dente, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares.
O que aconteceu foi que o Plenário tomou duas delibera
ções contraditórias. A Mesa não tem responsabílídade por
isso, pois foi o Plenário que votou equivocadamente.

Partindo desta constatação, V. Ex.a, na qualidade de
Presidente em exercício da Comissão de Sistematização,
pode consultar novamente o Plenário, já que há um cho
que doe deliberações, na verdade, o Plenário votou duas
matérias que se chocam. V. Ex.a, que não tem responsa
bilidade pelo ocorrido - queremos deixar Ibem claro isto
"- pois foi uma decísão do Plenário, pode consultar o Ple
nário sobre se devemos seguir a ordem normal,

Estou chamando a atenção para este fato, deixando
claro que la Mesa não tem responsabílídade por isto, por
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ter sido uma votação do Plenário, que deixou para depois
do capítulo referente ao poder Judiciário a apreciação do
art. 52. Essa foi uma deliberação equivocada do Plenário.
Só isto. Para resolver este problema, V. Ex.a pode consultar
o Plenário para seguir a ordem normal das n;>referências
dentro dos títulos.

Esta é a. solução, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Informo à Comissão que vamos seguir a ordem dos artigos.
A Mesa já se organizou para isto. O art. 52 será votado
depois, sem que isto em nada prejudique o encamânha
mento dos trabalhos.

A razão pela qual vamos cumprir esta decisão é que
não vamos voltar àquelas já tomadas. Foi tomada a de
cisão pelo Plenário, e vou mantê-la. Tenho sobre a mesa
um destaque que será votado, mas, primeiro vou 'Pedir
desculpas ao Constituinte José Jorge, apelando para o
alto espírito de compreensão de S. Ex.a, para que se pos
tergue a decisão sobre o art. 61, só sentido de atender
aos reclamos da COmissão, 'Pois vamos seguir a ordem.
(Pausa.) Agradeço muito a S. Ex.a e quero louvar seu es
'Pírito de compreensão, 'Pois se manteve quase uma hora
em silêncio, sem tentar sequer o expediente normal de
pedir a 'Palavra pela ordem. Muito obrigado a S. Ex.a

concedo a palavra ao nobre Constituinte Thedoro
Mendes.

O SR. CONSTITUINTE THEODORO MENDES. -. Sr.
Presidente regimentalmente, as 'emendas snbstítutívas
têm prefe;ência sobre as demais. Sou autor de uma emen
da substitutiva de capítulo inteiro referente ao P<Jder Le
gíslatívo, A emenda consta, inclusive, do pe~ido de ~refe
rêneãa assinado pelo Líder do PFL, Constitumte Jose Lou
renço. COnsiderando a necessid:ade de que 'essa emenda
substitutiva se anteponha às demais, n;>ol"que a decisão do
Plenário sobre outros artigos viria a prejudicar a apre
ciação da emenda substitutiva de capítulo inteiro, requeiro
a V. Ex.a sejam colocadas preferencialmente as emendas
substitutivas de capítulo inteiro.

O aR. PRESIDENTE (Fernando Henrique _Ca:dos~)
_ Eu diria a V. Ex.a que, em 'Primeiro lugar, nao e regi
mental fazer-se uma emenda substâtutíva de tod~ um
capítulo, Segundo, já 'existe uma ordem de preferencia,
que será mantida.

O SR. CONSTITUINTE THEODORO MENDES - Sr.
Presidente, haverá incoerência no momento em q~e ~or
aprovado determJinailio artigo. pode ser que no subsütutívo
ele seja modificado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henriqu~ Oardoso)
Pode ser, mas vamos seguir a ordem estabelecída,

Destaque n.o 001383-87 - Emenda n:o ~S~
23262-2 do Sr. Nelson Carneiro, "que substitui as
expressÕes Câmara Federal por Câmara dos ne
putados e Senado da República por Senado Fe
deral, art. 60, do Substitutivo n/I 2". (290.a vo-
tação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
_ Em. votação pedido de preferência para o Destaque n.O
1383 de autoria do Oonstãtuínte Nelson Carneiro e demais
lide;angas. Este destaque diz respeito apenas a que o. Se
nado e a Câmara mantenham-se com a atual denomína
ção, rejeitando-se, ~ois, a proposta do Relator. OS S;8.
Constituintes que estão de acordo, permaneçem como estão.
(Pausa) ~rovado o pedido de preferência.

COncedo a palavra ao Constituinte Nelson Carneiro,
para encaminhar favoravelmente à proposta.

O 8R. CONSTITUINTE NELSON OARNEIRO - Sr.
Presidente, colaborando com os trabalhos da COUldssão,
vou apenas dizer do que se trata e que não precisa de
juatifieativa: onde se diz "Câmara Federal", em todo o

projeto, se dirá "Câmara dos Deputados"; e onde se di.z
"Senado da República", se dirá "Senado Federal".

JjJ só isto. li: 'esta 'a modificação que passará a vigorar,
se aprovada a emenda, 'Para todo o texto referente ao
Pod-er Legislattivo.

Durante o pronunciamento do Sr. Nelson Car
neiro, o Sr. Fernando Henrique Cardoso, @uarto
Vice-Presidente deixa a cadeíra da presidência,
que é ocupada pelo sr. Jarbas passarinho, Ter
ceíro- Více-Presídente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A inter
pretação da so1ticitação do Constituinte Nelson Carneiro
- se S. Ex.a concordar comigo - passará a ser genérica.
JjJ específica para o caso e genérica 'Para todo o texto
constitucional.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO 
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre COnstituinte Brandão Monteiro.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO 
Sr. Presidente, assinei, há pouco, o pedido de preferência
do Senador Nelson Carneiro, por quem tenho o maior
apreço. E esta não foi uma das preferências acordadas
pelos Líderes. É preciso que a Mesa tenha ciência dessas
questões, para que os trabalhos não se tornem extrema
mente complicados daqui para a frente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - A Relatoria é favo
rável, por entender que a denominação Câmara dos Depu
tados é mais apropriada à representação do povo. O Sena
do representa a Federação; daí a denominação "Senado
Federal".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Antônio Britto, Artur da Távola, Ber
nardo Cabral Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, Fernando Lyra, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro,
João Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José
Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Ulfuses de Oliveira,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson Oswaldo
Lima Filho, paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Rodrigues
Palma, Bígmarínga Seixas, Theodoro Mendes, Virgildásio
de Senna, Wilson Martins, José Carlos Grecco, Antonio
Mariz, Michel Temer, José Costa, Israel Pinheiro, Délio
Braz, Vilson Souza, Jorge Hage, Octávio Elísio, Chagas
Rodrigues, U1durico Pinto, Afonso Arinos, Alceni Guerra,
Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli, Edme Tavares, Eraldo
Tinoco, Francisco Benjamim, José Jorge, José Lins, José
Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar
Corrêa, OSvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Sandra Caval
canti, Enoc Vieira, José Tinoco, Paes Landim, Jonas Pi
nheiro, Simão Sessim, Jofran Frejat, Antônio Carlos Kon
der Reis, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia,
Bonifácio de Andrada, Adylson Motta, Victor Faccioni,
José Maurício, Francisco Rossi, Plínio Arruda Sampaio,
José Genoíno, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Harol
do Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad, Antonio Farias.
Votou NÃO o Senhor Constituinte Pimenta da Veiga.

O aR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
voi proclamar o resultado: votaram SIM 76 Constituintes;
votou NAO 01 Constituinte. Total: 77 votos. O Destaque
foi aprovado.

Vamos prosseguir os trabalhos.
Solicito a atenção dos 81'S. Constituintes, no sentido

de que sigam exatamente a documentação distribuida a
todos, a qual dá seqüência ao que os Líderes, de comum
acordo, prepararam ontem. As preferências, segundo o que
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verificamos aqui, podem ser apresentadas independente
mente destas. Mas estas têm prioridade ,e vão ser obser
vadas na ordem rigorosa do crescimento dos artigos. As
outras que forem apresentadas entrarão posteriormente.
Serão observadas e analisadas, se o tempo o permitir.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço o
auxílio do nobre Constituinte Plínio Arruda Sampaio, que
estava acompanhando os destaques na planilha. No seu
controle, qual a primeira matéria que deverá ser agora
votada?

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- De acordo com a lista que aqui está, seria o Destaque
n.O 7727, do art. 55, inciso XVI.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Qual é
o número, na ordem crescente?

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- É o n,v 13, na ordem crescente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Os ante
riores foram votados ou foram postergados, de acordo
com a decisão dada ao art. 52?

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Foram votados, de acordo com a decisão.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÉA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR1!:A - Solicito
a V. Ex.a que peça à Secretaria da Comissão que faça
imprimir a relação dos destaques, por ordem de votação,
a partir de agora. Cito o exemplo do ilustre Constituinte
Jonas Pinheiro, que apresentou preferências que vão do
n.O 31 ao n.o 74 e, dentro das preferências apresentadas
e que nos foram encaminhadas, há destaques para os
arts. 178 e 75.

Peço a V. Ex.a que, a partir de agora, coloque os
pedidos de preferência por ordem de artigos, para que
todos nós possamos acompanhar a apreciação da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Se não
estou equivocado, Constituinte Oscar Corrêa, essa questão
de ordem já foi respondida pelo Constituinte Fernando
Henrique Cardoso, quando exercia a Presidência desta
sessão. É o que acabei de declarar. É a ordem crescente
dos números.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR1!:A - Peço a
V. Ex.a que faça distribuir os destaques em ordem...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sr. Cons
tituinte Oscar Corrêa, vou seguir a ordem crescente dos
números, na ordem de inscrição já feita, de acordo com
as lideranças. Os demais destaques serão apresentados e
considerados se tempo houver. Pelos documentos que
temos em mãos, há 186 pedidos de preferência.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR1!:A - Sr. Pre
sidente, reitero a solicitação feita a V. Ex.a, já que não
temos acesso aos acordos feitos entre as lideranças. Evi
dentemente, os Lideres têm esses dados, mas nós, humil
des liderados, não temos acesso a esses números.

Peço, pois, a V. Ex.a que atenda a um dos liderados,
fazendo chegar às nossas mãos o que foi acertado entre
as lideranças.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O ideal
seria que os "humildes liderados", como disse V. Ex.a,
merecessem a consideração dos nossos grandes Lideres,
já que S. Ex.as têm o documento e poderiam passá-lo a
V. Ex.as Mas vou tentar, com a Secretaria, obter o refe
rido documento e passá-lo às mãos de V. Ex.as

o SR. CONSTITUINTE pLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, permita-me usar da palavra, novamen-

te, pela ordem, sem prejuízo para os trabalhos e sem
querer ser impertinente.

-Indiscutivelmente, estamos trabalhando aqui sob pres
são e com grandes dificuldades. Basta ver o caráter
canhestro dos elementos informativos que temos em mãos.
Cometi um equivoco, há pouco, e quero retificá-lo. O pri
meiro destaque tem o n,v 464, de autoria do Constituinte
Florestan Fernandes, o qual se refere ao art. 55, item XIII.
Este é o primeiro, mas, infelizmente, nesta relação, por
algum equivoco, escreveram "art. 52". Não se refere, por
tanto, ao art. 52, mas sim ao art. 55. De modo que este
é o primeiro a ser apreciado, na ordem correta.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Qual é
a ordem crescente numérico, lateral, que V. Ex.a tem?

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- É o 12.° Cometi ° erro, por um número.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
corrigiu o equivoco.

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Jamil Haddad.

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr. Pre
sidente, ouvi as palavras do nobre Constituinte Plínio
Arruda Sampaio e gostaria de esclarecer que, na realidade,
a preferência, agora, não seria para o destaque do nobre
Constituinte Florestan Fernandes, pois tenho uma soli
citação de preferncia para um destaque referente ao
art. 55, item lI, que está colocado como 'art. 77 porque
se refere ao art. 77 do 1.0 Substitutivo. No 2.0 Substitu
tivo, ela é referente ao art. 55, item I!.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O des
taque é de autoria de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - É de mi
nha autoria.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O desta
que está classificado equivocadamente em relação ao
número do Substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Não há
equivoco. Quando apresentei o destaque, a emenda era
relativa ao 1.0 Substitutivo. Tratava-se do art. 77, que no
2.° Substitutivo corresponde ao art. 55 item 11. E no des
taque do nobre Constituinte Florestan Fernandes - se
não me engano, sobre o item XIII - seria posterior ao
item I!. Se a decisão da Mesa é de que deva prevalecer
o art. 77, porque estava relacionado com o 1.0 Substitutivo,
parece-me que foge da ordem normal a preferência re
lativa ao 2.° Substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Acontece
que não possuo o documento a que V. Ex.a se ref-ere. Seria
bom se V. Ex.a viesse à Mesa.

. O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR1!:A - Sr. Pre
sídente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR1!:A - Sr. Pre
sidente, reitero a questão de ordem já feita.

.- Não há nenhum interesse nosso em protelar os tra
balhos, mas estamos verificando situações absolutamente
estranhas ao processo. Ou seja, houve destaques apresen
tados ao 1.0 Substitutivo e há destaques apresentados ao
2.° Substitutivo, que têm numeração diferente. Em prín
c~p}o, 'pela simples leitura, verificamos que há uma se
quencia ordenada de destaques pela ordem de artigos que
haviam sido anteriormente acordados. Mas vê-se agora
que, tendo em vista a disparidade de números existentes
no Cabral-I e no Cabral-lI, há artigos que efetivamente
estão listados mais à frente e que, na realidade, dizem
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respeito ao C8Jbral-II - e são dispositivos com número
inferior.

Tive a oportunidade de, com muita honra, presidir
uma Comissão temática. Ali chegou-se, muitas vezes, à
conclusão de que nossos trabalhos deveriam ser suspensos
por algum tempo até que se organizassem os destaques,
sem o que jamais chegaríamos a bom termo. V. Ex.a. que
também foi presidente de uma Comissão temática, co
nhece essas dificuldades. São várias as questões de ordem
levantadas sobre o assunto; outras, por certo, ainda sur
girão. Portanto, para o bom andamento dos trabalhos, é
preferível perdermos dez minutos agora, para ganharmos
mais depois.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Já per
demos horas a fio, nobre Constituinte. Desde as nove ho
ras da manhã estamos reunidos, e até agora votamos
apenas dois destaques. A Mesa trabalhou a noite inteira,
tentando ordenar a classificação, fazendo a correlação en
tre os dispositivos do 1.0 e do 2.° Substitutivo. Os projetos
estão, portanto, adequados. Nestes termos é que estamos
procurando seguir a ordem das respectivas matérias.

Mas, às 13 horas interromperemos a sessão, para re
começá-la às 15 horas, quando, então, iremos atender a
V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR~A - Já são
12h40min, Sr. Presidente, e duas questões de ordem já
foram levantadas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
V. Ex.a que considere a questão de ordem encerrada. Não
poda haver diálogo com a Mesa.

Destaque n.o 000464-87 - Emenda n.O lP
05445-1, do Sr. Florestan Fernandes, "que modi
fica o art. 100, inciso XIV e o "eaput" do art. 402,
do Substitutivo n.O I", (art. 55, inciso XIII e art.
252 "eaput", do Substitutivo n.? 2)". (291.a vota
ção)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o Destaque n.O 464, do Constituinte Florestan Fernan
des, referente ao art. 55, Capítulo I, do 2.° Substitutivo.
Há requerimento de preferência. Em votação. Os que es
tiverem de acordo, permaneçam como se encontram.
(Pausa) Aprovado o requerimento de preferência.

Com a palavra o autor, Constituinte Florestan Fer
nandes.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, minha propos
ta sugere que se retome para o Congresso a competência
de outorgar concessões para serviços de radiodifusão ou
de som e imagem.

O Substitutivo do Sr. Relator tanto no art. 55, incisos
XXII e XXIII, como também no art. 252 no Capítulo V 
Da Comunicação, estabelece que:

"Compete ao Poder Executivo outorgar e re
novar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens."

Acho que este assunto é da maior gravidade. Os meios
de comunicação de rádio e televisão tornaram-se muito
poderosos, não só economica;mente, mas culturalmente.
Concorrem hoje com todo o SIstema escolar, na formação
da mentalidade da criança, do adolescente, dos adultos.
Todas as técnicas psicológicas modernas de propaganda
subliminar acabaram tornando-se também poderoso ins
trumento de manipulação da vontade e do comportamen
to humanos.

Já não se trata apenas de uma questão de dominação
ideológica, de dominação de classe. Trata-se do interesse
coletivo de defender certos valores fundamentais mínimos
para a existência de uma sociedade democrática. Portan
to, acredito que a competência para conceder essa autorí-

zação deve caber ao Congresso Nacional, único poder, em
uma sociedade democrática, com maiores condições de
equilíbrio e, ao mesmo tempo, maior visibilidade, maior
transparência, por estar mais sujeito à fiscalização públi
ca, à pressão popular.

No caso, não se trata apenas de prevenir as negocia
tas espúrias que têm ocorrido no Brasil, com o Estado,
através do Governo, fazendo concessões de canais de tele
visão e estações de rádio, utilizados como meios de corrup
ção. Trata-se do interesse maior da própria República,
da própria coletividade. O Executivo deve, por conseguin
te, participar nessa concessão, mas o papel decisivo deve
caber ao Congresso, referendado por um Conselho Nacio
nal de Comunicação.

Quanto às outras medidas alvitradas no 2.° Substi
tutivo, poderão ser mantidas de acordo com o espírito
sugerido pelo nobre Relator. Peço a S. Ex.a que, neste
caso, deve ter tanto interesse quanto eu na defesa dos
interesses coletivos, que se manifeste pessoalmente a res
peito desta matéria, que é essencial para o País como um
todo.

Ao elaborarmos esta nova Constituição, não podemos
ajustar-nos a interesses econômicos poderosos, nem a um
poder ainda maior do que o da República. As vezes, um
sistema de comunicação chega a ter tanto poder que pa
ralisa a vontade da Nação. E não podemos submeter-nos
a isso. Ao contrário, é preciso criar meios de controle
reativo para defender a Nação, a democracia, a forma
ção intelectual das crianças, dos jovens e dos adultos,
como proteção contra os efeitos negativos da propaganda
sublímínar.

Agradeço a atenção a todos e a tolerância ao Sr. Pre
sidente, reiterando o pedido ao Sr. Relator, para que se
manifeste pessoalmente a respeito da matéria. Muito
obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, concedo a palavra ao nobre Constituin
te Artur da Távola.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, do meu ponto de vista, la
mento ser levado à tribuna para encaminhar contraria
mente à proposição do eminente Constituinte Florestan
Fernandes a quem aprendi a admirar mais de perto,
quando dos trabalhos da comissão temática da qual fize
mos parte e onde a contribuição de S. Ex.a foi das mais
profícuas e exponenciais.

A razão pela qual encaminhamos contrariamente o
destaque de S. Ex.a não está propriamente ligada a seu
conteúdo, mas à forma de que se reveste o saudável desejo
de S. Ex.a, de que o Poder Legislativo participe do pro
cesso de outorga de concessões. O fato é que a emenda do
nobre Constituinte reserva exclusivamente ao Congresso
a tarefa de outorgar concessões, o que nos parece uma
atribuição que não lhe cabe. Ao Congresso Nacional cabe,
sim, participar deste processo e fazer o crivo em matéria
de tal relevância como a das concessões de emissoras de
rádio e de televisão - hoje uma forma inortodoxa, ou
assístemátíca, de educação, ou desedueação, diretamente
relacionada com a vida da população brasileira.

O Congresso, na verdade, não é poder 'concedente em
matéria alguma. O Poder Executivo, por suas qualifica
ções especificas, é o poder que concede. O Congresso
Nacional tem a natureza de ser um poder, além de legis
lativo, fiscalizador, que participa diretamente dos proces
sos, porém ao qual não está atribuída a tarefa de conce
der serviços públicos. Aberto o precedente, amanhã o
Congresso Nacional acabará sendo ouvido nas concessões
de linhas de ônibus, por exemplo.

Há, porém, exatamente dentro da tese defendida pelo
Constituinte Florestan Fernandes, a emenda que está
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colocada a seguir, do nobre Constituinte Egídio Ferreira
Lima, cujo texto é o seguinte:

"Cabe ao Congresso Na'Cional referendar os
atos de concessão e de renovação de concessão
de emissoras de rádio e televisão."

Aí, sim, a tarefa fiscalizadora do Congresso Nacional
deve estar presente no referendum ao ato do Poder Exe
cutivo. Esta é a função do Congresso Nacional. Cabe-lhe
referendar atos do Poder Executivo. Tem toda razão o
Constituinte Florestan Fernandes quando procura inserir
o Congresso Nacional no processo de decisão dessa maté
ria, mas não quando ele atribui a tarefa exclusiva da con
cessão.

A luta para que os dois Poderes, Ex·acutivo e Legis
lativo, participem das decisões na área de concessões
acompanha a Assembléia Nacional Constituinte desde
seus primeiros passos, desde a fase das Subcomissões.
Parece, hoíe, já ha:ver consenso entre os srs. Constituin
tes sobre essa função dupla do Poder Exe,cutívo e do poder
Legislativo, na outorga desses serviços de tão grande re
levância. De fato, o Congresso Nacional a ela não pode
ficar alheio. Há, no que se refere à concessão de serviços
públicos na área da comunicação, grave distorção,
decorrente da velocidade com que se expandem esses
meios, ao lado de uma nã,o concomitante velocidade de
consenso em relação aos efeitos desses meios. Sem dúvida,
hoje, o rádio e a televisão são muito mais meros instru
mentos de natureza mercadológica do que executores de
funções de alta relevância social, de caráter educativo oe
cultural. O rádio e a televisão brasileiros estão hoje inva
didos por um exagerado processo de comercialização, que,
de certa forma, lhas retira os conteúdos necessários a
que esses dois meios se integrem no esforço comum de
educar e tornar um pouco mais culto este País.

Por estas razões, srs. Constituintes, defendemos que
o Congresso Nacional participe do processo de outorga
desses serviços, não, porém, com exclusividade, mas sim,
como o organismo que estuda e referenda. Para tanto,
deve ser criado um Conselho Nacional de Comunicações,
ligado ao Congresso Nacional e que referenda a decisão
do poder Executivo. 'Que o Congresso a julgue, fazendo-a
passar pelo crivo das variadas bancadas, dos variados
matizes político-ideológicos de que é composta.

Dai, por uma questão de forma, não de conteúdo,
sugerimos ao Plenário a não aceitação da emenda do
ilustre Prof. Florestan Fernandes, mas a aprovação da
seguinte, que coloca o Congresso Nacional como órgão
que referendará as decisões do Poder Executivo relativa
mente à matéria.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Com a
palavra o Sr. Relator.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO 
Permita-me, Sr. Presidente, mas eu me inscrevi para falar
a favor da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - O autor
já havia falado. Nesta qualidad-e, S. Ex.a. tem preferência.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO 
Sr. Presidente, com todo o respeito a V. Ex.a, quero dizer
que não concordo com mais essa diminuição das prerro
gativas do Constituinte. Votaremos aqui apenas 18 pre
ferências. A minha, apesar de assinada pelos líderes, foi
rejeitada, e não posso pronunciar-me sobre outro assun
to. Confesso a V. Ex.a. que me sinto impossibilitado de
fazer outra coisa ·a não ser votar. Não foi esta a posição
acertada pelos lideres.

Em respeito a V. Ex.a, retiro minha inscrição, mas
quero registrar que não mais vou concordar com a posição
da Mesa como autor do destaque da preferência. Minhas
emendas não serão aqui examinadas. Hoje votaremos
apenas 18 preferências. Nada mais tenho a fazer aqui.

Minha função é, exclusivamente, dizer "sim" ou "não".
Triste Assembléia Nacional Constituinte!

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a.
pode imaginar, Constituinte Brandão Monteiro, com que
pesar cumpro aquilo que é uma decisão dos líderes. Eu
tinha a convicção de que V. Ex.a estivesse entre os líderes
que assumiram essa posição. Por informação do Consti
tuinte Fernando Henrique Cardoso para surpresa minha
- não tomei conhecimento, na Mesa, dessa decisão 
reduzia-se o contraditório a apenas um orador de cada
posição, dando-se preferência ao autor. Antes eram dois
a encaminhar - cansei de dar autorização a dois orado
res de cada lado. Mas foi declínado aqui, no Plenário,
que tinha havido uma decisão de líderes, com vistas a
enxugar mais a matéria, no sentido de que falassem
apenas um a favor e um contra.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO ~
Sr. Presidente, permito-me dizer que V. Ex.a não foi bem
informado. Na última reunião, no gabinete do Presidente
Ulysses Guimarães, quando se decidia. a matéria, com a
presença do Dr. Paulo Affonso, do Relator Bernardo
Cabral -e dos Constituintes Adolfo Oliveira e Fernando
Henrique Cardoso, o Vice-Presidente Fernando Henrique
Cardoso levantou uma hipótese, que não foi aceita.

Aqui dizem-se coisas que não ocorreram, e V. Ex.a,
tenho certeza, não está informado a respeito da matéria.
Não foi decidida essa questão. A propósito, peço o depoi
mento de todos os líderes que lá estavam presentes.
V. Ex.a. estava presente, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não.
Não sou líder na Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO 
Foi uma reunião dos líderes com os membros da Mesa.
O Constituinte Fernando Henrique Cardoso levantou essa
hipótese. Contraditei, explicando que existem matérias
da maior relevância - e esta é uma delas. Quando se
discutir o sistema de governo, não aceitarei casuísmos.
Não me refiro a V. Ex.a, mas têm acontecido aqui casuís
mos, como há pouco, quando tive uma emenda preju
dicada pela inclusão da proposta do Constituinte Nelson
Carneiro, que não fora objeto de acordo de lideranças.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Permita-me, Sr. Presidente, prestar um escla
recimento.

Efetivamente, na reunião a que se r-afere o nobre
Líder Brandão Monteiro, V. Ex.a estava presente - foi
a última reunião das Mesas da Câmara e da Comissão de
Sistematização com as lideranças. De fato, propus que se
normalizasse a questão em termos de um orador contra
e um a favor. Houve, realmente, objeção por parte do PDT.
O que temos tentado, porém - e V. Ex.a também o tem
feito -, é convencer os vários Constituintes quanto à ne
cessidade de acelerarmos os trabalhos. E não há qualquer
coação nisso. O argumento é muito simples: em certos
momentos, a votação já está praticamente definida. Como
o país precisa urgentemente de uma nova Constituição,
devemos pr-eocupar-nos com os conteúdos e não com o que
poderia dar a impressão de ser uma tática dilatória, uma
tentativa de obstrução. Para se evitar isso, sugerimos que
quando a matéria estivesse esclarecida, houvesse apena~
dois oradores. Em g-eral, os Srs. Constituintes concordam.
Hoje, por exemplo, cedi num caso - e V. Ex.a. assistiu-,
e o fiz pela razão que o Sr. Constituinte Brandão Mon
teiro menciona aqui, ou seja, porque, obviamente, de
acordo com o Regimento, alguém poderá invocar seu
direito.

De fato, temos tentado manter esta 'sístemãtíca de
encaminhamento, com a compreensão dos Srs. Constituin
tes. Mas, quando há algum argumento forte, impeditivo,
a Mesa cede.



1676 Quarta-feira 27 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre
Constituinte Fernando Henrique Cardoso, a impressão que
eu tenho - e muito humildemente a declino - é que deve
haver uma única regra para todos. Ou não haverá regra
para ninguém! Se há possibilidade de o encaminhamento
s-er feito por dois oradores de cada vez, só se fará com
apenas um se não houver inscrição de um segundo. A
nova sistemática, inclusive, me fez, ontem, negar a pala
vra a um membro do meu partido, o Constituinte Adylson
Motta. Aliás, ouvi V. Ex.a declarar daqui, da Mesa, quando
presidia a sessão, que a decisão já havia sido tomada, de
o contraditório ser feito com um de cada lado. E, uma vez
aqui nesta Presidência, atendendo a uma ponderação do
Constituinte Brandão Monteiro, também impedi a palavra
do Constituinte Ricardo Fiúza, que se Inscrevera pos
teriormente ao último inscrito para encaminhar favora
velmente uma votação.

Então, para resolver isto, acho que nós, da Mesa,
devemos reunir-nos e tomar uma decisão. Não é preciso
reunír a Mesa da Constituinte para isto. A Mesa da
Comissão de Sisematização é suficiente.

Concedo a palavra ao Constituinte Brandão Monteiro.
O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO 

Sr. Presidente, para colaborar com V. Ex.a, retiro minha
Inseríção, mas peço à Mesa que decida a este respeito. Não
vou mais aceitar 'este tipo de índefíníção. E vou recorrer.
O Regimento está a meu favor.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Agrade
ço a V. Ex.a

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Gostaria de dar
uma sugestão à Mesa, em função até das divergências que
têm ocorrido aqui, no Plenário, no sentido de que os
acordos de lideranças sejam submetidas a este Plenário.
Isto porque, pelo que estou vendo, não há possíbílídade
de aceitar-se uma imposição que contrarie o Regimento.
Com o aval do Plenário, porém, evidentemente, a decisão
ficará valendo, sem qualqu-er discussão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Sr. Relator, para pronunciar-se sobre a emenda
do nobre Constituinte Florestan Fernandes.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, esta Relatoria - homenageando o nobre autor - é
contrária à emenda Florestan Fernandes, uma vez que °
momento não parece o mais apropriado para sua dis
cussão.

Pode-se avaliar o assunto mais adiante, no capitulo
competente. Deixo de expender maiores considerações
sobre o assunto, tendo em vista a sustentação feita pelo
Constituinte Artur da Távola, que eoloeou a matéria nos
devidos termos. No leito da sua argumentação, S. Ex.~ não
só homenageou o ilustre Constituinte Florestan Fernan
des pela iniciativa, mas chamou-nos a atenção para uma
emenda que logo a seguir será votada e que trata do
assunto.

Deploro, pois, não poder acompanhar o eminente
Constituinte Florestan Fernandes. A Relatoria opina con
trariamente à emenda. Pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - passa-se
ao processo de votação.

(FTocede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhor-es Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Haroldo Sabóia, José
Paulo Bisol Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo
Lima FilhO: Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Rose de

Fr,eitas, José Carlos Grecco, Antonio Mariz, José Costa,
Vilson Souza, Jorge Hage, Octávio Elisio, Uldurico Pinto,
Brandão Monteiro, José Mauricio, Lysâneas Maci,el, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo
Uma, Roberto Freire, Jamil Haddad. Votaram NÃO os se
guintes Senhores Constituintes: Alfredo Campos, Antônio
Brito, Artur da Távola, Celso Dourado, Cid Carvalho,
Egidio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, João
Herrmann Neto, José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José
Richa, José Serra, José Ulísses de Oliveira, Nelson Car
neiro, Nelson Jobim, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezer
ra, Rodrigues Palma, Theodoro Mendes, Virgildásio de
Senna, Wilson Martins, Michel Temer, Israel Pinheiro,
Délio Braz, Euclides Scalco, Aloysio Chaves, Carlos Chia
relli, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamím,
José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís
Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo coelho,
Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, José
Tinoco, Paes Landim, Jonas Pinheiro, Simão Sessim,
Jofran Frejat, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza,
Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Adylson
Motta, Francisco Rossi, Gastone Righi, Adolfo Oliveira,
José Maria Eymael, Antonio Farias. ABSTENÇliO do
Senhor Constituinte Fernando Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 25 Constituintes;
votaram NÃO 56 Constituintes; absteve-se de votar 1
Constituinte. Total: 82 votos. O Destaque foi rejeitado.

V - SUSPENSliO DA REUNIliO

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Pre
sidência vai suspender os trabalhos, convocando os Se
nhores Constituintes para a continuação da presente reu
nião, hoje, 29-10-87, às 15:00 horas.

Está suspensa a reunião.
(Suspendeu-se a reunião às 13hl0min)

EM 29 DE OUTUBRO DE 1987

Presidência dos Srs.: Fernando Henrique Cardoso
Quarto-Vice-Presidente; Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice
Presidente, Aluízio Campos, Primeiro-Více-Presidente.

I - REABERTURA nA REUNIÃO
O PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) - Ha

vendo número regimental, declaro reaberta a reunião.

TI - COMUNICAÇõES

Do Sr. Constituinte Adylson Motta:
O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem para fazer um registro.
Ontem votamos todo o projeto de Constituição, capítulo
por capitulo, observando rigorosamente os detalhes regi
mentais. Ficou uma ressalva: aprovado, ressalvados os
destaques. Entregamos uma espécie de cheque em branco.
Pergunto a V. Ex.a : depois da reunião de ontem, no sen
tido da aprovação do projeto, ressalvados os destaques,
onde se encontra amparo regimental para meia dúzia de
pessoas se reunirem e decidirem quais os destaques a
serem votados? Isso seria uma usurpação da outorga que
fizemos no momento da aprovação do projeto.

Não aceito que sequer um dos meus destaques deixe
de ser apreciado no plenário. Todos os destaques terão
que ser apreciados, sendo aprovados, rejeitados, prejudi
cados ou retirados com autorização do autor. Quero me
insurgir contra essa decisão e perguntar a V. Ex.a qual o
seu amparo legal, pois, dependendo dos poderes que se
arrogarem, os líderes partidários poderão chegar ao ponto
de eliminar todos os destaques e darem como aprovado
o texto integral.
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o assunto é muito sério e quero deixá-lo registrado
aqui, até para resguardo de minha responsabilidade peran
te o Plenário da Comissão de Sistematização, já que não
vou participar da farsa que se está tentando montar den
tro da Constituinte.

Queria fazer esse reparo e pedir explicações a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa esclarece a V. Ex.a que submeterá, como sempre
fez, quaisquer pedidos de preferência à votação do Ple
nário e os destaques, de acordo com o entendimento havi
do, aprovado pelo Plenário no item 9.0 , que diz:

"Além do período destinado à apresentação de
preferências (trinta minutos), poderão ser ofereci
das outras, através de 10% dos membros da Comis
são ou de Lideres que representem esse indice para
- votação de capitulo ou de dispositivo, índepen
dentemente de sua ordem".

Estou seguindo a decisão que foi referendada pelo
Plenário: nenhuma preferência será submetida à votação
sem a anuência da Casa. Portanto, nada há que não seja
regimental.

Sobre a mesa um requerimento, que diz o seguinte:
"Excelentíssimo Senhor Presidente da Comis

são de Sistematização:
Os Líderes de Partidos com assento na Assem

bléia Nacional Constituinte e os Constituintes que
esta firmam requerem a Vossa Excelência a vota
ção dos requerimentos de preferência relativos ao
art. 52, do Substitutivo n.O 2, do Senhor Relator,
nesta Sessão do dia 29 de outubro, para que as
deliberações desta Comissão tenham consonância
com a aprovação, pelo Plenário, nesta manhã, do
protocolo e do requerimento apresentados pelos
Senhores Líderes que explicitam que todos os
destaques relativos ao Capítulo I do Título IV
sej am votados nas Sessões do dia 29 de outubro.

Sala das Sessões, 29 de outubro de 1987."
Acabo de receber também um requerimento das Lide

ranças, do seguinte teor:
"Senhor Presidente,

A fim de possibilitar uma negociação política
em torno do delicado problema do número de re
presentantes dos Estados na Câmara Federal, os
constituintes abaixo-assinados, no exercício da
liderança de suas bancadas, enviaram requerimen
to à Mesa, alterando a ordem de preferências es
tabelecidas na reunião de ontem e solicitando que
as emendas ao art. 52 do substitutivo 2 fossem
apreciadas após a votação do capítulo IV do Tí
tulo IV.

Todo entendimento girou em torno dos Des
ques n.O 6997-87 e 8146-87, que dizem respeito ao
número das bancadas. Porém, dada a pressa em
formalizar o instrumento do acordo, colocou-se
equivocadamente que o pedido se referia ao caput
do artigo e a seus parágrafos.

Em razão do exposto, as mesmas lideranças
que endereçaram o primeiro requerimento vêm
retificá-lo, esclarecendo que seu pedido de adia
mento refere-se apenas aos Destaques n.O 6997-87
e 8146-87 e não a todos os destaques relativos ao
art. 52 e seus parágrafos. Nesse sentido, solicitam
a retificação e que sejam imediatamente submeti
dos à votação dos destaques relativos ao art. 52 e
seus parágrafos, com exceção dos de n.O 6997-87
e 8146-87 que seriam transferidos.

Brasília, 29 de outubro de 1987."

Vêem V. Exas, portanto, que tinha razão a Mesa ao
ter tomado a deliberação que tomou. Os Srs. Líderes
reconhecem que haviam pedido destaque para todo o ar
tigo. Entretanto, como não havia, nem há, o desejo da
Comissão de Sistematização de evitar que a matéria em
pauta, relativa à forma de eleição dos deputados, venha
a ser protelada, submeterei à apreciação ...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Pre
sidente, queríamos que V. Ex.a lesse as emendas que se
riam passadas para o final. Acreditamos que o mais correto
seria passar o artigo ao invés de passar as emendas por
que existe uma quantidade de emendas referente ~ esse
artigo. Então, não acho justo que sejam deixadas duas
emendas - inclusive não sabemos quais são - para se
rem votada~ no final. Acho que isso devia ser votado ago
ra, como .sao votado~ os demais artigos, ou, então, que
to~o o artigo fosse deíxado para ser votado no final. Agora,
deixar para votar somente duas preferências no final
isso é muito perigoso. '

. Por outro lado, não sabemos o que irá acontecer no
dia em que essas duas preferências forem votadas, porque,
c~mo s~be V. ~.a muito bem, a programação que temos
nao sera c~mprlda por, falta de tempo. Mesmo uma parte
d~s prererêncías dos LIderes poderá não ser votada nesse
dia reservado para 9 Judiciário. Ninguém sabe se essas
duas emendas poderão ser votadas. Então, o que vai acon
tecer ~ que p~ssará o relatório do Relator. Isso pode ser
uma SImples Jogada para fazer com que não sejam vota
das a~ emendas que alteram o número de Deputados.
V. Ex. ~abe que a forma que está no Substitutivo do
Relator _e de interessa dos Estados mais poderosos da
Federaçao, que têm os Deputados e Senadores mais im
portantes.

_ Assim, é preciso que tenhamos cuidado para que isso
nao aconteça.

O SR. PRE~I~ENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Portar;to, a opmiao de V. Ex.a é no sentido de que se
transríra todo o art. 52.

O ~R. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE _ Há duas
alternatIvas. que, para mim, são boas: votamos tudo agora
ou tran~ferImos ~odo o artigo para depois. O que acho
errado e transferír as duas emendas como foi proposto
pelo Líder. '

~ SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA _ Sr
Presídente, peço a palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
Tem V. Ex.a a palavra.

~ SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA _ Sr
Presidente, .com toda a simpatia que tenho por V. Ex.a;
apesar da ditadura de Mesa que V. Ex.a exerce ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Antes pudesse fazer isso.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA _
e também pelos Lideres, queria dizer que o único v~i~
contra a ~e.c,is~o d~ transfer.ir o art. 52 para depois do
Poder JudIClarlO fOI meu. Fui para lá não só para decla
rar C? meu voto, que foi vencido, mas também para alertar
?S ~.Ideres sobre a. inconveniência de se pegar o art. 52 e
Jo~a-Io para depois do Poder Judiciário. Mas assim foi
reíto nessa m~sma ~essão, nesse mesmo dia. Não quero
levar em cOl18Ide~açao o seu mérito, porque a matéria é
v~ncid8:' Em seguída, outra emenda foi colocada em vota
çao e .tIVt:;. oportunidade de demonstrar a V. Ex.a que não
poderia se-lo, porque O art. 52 tinha sido transferido para
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depois do Poder Judiciário. Estou apenas fazendo um
registro, já que sei o que V. Ex.a decidirá. Mas quero que
fique salientado que as decisões da Mesa estão sendo
feitas absolutamente ao arrepio do Regimento. E o que
mais me preocupa é que elas estão contra a praxe par
lamentar, porque a matéria vencida na mesma sessão,
no mesmo dia, é reaberta, é reconsiderada.

Este é o meu registro.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

V. Ex.a tem maior conhecimento das minhas decisões do
que eu próprio, porque até agora não tomei decisão algu
ma. Estou tratando de consultar o Regimento, a minha
consciência e a vontade de V. Ex.as

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sr. Pre
sidente, a questão de ordem levantada pelo nobre Cons
tituinte José Jorge tem absoluta procedência. Se vamos
votar agora um destaque referente ao art. 52 e não vota
mos todo o art. 52, estamos criando um privilégio extra
ordinário para esse destaque que vamos votar. Não temos
outra saída. Se é para o bom andamento dos trabalhos
desta Comissão, vamos votar todas as matérias do art. 52
e as preferências artigo por artigo, dentro do Título IV.
Acho que, a partir daí, se elimina qualquer possibilidade
de obstrução quando entramos amanhã na matéria prin
cipal, que é o Capítulo lI.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique >Cardoso) 
Pois não.

Não tenho outra alternativa senão a de tomar minhas
decisões com base nos requerimentos que aqui estão e no
Regimento. Reitero que a decisão tomada esta manhã
foi dentro do Regimento. Ela foi tomada pelo Plenário
da Constituinte e não por mim. O único voto contra foi
e do Constituinte Carlos Sant'Anna. S. Ex.a foi o único
Líder que não concordava com a decisão, que não foi
minha, repito, mas do Plenário.

Estamos diante de dois requerimentos: um de alguns
Constituintes, que querem revogar a decisão do Plenário,
e outro das lideranças, que confessam que se equivocaram.
Mas ao invés de pedirem que se vote apenas o parágrafo,
as lideranças pedem que se vote apenas duas preferências.
Confesso que tenho dificuldades em tomar decisão nesta
base.

A Mesa resolve que a matéria já foi decidida.
O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre

sidente, gostaria de entender a posição de V. Ex.a V. Ex.a
considera que o assunto está resolvido?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sou obrigado a dizer isso.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Mas, Sr.
Presidente, gostaria de ponderar a V. Ex.~ O se~uint~:
realmente verificamos que a pessoa que esta na situação
de presidente se sente muito pressionada por diversos
argumentos.

Entretanto, fui um dos signatários do requerimento
que permitiu que se pr9telasse a votação. do art. 5~. Ta~·
bém sou um dos signatarios desse raquerímento. Nao veio
por que V. Ex.a dá preferência ao requerimento enca
minhado anteriormente, quando eu e todos os demais que
o assinaram declaram de público que o fizeram de forma
equivocada. Sr. Presidente, não existe .nenh:u~a manobra
escusa por baixo disso. Aventou-se aqui a hipotese de nao
se votar a questão do número de deputados por Estado.
Pretendemos, precisamente, que essa questão seja mais
amadurecida. Por isso, no primeiro requerimento que assí-

namos, era nossa intenção que o § 2.0 do art. 52 fosse
votado posteriormente, para permitir uma melhor análise
de nossa parte. Foi precisa e somente por conta desse
raciocínio que assinamos o primeiro requerimento.

Contudo, a redação do primeiro requerimento foi mais
abrangente do que a do segundo. Estamos chamando a
atenção, sem abrir mão da nossa preocupação, para o fato
de que o § 2.0 do art. 52, tratado em um desses pedidos
de preferência, deveria ser, no nosso modo de ver, votado
posteriormente. Sem abrir mão disso, entretanto, verifi
camos que o caput do art. 52 trata de outra questão que
diz respeito ao sistema eleitoral. Assim, achamos, por una
nimidade, que nos equivocamos, e solicitamos de V. Ex.a
que essa questão, que não é de somenos importância, pelo
contrário, das mais importantes, seja votada agora.

Peço a V. Ex.a que se atenha àquilo que é o esela
recimento de todos os Líderes, e que sugere a votação do
caput do art. 52. Sr. Presidente, solicito a V. Ex.a, tam
bém, que consulte os Constituintes para saber o que os
Líderes e o próprio Plenário pensam sobre a questão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Desculpe-me V. Ex.a, mas não vou consultar Líderes.

Concedo a palavra ao nobre ,Constituinte Vivaldo Bar
bosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, antes de mais nada, não posso deixar de saudar
mais uma vez a presença de V. Ex.a na Presidência, que
ocupou ontem à tarde, hoje de manhã e agora novamente
volta à Presidência.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Esclareço à Casa, Constituinte Vivaldo Barbosa, que estou
presidindo porque o Presidente Jarbas Passarinho pediu
me que resolvesse uma questão de ordem que me havia
sido colocada. Solicitei ao nobre Constituinte Brandão
Monteiro que assumisse a Presidência. Quando S. Ex.a
desejar, a Presidência é dele. Agradeço a referência a
V. Ex.a Peço que V. Ex.a seja mais comedido ao referir-se
a essa matéria.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, estou-me referindo aos fatos nos termos exatos
em que estão acontecendo. Digo isso porque fui informado
de que quem assumiria a Presidência, agora, seria o Cons
tituinte Jarbas Passarinho. Fui a S. Ex.a e encaminhei,
antes de encaminhar à Mesa, a idéia contida nesse re
querimento, e o Constituinte Jarbas Passarinho concor
dou comigo em que, se se obtivesse o mínimo de subscri
ção de Liderança, essa matéria seria submetida ao Ple
nário.

Quero, nesta questão de ordem, manifestar minha
estranheza diante de V. Ex.a, que, ao receber o requeri
mento anterior, decidindo adiar a votação do art. 52,
não considerou que a matéria já estava vencida por deci
são da sessão matutina, quando o Plenário aprovou o
requerimento de Líderes no sentido de que hoje seria
votado o Capítulo I e V. Ex.a, naquela oportunidade, não
teve o mesmo cuidado de reter o requerimento, não co
locá-lo em votação, e considerá-lo já prejudicado. Agora,
de maneira diferente, V. Ex.a, ao receber o requerimento,
não o coloca à decisão do Plenário, o retém e o considera
prejudicado.

Quero pedir a V. Ex.a que reconsidere a decisão para
que fique consentânea com a decisão anterior de V. Ex.a

o SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA - Pe
la ordem, Sr. Presidente. Quero lamentar que as Lideran
ças se reúnam até de madrugada, passem horas e horas
tentando um acordo, e elas próprias, em plenário, come
cem a boicotar, a atrapalhar, a desrespeitar os outros
Constituintes que estão aqui para trabalhar e também
querem desenvolver os trabalhos com a necessária urgên-
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cia. É um absurdo que hoje, por exemplo, não tenhamos
produzido nada porque as Lideranças, que deveriam aju
dar na agilização dos trabalhos, estão atrapalhando. É
preciso respeito com os outros Constituintes. Estamos
aqui praticamente há trinta dias e fizemos poucas inter
venções porque sabemos fazer o julgamento mais oportu
no, e é essa nossa missão. Não podemos aceitar que cinco,
seis, oito pessoas, a todo instante, a todo dia, a todo mo
mento perturbem o bom andamento dos trabalhos em
nome não sei do quê, talvez de um brilhantismo, que não
se justifica. Muito obrigado.

In - ORDEM DO DIA

VOTAÇAO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
TÍTULO IV (Continuação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Passo à discussão da preferência pedida à Emenda

n.? 21.4'70, do Senador Jamil Haddad, relativa ao inciso II
do art. 55 do segundo substitutivo.

Em votação a preferência. Ela diz respeito ao se
guinte:

"Dê-se ao inciso II do art. 55 a redação se
guinte:

Art. 55 - .

II - autorizar o Presidente da República a
declarar a guerra, a celebrar a paz, a permitir
que forças estrangeiras, em missão de paz, tran
sitem pelo território nacional."

O art. 55, inciso lI, diz, atualmente:
"Autorizar o Presidente da República a de

clarar a guerra, a celebrar a paz, a permitir que
forças estrangeiras transitem pelo território na
cional ou nele permaneçam temporariamente,
ressalvados os casos previstos em lei comple
montar ."

S. Ex.a pede que se substitua pelas expressões:
"Autorizar o Presidente da República a de

clarar a guerra, a celebrar a paz, a permitir que
forças estrangeiras, em missão de paz, transitem
pelo território nacional."

Pergunto aos Srs. Constituintes se estão de acordo
em conceder preferência a esta emenda. (Pausa)

Estando os Srs. Constituintes de acordo, com uma
abstenção, dou a palavra ao Constituinte Jamil Haddad.
(Pausa) Estando ausente o Constituinte Jamil Haddad, es
tá prejudicado o destaque.

Destaque n,? 7727-87 do Sr. José Maria
Eymael "que suprime o art. 55, inciso XVI, do
Substitutivo n.? 2". (292.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos agora ao Destaque de n,? 7727, do Constituinte
José Maria E~mael, que recai sobre uma emenda no art.
55, inciso XVI, e é supressíva ,

O inciso XVI diz o seguinte:
"Decretar, por maioria absoluta de seus mem

bros, após sentença condenatória transitada em
julgado, o confisco de bens de quem tenha enri
quecido ilicitamente à custa do patrimônio públi
co ou no exercício de cargo ou de função pública."

Em votação o pedido de preferência. Os Srs. Consti
tuintes que estiverem de acordo permaneçam como estão.
(Pausa) Contra dois votos, aprovada a preferência.

Concedo a palavra ao Sr. Constituinte José Maria
Eymael.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, é natural que em

um texto da envergadura do Relatório que o Constituinte
Bernardo Cabral entregou a esta Casa, pela sua com
plexidade e multiplicidade de aspectos, algumas normas,
por desavíso, possam ter sido inseridas ou produzidas de
forma inadequada. Não há dúvida de que este item, o in
ciso XVI, trata exatamente de um desses aspectos ...

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Se não
for votado o sistema eleitoral, hoje, esta sessão não irá
terminar bem. Isto é um golpe. Consideramos esta ques
tão da máxima importância.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Há um orador na tribuna. V. Ex.a não pode interrom
pê-lo. V. Ex.a não tem o direito de fazer isto. V. Ex.a,
como democrata que pretende ser, não pode fazer isto.
Tem a palavra o orador.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Pe
ço a atenção dos Srs. Constituintes, porque esta matéria
é da maior relevância e da maior gravidade. (Tumulto)
Sr. Presidente, não há condição de prosseguir na tribuna
com o tumulto existente no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Há um orador na tribuna. Peço aos Srs. Constituintes
que, em atenção à democracia, escutem o orador.

Sr. Presidente, no art. 5.°, § 20, está prevista a pena
de perdimento de bens em função de enriquecimento ilí
cito.

No art. 54, inciso XVI, temos o seguinte:

"Compete ao Congresso Nacional, depois de
transitar em julgado a sentença que determinou o
perdimento de bens, decretar a execução dessa
sentença. "

Ora, Sr. presidente, estamos em face de uma situação
extremamente preocupante, porque as conseqüências des
te inciso XVI são as seguintes: primeiro, temos uma inge
rência totalmente indevida na esfera do Poder Judiciário.
Mas isso é o de menos dentro do processo. Segundo, a
sentença que estabeleceu o perdimento de bens, já tendo
transitado em julgado, não poderá ser executada a não
ser que seja referendada pela maioria absoluta do Con
gresso Nacional. Esta é uma conseqüência gravíssima.
Terceiro, teremos uma procrastinação totalmente desne
cessária da aplicação da pena. Já temos a sentença, ela
já transitou em julgado, já estabeleceu o perdimento dos
bens; mas enquanto a maioria absoluta do Congresso Na
cional não se pronunciar, referendando-a, ela não pode
ser executada.

Não há dúvida, Sr. Presidente, de que, a perdurar es
sa norma, transformaremos matéria penal em matéria
política. Mais sério ainda é que com essa norma estaremos
criando um foro privilegiado, uma instância a mais, além
do Supremo Tribunal Federal. E a quem vai privilegiar
esse foro? Aos ladrões e aos canalhas que constroem sua
riqueza ilícita em cima do dinheiro público.

Por isso, Sr. Presidente, peço, de forma dramática, a
supressão dessa norma.

Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não há orador inscrito para falar contra. Pergunto se al
gum dos Srs. Constituintes vai manifestar-se contra.
(Pausa)

A Relatoria vai-se pronunciar.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,

Srs. membros da Comissão de Sistematização, no art. 5.0
§ 20, do Substitutivo n.? 2. . . '

O SR. CONSTITUINTE BRANDAO MONTEIRO -
Concede-me V. Ex.a um aparte?
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o SR. RELATOR (José Fogaça) - Não tenho o direi
to de conceder aparte em depoimento da Relatoria. Só a
Presidência pode conceder a palavra.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO 
Não vou mais suportar essa situação, Sr. Presidente. Vim
para encaminhar a favor e mais uma vez V. Ex.a está cer
ceando o meu direito. V. Ex.a não tem o direito de fazer
isso.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- V. Ex.a tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO -
V. Ex.a está querendo jogar-me contra o Plenário. Sei
que V. Ex.a é inteligente, mas não sou menos, conforme
V. Ex.a imagina.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Nobre Constituinte, V. Ex.a há de convir em que estou
tentando presidir da maneira mais equilibrada possível.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO
Sr. presidente, inscrevi-me para falar e V. Ex.a perguntou
se eu encaminharia contra ou a favor. Respondi que a
favor, e V. Ex.a não me concedeu a palavra.

O SR. PRESIDENTE (F1ernando Henrique Cardoso)
- Como já havia um Constituinte encamínhado a favor
e nenhum contra, entendi não ser necesaário, Mas se
V. Ex.a deseja, tem 'a palavra.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO
O grande problema é que V. Ex.a entende mais do que
devia.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Nobre Constituinte Brandão Monteiro, não vou dia
logar com V. Ex.a Se o ilustre 'colega deseja, concedo
lhe a palavra.

O SR. CONSTITUINTE BRANDãO MONTEIRO
Agradeço 'a V. Ex.a Vou encaminhar a favor, dizendo
que considero um absurdo a ãsserção desse artígo no
texto eonsütucíonal, J!: um rprêmio rp8lra os 'corruptos.
Há pouco, acabamos de apreciar encaminhamento de
voto contra 'a possíbílídade de o Congresso Nacional vir
a decidir sobre concessão sob o argumento de que ele seria.
o órgão fiscalizador. Esse artigo premia 0S 'corruptos. Quem
tem o direito de julgar, e até em última instância, o acusa
do de corrupção, que pode receber como pena acessória o
confisco de bens, é o Poder Judiciário. Com este díspcsítívc
estaremos oferecendo outra instância exatamente aos
grandes corruputos, os "colarinhos brancos". Espero que
a Assembléia Nacional constituinte, entendendo o absurdo
desse artigo, não o mantenha no text-o constítucíonaã.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Ouvido o oonstítuínte Brandão Monteiro, concedo a pa
lavra ao Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. presddente,
o art. 5.°, § 20, do 2.° SubstitutiVO estabelece:

"A lei assegurará a individualização da pena
e adotará, entre outras, 'as seguintes:

.........................................................................
II - perda de bens".

De acordo com o inciso XVI do art. 54, realmente
a Constituição estaria dotando o Congresso Nacional da
função revisora de sentença judicdal, estabelecendo pos
sível conflito entre os poderes Judiciário e Legislativo.
Com isso ·e com base n-os argumentos louváveis, raeío
nais e sólidOS aqui expedídos pelo oonstrtuãnte José Ma
ría Ey!mael, a Relatoria acolhe a emenda e lhe dá pa
recer favorável. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação.

(Procede-se à votação)
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre

sidente, para efeito de registro nos Anais, quero declarar
que o meu voto está errado. Votei "sim".

O SR. PRESIDENTE (F1ernando Henrique Cardoso)
- Constará em ata, nobre Constituinte.

(Prossegue a votação)

Votaram SIM os seguãntes Senhor-es Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Antônio Britto, Artur
da Távola, Carlos, Mosconi, Carlos Sant'Anna, Egídio Fer
reira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gaspa
rian, Fernando Henrique Cardoso, Haroldo Sabóia, João
Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José Geraldo
José Paulo Bisol, Mário Lima, Milton Reis, Nelson Car
neiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho,
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Re
nato Vianna, Rodrigues palma, Severo Gomes, Sigma
rínga Sedxas, Theodoro Mendes, Israel Pinheiro, Octávio
Elísio, Délio Braz, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Chagas
Rodrigues, Michel Temer, João Agripino, Astonio Mariz,
Jorge Hage, Vicente Bogo, Euclides Scalco, Alceni Guer
ra, Aloysio Chaves, Chnistõva:m Chiaradia, Edme Tavares,
Eraldo Tinoco, Francisco Benj amím, Inocênci-o Oliveira,
José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís
Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho,
Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, José
Tinoco, Jonas Pinheiro, Jofran Frejat, Simão Sessim,
Valmir Campelo, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâ
neas Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi, Luiz Inácio
Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Ad-olfo Oliv-eira, José
Maria Eymael, Haroldo Lima, Roberto Freire e Antonio
Farias. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituin
tes: Virgildásio de Senna, Darcy Pozza, Gerson Peres,
Jarbas Passarinho, Adylson Motta.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 76
Oonstttuíntes; votaram NÃO 5 Constituintes. Total: 81
votos. O Destaque foi aprovado.

Destaque n.? 002455-87 - Emenda número
ES-33192-2, do Sr. Adhemar de Barros Filho "que
modifica o art. 77, inciso XVI do Substitutivo n,?

I" (art. 55, item XII, do Substitutivo n," 2)". (293.a
votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Passamos agora; à votação do pedido de preferência
para o Destaque n.> 2455, que se refere ao art. 55, inciso
XVI, que diz o seguinte:

"Dê-se 'ao inciso XVI do art. 77 a seguinte
redação:

XVI - Escolher pelo voto secreto a totali
dade dos membros do Tribunal de Contas da
União."

Em votação o pedido de prererênoía, de autoria do
Constituinte Vivaldo Barbosa. (Pausa)

Contra dois votos, foi aprovado o pedido de :prefe
rêneía.

Concedo ,a palavra 00 Constituinte Vivaldo Barbosa
para encaminhar a votação da matéria.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, o requerimento de preferêneãa é de mínha
'autoria, mas o destaque é de autoria do Constituinte
Adhemar de Barros Filho, que vai eneamínhar a sua vo
tação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra o nobre Constituinte Adhemar de Bar
ros Filho.
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o SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FI
LHO - Sr. Presidente, consulto V. Ex. se a emenda que
está sendo submetida à votação é a de n.o 33199.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Trata-se da Emenda Modificativa n.O 33.192, de sua autoria.

O SR. CONSTITUINTE ADHEMAR DE BARROS FILHO
- Muito obrigado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, a Emenda
n.> 33.192, objeto de destaque e que passa a ser discutida
neste momento, propõe a seguinte redação ao primitivo
inciso XVI do art. 77 do 1.0 Substitutivo do Constituinte
Bernardo Cabral, que trata da competência do Congresso
Nacional:

"Escolher pelo voto secreto a totalidade dos
membros do Tribunal de Contas da União."

A alteração que fazemos é a inclusão da palavra tota
lidade, uma vez que entendemos que o Tribunal de Con
tas da União é um órgão auxiliar do Poder Legislativo.
Assim sendo, cabe a esta Casa escolher sozinha, com toda
a responsabilidade, a totalidade dos membros que irão
compor o Tribunal de Contas da União, a fim de que se
realize de forma direta entre esta Casa e o Tribunal de
Contas da União, seu órgão auxiliar, o exercício da função
fiscalizadora, sem a interferência de nenhum outro poder.

A formulação anterior do ilustre Relator da matéria,
Constituinte Bernardo Cabral, propunha que uma parte
dos membros do Tribunal de Contas da União fosse indi
cada pela Presidência da República. Entendemos que essa
competência é privativa do Congresso Nacional. Cabe,
portanto, a nós, que representamos o Poder Legislativo e
que vamos representá-lo na futura Constituição, exercê-la
por inteiro.

A justificativa abrange ainda o estabelecimento da
prerrogativa do exercício do poder fiscalizador. Não temos
dúvida alguma em considerar a honorabilidade daqueles
homens indicados para o Tribunal de Contas da União,
que procuram, usualmente, executar seus misteres com a
mais absoluta isenção, mas não podemos deixar de con
siderar como espúria a indicação feita pelo Executivo. Por
mais honoráveís que sejam os membros do Tribunal de
Contas, as indicações provenientes da Presidência da Re
pública vão revelar algum tipo de ligação, algum tipo de
responsabílídade, algum tipo de gratidão, o que empo
brece o exercício da função fiscalizadora. Entendo que
esta exige a mais total isenção por parte de outro poder
para que a função fiscalizadora se exerça com imparcia
lidade.

Portanto, ao propor, sob forma de emenda destacada,
que a escolha por voto secreto da totalidade dos membros
do Tribunal de Contas seja prerrogativa exclusiva desta
Casa, pretendemos, acima de tudo, fortalecer o próprio
Congresso Nacional.

Voltando ao aspecto anterior, os ministros são atual
mente indicados para o Tribunal de Contas pelo Chefe do
Governo, o que quer dizer que esses Ministros vão, na
maioria das vezes, julgar as contas daqueles que os no
mearam. Entendo que essa sistemática deve ser substi
tuída por uma que dê ao Congresso Nacional a respon
sabilidade de fazê-la com isenção, de tal maneira que não
haja a menor dúvida quanto ao voto de quem nomeou os
Ministros do Tribunal de Contas. Defendemos exatamente
essa independência de poderes para o Congresso, que que
remos ver mais forte na futura Constituição. Muito obri
gado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Constituinte José Jorge para enca
minhar contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, a matéria referente à designação
dos Ministros do Tribunal de Contas foi analisada no art.
83 do Substitutivo do Constituinte Bernardo Cabral, onde
ficou definido que o referido Tribunal seria integrado por
11 Ministros, dos quais um terço seria indicado pelo Exe
cutivo e aprovado pelo Senado Federal e os demais dois
terços seriam eleitos pelo Congresso Nacional. O art. 83
estabeleceu dessa forma. Esse item correspondente à emen
da do nobre Constituinte Adhemar de Barros Filho diz
respeito exatamente às atribuições do Congresso Nacional
e à explicitação dessa nova atribuição. Acredito que, de
princípio, essa matéria deveria ser votada juntamente
com o art. 83 ou com o capitulo referente ao Tribunal
de Contas, quando, então, todos os Constituintes 'Pode
riam ter uma visão completa da solução dada quanto
à designação desses Ministros do Triblll1al de Contas,
do ponto de vista formal. Do 'Ponto de vista do mé
rito, acredito ser esta uma solução intermediária, 'Por
que, atualmente, todos os Ministros do Tribunal de Contas
são escolhidos pelo Executivo e homologados pelo Legis
lativo. Neste caso, o Substitutivo Cabral define que dois
terços serão aprovados pelo Legislativo e um terço pelo
Executivo.

Esta é uma proposta intermediária que atende à preo
cupação daqueles que querem ver um Legislativo atuante,
pois ele participará não só da escolha dos dois terços, mas
também da própria aprovação do terço escolhido pelo
Executivo. Por outro lado, verificamos que essa regra va
lerá também para os Estados, onde também haverá esse
equilíbrio, pois as Assembléias Legislativas elegerão dois
terços e o Poder Executivo - no caso, os Governadores
- encaminhará um terço, que poderá ser aprovado ou
não pela Assembléia Legislativa.

Por isso, acho que este texto, da forma como foi ela
borado pelo Relator Bernardo Cabral, deveria ser mantido.
Portanto encaminho contrariamente a emenda do Depu
tado Adhemar de Barros Filho.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não havendo oradores inscritos, dou a palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
ilustres membros da Comissão de Sistematização, na ver
dade, ° nobre Constituinte Adhemar de Barros Filho de
seja alterar uma regra acessória. A regra substitutiva, que,
de fato, deveria ser objeto de emenda, seria o art. 83, que
estabelece que o Presidente da República indica um terço
e o Congresso Nacional os restantes dois terços que inte
gram o Tribunal de Contas. A Relataria e o Relator-Geral
vêem que todas as objeções e argumentos levantados pelo
nobre Constituinte Adhemar de Barros Filho ao fato de o
Presidente da República indicar um terço estão baseados
rigorosamente em um raciocínio presidencialista. Com o
perdão e a vênia de V. Ex.a, este texto que chamamos de
Substitutivo 2, ontem aprovado por esta Comissão de Sis
tematização, na sua lógica interna não adota um sistema
presidencialista de Governo, mas um sistema parlamen
tarista. Esta é a lógica interna da Constituição que apro
vamos ontem, na qual o Presidente da República, segundo
o art. 86, é meramente um Chefe de Estado que está fora
do jogo do poder e das funções executivas. Portanto, a
grave distorção que V. Ex.a condena atualmente em um
Presidente da República que exerce funções executivas,
que é responsável por atos de Governo e que ao mesmo
tempo nomeia os Ministros do Tribunal de Contas, não
existe na coerêncía e na lógica Interna do Substitutivo
Cabral, porque ele apóia o sistema parlamentarista. O Pre
sidente da República é meramente um Chefe de Estado,
um árbitro, um representante do País excluído do jogo de
poder, dos atos de governo e das funções executivas. Por
tanto, ao nomear um terço dos membros do Tribunal de
Contas, S. Ex.a o faz sem imiscuir-se no jogo de interesses
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nem nas questões das funções executivas. Ainda mais, essa
nomeação e essa indicação por parte do Presidente da
República, a partir do ponto de vista de um sistema par
lamentarista, são altamente moralizadoras, porque a esse
Presidente, eleito pelo voto direto, que não exerce funções
executivas, incumbe indicar um terço dos Ministros com
a aprovação do Senado. Trata-se de alguém que está aci
ma dos interesses e do jogo do poder. Portanto, com todo
respeito ao nobre e competente Constituinte· Adhemar de
Barros Filho e também reconhecendo a intenção elevada
de S. Ex.a, o Rela:tor-Geral e os membros da Relataria são
contrários à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com o parecer contrário do Relator, passamos à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Vir
gildásio de Senna, Jorge Hage, Edme Tavares, José Lins,
Oscar Corrêa, Brandão Monteiro, José Mauricio, Bocayuva
!cunha, Francisco Rossi, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio
Arruda Sampaio e .José Maria Eymael. Votaram NÃO os
seguintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Alfre
do Campos, Antônio Britto, Artur da Távola, Carlos Mos
coni, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fer
nando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Haroldo Sabóia,
João Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José
Paulo Bisol, José Serra, José Ulisses de Olíveíra, Mário
Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Os
waldo Lima Filho, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra,
Renato Vianna, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Theo
doro Mendes, Wilson Martins, Israel Pinheiro, Octávio
Elisio, Délio Braz, José Costa, Rose de Freitas, Uldurico
Pinto, Chagas Rodrigues, Michel Temer, João Agripino,
Antonio Mariz, Vicente Bogo, Euclides Scalco, Aécio Neves,
Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, ICarlos
Chiarelli, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Inocêncio
Oliveira, José Jorge, José Santana de Vasconcellos, Luis
Eduardo, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Osvaldo Coe
lho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti,
José Tinoco, Jonas Pinheiro, Jofran Frejat, Paes Landim,
Valmir Campelo, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Pas
sarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson Motta,
Gastone Righi, .Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oliveira, Ha
roldo Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad e Antonio
Farias.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 15 Cons
tituintes; votaram NÃO 78 Constituintes. Total: 93 votos.
O destaque foi rejeitado.

Destaque n.!) 2433-87 - Emenda n.!) ES
22549-0, do Sr. ;Nilson Gibson, "que acrescenta
inciso ao art. 77, do Substitutivo n.!) 1 (art. 55,
inciso XX, do Substitutivo n,? 2)". (294.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos agora à votação do pedido de preferência n.? 29,
que recai sobre a Emenda n.o 22549, relativa ao art. 57,
inciso XVIII. Este pedido é assinado, em primeiro lugar,
pelo .Oonstítuínte Amaral Netto. A emenda aditiva diz o
seguinte:

"Acrescente-se ao art. 55 o seguinte inciso:

. " fiscalizar os atos de concessão de lavra de
recursos minerais em terras indígenas."

Em votação. (Pausa) Aprovada.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nilson
Gibson, autor da emenda.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Sr. Pre
sidente, Sr.as e Srs. Constituintes, inúmeros Constituintes
apresentaram na Subcomissão, bem como na Comissão,
sugestões para que o Congresso Nacional fiscalizasse os
atos de concessão de lavra de recursos minerais em terras
indígenas. O ilustre e culto relator, no 2.° substitutivo, ao
invés de admitir o nomem iuris "fiscalizar" adotou a ter
minologia "autorizar". Vimos que autorizar concessões,
seguindo o ensinamento do nobre e ilustre Constituinte
Artur da Távola, que nos antecedeu na parte da manhã,
não cabe ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional
não tem competência de conceder, e sim de fiscalizar.
Mostrou o Constituinte Artur da Távola, num exemplo
muito feliz, o problema da concessão de linhas de ônibus,
que, evidentemente, não poderia ser jamais atribuição
do Congresso Nacional. Dentro da competência do Con
gresso Nacional, no inciso X, temos o nomem iuris "fisca
lizar":

"fiscalizar e controlar, conjuntamente ou por
qualquer das Casas, os atos do Poder Executivo,
inclusive da administração indireta."

Pretende-se conferir ao Congresso Nacional a atri
buição de exercer ° poder de fiscalização sobre a explo
ração de riquezas minerais em terras índígenas, ao invés
da sua autorização. Fiscalizar, segundo nossos dicioná
rios, significa assessorar, velar ou verificar. Autorizar,
evidentemente, significa aprovar.

Esperamos, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes,
seja aprovada a nossa modificação, dentro da competência
do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Severo Gomes,
para encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE SEVERO GOMES - Sr. Pre
sidente, Sr.as e Srs. Constituintes, o preceito estabelecido
no substitutivo, "autorizar a exploração de riquezas mine
rais em terras indígenas", diz respeito à importância desta
questão, porque a exploração de riquezas minerais em
terras Indígenas implica profundas conseqüências para
a vida de nossas populações indígenas. Durante muito
tempo não foram permitidas concessões de pesquisa e
lavra em território Indígena, E quando, fora dos regula
mentos, foram concedidas, isso significou, em muitos casos,
dízímação de grande parte dessas populações.

Temos enorme responsabilidade com relação a essas
populações e também a consciência de que havendo em
terras indígenas minerais importantes para o nosso de
senvolvimento devem ser explorados, mas com a auto
rização do Congresso Nacional, que também pode fiscalizar.
A autorização prévia é questão social, necessária, do ponto
de vista da sobrevivência dessas populações, e, portanto,
da nossa dignidade nacional. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao eminente relator.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,
por ocasião do exame desta matéria pareceu-nos - e
neste passo falamos por nós - que talvez fosse mais
adequado que ao Congresso se reservasse o poder de cassar
licenças ou permissões de lavra de exploração do subsolo
em terras indígenas. Nem autorizar nem fiscalizar, porque,
se o Congresso autoriza, torna-se muito difícil, depois da
eventual existência de distorções ou abusos, que se pro
ceda à revisão da matéria. Por outro lado, não dispõe o
Congresso, e dificilmente disporá, de meios e recursos
hábeis e capazes para decidir com acerto e isenção. Isso,
no que diz respeito à autorização. E quanto à fiscalização?
Temos sérias dúvidas da maneira pela qual o Congresso
poderia proceder a diligências e fiscalizar esses contratos
e essas explorações de terras indígenas. Assim, neste
ponto e neste particular, não nos pronunciamos nem
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favoravelmente ao texto nem favoravelmente à emenda,
e nos abstemos.

Durante o pronunciamento do Sr. Adolfo Oli
veira, o Sr. Fernando Henrique Cardoso, Quarto
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Jarbas Passarinho, Ter
ceiro-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
V. Ex.a que não interrompa a votação. Aceitarei a ques
tão de ordem de V. Ex.a posteriormente, a menos que
seja sobre a votação em si. Ouço, então, V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
a pergunta é no sentido de que, sendo o texto uma pro
posta do relator, se S. Ex.a poderia retirá-lo?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Assumi
a Presidência no curso do processo e, portanto, não o
acompanhei. Darei a resposta a V. Ex.a ouvindo o relator.
O Constituinte José Lins pergunta se o relator poderia
retirar o inciso.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Levantei a
questão de ordem até em caráter geral, sem me referir
especificamente ao texto que está em votação. Gostaria
de saber se o Sr. Relator pode retirar um item qualquer
do texto por ele proposto, assim como podemos retirar
qualquer emenda por nós proposta.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A res
posta que daria é não, porque o relator opina sobre ma
téria que lhe foi apresentada e quem pode alterar, por
supressão, é o autor da emenda. Ao relator cabe analisar
e não alterar ou modificar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Refiro-me a um
item do texto do Relator; portanto, à matéria proposta
por S. Ex.a Pergunto se o Relator poderia, ele mesmo, su
primir do texto a expressão que S. Ex.a propôs.

O SiR. PRESIDENTE (Jarbllls Passarinho) - Minha
impressão inicial, na Presidência da Mesa, é de que não.
Ouço o Relator.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Acho que vamos
esclarecer isso. O nobre Constituinte Lysâneas Maciel
permita-me um minuto para esclarecimento. Se não for
esclarecida a dúvida, V. Ex.a suscitará, 'então, questão de
ordem, logo após.

O Relator depende da iniciativa dos Constituintes. Se
forem apresentados pedidos de destaque para rejeição de
um artigo, parágrafo, inciso, ele opinará. Mas ele não pode,
por iniciativa própria, solicitar a rejeição de um inciso ou
parágrafo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço que
não interrompam a votação, que se vai iniciar. Pergun
tas dessa natureza poderiam ter sido feitas e respondidas
depois da votação.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem para esclarecimento da
votação. Existe outra emenda supressiva sobre esta maté
ria?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consti
tuinte Gerson Peres, cada vez que tivermos de responder
a uma pergunta dessa natureza, será preciso que a Mesa
saiba de todas as matérias que serão objeto de votação
naquele determinado dia. No momento, a informação é
de que não existe.

Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Carlos Sant'Anna, Fernando Lyra, João Calmon, Milton
!Reis, Nilson Gibs'On, Theodoro Mendes, Arnaldo Prieto,
Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco, José Lins, José Santana de
Vasconcellos, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel,
Ricardo Fiuza. Darcy Pozza. Votaeam NÃO os seguintes
Senhores Oonstituintes: Ademir Andrade, Alfredo Campos,
Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur da Távola, Carlos
Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Henrique Car
doso, Haroldo Sabóia, José Fogaça, José Paulo Bisol, José
Serra, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton
Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Pal
ma, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de
Senna, Wilson Martins, Israel Pinheiro, Octávio Elísio,
Délio Braz, José Costa, João Natal, Rose de Freitas, Uldu
rico Pinto, Vilson Souza, Chagas Rodrigues, Michel Temer,
Antonio Mariz, Roberto Brant, Jorge Hage, Vicente Bogo,
Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Tha
me, Edme Tavares, Francisco Benjamim, Inocêncio Oli
veira, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Sandra Cavalcan
ti, José Tinoco, Jonas Pinheiro, Jofran Frejat, Gerson Pe
res, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora,
Adylson Motta, José Maurício, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plí
nio Arruda Sampaio, Haroldo Lima, Roberto Freire, Jamil
Haddad e Antonio Farias. ABS'l'ENÇÃO dos Constituin
tes: José Jorge, José Thomaz Nonô, Osvaldo Coelho e Adol
fo Oliveira.

O SR. PiREBIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 16 Constituintes;
votaram NÃO 70 Constituintes; abstiveram-se de votar 4
Constituintes. Total: 90 votos. O destaque foi rejeitado.

Destaque n.o 003881-87 - Emenda n.o ES
26051-1, do Sr. Gastone Righi "que transfere para
o art. 77 os itens m, IV, V, VI e VII do art. 83.
Substitue nos arts. 147 § 1.9, 150 § 1.° e 169 "canut"
as expressões "Senado da República por "Con
gresso Nacional", do Substitutivo n.O 1". (art. 55,
incisos lU, IV, V e VI; art. 61 e incisos; art. 120
parágrafo único: art. 123, parágrafo único, e art,
141 "caput", do Substitutivo n," 2)". (295.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
mesa requerimento de preferência assinado pelo Consti
tuinte Joaquim Bevilacqua, que pede preferência para o
Destaque n.o 3881, relativo à Emenda ES-26051.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo perma
neçam sentados. (Pausa) Aprovado.

Aprovado o requerimento, passamos ao destaque. A
emenda é de iniciativa do Constituinte Gastone Righi e
inclui no art. 55 a competência prevista no art. 61, itens
III a VII. O que era competência do Senado pretende
S. Ex.a que seja do Congresso Nacional.

Tem a palavra o Constituinte Gastone Righi.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre

sidente, Srs. Constituintes, quero chamar a atenção de
V. Ex.as para 'esta emenda, que é de transcendental impor
tância e diz respeito a algo que durante vinte anos perse
guimos, aqui e fora do Congresso Nacional: a real devolu
ção de prerrogativas não só ao Legislativo como à Câ
mara dos Deputados. Estamos trilhando o caminho do
parlamentarismo, onde a Câmara dos Deputados deverá
rírmar-se como a legitima, autêntica e mais expressiva re
presentação popular, aquela que inclusive pode ser dissol
vida se não lograr maioria. Então, é preciso que esta Câ
mara se revista também de poderes que ao longo do tem
po lhes foram usurpados e transferidos para o Senado Fe
deraL
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o Sr. Relator Bernardo Cabral, no Substitutivo n.? 2,
deixa, privativamente, no art. 61, ao Senado da República
as seguintes competências; aprovar previamente a esco
lha de magistrados, de 1/3 dos Ministros dos Tribunais de
Contas, dos Governadores de Territórios, dos presidentes
e diretores do Banco Central e do procurador-Geral da
!República; aprovar previamente a escolha de chefes de
missão diplomática de caráter permanente, os embaixa
dores; autorizar operações externas de natureza financei
ra de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios; fixar limites globais para o montante da
dívida consolidada da União, dos Estados e dos Municí
pios; e, por fim, dispor sobre os limites globais e condi
ções de operações de crédito externas e internas da União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios das au-
tarquias e demais entidades. '

Vejam V. Ex.as a soma de poderes que se deposita so
bre .0 Senado Federal. A Câmara dos Deputados está
alheia, afastada de qualquer possibilidade de atuar em re
lação a pontos tão fundamentais quanto esses. Cabe à
Câ~ara dos Deputados a índícaçâo doS' ministros, a apro
vaçao do conselho de mínístros, mas não lhe cabe a de
presidente. o.u diretor do Banco Central, que vai, na ver
dade administrar toda a moeda e as finanças nacionais.
A Câmara não será ouvida. Não quero criar um capitis
diminutio para o Senado, mas é preciso que se dê também
aos Deputados participação e poderes em atos tão funda
mentaís para a existência e a administração nacional. Por
ISSO, peço que esses atos hoje privativos do Senado Federal
passem a ser praticados pelo Congresso Nacional. Assim, o
Congresso Nacional teria a incumbência da relação que
tive oportunidade de ler e que consta do elenco de medi
das que o art. 61 preconiza.

Portanto, peço que as atribuições hoje do Senado Fe
deral passem a ser exercidos pelo Congresso Nacional. Os
Deputados têm de participar da aprovação dos embaixado
res, do limite de crédito externo para os Municípios, para
o~ Estados e para a União, das operações de crédito tam
bem dos Municípios, do Estado, da União e das autar
q1!ias, enfim, daquilo que é essencial à vida brasileira. Se
nos, Deputados e Senadores, somos iguais, é preciso que
também o sejam em relação às atribuições e aos poderes
a serem exercidos. Que não se extinga o Senado Federal 
é o que esta Comissão já decidiu. Mas que se dê ao Senado
atribuições equivalentes às da Câmara, ou seja, se trans
passe do Senado para o Congresso Nacional esses poderes
e essas atribuições. ".É o que peço através da minha emen
da. Aprovando-a, estaremos estendendo aos Srs. Deputados
e ao Congresso Nacional os poderes que hoje, privativa e
odiosamente, repousam apenas nas mãos do Senado Fe
deral.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, concedo a palavra ao nobre Constituinte
Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, se a emenda do futuro
Senador Gastone Righi for aprovada, o integrante do
Senado Federal terá apenas um mandato de oito anos
e o direito de receber os subsídios em casa. Se tirarmos
as atribuições do Senado, o que vai fazer o senadorv

Evidentemente, a emenda do Constituinte Gastone
Righi teria razão de ser em um regime unícameraí, mas,
no regime bícameral, não é possível que um órgão inte
grado por setenta e dois Senadores fique sem função. A
alegação de que, no parlamentarismo, o Senado tem um
papel secundário não procede, porque ai se vai agravar
a responsabílídade da Câmara, que terá muito mais o
que fazer no sistema parlamentar do que no sistema pre
sidencial. Ela irá aprovar ou não os Ministros e votar as
moções de censura. Todos os :Ministros terão de eompa
recer às comissões da Câmara para prestar informações.
Portanto, seja no sistema prasídencíalísta, seja no síste-

ma parlamentarista, a responsabilidade da Câmara será
aumentada.

Não há porque se despir o Senado das suas atribuições
tradicionais. Nós, que chegamos ao Senado achamos que
todos os que ainda não chegaram àquela C~a talvez por
falta de idade, já que a maioria dos membros 'desta Casa
é jovem, terão um dia a possibilidade de lá chegar e
verificarão que essas atribuições são indispensáveis à vida
daquela instituição. Isso não ocorre só no Brasil mas em
todos os países do mundo. '
. Assim, espero. que a Comissão de Sistematização, exer

CItando o alto crrtério com que tem examinado todas as
proposições, rejeite a emenda do nobre Constituinte Gas
tone Righi, para que possamos continuar os nossos
trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
encamínhar a favor, tem a palavra o Constituinte
Francisco Benjamim.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO BENJAMIM 
Sr. Pr-esidente, srs, Constituintes, a emenda do Consti
t~inte Gastone Righi visa a dar aos representantes da
C_amara dos Deputados, aos Srs. Deputados, a participa
çao em temas fundamentais da vida nacional. Eu diria
somente que é inadmissível que a política externa brasi
leira ou mesmo a aprovação dos representantes diplo
n:áti.cos brasileiros fique exclusivamente sob a compe
têncía de uma das Casas do Congresso Nacional. O que
se pretende é que essa competência seja eoneomítante
mente das duas Casas do Congresso Nacional porque
Sr. Presidente, o fórum ativo hoje da polític~ extern~
brasileira é a Comissão de Relações Exteriores da Câ
mara dos Deputados. Enquanto os temas da política
extema são hoje trazidos ao debate na Câmara dos Depu
tados, vemo-nos, na maioria das vezes, sem forças para
po~e:!-, atuar no processo de definição dos rumos dessa
polítíca, porque ela fica, dentro dos limites constitucio
nais, sob a alçada exclusiva do Senado Federal.

Não se quer excluir o Senado. Pelo contrário, o que se
quer é d~r ao DeP.u~ado a oportunidade de participar da
formulação, da críttca e, portanto, da efetiva condução
da polítíca externa do nosso País.

Esse é um tema tão importante que não teria dúvida
em dizer aos srs, Constituintes que a emenda se anali
sarmos a abrangência com que ela se colocou: por si Só
se justifica, porque não pode ser privilégio de uma das
Casas a_ formulação de posições como, por exemplo, a
aprovaçao do nome do Procurador-Geral da República e
também de Governadores. Há que levar para uma
comissão mista de senadores e Deputados toda essa
competência que está aqui definida como exclusiva do
Senado Federal.

O que se quer não é desgastar a Casa Maior, pela
qual temos tanto respeito e apreço. O que se quer é evitar
que a Câmara dos Deputados fique novamente, como tem
acontecido, à mercê dos processos e das definições impor
tantes da vida nacional. Temos o poder de discussão mas
não temos o de deliberação sobre a política extern'a. Só
para exemplificar, gostaria de dizer que os dois últimos
chanceleres foram levar a sua política externa a sua
plataforma de trabalho à Comissão de Relações Exte
riores da Câmara dos Deputados, e o grande Presidente
Tancredo Neves escolheu esse órgão para ali fazer a
formulação da sua política externa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
encaminhar contra, tem a palavra o Constituinte José
Jorge.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, a emenda do Constituinte
Gas-t:one Righ~ traz novame?te a esta Casa a discussão
d!J SIstema unIc3;lI}eral,ou bllcameral. Efetivamente, o re
gime parlamentarista e o que está proposto no Substitu
tivo II do Relator Bernardo Cabral.
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Se retirarmos do Senado as atribuições sugeridas pelo
nobre Constituinte Gastone Righi, essa instituição não
terá nenhuma função a exercer, e o melhor, 'então, será
que passemos logo para o sistema unicameral.

Gostaria de dizer também, quanto ao encaminhamen
to do nobre Constituinte Francisco Benjamim, que eretí
vamente no art. 55 do Substitutivo do nobre Constituinte
Bernardo Cabral está dito que "é da competência exclu
siva do Congresso Nacional aprovar ou não tratados, con
venções e acordos internacionais celebrados pelo Pre
sidente da República ou atos que acarretem encargos ou
compromíssos gravosos ao patrimônio nacional".

Portanto, pelo Substitutivo, a política 'externa do País,
que está definida por tratados e acordos, não será apro
vada somente pelo Senado F-ederal, mas pelo Congresso
Nacional. Para o Senado Federal ficou apenas a aprova
ção dos nomes dos embaixadores. Ora, apreciar isso não
é aprovar a política 'externa do País.

Portanto, solicito a V. Ex.as que votem contra a
emenda do nobre Constituinte Gastone Righi, porque
desta forma estaremos exatamente passando ao sistema
bícameral, que já aprovamos anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr, Presidente"
sras. e Srs. Constituintes, na verdade, quem leu o Títu
lo IV, o conjunto de toda a formulação da organização
dos poderes, percebeu que, não só no capítulo relativo
ao Poder Legislativo, mas também no que se refere ao
Poder Executivo, o Senado Federal sofreu redução drásti
ca das suas competências e atribuições. O papel do
Senado Federal ficou altamente reduzido. Basta que
leiamos a Seção I do Capítulo III que trata "Da formação
do Governo" para percebermos que a Câmara dos Depu
tados, como representante do povo brasileiro, como
expressão das suas maiorias, é que terá a competência
exclusiva para escolher governos, erigir governos, derrubar
governos e refazer governos. O Senado da República ficou
excluído da seção "Da formação do Governo". Conseqüen
temente, o Senado Federal perdeu inclusive o papel de
foro para as grandes decisões políticas nacionais.

O que coube ao Senado Federal no texto? Aquelas
competências e atribuições que exigem 'exatamente o
equilíbrio federativo, a igualdade de condições entre os
Estados maiores e menores, as contas externas. Não são
as maiorias que estabelecem o grau de endividamento,
mas os Estados, no seu conjunto, equílíbrados pela repre
sentação igualitária da Câmara Alta. O endividamento
dos Estados e a consolidação da dívida dos Estados. Se
isto ficasse na dependência da Câmara, haveria uma
prevalência funesta dos grandes Estados em seu favor e
'em desfavor dos pequenos. A concessão de garantias em
operações de crédito, externas 'e internas, mais um fator
que exige o equilíbrio do sistema federativo, só se expressa
no Senado da República e não na Câmara.

Eis por que essas eompetêncías estabelecidas nos
itens V, VI, VII e VIII do art. 61 devem permanecer com
o Senado, uma vez que esta Comissão já decidiu, também,
pelo sistema bícameral,

Nesse sentido, a Relatoria se manifesta eontráría à
emenda, opinando pela sua rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em
votacão.

(Procede-se à votação)

O SR. CONSTITillNTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presi
dente, tendo registrado voto "não", o painel marcou "sim".
Apenas para constar dos Anais da Assembléia Nacional
constituinte, depois de toda a argumentação que consu
miu a energia deste Relator-Adjunto, gostaria de regis
trar meu voto "não".

(Prossegue a votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Aluízio Campos, Carlos Mosconi, José
Fogaça, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Sigmaringa Bel
xas, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Michel Temer, Edme
Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Brandão
Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Ros
si, Gastone Righi, Joaquim Bevílaequa, Luiz Inácio Lula
da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Lima e Roberto
Freire. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituin
tes: Abigail Feitosa, Alfredo Campos, Antônio Britto, Ar
tur da Távola, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina
Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho,
Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Haroldo Sa
bóia, João Calmon, José Paulo Bisol, José Richa, José
Serra, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Pimenta da Veiga, Raimun
do Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Severo Go
mes, Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna, Israel Pi
nheiro, Marcos Lima, Octávio Elísio, Délio Braz, José Cos
ta, João Natal, Rose de Freitas, Chagas Rodrigues, João
Agripino, Antonio Mariz, Jorge Hage, Alceni Guerra, Aloy
sio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto,
Carlos Chiarelli, José Jorge, José Lins, José Thomaz No
nô, Luis Eduardo, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Oscar
Corrêa. Pau10 Pimentel, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira,
José Tinoco, Jonas Pinheiro, Paes Landim, Simão Sessim,
João Menezes, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passa
rinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Bonifácio de An
drada, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Jamil Haddad
e Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 23 Constituintes;
votaram NÃO 69 Constituintes. Total: 92 votos. O Desta
que foi rejeitado.

Destaque n,v 007723-87, do Sr. José Maria
Eymael, "que suprime no art. 57, Parágrafo único,
a expressão "por intermédio do Presidente da Re
pública", do Substitutivo n.o 2." (296.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Reque
rimento de preferência para o Destaque n,? 7723, relativo
ao art. 57, Parágrafo único, do Constituinte José Maria
Eymael.

Os que estão de acordo com a preferência, permane
çam como se encontram. (Pausa)

Aprovada a preferência.

Passa-se à votação do Destaque n.o 7724, do Consti
tuinte José Maria Eymael, que pretende suprimir a ex
pressão "por intermédio do Presidente da República", do
art. 57, Parágrafo único.

Tem a palavra S. Ex.a

O SR. CONSTITillNTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, não é nossa inten
ção antecipar a polêmica sobre o regime de governo, se
presidencialista ou parlamentarista, mas não podemos en
caminhar ao Plenário da Assembléia Na:cional Constituin
te um texto que seja contraditório em si mesmo. Toda a
construção do Relatório do ilustre Constituinte Bernardo
Cabral está deitado no berço do regime parlamentarista.
Encontramos nesse parágrafo único, do art. 57, uma dis
posição que não se coaduna com todo o espírito do pro
cesso.

Portanto, Sr. Presidente, sem que isto venha a re
presentar uma votação preliminar sobre regime de go
verno, precisamos, no nosso entendimento, compatibilizar
o texto, para que ele prossiga de forma harmônica. Não
podemos permitir que nele permaneça uma contradição
porque, à luz de todo o substitutivo, não se pode entender
que, se em determinado lugar fala-se em Primeiro-Minis
tro, venham aqui dizer que a Mesa da Câmara ou do
Senado terá que pedir informações aos Ministros através
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do Presidente da República. Portanto, Sr. Presidente, Sr.
Relator, repetindo, sem querer que com isso se antecipe
uma discussão sobre parlamentarismo ou presidencialis
mo, julgamos de todo conveniente que seja sanada essa
irregularidade e compatibilizado o texto. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarínhc) - Concedo
a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, a
emenda do nobre Constituinte José Maria Eymael obe
dece à lógica interna do texto. (Palmas,) Se for aprovado
o sistema de governo, conforme previsto no texto ou con
forme emendas que estão propostas, é evidente que S. Ex.a
tem razão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não sei
se é extensivo ao Presidente, talvez seja, mas em expe
riência passada como Ministro, quando se fazia um pe
dido de informação, fazia-se direto pelo Primeiro-Secre
tário de ambas as Casas ao Ministro correspondente. Ga
nhava-se tempo. Durante certo governo do chamado re
gime militar passou a ser filtrado pelo Presidente da Re
pública e, em conseqüência, nunca mais tivemos resposta.

Em votação o destaque do Constituinte José Maria
Eymael, com relação ao art. 57, parágrafo único, que diz:

"As Mesas da Câmara Federal e do Senado da
República poderão encaminhar, por intermédio
do Presidente da República, pedidos escritos de
Informação aos Ministros de Estado, que deverão
ser respondidos no prazo de trinta dias, respon
dendo o titular, sob pena de responsabilidade,
pela recusa ou informações falsas ,"

S. Ex.a manda retirar a expressão que se refere à
intermediação.

Passa-se à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Aluízio
Campos, Artur da Távola, Carlos Mosconi, Cristina Tava
res, Egídio Ferreira Lima; Fernando Bezerra Coelho, Fer
nando Lyra, Haroldo Sabóia, João Calmon, João Herr
mann Neto, José Fogaça, José Geraldo, José Paulo Bisol,
José Richa, José Serra, Nelson Carneiro, Nelson Jobim,
Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pi
menta da Veiga, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma,
Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Israel Pinheiro, Marcos
Lima, Octávio Elísio, Délio Braz, José Costa, João Natal,
Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Chagas Ro
drigues, Daso Coimbra, Michel Temer, João Agripino, An
tonio Mariz, Roberto Brant, Jorge Hage, Aécio Neves,
Afonso Arinos, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Arnaldo
Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Edme Ta
vares, Eraldo Tin{)c{), Francisco Benjamim, José Jorge,
José Lins, José Thomaz Nonõ, Marcondes Gadelha, Mário
Assad, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti,
Enoc Vieira, Jonas Pinheiro, Simão Sessim, Antônio Car
los Konder Reis, Darcy Pozza, Jarbas Passarinho, José
Luiz Maia, Virgílio Távora, Adyls{)n Motta, José Maurício,
Lysâneas Maciel, Bocayuva Cunha, Francisco Rossi, Joa
quim Bevilácqua, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno,
José Maria Eymael, Haroldo Lima, Roberto Freire, Jamil
Haddad e Antonio Farias. Votaram NÃO os seguintes Se
nhores Constituintes: Milton Reis, Nilson Gibson, Renato
Vianna, Theodoro Mendes, Luís Eduardo, Osvaldo Coelho,
Ricardo Fiúza, Paes Landim. ABSTENÇãO do Senhor
Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 83 Constituin
tes; votaram NAO 8 Constituintes; absteve-se de votar
1 Constituinte. Total: 92 votos. O destaque foi aprovado.

Destaque n.O 4021-87 EMENDA n.o ES-
22749-1, do Sr. José Jorge, "que modifica o art.
83 "caput', inciso 111, alínea "d", do Substitutivo
n.? 1 (art. 61, inciso DI, alínea "d")". (297.a vota
ção)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa
mos agora à votação do requerimento de preferência,
assinado pelo Líder José Lourenço e demais líderes pre
sentes, para o Destaque n.o 4021, referente à Emenda
n.O 22749.

Em votação. (Pausa)
Aprovado
PassalhOls ao Destaque n v 4021, que correspondía, na

folha de hoje de amanhã, ao n,v 17 - o Constituinte
Oscar Corrêa pediu-me ainda há pouco que fizesse a
correlação.

Concedo a palavra ao Constituinte José Jorge, autor
do destaque.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, o destaque que estamos discutin
do trata de assunto muito importante, pois refere-se às
Casas legislativas, tanto a Câmara dos Deputados quanto
o Senado Federal. A emenda a ele referente pretende mo
dificar o art. 59 do 2.° substitutivo do Relator Bernardo
Cabral, que diz o seguinte:

"Salvo disposição constitucional em contrá
rio, as deliberações de cada Casa e de suas co
missões serão tomadas por maioria de votos, pre
sente a maioria de seus membros."

Portanto, diz respeito à questão do quorum, assunto
bastante discutido na Subcomissão do Poder Legislativo,
da qual fui relator, e na Comissão da Organização dos
Poderes e Sistema de Governo, da qual foi Relator o emi
nente Constituinte Egídio Ferreira Lima. A solicitação
que estamos apresentando foi aprovada tanto na Subco
missão quanto na Comissão Temática, e agora a trazemos
aqui para ser votada na Comissão de Sistematização.

Nossa emenda é baseada em diversas sugestões apre
sentadas por vários Constituintes, desde o início do pro
cesso de elaboração da Constituição nas Subcomissões.
Gostaria de destacar o Constituinte Oswaldo Lima Filho,
de Pernambuco, que apresentou sugestão nesse sentido,
inclusive um destaque semelhante a este, que evidente
mente também será votado agora, já que os dois são
iguais.

A idéia é diminuir o quorum, porque durante as
discussões nas Comissões e Subcomissões se chegou à con
clusão de que a ausência de Constituintes no plenário
e nas Comissões, é motivada pelo elevado número que se
exige para deliberação. Como sabemos que não haverá
quorum, ninguém vai ao plenário nem às IComissões. No
momento em que for exigido um quorum mais baixo ...

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

Saivo melhor juízo, a emenda anunciada por V. Ex.a
foi a de 11.° 22749, que se refere a outra matéria.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - É a refe
rente ao art. 59?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Aceitei
a interrupção de V. Ex.a, nobre Constituinte Eraldo Ti
noco, apesar de ser anti-regimental- pois há um orador
na tribuna - porque, de fato, o orador está discutindo
emenda que não é a que está sendo submetida à votação.
Então, peço para reconsiderar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Presi
dente, tenho destaque incluído na relação das preferên
cias solicitadas pelas lideranças referente ao art. 59. Já



Janeiro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "CU) Quarta-feira 27 1687

fui quatro vezes à Mesa e falei com três presidentes e
dois assessores, e ela continua em cima da mesa para
ser votada.

Esta outra emenda refere-se ao art. 61. Então, a emen
da alusiva ao art. 59 já deveria ter sido votada. Por isso
é que estou encaminhando a sua votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Acontece
que o destaque aqui apresentado refere-se à Emenda
11.0 22749 que não é a que V. Ex.a está discutindo no
momento. Ela está na planilha.

Emenda n.> 22749, modificativa do art. 61, item IH,
letra d, que diz o seguinte:

"Compete privativamente ao Senado da Re
pública ... "

O SR. CONSTiTUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Presi
dente sei de que se trata. Encaminho agora a votação
desta: e depois resolveremos a questão da outra.

Peço desculpas aos companheiros, mas na realidade
deveria ter sido votada primeiramente a emenda refe
rente a artigo de número mais baixo.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Nobre
Constituinte José Jorge, isso não tira o mérito da defesa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Muito obri
gado a V. Ex.a

Este novo destaque é referente ao art. 61" item d,
É um destaque mais simples, inclusive menos polêmico
do que o destaque do quorum. Vou tentar ser mais rápido
para compensar o tempo que perdemos co~ o. engano .da
emenda. O item In do art. 61, na competêncía prívatíva
do Senado Federal, diz o seguinte:

"Aprovar previamente, por voto secreto, após
argüição em sessão pública, a escolha dos titu
lares dos membros dos seguitnes cargos, além do
cargo que a lei determinar:

d) do !presidente e dos diretores do Banco
Central do Brasil, e deliberar sobre sua exone
ração."

Na realidade atualmente o Presidente do Banco Cen
tral do Brasil é nomeado unicamente pelo Executivo.
Então desde a fase inicial na Comissão de Organização
dos Poderes incluiu-se como atribuição do Legislativo,
através do Senado Federal, a aprovação do Presidente do
Banco Central e dos seus diretores. E isso vem sendo
mantido em todos os relatórios. Só que agora, no Cabral
II incluiu-se a expressão: "deliberar sobre sua exonera
ção". O destaque pretende retirar esta expressão "deli
berar sobre sua exoneração" porque acreditamos que já
sendo o Presidente do Banco Central aprovado pelo Le
gislativo, não sendo o Banco Central um órgão do Legis
lativo mas do Executivo, não há por que deliberarmos
sobre' a sua exoneração, mas somente aprovar o novo
nome que vier a ser indicado.

Por outro lado, mantida esta parte do Cabral lI,
em determinado momento poderia o Presidente da Re
pública exonerar o Presidente do Banco Central e o Le
gislativo não aceitar essa exoneração. Estar-se-ia criado
um problema que não interessa a ninguém. No momento
em que o Congresso, através do Senado Federal, aprovar
o Presidente do Banco Central, daremos um avanço em
relação não só à liberdade que se quer para o Banco
Central - esse é um desejo dos economistas que con
sideram que a liberdade do Banco Central, como existe
em outros países, é fundamental para a política econô
mica - como, também, se dá a possibilidade de maior
estabilidade nesse cargo, porque hoje, somente neste pe
ríodo do Governo da Nova República, tivemos diversos
presidentes do Banco Central.

Por isso solicito a V. Ex.a apoio para este destaque,
que coloca as coisas no seu devido lugar: o Legislativo
aprova a escolha do Presidente do Banco Central e o
Executivo, no momento em que interessar ao País, poderá
exonerá-lo, sendo que o Senado Federal terá que aprovar
um novo nome.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar favoravelmente, o Constituinte Oswaldo Lima
Filho. S. Ex.a desistiu.

O Relator Bernardo Cabral é favorável à emenda su
pressíva do Constituinte José Jorge.

Creio que os Srs. Constituintes estão devidamente
instruídos para votar. Alguns Constituintes estão pedindo
aos seus companheiros um pouco mais de silêncio no ple
nário, para que possamos ser instruídos a respeito do que
estão votando.

A Emenda do Constituinte José Jorge é de n.? 22749.
Ela suprime na letra d a expressão "e até exoneração".
A letra d original é esta:

"No que compete privativamente ao Senado
da República: item IH - Aprovar previamente,
por voto secreto, após argüição em sessão pú
blica ( ... ) do presidente e dos diretores do Ban
co Central do Brasil e deliberar sobre a sua exo
neração."

S. Ex.a pede, em sua emenda, que se elimdne essa
possibilidade da exoneração. Esse é o .ob]etívo da emenda.
Quem votar com a emenda retira da competência priva
tiva do senado a deliberação sobre a exoneração do .Pre
sidente do Banco Central. Quem votar contra a emenda
acompanha o texto do Relator, que mantém a deliberação
sobre a exoneracão. Queiram tomar seus lugares. Queria
acrescentar que ·0 R,elator deu parecer favorável à emen
da.

Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Felitosa, Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur da
Távola, Carlos sant'Anna, Celso Dourado, Egidio Ferreira
Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian,
Haroldo Sabóia, João Calmon, João Herrmann Neto, José
Fogaça, 'José Geraldo, José Paulo Bisol, José Richa, José
Serra, José Ulisses de Oliveira, Mário Lima, Milton Reis,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo
Uma Filho, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Rodri
gues Palma, Severo Gomes, Bígmarínga Seixas, Theodoro
Mendes, Israel Pinheiro, Marcos Lima, Octávio Elisio, Dé
lio Braz, João Natal, Uldurico Pinto, Chagas Rodrigues,
Daso Coimbra, João Agripino, Roberto Brant, Vicente
Bogo, Alceni Guerra, Arnaldo Prieto, Carlos Ohíarellâ,
Christóvam Chiaradia, Edme Tavares" Eraldo Tinoco,
Francisco Benjamim, José Jorge, José Lins, José Thomaz
Nonô, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Pau
lo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Viei
ra, José Tinoco, Antônio Carlos Konde Reis, Darcy Pozza,
Gerson Peres, Jarbas Passarãnho, José Luiz Maia, Virgí
lio Távora, José Mauricio, Bocayuva Cunha, Francisco
Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Plínio Arruda
Sa,mpaio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, José Maria Ey
mael, Haroldo Lima e Roberto Freire. Votaram NÃO os
seguintes Senhores Constituintes: Ademir Andrada, Car
los Moscom, Cristina Tavares, José Ignácio Ferreira, Nil
son Gibson, Paulo Ramos, Renato Vianna, Vilson Souza,
Afonso Arinos, Lysâneas Maciel, Jamil Haddad e Antô
nio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 76 Constituintes;
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votaram NÃO 12 Constituintes. Total: 88 votos. O Desta
que foi aprovado.

Destaque n.? 004023-87 - Emenda n,? ES
22752-1, do Sr. José Jorge, "que modifica o art. 81,
do Substitutivo n.O 1 (art. 59, do Subsij.tutivo
n.O 2)". (298.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Há sobre
a mesa requerimento, cujo primeiro signatário é o Cons
tdtuínta José Lins, acompanhado de assinaturas dos de
mais Líderes, de preferência 'Para a votação do Destaque
n. O 4923. correspondente à Em€nda n.o 22752, referente
ao TItulo IV do Capítulo r.

Em votação. (Pausa)

Aprovado.

Concedida a preferência, passamos ao destaque.
Em votação o Destaque n.o 4023, requerido pelo Cons

tituinte José Jorge, referente à Emenda n.o 22752, cor
respondente ao art. 59 do 2.0 Substdtutivo.

Concedo a palavra ao Constituinte José Jorge.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Presi

dente, 8r.as e 81's. Constituintes, este é o destaque que
comecei a encaminhar anteriormente e que, por engano
d.a Mesa, foi colocado em ordem inversa à que deveria
f:car. Como eu havia começado a explicar, na subcomís
sao do Poder Legislativo e na Comissão de Organização
dos Poderes discutiu-se bastante o quorum nas Casas Le
gíslatívas, Esse foi um dos mais discutidos temas. Inclu
srve, naquela fase de encaminhamento de sugestões ou
de emendas aos anteprojetos, diversos Parlamentares,
dentre os quais citaria o Constituinte Oswaldo Lima Fi
lho, fizeram encaminhamento de emendas referentes a
esse assunto. Com isso, na Oomãssâo e na Subcomissão
encontramos uma solução, com base numa emenda d~
Constituinte Fernando Henrique Cardoso. Nossa emenda
d'z o seguinte:

"Salvo disposição constitucional em eontrá
rio, as deliberações de cada Casa e de suas Co
missões serão tomadas por maioria dos votos pre
sentes, desde que esta maioria não seja inferior
a um qudnto do total dos seus membros."

Portanto, as deliberações deveriam tem um quinto ou
20% dos votos favoráveis, para serem aprovadas. Atual
mente, para serem aprovadas, devem ter 25% de votos
favoráveis. Como o quorum mínimo é de 50%, elas devem
ter metade de cinqüenta, ou seja, vinte e cinco. A emen
da diminui para 20% do quorum favorável, exatamente
com a idéia de que a agilização dos trabalhos. legislativos
é fundamental para as novas atríbuãções que teremos, a
partir da nova Constituição.

Temos hoj e um Legislativo que não legisla. Mais de
duzentos decretos-leis ainda não foram aprovados. Temos
um Legislativo que são exerce suas funções. É por isso que
esse quorum ainda permite que ele funcione. Na verdade,
o funcionamento do Legislativo é prejuddcado pela ausên
cia de Parlamentares, o que muitas vezes, prejudica o
trabalho daqueles Parlamentares etetívaãnente interes
sados em que se decidam esses temas. Na Comissão de
Organização dos Poderes e Sistema de Governo, chegou-se
à conclusão de que uma das melhores maneiras de fazer
'Com que houvesse presença efetiva dos Parlamentares
seria exatamente através da dímísuíção do quorum, por
que só assim os parlamentares, tendo medo de que aque
las fossem aprovadas, estariam presentes na Comissão.

O Constituinte Oswaldo Lima Filho, que encaminhará
depois de mim e que tem um destaque igual a este, na
sua justificativa, comparou o quorum do Congresso bra
sileiro com o de todos os Congressos dos países mais im
portantes do mundo, mostrando que todos eles têm um

quorum inferior até mesmo ao que estamos propondo nes
ta emenda.

Em nossa emenda. baixamos o quorum de 25 para
20% dos votos favoráveis, porque achamos que assím agi
lizaremos o trabalho do Poder Legislativo.

Por outro lado, uma das filosofias que norteou este
capítulo que trata do Legislativo foi no sentido de, ao
mesmo tempo em que concedemos novas atribuições ao
Legislativo, descentralízá-Io através das Comissões e de
um quorum que permita a presença efetiva dos Parlamen
tares no Congresso.

Espero que V. Ex.a reconheçam que todos nós nesta
Casa somos conservadores em relação às mudanças. Em
todos os pontos em que o Relatório mudou as atníbuíções
do Legislativo, houve uma série de emendas no sentido
de que ele continue como é atualmente. A tendência é de
sermos conservadores em relação a este assusto. Mas acre
dito que estaremos dando contribuição efetiva à dinami
zação do Legislativo se estabelecermos um quorum que
possa garantir a presença dos Parlamentares nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarínho) - Antes de
conceder a palavra aos oradores inscritos, há de se regís
trar um fato: o nobre Constituinte Oswaldo Lima Filho
apresentou emenda com a mesma redação e fez o pedido
de preferência utilizando-se do que lhe faculta a norma,
quando o correspondente a 10% dos Constituintes assinam
em vez dos Líderes. A Mesa deu preferência ao Consti
tuinte José Jorge, cuja emenda vinha com pedido de pre
ferência assinado por todos os Líderes, o que significa que
não há prejuízo na duplicidade da apresentação das emen
das, que são iguais, ípsís Iítterís.

Tem a palavra, para encaminhar contra, o Constituin
te Adylson Motta.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr. Pre
sidente, em breves palavras manifesto-me contrariamen
te ao pretendido nessa emenda.

Acredito que uma das imagens mais negatdvas que o
Parlamento brasileiro tem apresentado, e inclusive tem
sido explorada nacionalmente, é a do plenário vazio. Ain
da não conseguimos reunir dez Congressistas para vetar
as matérias no Congresso Nacional. Para dar a V. Ex.as
um exemplo, não conseguimos votar, neste ano, uma men
sagem presídeneíal em reunião do Congresso Nacional.

Parece-me, Sr. presidente, que temos de fazer o con
trário: estipular algumas medidas que tornem mais
atraente o trabalho do plenário, porque, acolhendo esta
emenda proposta, estaremos oficializando a negligência, a
irresponsabilidade e a ausência do parlamentar no tra
balho de plenário, o mais importante das casas Legísla
tívas, porque aqui se inicia o processo como também é a
última instância das decisões.

Quero dizer a V. Ex.a que podemos recorrer a outro
expediente. Talvez, por meio de decisões internas da Casa
possamos até reduzir o número de sessões da Câmara ê
do Congresso. Ao invés de termos reuniões diariamente
que se façam reuniões duas ou três vezes por semana. Mas
que se exija, para funcionamento e decisões em plenário
no mínimo a maioria absoluta. Então, as decisões comuns
seriam tomadas por maioria simples, desde que assegu
rado o quorum de maioria absoluta.

Queria encaminhar contrariamente porque, Se apro
varmos esta emenda, ldquidaremos com o que ainda resta
do plenário do Congresso Nacional e das Câmaras Legis
lativas. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar a favor da emenda, que é similar à sua, tem a
palavra o nobre Constituinte Oswaldo Lima Filho.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO LIMA FILHO - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, lamentavelmente, as
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observações do nobre Deputado Adylson Motta não encon
tram respaldo no estudo, no exame e na apreciação do fun
cionamento dos Parlamentos em todo o mundo. (Muito
bem l)

Esta emenda resultou de uma sugestão feita por mim
à Comissão do Poder Legislativo, onde foi acolhida pelo
ilustre Presidente Bocayuva Cunha, que se debruçou sobre
o assunto e a adotou, e pelo nobre Relator José Jorge, que
também, minuciosamente, estudou a matéria e a incluiu no
seu parecer. Ela resulta de um estudo antigo feito por mim
desde que cheguei ao Congresso Nacional, quando fui bus
car nos comentaristas o funcionamento dos Parlamentos e
a razão do quorum. O que me levou a defender sempre o
quorum baixo foi a lição do mestre do Parlamento brasi
leiro: Rui Barbosa. Rui Barbosa dizia que na Inglaterra o
quorum, o número de representantes necessários à Assem
bléia para deliberar, foi sempre extremamente exíguo. Sob
Cromwell, no século XVII, a Câmara dos Comuns, com 360
Deputados, inclusive da Escócia e Irlanda, funcionava com
60. Diz Erskine May:

"The upper house may proceed with busíness,
if only three lords are present."

A Câmara dos Lordes, dizia Bryce, funciona com 2
membros e a Câmara dos Comuns, cujo quorum é de 40
Deputados, é uma Câmara eletiva com 760 Deputados. Bas
ta-lhe, para funcionar, a assistência de 40 Deputados.

Em 1801, tentou-se elevar esse ínfimo limite a 60 Depu
tados, mas o alvitre não prevaleceu, subsistindo até hoje
o mínimo já instituído antes da Revolução de 1640 e de
pois dela restabelecido. A regra é de 40 Deputados presen
tes, o que representa a décima sétima parte da Casa.

Ora, Srs. Constituintes, não há entre os Parlamentos
- e a Câmara dos Comuns é chamada de a "mãe dos Par
lamentos", como dizia Ruy Barbosa nesse 'Comentário 
nenhuma Casa que tenha mais alto respeito do que o
próprio Parlamento inglês.

Ao contrário do que imagina o nobre Constituinte
Adylson Motta - e a matéria é de grande importância e
representa uma mudança fundamental - só o quorum
baixo pode trazer os Deputados a plenário, porque O que
ocorre freqüentemente é que os Deputados se ausentam
porque sabem que, na sua ausência, nenhuma deliberação
será tomada. Podem cuidar dos seus negócios, prazeres e
lazer certos de que a Câmara dos Deputados ou o Senado
Federal não tomará nenhuma deliberação. No dia em que
souberem que haverá deliberação com ou sem presença,
eles aqui estarão para influir no resultado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, a emenda,
exatamente igual à do ilustre Constituinte José Jorge, diz:

"Salvo disposição constitucional em contrário,
as deliberações de cada Casa e de suas Comissões
serão tomadas por maioria de votos dos presentes,
desde que esta maioria não sej a inferior a um
quinto do total dos seus membros."

Sr. Presidente, era o que tinha a dizer.

Durante o pronunciamento do Sr. Oswaldo Li
ma Filho, o Sr. Jarbas Passarinho, 3.o-Vice-Presi

dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Aluizio Campos, l.°-Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - concedo a

palavra ao nobre Constituinte Theodoro Mendes, para en-
caminhar contrariamente.

O SR. CONSTITt:i'INTE THEODORO MENDES - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, em que pese aos' ju
diciosos argumentos expendidos desta tribuna pelos no
bres Oonstituintes Oswaldo Lima Filho e José Jorge, pen
sar-se que a diminuição do quorum resolverá o problema
da ausêncía de Parlamentares é uma falácia. Na realidade,
não podemos admitir que apenas um quinto de parlamen-

tares - hoje cem - seja suficiente para deliberar. Serão
apenas cinqüenta e um parlamentares elaborando uma lei
a ser obedecida por toda a sociedade. !Representará a von
tade de apenas 10% dos parlamentares. A aprovação desta
emenda viria, isto sim, obrigar a sociedade brasileira a
obedecer a uma lei aprovada por uma reduzidíssima mino
ria. Na minha opinião a lei daí oriunda não representaria
a vontade da maioria dos representantes do povo e permi
tiria que a minoria elitizasse a legislação, através de cin
qüenta e um dos seus parlamentares.

Não é possível de forma alguma argumentar-se 'que a
ausência de parlamentares no plenário venha a ser modifi
cada porque a minoria poderá deliberar. Acho que outros
instrumentos deverão ser adotados para que os membros
desta Casa aqui compareçam, com a presença da maioria
absoluta dos seus membros, se possa deliberar por maioria
simples.

A aprovação da proposta do nobre Constituinte José
Jorge permitirá que, ao contrário do que foi argumenta
do, tenhamos, isto sim, não só a ausência ao plenário,
como também a elaboração de legislação em completo de
sacordo com a representação que esta Casa deve ter com
relação à sociedade brasileira. Por isso, encaminho con
trariamente à emenda apresentada pelo Constituinte José
Jorge.

Durante o pronunciamento do Sr. Theodoro
Mendes, o Sr. Aluízio Campos, Primeiro-Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice
Presidente.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a. a palavra.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, no encaminhamento contra do Constituinte
Theodoro Mendes houve um erro de fato. S. Ex.a enca
minhou contra - e isso pode induzir o Plenárío a um erro
algo que absolutamente não está na emenda. O que a
emenda diz - e é preciso que fique claro que não é o que
o Constituinte acabou de afirmar ao Plenário - é que,
salvo disposições constitucionais- em contrárío, as nossas
deliberações serão tomadas por maioria dos votos presen
tes, desde que essa maioria não seja inferior a um quinto
do total de seus membros. Portanto, não é o que o nobre
Constituinte está dizendo. :É preciso que haja 20% de votos
favoráveis.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A inter
venção de V. Ex.a foi esclarecedora. Agradeço a V.Ex.a

Pergunto se a Relataria usará a palavra. (Pausa) Nã-o
a usando, vamos passar à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Carlos
Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian,
Fernando Henrique oardoso, Fernando ~ra, Haroldo Sa
bóia, João Hermann Neto, José Fogaça, José Ignácio Fer
reira, José Paulo Bisol, José Serra, Mário Lima, Milton
Reis, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna,
Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna,
Israel Pinheiro, Octávio Elísio, José Costa, João Natal, Ul
doríco Pinto, Vilson Souza, Chagas Rodrigues, Michel Te
mer, Antonio Mariz, Afonso Arinos, José Jorge, José Lins,
José Thomaz Nonô, Mário Assad, Osvaldo Coelho, Enoc
Vieira,' José-Tinoco, Valmir Campelo, Gilson Machado, José
Maurício, Lysâneas Maciel, Bocayuva Cunha, Francisco
Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Plínio Arruda
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Sampaio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, José Maria
Eymael, Haroldo Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad. Vo
taram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Alfredo
Campos, Antônio Britto, Carlos Sant'Anna, João Calmon,
José Freire, José Geraldo, José Ulisses de Olíveíra, Nelson
Carneiro, Nilson Gibson, Rodrigues Palma, Theodoro
Mendes, Délio Braz, Antoniocarlos Mendes Thame, Edme
Tavares, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Ricardo Fiúza, Jo
fran Frejat, Paes Landim, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz
Maia, Adylson Motta. ABSTENÇÃO do Senhor Constituin
te Eraldo Tinoco.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 60 Constituintes;
votaram NAO 25 Constituintes; absteve-se de votar 01
Constituinte. Total: 86 votos. O Destaque foi aprovado.

Destaque n.o 006354-87, do Sr. Bonifácio de
Andrada, "que suprime do art. 62 as palavras "sal
vo relação de delitos praticados anteriormente",
do Substitutivo D.o 2". (299.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há sobre
a mesa requerimento de preferência para votar o Desta
que n.O 6354.

Os Constituintes que estão de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa)

Aprovado.
Trata-se de matéria apresentada pelo Constituinte Bo

nifácio de Andrada e que se refere ao art. 62, § 1.0, do
Substitutivo II, que diz o seguinte:

"Art. 62. Os Deputados e Senadores são in
violáveis por suas opiniões, palavras e votos.

"§ 1.0 Desde a expedição do diploma, os mem
bros do Congresso Nacional não poderão ser pre
sos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem
processados criminalmente, sem prévia licença de
sua Casa, salvo em relação a delitos praticados an
teriormente."

A proposta do Constituinte é excluir do texto este
final: "Salvo em relação a delitos praticados anterior
mente." Portanto, S. Ex.a quer admitir que os delitos
praticados anteriormente também fiquem dentro das imu
nidades do Parlamentar.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Bonifácio de
Andrada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
81'. Presidente, 81'S. Constituintes, a matéria em discussão
e que passará à votação parece-me de grande importância
para a garantia do Deputado e do Senador no exercício do
seu mandato. Vamos votar um tema ligado às imunidades
parlamentares. O Substitutivo 1 do ilustre Constituinte
Bernardo Cabral não tinha esse trecho referente à imuni
dade parlamentar em relação a crimes praticados anterior
mente ao mandato. Agora o ilustre Relator colocou isso
neste texto. Ficamos com o texto do chamado Cabral 1. Por
quê? Porque o texto de Cabral 1, na definição das imuni
dades parlamentares, é o mesmo do Constituinte Egídio
Ferreira Lima, que quando fez o seu relatório, colocou o
princípio das imunidades parlamentares sem essa exceção.
O Constituinte José Jorge, quando fez o seu trabalho na
Subcomissão, também colocou a imunidade parlamentar
sem essa exceção. Agora, tanto o Constituinte Egídio Fer~
reíra Lima quando o Constituinte José Jorge estão de acor
do com todas as Constituições brasileiras. As Constituições
de 1891, 1934, 1946, e mesmo a de 1824, definem a imuni
dade parlamentar como uma garantia que o povo dá ao
eleito, que a democracia dá ao eleito, suspendendo, du~

rante o exercício do mandato, qualquer processo judi
cial.

81'. Presidente, a doutrina democrática é muito lógica.
No momento em que o povo, pela sua maioria, elege um
representante para o Congresso Nacional, nesta hora o
povo dá ao representante um status com garantias maio
res para o exercício do mandato. Para o Deputado ou Se
nador ser processado, é preciso haver a licença da Câma
ra ou do Senado. Essa é a doutrina tradicional, essa é a
doutrina democrática.

Queremos que saia desse artigo as palavras "salvo em
relação a delitos praticados anteriormente, porque, se
ficarem no conceito de imunidade, qualquer Deputado ou
Senador, no exercício de sua atividade parlamentar, pode
rá ser surpreendido com um processo-crime, no qual nem
a Câmara dos Deputados nem o Senado Federal irá dar
autorização para que ele seja levado perante o pretórío,
perante o juiz.

Quer dizer, se mantivermos o texto com essas palavras
que aí estão, estaremos enfraquecendo as nossas garantias,
e qualquer um de nós, no exercício do mandato parlamen
tar, poderá ser processado, independentemente de autori
zação da nossa Casa legislativa. Isso enfraquece a nossa
presença dentro do Congresso Nacional. Portanto, o Depu
tado ou Senador só pode ser processado com a autorização
da sua Casa legislativa.

É lógico que, depois de terminar o mandato, ele pode
ser processado. Depois de terminar o seu mandato, ele pode
enfrentar o pretório criminal; mas durante o mandato ele
precisa dessa garantia.

Sr. Presidente, contra a nossa tese, usará da palavra
nesta ou naquela tribuna o brilhante Constituinte Pimen
ta da Veiga, filho de um dos mais importantes e ilustres
criminalistas brasileiros, o Prof. Pimenta da Veiga, de gran
de memóría em nosso Estado e que desapareceu jovem da
vida pública de Minas Gerais. S. Ex.a traz, assim, uma in
clinação para o Direito Criminal e suas palavras serão
favoráveis à tese que está contida no Substitutivo 2, que
me parece contrária às garantias constitucionais dos De
putados e Senadores.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra tem a palavra o nobre Constituinte cita
do, Pimenta da Veiga.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, 81'S. Constituintes, as referências elogiosas fei
tas pelo Constituinte Bonifácio de Andrada a mim e à
minha família certamente não são decorrentes do receio
que 8. Ex.a tenha pelo que vou dizer, pelos argumentos
que pretendo alinhar, mas são frutos, com toda a razão,
da grandeza de seu espírito e da generosidade de sua
figura.

Lamento estar em absoluta dívergêneía com a tese
exposta pelo eminente Constituinte Bonifácio de Andrada.
Estamos discutindo neste artigo a mais importante prer
rogativa parlamentar: a imunidade que não é nem do par
lamentar, mas do Parlamento. Este instituto existe desde
os primeiros tempos do Parlamento. Surgiu na Inglaterra
para proteger os primeiros parlamentares ingleses que de
sejavam estabelecer leis fiscais contra a vontade da Coroa.
Para resguardar a ação parlamentar era indispensável que
eles estivessem protegidos em seus direitos de expressão,
por palavra, opinião e voto, contra qualquer acusação fei
ta no exercício do mandato.

O texto do Relator é absolutamente claro: protege o
que deve ser protegido; protege a ação política do parla
mentar, o seu mandato, desde a expedição do diploma. Não
incorre no grande erro proposto aqui pelo nobre Consti
tuinte Bonifácio de Andrada: não protege atos anteriores
à expedição do diploma.

Este instituto deve ser colocado nos seus devidos ter
mos para que não fique desmoralizado. A imunidade par-
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lamentar é essencial, mas nem sempre é bem compreendi
da pelo cidadão comum. O que difere o cidadão do par
lamentar é exatamente a imunidade. Temos o dever de
muitas vezes, subir a esta tribuna para fazer denúncias
que um cidadão comum não pode fazer, porque não tem
imunidade. A imunidade nos garante a mais ampla ação
politica, mas nunca pode ser usada para encobrir crimes
cometidos que não tenham inspiração política e, muito
menos, crimes cometidos antes que o cidadão esteja inves
tido na condição de parlamentar.

Se aprovássemos nesta Comissão a emenda proposta
pelo Constituinte Bonifácio de Andrada, ao invés de ele
var o Parlamento, estaríamos desmoralizando-o e, entre
muitas outras hipóteses, permitindo que ocorresse um fato
absolutamente desmoralizante para o Parlamento: estaría
mos permitindo que alguém que houvesse cometido um
crime e que estivesse sujeito a ser penalizado pelo tri
bunal procurasse conquistar o mandato parlamentar, sa
be-se lá por que vias, para proteger-se deste crime, come
tido antes da expedição do mandato.

Se queremos que o Parlamento brasileiro seja acatado
e que este instituto seja bem compreendido e respeitado
pelo povo brasileiro. não podemos, de modo algum, esten
dê-lo à data anterior à assunção do cidadão ao Parla
mento.

Por isso, quero encarecer aos meus colegas Constituin
tes a necessidade de que votem contra essa emenda Se
a aprovarmos estaremos desmoralizando o Parlamento. Não
estaremos trazendo nenhuma nova prerrogativa ao Parla
mento, mas, ao contrário, contribuindo para sua desmo
ralização, com a redução de um atributo indispensável ao
Parlamentar, a prerrogativa fundamental, que é exatamen
te a da imunidade. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Aluízio Campos, para en
caminhar a favor.

o SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, Srs. membros da Comissão de Sistematização, a
imunidade parlamentar é um instituto vinculado à legiti
midade da representação. A emenda do nobre Constituinte
Bonifácio de Andrada é inteiramente procedente, porque
ressalva e evita a possibilidade de perseguições políticas
de adversários contra quem praticou crimes anteriores à
obtenção do mandato legislativo, à representação popular.
Quem julga o comportamento anterior do representante do
povo é o eleitorado. Se, apesar de ter praticado determi
nado crime, muitas vezes justificável perante a opinião
pública, de acordo com as causas e as razões que o terão
motivado, o povo o elege seu representante para a Câma
ra ou para o Senado, há um julgamento.

Então, não se justifica que, no exercício da represen
tação popular, no desempenho do seu mandato, o repre
sentante do povo possa ter sua liberdade de ação restrin
gida, em virtude de fatos que antecederam a eleição. O
grande juiz do mandato popular é o eleitorado, este é
que julga a conduta dos seus representantes anterior à
eleição.

Um candidato de qualquer partido pode estar envol
vido em um crime perfeitamente justificável perante a
opinião pública, como o praticado em defesa, às vezes, de
uma pequena instituição eomunítárâa, de interesse de al
guém desprotegido ou contra os poderosos que perseguem
os mais fracos. Essa ação fica ehaneelada pela opinião do
eleitorado que o elege seu representante à Câmara ou ao
Senado. Então, politicamente não há razão alguma para
se restaurar a vivência desse fato crímínoso durante o
exercício do mandato. O mandato deve ser plena e am
plamente exercido com toda a sua liberdade, no máximo
da sua extensão.

Para os casos indicados no texto - flagrant-e delito
ou processo criminal que conclua pela responsabilidade do
representante - aí, sim, já o princípio está previsto no
seu texto. O § 1.0 do art. 82 restaura o princípio que
foi estabelecido no art. 109, § 1.0 do projeto enviado ao
plenário para a primeira discussão e recebimento da
emenda.

Por esta razão, a Comissão de Sistematização deve
apoiar consciente e legitimamente a emenda do Consti
tuinte Bonifácdo de Andrada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, concedo a palavra ao Constituinte Ly
sâneas Maciel.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, houve uma reunião na ci
dade do Rio de Janeiro, onde o crime organizado deci
diu, entre outras coisas, que deverãa tentar a eleição de
diversos de seus integrantes para adquirir não apenas
uma representação nesta Casa, mas também para obter
uma imunidade não apenas uma representação nesta
Casa, mas também para obter uma imunidade que não
era bem parlamentar, mas criminal, a fim de que seus in
tegrantes não fossem alcançados pela Justiça.

Se aprovarmos a emenda do ilustre Constituinte Bo
nifácio de Andrada, a esta altura dos acostecímentos vá
rios desses contraventores declarados e em potencial serão
estimulados a obter, através da compra - e eles têm po
der econômico para isso - imunidade parlamentar para
seus crimes. Ora, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes,
na verdade é isso o que se está pretendendo através dessa
emenda, de maneira possivelmente inconsciente: possíbí
ldtar que principalmente os chamados criminosos de "co
larinho branco" comprem mandatos parlamentares, a fim
de ficarem fora do alcance da lei comum.

A legislação mais moderna permite que os eleitores
questionem até as ações indevidas daqueles parlamenta
res que estão no exercício do seu mandato. Sugerimos o
voto destituinte, no sentido de que os eleitores pudessem
questionar a permanência ou não, não apenas em épocas
eleítoraís, dos Deputados e Senadores que traíram seu
mandato, que fizeram promessas eleítoraís e não cumpri
ram, que abusaram do poder econômico, ou usaram da
corrupção para se eleger.

Esta emenda dá uma proteção retroativa, que vai es
timular o crime e a corrupção, a fim de que essas pessoas
possam comprar os seus mandatos. O aperfeiçoamento do
sistema democrático não vai aceitar esse tipo de posicio
namento. Já há uma desconfiança [usbífícada em rela
ção aos atos dos nossos parlamentares. Imaginem se es
tendermos essa desconfiança sadia dos setores populares
em relação aos benefícios, às mordomias, agora até a im
punidade! Isto significará pura e simplesmente estabelecer
um ar de integridade, sobretudo para os criminosos do
"colarinho branco". Portanto, não podemos, de forma al
guma, apoiar uma emenda que vai enfraquecer aânda
mais, de maneira injustificada, a já frágil eonríanca que
os eleitores têm nos Srs. e sras, Parlamentares. "

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
ilustres membros da Comissão de Sistematização, a Re
lataria reconhece no nobre Constituinte Bondfáeío de An
drada o liberal empedernido de grande tradição, homem
dotado de inequívoco senso de honestidade e boa fé. Os
aspectos posítívos da emenda supressiva que S. Ex.a apre
senta foram por ele evídeneíados, No entanto, a relato
ria pondera que esses aspectos positivos são superados
pelos negativos, que, ínclusíve, poderiam permitir que o
praticante de determinado delito, de determinado crime
pudesse sair em busca de um mandato para sua autopro
teção, para que o mandato fosse um biombo, um escudo
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contra a Justiça. Nesse sentido e baseada na argumenta
ção do Constituinte Lysâneas Maciel e do ilustre Consti
tuinte, também míneãro, Pimenta da Veiga, a Relatoria é
pela manutenção do texto e contrária à emenda supres
síva.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Alfredo Campos, Aluízio Campos, Fernan
do Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Lyra,
Haroldo Sabóia, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Ro
drigues Palma, Sigmardnga Seixas, Virgildásio de Senna,
Is,rael Pinheiro, José Costa, João Natal, Chagas Rodrigues,
Michel Temer, Antonio Mariz, Jorge Hage, Miro Teixeira,
José Jorge, José Lins, José S'antana de Vasconcellos, José
Thomaz Nonô, Mal'condes Gadelha, Paes Landim, Moza
rtldo Cavalcanti, Gerson P,eres, Bonifácio de Andrada,
Brandão Monteiro, José Maurícdo, Francisco Rossi, Gas
tone Righi, Plinio Arruda Sampaio, José Genoíno, José
Maria Eymael, Haroldo Lima, Roberto Freire e Antonio
Farias. Votaram NÃO os Senhores Constituintes: Ademir
Andrade, Artur da Távola, Carlos Mosconi, Celso Doura
do, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Uma, João Calmon,
João Herrmann Neto, José Fogaça, José Freire, José Ge
raldo, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa,
José serra, José Ulisses de Oliveira, Mário Lima, Milton
Reis, Nelton Friedrich, Nilson Gdbson, Pimenta da Veiga
Renato Vianna, Severo Gomes, Theodoro Mendes, Wilson
Martins, Octávio Elísio, Ulduríco Pinto, Vilson Souza, aloy
sío Chaves, Antoniocarlos Miendes Thame, Arnaldo Prieto,
Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Luís
Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa, Rica'rdo Fiúza, San
dra Cavalcanti, Enoc Vieira, José Tinoco, Jofran Frejat,
Valmir Campelo, Gilson Machado, Antônio Carlos Konder
Reis, Jarbas Passarinho, Adylson Motta, Lysâneas Maciel.
Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oldveira e Jamil Haddad.
ABSTENÇÃO do Senhor Constituinte José Luiz Maia.

O SE. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 39 Constituintes;
votaram NÃO 51 Srs. Constituintes; absteve-se de votar
1 Constituinte. T<ltal: 91 votos. O Destaque foi rejeitado.

Peco a atencão da Casa, particularmente dos Srs.
Deputado.s, para' a comunicação que tenho a fazer, em
nome do Presddente da; Câmara dos Deputados ,e que con
ta com a assinatura dos lideres dos partidos na Câmara
dos Deputados. !ffi o seguinte o teor da mesma:

"Solicitamos a V. Ex.a seja mantida a sessão
da Câmara marcada para hoje, às 22 horas, tendo
'em vista as inadiáveis matérias constantes da
Ordem do Dia para votação."

A Câmara dos Deputados, então, realizará uma ses
são às 22 horas de hoje.

Destaque n. O 004027-87 - Emenda n.o ES
22757-2, do Ss. José Jorge, "que modifica o inci
so I do art. 87, do Substitu1ji.vo n.O 1" (art. 65, in
ciso I do Substitutivo n.O 2". (300.a votação)

O SE. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há so
bre a mesa requerimento, nos termos regimentais, de pre
ferência para a votação do Destaque n.? 4027, com refe
rência à Emenda n.O 22757.

Em votação o requerimento. (Pausa) aprovado.
Passo, 'então, à votação do destaque objeto da prefe

rência, de autoria do COnstituinte José Jorge.

Tem S. Ex.aa palavra.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Presiden

te para não cansar a Casa, pediria ao oonstãtuínte José
Thomaz Nonô que, em meu nome, encaminhasse a vota
ção do destaque, já que o fiz diversas vezes.

O SE. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte José Thomaz Nonô, que defenderá
a Emenda n.> 22757.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONõ - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a emenda de autoria do
nobre Constituinte José Jorge inova o dispositivo do Subs
titutivo, facultando ao Parlamentar ser investido, sem
perda do seu mandado, nal função de Chefe de Missão Di
plomática e na de Secretário de Prefeituras das Capitais.

O nobre Constituinte José Jorge houve 'Por bem in
sem 'esses dois ttópicos no texto oferecido pelo Substitu
tivo n,v 2. Parece-me sobejamente amparada a intenção
do nobre Constituinte. A chefia de missão diplomática, se
bem que não-usual 'e não-rotineira, é função absoluta
mente compatível com a de político, e freqüentemente é
até desejável seja exercida rpor Parlamentar experimen
tado. Não é da nOSE,a tradição, pois costumeiramente en
frentavam-se resistências por parte do corpo profissional
do Itamaraty, que sempre, de maneira direta ou indireta
fez sentir sua presença nesta Casa em outras experiências',
em outros momentos constítncíonaís, obstaculizando esse
avanço.

li: conveniente ressaltar aqui que essa proposição foi
aprovada tanto na Subcomissão como na Comissão Temá
tica que trataram da questão, Na medida em que o Subs
titutivo estende a possibilidade de o Parlamentar ser Se
cretário de Estado, sem perda do seu mandato eletivo,
é evidente que, à vista; da dímensâo que tomam algumas
prefeituras neste Pais, mormente as metropolítanas, as
das Capitais de Estado, é absolutamente factível que tam
bém seja Secretário de Prefeitura Mundeípal.

IÉ dentro desse espírito que solicitamos à Casa, aos
Srs. Parlamentares, que dêem apoio à emenda do nobre
Constituinte José Jorge, que, crepito, mereceu aprovação
majoritária tanto na Subcomissão como na Comissão Te
mática que abordaram a questão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar a votação, a favor da matéria, tem a palavra o
Constituinte Milton (Reis.

O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS - Sr. Presi
dente; sras, e Srs. Constituintes, a emenda substitutiva
apresentada pelo Constituinte José Jorge objetiva que O
parlamentar possa vir a ser Chefe de Missão Diplomática
permanente, Embaixador Plenipotenciário, se escolhido
pelo Presidente da República, como espero, no regime pre
sidencialista.

Sr. Presidente, srs. Constituintes, se um Deputado ou
Senador pode ser Secretário de Estado, Ministro de Estado,
por que não poderá ser Embaixador o que seria mais do
que normal? A história republicana apresenta exemplar,
segundo os quais ilustres ex-Ministros de Estado e oficiais
generais são convidados para ser Embaixadores. Por que
não pode o Parlamentar exercer tão alta função? Para
se dedicar à diplomacia é mister que se tenha sensibilida
de política, que se trate de alguém preocupado com as
razões de Estado, que tenha espírito público, portanto. Ou
tros requisitos da diplomacia moderna são o descortino,
visão e conhecímento dos problemas, sobretudo os de ordem
internacional. E qual dos Deputados ou dos Senadores que
não tem essa visão? Não chega aqui, Sr. Presidente, alguém
que não tenha efetiva qualificação para tanto. Se não
tiver qualificação cultural, terá, entretanto, a visão inata
do homem de Estado, a sensibilidade, o descortino. Senão,
~atalmente ficará numa suplência bem afastada. A eleição,
sobretudo no sistema de pluralidade partidária, envolve
um número imenso de candidatos. No meu Estado, por
exemplo, havia 820 candidatos à Câmara Federal para
apenas 53 vagas. Ora, evidentemente, quase sempre os
mais capazes, os mais hábeis, os professores da vida, com
vocação para a política e para a vida pública são os esco
lhidos. Há exceções honrosas - e eu as compreendo, por-
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que circunstanciais. Mas, em tese, o Deputado ou o Se
nador tem todas as condições para bem representar o
País em qualquer das funções permanentes que venha a
exercer, caso aprovada essa emenda cujo destaque foi
requerido.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Constituintes e mem
bros da Comissão de Sistematização, acho que seria uma
capitis diminutio para nós, políticos, para nós, homens
públicos, se não aprovássemos emenda tão importante que,
sem dúvida alguma, contribuirá para engrandecer a vida
pública do País. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra tem a palavra o Constituinte Egídio Fer
reira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERlREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, quando o Parlamentar
recebe a representação, ela lhe é conferida para que
exerça o seu mandato em toda a plenitude no Parlamento.
A sua saída, a sua licença para exercer funções no Exe
cutivo é uma exceção.

No sistema parlamentar, em virtude da co-responsabi
lidade, da simbiose entre o Governo e o Parlamento, ela é
normal e necessária. Dentro dessa filosofia, o elenco do
inciso I, do art. 65, está p-erfeito ao dizer "investido na
função de Primeiro-Ministro, de Ministro de Estado, Go
vernador de Territ6rio, Secretário de Estado, do Distrito
Federal, ou de Territórios". O que se quer fazer agora?
Quer permitir-Se que o Parlamentar se licencie para ser
chefe de missão diplomática permanente. Isso é um erro,
é um caminho para a fraude, para o aliciamento conde
nável de Parlamentares, permitindo o acesso de suplen
tes e resolvendo impasses menores referentes a interes
ses políticos. O Parlamentar pode exercer a missão diplo
mática em caráter temporário e especial. Isso tem sido
feito e é da tradicão do nosso País. Mas nunca foi dessa
tradição conferir ao Parlamentar a chefia de missão di
plomática de caráter permanente. Com isso estaríamos
lesando a representação, a política externa, a Chancela
ria, a carreira que ela representa, para a qual os seus
homens e seus titulares são preparados.

Ademais, quando se pretende estender a franquia ao'
secretário das prefeituras das capitais 'do País, estabele
ce-se o critério discriminatório. Por que o Secretário de
Florianópolis e não o de Ribeirão Preto, que é uma cida
de muito maior em população, pela sua economia e cul
tura? Por que João Pessoa '6 não Pelotas? É uma discri
minação condenável. O elenco, como posto, sob o aspecto
técnico alcança o âmbito do Governo Federal e do Esta
do e basta-se aí. Não vamos lesar a nossa política exter
na, não vamos misturá-la com a política menor. A nossa
política externa é motivo de orgulho para todos os bra
sileiros. O regime autoritário não conseguiu lesar a linha
de correção, de precisão, de isenção, de avanço e moder
nização da nossa polítíca externa graças ao nosso siste
ma de carreira, à preservação do nosso serviço diplomá
tíco, sem a interferência de política menor e miúda. Es
pero que esta Casa rejeite a emenda porque, assim fazen
do, estará preservando nossos melhores valores como Par
lamentares e nossos valores como Nação que se quer civi
lizada e desenvolvida.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Relator Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, a emenda ora em
votação pretende, com algumas alterações de fundo, res
tabelecer dispositivo constante das Constituições de 1946,
1967 e da atual Carta Magna.

O art. 49 da Constituição de 1946 estabelecia:

"É permitido ao Deputado ou Senador, com
prévia licença de sua Câmara, desempenhar mís-

são diplomática de caráter transitório, ou parti
cipar, no estrangeiro, de congressos, conferências
e missões culturais."

Em 1967, dispositivo análogo ao da proposta rezava,
no art. 38, § 2.0 :

"Com licença de sua Câmara, poderá o Depu
tado ou Senador desempenhar missões temporá
rias de caráter díplomátíeo ou cultural."

O mesmo dispositivo consta na Constituição atual. Há
precedentes, e precedentes históricos, no que toca ao exer
cício de função diplomática por Parlamentar. Se a me
mória me socorre neste instante, não estarei faltando à
verdade se lembrar à Comissão de Sistematização que o
eminente Constituinte Afonso Arinos, hoje Presidente da
nossa Comissão. exerceu as altas funções de Embaixador
do Brasil junto à missão permanente acreditada na ONU,
sem se desvincular, sem se despir da condição de repre
sentante do povo do Estado do Rio de Janeiro na Câmara
Alta. Outro antecedente vale aqui recordar, o do Senador
Auro Soares de Moura Andrade. Após S. Ex.a ter deixado
a Presidência do senado, o Presidente da República en
caminhou mensagem àquela Casa, propondo seu nome
para Embaixador Plenipotenciário do Brasil junto ao Go
verno da Espanha. A mensagem foi 'encaminhada à Co
missão de Constituição e Justiça, e 'esta, analisando o pa
recer do nobre Sr. Benador Camilo Nogueira da Gama,
entendeu que a função de Embaixador, na forma propos
ta pela mensagem presidencial, era de caráter temporá
rio. Fui o Relator da mensagem na Comissão de Relações
Exteriores e examinei apenas o mérito. sem fazer qual
quer comentário sobre a constitucionalidade e a juridici
dade da proposta do Presidente da República, e a men
sagem foi aprovada.

O que a -emenda propõe, no meu entendimento, é uma
faculda de. Ela não está recomendando uma regra a ser
utilizada pelo Poder Executivo com a freqüência, com a
instância que poderia, sem dúvida alguma, resultar em
abusos, em excessos e em desvírtuamento do exereícío da
função de Parlamentar. O que a emenda pretende é per
mitir que o Chefe de Estado, em determinados momen
tos, possa atribuir a um Sr. Senador e a um Sr. Deputado
a função de Embaixador Plenipotenciário. As circunstân
cias, condições, não raro, não apenas o admitem, como
o recomendam, e volto a lembrar o caso do eminente Sr.
Senador Afonso Arinos de Melo Franco, que havia dei
xado as altas funções de Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores.

O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS - San Thiago
Dantas também, na ONU.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) _
Mas creio que não era Parlamentar, se a memória não
me falha.

O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS - Era Depu
tado.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) 
Era Deputado? O nobre Constituinte Milton Reis lembra
mais um precedente. O Sr. Constituinte Afonso Arinos
havia deixado a Pasta das Relações Exteriores e o Brasil
vivia um momento muito difícil na Organização das Na
ções Unidas. Discutia-se a questão da discriminação racial
e do coloníalísmo. O Constituinte me corrija se eu estiver
incorrendo em alguma falta de precisão na lembrança
do fato histórico. Lembro-me de que, na Assembléia Geral
da ONU de 1962, discutia-se como matéria preferencial da
pauta o coloníalísmo e a discriminação racial. No que se
refere ao eoloníalísmo, a posição brasileira era extrema
mente dificil, porque o Brasil vinha votando com Portugal
no que toca à independência das chamadas Províncias
Ultramarinas. Foi naquele ano que o Brasil mudou seu
voto, primeiro se abstendo e, em seguida, votando com
a maioria esmagadora dos representantes na Assembléia
Geral da ONU.
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Sr. Presidente, essas lembranças muito rápidas me
levam a reconhecer a importância de a Constituição facul
tar ao Parlamentar a aceitação de uma função diplomá
tica de caráter permanente e também permitir que o
Chefe de Estado se utilize da sabedoria, do conhecimento
e do prestígio de um senador ou Deputado para dar solu
ção a um caso diplomático que requeira cuidado, precisão
e experiência.

Concluo, Sr. presidente, lembrando um fato que jus
tifica as considerações que ora realizo. Em determinado
momento do segundo Governo do Presidente Getúlio Var
gas, por inadvertência ou erro, a então Comissão de Rádio,
que era subordinada ao Ministério da Viação e Obras
Públicas, invadiu as ondas destinadas, em acordo inter
nacional, à República do Chile. O Presidente Getúlio
Vargas, diante de um problema extremamente complexo
e delicado, utilizou-se do grande catarínense, um dos
mais notáveis que atuaram na vida pública brasileira,
Edmundo da Luz pinto, para fazê-lo Embaixador Especial
junto ao governo do Chile e resolver a questão. O Embai
xador Edmundo da Luz Pinto levou na sua bagagem um
retrato do então presidente da República do Chile, Ga
briel Gonzalez Videla, com uma dedicatória do próprio
punho. Quando foi recebido pelo Chefe de Estado do
governo chileno, usou aquela fotografia para iniciar o
diálogo que, ao final, resultou na solução de questão extre
mamente delicada para as relações entre Brasil e Chile.

Então, Sr. Presidente, Sras e Srs. Constituintes, em
nome do Relator-Geral, manifesto-me favoravelmente à
emenda em votação. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEffiO 
Sr. presidente, eu gostaria que V. Ex.a esclarecesse se
permite também para Secretários Municipais de qualquer
município do País ou só das Capitais.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Só das
Capitais.

Passamos à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Alfredo Campos, Aluízio Campos, Celso
Dourado, Haroldo Sabóia, João Calmon, José Fogaça,
José Freire José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Paulo
Bisol José' Richa, José Ulisses de Oliveira, Milton Reis,
Nels~n Carneiro, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho,
Paulo Ramos Pimenta da Veiga, Renato VIanna, Sígma
ringa Seixas, 'Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna, Wil
son Martins, Octávio Elísio, João Natal, Chagas Rodrigues,
Michel Temer, Antonio Mariz, Roberto Brant, Jorge Hage,
Aécio Neves, Miro Teixeira, Afonso Arinos, Antoniocarlos
Mendes Thame, Christóvam Chiaradia, Francisco Benja
mim José Jorge José Lins, José Santana de Vasconcellos,
José' Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Marcondes Gadelha,
Mário Assad Oscar Corrêa, Ricardo Fiuza, Sandra Caval
canti Enoc Vieira, Jofran Frejat, Valmir Campelo, Gilson
Machado Antônio carlos Konder Reis, Gerson Peres, José
Luiz Mai'a Adylson Motta, José Maurício, Lysâneas Ma
ciel Bocayuva Cunha, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Joaquim Bevilácqua, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno,
Adolfo Oliveira José Maria Eymael, Haroldo Lima, Rober
to Freire Jamil Haddad e Antonio Farias. Votaram NÃO
os Senho~es Constituintes: Abigail Feitosa, Antônio Britto,
Artur da Távola Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho Fernand~ Lyra, João Herrmann Neto, Mário Lima,
Nilson 'Gibson, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Uldu
rico Pinto Vilson Souza, Edme Tavares, Eraldo Tinoco,
José Tino~o Jonas Pinheiro e Virgílio Távora. ABSTEN
ÇãO dos Senhores Constituintes Aloysio Chaves e Jarbas
Passarinho.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -.A.Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 69 Constltumtes;

votaram NãO 18 Constituintes; abstiveram-se de votar
2 Constituintes. Total: 89 votos. O Destaque foi aprovado.

Destaque n,v 000085-87 - Emenda, n," ES
24775-1, do Sr. Cunha Bueno, "que modifica o
art. 92, inciso lI, § 4.°, do Substitutivo n.O 1
(art. 70, § 4.°, inciso 11, do Substitutivo n.? 2)".
(301.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Reque
rímento de preferência, nos termos regimentais, assinado
pelos Líderes de partidos para votação do Destaque
n.? 0085, de uma emenda do Deputado Cunha Bueno.

Em votação o requerimento. (Pausa)

Aprovado.
Em votação o Destaque n,v 0085, requerido pelo Cons

tituinte Cunha Bueno, referente ao texto do art. 70, § 4.°,
inciso 11. S. Ex.a pretende retirar da redação do texto
a expressão "forma republicana".

Tem a palavra o Constituinte Cunha Bueno.
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Presi

dente, srs. Constituintes, pressupõe-se que uma Constitui
ção cujo parágrafo único do art. 1.0 determina que "todo
poder pertence ao povo, que o exerce diretamente. nos
casos previstos nesta Constituição, ou por intermédio de
seus representantes eleitos", seja democrática. A par desta
modificação, respeita-se em todos os seus artigos a sobe
rania do povo. Mas nos encontramos, agora, diante de
um artigo, o que vamos votar, que determina definiti
vamente que a forma de governo tem de ser a republicana.
~te artigo foi incluído na primeira Constituição da Repú
blíca do Brasil, em 1891. Logo após o golpe militar de
1891, os Constituintes da época, temerosos colocaram esta
cláusula que proibia a existência de um movimento orga
nizado de monarquistas no Pais.

Quero esclarecer, uma vez mais, que sem a retirada
da cláusula estaremos limitando o desejo de muitos bra
sileiros que pensam desta forma, que olham os exemplos
de outros países, mais recentemente a forma de governo
da Espanha, capaz de abrigar, dentro do seu território
todas as correntes de pensamento. Por isso, entendemos
que é uma limitação e decorridos mais de 98 anos, não
deveria mais estar consagrada na Carta Constitucional
brasileira.

Quanto à própria Constituição que a Comissão de
Sistematização vai votar, estabelecemos ser possível a
apresentação de emendas populares para que se mude
a Constituição do Brasil. Entretanto, de nada valerão
esta~ emendas populares se essa cláusula permanecer.
Por ISSO, pretendemos que o art. 70, no seu § 4.° inciso II
seja modificado. "

Eu mesmo, nesta Casa, votei a favor da existência do
partido Comunista. Embora não seja comunista, defendo
o direito de que possam se organizar, pregar sua teoria
e seus princípios, e defendê-los livremente no País. Que
remos que possam também os monarquistas se organizar
como movimento e defender seus pontos de vista. Afinal
vivemos em uma democracia. '

ontem, quando aqui discutimos algo semelhante, logo
em seguida recebi a manifestação de apoio de inúmeros
colegas, que, embora não sendo monarquistas, votarão a
favor, para que se acabe com esta limitação no País,
que vem desde o ano de 1891.

Quero, de modo especial, agradecer a todos os colegas
que, mesmo não sendo monarquistas, não querem proibir
a existência de monarquistas no País. As nobres Consti
tuintes Sandra Cavalcanti e Cristina Tavares, embora não
sendo monarquistas, compreenderam a situação, a limi
tação que sofre este segmento de pensamento da popula
ção brasileira, votarão pela supressão dessa cláusula. Em
nome de S. Ex.as agradeço a todos os Constituintes que
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se manifestaram ontem a esse respeito. Temos a certeza
de que hoje darão ao País a última anistia que falta:
a dos monarquistas. No Império nunca houve limitações
para que o Partido R,epublicano pudesse pregar livremente
suas idéias. Já na Convenção Republicana de Itu, no ano
de '1870, os republicanos, Iívremente;" durante o período
do Império, declaravam que desejavam igualar o Brasil
às demais Repúblicas latino-americanas.

Sr. Presidente, Iamentavelmente os republicanos de
Itu conseguiram igualar o Brasil às demais Repúblicas
latino-americanas.

Queremos que a República dê o mesmo tratamento
que a Monarquia deu aos republicanos do Império: deixe
que existam, que se manifestem e preguem as suas idéias.

Agradeço àqueles que, embora não sendo monarquis
tas, votarão a favor da existência de um movimento
monárquico no Pais. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Constituinte Milton Reis para pronunciar-se
a favor da proposta.

O SR. CONSTITUINTE MILTON REIS - Sr. Presi
dente, Sr as e Srs. ,Constituintes, dizia Voltaire com muita
propriedade: "Não concordo com uma só palavra do que
dízeís, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê
lo". A República nasceu após a deposição do Imperador.
Redigiu-se, então, a Constituição Rep,ublicana de 1891.
Aqueles que proclamaram a República, não apenas o Mare
chal Deodoro, Benjamin Constat, seus fundadores, como
também outros que ájudaram na sua construção, acharam
que, para a sua defesa, em virtude das raíses monárquicas
ao longo do Império, era necessário que sé estabelecesse
na Constituição um inciso segundo o qual se proibisse o
regime monárquico. Compreendo essa atitude; era ,uma
deposição' que' podemos analisar. A Monarquia ruiu por
varias razões: primeiro, pelo ideal republicano; segundo,
porque, CDIlf, a abolição da escr,av~turà, os usineiros, que
eram' contra a República ,na_ sua maioria e os barões do
café que, na sua maioria, também defendiam a Monarquia,
com a Lei Aurea deram _as mãos .aos republicanos históri
cos, ,entre os quais quero. citar a fJgura veneranda de João
Pinheiro, ex-Presidente de Minas e, avô de Israel, Pinheiro.
Então, houve a união dos republícanos históricos com .os
Senhores de engenho e os barões do café, possibilitando
que o ideal republicano de Rui Barbosa, de 'José Oiticica,
de todos quantos se bateram pelaRepública, pudesse final-
mente ser vitorioso. '; r

Da mesma forma. que achamos' q;ue' os 'partidos comu
nistas podiam e podem sobreviver, porque, impedir que
os que desejam o regime monárquico não possam ter suas
representações, caso 'tenham votos para conseguí-Ias? O
Constituinte Cunha Bueno, por, certo, tem razões no seu
sentimento, na sua consciência para defender a idéia .com
o ardor e o estímulo com que age na busca do ideal monár
quico. Sou republicano por convicção,' votarei contra. a
Monarquia quando houver oportunidade, mas détendereí
agora a possibilidade de o regimemonárquico ter represen
tação na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, se'
houver monarquistas no Brasil em número suficiente per
mitindo a eleição de Deputados ou Senadores. '

Ter~inó', poís, .dizendo q'ue 'nesta República o sentí
mento da liberdade deve ser o principal' no homem - ,e o'
saudoso TaI;lcredo 1fl'eves dizia que o primeiro compromisso
de Minas era com a liberdade - principalmente nesta Casa,
onde a liberdade funciona como seu pulmão, seu oxigênio,
permitindo a respiração institucional no País.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, devemos permttír
que o nobre Constituinte Cunha Bueno veja aprovada a sua
emenda, a fim de que os monarquistas no Brasil os.sebas
tianistas de antanho e ainda de hoje possam mandar rutu-

ros Deputados ou Senadores para o Congresso Nacional.
Não concordo com a Monarquia, mas, parafraseando

Voltaire estou aqui para defender as idéias, os príncipíos
que o nobre Constituinte Cunha Bueno esposa. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Cabe
esclarecer ainda aos Srs. Constituintes que o artigo que
se pretende seja modificado diz no seu § 4.°: "Não será
objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a
abolir a forma republicana". Não é exatamente o caso de
permitir a fundação ou não de um partido monarquista,
de abolir a forma republicana.

Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Aluízio Campos, Artur da Távola Celso
Dourado, Cristina Tavares"Femando Bezerra Coelh~, Fer
nando Gasparian, Fernando Lyra, Haroldo Sabóia, João
Herrmann Neto, José Geraldo, José Ignácio Ferreira José
Paulo Bisol, Mário Lima, Milton Reis, Nelson Carneiro,
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra Rena
to. Vianna, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Sig~aringa
SeIxas, Theodoro Mendes, Israel Pinheiro, José Costa Cha
gas Rodrigues, Michel Temer, Antonio Mariz, R~berto
Brant, Jorge Hage, Euclides Scalco, Aécio Neves Miro Tei
xeira, Afonso Arinos, Aloysio Chaves, Antonioca;los Mendes
Thame, Arnaldo Prieto, Edme Tavares, Eraldo Tinoco Fran
cisco Benjamim, José Jorge, José Lins José 'Lourenco José
Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Marco~des Gadelha- Mário
Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Ricardo Fiú~a San
dra Cavalcanti, Enoc Vieira, José Tinoco, Jonas Pi~heiró
Jofran Frejat, Antônio Carlos ~onder Reis, Gerson Peres'
José Luiz Maia, Virgílio Távora, Brandão Monteiro Jósé
Maurício, Lysâneas, Maciel, Gastone Righi Plínio Árruda
Sampaio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, josé Maria Ey
mael, Haroldo Lima, Roberto Freire Jamil Haddad e Anto
nio Farias. Votaram NÃO os seguintes Senhores Consti
tuintes: Ademir Andrade, Alfredo Campos, Antônio Britto
Egídio Ferreira Lima, João Calmon, José Fogaça, José Ulís~
ses de Oliveira, Nelton Friedrich Oswaldo Lima Filho
Virgildásio de Senna, Octávio Elísio, Vilson Souza, Carlo~
Chiarelli, Inocêncio Oliveira,--Darcy Pozza, Jarbas Passa
rinho e Francisco Rossi. ABSTENÇÃO do Senhor Consti
tuinte Joaquim Bevilacqua. '

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) '- A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 72 Constituintes;
votaram NAo 17 Constituintes; absteve-se de votar 1 oons
tituinte. Total 90 votos. O Destaque foi aprovado.

" " Destaque n.O 7063-87· do Sr: ·.Nelso~ Jobim 
Emenda n.? ES-33984, do Sr. Antonio Mariz "que
substitui os ,Títulos I, 11, li (excetuando'-se o
Capítulo 11) do Substitutivo n.? 1 (art. 71 do Subs-.
tit'lltivo n.O 2)".

Há sobre a mesa requerimento de preferência para
votação do Destaque n;o 7063. .

Em votação.' (Pausa)'

Aprovado.
Passamos à votação CIo Destaque n.o· 7063, de autoria

do Constituinte' Nelson' Jobim, referente' à Emenda n.?
33984, de autoria do Constituinte Antonio Martz.:

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRliJA .: Sr. Pre
sidente, pela ordem.

, O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra. '

O SR. CONSTITUINTE· OSCAR CORRil:A ...:.- Sr Pre
sidente, essa emenda trata do art. '71, se não me engano.
Tenho uma emenda que contou inclusive com aquiescência
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das ilustres lideranças partidárias e constou de um acordo
que diz respeito ao art. 70, § 4.0 • Essa emenda que vamos
votar trata do art. 71. Gostaria de invocar, neste momento,
a palavra dos ilustres Líderes dos partidos aqui presentes.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A dife
rença está exatamente no apoiamento. A emenda correspon
dente ao Destaque n.O 1417 não teve apoiamento dos Líde
res. De maneira que a outra emenda foi aprovada por to
dos os Líderes e, por isso, tem precedência.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR15A - Exatamen
te por isso é que apelei às lideranças partidárias. Estão
aqui presentes os ilustres Constituintes Euclides Scalco,
Antônio Britto e José Lourenço, que participaram desse
encontro e aquiesceram em apoiar a minha emenda, como
fruto de um entendimento entre todas as lideranças parti
dárias.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Prelimi
narmente, há que se chamar atenção sobre o momento
oportuno da preferência. Em segundo lugar, estou subme
tendo uma matéria à votação.

Concedo a palavra ao Constituinte Antonio Mariz.
O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Sr. Pre

sidente, o Destaque n,v 7063-87, do Constituinte Nelson
Jobim, refere-se a uma emenda de minha autoria que já
está a meu ver, atendida no § 2.0 do art. 71, que trata da
iniciativa popular da lei. Encontrando-se, assim, a minha
emenda atendida em praticamente todos os seus termos,
desisto do Destaque n.O 7063. Acrescento também a desis
tência ao Destaque n.O 7070-87, que diz respeito à iniciativa
popular de emenda constitucional, pela mesma razão já
argüida, ou seja, encontra-se atendido no § 3.0 do art 71.
Portanto, desisto também do Destaque n.O 7070-87.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Se bem
compreendi, V. Ex.a retira os dois destaques.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Os dois
destaques.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Muito
obrigado a V. Ex.a Retirados os Destaques n.os 7063 e
7060.

Preferência solicitada pelo Constituinte Euclides
Scalco ao Destaque n. O 7070, referente a emenda de auto
ria do Constituinte Nelson Jobim.

Em votação a preferêncía.
. O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre

sídente, salvo engano, a desistência do ilustre Constituin
te Antonio Mariz foi em relação ao Destaque n. O 7070. Nes
te caso, a meu ver, deveria ser votado e de 11.0 7060, até
por que, pela planilha, ambos se referem à mesma emen
da.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre
Constituinte, ouvirei o Constituinte Antonio Mariz, pois
pode ser que por uma deficiência auditiva eu tenha con
fundido o n. O 60 com o n,o 70.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - A defi
ciência pode ter sido minha, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Sr. Pre
sidente, a desistência a que ma referi era em relação ao
Destaque n.O 7070. Quanto ao Destaque n. O 7060/87, para
cuja defesa estou inscrito, pretendo manter, o pedido.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Então o
constituinte Eraldo Tinoco tem razão.

Destaque n.O 007060-87, do Sr. Nelson Jobim
_ Emenda n.o lP-20705-3, do Sr. José Rocha So
brinho e outros, "que inclui parágrafos no art. 71,
do Substitutivo n,? 2". (302.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação a preferência para o Destaque n.O 7060. (Pausa)
Aprovada a preferência.

Em votação o Destaque n. O 7060, de autoria do Cons
tituinte Euclides scatco.

O destaque será defendido pelo Constituinte Antonio
Mariz.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Sr. Pre
sidente, sras, ';) Srs. Constituintes, o Destaque n.O 7060 re
fere-se a parte da Emenda Popular, lP-20705-3, e está
redigido a fim de que se acrescente disposição ao § 2.°
do art. 71 do Substitutivo n.o 2.

Para dar mais seqüência ao texto, lerei primeiro o
disposto no art. 71, § 2.0 :

"A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação, à Câmara Federal, de projeto de
lei ou proposta de emenda à Constituição devida
mente articulados e subscritos por, no mínimo,
três décimos por cento do eleitorado nacional, dis
tribuídos em pelo menos cinco Estados, com não
menos de um décimo por cento dos eleitores de
cada um deles."

Esta é a proposta acolhida no texto do Substitutivo
n.? 2, que estamos votando.

A emenda que aqui venho defender acrescenta a
esse parágrafo o seguínte:

"Apresentada a proposta, o Congresso a dis
cutirá e votará em caráter prioritário, no prazo
máximo de cento e oitenta dias. Decorrido esse
prazo, o projeto vai. automaticamente à votação.
Não tendo sido votado até o encerramento da ses
são legislativa, o projeto estará reinscrito para
votação na sessão seguinte da mesma legislatura
ou na primeira sessão da legislatura subseqüen
te."

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a participação po
pular direta, ou exercício direto do poder, numa forma
restrita de democracia direta, é muito limitada no pro
jtato. Se fôssemos comparar o que aqui se propõe com o
existente na legislação contemporânea, em Constituições
modernas como as da Itália e Portugal, ou com a legis
lação 'Constitucional dos Estados americanos, desde o final
do século XIX, veríamos que o que propomos aqui pode
ser tudo, menos revolucionário ou indicativo de um pen
samento reformador.

Ora, a iniciativa popular em Estados como a Califór
nia, o Colarado e o Missouri assume dois aspectos e duas
classificações: pode ser iniciativa popular direta ou indi
reta, distinguindo-se pelo fato de que, na iniciativa direta,
a proposta não é encaminhada à assembléia legislativa
do Es,tado, mas diretamente ao povo, que a vota atra
vés de referendum. A assembléia legislativa nesses Esta
dos fica à margem do processo legislativo. Só na inicila
tiva popular chamada indireta é que essa proposição po
pular vai à Assembléia.

Pois aqui estamos adotando essa forma atenuada de
iniciativa popular, aquela que faz com que o projeto ela
borado por iniciativa de determinado percentual de elei
tores do povo seja dirigido ao Congresso Nacional. Por
tanto, é uma participação Iímítadíssíma em face da legis
lação vígente.

A lei americana, em muitos Estados, contempla inú
meras outras figuras de participação direta, desde a
chamada home rule, a norma de organização municipal
que denominaríamos lei orgânica dos municípios. Lá isso
é feito pelo povo diretamente e não através da Câmara
de Vereadores.

Do mesmo modo, o referendum assume aspectos os
mais diversos, inclusive o de funcionar como veto à lei
aprovada pelo Parlamento ou pela Assembléia. Represen
ta o poder suspensivo da lei já promulgada, através do
referendum popular.
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Assim, Sr. Presidente, o que aqui propomos visa tão
somente a dar maior substância ao que já se encontra
no texto, a saber: o poder popular, a capacidade, a com
petência do povo para. iniciar o processo legislativo da
lei ordinária ou da emenda constitucional. Esse é um
dado essencial. Enganam-se os que pensam que a melhor
forma de democracia é a representativa. Ela é apenas a
forma possível, no mundo contemporâneo, em que os Es
tados assumiram dimensões, às vezes, continentais, como
o Brasil, onde a população cresceu vertiginosamente. Mas
é evidente que o governo do povo, para o povo e pelo
povo, tal qual o definiu Abraham Lincoln, se exerceria
de forma evidentemente mais autêntica, na sua expres
são mais pura, se fosse possível ao próprio povo, sem i?
termedíação, sem representação, exercer o p!'der. AsSIm
se fez na evolução da democracia desde o século XVIII,
,8 não apenas no século XX.. A Constituição do E~tado de
Massachussets ainda para cítar o exemplo constltucíonal
americano, foi aprovada, mediante referen~um, em .1790.
Há quase dois séc.ulo~ o referend~m era aceito e praticado
no Direito ConstitucIOnal amerLcano.

Sr Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, pleiteio a
aprovâção desta parte destacada da citad~Aen:enda po:
pular, que visa tão-somente a dar consequencia lega!.. a
iniciativa popular, estabelecer prazos para sua aprecíação,
aprovação ou eleição. (Palmas)

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar 'contra, concedo a palavra ao Constituinte Gerson
Peres.

O SR CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, prezados colegas, estamos discutindo a em:nda
popular que visa a_ alterar .ou .a acrescentar a? .§ 2. do
art. 71 uma inovaçao constttueíonal. O § 2.° dIZ.

"A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara Federal, de ProJeto de
Lei ou propo~ta de emend~ à constituiç~o devid~
mente articuladas e subscritas por, no mínímo, tres
décimos por cento do eleitorado nacional, distri
buídos em pelo menos 5 Estados com nao menos
de um décimo por cento dos eleitores em cada
um deles."

Como vêem V. Ex.as, a nova Constituição admite as
aspirações ditadas no pronuncíamento que me a~w.cedeu.
Nenhum de nós é realmente contra Isto, ao contrário, so
mos favoráveis. A inovação, sim, parece-me chocar-se
frontalmente com as prerrogativas constitucionais dos
Parlamentares.

Ora se para o Deputado não existe um prazo deter
minado'para a apresentação e acolhimento dos seus traba
lhos como admitir-se o estabelecimento de um prazo
para' uma emenda que vem de fora do Parlamento? Vejam
bem o que S. Ex.a quer inserir na emenda popular: "Apre·
sentada a proposta o Congresso discutirá e votará em
caráter prioritário".

Outro choque: Nenhum parlamentar, nenhum congres
sista tem prioridade nas suas matérias. Ela integra-se nas
normas do Regimento Interno e vai tramitar no Congresso
Nacional dentro das normas regimentais. Já esta emenda
externa entra em caráter prioritário !'no prazo máximo
de 180 dias". Estabelece-se, em seguida, decurso de prazo
para as emendas populares. Há de se supor que, se no
prazo de 180 dias o Congresso Nacional não apreciar a
emenda popular, automaticamente ela estará aprovada, o
que é outro absurdo.

E, finalmente, o § 2.0 diz: "Decorrido este prazo, o
projeto virá automaticamente à votação".

É o que acabei de explicar: tem um prazo - não se
discute, vota-se. E enquanto não se votar, o que ocorrerá?
Não sabemos.

De forma, Sr. Presidente, s.as e Srs, Constituintes,
que não somos contra a emenda popular. Achamos que
ela deve vir à Casa do povo. Entretanto, o povo também
somos nós, que recebemos dele, nas urnas, uma delegação,
por votação direta e secreta, para aqui vir, discutir e votar
as leis do seu interesse, do interesse do País. Portanto,
pediria aos Srs. Constituintes que rejeitassem essa adição
da emenda popular ao § 2.° do art. 70 do Substitutivo e
sustentassem sua redação genérica e delimitadora, porque,
aí sim, está de acordo com as aspirações da maioria da
Assembléia Nacional Constituinte. Era o que tinha a dizer,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Sr. Relator Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) 
Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, a emenda, bri
lhantemente defendida pelo nobre Sr. Constituinte Antonio
Mariz não institui a iniciativa popular no que toca à legis
lação ordinária, complementar ou constitucional. A emen
da visa a disciplinar a tramitação de projetos de lei origi
nários da iniciativa popular. O projeto do Relator-Geral
já contempla a hípótese do § 2.° do art. 71, ao estabelecer:

"A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação, à Câmara Federal, de projeto de lei
ou proposta de emenda à Constituição devidamen
te articulados e subscritos por, no mínimo, três
décimos por cento do eleitorado nacional, distri
buído em, pelo menos, cinco Estados, com não
menos de um décimo por cento dos eleitores de
cada um deles."

É regra geral, princípio, direito da população, na forma
da Constituição, a iniciativa de projetos de lei, sejam eles
projetos de lei ordinária, complementar ou mesmo cons
titucional.

O Constituinte Antonio Mariz citou, com ênfase, a dis
posição da Constituição italiana que cuida da matéria. No
entanto, ela não disciplina detalhadamente O instituto da
iniciativa popular das leis. Outras Constituições também
estabelecem o princípio, deixando à legislação ordinária a
díscíplínação da matéria - tanto as Constituições de paí
ses como as de estados federados. O Sr. Relator-Geral
manifestou-se favorável à iniciativa popular, no que toca
à elaboração das leis. Parece que a emenda, apesar das
suas nobres intenções, disciplina matéria tipicamente da
legislação ordinária, e sob certos aspectos, matéria do
Regimento Interno das duas Casas do Congreso Nacional.

Se não, vejamos, sugere a emenda que ao texto consti
tucional seja acrescentado o seguinte dispositivo: apre
sentada a proposta, o Congresso Nacional discutirá e vota
rá, em caráter prioritário, no prazo de 180 dias. Decorrido
esse prazo, o projeto vai automaticamente à votação e,
não tendo sido votado até o encerramento da sessão legis
lativa, o projeto estará reinscrito para a votação na sessão
seguinte da mesma legislatura ou na primeira sessão da
legislatura subseqüente. Ora, Sr."s e Srs. Constituintes,
descer a essa minúcia e a esse detalhe no texto constitu
cional, no meu modo de ver, irá prejudicar e comprometer
o instituto, em boa hora acolhido no projeto. A iniciativa
popular das leis há de ser objeto de uma legislação espe
cífica, cuidadosa e atenta, e essa legislação há de ser
complementada por normas regimentais.

Em razão desses argumentos, o Sr. Relator-Geral ma
nifesta-se favoravelmente à manutenção do projeto e pela
rejeição da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção.

(Procede-se à votação)
O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr. Secre

tário, peço que conste em Ata que meu voto foi trocado
no placar. Meu voto é favorável.
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o SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Cons
tará nos Anais que a manifestação de V. Ex.a é favorável
à emenda, mas o voto saiu contrário.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Carlos
Mosconi, Cristina Tavares, Fernando Gasparian, Fernando
Lyra, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto, José Paulo
Bisol, José Serra, Mário Lima, Milton Reis, Nelson Car
neiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Fi
lho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Sigmaringa Seixas,
Marcos Lima, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vilson Souza,
Chagas Rodrigues, Antonio Mariz, Jorge Hage, Vicente Bo
go, Aécio Neves, Miro Teixeira, Jarbas Passarinho, Brandão
Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi,
Plinio Arruda Sampaio, José Genoino, Haroldo Lima, Ro
berto Freire. Votaram NAO os seguintes Srs. Constituintes:
Alfredo Campos, Artur da Távola, Celso Dourado, Cid Car
valho, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, João
Calmon, José Fogaça, José Freire. José Ignácio Ferreira,
José Richa, José Ulisses de Oliveira, Raimundo Bezerra,
Rodrigues Palma, Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna,
Michel Temer, Afonso Arinos, Alceni Guerra, Arnaldo
Prieto, Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira,
José Jorge, José Lins, Luís Eduardo, Marcondes Gadelha,
Mário Assad, Osvaldo Coelho, Ricardo Fiúza, Sandra Caval
canti, Enoc Vieira, José Tinoco, Jonas Pinheiro, Gilson
Machado, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson
Peres, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Joaquim Bevilacqua,
Adolfo Oliveira, José Maria Eymael e Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 39 Constituintes;
votaram NAO 44 Constituintes. Total: 83 votos. O Desta
que foi prejudicado por falta de quorum qualificado.

Destaque n.o 007059-87, do Sr. Nelson ;robim
- Emenda n.? lP-20705-3, do Sr. José Rocha So
brinho e outros, "que o artigo e parágrafo único
do item 3 é o artigo e parágrafo único do item 5
substituam o § 3.° do art. 7.° do Substitutivo
n.O 2)". (303.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passamos
ao requerimento de preferência para a votação do Des
taque n.o 7059, aditivo.

Os que estão de acordo permaneçam como se encon
tram. (Pausa)

Aprovada a preferência.
Em votação o Destaque n.O 7059, requerido pelo Cons

tituinte Nelson Jobim, referente a uma emenda popular.
O Constituinte Nelson Jobim está ausente, mas há indi
cação do Constituinte Plinio Arruda Sampaio para defen
der o destaque. S. Ex.a tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, antes de falar pro
priamente sobre esta emenda, quero fazer uma pequena
colocação. A nossa Comissão deu um grande passo; o
Relator Bernardo Cabral e a Relatoria deram um grande
passo ao incluir no texto do Substitutivo a idéia da ini
ciativa popular. Tenho visto o debate que tem sido apre
sentado como algo contra o corpo representativo, como
se fosse uma espécie de suspeita à representação popular,
como se fosse uma espécie de diminuição, de capitis dimi
nutio da representação popular, quando ela é, na verdade,
a complementação, o aperfeiçoamento desta representa
ção. Ela se dirige a matérias e a situações em que é fun
damental que a população seja chamada. No mundo mo
derno a gestão da coisa pública é muito complicada - já
expendi esse argumento aqui. Então, é fundamental que
a sociedade, cada vez mais, coloque o cidadão a par ou
participando da coisa pública. Muitos sociólogos, antro
pólogos e psicólogos sociais, que estudam os problemas

da modernidade, chamam a atenção para o fato de que
o homem não se sente pertencente a nada na sociedade
moderna, não se sente identificado com nada, por causa
da impessoalidade deste mundo, do monolítísmo da buro
cracia, da complexidade de tudo.

Quero fazer aqui um apelo aos companheiros, inclu
sive do Partido Liberal, aos liberais desta Casa, que têm
votado sistematicamente contra a iniciativa popular, no
sentido de dizer que ela é a plenitude do seu mandato.
O Deputado é o homem que vem aqui mandado pelo povo
para votar as leis, mas ele é também o homem que arti
cula a sociedade em torno de decisões fundamentais.
E nessa articulação, se ele vem respaldado por centenas
de milhares de assinaturas, ele está muito mais tranqüilo,
muito mais seguro de si, e não vai eliminar a nossa ação,
nem a tramitação da lei aqui dentro com toda a rigidez
regimental. Ele apenas vai dar o respaldo da opinião e
esse sentido de pertença ao homem comum do povo. Ele
será mobilizado para defender seus direitos, sentir-se-á
muito mais próximo desta Casa e será muito mais moti
vado a defendê-la quando for atacada. E nós sabemos
que esta Casa é atacada - e soezmente atacada - toda
vez que enfrenta o privilégio, toda vez que enfrenta o
grande interesse, toda vez que enfrenta o interesse escuso.

Por isso, gostaria de lembrar aos meus companheiros
da bancada liberal, que querem um estado democrático
liberal, que esse é o estado liberal moderno que funciona.
Por isso está funcionando na Itália, nos Estados Unidos
e em países em que esses mecanismos são absolutamente
normais na vida democrática.

A emenda particular que defendo agora, por defe
rência do Constituinte Nelson Jobim, teve duas mil assi
naturas de suporte - uma das coisas que garante a legi
timidade desta Constituinte - e completa aquilo que o
Relator já fez. Diz o seguinte:

"As leis e atos federais relativos aos direitos
do homem. às liberdades sociais dos trabalhadores
e às condições mesológlcas do PaÍS serão submeti
das a referendum popular sempre que isto seja
requerido por um número de eleitores iguais a
meio por cento do eleitorado nacional.

Parágraro único. As leis orçamentárias e
tributárias não serão submetidas a referendum
popular."

Gostaria simplesmente de relatar que são certas ques
tões difíceis e complicadas para nós, porque muitas vezes
envolvem questão de consciência. E o melhor aqui é que,
ao invés de substituir a consciência do povo, simplesmente
organizemos o processo de colher do pr6prio povo, orga
nizada e sistematicamente, aquilo que ele quer que seja
uma lei da República.

Acredito que estes argumentos serão o bastante para
convencer àqueles que ainda vacilam e que teremos agora
a sua aprovação. Os poucos votos que faltaram para a
outra emenda nos serão dados agora, para que se com
plete o trabalho de dotar a nossa Constituição da plena
participação e iniciativa populares no próprio processo de
feitura das leis. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o nobre Constituinte Gerson Peres, para enca
minhar contra.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, perdoe-me o Consti
tuinte Plínio Arruda Sampaio por eu cruzar seu caminho
e não poder concordar preliminarmente com as afirma
ções de que esta Assembléia Nacional Constituinte parece
não estar acolhendo as emendas populares. S. Ex.a se
esqueceu talvez de ler todo o Projeto Cabral e constatar
que ali estão inseridas muitas das iniciativas oriundas
das emendas populares. S. Ex.a também há de convir em
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que grandes conquistas no campo do direito social apro
vadas por nós também surgiram das emendas populares.

O avanço do seu discurso talvez sensibilize o Consti
tuinte presente a esta sessão a fim de que vote por mais
uma medida de desestabílização do Congresso Nacional.
Esta emenda desestabílíza a iniciativa do Congresso.
Como? Primeiro, ela envolve conceitos genéricos na sua
redação, e passaríamos a ter todas as semanas, no Brasil,
um referendum popular. A desestabílízação do Congresso
estender-se-ia também à desestabílizacão democrática do
País. O País pararia para votar leis que o congresso
delegado pelo povo já havia votado. E vou ler bem, para
poder concluir o meu raciocínio: "as leis e os atos federais
relativos aos direitos do homem" - um capítulo imenso.
Tudo se refere ao direito do homem na Constituição, quer
no campo do direito social, do direito econômico, dos
direitos e garantias individuais, no capitulo da familía,
da educação, em tudo está inserido o direito do homem.
Cada lei referente a esses temas deverá ir ao referendum
popular. "As liberdades sociais dos trabalhadores". O Pro
jeto Cabral já conseguiu um avanço. As liberdades sociais
dos trabalhadores, conquistas recentemente aprovadas
nesta Comissão, já estão consagradas no texto. Ainda
terão essas leis que ir ao referendum popular? De que
adiantou se reunir uma Constituinte, acolher as sugestões
referentes às liberdades sociais dos trabalhadores e, depois,
o Congresso votar a lei e devolver novamente ao povo
o direito de sancioná-la? ]jj um absurdo. "As condições
mesolôgícas do País". Aí então a 'coisa se complica. Que
negócio é esse de mesología inserido no texto da Consti
tuição? Até o próprio termo não se compatibiliza com
a compreensão do povo. Uma Constituição deve ser escrita
para o povo entender e nela buscar os seus próprios direi
tos, exigindo dos poderes constituídos o cumprimento
daquilo que compreensivamente nela está escrito. Digo
lhes, com toda a experiência de vida pública, que me
sinto confuso em entender o que significam as condições
mesológícas do País.

Tudo' isso é posto .à nossa consciência visando à sua
inserção no texto de uma Constituição moderna, que vai
atender a problemas da modernidade. Pediria ao oons
títuínte Plínío Arruda Sampaio, pelo respeito que tenho
pela sua brílhante inteligência e convicções políticas, que
não zombava do povo brasileiro, impondo uma sanção
popular a todas as medidas que o Congresso viesse a
aprovar após a promulgação da Constituição. Era o que
tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Conside
rando que haverá reunião da Câmara às 22h, com base
no art. 34, § 9.0 do Regimento da Assembléia Nacional
Constituinte, combínado com o art. 4.° do Regimento da
Comissão de Sistematização, prorrogo a sessão até às
21h50min.

Para falar a favor da proposta, tem a palavra a Sra.
Constituinte Cristina Tavares.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, sras, e Srs. Constituintes, o Oonetltuírrte Plí
nio Arruda sampaio chama a atenção para os poucos
votos que nos faltam a fim de que aprovemos as emendas
de iniciativa popular para a distinção entre a represen
tação e a participação. Não há de forma alguma, conflito
entre a participação popular e a representação dos Depu
tados e Senadores Constituintes. A emenda que estamos
agora discutindo diz:

"As leis e os atos federais relativos aos di
reitos do homem" - preferia que aerescentasse
"do homem e da mulher" - "as liberdades sociais
dos trabalhadores e as condições mesológlcas do

País serão submetidas ao referendum popular,
sempre que isso seja requerido por um número
de eleitores igual a meio por cento do eleitorado
nacional."

Parágrafo único. "As leis orçamentárias e
tributárias não serão submetidas ao referendum
popular."

Esta emenda, de inspiração claramente democrática,
busca a renovação da participação, tão distante do Con
gresso Nacional. A origem autoritária da cultura brasi
leira agride permanentemente este Congresso. Ainda ho
je, quem assistiu ao jornal televisionado soube que o Con
selho Monetário Nacional aprovou a liberação de quaren
ta e seis milhões de dólares como socorro financeiro a
uma empresa que está em dificuldades. O Constituinte
José Serra irá descrever aos Constdtulntes essa operação.
Isso. sim. é autoritarismo, isso, sim, é desrespeitado à so
berania desta Casa. O que se pretende com esta smenda,
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, é fazer com
que a população veja no Congresso Nacional uma forma
de sua expressão, não apenas no momento eleitoral, em
que deposita um pequeno voto numa pequena urna; mais
do que isso, a possibilidade de aglutinar homens e mu
lheres deste País em questões tão importantes como as
aqui descritas. Permitam-me, nobres Constituintes: "Di
reitos do homem, liberdades sociais dos trabalhadores,
condições mesológicas do País". Sobre esses três assuntos
a população poderá democraticamente pronunciar-se.

Peço aos Constituintes aqui presentes que não vejam
nesta emenda uma tentativa de diminuir o poder do Con
gresso. Pelo contrário, é uma tentativa em que a popu
lação e o Congresso possam ter iniciativas que ajudarão
a democratização do País.

Por isso. peço voto para esta emenda popular. (Pal
mas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, tem a palavra o Constituinte Mareon
des Gadelha.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, certamente, não
se há negar o respeito exemplar que tem esta Assembléia
Nacional Constituinte pelas chamadas íníeíatívaa popu
lares. Subcomissões foram abertas e receberam propostas
de toda a população brasileira, emendas populares a mão
cheias foram aqui acolhidas e tratadas com todo respei
to, com toda a atenção.

Sr. Presidente, Sras. ,a Srs. Constituintes, é preciso um
pouco de parcimônia na colocação dessas questões. O
adjetivo popular não pode ser uma espécie de chave-mes
tra capaz de abrir todas as portas, inclusive a da irres
ponsabilidade.

Sr. Presídente, o adjetivo popular não há de ser um
bálsamo capaz de transformar a substância das coisas.
Peço um instante de reflexão sobre o absurdo que se está
pedindo com essa emenda popular, objeto de discussão
neste momento: está-se pedindo apenas que as leis deste
Pais não sejam para valer. Está-se pedindo apenas que
o Congresso Nacional não tenha condícões de estabelecer
um estado de direito,·que é, por definição, o estado das
leis. Está-se pedindo que a organização social e legal do
País seja uma entidade transitória, seja uma espéeíe de
geléia geral, que pode ser transformada a todo instante
e a qualquer momento.

Sr. Presidente, estamos definindo na Constituição um
Congresso Nacional e já de saída estamos eivando de sus
peição as iniciativas legais produzidas por essa mesmo
Congresso. .

Sr. Presidente, às vésperas da instituição do sistema
parlamentarista de Governo, estamos negando ao Con
gresso Nacional legitimidade para criar leis definitivas
para este País. E teremos que submetê-las constantemen
te à revisão de meio por cento da população brasileira,
porque isso constitui uma chamada emenda populars, fru
to de uma suposta representação popular. Ora, represen
tação popular somos nós, Sr. Presidente. PorV'entura não
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fomos eleitos pelo povo brasileiro? Porv<'mtura os futuros
Congressos, as futuras Câmaras dos Deputados e Senado
da República não serão eleitos pelo povo deste País? Co
mo, então, se podará viver numa Nação onde as leis não
têm caráter definitivo? Vamos instituir o mote de que
neste País tem lei que pega e lei que não pega, tem lei
que é produzida pelo Congresso ·8 mais adiante será revo
gada por iniciativa popular.

Sr. Presidente, neste caso, ao invés de um ordena
mento legal, estaremos simplesmente instituindo o caos.

peço aos nobres Constituintes que reflitam e mante
nham o texto do Relator Bernardo Oabral.

O SR. PRESIDENTE (Jal'bas Passarinho) - Com a
palavra o Relator José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, Srs.
Membros da Comissão de Sistematização, estamos diante
de uma questão que, para esta Relatoria, é dia grave e
fundamental importância. Queremos manifestar, com so
briedade e justeza, a posição da Relatoria.

Temos aqui uma emenda popular. Lembro-me de que
foi este mesmo Plenário que também rejeitou uma emen
da popular dos empresários do Rio Grande do Sul que
visava derrubar a estabilidade no emprego. Portanto, es
pero que este Plenário não tenha preconceitos, preven
ções, posíçõea pressupostas ou predelíberadas a respeito
de uma emenda popular.

É preciso dizer que o texto do 2.° Substitutivo já ado
ta o princípio do referendum, e o faz em relação a toda
e qualquer lei. Quero que fique entattcamente registrado
que o texto do Relator Bernardo Cabral, no § 3.° do art.
71, abre a possibilidade de referendum a toda e qualquer
lei, seja d'a que natureza for, refira-se ao tema a que se
referir. E, mais: o texto do Relator Bernardo Cabral per
mite a convocação de referendum também em relação a
emendas constitucionais.

Na proposta apresentada e defendida brilhantemente
pela Constituinte Cristina Tavares e pelo Constituinte
Plínio Arruda Sampaio há, infelizmente, um empobreci
mento do texto do Relator Bernardo Cabral, porque aquilo
que no texto do Substitutivo n.o 2 é garantido de forma
irrestrita, geral e ampla a toda e qualquer lei ou .emenda
constitucional, o Constituinte Plínio Arruda SampaIO dese
ja restringir, reduzir e empobrecer, apenas para um deter
minado tipo de lei: as leis relativas aos direitos do homem,
às liberdades e às condições mesológlcas do País.

Quero deixar registrado que a relatoria reconhece que
essa proposta reduz o percentual em relação ao número
de eleitores que devem assinar um requerimento de refe
rendum. No entanto, o grave erro que contém a proposta
aqui defendida por tão ilustres, nobres e dignos Parlamen
tares permite que esse número possa ser preenchido em
apenas um Estado. Um Estado sozinho pode bloquear ini
ciativa do Congresso Nacional, desde que isso não interesse
a um determinado Estado ou a um determinado grupo de
Estado. Se temos, neste País, um Estado com 25 ou 30
milhões de habitantes, ele terá um peso enorme nessa deci
são. Na emenda fica a possibilidade de que só um Estado
tenha a iniciativa do referendum e um Estado sozinho
derrube uma lei aprovada pelo Congresso Nacional.

No texto do Relator Bernardo Cabral está claro a exi
gência de que o requerimento de referendum deve distri
buir-se em cinco ou mais Estados, de modo que um Estado
sozinho não possa bloquear leis justas e distributivas, por
que é preciso que cinco ou mais Estados requeiram, por
percentuais definidos, o referendum.

Quero lembrar que é assim na Constituição da Itália:
são cinco conselhos regionais que têm de exigir o refe
rendum, que têm de requerer o referendum. Quero lembrar
também que nas Constituições da Alemanha, Espanha e

França essa questão está permitida para a lei ordinária.
E na Constituição da União Soviética o referendum só pode
ser convocado pelo Soviete Supremo e nunca pela assina
tura dos cidadãos.

Por isso, apesar de ver nessa emenda um objetivo
semelhante àquele que já contém o texto, gostaria de dizer
de forma peremptória, categórica e veemente que aquilo
que já contém o relatório Bernardo Cabral é mais amplo,
irrestrito, abrangente e democrático do que essa proposta
que está colocada em questão. Nesse sentido, o parecer
da relatoria é, necessária e inequivocaente contrário e
pela rejeição. '

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Carlos Mosconi, Cristina Tavares, Fer
nando Gasparian, Haroldo Sabóia, José Paulo Bisol, Mário
Lima, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Sig
maringa Seixas, Marcos Lima, Octávio Elísio, Ulduríeo
Pinto, Antonio Mariz, Jorge Hage, Vicente Bogo Nelson
Wedekin, José Maurício, Lysâneas Maciel, Bocayuvá Cunha,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Plinio
Arruda Sampaio, José Genoíno, Haroldo Lima, Roberto
Freire e Jamil Haddad. Votaram NAO os seguintes Senho
res Constituintes: Alfredo Campos, Aluízio Campos Artur
da Távola, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cid Ca~valho,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, João Cal
mon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José Freire, José
Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Richa, José Ulisses de
Oliveira, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nilson Gibson, Pi
menta da Veiga, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma,
Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna, José Costa, Chagas
Rodrigues, Aécio Neves, Miro Teixeira, José Maranhão,
Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chia
relli, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José
Lins, Luís Eduardo, Marcondes Gadelha, Oscar Corrêa,
Osvaldo Coelho, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc
Vieira, José Tinoco, Jonas Pinheiro, Gilson Machado,
Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres,
Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adolfo
Oliveira e Siqueira Campos. AB8TENÇAO do Senhor Cons
tituinte José Serra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 29 Constituintes;
votaram NAO 54 Constituintes; absteve-se de votar 1
Constituinte. Total: 84 votos. O Destaque foi rejeitado.

Tem a palavra, pela ordem, o Constituinte José Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: SERRA - Sr. Presidente,
fui citado nominalmente pela Constituinte Cristina Tava
res a propósito de um empréstimo aprovado hoje pelo
Conselho Monetário Nacional para a empresa Transbrasil,
da ordem de seis milhões de OTN, ou seja, cerca de 50
milhões de dólares. Como fui citado nominalmente, eu me
permitiria fazer um esclarecimento a esse respeito.

Esse empréstimo foi aprovado pelo Conselho Mone
tário Nacional com um único voto contrário, do repre
sentante da Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Indústria, e com o apoio dos empresários. Ele será feito
pelo Banco do Brasil à empresa Transbrasil com recursos
do Banco Central e com o aval do Tesouro.

É muito importante termos em mente que uma opera
ção como esta significa um aumento líquido do déficit
público em torno de 50 milhões de dólares. A operação
foi feita dentro das disposições legais vigentes. O Governo
não está fazendo nada irregular, mas mostra bem a pre
cariedade do nosso sistema de controle de despesas gover
namentais.
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Quero chamar a atenção dos Srs. Constituintes para
o fato de que o texto do capítulo orçamentário incorpo
rado no substitutivo do relator vai impedir que no futuro
isto ocorra. Por quê? Porque o Tesouro não poderá fazer
suprimentos. Em primeiro lugar, o Banco Central nunca
mais poderá fazer suprimentos ao Banco do Brasil para
que este realize empréstimos. Esta é uma questão muito
importante para se ter presente, porque é um mecanismo
utilizado pelo Executivo para contornar o controle que
deveria ser feito pelo Legislativo. Na medida em que o
suprimento tivesse que ser feito pelo Tesouro, teria ele
de constar do orçamento da União ou deveria ser pedida
autorização ao Congresso Nacional para tanto, inclusive
para a questão do avais.

O Tesouro Nacional está dando um aval da ordem de
50 milhões, de dólares a uma empresa privada para em
préstimo feito por um banco público. Além do mai~, ~~o
é um empréstimo que conta com os estudos de víabílí
dade a que são submetidos, por exemplo, os empréstimos
feitos pelo BNDES. Não há estudos de viabilidade adequa
dos para esse empréstimo.

Portanto, Sr. Presidente, lamento uma medida como
essa. Não quero dizer que o Governo está extrapolando
as suas funções, porque esta é a legalidade vigente, mas
quero chamar a atenção para os capítulos do texto do
relator que criam dispositivos que vão impedir que
no futuro sejam concedidos subsidios desta ordem com o
dinheiro público - o que aumenta o déficit público - sem
que o Congresso Nacional possa dizer uma palavra a esse
respeito. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas .Pasarlnho) - Aceito a
explicação de V. Ex.a, particularmente com base no art.
16 do Regimento Interno do Senado Federal, que permite
a palavra ao parlamentar quando há uma citação pessoal
que requer explicação também de ordem pessoal.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma indagação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, sendo a sessão de votação a mesma, tanto que
V. Ex.a, ao término dos trabalhos do dia ao invés de
eneerrrar a reunião, supende-a entendi que os pedidos
de preferência hoje apresentados para os capítulos de um
mesmo título são válidos para amanhã, para depois de
amanhã, até o término da votação do título. Acontece que
vários companheiros estão entendendo que amanhã de
manhã precisam reapresentar os pedidos de preferências.

Portanto, gostaria de uma explicação de V. Ex.a : as
preferências que nós - como entendo - apresentamos
hoje, devidamente regulamentares, estão prevalecentes, na
sessão de amanhã, para os Capítulos lI, III e IV?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre
Constituinte, de acordo com o que nós mesmos discutimos
em reunião a que V. Ex.a esteve presente, a apresentação
dos pedidos de preferência se faz em tempo hábil em rela
ção ao título. E uma vez apresentada, quando os capitulas
correspondentes forem julgados, a preferência é válida.

Destaque 0.0 000854-87, do Sr. Haroldo Lima
- Emenda n,? ES·27324·8, do Sr. Eduardo Bonfim
e outros, "que suprime o art. 94 e parágrafo único,
do Substitutivo D.O 1". (art. 72, do Substitutivo
D.o 2)". (304.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Requeri
mento de preferência, nos termos regimentais, para o
Destaque n.a 854, referente à Enienda n,v 27324 de autoria

do Constituinte Eduardo Bonfim, solicitado pelo nobre
Constituinte Haroldo Lima.

Em votação o requerimento. (Pausa) Aprovado.

Trata-se, agora, de se discutir a matéria em si, que
pretende suprimir o art. 72 do Substitutivo n.a 2.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Haroldo Lima.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, o destaque que ora defendemos é de autoria dos
Constituintes José Maria Eymael, do PDC, Luiz Inácio
Lula da Silva, do PT, e Adylson Motta, do PDS, e meu,
referente à emenda do Constituinte Eduardo Bonfim.

O destaque pretende suprimir do texto constitucional
o art. 72 que prevê o decreto-lei. Em síntese, tem como
objetivo não incluir na Constituição que estamos elabo
rando a figura do decreto-lei.

Há pouco estava ouvindo o Constituinte Afonso Ari
nos, que me dizia que o instituto do decreto-lei surgiu
em 1926, na França, sendo uma criação do ex-presidente
da República Francesa, Raymond Poíncaré.

No Brasil, Sr. Presidente Srs. Constituintes o decreto
lei surgiu pela primeira ve~ na Constituição' de 1937, a
"Polaca". No seu art. 12, havia a seguinte formulação:

"O Presidente da República pode ser autori
zado pelo Parlamento a expedir decretos-leis,
mediante as condições e nos limites fixados pelo
ato de autorização."

Isto significa que a "polaca" permitia que o Presi
dente, autorizado ,pelo Parlamento, expedisse decretos-leis.
A Constituinte de 1946 - a Constituinte liberal que tive
mos em nossa República - extinguiu o instituto do decre
to-lei no seu texto.

E~ 1967, no regim~ m.ilitar, retorna na Constituição,
através do art. 58, o mstituto do decreto-lei, que ali é
posto de sorte que o Presidente poderia expedir decretos
com força de lei. Já não fala em decreto-lei nem diz
como em 1937, que poderia ser autorizado a expedir decre~
tos-leis, mas que poderia expedir decretos com força de
lei em caso de urgência ou de interesse público sobre
segurança nacional e finanças públicas.

Em 1969, o texto que está em vigor, através do seu
art. 55, amplia ainda mais ao admitir o decreto-lei para
as normas tributárias, criação de cargos públicos e fixa
ção de vencimentos, introduzindo um § 2.0, que prevê a
rejeição do decreto-lei pelo Congresso, embora a rejeição
não implique a nulidade dos atos praticados durante sua
vigência.

Ora, a proposta atual retoma essa linha, que ficou
cortada na Constituinte de 1946, que extinguiu o decreto
lei, e aqui ela retoma o instituto do decreto, que surgiu
em 1937 e foi desenvolvido em 1967 e 1969. Ao invés de
nos colocarmos na linha que vem de 1946, colocamo-nos
na que vem de 1967. E chegamos a utilizar, Sr. Presidente,
terminologia de 1967. Dizemos, no art. 72, que o Presi
dente da República poderá, solicitado pelo Primeiro-Mi
nistro, adotar medidas provisórias, com força de lei. l!: a
mesma expressão utilizada em 1967, quando se dizia exa
tamente que o Presidente poderia expender decretos com
força de lei.

Por essa exposição que faço penso que fica claro qual
a linha autoritária que existiu no nosso País a respeito
da utilização desse instrumento e como a prática recente
da utilização desse expediente foi nefasta à história
recente da nossa República, no regime do General Figuei
redo, quando tivemos uma grande quantidade de decre
tos-leis. O que mostra que esse tipo de expediente pode,
em circunstâncias particulares, ser uma forma abusiva
de utilização de poder.
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Por conseguinte, na hora em que estamos elaborando
uma Constituição nova, num clima novo e pretendendo
dar passos progressistas e democráticos no sentido de
um Brasil novo, não seria conveniente mantermos no
texto constitucional esse instrumento que tem essa origem
a que me referi, de 1937 e de 1967. Deveríamos, sim, extir
par do texto constitucional esse instituto. Daí 'Ü destaque
que faço e a proposta que encaminho pela emenda, que
é de supressão do art. 72.

Durante o pronunciamento do Sr. Haroldo
Lima, o Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência. que é
ocupada pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso,
Quarto-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Para encaminhar contra, dou a palavra ao Constituinte'
Egídio Ferreira Lima. '

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
sr: Presidente, Srs. Constituintes, concebi esta criança
como Relator da Comissão de Organização dos Poderes,
e gostaria de vê-la nascida e que ela se tornasse um
instrumento democrático e necessário à modernização
do P~ís.

O Constituinte Haroldo Lima comete um grave equí
voco, pois confunde decreto que se transforma em lei,
pelo, caminho democrático com decreto-lei. Quem está
influenciado pelo cacoete autoritário é o Constituinte Ha
roldo Lima. O decreto-lei foi concebido no Estado Novo,
com Getúlio Vargas, quando não havia Congresso, e foi
usado. Indíserímínadamente pelo regime .autorítárío que
tivemos longamente - e. que' ainda temos .agora,

. Oswaldo TrigueJro, -que foi Ministro do Supremo Tri.:.
bunal Federal, tem um. belo trabalho na Revista Forense
a respeito do decreto que se transforma em lei e que
erroneamente chamam de deereto-leí, É interessante
observar que esse estudo delé foi anterior à Constitutção
da Itália. Ali, ele mostra que o legislador, hoje, não.é
só o ·parlamentar. Há hoje uma comunhão entre, os Po,de
res Exécu~ivo e Legisiativo quanto à elaboração da, .lei.
A celeridade do processo histórico de hoje, a moderniza
çâo e 'a: eomplexídade da sociedade exígem instrumento
ágil e preciso para que se possa .atender ,aos casos rele
vantes e de urgência dentro da direção administrativa
- que são. muito comuns.

. Essé -texto que aqui está é sábio. Não pertence a mim.
l!: fruto quase .Iíteral da concepção, da sedimentação dos
italianos .como .jurtstas . e dos italianos como polítícos.
A traducãoé literal e perfeita do que está na Constitui
ção italiana e que dela se estendeu para a Constituição
alemã, para a Constituição francesa, para a Consti
tuição espanhola e para a Constituição portuguesa. Vejam
que beleza de construção- jurídica, constitucional e política
este "texto con~m: '. ;,

"Em caso 'de relevância e urgência, o Presí-
. dente da República, pôr solicitação do Prímeíro-.

Ministro, poderá adotar medidas provisórias, com
força de lei, devendo submetê-las de imediato para
conversão ~ ela não é lei - ao Congresso nacio
nal, o qual, estando em recesso, 'será' convocado
-extraordinariamente para se reunir no prazo de
-cinco dias.'!

Vejam a relevância dessa medida, vejam os limites
estabelecidos a essa medida que obrigam inclusive à con
vocsção imediata do Congresso, se estiver em' recesso.

Em seguida, o parágrafo úníco diz que as medidas
provisórias perderão eficácia, desde a sua 'edíção - desde
o momento em que editadas - se não forem convertidas
em lei no prazo de trinta dias, apartír de sua publicação;
devendo o. CongressQ nacional disciplinar as -relações jurí-'
dicas delas decorrentes. Os danos 'delas decorrentes-pode
rão ser disciplinados pelo oongresso..

Trata-se, portanto, de medida eficaz, heróica, neces
sária, indispensável a um Estado moderno, altamente
democrática e juridicamente bem elaborada. Não podemos,
nesta hora, evidenciar conservadorismo e atraso. Neste
momento, temos o compromisso, perante o Pais e o seu
futuro, de elaborar o que for de melhor. Fomos buscar no
direito comparado o que de melhor ele fez e concebeu a
respeito da matéria.

Felizmente, para honra nossa, à mesmo época em
que a Itália pensava em uma medida provisória, com
força de lei, a ser submetida ao Congresso, o nosso Oswal
do Trigueiro, com lucidez, perspicácia e sedimentação, já
pensava de maneira idêntica. Estou certo de que esta Casa
manterá o texto, rejeitando a emenda. (Palmas)

. O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a -palavra ao nobre Constituinte, Adylson Motta.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, tenho absoluta tranqüilidade
quanto à âprovaçâo do destaque que visa à supressão do
art. 72. O PMDB é maioria nesta Casa e tenho bem pre
sente a sua promessa, feita no palanque eleitoral, de abolir
os instrumentos da exceção e, especificamente, se referiu
ao decreto-lei e ao decurso de prazo. Então, quanto à
aprovação, eu, que ainda confio nos políticos, tenho a
tranqüilidade de que a maioria do PMDB vai garanti-la.

Sr.' Presidente, quero apenas dizer ao orador que me
antecedeu - um homem brilhante a quem tenho apre
ciado ao longo das suas manifestações nesta Casa 
que a Constituição braslleíra de 1946, tida como modelo
das Constituições brasileiras, não tinha inserido entre os
seus preceitos o instituto do decreto-lei, que foi criado
no regime autoritário de 1937' e repetido no regime dis
cricionárIo de 1967.

Parece-me, Sr. Presidente, que nos vinte anos que
medeiam entre o início da redemocratização e a Revolu
ção de 1964, não houve prejuízos irreparáveis no' Brasil
pela ausência da figura do decreto-lei no texto consti
tucional. Quero acrescentar que na Itália é usado o decre
to-lei. A Constituição de 1947 o admitia, mas no dia da
sua publicação era remetido para o Oongresso apreciá-lo.
Neste caso, fala-se em "imediatamente" e dá-se um prazo
de cinco dias para o Oongresso apreciá-lo. Apenas para
ilustrar: temos 129 decretos-leis dormitando nas gavetas
e nos escaninhos do Congresso Nacional porque não con
seguimos, durante um ano. fazer uma reunião sequer com
qunrum para apreciá-los. O Presidente da República, que
prometeu nunca mais utilizar o instituto do decreto-lei,
já o acionou 87 vezes. E o mais grave é que passou quatro
meses e quatro dias sem remetê-los para o Congresso Na
cional. Embora não haja no texto atual a palavra "ime
diatamente", se pressupõe que num t-empo reiativamente
curto S. Ex.a cumpra o seu dever constitucional de subme
ter essas medidas à apreciação do Congresso."

.. Então, Sr. presidente, pela experiência que temos nesta
Casa, sou obrigado a defender a supressão da reedição
do instituto do decreto-lei, embora de maneira um pouco
disfarçada. O decreto-lei tem sido acionado indevidamente
pelo Governo porque nunca se caracterizaram, nas hipó
teses contempladas, a urgência e a extrema necessidade.
Muitas vezes o decreto-lei .está sendo baixado com aumen
tos de despesa, apesar de que o outro pressuposto para.
sua edição seja não haver .aumento de despesa.

Por todas- essas razões, Sr. Presidente, vou encami
nhar contrariamente. Quero apenas referir que o deere
to-léí, hoje, gera efeitos até a sua apreciação pelo Con
gresso, o que significa dizer que faz um ano que estamos
governando com uma série de prejuízos para a sociedade
porque o Congresso não os aprecia. Estamos sendo, então,
coniventes.

Pela proposta apresentada, o decreto perde seus efei
tos a partir do dia. da sua publicação. Mais uma respon-
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sabilidade ao Congresso que vai ter de encontrar uma
fórmula para disciplinar as relações jurídicas decorrentes
dos efeitos causados pela edição do decreto. Vai terminar
estourando mais uma vez em cima do Congresso a res
ponsabilidade pela edição desse instrumento de exceção.

Por isso, Sr. Presidente, com absoluta convicção, voto
contrariamente à existência do decreto-lei no novo texto
'Constitucional que se propõe.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passo a palavra ao Constituinte Nelson Jobim, para falar
'Contra.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
.sidente, Srs. Constituintes, ouvimos a palavra abalizada
do eminente Constituinte do Partido Democrático Social
do Rio Grande do Sul. Adylson Motta, que fez um bri
lhante discurso e uma longa análise daquilo que não está
.sendo votado neste momento. S. Ex.a referiu-se ao decre
to-lei constante da Carta de 1969, com o qual seu partido
sobreviveu por muitos anos. E a Carta de 1969 nada tem
a ver, absolutamente, com o texto do art. 72 do projeto
do Sr. Relator. São duas coisas completamente distintas.
Dizia-se, e se diz, no § 1.0 do art. 55 da Constituição
de 1969:

§ 1.0 - "Publicado o texto, que terá vigência
imediata, o decreto-lei será submetido pelo Pre
sidente da República ao Oongresso Na.cional, que
00 aprovará ou rejeitará, dentro de sessenta dias
a contar do seu recebimento, não podendo emen
dá-lo; se, nesse prazo, não houver deliberação,
aplicar-se-á o dísposto no § 3.° do art. 51", que era
exatamente o decurso de prazo. -

"§ 2.° - A rejeição do decreto-lei não implicará
a nulidade dos atos praticados durante a sua
vigência."

Este era e é o modelo legislativo da Carta de 1969.
Pelo que se lê no art. 72 do texto, não se usa a palavra
"decreto-lei", mas a expressão "medidas provisórias com
força de lei", sobre o que a Constituição italiana de 1948
díspõe. E eu queria lembrar ao eminente Constituinte
Adylson Motta - e o ouvi com toda a atenção - que os
cinco dias marcados para a medida vir ao Congresso
não significa que o Congresso vai decidir a respeito. Se não
decidir nos cinco dias, o decreto-lei ficará vigente? Abso
lutamente não. Basta a leitura atenta e sem os óculos
deformadores da ideologia. Vejamos o art. 72:

" . " poderá adotar medidas provisórias, com
força de lei devendo submetê-las, de imediato,
- não no dia seguinte, como queriam os italia
nos para a conversão - que é o instituto que o
decreto-lei de 1969 não conhecia - ao Congresso
Nacional, o qual, estando em recesso, será con
vocado extraordínaríamenbe para se reunir no
prazo de cinco dias.

Parágrafo único - As medidas provisórias
perderão efíeácía, desde a sua edição, se não fo
rem convertidas em lei, no prazo de trinta dias,
'a partir da sua publicação ... "

Então, vejam V. Ex.as que se a medida provisória edi
tada pelo Governo não for convertida em lei, pelo Con
gresso, no prazo de trinta dias, perde a eficácia. O que
diz a Carta de 1969, produzida no bojo do partido do
eminente oonstítuínte Adylson Motta? O contrário: se o
Congresso não apreciar a matéria em sessenta dias, ela
se transforma em lei, de imediato. Poderia o Congresso
emendar? Não, não poderia.

Ora, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, a figura das
medidas provisórias com força de lei se radica na Cona
títuíção italiana de 1948 com essa configuração democrá
tica. Está, na Oonstítuíçâo grega, lapidarmente redígída
e também, de Jorma um pouco diversa, na oonstítutção
francesa, porque lá se exige uma lei de autorização. Essa

lei de autorização pretendida pelo Governo, se 'aprovada,
permite que o Governo no âmbito legal emita as
ordonnanees, que equivalem aos nossos decretos-leis.

Este é o instituto insculpido pelo Sr. Relator, que mos
tra realmente qus estamos produzindo um texto demo
crátíco, mas adaptado a um mundo moderno, às ânsias
deste, e que permite, em casos de relevãneía e urgência
atos dessa natureza. Mas a soberania completa, pópular,
que deve existir na representação do Congresso, está ple
namente assegurada.

Daí porque encaminho a votação favoravelmente a
manutenção do texto original pois aqui não se trata da
quilo a que o eminente Constituinte Adylson Motta quis
referir-se. Aqui não é o Decreto-I-ai de 1969; são as medi
das provisórias, modernas, embasadas nas Constituições
acidentais, que têm que ser mantidas como uma forma
lógica e consciente de legislar num mundo que corre mui
to mais rápido que o modelo d:3 Parlamento em que ainda
vivemos, que é o das democracias do século XIX. Precisja
mos ter consciência disso, consciência que a Europa teve
logo após a guerra, logo após o fascismo, que a Grécia
teve logo após a queda dos coronéis, e que teremos aqui
neste Brasil d'e 1987. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presiden
te, pela ordem. Não entendi se o nobre Constituinte Nel
son Jobim encaminhava a votacão contra ou a favor da
aprovação da emenda. •

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oardoso) 
Contra a emenda e a favor do texto, evidentemente. Tudo
de acordo com o Regimento.

Concedo a palavra ao nobre Relator Adolfo Oliveira.
O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente

seremos muitíssimo breve, '

O eminente Relator-Geral, nobre Constituinte Ber
nardo Cabral, deixou-nos as linhas gerais da defesa do
seu texto. Mas confesso - e acredito que falo em nome
dos nobres Constituintes José Fogaça e Antônio Carlos
Konder Reis - que dificilmente essas linhas mestras de
defesa do texto ultrapassariam os limitas do que foi áqui
articulado e enunciado pelos nobres e eminentes Consti
tuintes Egídio Ferreira Lima e Nelson Jobim.

Vamos, todos, ter a maturidade de reconhecer a ne
cessidade de que existam instrumentos legais ágeis e mo
dernos, sem as características desmoralizadas do decreto
lei, ditatorial 'a autontárto, como sempre foi, objeto de
uso e de abuso.

O texto disciplina muitíssimo bem o que teremos da
qui por diante, com um instrumental legislativo moder
no, adequado, democrático e correto.

Por estas razões, Sr. Presidente, exaltando o alto ní
vel do debate, a Relatoria subscreve in totum os conceitos
emitidos pelos nobres Constituintes Egídio Ferreira Lima
e Nelson Jobim, defendendo o texto e dando parecer con
trário à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com o parecer contrário do Relator, o destaque vai à vo
tação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Cristina Taval"es, Uldurico Pinto, Chagas Rodrigues Adyl
son Motta, José Maurício, Gastone Righi, Joaquim Bevi
Iacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio
Haroldo Lima e José Maria Eymael. Votaram NÃO os se~
guíntes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa Ademir
Andrade, Artur da Távola, Carlos Mosconi' Carlos
Sant'Anna, Celso Dourado, C!d Carvalho, Fern~ndo Be
zerna Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique
Cardoso, F'arnando Lyra, Haroldo Sabóia I'bsen Pinheiro
João Calmon, João' Herrmann Neto,- J~sé Fogaça, J{)s6
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Freire, José Geraldo, José Inácio Ferreira, José Richa,
José Serra, -José Ulísses de Oliveira, Mário Lima, Milton
Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Os
waldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Rai
mundo Bezerra, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas,
Th~odoro Mendes, Virgildásio de Senna, Marcos Lima,
Octávio Elisio, José Costa, Antonio Mariz Jorge Hage, Vi
cente Bago, Euclides Scalco, José Maranhão, Alceni Guer
ra, Antontocarlos Mendes Thame, Arnaldo Príeto, Eraldo
Tinoco, José Lins, José Santana de Vas~oncellos, Luís
Eduardo, Marcondes Gadelha, Oscar Corrêa, Osvaldo Coe
lho, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, José Tinoco, Jonas
Pinheiro, Gilson Machado, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza Gerson Pares, José Luiz Maia, Virgílio Tá
vora, Bocayuva Cunha, Francisco Rossi, Adolfo Oliveira,
Roberto Freire e Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
~ A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 11
Constituintes; votaram NÃO 68 Constituintes. Total: 79
votos. O Destaque foi rejeitado.

Destaque n,v 6458/87 - Emenda n.O ES-34683,
do Sr. Adolfo Oliveira, "que dá nova redação ao
art. 104, do Substitutivo n,? 01 (art. 81, "caput"
do Substitutivo n.? 02)".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Passamos, agora, ao requerimento de preferência rela
tivo à Emenda n. O 34683, que dá nova redação ao caput
do art. 81, do 2.0 Substitutivo.

A Emenda n,v 28 vem assinada pelo Líder do PL,
Constituinte Adolfo Oliveira. Pergunto a S. Ex.a S~, em
se tratando de emenda de redação, mantém a emenda.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a emenda é extremamente
simples, pretende mudar a redação do caput do art. 81,
que diz o seguinte:

"Art. 81. Ao Tribunal de Contas da União,
órgão auxiliar do Congresso Nacional no exercícío
do controle externo, compete:"

A emenda opta por uma redação que diz a mesma
coisa, mas em ordem díterente, A redação é a seguinte:

"Art. 81. O controle externo, a cargo do Con
gresso Nacional, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas da União, ao qual compete:"

Esta é, Sr. Presidente, pura e simplesmente, a redação
que propomos para o caput do art. 81.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
_ Dou a palavra ao nobre Relator, para saber se S. Ex.a
acolhe de plano esta emenda de redação.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, não
há dúvida alguma de que a emenda do Constituinte Adol
fo Oliveira é perreítamente sístematísável (palmas), por
que no § 1.0 do art. 37 já usamos o mesmo procedimento,
ao estabelecer que "o controle externo da Câmara Muni
cipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas
do Estado ou dos Municípios, ou do Conselho de Contas
dos Municípios". S. _Ex.a deseja que o caput do art. 81
fique com a seguinte redação:

"Art. 81. O controle externo, a cargo do
Congresso Nacional, será exercido com o auxílio
do Tribunal de .oontas da União."

Trata-se apenas de uma adaptação, uma compatibi
lização do texto, o que é perfeitamente aceitável. Por
tanto, a Relatoria acolhe a emenda. -

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Nesses termos, passamos para outro destaque.

Em votação o Pedido de Preferência n,> 27, relativo
ao Destaque n.o 2452, referente à Emenda n.o 33199, do
Constituinte Vivaldo Barbosa e que diz respeito ao art. 83.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo, per
maneçam como estão. (Pausa) Aprovado.

O destaque é do Constituinte Adhemar de Barros
Filho. Como S. Ex.a não se encontra presente e não há
Constituinte por ele indicado, está prejudicado o destaque.

Esse destaque é sobre a redação final do Título lII,
que será distribuída aos 8rs. Constituintes.

Destaque n.? 003144-87 - Emenda n.o ES
24522-8, do Sr. José Maurício, "que modifica o
art. 108, do Substitutivo n.o 1 (art. 85 "caput",
do Substitutivo 0.° 2)". (305.a votação)

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação o Pedido de Preferência n.o 28, referente ao
Destaque n.o 3144, relativo à Emenda n.o 24522, do Cons
tituinte José Maurício.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo, per
maneçam como estão. (Pausa) Aprovado.

O destaque é relativo ao art. 85 e pede que a redação
do referido artigo seja da seguinte maneira:

"Art. 85. Aplicam-se aos Tribunais de Con
tas dos Estados, dos Municípios, do Distrito Fe
deral e aos Conselhos de Contas dos Municípios,
em suas respectivas jurisdições, as disposições
referentes ao Tribunal de Contas da União, con
ferindo-se aos Conselheiros os mesmos direitos,
vencimentos, vantagens, prerrogativas, garantias
e impedimentos dos Desembargadores do Tribu
nal de Justiça do Estado."

Tem a palavra o nobre Constituinte José Maur.cío,
para encaminhar a favor da sua emenda.
-- O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MAURíCIO - Sr. Pre

sidente, Srs. Constituintes, nossa emenda objetiva uni
formizar e padronizar as competências e atribuições dos
Tribunais de Contas da União, dos Estados e do Distrito
Federal, sobretudo levando-se em conta que cada uni
dade federativa, ao elaborar a sua Carta constitucional,
haverá evidentemente de estabelecer terminologias, com
petêncías e atribuições diferenciadas.

Daí trazermos o tema à colação" esperando o apoia
mento dos eminentes integrantes desta Comissão à emen
da.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Tem a palavra o .constituinte Adylson Motta, para enca
minhar contra.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr.
Presidente, a emenda recomenda a vinculação ou equipa
ração de vencimentos entre os membros do Tribunal de
Contas e Desembargadores, se bem captei seu espírito.
E, pelo § 10 do art. 43, integrante do Capítulo VII, "Da
Administração Pública", é vedada a vinculação ou equi
paração de qualquer natureza. Então, a proposta colide
com o que já foi aqui decidido e aprovado na sessão
de ontem.

Apenas queria fazer esse reparo, que, parece-me,
inviabiliza a emenda apresentada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao relator, para que opine sobre a
matéria - aliás, sobre a questão de ordem levantada
pelo Constituinte Adylson Motta, pela prejudicialidade.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) 
Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, a preocupação
do nobre Constituinte José Mauricio é válida, mas a for
mulação da emenda não permite que o Sr. Relator-geral
emita parecer favorável.

Em primeiro lugar, em razão dos argumentos aqui
apresentados pelo nobre Constituinte Adylson Motta. Já
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em outro dispositivo do projeto está vedada a vincula
ção de vencimentos, em termos gerais e, até, em termos
absolutos, Portanto, a orientação do Sr. Relator-geral
era no sentido de se fugir de qualquer norma ou disposi
tivo que estabelecesse vinculação de vencimentos, maté
ria, aliás, de alta complexidade e que trouxe grandes
dificuldades, porque nas Constituições anteriores estavam
como que consagradas algumas vinculações, especialmente
aquela que estabelecia a paridade de remuneração entre
Desembargadores dos Tribunais de Justiça e Secretários
de Estado Havia outras vinculações. Então, o Sr. Relator
tomou como regra não acolher proposta alguma sobre
vinculação.

Peço ainda a atenção do nobre Sr. Constituinte para
a amplitude da sua emenda, no que toca a direitos, ven
cimentos, vantagens, garantias e impedimentos dos De
sembargadores dos Tribunais de Justiça, dos membros dos
Tribunais de .oontas dos Estados e Municípios, do Dis
trito Federal e dos Conselhos de Contas dos Municípios.

Essa equiparação de competências, prerrogativas e
vantagens, excetuando a de vencimentos, é realmente uma
norma que não comporta qualquer parecer favorável. li:
extremamente ampla. Os Conselhos de Contas e os Tri
bunais de Contas dos Municípios estão num outro nível
da administração e não podem, de modo algum, merecer
uma equiparação, em termos de vantagens. prerrogati
vas e competências, com os membros dos Tribunais de
Justiça dos Estados.

Em razão dessas questões de ordem técnica; em nome
co Sl'. Relator-g,e·ral, manifesto-me contrariamente à
emenda, ressaltando, contudo, os altos objetivos da pro
posição.

O SR. CONSTITUINTE JOSli: MAURíCIO - Sr. Pre
stdente gostaria de indagar do eminente Relator se po
deríamos retirar a expressão "vencimentos", e se, em a
tirando. S. Ex.a adotaria a nossa emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa responde a V. Ex.a que não há possibilidade, por
que já foi apresentado um destaque dessa maneira.

O SR. CONSTITUINTE JOS:É MAURíCIO - Então,
V. Ex.a há de submetê-la a votos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com parecer contrário do Relator, submeteremos a emen
da a votos.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Uldurico Pinto, José Luiz Maia, José Maurício, Lysâneas
Maciel, Gastone Righi e Haroldo Lima. Votaram NÁO os
seguintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir
Andrade, Aluízio Campos, Artur da Távola, Carlos Mos
coni, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian
Flernando' Henrique Cardoso Fernando Lyra, Haroldo sa
bóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Fogaça, José
Freire, José Ignácio Ferreira, José Richa, José Serra, José
Ulísses de Oliveira Mário Lima, Milton Reis, Nelson Car
neiro, Nelson Jobim, :r:;rilson Gibson, Paulo Ramos, Pi
menta da Veiga, Raimundo Bezerra. Rodrigues Palma,
Sigmaringa Seixas, Theodoro Mendes, Virgildásio de
Senna, Octávio Elísio José ICosta, Chagas Rodrigues, Jorge
Hage, Vicente Bogo, Euclides Scalco, José Maranhão. Al
ceni Guerra, Eraldo Tinoco, José Lins, Luís Eduardo, Mar
condes Gadelha, Osvaldo Coelho, Ricardo Fiúza, Sandra
Cavalcanti. Enoc Vieira José Tinoco. Jonas Pinheiro An
tônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza. Gerson Peres,
Adylson Motta, Francisco Rossi, Joaquim Bevilacqua, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plrrlo Arruda Sampaio. Adolfo Oli
veira, José Maria Eymael, Roberto Freire e Jamil Haddad.

" O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Â 'Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 6 Cons-

tituintes; votaram NÃO 63 Constituintes. Total: 69 votos.
O destaque foi rejeitado.

O capítulo, portanto, é considerado encerrado e apro
vado.

Concedo a palavra pela ordem, ao Constituinte Carlos
Sant'Anna. .

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, ainda há pouco - não estava V. Ex.a na Pre
sidência e, sim, o Senador Jarbas Passarinho - recebi
informação, diante de indagação que fiz, de que os pe
didos de preferência apresentados hoje para o Título IV
e correspondentes aos Capítulos I, lI, III e IV estavam
prevalecentes - foi a palavra que usei - para amanhã,
porque a sessão, inclusive, não se interrompe, é suspensa.
Portanto, não haveria necessidade de reapresentação. En
tendi que se seguiria a ordem, de acordo com a lista
manuscrita que nos foi apresentada.

Estou atento, procurando saber e, entender, ao mesmo
tempo em que estou sendo informado de que não é nada
disso que vai prevalecer amanhã. Amanhã, vai prevalecer
um acordo que, agora à noite, as Lideranças vão fazer
sobre o que, em termos de votação, vai' ser votado.

Entendi que a seqüência das preferências já estava
demonstrada pela lista que nos foi apresentada e que
seria seguida pela Mesa. Não pela Mesa, mas a informa
ção que dela recebi foi essa. Pelo menos entendi assim.
Mas agora estou informado de que não será assim. Vai
haver essa reunião de Lideranças, quando então pedirei
que acolham algumas das preferências que desejam.

Não entendi aue tenha sido essa a norma e nem pude
compreendê-Ia, Assim, venho novamente, para poder com
preender bem, solicitar a V. Ex.a - pena que não seja
também o Senador Jarbas Passarinho, porque, às vezes,
muda a Presidência e também a interpretação - que
explique como vai ser feita a ordem das votações da pre
ferência amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique ,cardoso) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Roberto Freire.

O SR.'CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, poderia fazer uma consideração, em função não
apenas do que foi acertado em termos de Lideranças, mas
do que resultou em uma Resolução da Presidência da As
sembléia Nacional Constituinte, de comum acordo com to
das as Lideranças'.

Inicialmente esclareço que a ordem das preferências
que foram solicitadas para este título continuam como
estão, de acordo com a ordem de entrada. Ocorre, entre
tanto, que uma decisão e uma resolução da Assembléia
Nacional 'Constituinte criaram mecanismos, como esta
nova forma de votação dos titulas, para que as Lideranças,
por consenso ou desde que representem 2/3 do Plenário
da Comissão, ou a minoria - 10% do Plenário da Comis
são - possam solicitar, a qualquer momento, preferência
para capítulos, para seções dentro de capítulo e para dis
posítívo de qualquer das seções e qualquer dos capítulos.

Feito isso, é evidente que esse pedido de preferência
não.significa votação nem aprovação de mérito. Qualquer
Constituinte da Comissão de Sistematização pode levantar
se contra este pedido de preferência. E se a maioria, em
votação, não aceitá-lo, evidentemente não valerá aquele
pedido, passando a valer aquela ordem que cá está.

'Esta é a sistemática. E, mais, foi a sistemática adotada
no final da votação do Capítulo llI, foi a adotada hoje 
votamos o tempo todo preferências requeridas pelas Li
deranças com base nessa resolução - e amanhã, de
acordo também 'com um requerimento aprovado no início
da sessão de hoje, iremos votar da mesma forma os pedi
dos de preferência para o capítulo que trata do Poder Exe-
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cutivo. Isto foi aprovado hoje de manhã por maioria abso
luta. Fiz, ainda, questão - inclusive, a Mesa era presidida
por V. Ex.a - que constasse o fato de que havia sido por
unanimidade.

O SR. CONSTITli"1INTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, volto a falar por causa da decisão de hoje pela
manhã, adotada na reunião de Lideranças - para não
dizer outra coisa, pois dela não tive conhecimento.

Veja V. Ex.a que quanto a pedidos de preferência, há
necessidade, inclusive, de colher a assinatura de Líderes,
como, por exemplo, do Líder e Constituinte José Lourenço,
que reprsenta mais de 1/3 de votos. Alguns, porém, sequer
hoje foram votados. Então, se essa relação de pedidos de
preferência a cada dia é abandinada por uma outra que no
dia seguinte é feita, iremos ficar votando aqui, na Comis
são de Sistematização, somente as preferências sobre as
quais as Lideranças, na noite ou na madrugada anterior,
tenham decidido, como se fôssemos, assim, uma manada
tocada por boiadeiros. Quer dizer, vamos votando exata
mente o que na madrugada as Lideranças tenham decidido.

Se isto contar, evidentemente, com a compreensão da
Mesa, aeomodar-me-eí à decisão e com toda a humildade
irei até buscar o pedido. Mas estou achando estranho que
a. Comissão de Sistematização da Assembléia Nacional
Constituinte se tenha dobrado e se curvado tanto, que
agora as Lideranças resolvam criar suas próprias ordens
e que a seu capricho mudem a cada instante, enquanto nós
outros, Constituintes, sequer sabemos sob que regras ou
sob que fundamentos estamos trabalhando.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Constituinte Carlos sant'anna, a Mesa tem a informar o
seguinte: em primeiro lugar, a Mesa não se imiscui na
atuação das Lideranças. Aliás, também não desconhece o
§ 9.0 de uma resolução de cuja decisão V. Ex.a foi parte
concordamos todos - que diz o seguinte:

"Além do período destinado à apresentação de
preferências - 30 minutos - poderão ser ofere
cidas outras, através de 10% dos membros da Co
missão ou de líderes que representem esse índice
para votação de capítulo ou de dispositivo, inde
pendentemente de sua ordem."

A Mesa é obrigada a curvar-se à disposição que foi
unanimemente acordada. E vai fazê-lo não por se tratar
de líderes, mas por ter sido uma decisão da Mesa da As
sembléia Nacional Constituinte e, depois, do Plenário da
Comissão de Sistematização, a quem essa decisão foi
submetida.

Pediria a V. Ex.as que, daqui em diante, caso as Lide
ranças apresentem algo inconveniente, recusem, para que
a Mesa tenha, então, base para atender às reclamações.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Veja
bem, Sr. Presidente, estou entendendo que são as mesmas
preferências e 'não outras.

Por outro lado, isso realmente está escrito, V. Ex.a aca
bou de ler, mas a expressão "independentemente de sua
ordem" não foi aprovada na reunião.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Perdão mas tenho o texto aqui. É o texto aprovado e que
foi lidd aqui. Sou obrigado a cingir-me aos papéis oficiais.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Não
foi isso o que discutimos lá. Mas, tudo bem, está escrito aí.
Entretanto, o que está escrito não foi o que aprovamos 
não quanto à expressão "independentemente da sua or
dem", ou coisa parecida.

o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pelo que lembre, foi isso. Além do mais, o Presidente que
aqui estava submeteu esse texto à votação.

Redação final do Título lU, do Sr. Bernardo
Cabral, do Projeto de Constituição (306.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Srs. Constituintes, há ainda uma votação final a fazer.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, desejo um esclarecimento sobre a votação.

V. Ex.a vai submeter à votação a redação final do Tí
tulo IH. Pergunto à Mesa se o prazo para apresentarmos
destaques de plenário refere-se ao preâmbulo do Titulo I
e 11. O Título lU será em outro prazo?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O Titulo III será no sábado e na terça-feira.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MO'ITA - Sr. Pre
sidente, pediria a V. Ex.a a gentileza de esclarecer qual o
tipo de destaque que se poderá fazer para plenário.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Qualquer destaque que V. Ex.a desejar. Não há nenhuma
restrição. Dentre as emendas apresentadas, V. Ex.a tem
toda a liberdade.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MO'ITA - Em.
qualquer fase?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Entendo que sim, ou melhor, desde que se refira às apre
sentadas no Substitutivo 1 e no substitutivo 2. V. Ex.a tem
aí um arsenal imenso.

O SIR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, não vejo nenhuma razão de ordem de calendá
rio para a votação dessa redação final neste momento.
Isso porque uma votação dessa ordem, já que o avulso foi
distribuído agora, implicaria uma aprovação ou uma mani
festação dos Srs. Constituintes sem sequer haver possibi
lidade de se ler a redação final. Por isso, sugiro a V. Ex.a
que esta votação seja colocada no inicio da reunião de
amanhã, uma vez que nada prejudicaria o andamento dos
trabalhos, desde que esse título só deverá entrar em ple
nário daqui a algumas semanas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A razão pela qual se pede a votação esta noite, em pri
meiro lugar, é porque ontem procedemos assim e, em se
gundo lugar, porque permite a apresentação de destaques
dá mais tempo e espaço à apresentação dos destaques:
V. Ex.as terão mais tempo para ler e apresentar os desta
ques. Isso é para facilitar o trabalho de V. Ex.as

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sem que
rer dialogar com a Mesa, eu me permito dizer que ontem
havia uma razão de ordem prática para a votação: os des
taques deveriam ser apresentados amanhã e no sábado.
Mas, em relação a este título, não há essa limitação. De
sorte que acho muito prejudicial votar a redação final sem
sequer haver oportunidade de os Constituintes fazerem
uma leitura, pelo menos dinâmica, do texto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Agradeço o registro de V. Ex.a, mas submeterei à votação
o Título IH.

Peço a V. Ex.as que tomem seus lugares.

Em votação o Título rII, na sua redação final.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Celso
Dourado, Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique
Cardoso, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, José Fogaça, Jo
sé Freire, José Richa, José Serra, Mário Lima, Milton Reis,



Janeiro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta·feira 27 1707

Nelson Carneiro Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Raimundo Bezerra, Sigmaringa Seixas, Octávio Elí
sio, José Costa, Uldurico Pinto, Chagas Rodrigues, Jorge
Hage, Vicente Bogo, Alceni Guerra, Ontoniocarlos Mendes
Thame, José Lins, José Santana de Vasconcellos, Sandra
Cavalcanti, Enoc Vieira, José Tinoco, Jonas Pinheiro, An
tônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, José Luiz Maia,
Lysâneas Maciel, Francisco IROssi, Gastone Righi, Joaquim
Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plinio Arruda Sam
paio, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Haroldo Lima e
Roberto Freire. Votaram NÃO os seguintes Senhores Cons
tituintes: Carlos sant'Anna, Theodoro Mendes, José Ma
ranhão e Darcy Pozza. ABSTENÇAO dos seguintes Senho
res Constituintes: Aluízio Campos, Rodrigues Palma, Vir
gildásio de Senna, Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco, Luís
Eduardo, Gilson Machado e Adylson Motta.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 53 Cons
tituintes; votaram NÃO 4 Constituintes; abstiveram-se de
votar 8 Constituintes. Total: 65 votos. Aprovada a Reda
ção Final do Título !II.

Antes de suspender a reunião peço aos Senhores
Deputados que permaneçam no recinto, porque haverá
sessão da Câmara dos Deputados.

IV - SlUSPENSAO DA REUNIAO

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Presidência vai suspender os trabalhos, convocando os
Senhores Constituintes para a continuação da presente
reunião, amanhã, 30-10-87, às 9:00 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 30 DE OUTUBRO DE 1988
Presidência dos Srs.: Aluízio Campos, Primeiro-Vice

Presidente; Afonso Arinos, Presidente; Jarbas Passarinho,
Tarceiro-V1ce-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo
número regimental, declaro aberta a reunião, suspenden
do-a, todavia, pelo prazo de meia hora, para que possam
ser ultimados entendimentos entre as Lideranças a res
peito de preterêncías que estão sendo negociadas.

Está suspensa a reunião.

(Suspensa às 9 horas e 17 minutos, a reunião
é reaberta às 16 horas e 8 mínutos.)

11 - EXPEDIENTE
(Ofícios do Sr. Líder do PFL:

"Ofício -n.? 280/87-PFL

Brasília, 30 de outubro de 1987
A Sua EJrcelência o Senhor
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

Senhor Presidente:
Nos termos do Regimanto Interno, tenho a honra de

solicitar a Vossa Excelência a substituição de represen
tantes do Partido da Frente Liberal na Comissão de Sis
tematização a saber: Constituintes Alceni Guerra, Aluízio
Chaves, Arnaldo Prieto, José Jorge, José Lins, José Tho
maz Nonô, Mário Assad, Mendes Thame, Carlos Chiarelli
e Marcondes Gadelha, pelos Constituintes: Jesualdo Ca
valcanti, Assis Canuto, Enoc Vieira, Jonas Pinheiro, Moza
rildo Cavalcanti, Paes Landim, Geovani Borges, João
1\K.o.V'l.L:U70CO T.n.oF,...,,'V'I liI....O';I3+ o 4,....,....;]"\.01 nO'1",..Al11'\c:!

Atenciosamente, Constituinte José Lourenço, Líder do
PFL."

DESPACHO

"Dispõe o seguinte o art. 83 do Regimento Interno di'.
Assembléia Nacional Constituinte:

"Na Resolução de casos omissos neste Regi
mento, a Presidência poderá valer-se, subsidia
riamente, do estabelecido nos Regimentos da Câ
mara dos Deputados ou do Senado Federal."

Não há no Regimento Interno da Assembléia Nacíonal
Constituinte dispositivo que regule a espécie configurada
no Requerimento de substituição de membros da Comis
são de Sistematização em exame.

Impõe-se, assim, a remissão ao Regimento subsidiário
da Câmara dos Deputados, que em seu art. 47, § 7.°, pre
ceitua:

"Iniciados os trabalhos de uma Comissão, os
Deputados que deles estiverem participando não
poderão ser substituídos no curso da reunião,
salvo por suplente."

Pela disciplina de trabalho organizada pelos Líderes
partidários, com as Mesas da Assembléia Nacional Cons
tituinte e da Comisão de Sistematização, ficou estabele
cido que a votação da matéria se daria em Títulos. O
início da votação do Título IV se deu no dia 28 de outu
bro, quarta-feira, e se estenderá até o dia 6 de novembro,
sexta-feira, já tendo sido votado o Capítulo I.

Assim, havendo sido iniciada a votação da matéria,
impõe-se o cumprimento do pré-mencionado art. 47, § 7.°,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados.

As substituições só serão admitidas quando ° mem
bro da Comissão esteja impossibilitado de comparecer,
por exemplo, por motivo de viagem, doença ou força
maior, consoante estabelece o art. 80 e seu § 2.° do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados.

Cumpre destacar que entre os nomes relacionados à
respectiva titularidade resulta do § 1°, do art. 13 do Regi
mento Interno da Assembléia Nacional Constituinte, como
Presidente de Comissões Temáticas e Relatores destas e
das Subcomissões.

Portanto, foi a condição de Presidentes ou Relatores
que compulsoriamente lhes asseguraram, como membros
natos, a integração na Comissão de Sistematização.

É a decisão, com todo o respeito que me merece o
Deputado José Lourenço, como Constituinte e Lider do
Partido da Frente Liberal. Ao Sr. Presidente da Comissão
de Sistematização.

Brasília, 30 de outubro de 1987. - Constituinte Ulys
ses Guimarães, Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte."
"Ofício n.o 281/87-PFL

Brasília, 30 de outubro de 1987

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

Senhor Presidente:

Tendo assumido o cargo de Ministro da Educação,
comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins, que o
Senador Hugo Napoleão deixa de integrar, a partir desta
data, a Comissão de Sistematização.

Em substituição ao seu nome, indico para Membro
Suplente da referida Comissão, o Deputado Jesualdo Oa-
'tT~l{'tgnt.;
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Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência
protestos do meu distinto apreço e elevada consideração.
- Deputado José Lourenço, Líder do PFL."

REQUERIMENTO

Do Sr. Vice-Líder do PDC:
"Excelentíssimo Senhor
Presidente da
Comissão de Sistematização

Senhor Presidente
Na forma regimental, requeiro a substituição do Cons

tituinte Roberto Balestra, como Suplente do PDC nesta
Comissão, pelo Constituinte José Maria Eymael durante
o dia 31-10-87, amanhã. '

Sala das Reuniões, 30 de outubro de 1987. - Consti
tuinte Siqueira Campos, Vice-Líder do PDC."

"Senhor Presidente,

Os Líderes partidários, abaixo 'assinados, requerem a
V. Ex.a que os destaques e preferências relativos ao art. 52
e seus parágrafos, sejam colocados em votação antes da
apreciação dos destaques referentes ao Capítulo IV, Títu
lo IV, que trata do Poder Judiciário.

Brasília, 30 de outubro de 1987. - Euclides Scalco,
PMDB - Roberto Freire, PCB - Plínio Aruda Sampaio
PT - Haroldo Lima, PC do B - Gastone Righi, PTB ~
Brandão Monteiro, PDT - Jamil Haddad PSB - Inocên-
cio Oliveira, Pli'L." ,

DI - ORDEM DO DIA

VOTAÇAO DO PROJETO DE CONSTITUIÇAO

TíTULO IV (continuação)
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Está reaberta

a reunião.

Continuaremos a votação do Oapítulo III do Título IV.
Requerimento de preferência para votação do

Destaque n.O 000161-87 - Emenda n.o ES-33025-0
do Sr. Vivaldo Barbosa, "que dá nova redação à.
Seção I e II, do Capítulo II e lU do Título V do
Substitutivo 1 (Seção I, Capítulo IV, do Substi
tutivo 2)". (307.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Sobre a mesa,
requerimento de preferência para votação do Destaque
n.O 0161, de 1987, referente à Emenda n.O ES-33025-Q do
nobre Constituinte Vivaldo Barbosa, com assinaturas de
apoiamento e que tem o seguinte teor:

"Requeremos, nos termos regimentais, prefe
rência para votação do Destaque n.o 016111987,
Emenda n.O ES-33025-0, referente ao Capítulo III
do Título IV do Substitutivo n,v 2."

Autor do requerimento o nobre Constituinte Vivaldo
Barbosa.

Em votação o requerimento de preferência.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a
palavra, pela ordem, o Sr. Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Re.,.
cebí uma seleção de destaques da secretaria da Mesa e
há uma seqüência. V. Ex.a está lendo fora desta seqüência?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - J!: o primeiro
destaque queconsta da seqüência que recebi, de n.o 0161.
V. EX,a quer uma cópia?

Os Srs. Constdtuíntes que o aprovam permaneçam
sentados. (Pausa)

Está aprovado.
O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr.

Presidente, peço verificação de votação.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vai-se rea

lizar a verificação solícítada.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.

Presidente, peço a palavra; pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra, pela ordem, o nobre Líder, Constituinte Carlos
Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - s'r.
Presidente, na reunião de ontem, a princípio presidida
pelo Constituinte Jarbas Passarinho, 'eu íevanteí uma
questão de ordem, baseada na últdma norma dístríbuída
)pelo Presidente U1y1s&BS Guimarães, dosl trabalhos da
Comissão após a sua prorrogação. Apresentamos os nos
sos pedidos. de preterêncía na primeira meia hora da
reuníão de ontem para todo o Título IV. A Secretaria da
comissão fez a relação numérica, segundo a ordem da
entrada dos pedídos de preferência, e nessa ordem, nós
começamos a trabalhar. A certa altura do fim da reunião,
presiddndo o Constituinte Ja;rbaiS Passartnho, que está
ao meu lado, perguntei-lhe, pela ordem, se 'Prevalecia a
seqüência das preferências segundo a entrada feita on
tem, meia hora antes da reunião, na. forma do Regi
mento em vigor, ou se seria necessário que hoje houvesse
novas prererêncías, S. Ex.a, no exercício da Presidência,
respondeu-me que não, que prevalecia a seqüência do
que ontem estava apresentado. Posteriormente, diante do
que se conversava aqui no plenário, eu tive conhecimento
informal de que a resposta que o Constituinte Jarbas
Passarinho estava-me dando não era prevalecente e que
hoje teríamos que apresentar novas. preferências, porque
o que está prevalecendo, segundo me disseram, ao arre
pio completamente de qualquer norma regímental, é o
que as Lideranças entre sli decidem, é isto que faz a Mesa
trabalhar. De modo que a metodologia do trabalho não
é mais feita nem :pela Mesa nem pelo Regimento, mas
a metodologia do trabalho agora é feita pelas Lideran
ças, Isso eu ouvi aqui. Então, na Presidência o Consti
tuinte Fernando Henrique Cardoso, porque o Constituinte
Jarbas Passarânhc já a havial deixado, eu coloquei a
mesma questão de ordem e recebi resposta diferente da
que me tinha dado o Constituinte Jarbas Passarinho,
que, segundo o item IX da Resolução, que o Presidente
Ulysses Guimarães tinha-nos enviado, a seqüência das
pJ:lefoerências de ontem deixava de prevalecer, porque,
segundo o que estava escrito, os Líderes poderiam alte
rar a ordem a qualquer momento. Naquela ocasião, daí
de cima, sem que eu tivesse o documento na mão, e in
clusive lembrando-me de que do acordo a que eu tinha
assistido e estado presente não constava essa alteração,
S. Ex.a leu-me alguma coisa rapidamente, dando uma
Interpretação que me parece que não é a que está no
texto.

O texto do item IX diz:
"Além do período destinado à apresentação

de preferêneías - 30 minutos - poderão ser
oferecidas outras, através de 10% dos membros
da Oõmâsaâo ou Líderes que representem esse
índice, para votação de capítulo ou dísposítívo,
indepentemente de sua ordem."

Mas é Independentemente da ordem de título ou
capítulo e não Independentemente da ordem de preferên
das pedidas desde ontem, no prazo regimental correto.
O Constituinte Fernando Henrique Cardoso surpreendeu
me com a interpretação que no texto :parecia perfeita,
mas que não correspondãa ao acordo. Eu, ínclusíve disse
a S. Ex.a: "Mas não assisti a isso!" ,
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o Português está correto: é índependentemente da
sua ordem do dispositivo ou do capítulo e não da pre
ferência.

Fiz a mesma questão de ordem - não sei se me fiz
entender claramente - a dois Presidentes, e um res
pondeu-me de uma forma ,e o outro, de outra.

Ao responder-me da outra forma, o Presádente in
vocou que a alteração da ordem era possível ser feíta
hoje pelos Líderes, porque no item IX estava escnto isso.
Entendo que, pelo Português empregado no item IX, não
é esta a interpretação. Está escrito que é Independen
temente da ordem do capítulo ou do título, e não da
preferência. Portanto, o que vale é a ordem da prefe
rência de ontem e as preferências têm que ser votadas
uma a uma de acordo com a lista que ontem nos foi
dada pela Seer·etaria, 'e não a cada instante, como sói
acontecer, sendo alteradas por requerãmentos de Líderes
que estão transtornando completamente o trabalho da
Comissão.

De modo que quero que V. Ex.a, como Presidente,
dirima a questão e acatarei qualquer que seja a decisão
de V. Ex.a Mas ao que estamos assístãndo - e é preciso
que diga a V. Ex.a - é que a Comissão de Sistematização
está trabalhando absolutamente ao arrepio de qualquer
norma, de qualquer regimento, porque estamos aqui sim
plesmente trabalhando de acordo com as normas que as
Lideranças, ao se reunirem, ditam para que a Mesa a,
cumpra.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, peço a palavra para eontradítar.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, estranha-me o Constituinte Carlos-Sant'Anna,
porque por duas vezes, na reuníão de ontem, levantou
a mesma questão de ordem e foi esclarecido à farta como
estamos processando os nossos trabalhos.

Primeiro, antes do encerramento do prazo, já prorro
gado, da COmissão de sístemetízação, as Li~er~nças p~r

tidário se reuniram com as Masas da Oomlssão de SlS
tematízacão 'e da Assembléia Nacional Constituinte Ie
resolvemos - para submeter, posteriormente, à decisão
da Comissão de Sistematização - elaborar uma resolu
ção que víabíüzasse os trabalhos numa prorrogação 
e aí imprescritível no seu prazo - para votação do Subs
titutivo Bernardo Cabral. Foram fixados alguns itens;
foram encaminhados esses itens, como resolução, para
que a Comissão de Sistematização viesse a plenário para
aprovação, isso foi aprovado .pela Comissão de Sistema
tízacão, E o que dizia essa resolução? Particularmente,
nessa questão, determinavam-se dias para a discussão
de títulos, e, independente de todos os destaques, aquele
título saíría aprovado sem -prejuÍi2lO dos dle\Staques no
Plenário, os destaques que não tinham sido apreciados.

Segundo, fundamentalmente, a grande inovação, que
as Lideranças que representassem 2/3 do Plenário ou as
minorias, representadas individualmente em 10%, pode
riam solicitar ;preferência fora do prazo de meia hora
que anteeedía a discussão dos títulos. Para quê? Para
que as questões fundamentais fossem discutidas e vo
tadas e que não se perdesse tempo, correndo-se o eíseo
de perder o ;prazo nas questões que são importantes, mas
que não eram fundamentais no título.

- Esta resolução foi aprovada aqui. Mais do que isso,
os Líderes, na comissão desse título, fixaram normas e
trouxeram para este Plenário e também a submeteram
a aprovação. _

Há um detalhe, Sr. Presddenre: essas normas que
tratam exatamente desta seção foram aprovadas por
unanimidade, e digo isto porque fiz questão de frisar,

quando foi anunciado o resultado, para que constasse a
unanimidade. O Constitudnte Carlos Sant'Anna continua
insistindo em algo que ficou evidenciado: que a maioria,
:por unanimidade, naquele momento, concordava em se
guir como norma. A ponto, Sr. Presidente, de o Consti
tuinte Carlos Sant'Anna, juntamente com o Líder do
PFL, Constituinte José Lourenço, ter encaminhado, às
Lideranças do PMDB, do PDC, do PC do B, do PCB,
do PE e do PDT, um pedido de preferência que não
está incluído entre esses da meia hora que antece
dia o título. Ele assinou [untamente com o Presi
dente do PFL e nós assinamos para discutir a pre
ferênc'a e depois irmos ao mérito. E é essa que se en
contra em votação. Portanto, é completamente descabida
a questão de ordem, porque já deeídída rsíteradas vezes
- duas ontem - descabida, porque, inclusive, ele está
aceitando, através da prática, ele e ao Constituinte Líder
do PFL, que a resolução feita pelas Lideranças, cumprin
do as determinações de uma resolução da Mesa da As
sembléia Nacional Oonstituíste, foi aqui aprovada por
unandmídade.

Portanto, só há uma decisão: dar prosseguimento à
discussão da :pref,erência, votando, como foi oolícitado
por verificação, pelo Líder do F:MDB. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra para dar uma explicação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra V. EX,a

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, tenho que me acomodar, mesmo que não eon
eorde, com as decisões até absurdas que a Mesa venha
a tomar. O Constituinte Fernando Henrique Cardoso on
tem decidiu' que ou nós nos acomodávamos aos acordos
de Lide~anças ou aquela seqüência não valia mais nada.

O Constituinte Euclides Scalco, Líder do PMDB, disse
me: - Se V. Ex.a quiser encaminhar-nos algumas de suas
preferências, porque é a única forma de que elas sejam
votadas.

Ora, trata-se de sistema de governo. Somos defen
sores da tese presidencialista. Ou eu apresentava aS. Ex.a
duas das hipóteses presidencialistas para serem votadas
de acordo com a decisão do Constituinte Flarnando Hen
rique Cardoso, com a qual eu não concordo, ou eu as
apresentava a S. Ex.a ou simplesmente eu não poderia
ter a oportunidade de ver a tese ser votada, prevaíeeendo
a decisão da Mesa. Então, eu as eneamínheí. Vou acatar
a decisão de V. Ex.a, mas quero que fique claro o que é
que soberanamente impera no funcionamento desta
Comissão de Sistematização, enquanto ela ainda existir:
se é o seu Regimento, se O' Regimento da Assembléia Na
eíonal Constituinte; ou, se agora, quem dá as ordens e o
método de funcionamento são as Lideranças. Tudo bem.
Quero apenas que isto fique 'bem definido e bem esclare
cido, porque, se são as normas das Lideranças, passo a
me entender com a Liderança do meu Partido. É somen
te isto.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pl'a
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.ll.
a palavra, para Uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Br. Pre
sidente, eu gostaria de esclarecer que o Constituinte
Carlos Sant'Anna está razendo uma afirmação que, no
meu entender, não corresponde à realidade.

As decisões foram tomadas pelas Lideranças de todos
os Partidos, inclusive pelo Partido do Constituinte Carlos
Sant'Anna, com a presença de S. Ex.a, COm os Membros
da Masa da Assembléia Nacional Constituinte e da
COmissão de Sistematização. Foram decisões que tinham
como objetivo retirar a Comissão de Sistematização de
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um impasse extremamente difícil: ou continuávamos o
processo de votação como vínhamos vindo, sem sabermos
em que momento iríamos terminá-lo, ou simplesmente
suspendíamos os trabalhos da Comissão de Sistematiza
ção, jogando todas as matérias para o Plenário, portanto,
repetindo no Plenário, em escala maior, o que estava
acontecendo na connssão de Sistematização.

Então, o acordo que foi feito entre as Lideranças e
que foi votado n.a Comissão de Sistematização estabeleceu
uma nova metodologia de trabalho, aprovada pelo Ple
nário da Comissão de Sistematização, e que Implicava em
dar prazos para os títulos determlnados. E aquelas ma
térias que não pudessem ser aprovadas naquele prazo
seriam jogadas para o Plenário.

Esta a questão que gostaria de levantar, no sentido,
exatamente de reafirmar que o que se fez foram deci
sões tomadàs de comum acordo com todas as Lideranças,
e o que a Mesa da Assembléia Nacional Constituinte está
fazendo é colocar em prática uma medida tomada pelo
conjunto das Lideranças desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito
obrigado.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Sr. Presidente, para uma explicação pessoal,
uma vez que fui citado inúmeras vezes pelo Líder Carlos
Sant'Anna.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra a V. Ex.a, para uma explicação pessoal.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Em prím'airo lugar, não há qualquer contradição entre
a decisão tomada pelo Constituinte Jarbas Passarinho e
a decisão tomada por mim. Não tomei decisão alguma, a
não ser seguir estritamente o que foi acordado, IJ?-cluslVe
pelo Líder Garlos Sant'Anna. Apenas me r~cl;lsel,. como
Presid'3nte como o é V. Ex.a hoje, de me imiscuir nas
querelas d~ partido, quem é líder disso ou, daquilo: Esta
é uma questão que não afeta a Mesa. Se ha uma dísputa
de Lideranças, o nosso ponto de vista não afeta; simples
mente seguimos a ordem.

Se o Lid'zi do PMDB não está acolhendo as demandas
do Constituinte Carlos Sant'Anna, ou se S. Ex.a não está
levando as demandas ao Líder, lamento. O PMDB deye:se
entender interna corporis. 'É irrelevante para .a Comlssao.

O que temos que fazer é seguir a ordem. A ordem está
sendo seguida. Não há nada fora da ordem.

A única questão que houve foi um pedido assinado
por todas as Lideranças, votada pelo Plenário, para d~s!o
cal' um artigo e, depois, pedír a nulidade dessa decísão.
Não dei. Não dei para seguir o RegIm1ônto.

Quero dizer que aqui, na Mesa, quem decide é a Mesa
e o Regimento. As Lideranças são muito importantes. Sou,
porventura, Líder no Senado ~ prezo as Lideranç~-, mas
elas não interferem na decísâo da Mesa. A decísão da
Mesa é soberana se atém ao Regimento, a ordem dos
artigos está sendó respeitada. Exis1Je.uma fac?~dade que
foi dada efetivamente para que OS LIderes, e ja o 9on~
títuínte Roberto Freire explicou, possam dar relevância
a certa matéria, e é de boa norma política que os Partidos
se entendam e que as dissidências internas não tragam,
não criem obstáculos ao funcionamento de uma Comissão
que tem .a ver com o Brasil e não com bríguínhas de
Partido.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Presid·ente
do debate brtlhantemente sustentado aqui, apenas lamen
ta que ele se tenha desenvolvido com tanta maestria, com
tanto domínio das matérias e tantos florilégios das
tórmulas, sobre uma questão ~adjetiva,. uma questão q"!!e
hoje, na data de hoje.. na se~sa~ de hOJ1e, nas responsabí
lid1ades de hoje, nas íncumbêncías que o povo nos deu e

que começam hoje, sem dúvida nenhuma, sem qualquer
exagero nem imprudência do Presidente, são questões
formais, talvez adrede preparadas, adrede conduzidas,
adrede desenvolvidas, para que não se chegue até ao
ponto em que estamos todos Interessados a que se chegue,
ou seja, de tornar-nos, frente a frente, capazes de resolver
o problema do sistema de governo.

Agradeça profundamente aos meus eminentes compa
triotas que usaram da palavra, deixando entender, en
tretanto, que me inclino pessoalmente por aqueles que não
repeliram, mas não aceitaram os argumentos do nobre
Líder da Maioria. Lamento que S. Ex.a tenha empregado
a palavra "absurdas" para qualífícar algumas das decisões
da Mesa. Esta palavra é chocante com a sensibilidde de
quem a recebe, e, ao mesmo tempo, infringente do
Regimento.

É muito raro que no quadro das responsabilidades de
uma Assembléia Constituinte, sem nenhuma causa, sem
nenhuma razão, inopinadamente, o pequeno, forte, o in
vencível Davi retire da sua funda a pedra com que deseja
derrubar o seu adversário, chamando-o de absurdo. 'É
uma expressão pouco usual, não muito freqüente na
história dos nossos debates constituintes.

Eu não a repelirei. Aceito-a com humildade, mas de
claro que não é muito freqüente, quando um Lider de
uma grande Bancada se rerere ao Presidente da Mesa,
que não tem nenhuma razão para ser chamado de autor
de absurdos, uma vez que não tomou decisão nenhuma. A
decisão está sendo tomada agora.

Lamento profundamente que as explicações aqui
dadas me tenham convencido de que carece de fúndamen
to as alegações do nobre Líder, visto que foi uma decisão
da qual S. Ex.a participou, e a qual S. Ex.a executou, e à
qual esteve presente. (Palmas)

Então, não encontro possibilidade, de nenhuma manei
ra, .a não s'er reiterando. mais uma vez, as minhas home
nagens pessoais ao eminente Líder da Maioria, pelas suas
qualidades, pela sua honradez, pela sua pertinácia, home
nagens pessoais, pedindo-lhe que, mais uma vez, aceite
uma decisão com a qual não concordo.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra o Constituinte Carlos Sant'Anna, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Sr. Presidente, naturalmente com a elegância que V. Ex.a
tem, com todo respeito que V. Ex.a merece, preciso fazer
duas retificações às palavras que dirigi.

Considerei absurda a decisão da Mesa sobre uma
mesma matéria ser diferente numa mesma reunião. Numa
mesma reunião um Presidente, Senador Jarbas Passari
nho, decidiu a questão de ordem de uma forma e duas
horas depois, a mesma questão de ordem foi decidida pelo
Presidente, Senador Fernando Henrique Cardoso, de
forma diametralmente oposta. Então, essa situação de
uma mesma Mesa, não importa quantos sejam os Pre
sidentes que se revezem, decídír a mesma questão de
ordem de maneira diametralmente oposta, isto eu con
siderei uma situação absurda, e considero que é uma
situação absurda.

. Segunda retificação, acatando a decísão de V. Ex.a e
não vou mais voltar a insistir: a decisão à que eu compa
reci, com a qual eu compartilhei, porque não protestei
roí que as preferências seriam pedídas pelas Lideranças;
respeítada a ordem em que elas fossem pedidas. O que
ficava independentemente da ordem está escrito aí - na
Língua ~ortuguesa, l?-a bela Língu~ Portuguesa, que
V. Ex.a tão bem domma - a votação de Capítulo ou
Dispositivo independentemente de sua ordem é da ordem
do Título ou Capítulo, outras preferências podem ser
feítás, independentemente da. ordem de Título ou Capi-
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tulo, mas não independentemente da ordem da prefe
rência.

De modo aue foi esta a decisão de que participei,
apenas feitas às restrições, V. Ex.a já decidiu, decisão lia
Mesa é irrecorrível, ainda mais do Presidente-Geral, eu
acato e precisava apenas fazer as retificações nec-essárias.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito
obrigado a V. Ex.a

F1ar-se-á a votação do requerimento de preferência.
A Presidência solicita a todos os srs, Constituintes

assumam os seus lugares, a fim de se dar início à vota
ção pelo sistema eletrônico.

Os Srs. Constituintes já podem votar. (Pausa)

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da
Távola, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado,
Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezer
ra Coelho, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Calmon, João
Herrmann Neto, José Fogaça, José Freire, José Paulo Bi
sol, José Ulísses d-e Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Pimenta da Veiga, Raimun
do Bezerra, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Wilson
Martins, Afonso Arinos, Aloysio Chaves, Christóvam Chia
radia, José Lins, Marcond€s Gadelha, Mário Assad, Oscar
Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Sandra Caval
canti, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia,
Virgilio Távora, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâ
neas Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim
Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sam
paio, Siqueira Campos, Haroldo Lima, Roberto Freire, e
Jamil Haddad. Votaram NAO os seguintes Senhores Cons
tituintes: Fernando Gasparian, Edme Tavares, Eraldo Ti
noco, Luís Eduardo e Darcy Pozza. ABSTEVE-SE de votar
o Senhor Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vai-se fazer
a apuração da votação. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 58 Constituintes;
votaram NAO 5 Constituintes; absteve-se de votar 1
oonstrtuínte. Total: 64 votos.

A preferência foi aprovada. (Palmas)
Destaque n.? 000161-87 - Emenda n.O ES

redaçãe às Seções I e li dos Caps. li e m do Tí
tulo V do Substitutivo I (Seção I, Capítulo 11, Tí
tulo IV do Substitutivo n.o 2)". (sos.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Há requeri
mento do nobre Constituinte Vivaldo Barbosa, autor da
emenda:

"Solicito a V. Ex.a considerar retirado da
Emenda n.o 33025, objeto do Destaque n,v 161,
os arts. b e d d, que serão votados através de
destaques a emendas que versam sobre o mesmo
assunto, compreendidas na Ordem do Dia desta
sessão."

Portanto, o autor retira os arts. b e d d.
O nobre Constituinte Vivaldo Barbosa deseja usar da

palavra para explicar o seu requerimento?
O SR. CONSTITUINTE JoAO MENEZES - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) ~ Concedo a

palavra ao nobre Constituinte João Menezes,
O SR. CONSTITUINTE JoAo MENEZES - Sr. Pre

sidente, quais as letras que S. Ex.a pede sejam retiradas?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - São as le
tras b e d d.

Tem a palavra o Constituinte Vivaldo Barbosa, para
encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, bem sei que cinco minutos
é muito pouco para dizermos tudo sobre o presidencia
lismo e parlamentarismo.

A questão central, nuclear, que temos diante de nós,
é a questão da democracia. E por sua vez, há uma questão
nuclear na democracia: o respeito à vontade do povo. E
há, Srs. Oonstítuíntes, um desejo, uma vontade, expressa
de forma írretorquível, do povo brasileiro em eleger o
Presidente da República como Chefe do Governo da Na
ção, para responder, diante do povo, pelos sofridos pro
blemas que nosso povo enfrenta.

A última experiência que o nosso povo teve de elei
ção indireta, que é a questão primeira e essencial do Par
lamentarismo, nas últimas décadas, por este Congresso,
pelo Parlamento brasileiro, pelo Colégio Eleitoral, quer se
ja de um militar, quer de um civil, foi desastrosa e amar
ga para o povo brasileiro, que disso tem viva consciência
e continua clamando aos nossos ouvidos: "Queremos ele
ger diretamente o Chefe do Governo e da Nação, o Pre
sidente da República, e o dever de r-esponder diante de
nós com poderio pelo governo do País".

A eleição indireta, a eleição parlamentarista é eleição
feita por nós, que elegemos o Governo do País que res
ponde diante de nós por suas ações ou omissões com os
poderes que recebemos. Somos eleitos, no entanto, pelo
voto federativo. Somos representantes das regiões, no
máximo dos nossos Estados. Não somos eleitos pelo voto
nacional. Muitos de nós representamos os desejos das
pontes, das estradas, das reivindicações setoriais de clas
ses, os mais legítimos até. Não fomos eleitos.O Parlamen
to não é eleito pelo voto nacional.

A eleição direta para a Presidência da Repdblica é
fruto de um debate nacional, que aponta os caminhos
capazes de enfrentar as questões nacionais que fazem o
nosso povo cada vez mais miserável e a nossa sociedade
cada vez mais elitista e privilegiada. Este voto nacional
em função dos debates das questões nacionais, somente
se alcança numa eleição nacional à Presidência da Repú
blica.

Querem implantar, hoje, o parlamentarismo no Bra
sil com eleição direta, para engabelar o nosso povo e fa
zê-lo acreditar que está votando num Presidente da Re
públicà com poderes para governar o Pais. O Governo,
que vai decidir sobre questões como a inflação, o desem
prego e o arrocho salarial que o Governo apoiado pelos
partidos majoritários deste Parlamento ainda mantêm,
continuará na mão deste Parlamento, eleito pelo engodo
do Plano Cruzado.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Graças a Deus!

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Mui
tos companheiros de boa-fé, a quem dedico respeito e
muita admiração, têm assumido uma crítica enganosa,
superficial, ao presidencialismo. Alegam que o presiden
cialismo é o responsável pelas crises brasileiras, para en
cobrir que a natureza das crises brasileiras é a luta do
privilégio das elites contra as transformações sociais.
Selhpre na iminência de reformas por justiça social,
surgem as crises, surgem os golpes e surgem a desesta
bilização da política nacional.

:ÉJ uma visão conservadora atribuir tudo isto ao pre
sidencialismo .

Também esses Companheiros de boa-fé embarcam na
crítica de que o presidencialismo brasileiro é irmão gêmeo,
é fruto do autoritarismo. :ÉJ uma visão simplificada da
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sociedade e do Estado brasileiro e principalmente da so
ciedade e do Estado na América Latina. A sociedade e o
Estado brasileiro são autoritários na sua essência e serão
autoritários no presidencialismo, assim como serão auto
ritários no parlamentarismo se não cuidarmos da demo
cratização do Estado '8 da democratização da sociedade.
Basta lembrar que o salazarísmo português era parlamen
tarista, assim como é parlamentarista o regime racista,
autoritário e autocrático da Africa do Sul.

É igualmente uma visão conservadora.
Também nossos Companheiros de boa-fé cometem

outro engano, o de associar o presidencialismo brasileíro
ao militarismo.

Ora, isso é querer negar e querer não enxergar nem
discutir o papel real das Forças Armadas no Estado bra
sileiro, na sociedade brasileira. Nunca nos pareceu que as
Forças Armadas neste Pais se engaj aram nos golpes para
defender o Congresso contra o Presidente da República.
Ao contrário, foram os integrantes do Congresso os pri
meiros a serem cassados, as primeiras vitimas, a primeira
instituição a ser denegrida pelas Forças Armadas nas
suas intervenções. Basta lembrar a Rússia, com seu cará
ter militarista, que nunca praticou o presidencialismo.

Companheiros, como sempre dizemos, vamos ao voto,
vamos ao voto para permitir ao povo brasileiro eleger um
Presidente que possa apontar caminhos ao nosso povo e
que responda diante do povo pelas suas exigências míni
mas, pelos seus reclamos básicos. Esta, Sr. Presidente, é a
forma mais elevada da cidadania, o exercicio mais nobre
da democracia, e a prática maior da República!

Durante o pronunciamento do Sr. Vivaldo
Barbosa, o 8r. Monso Arinos, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.

. Aluízio Campos, Primeiro-Vice-Presidente.
O SR. PRESIDEN'rE (,Aluizio. Campos) - Tem a pa

lavra o Constituinte Israel Pinheiro, para encaminhar
contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE JOAO MENEZES - Sr. Pre
sidente, pego a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o Constituinte João Menezes, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, a Mesa desta Comissão tem le
vado os trabalhos da Sistematização aos pontos mais va
riados € às controvérsias mais difíceis.

Agora mesmo V. Ex.a colocou em preferência a Emen
da n.O 33025 e foi votada a preferência para esta emenda.

Quando se iniciou a discussão, a Mesa anunciou que
estavam excluídas as letras b e d da referida emenda. Ora,
SI'. Presidente, ou se colocou em votação a emenda como
era, se vai votar agora já com as restrições. Então, nin
guém rio plenário pode ter uma orientação segura em
torno do seu posicionamento.

Todos dizem "vota, vota," mas está errado, Sr. Presi
dente. Está errado, não pode continuar assim. Os traba
lhos da Constituinte não podem continuar deste modo.
Isto aqui não é brincadeira, isto aqui é uma coisa muito
séria que a Nação está esperando com o trabalho dos Srs.
Constituintes. Não podemos aqui continuar na bagunça.
É contra essa bagunça que me contraponho, Sr. Presi
dente. Votamos aqui a preferência de uma emenda, foi
aprovada, e quando se vai votar a emenda, j á há restrições.
É contra isto que me insurjo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Esclareço a
V. Ex.a que a preferência foi votada e o nobre autor da
emenda reduziu os requerimentos escritos à Mesa, que ela
se restringisse ao artigo b e ao d do seu texto. Então, é
esta a matéria que está sendo submetida à votação que
está sendo encaminhada.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra, pela ordem, o Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITli'INTE ANTôNIO BRITrO - Sr. Pre
sidente, com a concordância e por iniciativa do .nobre
Deputado Israel Pinheiro, gostaria de ler o seguinte reque
rimento que endereçamos ao nobre Senador Afonso Arínos:

"Os Líderes abaixo relacionados têm a honra
de solicitar a V. Ex.a que encaminhe a defesa do
parlamentarismo e os seus respectivos nomes nes
ta sessão da Comissão de Sistematização."

Assinam os Líderes do PMDB, do PTB, do PDC, do PC
do B, do PCB, do PSB e os parlamentaristas de todos os
Partidos. (Palmas)

O SR. PiRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao eminente Senador Afonso Arinos, e convido o
nobre Constituinte Jarbas Passarinho para presidir a reu
nião, por ser um dos nomes presídencíalístas d,a Mesa. (O
Plenário de pé aplaude o orador anunciado)

O SR. CONSTITUINTE AFONSO ARINOS - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, os nobres Companheiros natu
ralmente compreenderão a dificuldade com que ascendo a
esta tribuna, dificuldade momentânea, que procuro, fazen
do um esforço sobre mim mesmo, superar e arastar, mas
nobre dificuldade, porque não vem da inteligência, vem do
coração.

Foi a recepção, o incitamento, o apoio, o estímulo com
que a Assembléia Nacional Constituinte, pela sua visível
maioria, me Impeliu a esta tribuna, tendo, por delegação,
e assumindo a pesada responsabilidade de representar os
Constituintes do PMDB, do PTB, do PDC, do Partido 00
munísta do Brasil, do Partido Comunista Brasileiro, do
Partido Socialista do Brasil, toda a gama multicolorida do
pensamento político, toda a biografia gloriosa de tantos
Companheiros que há tantos anos estão na luta pela liber
dade e pela justiça no nosso País; de representar nesta
tribuna, com a exceção do meu próprio Partido-;-<rue aqui
não assinou a lista que me concede poderes para falar em
nome dele, mas creio que realmente também falo em no
me dele. (Muito bem! Palmas) Falo em nome dele. Pouco
contam para mim as divergências, as dissidências, as difi
culdades, supostas ou verdadeiras, que se apresentam ao
caminho deste Partido. Falo pela tradição gloriosa da
Frente Liberal. Por ser frente, por ser liberal, por ser bra
sileira, por ser progressista, ela é parlamentarista.

Divirjo daqueles que pretendem representar esta posi
ção utilizando situações pessoais e oficiais que nem sem
pre correspondem aos sentimentos das bases. Mas não in-
sistirei neste caminho. '

O que vou fazer aqui é cumprir o mandato que me foi
outorgado pela gama partidária do meu Pais, que me foi
outorgado pelo sentimento daqueles que morreram nas
torturas da ditadura, pela luta daqueles que se empenha
ram na tribuna da liberdade durante a ditadura, por aque
les que escreveram e não puderam ler O que escreviam pe
los impedimentos da censura ditatorial civil e militar; falo,
aqui, em nome daqueles que formaram a minha mocidade
e junto a qual nasceram essas idéias, junto a qual acom
panheí essas idéias, tendo eu mesmo mudado de posição
em momento importante da minha vida parlamentar,
aquele momento em que deixei a defesa do presidencialis
mo, na qual tinha empenhado grande esforço na luta con
tra o glorioso Raul Pilla, para o qual peço uma salva de
palmas em sua memória (Palmas); deixei essa luta, no
passado, e percebi que não é mais possível, no Brasíl, ter
mos a ilusão de que o sistema presidencial possa corres
ponder aos interesses e ao futuro do PaÍS.
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É lamentável que hoje, precisamente hoje, eu venha
aqui, como tópico deste discurso - Sr. Pr~sidente, pre
tendo exceder o tempo que me foi concedido, ,e peço a
V. Ex,a que tenha bondade para comigo -, discutir as po
sições tomadas por Sua Excel,ência, meu querido amigo,
o nobre Presidente da República, nas declarações que fez
ontem ao chegar de uma viagem ao Nordeste. São coisas
elementares, são enganos comuns, são posições absoluta
mente inverídicas não inverídicas no sentido moral, mas
inverídicas no se~tido factual, no sentido histórico, aque
las que apresentou. Dizer que o País não pode enfrentar o
sistema parlamentar porque não tem pa:ti~o. é uma coisa
que se choca violentamente ,com.t~da a história parlamen
tal' do Brasil. No Brasil, so sxístíram partidos verdadeí
ramente autênticos e espontâneos que se formaram ao sa
bor das exigências do parlamentarismo.imperi~I. Os Par
tidos nacionais só apareceram no Brasil depoís que eles
se tornaram ínternaeíonaís fora do Brasil. Foi depois que
se fundou o Partido Comunista no Brasil em 1922; fOI
depois que o Partido Integralista veio. para o B:,asil no
sentido de combater as idéias do Part~do 'c;'omul11sta .que
começaram a aparecer os partidos naCIOnaIS; os .Pa:rtld?S
nacionais foram tentados implantar-se no Brasil ínutíl
mente pelos homens mais fortes d~ ~el?ública; fox:am te~
tados por Júlio de Castilhos no prrncipio da sua VIda pol~
tica - o grande líder gaúcho - foram tentados por PI
nheiro Machado com o Partid'O Republicano Conserv,ad?r;
foi tentado pelo maior homem que houve. na Repub?-ca
brasileira até hoje, Rui Barbosa, com o Partído RepublIca
no Liberal' foram tentadas várias vezes os Partidos e nun
ca conseg~iram ser Partidos nacionais. E~am esses Par
tidos estaduais a serviço dos governos locais, arapucas ?-e
votos e balcão de vendas de -empregos em todo o PaIS.
(Palmas) Os Partidos nacionais não são senão i.s~o; ara
pucas eleitorais e balcões de vendas para os solícítadores
de empregos. Falar em falta C!e administr~ç~o, de p.o~er
administrativo, que o Brasil nao tem condiçoes adI?1l1lS
trativas para enfrentar o problema do J?arlamentans~o?
S Ex a mais uma vez meu velho amigo, meu querido
a~ig~ José Sarney, se c'hoca de frente ~om a; verdade his.
tóríca. Quando foi que o sistema presidencial no Bras~

organizou a vida administrativa? (Palmas) Quando fOI
que se estabeleceu aqui a justiça administrativa? (Palmas)
Quando se houve aqui a prova de.mérito, o .a~e~o. nas ca!
reiras? Os gabinetes estao cheios, os mínístéríos estao
cheios' há milhões e milhões de funcionários públicos que
pesam' no orçamento federal. Não estou contra eles, nun
ca fui contra eles, estou oontra o sistema. Enquanto que
nos países parlamentaristas a maior prova da capacidade
do serviço público é tradicionalmente o governo parlamen
tarista inglês, que enfrentou os bombardeios da Ingla
terra sem que o inglês perdesse o ônibus para ir ao traba
lho (Palmas). Como é que se pode falar?

A Escola Nacional da Administração Pública na Fran
ça, é uma das grandes glórias da ~iê?cia :'l'dminis~rativ::;
no mundo - École National de Admínístratíon Publique, e
a grande escola francesa; todos os países parlamentaris
tas se esmeram; na Alemanha ocidental, na Dinamarca,
na Holanda, na Espanha e até em Portugal.

Em Portugal o funcionário público que é tratado como
uma figura mais ou menos pitoresca por Eça de Queirós,
em seus romances, hoje, a Situação administração do Go
verno Parlamentarista português é um modelo para nós,
um modelo que nos entusiasma, e, digo com certa melan
colia, que nos envergonha.

O Presidente da República, não pode se ater a essas
razões quando trata de um assunto que esquece, ou que
não conhece; não são os argumentos que nos possam con
vencer (Palmasl), aqueles que nós temos que adotar, temos
que defender, temos que sustentar, temos que impulsionar;
nós no podemos mais fugir diante de promessas nem de
ameaças! Não podemos mais fugir! (Palmas) Temos que

marchar contra as promessas da corrupção; da corrupção
a que se pode proceder, que tem a intenção, que pode che
gar à loucura de supor que pode influir nas decisões deste
Plenário. Não podemos fugir, nem diante das promessas
nem diante das ameaças. Não temos medo das ameaças
de golpes armados.

No dia em que o Brasil vier a enfrentar, a colocar, a
sustentar, a implantar o regime parlamentar, estará ter
minado o problema das ameaças militares neste País. Te
mos que salvar o Brasil daquilo que ele é! Temos que fazer
que ele deva ser aquilo que deve ser! Temos que enfrentar,
temos que lutar! Não estamos em uma luta de conversa
ções, de sessões; nós não estamos em uma luta de expe
dientes e de espertezas; estamos em uma luta, que é lutaI
nós estamos em uma frente que é frente! nós estamos
com o peito, não escondendo o coração, mas exibindo-o!
Não estamos com a nossa mente procurando caminhos
esconsos para esconder o que pensamos. Nós temos que
procurar os caminhos claros para firmar o que queremos.
Temos que ganhar esta questão; nós temos que transfor
mar esta Assembléia Nacional Constituinte, com todos os
pessos que parecem decair sobre seus ombros, na única que
fe? a maior. mUdanç~ na História do Brasil, desde que ele
existe com índependêncía.

. Est~ caminho é o do governo parlamentar; este oa
rnínho e ,o.da em~nda parlamentar. Queridos companhei
ros, patrícíos, amigos; coragem, desafio marcha vamos
venc~r, vamos implantar o parlamenta~ismo no' Brasil!
(MUlto bem! Palmas prolongadas. O orador é cumprimen
tado)

O SR. CONSTITUINTE JOAo MENEZES - Pergunto
a V. ~.a se posso .us:;.r a palavra sobre a emenda, porque
o emmente Oonstítuínte Afonso Arinos parece qU'a usou
a tribuna contrariando a emenda que está em díseussão,
E ultrapassou todos os tempos regimentais. E eu pergun
to a V. Ex.a se outra pessoa pode também usar ta palavra
para defender a emenda em questão.

Durante o pronunciamento do Sr. João Mene
ze~, o Sr. Aluízio Campos, Primeiro-Vice-Presidente
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pel~
Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Více-Presídente,

~ SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO ---: Sr.
Presidente, para responder, Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Um mo
mento, que a Mesa vai responder à questão de ordem.

Em homenagem a um velho Parlamentar _ e todos
nós temos que receber lições de S. Ex.a, a Mesa con
cordou, eomo de outras vezes aqui já se concordou, que
houvesse um excesso de tempo. E S. Ex.a o USOu de modo
com'adld~. Marquei 4 minutos a mais, serão os mesmos
que darei ao Sr. Carlos Sant'Anna.

o SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO _ Sr.
Presidente, V. Ex.a me permite? A Comissão de Sistema
tização reproduziu neste momento a mesma homenagem
que o Supremo Tribunal pr-estou a Rui Barbosa quando
não lhe marcava os quinze minutos paria ocupar a tribu
na daquela Casa. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE JOAo MENEZES - Sr. Pre
sidente, o que eu perguntei a V. Ex.a, é se teria outra
pessoa também o direito de usar a palavra PIara defender
a em-enda, uma vez que o nosso amigo Oonstítuínte Se
nador Afonso Arinos, usou a palavra por um tempo d~plo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Senador,
não sangre na veia à toa. Há dois Parlamentares que
estão indicados para falar a favor da emenda. E o pri
meiro Parlamentar inscrito é o nobre Constituinte Carlos
Sant'Anna, que disporá do mesmo tempo do Ocnstítulnte
Afonso Arinos.

O SR, CONSTITUINTE JoAo MENEZES - É isto que
estou perguntando a V. Ex.a Agradeço-lhe a resposta.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Carlos Sant'Anna, para encami
nhar favoravelmente a emenda.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o que está em causa...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho - Fazendo
soar a campainha) - Peço a atenção do Plenário, há um
orador na tríouna, A matéria é da maior relevância!

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA -
O que está em causa, Sr. Presidente, é o destino e o futuro
da nossa Pátria, sob seu sistema de Governo,

Eu me questiono se o que está em causa é o oovemo
do Presidente José Sarney, e digo: "não". Não estamos
fazendo uma Constituição para o curto período que o Go
verno do Presidtante José Sarney terá, nesses dois anos
que lhe restam. Não! Estamos fazendo uma Constituição
que deve estar voltada para o futuro da Pátria.

Ainda que o sistema parlamentarista possa ter quali
dades que no futuro desejaremos alcançar, seria de se
indagar se na praça pública, no momento em que debate
mos a nossa vinda para cá, discutimos suficientemente
com o povo que ao chegarmos nesta Casa iríamos trocar
o sistema de governo, de presidencialismo - que durante
um século domina nesta República, praticamente - para
uma mudança tão drástica, do Presidencialismo, se houver,
para Parlamentarismo, quanto à mudança que hOUVe da
Monarquia para a R,epública.

Entendo que essa mudança tem tão profundas e con
seqüentes ãmpücações populares que, mudança desse jaez,
só poderia ser feita se houvesse uma consulta popular
para referendá-la, se houvesse uma determinação expres
sa da vontade popular nesse sentido. Mas, não. Essa
determinação não houve. Se um ou outro, talvez poucos,
raros, defenderam na praça pública que queriam vir para
a Constituinte com a delegação de trocar-se o sistema de
gov-erno, terão sido raros. Nós não aqui chegamos com a
expressão dessa delegação. Por outro lado, qu-e expressão
trouxemos das praças públicas? Que expressão? Que von
tade colh-emos tantos, tantos de nós colhemos nas praças
públicas? A manifestação do desejo que o povo tem de
eleger seu Presidente por eleições diretas. Alguns aqui,
inclusive, as querem imediatamente; outros em 88; outros
em 89; mas quantos conosco aqui presentes, nas praças
púlicas, com Tancredo Neves e com Ulysses Guimarães
estávamos na defesa das diretas para eleger o quê? Um
presidente, chefe de Estado? Não. O povo não está pen
sando em eleger um presidente chefe de Estado, não. O
povo está pensando em eleger um presidente ehefe de Go
verno. O povo não está pensando em eleger (palmas) um
presidente chefe de Estado para, depois, num. colégio
eleitoral - porque será um colégio eleitoral - escolher-se
dentro do colégio eleitoral o Chefe do Governo, porque,
nesse caso, o povo terá sido ludibriado. Esse povo que
repudiou, nas praças públicas, aos milhões, como espúrio,
o Colégio Eleitoral. A Nova República jurou que esmaga
lo-ia e o fez; assim que Tancredo morto, Sarney assumiu,
esmagando com o Colégio. Como entender que o Chefe do
Governo, que será o l,°-Ministro do parlamentarismo, não
será eleito pelo povo, mas será escolhido por um Colégio,
e o Presidente será apenas um Chefe de Estado? Mas
vejam mais, Srs. Constituintes, como vai ser escolhido o
Chlafe de Estado? De acordo com o consenso que impera
entre todos nós. Não importa a forma corno ainda está
no Substitutivo 2; vai ser eleito o Presidente por dois
escrutínios. Como vai-se entender que a campanha eleito
ral para este presidenüa, que será eleito por mais da
metade dos votos dos brasileiros, será um Presidente. Se
os eleitores bnasílelros forem 70 milhões, será um Pre
sidente eleito por mais de 35 milhões de votos, quase
40 milhões de votos. Esse homem, eleito pela vontade
expressa de 40 milhões de brasileiros, que encarnarão na
pessoa do Presidente, até pala tradição presidencialista
da República, como este povo entenderá que este homem

vai reinar, mas não vai governar? E que vai ser aqui, nos
acordos de lideranças partidárias, que 'escolheremos o
Chefe de Governo? Não! Não! Não poderemos fazer mo
dificação tão importante nem tão drástica. Na verdade,
se o Parlamentarismo for vitorioso hoje, terá duração tão
efêmera quanto as rosas de Malhal'be, porque o Presiden
te eleito - já desde a campanha, todos os candidatos
estarão fazendo a campanha contra o parlamentarismo
- uma vez eleito e empossado, procurará tomar medidas
as mais imediatas possív-eis para extinguir o Parlamen
tarismo, podendo nos levar a um impasse: ou a uma crise
imprevisível, de conseqüências imprevisíveis.

Veja, Sr. Presidente, não estamos discutindo a
Inglaterra, que é uma monarquia constitucional, não
estamos discutindo outras repúblicas parlamentaristas que
são unitárias. Não, não estamos. A cultura brasileira não
é esta, nem podemos viver na emocionalidade dos instan
tes. Não! A República brasileira é federatiVa, e, em sendo
federativa, é bom que atentemos que o parlamentarismo
é o sistema de governo Ideal para culturas de civilização
das economias de vanguardas, de monarquias constitucio
nais e de repúblicas unitárias. Não se me diga o caso
da Alemanha, não, porque o caso da Alemanha tem
peculiaridades culturais para ter lá parlamentarismo que
não se adequa, não se aplica à realidade brasileira, nem
com ela se coaduna. Não! O Brasil é uma imensa federa
ção, cheia de tantos Estados. Como é que se pode dizer,
como ouvido tenho eu dizer, que se vai aplicar o parla
mentarismo para a União, mas nos Estados não.

Como nos Estados não? O Parlamentarismo, o mesmo
modelo parlamentarista terá que ser estendido aos Es
tados assim como até, por hipótese total, tem que ser
estendido, também, aos Municípios. Ou será que nós
estamos apenas na hipótese de brincar de formar sistemas
de governo? Como a República será parlamentarísta, e a
República federada, e os Estados que compõem a Federa
ção, os Estados serão presidencialistas e os Municípios
presidencialistas?

pergunto a V. Ex.as, de todos os recantos do mau Pais,
que participaram das campanhas de governadores, se por
acaso o povo elegeu governadores para que eles não go
vernem? - Se os elegeu por voto direto para que eles
sejam apenas Chefes de Estado? Obviamente que não.
Elegeram os governadores para que governem, como go
vernando estão. Aquela hístóría de que pelo fato da tran
sição teríamos uma adaptação, isso não vai tirar a res
ponsabilidade histórica do que poderemos fazer neste
instante, neste momento.

Sr. Presidente, sei que tenho que concluir. Mas, devo
dizer aos Srs. Constituintes que, ao votarem, o façam por
suas absolutas convicções. Não podem deixar-se emara
nhar pelas questões conjunturais. Não se muda um siste
ma de governo em função do governo atual, numa oons
.tituiçâo que, esperamos, possa durar mais 50 anos, possa
durar um século ou mais de um século.

Quero que entendam, Sr. Presidente, que o que temos
que expressar aqui é a vontade do povo, segundo a nossa
melhor e maior capacídade de captação. E a vontade do
povo que se expressa a cada instante, que ainda hoje vi
expressa nessa tribuna e que vejo expressa em todos os
momentos, é a de eleger o seu Presidente. Isto esta Cons
tituinte terá que explicar ao povo na campanha presíden
eíal, se aqui escolhermos outro sistema. É eleger um Pre
sidente para governar o País. Para isso, teremos que votar
na tese presídeneíalísta. Temos uma emenda de autoria
de um presidencialista da melhor qualidade, a do Consti
tuinte Theodoro Mendes. Mas vamos votar com a emenda
do Constituinte Vivaldo Barbosa, porque ela contém o
essencial, o básico, a prevalência da forma republicana de
governo.

Para finalizar, Sr. Presidente, é claro que não tenho
a idade nem, ao mesmo tampo, a aura mística do Cons
tituinte Afonso Arinos, de modo que posso me alongar por
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mais um minuto. Por outro lado, Sr. Presidente, quero
também lembrar que nessa questão de defesa do presi
dencialismo é de tal importância a maneira como vamos
votar é de tal maneira significativa, que poderemos ser
respo~áveis pelo que acontecer no futuro neste P,aís se,
por exemplo, não conseguírmos 'encontrar solução para as
nossas grandes dificuldades.

Sr. Presidente e Srs. Constituintes, ao en~errar,

queremos dizer que em nenhum instante o Pre~ld'imte

Sarney fez qualquer ameaça a quem quer que seia: em
nenhum instante Sua Excelênc1a pedíu a quem quer que
seja que expressasse ou modificasse sua opinião ou seu
voto, ao contrário...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre
orador, muito constrangido peço a V. Ex.a que conclua.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Contam-se entre os parlamentaristas alguns dos seus me
lhores e mais diletos amigos, assim como temos entre
nossos companheiros alguns dos mais brilhantes adver
sários políticos, um dos quais tem uma emenda que
estamos aprovando. Essa tese de presidencíalísmo versus
parlamentarismo não é necessariamente uma tese doe Go
verno versus Oposição, não; diria que é uma tese do pre
sente pelo futuro, é uma tese em que estão <em causa,
especialmente os destinos da Pátria, a forma como cada
um entendemos desgarrados de qualquer enraizamento
na conjuntura. Qual é a melhor forma de governar um
povo que anseia por eleger os seus Presidentes? E concluo
dizendo que o Partido de que faço parte, o P.MDB,.n,9 seu
programa está inserido, o Partido preconiza a eleição de
todos os seus dirigentes, de todos os dirigentes da Nação
brasileira.

Se o Partido preconiza a eleição direta, por voto secre
to e universal, de todos os seus dirigentes, é porque preco
niza especialmente a tese do presidencialismo. (Muito
bem! Palmas)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pela or
dem, tem a palavra o Constituinte José Lourenço.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Pre
sidente caros Membros da Constituinte, enderecei ao Pre
sidente' Ulysses Guimarães ofício em que pedi a substitui
ção de dez membros da minha Bancada nesta C~mi~s!í0'
Eu O fiz, Sr. Presidente, tendo como base as atríbuíções
que me concedem o Regimento, como Líder do meu _Parti
do na Constituinte. E mais do que isso, em funçao de
pesquisa que realizei, e que atribuiu que 82,80/.; da ;m~a

Bancada preferem o sistema de governo presídencíalísta.
No entanto, a Bancada aqui existente, não está identificada
com a vontade da Bancada da maioria do meu Partido.
Por isso pedi a substituição, e porque também entendo,
Sr. Presidente, porque. entendo e quero repeti-lo agora, que
é o melhor sistema, o melhor regime de governo para este
País' em função das nossas tradições, em função do que
que~ o-nosso povo - e este assunto não foi discutido com
o povo brasileiro. Em função do que quer a Nação, os
que aqui estão estamos exer~itando um. mandato .que a
Nação nos outorgou. Em função de tudo ISSO resolvi subs
tituí-los nesta Comissão.

Mas o meu pedido, a minha solicitação, foi negada
pelo Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, Dr.
Ulysses Guimarães, a quem responsabilizo, neste momento,
pelo caos que irá acontecer no Brasil, pois não tenho dúvida
alguma, Presidente Jarbas Passarinho: parlamentarismo e
caos são sinônimos. (Risos)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Gostaria
de lembrar aos Srs. Constituintes que não há questão de
ordem o que houve aqui foi uma declaração por parte do
Líder da Frente Liberal. Apenas questão de declaração de
ordem pessoal.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES - Sr. Pre
sidente, quero levantar uma questão de ordem regimental.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Aloysio Chaves, para uma questão
de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES - Cheguei
a essa Comissão e tive notícia da existência dessa relação
na qual se incluía, entre outros ilustres companheiros, o
meu nome. Não acreditei, primeiro porque seria um gesto
antídemocrãtíco, um gesto agressivo, uma ofensa direta
feita pela Liderança aos seus liderados, a Companheiros
de Partido que têm mantido uma linha invariável de cola
boração com a Direção Nacional do Partido e com a sua
Liderança nesta Casa. Seria uma violência, um ato antíde
mocrático que mancharia essa designação de maneira irre
mediável. (Palmas)

Agora, interpelei diretamente o Líder José Lourenço
para saber se nesta relação se incluía o meu nome e
S. Ex.a me confirmou. Então, quero alertar V. Ex.a como
Presidente da Comissão de Sistematização, que não posso
ser substituído nesta Comissão por nenhum ofício do Líder
do meu Partido, porque sou membro nato da Comissão de
Sistematização. Não fui por S. Ex.a indicado, fui eleito
como foram os Presidentes das Comissões Temáticas, que
têm assento nesta Casa. Invoco, portanto, o Regimento da
Assembléía Nacional Constituinte, para que V. Ex.a declare
que os membros natos, eleitos Presidente de Comissões e
Relatores, não podem ser substituídos, hoje ou amanhã,
em qualquer circunstância, por um ato de arbítrio, por um
simples ofício do Líder de Partido.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Darei uma
solução.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Presiden
te, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
atenção do Constituinte Aloysio Chaves, darei solução à
questão de ordem, antes da votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Para uma
questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não posso
dar a palavra a V. Ex.a antes de dar uma solução à questão
de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - É sobre o
mesmo tema.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Se é sobre
o mesmo tema, a questão de ordem não pode ser renovada,
já foi colocada. V. Ex.a há de compreender que falaia à-toa.

Em resposta à colocação feita como questão de ordem
regimental pelo Constituinte Aloysio Chaves, a minha in
terpretação, da Mesa, enquanto na Mesa eu estiver, como
Presidente, em nenhuma oportunidade qualquer Líder tem
o direito de substituir os membros natos da Comissão de
Sistemática (Palmas), porque, como S. Ex.a mesmo decla
rou, esses membros, estamos aqui não por indicação de
Liderança, mas por força regimental. Neste caso, a resposta
seria absolutamente positiva em relação ao que se referiu
o nobre Constituinte Aloysio Chaves.

Faço um alerta ao Plenário: não vamos perder nosso
tempo todo discutindo as questões internas da Frente Li
beral.

Vamos passar à votação.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Nelson Carneiro, para
encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente e Srs. Constituintes:

Estive, juntamente com o nobre Constituinte José Lou
renço, no mês de junho, em Portugal, integrando a delega-
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ção de parlamentares brasileiros, onde o regime é parla
mentarista. E não há caos em Portugal!

Integrava também, Sr. Presidente, a Comissão de Cons
tituição e Justiça da Câmara dos Deputados, no ano de
1968, quando eu era do MDB, e o Deputado Geraldo Freire,
Líder da ARENA, que substituiu vários representantes da
Comissão de Constituição e Justiça para que votassem a
favor da licença para processar Márcio Moreira Alves, dois
homens reagiram: um foi o grande Presidente Djalma Ma
rinho, cuja lembrança deve ser um estímulo para esta Casa;
o outro, foi meu constante adversário, aquele bravo homem
que, sendo da ARENA, declarou: - "Daqui s6 saio morto".
Era o Monsenhor Arruda Câmara. E por isso S. Ex.a ficou.
E a Comissão, apesar de tudo, negou a licença.

Espero que a idéia do ilustre orador que me antecipou
não prospere, para que não se repita aqui o mesmo epis6
dio de 1968.

Sr. Presidente, não usarei todo o tempo. Direi apenas
que aqui vim para pedir o voto da Comissão contra a
vigência do parlamentarismo, a rejeição da Emenda Vi
valdo Barbosa.

Primeiramente, quero afirmar que aqui não estamos a
favor, nem contra o Presidente José Sarney. O mandato
de Sua Excelência será discutido no Título IX, e estamos
no Título IV. Vamos regular o sistema de governo para
todos os presidentes que se sucederem.

Quero dizer, ainda, Sr. Presidente, que quando fomos
convocados pelo Presidente José Sarney para esta Assem
bléia, tive a oportunidade de pronunciar um discurso na
Escola Superior de Guerra em que dizia que, pela primeira
vez, na hist6ria republicana, tinha sido convocada uma
Constituinte sem que se tivesse limitado os seus poderes.
N6s, aqui, temos poderes para acabar com a Federação
e com a República. Por que não o temos para mudar o
sistema de governo?

Sr. Presidente, quero dar apenas uma resposta à afir
mação do nobre Constituinte Carlos Sant'Anna quando afir
ma que aqui comparecerá um Presidente eleito por 40 mi
lhões de votos, mas comparecerá um Presidente através
de um Primeiro-Ministro que prestará contas a uma Assem
bléia eleita por 80 milhões de votos. (Muito bem! Palmas)

Finalmente, a emenda parlamentarista não impõe aos
atuais governadores o sistema parlamentarista. Ao contrá
rio, atribui à Assembléia durante esse período a votação
da Lei, que s6 entrará em vigor para os futuros governado
res, que já serão eleitos sob o sistema parlamentarista.
Por isso, não mais tomarei o tempo de Vossas Excelências.
A hora é de votar, a hora é de ganhar, a hora é de' derrotar
a Emenda Vivaldo Barbosa, a hora é de salvar o Brasil.
(Muito bem! Palmas prolongadas. O orador é efusivamente
cumprimentado)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho - Fazendo
soar a campainha) - Nobre Constituinte Nelson Carneiro,
a Taquigrafia certamente já escreveu, neste momento: "O
orador é vivamente cumprimentado. Palmas prolongadas".
Peço a V. Ex.a que tome assento, para que se ouça o Relator.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, pela ordem. (Assentimento da Presidência)

Para que não continuemos prestando muitas homena
gens, eu poderia requerer o mesmo .tempo do C:0nstituinte
Nelson Carneiro, que se alongou mais quatro mínutos para
encaminhar também a favor da emenda.

Para que não continuemos a prestar homenagens a
figuras ilustres, como os Constituintes Afonso Arinos e
Nelson Carneiro, requereria à Mesa que observasse o tempo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consti
tuinte Brandão Monteiro, não ouvi o final de sua questão
de ordem.

o SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO 
Para que não continuemos a prestar homenagens a figuras
ilustres, como os Constituintes Afonso Arinos e Nelson
Carneiro. Eu poderia requerer os quatro minutos a mais
que o Constituinte Nelson Carneiro utilizou contra a emen
da Vivaldo Barbosa. Não vou fazer isto, mas pediria à Mesa
que observasse o tempo, senão vamos requerer homenagem
a todos n6s aqui.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mas há
oradores tão brilhantes, entre eles V. EX.a, que não pre
cisam de quatro minutos a mais. (Palmas)

Tem a palavra o nobre Relator.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,

81'S. membros da Comissão de Sistematização, pede-me
o Relator-Geral Bernardo Cabral que faça duas ou três
observações sobre a emenda Vivaldo Barbosa.

Ein primeiro lugar, é uma emenda, essencdalmente
presidencialista, ;porque coloca os Ministros de Estado
como auxiliares do Presidente da R-epública.

Um dos graves dereítos desta emenda é que, ao esta
belecer os dois turnos, é verdade que através de eleições
diretas, não faz referência à eventualidade de uma de
sistência de um dos candidatos no segundo turno. Por
isso, consignamos aí um grave defeito, uma grave defi
ciência nesta emenda.

Há determinado artigo que estabelece ou reproduz
o Colégio E1Jeitoral em caso de vacância, o que uma
emenda do Const.dtuinte Nelson Carneiro corrige e ím
pede que aconteça. Pela emenda Vivaldo Barbosa é pos
sível que se tenha um Presidente eleito por 24 meses
mais 1 día e um Presidente nomeado rpor um colégio
eleitoral por 23 meses e 29 dias, Portanto, é uma emenda
que também reproduz a tese do colégio eleitoral, tão cri
ticada aqui pelo Líder Carlos Sant'Anna.

Ma.s o mais grave desta emenda é que naquilo que
o nobre oonstítumte Vivaldo Barbosa denomina de "Art.
AA", artigo 2 "AA" há uma fantástica e inexedível con
centração de poderes nas mãos do Presidente da Repú
blica. E o mais grave é que Sua Excelência rpediu a ;re
tirada do ,artigo que, de certa forma, dá alguns poderes
ao Congresso no uso, na utilização da moção de censul2.a.
E se S. Ex.a retira isso, que é a possibilidade da moçao
de censura, o seu presidencialismo ganha caráter abso
lutista e imperial. É uma ameaça ao sistema democrá
tico. Mas se S. Ex.a não retira e mantém a moção de
censura, digo que é mais grave ainda, porque na moção
de censura do artigo "DD", do nobre Const.dtuinte Vi
valdo BarbOsa, está incluída a moção de censura tam
bém a membros da magtstratura do Poder Judiciário e
a membros do Ministério Público. Isso redundaria num
grave confronto de poderes entre o Legislativo e o Ju<li
cíárío, Uma intervendência gravíssima, fonte de crises
permanentes e de uma deseatabílízaçâo política perigosa.

A mocão de censura contra o Ministério Público é
uma grave violação de autonomia do Ministério Público.
Por dsso, em nome do Rielator Bernardo Cabral, que ma
nírestou sempre a sua tendência parlamentarista, reali
zou os mais ingentes e reconhecidos esforços. O Consti
tuinte Bernardo Cabral, antes de produzir o Substitutivo
n.O 2 - e disto fui testemunha pessoal, para que hou
vesse acordo ·e para que se chegasse a um texto que
representasse a média do ;pensamento nesta Oomíssão,
à última hora, até a hora última do dia anterior à apre
sentaeão do seu Substitutivo, S. Ex.a {) nobre Constituinte
Bernardo Cabral tentou, ingentemente, produzir esse
consenso e viu-se na contingência de manter o texto
como estava. Falo aqui, também, em nome do Relator
Adjunto, o ilustre Constituinte Antônio Carlos Konder
Reis, que tem uma nítida, clara e inequívoca posição em de
fesa do parlamentarismo. Mas preciso ressalvar a posição
sóbria, digna, coerente e discreta do ilustre Constituinte
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Adolfo Oliveira que, por posição doutrinária e partídáría,
é presidencialista e, aqui, não falo em seu nome.

Para encerrar, Sr. Presidente, é importante dizer que
este é o momento em que estamos colocando no passado,
estamos espultando 98 anos de história republicana em
que vígorou um presidencialismo ímperíal, autorítárío,
concentrador de iJ.)oderes unípessoaís, um presidencialis
mo que esteve sempre associado a uma concepção patri
moníalísta do Estado, o Estado como patrimôno do go
vernante, o governo como iJ.)atrimônio de quem governa,
que distribui sinecuras, benesses, benefícios e vantagens
para amigos, filhos, parentes, apadrinhados e correligio
nários, o parlamentarismo será o início de uma nova
era e de uma nova civilização política, de um novo pa
tamar democrático na História do Brasil.

É inaceitável o argumento de que produzir um go
verno através do Parlamento é antidemocrático. Na raiz
deste pensamento, na raiz desta tese está uma perigosa
e profunda desconfiança para com a natureza demo
crátíca do Parlamento. E esta tese é que tem servido à
véspera dos golpes militares e à derrocada das insti
tuições.

Não aceitamos a tese de que a confiança dada a um
Primeiro-Ministro, pelo Parlamento, seja um colégio eleí
toral, como tínhamos no período anterior, da ditadura
e do regime autoritário. Nesse período, a manipulação e o
jogo de interesses predominavam. No parlamentarismo
teremos a livre e permanente manifestação do povo bra
síleíro,

Por isso, S~. Presidente, para iniciarmos uma nova
era, um novo estágio de civilização política, esta Comis
são de Sistematização por 'Certo caminhará para a es
colha do sistema :parlamentarista.

Em nome do Relator Bernardo Cabral e do Relator
Adjunto Antônão Carlos Konder Reis, ressalvando a po
sição digna e coerente do Constituinte Adolfo Oliveira,
a posição da Relatoria é pela rejeição da emenda do
ilustre Constituinte Vivaldo Barbosa. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, pela ordem, o Constituinte Celso Dour,ado.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr.
Presidente, peço a palavra para dar uma rápida ex
plicação.

Estamos vivendo uma hora realmente decísíva na
vida das te País, uma hora de crise, uma hora histórica
de transição, que exige muito de cada um de nós. A de
moeracía não é um regime cômodo, não é um regime
fácil. Alguns chegam até a denunciar que ela não é efd
ciente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Suponho
que V. Ex.a vai levantar uma questão de ordem e não
um novo apoio a qualquer das duas teses.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr.
Presidente, sinto a necessidade de dar 'esta explicação
em função de que meu nome tem sido discutido pela
imprensa, ora me apresentando como presidencialista,
ora me apresentando como parlamentarista. Quero dizer,
Sr. Presidente, que cheguei a esta Casa como presiden
cialista, e acho que o presídeneíalísmo tem mesmo as
suas virtudes, mas. tem os seus defeitos.

Hoje, Sr. Presidente, depoís de uma reflexão cuida
dosa, depoís de uma análise cuidadosa desta situação
que estamos vivendo, estou eonveneído que o melhor re
gime para 'esta hora que estamos vivendo é o parlamen
tarismo, porque 'ele iJ.)ode superar o autorítarísmo e o
caudilhismo pode superar o espírito carísmátíso que al
guns ...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Quero
advertir aos meus Companheiros de Comissão que a
'explicação de ordem pessoal só tem cabímento quando,
durante um discurso qualquer, faz-se uma declaração
grave que atinja a honra ou que atinja, de algum modo,
a reputação daquele que foi citado.

Declarações de voto e prévias, inclusive, peço que
não as façam, que não usem o artifício de pedir a pala
vra, pela ordem, para poder fazer aqui novos discursos a
respeito de parlamentarismo e presídenclalísmo.

A matéria está devidamente instruída.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a

palavra, pela ordem, o Sr. Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Eu queria
protestar porque, na medida em que é concedido o di
reito de fazer encaminhamento, defendendo uma po
síção, eu ia requerer o mesmo direito. Mas, aceito a de
cisão da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Es,tá
em votação a emenda do Constituinte Vivaldo Barbosa,
cujo SIM é de apoio à emenda e cujo NAo é de recusa à
emenda.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Alfredo Campos, Carlos Sant'Anna, Fernando Bezerra
Coelho, João Calmon, José Freire, José Geraldo, Manoel
Moreira, Milton Reis, Nilson Gibson, Raimundo Bezerra,
Renato Vianna, Rodrigues Palma, Theodoro Mendes, Chris
tóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocêncio
Oliveira, José Lourenço, Luís Eduardo, Oscar Corrêa,
Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Enoc Vieira, Jofran Fre
jat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Darcy Pozza, Jarbas Pas
sarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Brandão Mon
teiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Inácio Lula da
Silva, Plinio Arruda Sampaio _e Adolfo Oliveira. Votaram
NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa,
Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio Campos, Antônio
Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi,
Celso Dourado, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egídio Fer
reira Lima, Fernando Gasparian, Fernando Henrique Car
doso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
Ibsen Pinheiro, João Herrmann Neto, José Fogaça, José
Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa, José Serra,
José Ulisses de Oliveira, Mário Lima, Nelson Carneiro,
Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho,
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Severo Gomes, Sigma
rínga Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Afon
so Arinos, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame,
Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, José Jorge, José Lins,
José Thomaz Nonô, Marcondes Gadelha, Mário - Assad,
Sandra Cavalcanti, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson
Peres, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilácqua,
Siqueira Campos, Haroldo Lima, Roberto Freire, Jamil
Haddad e Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 36 Constituintes;
votaram NAO 57 Constituintes. Total: 93 votos. O Desta
ques foi rejeitado.

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra, para a sua questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE THEODORO MENDES - Sr.
Presidente, sou autor de uma emenda também no mesmo
sentido, estabelecendo o sistema Presidencialista de go-
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verno. Eu gostaria de indagar da Mesa se o resultado desta
votação prejudica a minha emenda ou ela é mantida.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Dê-me
tempo para analisar. Se a emenda de V. Ex.a tiver a me~ma
redação, ela é prejudicada. Se a emenda de V. Ex.a tíver
redação diferente, inclusive em artigos diversos, ela não é
prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE THEODORO MENDES 
Agradeço a V. Ex.a, porque vários artigos são diferentes
da emenda Vivaldo Barbosa, embora englobe todo o eapí
tuIo.

Destaque n.O 006763-87 do Sr. Constituinte
Carlos Sant'Anna - Emenda n.o ES-33025-0, do
Sr. Vivaldo Barbosa, "que substitui as Seções I e
11 do Capítulo 11 do Título V do Substitutivo n.O 1
(Título IV, Capítulo 11 do Substitutivo n.O 2)".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Reque
rimento de preferência, nos termos regimentais, assinado
pelo Constituinte José Lourenço, para o Destaque n.O 6763.

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra, para a sua questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Esta,
parece-me que, evidentemente, está prejudicada, porque
se trata da emenda do Constituinte Vivaldo Barbosa, e
quando ele a encaminhou fez a ressalva, parece-me, da que
é feita do destaque do Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Daí que
V. Ex.a, talvez, não tenha razão no advérbio. Ela não é
"evidentemente" prejudicada, pela diferença que há de
redação, na medida em que a emenda Vivaldo Barbosa
preserva duas passagens, dois Títulos B e DD, que não
foram votados e que constam da emenda que vai ser
votada. Por isso que não há prejuízo, é uma diferença de
redação.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Não
foi votada a questão do mandato, anteriormente?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço ao
Constituinte Roberto Freire que tenha compreensão para
o caso. O que pode acontecer é que se a maioria, que se
mostrou tão flagrante ainda há pouco, resolver não dar a
questão de preferência, eu não voto a preferência e pron
to, mata a questão.

Em votação o requerimento de preferência.
Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa)

Aprovado.

Aprovada a preferência, passa-se à votação do des
taque.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, não quero criar complicação. A maioria é eviden
te, não há nenhum problema. Agora há, aqui, uma clara
contradição entre o Constituinte Vivaldo Barbosa e o
signatário dessa emenda, solicitando preterêncía o Cons
tituinte José Genoíno, que solicitou da anterior. S. Ex.a
está imaginando que esta emenda agora é a emenda Vi
valdo Barbosa integral.

Não estou entendendo. Queria apenas um esclareci
mento: nós votamos a emenda Vivaldo Barbosa antes,
com os destaques do Constituinte Carlos Sant'Anna, ou
vamos votá-la agora, com estes destaques?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem razão a emenda é a mesma. Houve o cuidado, na
primeira ~otação, de excluir determinadas passagens da

emenda, o que tornou, portanto, válido ° recomeço da vo
tação na emenda integral.

Agora, vamos votar a emenda integral.
O SR. CONSTITUINTE JOSl!: GENOíNO - li: exata

mente isso.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A mesma

Emenda n,o 33025 foi votada, ainda há pouco, com exclu
são de partes e, agora, está sendo votada na íntegra.

O SR. CONSTITUINTE JOSli: GENOíNO - Sr. Pre
sidente, parece-me que a indicação do nobre Constituinte
Carlos Sant'Anna é para a Emenda n.O 31650, e não para
a Emenda n.v 33025, que é a integra da emenda do Cons
tituinte Vivaldo Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O que
tenho sobre a mesa é para a Emenda n.o 33025.

Por delegação do Constituinte Carlos Sant'Anna, tem
a palavra o Constituinte Milton Reis.

O SR. !CONSTITUINTE MILTON REIS - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, ontem, como hoje, ao tempo
da ditadura militar, aqui estivemos enfrentando-a, sobre
tudo quando ela retirava do povo o direito de ele escolher
seu presidente e elegendo, indiretamente, os ilustrs ge
nerais que se sucederam no poder.

Nós, que fundamos o MDB somos ainda quatorze que
aqui nos achamos no exercício do mandato, fundadores
do Partido nós, que arrostamos essas dificuldades, porque
não queríamos subtrair do povo esse legítimo direito _
porque todo o poder emana dele - fomos, inclusive, por
isso, por certo, cassados por um ato institucional, mas
achamos- que estávamos coerentes com os nossos prin
cípios e bem com a nossa consciência.

Sr. Presidente, a campanha da Nova República, a
campanha pelas diretas, da qual tive a honra de partici
par em quase todos os Estados do País, essas campanhas,
a primeira e a segunda, levaram às praças públicas do
Brasil milhões de brasileiros que queriam, com sua pre
sença, manifestar o desej o de escolher livremente o Pre
sidente da República. Foi exatamente esse princípio, o
princípio democrático da escolha, o princípio da devolu
ção ao povo de suas legitimas prerrogativas, que fez a
nossa campanha vítoríosa e permitiu que Tancredo Neves
e José Sarney pudessem ir ao Colégio Eleitoral para ex
tingui-lo.

Não discuto, Sr. Presidente, as excelências do parla
mentarismo, sobretudo nas nações desenvolvidas e de
pequena extensão territorial. Na Inglaterra, sem dúvida,
na monarquia democrática daquele 'País, deu certo. No
Japão, Estado unitário, também. Admito que a Alemanha
tenha uma posição sui generls, parlamentarista, a França
e outros países que adotam esse sistema de governo, mas
todos eles são Estados altamente desenvolvidos e com
pequena extensão territorial proporcionalmente ao Brasil.

O presidencialismo nasceu com a República. O ideal
republicano foi simultâneo ao ideal presidencialista.

O que me espanta, Sr. Presidente, é que muitos com
panheiros, homens da maior qualificação, mas por cir
cunstâncias do momento, por circunstâncias políticas,
que prometeram ao povo o voto direto ao Presidente, es
tejam hoje votando a favor do parlamentarismo, ficando
em uma posição de incoerência polítíca que os deixará
mal no julgamento popular.

Reconheço que nesta tribuna estiveram homens públi
cos, que sempre foram parlamentaristas, verdadeiros pa
trimônios da instituição parlamentar, como o Mestre
Afonso Arinos. Mas o que lamento, entretanto é que, iDOS

tempos da ditadura, não tenhamos contado com S. Ex.a
para combatê-la, o que deploro é que, na hora dos Atos
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Institucionais, o insigne Senador Afonso Arinos, esse
Mestre que admiro, quer como Professor, Parlamentar ou
Escritor, estivesse ao lado dos generais, pertencesse à
ARENA e depois ao PDS. Tenho autoridade para dizê-lo,
porque fui um dos fundadores do MDB - e do PMDB,
enfrentei a ditadura militar, fui por ela cassado e aqui
estou, Sr. Presidente, reconhecendo em S. Ex.a uma das
maiores expressões da política brasileira em todo o tempo,
mas achando que o seu verbo inflamado, que a sua cultura,
que a sua coragem cívica, que o seu espírito público nos
poderiam ter ajudado a impedir ou a diminuir a vigência
da ditadura militar.

Terminarei, Sr. Presidente, mas preciso registrar que
os parlamentaristas, por circunstâncias, e que são muitas,
irão verificar que esse regime, que reconheço ser sinônimo
de liberdade, é mais lento nas decisões e não irá permitir
as reformas urgentes e necessárias pelas quais tanto nos
batemos e ansiamos.

Sr. Presidente, deixo esta tribuna convicto de que
esta comissão, da qual tenho a honra de pertencer, uma
das mais altas s-enão a mais alta da oasa, a de Sistema
tização, ela, entretanto, não reflete o perfil do Plenário,
e lá, no Plenário, vamos restabelecer o presidencialismo.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar a favor, tem a palavra o Constituinte José
Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, Sr.as e Srs. Constituintes:

Com todo o respeito a muitos parlamentaristas que
se pronunciaram, neste dia algumas afirmações e algumas
colocações que a História deste País, a exemplo de outros
períodos e de outros acontecimentos, não poderemos es
quecer.

Não é a primeira vez que estamos ouvindo aqui falar
em nova era, falar em nova civilização política. Não é a
primeira vez que estamos ouvindo aqui falar em salvação
nacional; não é a primeira vez, também, que estamos ou
vindo aqui a dicotomia entre o caos e a salvação nacional.

Chamo atenção da Casa para o grave risco que essa
votação snseja: poderemos estar iludindo a consciência
democrática deste País com esse tipo de euforia e dema
gogia, porque podemos ter um parlamentarismo autori
tário, repressivo, carcomido e oligárquico, assim como
podemos ter um presidencialismo com essas mesmas ca
racterísticas.

Já foi dito nesta ICasa que a Nova República era a
salvação nacional e todos tinham que aplaudi-la, e vejam
no que deu.

Já foi dito nesta Casa que o Plano Cruzado era a
redenção nacional, e vejam no que deu. E hoje se está
dizendo aqui que o parlamentarismo é a salvação na
cional. E o que esta fórmula vai produzir? Vamos ter um
regime de governo montado por quem é maioria, hoje, no
Parlamento brasileiro, caso se decida pela implantação do
parlamentarismo em 1988. E certamente vamos ter eleição
direta em 1988.

Qual é a mágica que está sendo vendida para o povo?
É que a força majoritária que ganhou a eleição em 1986
vai continuar governando e o povo vai eleger um Presi
dente da República não para governar, para decidir, para
resolver os problemas do País, porque o segredo da de
cisão, o segredo do Governo estará tomado pela maioria
que hoje compõe a Assembléia Nacional Constituinte e que
vai compor a Câmara dos Deputados.

Mais uma vez as elites brasileiras produzem a fórmula
mágica de tirar do povo a plenitude da decisão política
de eleger o Presidente da Re}Jública. (Palmas) Esta é
uma questão de fundo que precisa ser colocada aqui.

Mais uma vez o povo vai eleger o Presidente da Re
pública que é apenas Chefe de Estado; vai eleger um Pre
sidente da República que vai conviver com a maioria
conservadora, com a maioria liberal que compõe esta Casa
de hoje, porque esta maioria é que vai montar o Governo
em 88. É nesta Situação de crise, é nesta situação política
delicada que o País atravessa, que ê uma temeridade. E
nesta situação de crise que digo, até a sensatez política
exige de nós, que não façamos esse tipo de demagogia,
que não façamos perante o povo brasileiro, que há mais
de 27 anos não elege o Presidente da República, aí vai
eleger um Presidente da República que não é para gover
nar, porque quem vai continuar governando é o Partido
que é maioria na Câmara dos Deputados, hoje maioria na
Assembléia Nacional Constituinte.

Mais uma vez as elites brasileiras não querem que o
poder se legitime e seja fruto de uma disputa política de
programas, de alternativas e de plataformas políticas.

Mais uma vez se busca a fórmula mágica para enga
nar o povo, e, como tem sido feito na História do Brasil,
isso é pintado como salvação nacíonal, como nova era e
como uma virada histórica. Podemos estar diante de uma
farsa, diante de um engodo, perante as aspirações popu
lares do povo e dos trabalhadores brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tenho
na lista de inscrições, para encaminhamento. o Consti
tuinte Afonso Arinos.

S. Ex.a ainda vai falar? (Pausa)
S. Ex.a desiste.
O Constituinte Nelson Carneiro já se considera sufi

cientemente aplaudido, não precisa mais falar.
Então, tem a palavra o Constituinte Haroldo Lima.
O SR. ICONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.

Presidente, para um esclarecimento. (Assentimento da
Presidência) O que está sendo discutido são destaques
que se referem à mesma emenda que já foi votada?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sim.
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.

Presidente, esta comissão, por um voto que não tem
nenhuma consonância com a vontade do povo, manifestou
que realmente preferiu o regime por eleição indireta.
Esta emenda...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho - Fazendo
soar a campainha) - Tenho certeza de que este Plenário
se comportará dentro das regras parlamentares da cor
tesia, ouvindo o orador que está falando.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - A
minha emenda, Sr. Presidente, que prevê a eleição direta
para Presidente da República, foi votada por este Plená
rio, de maneira que não há mais razão para continuar
em votação.

Retiro a emenda. (Palmas)
O SR. PiRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tenho

que consultar antes. V. Ex.a é o dono da emenda mas o
dono do destaque é o Constituinte Carlos Sant'~na.

V. Ex.a, Constituinte Oarlos Sant'Anna, concorda em
retirar a emenda?

O SR. OONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sím.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Requeri
mento de preferência:

Destaque n.o 001432-87 do Sr. Carlos Sant'An
na - Emenda n.o ES-3165D-8, do Sr. Theodoro
Mendes, "que substitui os Capítulos I e 11 do Tí
tulo V do Substitutivo n,o 1 (Título IV, Capítulo fi
do Substitutivo n.o 2)".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) _
"Requeiro, nos termos regimentais, preferência
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para o Destaque n.O 1432, do Constituinte José
Lourenço e do Constituinte Carlos Sant'Anna, re
fe_rente à emenda do Oonstituinte Theodoro Men
des."

Em votação.
Os Srs. Constituintes que estão de acordo com a pre-

ferência permaneçam sentados. (Pausa)
Aprovado por maioria.
Passo à votação do destaque.
A emenda está devidamente esclarecida aos srs. Cons

tituintes. É a Emenda n.o 31650.

Está inscrito para falar a favor da emenda o Cons
tituinte Virgílio Távora.

O SiR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
gostaria de pedir a V. Ex.a esclarecesse se a emenda entra
na íntegra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A emen
da é na íntegra. Agora é o Capítulo n, Do Poder Executivo,
Secção I, Secção II, Secção UI, Secção IV, Secção V. Subs
titutiva.

Pergunto ao Constituinte Theodoro Mendes se vai sus
tentar a sua emenda. (Pausa)

Tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE THEODORO MENDES - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, "o presidencialismo é o
sistema de governo mais genuinamente ligado às aspira
ções do povo brasileiro, a partir da expressão republíeana
de poder:" - Presidente Juscelino Kubitschek.

Despido de qualquer espírito emocional, neste momen
to em que se debate um dos temas mais polêmicos sobre o
qual se debruçou a Comissão de Sistematização, não po
deria deixar neste instante de fazer uso da palavra em
defesa da emenda presidencialista que apresentei.

O tema é polêmico e apaíxonante; argumentos ponde
ráveis de ambos os lad-os, a favor do presidencialismo e do
do parlamentarismo.

Todavia, Sr. Presidente, a nossa posição, muito antes
que este tema viesse a ganhar o noticiário da imprensa,
pela aproximação da data de hoje, sempre nos mantive
mos a favor do presidencialismo, por julgarmos que o povo
brasileiro já Se manifestou em plebiscito a favor deste
sistema, derrotando aqueles que numa época de crise pre
tenderam implantar o parlamentarismo no Brasil, por uma
maioria de mais de 90%.

A mim me parece, Sr. Presidente, que a implantação do
parlamentarismo no Brasil, neste instante, pretende subs
tituir a soberania popular pela soberania de oligarquias
eventuais no Parlamento.

Na Convenção de Filadélfia, Hamilton já advertia que
o temor de perder a reputação tem menos força quando a
vergonha de uma ação má deve ser repartida entre certo
número de pessoas do que quando ela deve recair sobre
uma só.

O espírito de facção, cujo veneno infecta tantas vezes
as deliberações dos corpos políticos, pode arrastar certas
pessoas a erros e demasias, de que cada uma delas se en
vergonharia se se achasse sozinha.

o sistema presidencialista é aquele que nos permite
melhor saber a quem punir e a quem premiar, ao contrá
rio do sistema parlamentarista, onde não se sabe, sequer,
pela diluição das decisões, a quem se premiar ou a quem
se punir.

-Permitir-se que um candidato à Presidência da Repú
blica percorra o País todo, numa mobilização nacional,
índo à praça pública, para se eleger por 40 milhões de vo-

tos, apenas para ser um simples corta-fitas, constituir-se-á
na maior frustração do povo brasileiro. Nem tem o Presi
dente da República o que dizer em palanque, ou que dizer
que vai realizar, porque, na verdade, não seria ele a rea
lizar.

Diriam os parlamentaristas: mas é um programa de
governo que vai à praça pública.

Mas quero saber que programa de governo que vai,
com uma eleição de Presidente da República, quando os
Partidos Políticos, especialmente o majoritário, que é o
PMDB, está, hoje, dividido em tantas facções.

Acusou-se, aqui, o PFL de tentar um golpe regimentaL.
O SR. PRESIDENTE (faz soar a campainha).

O SR. CONSTITUINTE THEODORO MENDES - Soli
cito a mesma boa-vontade de V. Ex.a, Sr. Presidente, para
que eu possa ultrapassar um pouco o meu tempo.

Criticou-se o PFL por aquilo que se constituiria uma
manobra regimental. Entretanto, também eu, por ser Pre
sidencialista, ser autor de uma emenda presidencialista, fui
ameaçado pelas Lideranças do meu Partido de ser c010
cado fora da Sistematização se isso ocorresse com o PFL.
O que mostra que o Partido adotaria a mesma violência.
E não est-ou aqui por indicação de Liderança, senão por
escolha da maioria da Bancada de São Paulo juntamente
com o Constituinte Manoel Moreira, porqu~ a Bancada
peemedebista de São Paulo é majoritariamente presiden
cialista.

Vejam a que ponto chegamos, Sr. Presidente e Srs.
Constituintes! O que não queremos é um presidencialis
mo caudilhssco, imperial. Pretendemos, isto sim um per
feito equilíbrio entre o Poder Executivo e o Lefiislativo e
é por isso que minha emenda se refere também ao Capí
tulo Do Poder Legislativo, atribuindo a este Poder um
fortalecimento nunca antes conhecido pelo Parlamento
através de uma Comissão Mista e Permanente do aon~
grosso Nacional, para fiscalização dos atos do Poder Exe
cutivo. Essa Comissão seria permanente, independente
mente da formação de CPIs para fatos determinados. Pre
tendíamos um perfeito equilíbrio entre o Poder Executivo
e o Legislativo. Entretanto, o que é que votamos agora
com a Emenda Vivaldo Barbosa? Votamos a restauração
do malfadado Colégio Eleitoral, de triste memória porque
na realidade, vai-se escamotear a vontade popula~ fazen~
do do Presidente eleito pelo povo um simples corta-fitas
para as inaugurações e mantendo a ditadura do Parla
mento, através da escolha do seu Gabinete.

Tão nefasta quanto o presidencialismo caudilhesco e
imperial é a ditadura do Parlamento, com as mesmas más
conseqüências, porque aqui o Parlamento estará sendo o
Executivo e o Legislativo, assumindo estes Poderes e im
pedindo a perfeita tripartição, a harmonia e a indepen
dência entre eles.

Por isso, Sr. Presidente, lamentamos o que ocorreu
com a Emenda Vivaldo Barbosa. De qualquer forma, não
perdemos as esperanças, porque temos a certeza absoluta
de que o perfil do Plenário não é o mesmo da Oomíssâo de
Sistematização, onde influências outras fizeram a sua
composição.

Fiéis ao que pensa o povo, na sua grande maioria, ha
veremos de manter o presidencialismo quando chegar a
hora da votação em Plenário.

O SR. PlRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Muito
obrigado.

Tem a palavra, para encaminhar contra a Constituin-
te Sandra Cavalcanti. '

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, quando a República foi
proclamada, numa madrugada tranqüila, por um Gj')neral
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de boa índole, amigo do Imperador, retirado de dentro de
casa às pressas, num acesso de asma, ele estava conven
cido de que acabava naquele momento a história da Mo
narquia e que ia começar a verdadeira história repu
blicana.

Dizem alguns dos seus biógrafos, até, que no dia
s-eguinte, ainda muito assustado com o que acabara de
fazer, Deodoro chamou um dos seus mais diletos amigos,
o Barão de Lucena, e, inadvertidamente, ainda sem a
Constituição republicana na mão, disse-lhe: "Lucena, você
se prepare, porque você vai ser o meu Primeiro-Ministro!
Vá pensando no Gabinete".

Isto mostra, de forma muito clara, que o grande erro
da Proclamação da República no Brasil foi ter aban
donado o sistema parlamentar, porque o sistema parla
mentar de governo não vinha falhando no período do
Império. O que vinha falhando era a continuação de uma
monarquia.

E o que foi que acontec-eu de fato na História do
Brasil?

Proclamamos a República? Não. Adotamos um sistema
republicano, que não tinha nada a ver com a tradição
brasileira, e abolimos, apenas, o parlamentarismo.

A Proclamação da República no Brasil, na verdade, foi
a abolição equivocada do regime parlamentar e substituí
mos a monarquia de sangue pela monarquia civil, exer
cida despoticamente, sempre que possível, por monarcas
militares.

Roj'z, a Comissão de Sistematização abre, pela pri
meira vez na História deste País, a oportunidade verda
d-eira da implantação da chamada forma republicana de
viver. Jj: a coisa pública em primeiro lugar; é o povo
ocupando, de fato, através do sistema representativo que
a Monarquia não significava, realmente a sua posição de
governar através da representação política.

Então, nesse momento em que registramos, nesses
confrontos democráticos, nesse diálogo fraternal que
vimos mantendo, aqui, todo este tempo, e eu espero que
daqui ninguém saia nem vencedor nem derrotado, porque
é o futuro do Brasil que está em jogo, nós estamos co
meçando a proclamar a República que até hoje não pôde
ser implantada, porque não teve para sustentá-la um
sístema de Governo republicano representativo que o
parlamentarismo de fato é.

Dizem que o parlam-entarismo vai ser o caos. Só se for
outro tipo de caos, porque este em que vivemos é privilégio
do presidencialismo.

O Brasil não precisa de outro modelo de caos, se este
é o raciocínio dos que querem la preservação do regime
presidencialista.

Para termos o caos, para termos crises, para termos
ditaduras, para termos regime de exceção, para termos
aquelas épocas terríveis de cassação de direitos e de
mandatos, que às vezes ainda perduram até na própria
vida parlamentar, para isto não precisamos de parlamen
tarismo, basta continuarmos a manter a nossa República
à mercê de uma monarquia disfarçada, despótica, tirâni
ca, que é o r-egime presidencialista, que vígorou neste País
desde a suposta Proclamação da República.

Por isso, Sr. Pr-esidente, encaminho contrariamente
a emenda, aliás muito bem 'articulada, muito bem teíta,
do ilustre Sr. Constituinte Theodoro Mendes, que faz no
seu texto uma tentativa, até muito leal e muito honesta,
de remediar a monarquia presidencialista, íníetando no
sistema de governo que Imagíou, alguns dos melhores
instrumentos parlamentaristas.

Pelo contrário, lendo a emenda do Sr. Constituinte
Theodoro Mendes é fácil 'entender e raciocinar que se abre
um camínho para-que o Parlamento possa ser mais forte,
possa exercer maior fíaealízaçâo, possa ter maior partící-

pação na vida pública. Por que ficar na metade do cami
nho? Por que não ir diretamente ao regime, que vãgora em
todos os países que saíram de ditaduras, de crises de
devastação, de míséría e de derrotas, como é o 'cas~ da
Alemanha, da Espanha, de Portugal, da Itália e do Japão?

Por isso, paço aos nossos companheiros presentes,
mais uma vez, que rejeitemos a emenda Theodoro Men
des, para que possamos adotar, neste País, pela primeira
vez, uma forma republicana de governo, consubstanciada
num regime parlamentar, que não é o do Congresso, é o
do povo. Na sua liberdade de escolha nas horas de crise,
o mesmo povo que indica o Governo é o mesmo povo que,
já sem pacíêneía, é capaz de mandá-lo para casa. É a
grande qualidade do regime parlamentarista. (Muito bem!
Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tam a
palavra, para encaminhar favoravelmente, o Constituinte
Virgílio Távora.

Queria fazer antes uma advertência. Estamos aplican
do, agora, nessa questão. do parLamentarismo, o que
estamos ch!l'mando de regimento Afonso Arinos; quatro
minutos alem do prazo. Espero que não haja quem ex
trapola desse límíte.

ç> SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO TÁVORA - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, mais do que uma
defesa de uma emenda que consideramos absolutamente
ajustada com os interesses do povo brasileiro, e no mo
mento por que passa a nossa Nação, nossa presença aqui
se prende a, de um lado, a fixação, perante os Anais
desta Assembléia Nacional Constituinte, de urna posição
e de um dever de consciência justamente de dar e~
sintéticas linhas as razões por qua um ex-Ministro do
regime parlamentarâsta de 61 e 62, um colega do Pre
sidente Ulysses Guimarães e do ex-Governador de São
~aulo,.F~anco Montoro, gue co~o S. Ex.a também são pre
sídencíalístas, por que nao perfilham 'esta mudança já tão
proclamada pela maioria desta Comissão de Sistemati.
zação.

Srs. Constituintes, o .iovem polítíeo de então foi
depois de Ministro de Viação e Obras Públíeas, duas vezes'
governador e Senador, porque justamente teve aberto o
caminho da vida pública, para um sucesso que achamos
até que Deus lh~ deu imerecidamente graças a sua pas
sagem pelo GabInete Tancredo. Por que, então, iríamos
nos nao aoraçar com fervor essa sistema de governo qut
para o Presidente Ulysses Guimarães, para o ex-aenador
Franco Montoro, para o ex-Presidente 'I'ancredo Neves e
para nós foi tão generoso nas oportunidades que lhes
abriu?

_ Srs. ~onstituintes, pala convicção íntima, pela convic
çao larraIgada que temos - porque acima das nossas con
veniências, o homem público tem que colocar o bem do
Brasil - saímos de Ministro já tendo sido convidado pelo
então Presidente João Goulart, à época para constituir
o futuro Gabinete que sucedeu a 'I1ancredo Neves absolu
tamente convencido, apesar, e modestamente aqui dize
mos, dos aplausos quase unânimes, da imprensa de entãt
do R~o e de São Paulo, convencido Srs. Constituintes, que
se nos temos um pouco de amor a esta terra havemos que
3:perfeiçoar o presidencialismo; havemos que reforçar o
SIstema de governo e os poderes do Legislativo mas nós
não temos - e isso é duro de dízer mas é verdáde e aqui
apelamo~ para a compreensão dos nossos Pares - não
temos LIderanças e nem Partidos organizados: Partidos
organízados que obedeçam às Li..deranças; Lider'anças que
se façam por eles obedecer. Nao temos de outro lado
aquela burocracia estável que só o tempo,' a sedimentação'
o trabalho, faz aparecer nas Icivil~ações que adotam co~
sucesso tal tipo de governo. _ _

E_mais que tudo Srs. Constituintes, numa época com
votação, numa época de império de idéias tão-eontraãí.,
t~rias, nl!ma época em que nós não temos Partidos tam
bem sedímentados, em que todo o dia assistimos aqui
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ameaças de ruptura, s-eja do PMDB, seja do PFL só, só
para citar os exemplos mais flagrantes, o que nós vamos
f.azer aqui - e deixamos bem consignado para que dúvidas
não haj a ia quem leia futuramente os Anais desta Assem
bléia Nacional Constituinte - é optar entre uma emenda
que está certa; uma emenda que pode não ser perfeita.
mas responde a toda a nossa tradição republicana políti
ca, e uma aventura que pode satisfazer a vaidade de
muitos, mas que realmente daquí a algum tempo fará
com que aqueles seus responsáveis maiores, perante a
História, respondam pelo mal que fizeram ao Brasil!
(Palmas)

O SR. CONSTITUINTE THEODORO MENDES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jal'bas Passarinho) - T-am
V. Ex.a a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE THEODORO MENDES
Como autor da emenda e com a aquiescência do aaitor do
destaque, solicito a sua retínada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está
retirada a emenda. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, como Líder do PDS, para uma
reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra, para uma reclamação.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO - Ante
ontem, usei da palavra para dizer mais ou menos o que
vou dizer aqui agora, Naquele momento era uma sessão
da Câmara; hoje, estou aqui, já não mais como Consti
tuinte mas como Líder, transmitindo a posição da maioria
da Bancada que pude ouvir dos que estão presentes em
Brasília.

Volto a me <referir à reunião da Mesa, na qual esta
va presente V. Ex.a e o Constituinte Virgílio Távora; aque
la reunião em que todos os Líderes estavam presentes, em
que fiz uma declaração de discordância absoluta quanto
às poslçõs assumidas - V. Ex.a deve-se recordar disso 
e não tomei uma atitude ofictal porque estava no exer
cício da Liderança na Constituinte o Senador Virgílio
Távora, a quem muito respeito. Queria deixar claro que
tanto a Mesa da Assembléia Nacional Constituinte como
a Comissão de Sistematização, como primeiramente to
dos os eompanheíros, merecem o meu maior respeito pelo
esforço que estão fazendo, dentro da Comissão de Siste
matização.

Mas, às vezes, Sr. Presidente, as pessoas estão der
rubando uma casa sem erguer outra no lugar, e pensam
que estão trabalhando; este é que é o problema, O que
eu tinha de dizer aqui, em nome de minha Bancada, e
com o conhecimento do meu presidente, que é V. Ex.a, é
que o que se fez naquela reunião foi uma arbitrariedade
absoluta com a qual esta Assembléia não y,ai poder con
cordar dentro em breve. A Assembléia talvez esteja fin
gindo 'que concorda, mas nós passamos a ter sobre ela
a vigência do verdadeiro Ato n.O 5 civil, nós passamos la
ter sobre ela o decurso de prazo, como muito bem disse
V. Ex.a, não é idéia minha; nós passamos a ter - den
tro da Assembléia e não mais pelo Governo que usa fre
qüentemente o decreto-lei - passamos a ter a utilização
do entulho 'autoritário de antigamente, c0:t,P-o en~ul~o utí
litário de hoje daqueles que pensam que sao maíona aqui
dentro. Por iSso, Sr. Presidente, eu queria ~e!Xar claro,
em nome da Bancada do PDS, na minha pOSIÇao de pre
sidencialista derrotado que reconhece a derrota, na mi
nha posição de felicitações aos meus companheiros par
lamentaristas que são a maioria da Bancada do PDS, eu
queria deãxar bem claro a nossa posição, que não é só
nossa pois nós somos minoria dentro de muita COIsa que
vai aéontecer aqui dentro, isso vai ser muito grave;mente
repercutido dentro dos nossos trabalhos. Sr. PresIdente,
nós vivemos agora aqui o regime arbitrário sem General

no comando, nós vivemos aqui o regime de comando ao
soluto sem audiência do poder supremo, que é o plenário,
e as conseqüências disso vão começar a se delinear na
quarta-feira, quando nós vamos ver como a Assembléia
pode ·continuar sustentando essa posição, que é uma po
sição politicamente - perdoe-me, nada tem de pessoal,
muito menos com o nobre Relator ou com Os nobr-es mem
bros da Mesa - politicamente imoral.

Sr. P:residente, aqui fica o protesto do PDS € - mais
do que do PDS, V. Ex.a vai ver - de um grande grupo
desta casa que não vai permitir que continue a arbitra
riedade de comando dos trabalhos constituintes.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, eu queria, pela ordem, repelir as insinuações
de abuso que esta Comissão esteja cometendo. Ela apenas
tomou uma decisão no seu prazo, que não é de decurso,
mas é um prazo, inclusive regimental, que foi prorrogado
por acordo de todos e aprovado. Portanto, queria, rapida
mente repetir todas as insinuações de Líder do PDS de
abuso dessa Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Prossigo
na votação.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO - Presi
dente, para um esclarecimento. Diante da palavra do Li
der do PC, eu queria declarar mais uma vez, com o tes
temunho de V. Ex.a, do Deputado Bernardo Cabral, do
Senador Fernando Henrique Cardoso e de todos que es
tavam naquela reunião, que quando terminou a solução
do problema, que não foi solução, 'criaram-se problemas,
e eu declararei que não tinha condição de liderança na
Sistematização para protestar, porque respeitava a posi
ção do meu primeiro Vice-Líd,er...

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - V. Ex.a
não podia trazer essa posição.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO - Deixe-me
terminar, nobre Constituinte, para deixar a verdade aqui
estabelecída, Declarei que não concordava com nenhuma
daquelas palavras e que aqui no plenário viria protestar,
depois de consultar minha Bancada. Acho que V. Ex." sabe
que tenho o testemunho de todos que estão na Mesa e, em
nenhum momento, concordei com aquele acordo que foi
ferir o espírito de liberdade e de comando democrático
de uma Constituinte que precisa ser respeitada pelo povo
·e não o está sendo mais.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Conside
ro o assunto encerrado.

No caso de V. Ex.a, Senador Virgílio Távora, acho que
é imprescindível a palavra de V. Ex.a, que era o Líder
presente à reunião.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO TÁVORA - Emi
nente Presidente, para dizer duas palavras bem curtas e
certas. Tomamos parte na reunião. Oartesíanamente, mos
tramos que não havia outra solução senão aquela suge
gída pelo Presidente Ulysses. Aceitamos, concordamos, em
nome do Partido, sem embargo do apreço que tínhamos
ao Líder na Constituinte, que disse-nos, claramente, estar
em opinião divergente.

Mas o Partido, pelo seu Representante na reunião,
deu-lhe assentimento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Muito
obrigado.

Passamos à votação.
Destaque n.O 000568-87 - Emenda n.O ES

32019-0, do Sr. Brandão Monteiro, «que substitui
as Seções I e 11 do Capítulo 11 do Título V do
Substitutivo n.O 1 (Seções I e 11 do Capítulo 11 do
Título IV do Substitutivo 2)". (809.3 votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Temos,
aqui, Um requerímento de preferência de votação para o
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Destaque n.o 568, referente à Emenda n.O 32019, de au
toria do Constituinte Brandão Monteiro.

Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Aprovada a preferência.
O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.

Presidente, não percebemos bem, eu e alguns Parlamenta
res, quanto à preferência que 'estava sendo votada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Li o que
me foi transmitido pela Assessoria da Mesa:

"Nos termos regimentais, requeremos prefe
rência para votação do Destaque n.? 568/87."

Este destaque entrou na frente do Destaque n.o 5405,
por acordo de Liderança.

Aprovada a preferência, passo à discussão do desta
que.

Pergunto ao Constituinte Brandão Monteiro se dese
ja usar a palavra para defendê-la.

Tem a palavra S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE BRANDAO MONTEIRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a minha emenda objetiva o
sistema de governo presidencialista, que já foi derrotado
aqui, mas tem uma questão fundamental: diz respeito ao
mandato do Presidente da República.

Tenho ouvido, diariamente, não só através da Impren
sa, como neste plenário, afirmações que acho que tenho o
dever de contraditar, nesta oportunidade.

Quando se discute sistema de governo, às vezes, se con
fundem, como na história, as raposas e as galinhas. Quando
se discute sistema de governo, diz-se, de forma incorreta e
hipócrita, que todos os males deste País são conseqüências
do sistema presidencialista. Os parlamentaristas de hoje
e da ocasião, jamais discutem as causas do enfraquecimento
das instituições brasileiras; jamais discutem o papel das
Forças Armadas de nosso País, simplesmente dizem que o
presidencialismo é autoritário, é tirânico, é o responsável
pelas crises. Jamais se discutem, porque não querem fazê
lo, as causas da fragilidade das instituições brasileiras.

Ouvi a Constituinte Sandra Oavalcantí, brilhante como
sempre, referindo-se à República, ao Marechal Deodoro
da Fonseca, ao parlamentarismo. Ouvi o ilustre Professor
Afonso Arinos falar que, no I:.:-.;..ério, existiam Partidos.
Não faz justiça à inteligência e à cultura de Aronsc Arinos.
No Império, não existiam Partidos, mas blocos que se for
mavam. Ouvi o Prof. Afonso Arinos e a Constituinte g,an
dra Cavalcanti dizerem que, com a oonstrtuíção da Repú
blica, Deodoro da Fonseca pensava em fazer o Barão de
Lucena Prímeíro-Mínístro. Isto é verdade. Mas o que não
diz a Constituinte Sandra Cavalcanti é que, no Império,
não havia praticamente eleições: o voto era distrital e
censitário. Não votavam os escravos; não votavam as mu
lheres; não votavam os pobres. Era preciso ter um quantum
de recurso para poder votar e ser votado. Não dizem que,
durante o império do parlamentarismo, houve mais de 60
revoltas armadas no País. Daí a posição histórica de Caxias,
tido como o Pacificador. Quero dizer que na América La
tina, em estudo feito, só há quatro países que são parla
mentaristas e todos eles de origem monárquica, porque
eram possessões ou inglesas, ou francesas, ou holandesas,

A história do parlamentarismo na Itália, em Portugual,
de ser possivel o Presidente da República ser eleíto com o
parlamentarismo, isto também não é v-erdade. São Estados
em que o voto é nacional.

Quero aqui relembrar um histórico relatório de Afonso
Arinos em 1952, e quero trazer a esta Casa o pensamento
de Afomo Arinos em 1952, que não tem modificação diante
dos argumentos que usava em 1952.

Dizia o mestre Afonso Arinos, quando Relator da emen
da Raul Pilla:

"Uma crítica que repetidamente é feita ao pre
sidencialismo brasileiro precisa ser um pouco mais
do que considerada aqui. Os nossos patrícios par
lamentaristas, com freqüência usam argumento e
vêem apenas os lábios do honrado Raul Pilla e
insistem em que o presidencialismo entre nós é o
caminho da ditadura, da subversão e da ilegitimi
dade política em proveito do poder de um homem.
São os vícios inerentes ao parlamentarismo" 
diz ele - "sustenta-se que produziram a ditadura
de Floriano, as semiditaduras de outros Presidentes
para desfechar na longa ditadura do Estado Novo.

Ora, a verdade histórica é que os dois povos que
são os modelos clássicos dos dois sistemas: o inglês
e o norte-americano, em virtude de circunstâncias
históricas, especiais, de natureza econômica, reli
giosa, racional e cultural, tiveram o privilégio de
fazer evoluir os dois regimes, através de um en
genhoso e lento processo transformativo, nas quais
as instituições respectivas foram encontrando o
segredo do próprio funcionamento.

Mas, esse processo de desenvolvimento pacífico
se verificou somente, como é mais do que notório,
com aqueles dois povos. Todos os demais sofreram
esperíêncías ditatorias, porque a ditadura, velha
como a civilização, é uma etapa dificilmente evitá
vel em certos momentos.

Mais ainda, é de toda a justiça salientar que as
mais tremendas ditaduras modernas se criaram,
precisamente, num ambiente de decomposição de
sistemas parlamentares. Muitos povos não se acha
vam preparados para eles. Negar e sequer discutir
isso é sufocar a mais evidente das evídêncías."

Não vou continuar a ler para chamar a atenção: o
que se faz hoje neste País é um casuísmo, um casuísmo
em que aqueles que iam para os palanques, hoje se con
fundem com os que os colocavam na cadeia. Um casuísmo
em que este Projeto Cabral permite a perpetuidade do sis
tema parlamentar, a perpetuidade do sistema parlamentar.

Ontem, esta Casa derrubou a perpetuidade da Fe
deração. Que objetivos são esses? São objetivos claros.
Um Partido que fez a maior bancada da História deste
País, vinte e dois Governadores, foge hoje, como o diabo
da cruz, das eleições. Quer perpetuar-se no Poder. Já tem o
Primeiro-Ministro. Eu quero dizer que mantenho as minhas
posições em função de que esse País não teve evolução po
Iítíca; saímos do autoritarismo, não chegamos a completar
uma transição, não existem Partidos Políticos, não exis
tem condições objetivas para a adoção do parlamentarismo.
Vejo á festa e espero, porque sou brasileiro, e espero por
que sou democrata, que a festa que vi aqui hoje não seja
o último baile do Império, não seja um baile da ilha Fiscal.
E vejo que os parlamentaristas, muito inteligentes, conse
guiram envolver até os pequenos partidos, que são contra
o voto distrital. A segunda medida virá com o voto distrital
porque já ganharam o parlamentarismo. Eles querem ~
elite no poder e não querem que o povo participe do pro
cesso. Quem foi o Constituinte nesta Casa que para se
eleger foi discutir o sistema de governo? Nenhum. Não
querem e não discutiram com o povo e agora querem sim
plesmente impor ao povo as suas vontades, máxime quan
do querem a perpetuação de um partido, ao qual vai ocor
rer o que ocorreu com a ARENA, que foi o maior !Partido do
Ocidente, ganhou as eleições de 1970 com a maior vota
ção, e o povo brasileiro em 1974 deu a resposta à ARENA
com a vitória histórica do PMDB. Eles não querem que o
povo vote e agora ainda ínsbítuem o Colégio Eleitoral espú
rio, que aqui não se discute, e aqueles que se dizem pro
gressistas jamais se levantaram contra aquilo que foi ra-
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brícado, O Substitutivo Bernardo Cabral não foi o conjunto
da decisão pessoal do Relator Bernardo Oabral, houve
emendas, houve, mas foi costurado pela Liderança do
P:rv.tDB, foi costurado na casa de Ulysses Guimarães, e não
venham me dizer, hoje, que o Substitutivo que adota o es
púrio Colégio Eleitoral, o substitutivo que adota a perpe
tuidade do regime, não é um substitutivo contra o povo.
Fiquem contra o povo, nós ficamos com as nossas bandei
ras e depois o povo responderá a vocês. Muito obrigado.
(Palmas)

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não.

O SR. OONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - O emi
nente Constituinte autor da emenda, apesar de toda à ên
fase com que fez sua defesa, não informou a Casa sobre
o texto que está sendo votado. Por isso, pediria a V. Ex.a
que informasse à oomíssão sobre o que estamos votando.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
V. Ex.a que consultem os "livros de bolso" para localiza
rem a emenda, A emenda é a n.? 32019. No "livro de 001so"
encontra-se a emenda na página 2696.

lTI uma emenda presidencialista com algumas variantes
correspondentes àquelas que já foram aqui analisadas, in
clusive com mandato de quatro anos para o Presidente da
República, e que pretende estabelecer determinadas nor
mas para o exercício da Presidência.

Tem a palavra, para encaminhar contra, o Constituinte
Bonifácio de Andrada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA 
Sr. Presidente, as palavras do nobre Constituinte, aguerrido
e vigoroso Líder Brandão Monteiro, contêm os argumentos
em favor do parlamentarismo e em favor das elites bra
sileiras. Os presidencialistas costumam dizer, no fundo e
ímplícítamente, que as elites brasileiras são elites incapa
zes, são elites subdesenvolvidas, que não temos condições
de organizar um partido político e nem tampouco de es
truturar a Administração Pública para os grandes come
timentos do desafio brasileiro.

Quero aqui protestar contra os presidencialistas que
estão chamando a classe política brasileira de subdesenvol
vida. Absolutamente, eles fazem coro com os tecnocratas,
fazem coro com os grupos de direita que querem o presi
dencialismo para manter neste Pais um regime que sufoca
as liberdades públicas, que persegue o povo e que impede
que o regime democrático tenha de fato o seu exercício e a
sua consagração.

_ O Professor Afonso Arinos, desta tribuna, falou, com a
autoridade da sua grande atuação política no país, que o
regime presidencialista nada mais tem sido nesta Nação
do que uma verdadeira avalanche contra a democracia e
contra o nosso desenvolvimento político. Tem toda razão
o Professor Afonso Arinos, porque o Brasil, a partir de
1891 só conhece crises políticas, só conhece tentativas de
golp~ de Estado, só conhece a rebelião dos civis e dos
militares, todos eles agindo contra a Constituição, porque
o presidencialismo, de fato, é a fonte de tudo aquilo que
é perturbação e deturpação nos regimes políticos.

'É interessante verificar o confronto e a comparação
entre o Brasil do século passado e o de 1891 em diante. O
que era o Brasil no século passado? No setor político ele
nada mais era do que a estabilidade, o bom convívio dos
brasileiros e de todos os segmentos sociais. Qual é a figu
ra mais expressiva no regime parlamentarista ao tempo do
Império? A figura mais expressiva do parlamentarismo
no Império era-nada mais e nada menos, do que O P'atrono
do Exército brasileiro, Duque de Oaxias, Luís Alves de
Lima e Silva. Caxias 'foi parlamentarista, Caxias foi uma
liderança política que, à frente de um dos Ministérios, do

tempo do Segundo Reinado, participava das reuniões da
Câmara e do Senado, debatendo e discutindo, com humil
dade, as grandes questões brasileiras. E, também, não foi
só Caxias a grande e impressionante figura do parlamen
tarismo do Império, ao seu lado estava o General osórío,
o maior herói brasileiro de todos os tempos, que nas lutas
do Paraguai elevou muito alto o Pavilhão brasileiro.

Quero referir-me a estas duas Lideranças vigorosas
do século passado, para mostrar que as melhores raízes,
oS as melhores fontes da vida militar e do Exército bra
sileiro estavam ao lado do sistema de governo de gabinete,
convivendo com ele, participando com ele, e sobretudo em
prestando de uma forma cabal ao Brasil o esforço e a
contribuição de suas inteligências e de suas lideranças.
Isso é muito importante, porque os presidencialistas, numa
tentativa de confundir e de estabelecer quadro inverídicos,
afirmam que a Forças Armadas são contra o regime par
lamentarista. Ledo engano, As Armadas através de seus
patronos maiores, perfilharam sempre o regime parla
mentar, o regime de gabinete.

Mas quero, também, Sr. Presidente, dizer a V. Ex.a e a
este Plenário Constituinte, que o regime parlamentar será
o único caminho para sairmos da atual crise brasileira. A
atual crise brasileira se não for implantado o regime- nar
lamentarista, vai nos levar, através do regime presiden
cial, à instabilidade, à desestabilização e ao desgoverno.

Já falei desta tribuna, em sessão da Câmara dos Depu
tados, que, infelizmente, a realidade e as premissas dos
fatos de hoje nos revelam que, com o regime presidencia
lista, este País não agüenta seis meses de exercício demo
crâtíco, Se votarmos a favor por azar - no que não acre
dito - do sistema presidencialista, seremos levados a
soluções autoritárias, e se não forem soluções autoritárias,
seremos levados ao desgoverno.

Só o regime parlamentarista é que permite, com os
pesos e contrapesos inerentes à sua flexibilidade, só o re
gime parlamentarista, com a capacidade de adaptação aos
problemas conjunturais, só o regime parlamentarista, com
a queda e a nomeação de Ministérios ou Conselho de Mi
nistros, nos oferece aquela eficiência capaz de superar os
grandes obstáculos políticos, sociais e eeonômíeos da vida
moderna brasileira.

Mas esta Casa há de nos ouvir: ou o parlamentarismo
ou, infelizmente, morte para a democracia! '

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

O SR. CONSTITti"'INTE JOS!É MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, peço a palavra, apenas para um esclarecimento
de votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a, Constituinte José Maria Eymael.

O SR. CONSTlTt>"'INTE JOstÉ: MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, há uma emenda- posterior, de autoria do Cons
tituinte Nelson Wedekin, que é dissociado do regime de go
verno, que estabelece um prazo de mandato de Presidente
de quatro anos,

Apenas consulto a Mesa se, eventualmente, rejeitada
a emenda do constituinte Brandão Monteiro, na qual está
inserido no texto o mandato de quatro anos, se não restará
prejudicada. a emenda do Constituinte Nelson Wedekin.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre
Constituinte José Maria Eymael, estamos discutindo, no
momento, e votando, sistema de governo.

As emendas apresentadas caracterizavam o presíden
eíalísmo, que foram rejeitadas. As emendas alternativas
foram submetidas à apreciação na Casa, porque tinham
variantes e os seus autores poderiam argumentar que,
havendo variantes, as emendas não seriam iguais; conse-
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qüentemente, não estariam prejudicadas, mas não o fato
que V. Ex.a se refere. Quando houver um~ ~men~a especí
fica sobre mandato de Presidente da Repubhca, díssocíada
de sistema de governo, ela será válida e permanecerá para
ser discutida.

O SR. CONSTITUINTE JOS]j: MARIA EYMAEL - Con
sidero-me esclarecido, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, em primeiro lugar,
quero deixar o meu protesto consignado nas atas do Con
gresso Nacional às declarações publicadas pela Imprensa,
hoje, de Sua Excelência o Presidente da República, de que
a Constituinte não está dando conta do recado, porque
privilegiou o debate sobre o sistema de governo.

Quero reafirmar, aqui, que, se alguém priorizou a dis
cussão do sistema de governo não foram os Constituintes,
foi o Presidente da República, que, na utilização de um
programa nacional, em cadeia de rádio e televisão, legis
lando em causa própria, defendeu não só o presidencialis
mo como defendeu o seu mandato por cinco anos. Foi isso
que gerou os grandes debates sobre o sistema de governo.
(Palmas)

Em segundo lugar, Sr. Presidente, quero ressalvar aqui
que as críticas que farei não deverão servir para aqueles
companheiros que são parlamentaristas por convicção, tam
pouco para aqueles presidencialistas por convicção, mesmo
porque esse tema não me apaixona, não é para mim o tema
principal que norteia as possibilidades de conquistas que a
classe trabalhadora e a sociedade brasileira deverão con
quistar nesta Constituinte. Mas não posso ficar calado
diante de algumas aberrações. De repente, algumas pessoas
colocam o parlamentarismo como se fosse a "salvação da
lavoura", da mesma forma que colocaram a ida ao Colégio
Eleitoral, há três anos, como a "salvação da lavoura", da
mesma forma que disseram que tudo ia mudar e que o
slogan "Mudança já" era a salvação para a classe traba
lhadora brasileira!

Vejam que heresia e, por que não dizer, até hipocrisia!
Vejam, Srs. Constituintes, que se o problema central do
Brasil fosse o sistema de Governo, possivelmente eu nem
estaria fazendo uso da palavra. Mas o dado concreto é
que estava eu sentado na minha cadeirinha, assistindo às
discussões e às votações, e via vários companheiros gri
tarem: "Muda Brasil! Muda Brasil! Muda Brasil"! A minha
memória se voltou para o passado, e percebi que este mes
mo grito havia sido dado há pouco tempo atrás. E veio
a Nova /República, Tancredo Neves, José Sarney, Plano
Cruzado I, Plano Cruzado lI, Plano Bresser Pereira, e este
Brasil não mudou, nem tampouco vai mudar, seja presi
dencialista ou parlamentarista.

Este País só vai mudar no dia em que o segmento social
que governar o Brasil não seja o que representa a classe
dominante, o latifundiário, os empresários, os banqueiros,
enfim, não sejam aqueles que, há muito tempo, mamam
na teta desta vaca gorda chamada Brasil.

Desculpem-me alguns companheiros do PJy.1DB, mas
não é justo em política, um Partido, depois de conquistar
23 governo~ de estado, 17 ministérios, a presidência da
República, quase 50% das prefeituras, a maioria em todas
as Assembléias Legislativas e, possivelmente, a maioria em
quase todas as Câmaras de Vereadores, vir aqui e dizer
que é necessário mudar o sistema de governo, para come
çar a fazer o que já deveria ter feito desde 1985. (Palmas)

É importante lembrar que isso não foi feito, porque
a Aliança elaborada para se chegar ao Governo foi uma
aliança espúria, onde teve qúe se recuperar bandido da
História deste Pais para ocupar cargos importantes. E ago
ra as 'contradições, fomentam á necessidade 'de arrumar

um outro slogan e de dizer; "gente, quando o parlamen
tarismo for implantado, tudo vai mudar!". Não é verdade
isso, companheiros, não é verdade! Nós corremos o risco,
com alguns discursos que foram feitos aqui, de passar uma
falsa ilusão para o conjunto da sociedade brasileira, mas
a sociedade brasileira vai descobrir, a curtissimo prazo,
que independentemente de quem seja o Primeiro-Ministro
pouca coisa vai mudar neste País.

Aliás, nós estamos numa situação muito engraçada.
Quero ver se as mudanças vão acontecer mesmo. Quero ver
como vai ficar quando votarmos aqui na Constituinte a
reformulação do poder Judiciário, a reforma agrária, a
duração do mandato do Presidente José Sarney'e outros
assuntos de fundamental importância, como a necessidade
de convocar eleições diretas para Presidente da República.
Fico pensando, cá com meus botões, que mudanças virão?
Vamos analisar a nossa situação de hoje, 30 de outubro
de 1987. Sinto-me constrangido, porque se a gente corre, o
bicho pega; se a gente fica, o bicho come. Se for aprovado
cinco anos para o mandato do Senhor Presidente José
Sarney, Sua Excelência continua Presidente possívelmente
fazendo o papel da Rainha da Inglaterra e Ulysses Gui
marães será Primeiro-Ministro de Estado. O que muda? O
que muda neste País? Onde será que não se leva em con
sideração que o Dr. Ulysses Guimarães, hoje, já tem o
papel de Ministro e possivelmente mande tanto quanto
o Senhor Presidente da República?

Acredito, companheiros, que as mudanças neste País
vão acontecer quando houver mudança na cabeça dos
políticos brasileiros.

Ultimamente, a imprensa noticia uma série de nego
ciatas de que fulano pegou isso, fulano pegou aquilo, fu
lano pegou cargo aqui, pegou cargo ali, enquanto a cabeça
dos políticos brasileiros for uma cabeça politica de nego
ciata, o povo brasileiro vai continuar comendo o pão que
o diabo amassou.

Eu queria terminar dizendo para V. Ex.as algo que
reputo muito sério: as mudanças neste País virão quando
cada um de nós tomar conscíêncía de que não basta a
política de dar os anéis para não perder o dedo, quando
todos nós tomarmos consciência de que enquanto aqui
estamos privilegiando o sistema de governo, neste País
afora os trabalhadores estão sendo massacrados, ora com
a polícia, ora com a dispensa por justa causa, e não se vê
um único Ministro de Estado sair pelo menos na defesa
da classe trabalhadora brasileira ou, pelo menos, contra
aqueles que tentam impingir à classe trabalhadora as dis
pensas como fez a Autolatina.

É lamentável, Companheiros, que cheguemos a esta
situação. Daqui a pouco vamos continuar a votação e
quando votarmos a reforma agrária, eu quero ver a euforia;
quando votarmos a reformulação do poder judiciário, va
mos ver euforia; quando votarmos as eleições em 88, é que
vamos ver o comportamento de todos os Constituintes.

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Roberto Freire, para encaminhar
contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, Sras. 'e srs, Oonstãtuíntss:

Inicialmente, gostaria de eselaeecer aos Srs. membros
da Comissão que nós estamos votando uma emenda subs
titutiva, integral, ao capítulo que trata do Poder Executivo
e da formação de Governo e um substitutivo presidencia-

lista. Aqui, como nas outras emendas, anteriormente vo
tadas, do nobre Constituinte Vivaldo Barbosa e do Cons
tituinte Theodoro Mendes, algo que não foi votado, em
bora encaminhado, trata, também, da questão do man
dato, mandato permanente, de uma forma presidencia-
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lista: Presidente e Vice-Presidente. Portanto, não está
em discussão o mandato do Senhor José Sarney. Está em
discussão o mandato permanente de Presidente da Re
pública, por decisão majoritária, agora, num sistema par
lamentarista. Isto nós vamos discutir, posteriormente, em
destaques solicitados pelo Constituinte Nelson Carneiro,
que fixa em cinco anos o mandato permanente, e pelo
Constituinte Nelson Wedekin, que fixa em quatro anos.
Nas Disposições Transitórias, iremos discutir o mandato
do Presidente José Sarney.

Inicialmente, este País mudou, muda e vaí continuar
mudando, não porque se muda cabeça de polítícos, mas
porque o povo organizado luta e se mobiliza. Não vamos
nos enganar. Tanto organizou-se e mobílâzou-se, ainda há
pouco, que as mudanças não são 'aquelas que nós quere
mos. Somos poucos - os comunistas, os socialistas - são
poucos aqui aqueles que querem a transformação radical
da sociedade brasileira. Mas eles poderão ser muitos, se
tivermos um regime mais democrático, que lhes garanta a
plena liberdade de organização, de mobilização em que
possam lutar.

Por isso, discutir sistema de governo, discutir o Poder
não é irrelevante, ao contrário, é fundamental ínclusíve
para enfrentar as agruras do cotidiano, os problemas dos
salários, do emprego, de habitação, da educação e do la
zer, porque essas questões não serão resolvidas apenas
porque queremos. Elas serão enfrentadas no momento em
que pudermos discutir o Poder, politicamente disputando
se possível. E dai a discussão que hoje aqui se enfrenta.
Presidencialismo ou parlamentarismo não é algo menor, é
como iremos formar o exercício do Poder. Aqui não se
lhor a contestação a este bloco de poder, a essas forças
que sustentam este Poder. E daí não confundirmos esta
discussão com qualquer panacéia. O parlamentarismo pode
sustentar, como está aí, um governo da burguesia, um go
verno que tem estrutura capitalista, um governo que dá
garantias a todos esses privilégios. Mas um parlamenta
rismo - e isto temos que discutir - pode viablilizar me
lhor a contestação a este bloco de poder, a essas forças
que dão sustentação ao regime. E a nossa opção não é
imaginarmos que com parlamentarismo nós vamos trans
formar este País, mas podamos, através da luta pelo po
der e pelo parlamentarismo, melhor via'bilizar a altema-.
tiva, que eu imagino, para o País, que outros também,
como nós, imaginam, e mesmo neste arco amplo há
alguns que querem a manutenção disso aí.

A discussão é essa: parlamentarismo ou presídeneía
lísmo. A maioria optou pelo parlamentarismo. Não vaí re
solver, mas é instrumento que pode ajudar àqueles que
querem a mudança para melhor resolver os nossos pro
blemas. (Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Bras. e Srs. Constituintes, é pela primeira vez que nesta
Assembléia Nacional Constituinte vejo meu caro e queri
do amigo Lula tropeçar, um tropeço que não é comum em
S. Ex.a brilhante, sempre ordenado, quando, de público,
declara que a alíanca espúria que foi a conjugação de
forças que se formou-no passado. Mas como? Se não fosse
ela o próprio Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva tal
vez aqui não estivesse (Palmas). Foi exatamente ela, nas
ruas, não só com os políticos, com toda uma mocidade,
com todos os cantores, que empunhou a bandeira para
convocação de uma Assembléia Nacional Constituinte,
exatamente esta, que hoje enriquece com la presença do
Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva. Quando ouvi S.
Ex.a, e como sempre, com a atenção que me merece, dis
sertar sobre a tese em defesa da emenda Brandão Mon
teiro, supunha, Sr. Presidente, que S. Ex.a fosse discor
rer sobre os sistemas. No entanto, vi uma proclamação
pública de candidato que vai apoiar como cabo eleitoral,
porque citou o nome do Presidente Ulysses Guimarães

como Primeiro-Ministro. Veja, portanto, que não houve
um:: cens~ra, Sr. Presidente, ao que estamos querendo
aqui, que e saber o que se vota, o que se vai querer para
o Pais.

Roj e, pela manhã, esta Casa não deu apenas uma
satâsfação ao povo brasileiro. Diz-se que uma grande ca
mínhada começa com o primeiro passo. Pois discordo, Sr.
Presidente. Uma grande caminhada começa com a deci
são que antecede o primeiro passo, decisão que antecedeu,
no dia de hoje, quando estamos fortalecendo o sistema
parlamentarista. Alguém diz que talvez tenha sido leva
do a incluir no texto constitucional o sistema parlamen
tarista porque foi apenas uma decisão da maioria. Mas
do que isto, Sr. Presidente, sou parlamentarista por con
vicçãoe não apenas por tradição. (Palmas)

Quero dizer ao eminente Constituinte Luiz Inácio Lu
la da Silva; não diga que a discussão é insignificante,
quando se trata da seriedade que estamos vendo aqui.
Vamos respeitar os presidencialistas. A emenda do Cons
tituinte Brandão Monteiro merece o respeito de todos os
colegas que, eventualmente, defendem o sistema parla
mentarista. Mas não vamos dizer que o povo está sendo
marginalizado, porque as conquistas que fizemos agora no
Capitulo dos Direitos Sociais é fruto' desta Assembléia, Na
cional Constituinte. Não vamos repetir o argumento dos
outros de que esta Casa não trabalha, (Palmas) de que
esta Casa, ao longo do tempo, tem-se perdido em minú
cias, quando isto não é verdade.

Sr. Presidente, a Relataria, como sempre constrangida,
porque se trata de um amigo, o Constituinte Brandão
Monteiro, as, cumprindo seu dever, opina contra a emen
da e vota pela manutenção do texto. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Peço ao

Sr. Ralator que suspenda por um instante a chamada)
paria dar uma informação.

Como estamos terminando a sessão às 13 horas e 30
minutos, vamos recomeçá-la às 15 horas e 30 minutos,
depois desta última votação.

(Prossegue-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Fernando Gasparian, Edme Tavares, José Tinoco, Jarbas
Passarinho, Virgílio Távora, Brandão Monteiro, José Mau
rício, Lysâneas Maciel, Luiz Inácio Lula da Silva Plínio
Arruda Sampaio e Adolfo Oliveira. Votaram NÃO os se
guintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir
Andrade, Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola,
Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cid CM'
valho, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Ha
roldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Herrmann Neto, José
Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Ri
cha, José Serra, José Ulisses de Oliveira, Mário Líma, Nel
son c.arneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Paulo Ra
mos, Pimenta da Veiga, Bevero Gomes, Sigmaringa Sei
xas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Chagas Ro
drigues, Israel Pinheiro, José Costa, Octávio Elisio, Uldu
rico Pinto, Vilson Souza, Afonso Arinos, Aloysio Chaves,
Antoniocarlos Mendes Thiame, Arnaldo Prieto, Carlos
Chiarelli, José Jorge, José Lins, José Thomaz Nonõ Mar
condes Gadelha, Mário Assad, Oscar Corrêa, Sandra 'Caval
canti, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Francisco
Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevãlacqua, José Maria
Eymael, Haroldo Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad e
Antonio Farias. ABSTIVERAM-SE de votar os seguintes
Senhores Constituintes: Aluízio Oampos, Carlos Sant'An
na, José Geraldo, Mi1ton ReIs, Nilson Gibson, Oswaldo Li
ma Filho, Radmundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues
Palma, Eraldo Tinoco, José Santana de Vasconcellos, Luis



Janeiro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 1727

Eduardo, Ricardo Fiúza, Jonas Pinheiro, Darcy Pozza e
José Luiz Maia.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 11 Constituintes;
votaram NÃO 61 Constituintes; abstiveram-se de votar 16
Constituintes. Total: 88 votos. O destaque foi rejeitado

IV - SUSPENSÃO DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Presí

dência vai suspender os trabalhos, convocando os Senho
res Constituintes para a continuação da presente reunião,
hoje, 30-10-87, às 15:30 horas,

Está suspensa a reunião.
(Suspende-se a reunião às 13 horas e 32 mi

nutos)

EM 30 DE OUTUBRO DE 1987
Presídêncía dos Srs. Aluízio Campos, Primeiro-Vice

Presidente; Monso Arinos, presidente; Fernando Henri
que Cardoso, Quarto-Vice-Presidente; Jarbas Passarinho,
Terceiro-Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo

número regimental, declaro reaberta a reunião.

11 - ORDEM DO DIA

VOTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
TíTULO IV (continuação)

Destaque n,? 007331-87 - Emenda n.O ES
26907-1,do Srs, Nelson Carneiro e Luiz Inácio Lula
da Silva, "que modifica o art. 111 e § 6.° do Substí
tutivo n,v 1 (art. 87, c § 2.° do Substitutivo n,v 2)".
(310.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
o Destaque n.o 7331, referente a Emenda ES-26907-1, do
eminente Constituinte Nelson Carneiro.

S. Ex.a esclarece em requerimento a Mesa, que a vo
tação será apenas do art. 111, caput e seus §§§ 1.0, 2.0 e 3.0 ,

artigo este que equivale ao 87 do Substitutivo n.O 2.
Tem a palavra o autor do destaque, para o encamí

nhamento, (Pausa)
O CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO indica, para

o encaminhamento, o nobre Constituinte Marcondes Ga
delha.

O objetivo da emenda é modítícar o texto do substi
tutivo para aqueles dois turnos para que a eleição de Pre
sidente da República se processe por eleição direta.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, esta emenda do eminen
te Senador Nelson Oarneiro resolve, de forma eficiente,
elegante e prática, o problema das eleições para Presi
dente da República num quadro parlamentarlsta e resga
ta, ao mesmo tempo, Sr. Presidente, esta comissão da dú
vida que, porventura, possa ter subexistido quanto ao
segundo turno da eleição para Governador de Estado. O
texto Nelson Carneiro estabelece, símplêsmente, que tam
bém no segundo turno ,as eleíções para Presidente da Re
pública serão diretas, além de alterar a data dessas elei
ções em relação ao término do mandato em curso.

Sr. Presidente, o texto original do relator é hesitante,
é claudicante, no que diz respeito ao segundo turno e re
mete a uma decisão do Congresso Nacional na dúvida so
bre se mantém eleições diretas ou se a solução é feita
por via indireta, pelo Congresso Nacional, num estilo
semelhante ao que ocorreu no Chile e que levou às con-

seqüências que nós conhecemos, a respeito do mandato
do ex-Presidente Salvador Allende.

Parece, Sr. Presidente, que o relator teria sucumbido
.a um falso dilema entre eleições diretas para Presidente
da República e parlamentarismo. Em verdade, Sr. Presi
dente, nunca existiu. Eleições diretas para Presidente da
República e parlamentarismo coexistem na prática em
diversos países há muito tempo, sem qualquer problema,
e poderia enumerar o caso de Portugal, da Áustria, da
França, da Irlanda, da Islândia, da Finlândia. São países
que adotam eleições diretas com parlamentarismo sem
qualquer conflito.

Sr. Presidente, é muito bom, é importante que o Pre
sidente da República seja ungido pelo voto direto e que
com isso venha a adquirir tanta legitimidade quanto seja
necessária para o desempenho da sua nobre missão, dos
seus poderes, que afinal de 'Contas, não são poucos, não
são despícíendos, não são irrisórios, Sr. Presidente, a co
meçar pela própria nomeação da figura do primeiro-mi
nistro, do chefe do Governo. Quanto a este, quanto ao
primeiro-ministro, Sr. Presidente, tem ele a sua legitimi
dade oriunda de uma fonte que é tríplice. Em verdade,
vai buscá-la no voto direto, pelo qual também é eleito.
Em segunda, recebe uma transfusão de vontades eleito
rais através da palavra dos seus Pares que vêm a forma
lizar a sua nomeação, e, finalmente, do próprio Presidente
da Repúbl1ca, que faz ia indicação.

Assim sendo, o primeiro-ministro teria toda a auto
ridade, toda. a legitimidade para conviver adequadamente
com o Presidente da R.epública eleito por via direta.

A dúvida, porventura erigida, é um argumento tar
dio daqueles que vêem esgarçarem as suas razões de tentar
insistir em preservar no Brasil uma ordem política, um
sistema de governo, que já se revelou um fracasso e que
arrastou este País, de crise em crise, à situação de 'Caos
em que ora nos encontramos no campo econômico, polí
tico e social.

O Sr. Presidente, essa dúvida não poderia existir e
não há como dizer que o Presidente da República, eleito
por via direta, passaria a conspirar automaticamente eon
tra a instituição parlamentarísta, Tal não ocorre, Sr. Pre
sidente, nos países onde hoje esse método de escolha já
é adotado com o sistema parlamentarista. Não há notí
cia de qualquer conspiração de Presidentes da R·epública
eleitos por via direta no sistema parlamentarista contra
a preservação desse modelo, além do que a Constituição
já consagra, por proposta dos seus autores, mecanismo
de defesa do próprio regime que estamos neste momento
implantando.

Quero crer, Sr. Presidente, que se essas razões não fos
sem suficientes, qualquer investida de quem quer que fos
se esbarraria na vontade majoritária do povo brasileiro
que, após esta conquista, não Voai mais querer retroagir
a uma forma vencida e superada pela própria História
de governo.

Peço, portanto, a aprovação da proposta de Emenda
Nelson Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Paes Landim, para encaminhar
contra. (Pausa)

S. Ex.a desiste da palavra.
Consulto o nobre Constituinte Gerson Peres se S. Ex.a

cede o seu lugar ao Constituinte Luiz Ináeío Lula da Silva,
para encaminhar a favor?

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, tenho 56 anos de idade, sou um homem sério ·e já
encerrei este assunto. Estou inscrito e vou falar sobre a
emenda. li: um direito regimental meu, não abro mão e
estou inscrito. O autor da emenda que abra mão para
quem queira.
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o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a está
sendo precipitado. O nobre autor da emenda havia indi
cado o nobre Constituinte Luiz Inácio Lula da silva.
V. Ex.a se inscreveu e tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Vai falar
contra a emenda, agora?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não há ora
dores contra.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - O nobre
Constituinte José Genoíno se inscreveu?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Desistiu.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA SIL
VA - Eu abro mão de falar. Consigo outro companheiro
para falar em meu lugar.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra, pela ordem, o nobre Constituinte Carlos Bant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, para boa elucidação de nós outros, que não
participamos dos acordos de Lideranças gostaríamos de
saber o que é mesmo que está em votação. Porque a Emen
da ES-26907-1 do Senador Nelson Carneiro, tem uma com
pulsão muito ampla e estou informado de que apenas
uma parte da emenda é que está em votação e como eu
não consegui captar, gostaria de saber exatamente o que
que está em votação. Poderia ser esclarecido?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - É o Desta
que de n.O 7331, relativo à Emenda n.O ES-26907-1, do Cons
tituinte Nelson Carneiro, emenda essa que substitui o tex
to do projeto propondo eleição em dois turnos por via
direta. Essa que é a matéria em votação.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - É a
Emenda n.O ES-26901-1 integralmente?

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Sobre a Me
sa há requerimento do nobra autor do destaque já comu
nicado ao Plenário, dizendo que vai-se votar apenas o
caput do art. 87 e seus §§ 1.0, 2.0 e 3.°

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, mas o art. 87 não é da emenda, que só fala
do art. 111.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O art. 87 é
equivalente ao art. 111 do substitutivo n. O 1.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Não é nada
disso, Sr. Presidente, dá licença, eu posso esclarecer. O
Senador Nelson Carneiro tem o Destaque de n.O 7331, rela
tivo à Emenda n.o 26907-1, pelo qual se coloca em votação o
caput do art. 111 da emenda e os §§ 1.0, 2.° e 3.0, para
substituir o art. 87 e seus parágrafos do Substitutivo n. o 2.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, o Constituinte Nelson Jobim acaba de me fa
zer um esclarecimento. Se o Constituinte Nelson Jobim
é a Mesa e o esclareeímento está bom, tudo bem. Peço
um esclarecimento à Mesa e quem me dá um esclareci
manto é o Constituinte Nelson Jobim.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Já expli
quei ao Plenário e a V. Ex.a qual era a matéria da emen
da. O que na verdade o Constituinte Nelson Carneiro
propõe, é restabelecer o texto do art. 111 do Substitutivo
n.O 1, o caput e mais os §§ 1.0, 2.° e 3.°

Não há mais oradores inscritos para falar contra. Tem
a palavra o Constituinte Gerson Peres, para encaminhar
favoravelmente a emenda.

O SR. CARLOS SANT'ANNA - Sr. Presidente, peço
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Estou
tendo conhecimento de que há vários destaques por pe
daços, por partes, em cima da Emenda Nelson Carneiro,
separadamente.

No meu modesto entender de velho parlamentar, num
destaque só se seleciona as partes referentes às emendas
que vão ser votadas, mas não se pode fazer um mosaico
com a emenda Nelson Carneiro, de modo que cada desta
que entre em período diferente com uma parte diferente.
Isto é uma folga regimental que nos meus dez anos de
Casa nunca vi - e estou vendo aqui, na Comissão de Sis
tematização, coisas realmente absurdas. Estou entenden
do que se se vai destacar a Emenda Nelson Carneiro, e se
se vai destacar por partes todas as partes têm que ser des
tacadas agora, e não fazer um mosaico com a Emenda
Nelson Carneiro, destacadas com uma porção de bilhetes.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A matéria
já foi esclarecida a V. Ex. a Houve um requerimento de
preferência já votado para essa emenda, para esse Desta
que n,? 7331. Esse destaque restabelece o texto do art. 111,
caput e seus três primeiros parágrafos. Esta é a matéria
que está sendo submetida à votação.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Per
gunto a V. Ex.a se subsiste o seguinte raciocínio: uma vez
aprovada ou rejeitada, o restante da emenda está prejudi·
cado. Certo?

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra V. Ex.a para contraditar.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - É incrível
que o Constituinte Carlos Sant'Anna não compreenda e não
conheça o Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
que tem aplicação subsidiária. Informo ao Sr. Constituinte
Carlos Sant'Anna que o Constituinte Nelson Carneiro fez
diversos destaques a esta emenda isoladamente, para os
diversos artigos do Substitutivo n.o 2; está assegurado no
Regimento Interno da Câmara a possibilidade de se desta
carem partes da emenda. E S. Ex.a fez vários destaques de
várias partes da emenda, S. Ex.a fez vários destaques des
ta emenda tirando partes da emenda para votar no mo
mento oportuno. É isto Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, o destaque pode ser feito de várias partes da
emenda, de uma vez só. Mas não se pode destacar um pe
daço, votar agora; agora vota-se outra emenda; lá na
frente destaca-se novamente a Emenda Nelson Carneiro;
vota-se de novo; destaca-se outra, volta-se novamente a
destacar a Emenda Nelson Carneiro. O que é isso? "Samba
do crioulo doido"

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não se veri
fica a hipótese que o nobre Constituinte Carlos Sant'Anna
está aventando, porque os destaques são diferentes. Nós
estamos votando o Destaque n.O 7331, referente à Emenda
n.? 26907-1. Não estamos subdividindo a emenda em vários
destaques; de maneira que está com a palavra o nobre
Constituinte Gerson Peres para encaminhar favoravelmen
te.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
Sr. Presidente, eu pedi a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
Sr. Presidente, desde ontem que o Constituinte Carlos
Sant'Anna obstrui os trabalhos desta Casa por sucessivas
questões de ordem, de natureza impertinente. A matéria
foi profundamente esclarecida. Há intervenções em ques
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tões de ordem que duram dez minutos, quando o regula
mento fixa em dois minutos a questão de ordem. Há per
manente diálogo com a Direção da Mesa, o que se confio
gura numa aberração em termos regimentais. Peço a V. Ex.a
que, em benefício dos trabalhos, não permita que essa obs
trução continue e dê prosseguimento ao trabalho, sem aten
dimento preferencial a qualquer dos Srs. Constituintes.

Peço a V. Ex.a que sobre esta matéria - já plenamen
te esclarecida - não receba mais qualquer questão de oro
demo

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Peço a pa
lavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a es
tava inscrito para encaminhar contra. V. Ex.a tem prefe
rência para falar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sr. Presi·
dente, não estou encaminhando contra, mas aproveito o
tempo para que a Mesa deixe clara uma questão. Parece·
me que, se essa questão for esclarecida pela Mesa, se re
solve o problema.

Estamos votando o Destaque n.O 7331, não é isso? Este
Destaque à Emenda Nelson Carneiro incide sobre os §§
1.0, 2.0 e 3.° do art. 111, a fim de transferir para o n.o 87.
As demais partes da Emenda do mesmo Destaque estão,
portanto, prejudicadas.

O Destaque, Sr. Presidente, é o mesmo. O Destaque
n.o 7331 está aqui - quero esclarecer - e diz respeito li
uma emenda de conjunto. Se vai ser votado, agora, o Des
taque n.o 7331 à Emenda n.? 26907, as demais partes da
Emenda têm que ser resolvidas com outras emendas, por
que essa questão foi decidida pela Mesa. É a famosa ques
tão do Constituinte José Richa. Então, Sr. Presidente, o
destaque incide sobre uma emenda. Se o destaque incide
sobre uma emenda X e se o autor diz para a Mesa que
está sendo votada apenas parte daquela emenda, as outras
partes não podem valer nem o mesmo destaque, nem a
mesma emenda.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, pela ordem...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vou escla
recer a questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - ... por
que está havendo um equívoco tremendo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O Consti
tuinte Nelson Carneiro apresentou destaque incluindo dis
posições diferentes. O Destaque n.O 7331 refere-se ao art. 77
e o de n.? 7330 refere-se ao art. 89. São matérias distintas.
Não está havendo subdivisão da mesma matéria. S. Ex.a
aproveitou uma emenda e incluiu, na sua proposição, dois
dispositivos diferentes. S6 isso. Então, vamos votar um
desses dispositivos pela ordem de numeração. Acho que
isso esclarece V. Ex.a

Com a palavra o Constituinte Gerson Peres, para enca
minhar a favor.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, permite-me um esclarecimento? (Assentimento
da Presidência)

Não é a primeira vez que isso acontece. Havia uma
emenda popular da qual destaquei três partes: desisti do
primeiro destaque, porque foi aprovada uma emenda ante
rior ;0 segundo foi retirado pelo mesmo motivo, e o ter
ceiro destaque foi aprovado - é a célebre emenda que as
segura a presença de empregados e empregadores. Já há
um precedente nisso.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Agradeço
a V. Ex.a

Tem a palavra o Sr. Constituinte Gerson Peres.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre

sidente, prezados colegas:

O que vamos votar, e dá a impressão até que os que
estão questionando a matéria querem o restabelecimento
do presidencialismo por vias oblíquas, esquecendo-se de
que, hoje de manhã, rejeitamos o Sistema Presidencialista
de Governo para garantir o Sistema Parlamentar de Gover
no. Dito isto, a Emenda Nelson Carneiro inicia a forma
ção do Título referente ao sistema de Governo, pelo art.
111, com o Presidente da República. O nosso prop6sito de
acompanhar S. Ex.a nessa emenda é porque ele nos vai
ensejar o destaque, em Plenário, da possibilidade de elí
minarmos os dois turnos. Introduzindo-se agora ou apro
vando agora, podemos discuti-lo posteriormente se é válido
ou não para a consolidação do Sistema Parlamentar de Go
verno. No nosso entendimento, por exemplo, mesmo votan
do pelos dois turnos agora, achamos que o sistema parla
mentar de governo, tendo como Chefe de Governo o Gabi
nete e como Chefe de Estado o Presidente da República, a
eleição para Presidente da República deveria ser por um
s6 turno. Isto não s6 deixaria de complicar o sistema para
uma pronta ação de governo como também viabilizaria o
que eu disse há poucos dias aqui, ou seja, que o Presidente
da República, votado por um s6 turno, portanto por maio
ria simples, teria o mesmo grau de legitimidade e de repre
sentatividade do Gabinete, porque este é eleito por maioria
simples. Compatibilizaríamos as forças de representação.
O Presidente da República do sistema parlamentar de go
verno, eleito por maioria absoluta, deterá uma força muito
maior sobre o Gabinete. Disse-me o eminente companheiro
e brilhante Parlamentar Nelson Jobim que a posição do
Presidente é a de árbitro; sim, mas que se lhe dê a posi
ção de árbitro sem força superior à do Gabinete, no que
diz respeito à representatividade e à legitimidade. Vamos
votar; somos favoráveis a essa emenda. Primeiro, porque
ela elimina a eleição indireta no processo do segundo turno
pelo Congresso, se assim o decidisse, o que está inserido
no art. 87, § 2.°, quando se refere aos dois turnos e, ao
mesmo tempo, à eleição indireta pelo Congresso. O alcan
ce dessa emenda, em primeiro lugar, está aí. Em segundo
lugar, enseja a possibilidade .no Plenário, de a Assembléia
Nacional Constituinte poder discutir, com maior amplitu
de, a possibilidade de elegermos um Presidente da Repú-
blica, por maioria, em um s6 turno. -

Sr. Presidente, esta emenda do Constituinte Nelson
Carneiro dá início, como eu disse há pouco, ao capítulo que
vai reger toda a matéria no sistema parlamentar do
governo. O Sistema Presidencialista de governo já foi dis
cutido, seus defeitos já foram aqui enumerados. TivemoS'
a decadência da sustentação do Governo, quando presen
ciamos a instituição de cinco constituições durante 96 anos
neste País. Os argumentos que se levantam através do
presidencialismo já foram aqui contestados, até com mui
ta veemência, com muito ardor, quando se diz que o par
lamentarismo não pode ser enfrentado, por não termos
partidos políticos organizados. Em 96 anos de presidencia
lismo, por que ele não organizou os partidos políticos para
dar sustentação à democracia? - Porque com partidos
políticos organizados se pressupõe que a democracia seja
consolidada. O objetivo do sistema de governo é consolidar
a democracia em primeiro lugar. Ora, se o presidencialis
mo não teve essa capacidade, sofreu as conseqüências
disso, quando verificamos a elaboração de cinco constitui
ções, ou seja, praticamente cinco golpes de Estado, vários
atos institucionais, deposições de presidentes e crises su
cessivas de governo.

As virtudes fundamentais do parlamentarismo, no
meu entendimento, são duas: a primeira é porque é um
sistema que dá equilíbrio de forças entre os Poderes den-
tro deles inseridos. Aí está o primeiro. '

(O Sr. Presidente faz soar a campainha)
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre

sidente, já vou concluir.
O segundo é que, a nível de Estado, não temos crises

a resolver; as nossas crises serão resolvidas a nível de go-
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verno, com a queda dos gabinetes ou com a dissolução da
Câmara. Tendo estes dois fundamentos, o sistema propor
ciona enfim, o que desejamos: sepultaremos as ditaduras
e as possibilidades de introdução de sistemas ditatoriais de
governo no Brasil. Temos, portanto, um instrumento mais
viável de consolidar o sistema democrátíco de governo. Eis
a razão por que, em nome dos parlamentaristas do Partido
Democrático Social, cuja maioria nossa Bancada repre
senta, registro que o nosso partido não foi omisso, pela
maioria de sua Bancada, na decisão desse processo, e te
mos a esperança, com a responsabilidade dos homens pú
blicos, dos que fazem o Parlamento, a responsabilidade
dos homens políticos, de que haverá de consolidar-se o
melhor sistema de governo democrático para os países no
mundo em que vivemos, dentro da modernidade, como
costumam dizer os nossos brilhantes colegas.

Por isso, pediria aos prezados companheiros que acom
panhassem a emenda do Constituinte Nelson Carneiro, por
que ela satisfaz às aspirações daqueles que desejam conso
lidar o regime democrático no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não havendo
quem queira usar da palavra, dou a palavra ao eminente
lRelator, Constituinte Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. presidente,
Srs. Constituintes, a fim de que não pairem dúvidas sobre
a matéria que será levada à votação a relataria se permite
esclarecer que a Emenda do Constituinte Nelson Carneiro
mantém o art. 86 do Substitutivo n.O II; todavia, quanto
ao art. 87, §§ 1.0, 2.0 e 3.°, a emenda Nelson Carneiro
corrige, melhora o Substitutivo lI. Não é pessível que a
Comissão de Sistematização não a acolha. Em razão desta
circunstância, opino favoravelmente à Emenda Nelson
Carneiro para que seja acolhida. (Palmas)

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên

cia solicita aos Srs. Constituintes que ocupem seus lugares
para darmos início à votação.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO SABóIA - Sr.
Presidente, gostaria de retificar meu voto, porque acredi
tava que estava sendo votado o Destaque n.o 7330, do
Constituinte Nelson Carneiro, quando, na verdade, estava
em votação o Destaque n.o 7331. Por causa da ordem da
numeração dos destaques, votei NAO, quando meu voto
deveria ser SIM. Peço que O Sr. Relator Substituto reti
fique o voto.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Ao Sr. Rela
tor Adolfo Oliveira para corrigir o voto de S. Ex.a

O SR. IRELATOR (Adolfo Oliveira) - Está registrado
nos Anais de nossa reunião.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Antonio Britto, Artur da
Távola, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Celso Doura
do, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Hen
rique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Ibsen
Pinheiro, João Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça,
José Paulo Bisol, José Richa, José Serra, Mário Lima,
Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Frie
drich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga,
Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sig
marínga Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins,
Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Euclides Scalco, Israel
Pinheiro, Jorge Hage, José costa, Michel Temer, Nelson
Wedekin, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Uldurico Pinto,
Vilson Souza, Afonso Arinos, Aloysio Chaves, Arnaldo Prie
to, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares,
Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins,
José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís
Eduardo, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Paulo Pímen-

tel, Sandra Cavalcanti, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José
Tinoco, Paes Landim, Valmir Campelo, Antônio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passa
rinho, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oli
veira, Siqueira Campos, Haroldo Lima, lRoberto Freire,
Jamil Haàdad e Antonio Farias. Votaram NAO os seguin
tes Senhores Constituintes: Haroldo Sabóia, Oscar Corrêa
e Virgílio Távora. ABSTIVERAM-SE de votar os Senhores
Constituintes Aluízio Campos, João Agripino e José Luiz
Maia.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 86 Constituintes;
votaram NÃO 3 Constituintes; abstiveram-se de votar 3
Constituintes. Total: 92 votos. O Destaque foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passamos à
apreciação do requerimento de preferência, subscrito pe
los Srs. Líderes do PFL, PMB, PCB, PDS e do PDT, pedin
do preferência para o Destaque n.o 8096, relativo à Emen
da n.o 30102, de autoria do Constituinte Osvaldo Coelho.

Os Srs. Constituintes que aprovam o requerimento de
preferência, queiram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado.
Em votacão o Destaque referente à Emenda substitu

tiva n.> 30102.
O objetivo da emenda é o de criar o cargo de Vice

Presidente da República.
Acontece que o art. 111 já foi aprovado, há pouco,

pela votação que acaba de ser proclamada
Assim, o texto aprovado prejudica a emenda de V. Ex.a

Desta forma, a decisão é no sentido de considerar ~
sua emenda prejudicada, porque o texto do art. 111 fOI
aprovado, sem a figura do Vice-Presidente da República.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO COELHO - Sr.
Presidente, a preferência e a emenda de minha autoria foi
aprovada pelo Plenário da Casa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONõ - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Está na tri
buna o Constituinte Osvaldo Coelho.

A emenda do nobre Constituinte Osvaldo Coelho é
sobre o art. 111 e seus parágrafos.
Acontece que acabamos de votar o Destaque do Consti
tuinte Nelson Carneiro, cujo texto foi aprovado, resolven
do, nos seus termos, o caput e os §§ 1.°,2.° e 3°. A emenda
está, evidentemente, prejudicada, não pode ser votada.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra, pela ordem, o Relator Adolfo Oliveira

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,
em nome da Relataria, gostaria de ponderar a V. Ex.a que
não persistisse nesta decisão que, salvo melhor juízo, não
é aquela que se coaduna com os fatos. A Emenda do nobre
Constituinte Osvaldo Coelho não está prejudicada, de
forma alguma; ela vem dispor sobre um critério de vota
ção, sobre uma forma de votação, em nada interferindo
nos dois turnos e na eleição direta. O plenário vai decidir
se aceita ou não a proposta do nobre Constituinte. (Muito
bem! Palmas)

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, um esclarecimento: tenho, aqui, na publicação do
texto, a Emenda n.o 30102, que tem, no § 1.0 do art. 11,
uma série de números e letras e, depois, no final, três
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números e o § 2.°. Gostaria que V. Ex.a me informasse se
é toda a emenda que está sendo votada. O Destaque abran
ge toda a Emenda?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - É a emenda
do chamado Voto Ponderado.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, pergunto a V. Ex.a, e insisto para que esclareca, se
está sendo votada toda a Emenda n.O 30102

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Estamos
votando a Emenda n.? 30102.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Gostaria
que a Mesa lesse a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vou passar
a lê-la:

"O Presidente e o Vice-Presidente da República
serão eleitos simultaneamente entre os brasileiros
maiores de 35 anos e no exercício dos direitos polí
ticos, por sufrágio universal e voto direto e secreto
em todo o País, 120 dias antes do término do pe
ríodo presídencíal."

Sobre o caput foi votado um texto que determina a
eleição com antecedência de 90 dias.

"Serão observadas, na eleição de que trata
este artigo, as seguintes normas:

O processo eleitoral obedecerá ao critério de
ponderação federativa estabelecida com base no
número de representantes dos Estados, do Distri
to Federal e dos Territórios no Congresso Nacio
nal.

Cada Estado, o Distrito Federal e cada Terri
tório, exceto o de Fernando de Noronha, consti
tuem, para fins deste artigo, distritos eleitorais.

A cada distrito eleitoral corresponde um núme
ro de votos federativos equivalente ao número de
representantes das respectivas unidades federati
vas no Congresso Nacional.

O número de votos fedevativos do Distrito
Federal é igual ao de Território.

Em cada distrito eleitoral determina-se um
quociente, dividindo-se o número de votos apura
dos, excluídos os nulos e os brancos, pelo respec
tivo número de votos federativos, desprezada a
fração se igual ou inferior a meio e elevada à
unidade imediatamente subseqüente superior.

Atribuem-se a cada candidato registrado por
partidos políticos votos federativos, dividindo-se o
número de votos por eles obtidos no distrito elei
toral pelo corespondente quociente, desprezada a
fração.

Os votos federativos e manescentes, não atri
buídos aos candidatos com a aplicação da norma
contida na alínea precedente, serão distribuídos
mediante a observação das seguintes regras: divi
di-se o número de votos dado a cada candidato
pelo número de votos federativos a ele atribuído,
mais um, cabendo ao candidato que apresentar a
maior média um dos votos federativos a dístrí
buír: repete-se o procedimento para distribuição
para cada um dos votos federatívos; em caso de
empate proceder-se à distribuição ao candidato
mais idoso.

§ 2.° - A eleição do Presidente implicará na
do candidato a Více-Presidente como ele regis
trado."

Quero agora passar a ler a emenda que foi aprovada
pelo Plenário, cujo o texto é o seguinte:

"A eleição para Presidente da República tar
se-á por sufrágio universal direto e secreto noven
ta dias antes do término do mandato presidecniaI.

§ 1.0 - Será proclamado eleito o candidato
que obtiver a maioria absoluta dos votos não
computados os nulos e em branco.

§ 2.° - Se nenhum dos candidatos alcançar
maioria prevista no parágrafo anterior, renovar
se-á a eleição dentro de 30 dias da proclamação
do resultado da primeira, concorrendo ao segundo
escrutínio somente os dois candidatos mais vota
dos no primeiro, e considerando-se eleito aquele
que obtiver a maioria de votos válidos."

§ 3 o - Ocorrendo desistência de um dos dois
candidatos mais votados, sua substituição caberá
ao terceiro e assim, sucessivamente.

Evidentemente, essa emenda votada pelo Plenário esgo
tou a matéria da eleição do Presidente da República ...

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁCQUA 
V. Ex.a tem toda razão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - '" deter
minando o critério, a forma de votação e a eleição dos
dois turnos por via direta. Não pode mais ser votada
nenhuma emenda que pretenda modificar essa matéria.
Por isso, a Mesa mantém a decisão de que está prejudi
cada a emenda do nobre Constituinte Osvaldo Coelho.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁCQUA 
Sr. Presidente, muito bem.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊA - Sr. Pre
sidente, peço que registre o nosso protesto pela decisão
arbitrária de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Fica regis
trado o protesto de V. Ex a

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO COELHO - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra, V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO COELHO - Sr.
Presidente, V. Ex.a submeteu a preferência ao Plenário
que a aprovou. A votação não foi iniciada por intervençã;
~e V. Ex.a :ae~is~re V. Ex.a o meu protesto, pois considero
ISSO uma víolêneía, e vou para o Plenário com a emenda e
com tudo que estiver ao meu alcance (Muito bem! Pal
mas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O protesto
de V. Ex.a será registrado.

Destaque n,v 005405-87 - Emenda n.O ES
33038-1, do Sr. Carlos Chiarelli e Arnaldo Prieto
"que ~odifica o art. 87 do Substitutivo 2". (311.::
votação)

~ SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Há um re
querímento de preferência para votação da Emenda n,o
33038, Destaque n. o 5405, do Líder do PMDB Constituin
te Euclides Scalco, referente à Emenda já me~cionada do
Constituinte Carlos Chiarelli. '

O autor do Destaque deseja que a votação da sua
emenda seja referente ao § 2.° do art. 86, para se trans-
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formar em § 2.° do art. 88 do Substitutivo lI, sendo que
o parágrafo único do mesmo art. 88 passa a ser o seu § 1.0

Tem a palavra o Sr. Constituinte carlos Chiarelli,
para encaminhamento.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, antes de fazer a sustenta
ção específica da emenda, Sr. Presidente, eu gostaria, em
razão de fatos ocorridos hoje, pela manhã, que envolve
ram, além do meu nome, outros companheiros integran
tes do Partido da Frente Liberal, de fazer duas ou três
referências que me parecem extremamente pertinentes.

Em primeiro lugar, venho defendendo o parlamenta
rismo, não apenas de hoje, nem de 'agora, mas de há mui
to tempo, como convicção politica, em nome de um pro
selitismo, de uma causa que me parece justa e, inclusive,
ao contrário do que alguns pensam e disseram, foi tema
específico de duas campanhas eleitorais. O povo do Rio
Grande do Sul é testemunha desse fato.

Não sou parlamentarista para ser contra alguém;
sou-o, pela convicção de que se trata de um processo de
aperfeiçoamento das instituições. Integro-me em um Par
tido - e gostaria de deixar isto bem claro - cuja Seccio
nal do Rio Grande do Sul 'assumiu, em convenção, com
promisso público com o parlamentarismo, antes da elei
ção de 1986; um Partido que se honra de ter, nos seus
quadros, a figura de Afonso Arinos, cujo pronunciamento
desta manhã foi o mais vivo testemunho do pensamento
liberal; um Partido em cujo programa, :ao contrário do
que podem pensar alguns e dizer outros, não contém uma
só palavra que rejeite ou repila a idéia do parlamenta
rismo; ao contrário, induz essa idéia por uma lógica de
raciocínio de um Partido que, sendo liberal, tem de ser
aberto às diferentes teses e respeitoso de seus defensores,
para não ser autoritário, truculento e, sobretudo, para
não ser inapto e inepto; um Partido que não tem tutor,
nem cacique e muito menos deve e quer ter Censores da
expressão da vontade livre dos seus integrantes, (Palmas)
integrante apenas desta Comissão da Constituinte.

Garante-me o Regimento desta Casa nela permane
cer para votar de acordo com a minha consciência, sem
prestar contas a quem quer que seja sob hierarquias im
postas e inexistentes, de acordo com convicções que não
são frutos de interesses, muito menos momentâneos in
teresses de pressões conjunturais e muito menos sujeitos
a trueulêncías pífias e províncíanas,

Minha voz é o meu voto nesta oomíssão e a minha
resposta é a pena que sinto e a tristeza que me invade,
quando vejo que há quem perca o controle emocional ou
os padrões mínimos de convivência e, sobretudo, a regra
do bom senso e do respeito às normas e às regras que
regulam a vida desta Casa e desta Constituição.

Sr. Presidente, dito isto com relação à Emenda, já
que estamos tratando de criar, neste País, um mecanis
mo de aperfeiçoamento das instituições democráticas; já
que queremos que o Presidente da República seja o árbi
tro maior dos interesses nacionais, que sei a, na verdade,
o grande magistrado da nacionalidade, que seja o homem
que sobrepaire o dia a dia conjuntural, que seja o homem
que não se envolva com as contingências momentâneas
do varejo das circunstâncias, esse Presidente haverá de
ser aquele que estabelecerá o ponto limite das crises e
não o condutor da admínístração, não haverá de liberar
verbas nsm estar inserido e imiscuído na luta diária da
administração. Esse homem, uma vez empossado no car
go de Presidente, com a dignidade que o cargo lhe dá,
com a condição de dignitário maior do Pais, acima e al-ém
das circunstâncias e dos sobressaltos, das quedas e das
manutenções dos Gabinetes - estes, sim, partídáríos, es
tes, sim, eoníunturaãa, estes, sim, suscetíveis das maiorias
e das minorias, decorrentes das crises de convivência da
realidade do País - deverá perder qualquer tipo de filia
ção ou vinculação a partido politico, mesmo de natureza

honorífica como atualmente, a tem, em duplo sentido, o
atual Presidente da República.

Esta é a emenda: rasar com que haja absoluta síme
tría, haja perfeita coincidência, haja total Iigaçâe entre
o sistema que estamos implantando, o parlamentarismo,
sem híbrídísmos, sem herrnafrodítísmos, o parlamentaris
mo na sua acepção mais ampla e, respeitando, dessa for
ma, a, competência governamental, que será do Congres
so, através da sua extensão e delegação, que é o gabinete,
e a figura autônoma, superior, arbitral de magistrado do
Presidente da República, 'a quem se cobra, de quem se
requer a absoluta desvinculação, da sua posse em diante,
dos vínculos partidários para que, melhor e mais isenta
mente, exercita as tarefas de maior nível que lhe são con
feridas. (Muito bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên
cia esclarece ao Plenário que o objetivo da Emenda é
acrescentar ao art. 88 do Projeto, um § 2.°, que veda ao
Presidente da República, depois da posse, filiação ou vin
culação a partido político, ainda que honorífica. Esse, o
objetivo da emenda.

Com a palavra, para encamínhamento contra, o Cons
tituinte Paes Landim. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Com a palavra, para encaminhamento contra, o Cons

tituinte José Lourenço. (Pausa)

S. Ex.a não está presente.
Não tendo havido pronunciamento contra o encami

nhamento, V. Ex.a o considera necessário? (Pausa)
Com a palavra o Relator.

O SR. CONSTITUINTE JOS:ti: GENOÍNO - Sr. Presi
dente, houve um encaminhamento a favor e não haverá
encaminhamento contra?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não! O
Constituinte Carlos Chiarelli encaminhou o seu Destaque
e os oradores que se Inscreveram para encaminhar contra
não estão presentes. O Constituinte Joaquim Bevilacqua
queria falar a favor, mas desistiu, porque não houve de
bate.

Com a palavra o nobre Relator.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,

Srs. Constituintes, a RJelatoria opina favoravelmente à
acolhida da Emenda Carlos Chiarelli; vota pela aprova
ção. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vamos pas
sar à votação. Queiram os Srs. Constituintes fazer a gen
tileza de ocupar os seus lugares.

(Procede-se à votação)
Vot'aram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Aluizio Campos, Antônio Brito, Artur da
Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Celso Dourado,
Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Gaspa
rian, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Fran
cisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, José Fogaça,
José Geraldo, José Paulo Bisol, José Richa, José Serra,
José Ulísses de Oliveira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nel
son Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo
Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Rodrigues
Palma, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de
Senna. Wilson Martins, Aécio Neves, Chagas Rodrigues,
Délio Braz, Israel Pinheiro, José costa, Michel Temer,
Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Afonso Ari
nos, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Ar
naldo Prieto, Carlos Chiarelli, José Jorge, José Lins, José
Thomaz Nonô, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coe
lho, Sandra Cavalcanti, J,osé Tinoco, Gerson Peres, Adyl
son Motta, Bonifácio de Andrada, Francisco Rossi, Gas
toni Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oliveira, Siqueira
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Campos, Roberto Freire, Jamil Haddad e Antonio Farias.
Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: João
Herrmann Neto, Manoel Moreira, Christóvam Chiaradia,
Inocêncio Oliveira, José Santana de Vasconcellos, Paulo
Pimentel, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Brandão Mon
teiro, Lysâneas Maeíel, Bocayuva Ounlra, Luiz Inácio Lula
da Silva, Plínio Arruda Sampaio e Haroldo Lima. ABSTI
VERAM-SE de votar os seguintes Senhores Constituintes:
Carlos Sant'Anna, Milton Reis, Nilson Gibson, João Agri
pino, Eraldo Tinoco e Luís Eduardo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 67 Constituintes; vo
taram NÃO 14 Constituintes; ABSTEVERAM-SE de votar 6
Constituintes. Total: 87 votos. O Destaque foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Aprovado o
Destaque.

A Presidência comunica aos membros da Comissão
que foi designado Ministro da Educação o Nobre Senador
Hugo Napoleão, nosso Companheiro de Comissão, que está
tomando posse agora, às 17 horas.

Anteriormente, pelo mesmo motivo, o nobre Senador
J,arbas Passarinho, no exercício da Presidência, suspen
deu a sessão para que os companheiros pudessem com
parecer à posse. Mas, as circunstâncias, agora, são dife
rentes. Estamos submetidos a prazos fatais e improrrogá
veis, de maneira que acredito que, desejando e apresen
tando, em nome de todos nós, 'as nossas congratulações
a S. Ex.a, ele compreenderá perfeitamente as razões pode
rosas que nos inibem de suspender 'a sessão.

Vamos passar, então, ao Destaque n.O 7330, de autoria
do nobre Constituinte Nelson Carneiro.

Destaque n.O 7330-87 - Emenda n,? ES·26907-1
(em parte) do Sr. Nelson Carneiro, "que substitue
o Título V do Substitutivo n.o 1 (substitui o art.
89 do Substitutivo n,? 2 pelo art. 113 "caput" e
parágrafo da referida emenda". (312.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Há um re
querimento de preferência para o Destaque n.O 7330, refe
rente à Emenda n.? 26907-1.

Em votação o requerimento de preferência.

Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Aprovado.
O Senador Nelson Carneiro requer que seja submetida

à votação apenas o caput do art. 113 do Substitutivo I, que
equivale ao do art. 89 do Substitutivo II, cujo texto é o
seguinte:

"O mandato do Presidente da República é de
6 anos, vedada a reeleição, e terá início a 1.0 de
janeiro."

A emenda do nobre Senador propõe que o texto passe
a ser o seguinte:

"O mandato do Presidente da República é de
5 anos, vedada a reeleição."

Tem a palavra o nobre 5enador Nelson Carneiro, para
encaminhamento do seu destaque. (Pausa)

S. Ex.a indica o Constituinte Artur da Távola para de
fesa da sua proposição.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TAVOLA - Sr.
Presidente, Srs. e Sra.s Constituintes:

A preliminar na defesa desta emenda é a de que, evi
dentemente - enfatizo -, não se estará votando ao apoiá
la, o mandato do atual Presidente da República. Esta é
matéria que cabe às Disposições Transitórias. Portanto, to
da a argumentação aqui desenvolvida refere-se ao tempo

no qual, no Parlamentarismo, a figura do Presidente da
República deva desempenhar as suas funções.

A experiência internacional parece mostrar que, nos
casos em que o Parlamentarismo não é monárquico, já que
nas monarquias essa figura é representada pelo Rei ou Rai
nha, nos casos em que o Parlamentarismo é republicano, o
tempo prolongado da figura do Presidente da República se
apresenta como importante medida. A figura do Presiden
te da República, no Parlamentarismo, tem sido muito pou
co compreendida, até mesmo nas discussões que ora ence
tamos. Tenho visto desfilar, desta tribuna, a cruel e perver
sa imagem da "Rainha da Inglaterra." O Presidente da
República, numa concepção moderna de Parlamentarismo,
não é alguém com as funções monárquicas de mera repre
sentação de Chefia de Estado. Não e, muito seriamente,
não! Ao Presidente da República cabe não apenas o poder
moderador, que necessita das condições de equídístãncía
da luta política do dia-a-dia, das crises de conjuntura, co
mo cabe também a tarefa tanto maior de encaminhar - f'
aqui o ponto nodal - as macrolínhas de desenvolvimento
de um país; ao Presidente da República, no Parlamentaris
mo moderno, cabe, portanto, uma função estratégica de
alta relevância que, exatamente por não se misturar à fun
cão executiva diuturna, complexa, penosa carece de um
tempo maior para que possa se desenvolv~r sem os aper
tos e as premuras da conjuntura, vinculando a sua ação
ao grande caráter normativo, ao rasgar dos grandes rumos
da República, do pensar e engendrar os largos caminhos
que um país possui.

. E aqui est.á, Srs. Constituintes, um dos pontos príncí
pais da maturídade do processo parlamentarista. Ele não
confunde a tarefa diária, penosa e crítica do Poder Exe
cutivo, com a tarefa normativa, a grande norteadora da
missão nacional, capaz de formular políticas econômicas
políticas militares, políticas diplomáticas políticas inter:
nas de alto significado. Não é portanto S~s. no Parlamen
tarismo, uma função decorativa a que 'cabe' ao Presidente
da República, maxíms se considerarmos se estamos votan
do um Parlamentarismo com eleição direta para Presíden
te da República. Ele será, portanto o árbitro deferido pelo
povo, das grandes decisões nacionais, que mesclam o poder
moderador, quando necessário, com uma função normativa
que lhe deve caber.

E para essa função, exatamente para essa função é que
se deye. contrapor a eventualidade do prazo do Sr. Primei.
ro Ministro. Se o prazo do Primeiro Ministro é eventual
depend~ da conjuntura, depende do Congresso; a função
normatíva ~eve ser levada a cabo por alguém desvinculadO
desta função, com um mandato suficientemente grande
para que possa desempenhar a contento a função.

Por essas razões, opinamos favoravelmente à emenda
sugerindo a mesma posição aos Srs. Constituintes.

O SR. PRESI~ENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavr.a, para encammhamento contra, o nobre Constituinte
Jose Ganomo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente e Srs. Constítuínte:

Vamos enfrentar, agora, um terreno muito esclarece
dor, para que aquele festival criado hoje de manhã de
salvação na~i~~al, ~que clarificado. Estão colocando, ~qui,
algumas místíríeações e a nossa tarefa como socialista é
começar a tirar o véu das mesmas. ' ,

A primeira mistificação aqui colocada é que o Presi
dente da República é um cidadão acima de partidos e acl
ma das classes; reina num mar de encantos de consenso
de unidade, de Chefe de Estado, como se tivéssemos u~
Estado acima das classes e acima dos conflitos de classe.
Infelizmente essa não é a realidade, e felizmente essa não
é teoria que este parlamentar leva em conta para analisar
a realidade que é a teoria da luta de classe, e o Estado re
flete as classes e a luta entre as classes. Chegaram ao
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ponto e ao absurdo de votar que o Presidente é eleito por
um partido, toma posse e deixa o partido, como se o parti
do fosse algo imoral, para que o Presidente da República
continuasse vinculado a ele. Mas, essa questão está resol
vida, vamos agora a questão dos 5 anos.

A primeira questão política que esta votação ensejá
é que ao se votar 5 anos para o Presidente da República,
no sistema parlamentarista, estaremos dando, indiretamen
te, um voto que vai concorrer na Disposição Transitória
para 5 anos com Sarney. Politicamente tem essa implica
ção, regimentalmente é verdade que não, mas a política
está acima da formalidade, da neutralidade seca do regi
mento de votar discussão transitória no mandato presiden
cial.

A outra questão crucial, e esta é de fundo político, se
o Presidente da República é eleito em época diferente da
eleição do Parlamento, está se criando aí, isto sim, através
dessa fórmula engenhosa, uma prática política, que existiu
na História do Brasil na época do parlamentarismo às aves
sas. O parlamentarismo às avessas criado pelo segundo Im
pério de D. Pedro II que era exatamente o seguinte: o ga·
binete passa a ter uma influência política e econômica
quando sabemos que na prática política brasileira tem até
uma influência fisiológica na condução da eleição presiden
cial, porque o Chefe de Governo está definido antes da
eleição. Portanto, vejam bem a situação que se cria: quem
tem o poder no parlamento tem o gabinete ministerial e
este gabinete ministerial como Chefe de Governo, como
Chefe das Finanças, como Chefe da Política enquanto o
Planejamento, enquanto medidas, vai ter um papel decisi
vo na eleição presidencial que se dará um ano após a
eleição do parlamento.

Isso, repito, é uma maneira de se influenciar politica
mente a direção política, a hegemonia política da eleição
presidencial. O que seria correto no sistema parlamenta
rista, isto sim, que pudéssemos aqui estabelecer instru
mentos democrãtícos para que a eleição presidencial fos
se concomitante com a eleição para o parlamento. (O Sr.
Presidente faz soar a campanhia)

Sr. Presidente, para concluir, teríamos, para os parla
mentaristas que advogam a necessidade de combinar o Po
der Executivo com o Poder Legislativo, no mínimo, uma
origem harmoniosa para o exercício das funções executi
vas com as funções de Chefe de Estado.

Há outra questão que se coloca nesta discussão de cin
co anos para o Presidente da República: o Presidente da
República, nos termos da proposta parlamentarista, não é
apenas e simplesmente uma Rainha da Inglaterra; vai ter
papel importante como ohere de Estado como. por exem
plo, o Comando Supremo das Forças Arma~as, o poder de
dissolver a Câmara dos Deputados e, mais do que Isto,
consoante emendas que vamos votar em seguida, o poder
de convocar e presidir o Conselho da República, o Conse
lho de Estado e o Conselho de Defesa Nacional. ESf!le cida
dão é eleito numa eleição diferente da do Parlamento - é
um casuísmo, uma forma de garantir previamente quem
tem maioria no Parlamento, e definir o Presidente da Re
pública que vai ser eleito.

Por isso, recomendamos votar contra a Emenda Nel
son Carneiro. Chamo a atenção para a euforia democráti
ca da grande virada que se dará agora, derrotando a
EriJ.enda Nelson Carneiro e votando, em seguida, a Emen
da Nelson Wedekin, que estabelece quatro anos para o
Presidente da República no sistema parlamentarista.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra, para o encaminhamento a favor, o nobre Constituin
te Gastone Righi.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - Sr. Pre
sidente, a questão que está se discutindo agora é o man
dato de Presidente na questão permanente do parlamenta
rismo. Gostaria de deixar bem clara a posição daqueles que
defendem, no parlamentarismo, 5 anos para Presidente da
República e 4 para o atual, que é a minha posição.

Com esta questão de ordem, peço a V. Ex.a Sr. Pre
sidente que esclareça, com todas as letras, que estamos
votando o mandato dos próximos Presidentes da República.
O atual mandato do Senhor Presidente José Sarney será
decidido nas questões transitórias.

Antecipando j á o meu voto, sou pelo mandato de 4
anos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) Como eu,
V. Ex.a, Ministro da Justiça, sabe muito bem que estamos
votando um texto constitucional, não personalizando o
mandato de ninguém. Por isso, V. Ex.a não levantou pro
priamente uma questão de ordem, apenas exprimiu um
desejo, manifestou a sua inconformidade politica com a
presença, talvez, do atual Presidente da República por um
período maior de mandato.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Pois não,
Ex.a

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, informa à Liderança do PMDB que há emen
das propondo um mandato permanente de 4, 5 e 6 anos.
A lógica das votações - e essa lógica vem sendo utilizada
através dos trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte
- diz que deveremos votar primeiro o mandato de 4 anos;
depois o de 5 para, finalmente, ficar a terceira opção, ou
seja, a do Sr. Relator.

Informa o Constituinte Antônio Britto, que hoje res
ponde pela Liderança do PMDB, que esta é uma decisão
que depende exclusivamente da Presidência da Mesa des
ses trabalhos.

Quero esclarecer, Sr. Presidente, que quando votei o
regime parlamentarista, votei no pressuposto de que have
ria uma lógica que começaria pelos 4 anos e terminaria
nos 6 anos, se fôssemos derrotados aos 4 ou 5 anos.

Quero registrar, para os Anais da Assembléia Nacional
Constituinte, que fui induzida a este voto por um erro da
Liderança do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Fica regis
trada a manifestação de V. Ex.a

Te!U a palavra o Constituinte Gastone Righi, para
encamínhar a favor da emenda do Constituinte Nelson
Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE /RIGHI - Sr. Pre
sidente, deve ter havido um equívoco.

Não sou a favor de 5 anos de mandato para Presidente
no Parlamentarismo.

Inscrevi-me em duas emendas, uma a favor e outra
contra, duas emendas do Constituinte Nelson Carneiro.

Sou contra essa emenda do Constituinte Nelson Car
neiro; sou 'contra 5 anos de mandato.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a me
perdoe, mas estava inscrito, aqui, para falar a favor.

O SR. CONSTIT1.,'INTE GASTONE RIGHI - Mas há
duas emendas, uma a favor e outra contra; acho que in
verteram. Será que não?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O que está
em votação é a emenda do Constituinte Nelson Carneiro
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-que reduz o mandato do Presidente da República para 5
anos. V. Ex.a já falou a favor e já há outros inscritos
para falar contra.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Já que
sou contra, não quero ocupar o Parlamento para inverter
a ordem das sustentações.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Há dois ora
«íores inscritos para falar contra e V. Ex.a há de convir
que não posso mais conceder-lhe a palavra.

Com a palavra o Constituinte Nelson Wedekin.
A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.

Presidente, levantei uma questão de ordem; peço a V. Ex.a
que resolva a preferência do Constituinte Nelson Wedekin
para votação em primeiro lugar.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Estamos em
processo de votação de uma emenda, à qual já foi conce
dida preferência, o destaque ao qual foi concedida prefe
rência, e nós podemos mudar o processo de votação nesta
altura.

Eu indefiro a questão de ordem de V. Ex.a

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidene, tenho uma emenda a favor de 4 anos, eu gos
taria de saber se, votando essa de 5, prejudica a de 4, caso
a de 5 sej a vencedora?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Assim como
V. Ex.a tem emenda a favor de 4 anos, existem outros
oonstítuíntes que também as têm, mas o que nós estamos
votando no momento é a emenda do Constituinte Nelson
Carneiro que propõe ...

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - V. Ex.a
não respondeu a minha pergunta.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Claro, se for
aprovada a emenda do Constituinte Nelson Carneiro esta
belecendo o prazo de 5 anos, evidentemente, a emenda de
V. Ex.a e de outros que cuidam do estabelecimento de
prazos estarão prejudicadas.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presiden
te, pela ordem?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra V. Ex.a pela ordem.

O EIR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Tendo sido
incumbido por um grupo de Parlamentares de encaminhar,
com vistas ao acordo de lideranças, emendas que propõem
o mandato de 4 anos para o Presidente da República,
quero registrar e deixar claro aqui que a única concordân
cia que dei foi de que essas emendas ficassem após a
emenda do Constituinte Nelson Wedekin, que também pro
punha 4 anos. Em nenhum momento, houve a minha con
cordância, de que essas emendas ficassem postas após
uma emenda de 5 anos que, se aprovada, possa pre
judicá-la.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Esta Presi

dência está percebendo que está havendo uma certa con
fusão no entendimento da matéria. Nós estamos votando
um texto constitucional e o prazo de 5 anos é proposto
para o texto da Constituição. Os Constituintes que quise
rem reduzir o mandato de Sua Excelência, o Senhor Pre
sidente da República, poderão fazê-lo através das Dispo
sições Transitórias quando chegar a oportunidade de dis
cutir o mandato e não no texto da Constituição.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presiden
te, estamos votando o texto permanente, está muito claro
que não estamos votando Disposições Transitórias, não
obstante isso, nós temos emendas para 4 anos e preten
díamos vê-las votadas aqui e não estamos aceitando o
critério da prejudicialidade que impeça a apreciação' pelo

plenário de uma proposta, como qualquer outra, de um
mandato de 4 anos que a nosso ver deve ter oportunidade
de ser apreciada neste Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não procede
a questão de ordem de V. Ex.a e a Presidência indefere,
porque os senhores que forem contra os 5 anos votem con
tra e, depois, se quiserem aprovar os 4 que votem a favor.
De maneira que a questão fica decidida.

Tem a palavra o nobre Constituinte Nelson Wedekin.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.

Presidente, pela ordem...
O SR. PIRESIDENTE (Aluízio Campos) - Há um ora

dor na tribuna e peço a V. Ex.a que se for sobre a mesma
matéria estará prejudicada a questão de ordem e, se for
sobre outro assunto, eu atenderei 'a V. Ex.a depois do pro
nunciamento do orador.

O SR. CONSTITUINTE NELSON WEDEKIN - Sr. Pre..
sidente, Srs. e Sras. Constituintes:

Em primeiro lugar, gostaria de dizer que neste mo
mento estou falando até para um certo desconforto meu,
contra uma Emenda do Constituinte Nelson Carneiro. É
preciso que isto fiquei claro desde logo. Em seguida à vo
tação desta emenda, se ela for derrotada, será colocada
a decisão e deliberação desta Comissão doe Sistematização
uma emenda de minha autoria de 4 anos para o mandato
presidencial. E, neste momento, falo contra o mandato
presidencial de 5 anos; em primeiro lugar, por deferência
do Constituinte Aldo Arantes que havia se inscrito para
falar contra os 5 anos. E devo dizer também que a emenda
de 4 não é uma emenda única, exclusiva minha, porque
vários Parlamentares a subscreveram entre os quais cito
de memória: Abigail Feitosa, Ademir Andrade e Paulo
Ramos.

Sobre esta emenda, é preciso ficar mais uma vez claro
que não estamos decidindo, neste momento qual o tempo
de mandato do atual Presidente da República; vamos deli
berar sobre as Disposições Permanentes. Nós estamos pro
pondo que não se vote nos 5 anos, para em seguida votar a
emenda de quatro anos em contraposição ao art. n. O 89
do Segundo Substitutivo do eminente Constituinte Ber
nardo Cabral, que fala no mandato presidencial de 6 anos.
Nenhuma das emendas tem diferença: a do Constituinte
Nelson Carneiro fala em 5 anos, vedada a reeleição, a
minha e de outros Companheiros fala em 4 e a do Substi
tutivo fala em 6.

Também não está em exame, não está em debate a
questão do regime presidencialista ou do regime parla
mentarista. Como o que nós estamos debatendo se trata
do tempo de mandato presidencial tanto para aqueles que
são parlamentaristas quanto para aqueles que são presi
dencialistas.

Trata-se, portanto, de decidir aqui e agora, na Comis
são de Sistematização, se o mandato dos futuros Presi
dentes da República, exceção feita ao atual Presidente Dr.
José Sarney, será de 4, de 5, ou de 6 anos.

Invoco a favor do tempo de 4 anos para o mandato
Presidencial, deste logo, a palavra do próprio e do atual
Presidente da República José Sarney. Dizia ele em maio
de 1985:

"Como acabo de dizer perante o Ministério,
embora considerando que a duração do atual man
dato e a data a ser marcada para a eleição do
sucessor do atual Presidente, seja uma atribuição
da Assembléia Nacional Constituinte, que iremos
convocar, deste logo, manifesto o meu ponto de
vista de que o mandato deve ser de quatro anos."

É verdade que o Sr. Presidente da República mudou
a sua formulação a respeito, e ele tem o direito de fazê-lo.
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Mas a idéia que faço a partir da leitura desta declara
ção Presidencial é a de que o próprio Presidente Dr. José
Sarney tem na sua preferência, como tempo de mandato
de todos os Presidentes da República o tempo de 4 anos.

O tempo de 4 anos, ao contrário do que disse o emi
nente Consttiuinte Artur da Távola é suficiente no presi
dencialismo para que se realize um bom Governo, para
que se faça uma boa proposta, um bom programa de Go
verno, para que se o execute em sintonia com os interesses
nacionais. Vale também para o parlamentarismo, porque,
neste sistema de governo, o poder não estará mais concen
trado e acumulado nas mãos de um homem só, por me
lhor que seja, mas estará distribuído pelo coletivo da Câ
mara dos Deputados e do Congresso Nacional.

A idéia de reduzir o tempo de mandato, de 5 para 4
anos é a idéia de estabelecer uma salvaguarda contra as
crises, crises como estas que nós estamos vivendo na con
juntura nacional neste momento: crise da divida, crise dos
salários, crise econômica, a crise da constituinte porque
ela é uma crise em si.

Se reduzirmos o tempo de mandato presidencial esta
remos, com toda a certeza, evitando, eliminando crises
ou, no mínimo, reduzindo seus efeitos e suas conseqüên
cias, porque no horizonte, no calendário eleitoral sempre
está aquela que é grande solução de todas as crises na
democracia, que é a eleição, que é o voto, que é a urna,
que é a vontade popular quando se manifesta nas elei
ções.

Por isso, é importante que este tempo de mandato não
seja de 5, mas de 4.

As eleições presidenciais não em 5 anos em 4 são,
igualmente, um instrumento fundamental para que retire
mos o povo brasileiro da margem do processo social, eco
nômico, histórico e político, onde ele se encontra.

É preciso retirar o povo brasileiro da profundidade
onde. se enC(;llltra e colocá-lo na superfície da vida política,
da VIda nacional, e isto só se faz com eleições e eleições
em curto espaço de tempo.

Eleição é sempre um momento de avanço, é momento
de elevação de grau de compreensão do povo pelos meca
nismos de poder; é momento de aproximação do Estado
com a Nação. é momento em que se aproxima o governo
do povo tantas vezes separados por abismos continentais.

Por isso, Srs. e Sr. as Constituintes, apelo e peço para
que, neste momento, com todo o respeito que devemos ter
pelo Constituinte Nelson Carneiro, se vote não a emenda
de 5 anos mas de 4 anos, por todas essas razões, para
reduzir as crises, para colocar sempre um novo momento
eleitoral que é também uma nova expectativa de poder
e de mudança dos rumos de nosso País. Finalmente, legi
timar para 4 anos para que tenhamos esse grande momento
civico, momento patriótico, onde o povo se manifesta, onde
o povo diz que rumos quer, que futuro quer para o seu
País, para a sua Nação.

Eu diria que 4 anos é bom, é satisfatório, é recomen
dável, mas eu diria que 4 anos para o Presidente da Repú
blica, sobretudo, é necessário num País que ainda não
consolidou o seu processo democrático; é necesário para
que se possa escrever no texto constitucional mais um
mecanismo, mais uma salvaguarda que leve ao progresso
social, à participação popular, ao desenvolvimento .eco
nômíco, e que abra os caminhos para que se possa cons
truir uma Pátria livre, democrática, soberana e justa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE -- Pela
ordem, Sr. Presidente, sobre o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra, pela ordem, o nobre Constituinte José Maria Eymael,
que a havia pedido anteriormente a V. Ex.a

O SR.· CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, com o devido respeito, e sempre com a admi
ração que voto a V. Ex.a, eu solicitaria que V. Ex.a revisse
o seu pronunciamento, no que diz respeito à prejudiciali
dade. Estamos votando uma emenda modificativa. O texto
atual fala em 6 anos. Aprovada esta emenda, eventual
mente, o texto restaria em.5 anos. A próxima emenda
continua como modificativa, permanecendo a intenção de
reduzir para 4 anos. Não há como, Sr. Presidente, consi
derar prejudicada uma emenda porque senão não pode
ríamos estar votando nem est~ emend~. Se ~sta emenda
reduz de 6 para 5, é evidente que, se a outra emenda que
reduz de 5 para 4, é igualmente modificativa e tem cabi
mento, e não pode ser considerada prejudi~ada. Só não
pode aumentar, SI' Presidente. Reduzir pode.

O SR. PRrESIDENTE (Aluízio Campos) - Tenho mui
to respeito pela lógica jurídica de V. Ex.a, mas, evidente
mente, a matéria principal é o tempo de mandato do
Presidente da República. Esta é a matéria que se vota.

Se o Plenário aprova determinado prazo, está resolvida
a questão em torno de tais emendas sobre o assunto, que
estarão, obviamente, prejudicadas.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Ademir Andrade.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, gostaríamos que V. Ex.a esclarecesse a esta
Comissão o seguinte: o Destaque n.O 2495 e o de n.O 7329,
o primeiro do Constituinte Nelson Wedekin e o segundo
do Constituinte Nelson Carneiro; todos dois destaques tra
tam do tempo do mandato do Presidente da República, na
questão permanente no texto constitucional. A emenda
do Constituinte Nelson Wedekin pede que o mandato seja
de 4 anos; a do Nelson Carneiro de 5 anos - Sr. Presi
dente, peço a atenção de V. Ex.a, por favor. Que eu tenha
conhecimento - e as lideranças aqui disseram isso - para
tod,?s .os do~. destaques ~oram pedidas preferências, pre
ferêncía solícítada pela liderança para os dois destaques.

Quero saber qual foi o critério que a Mesa usou, que
tipo de critério que a Mesa usou, considerando que os
dois destaques tratam do mesmo assunto; considerando
que a todos os dois destaques foram pedidas preferências
pelas lideranças; considerando que o destaque do Senador
Nelson Wedekin tem um número que antecede o número
do destaque do Senador Nelson Carneiro, e portanto ele
deveria ter sido colocado em votação em primeiro lugar.

Quero saber de V. Ex.a qual foi o critério que V Ex.a
usou; e gostaria que V. Ex.a admitisse o erro da Mesa.
Sr. Presidente, eu gostaria que V. Ex.a atentasse para a
minha questão de ordem Gostaria que V. Ex.a atentasse
para o erro que a Mesa cometeu, reconsiderasse sua deci
são e colocasse em votação o destaque do Constituinte
Nelson Wedekin; porque aqueles que defendem 4 anos de
mandato nesta Casa não podem votar de 5 e também não
querem ser obrigados a votar com aqueles que defendem
os 6 anos de mandato.

Quero saber se responsável é a liderança ou se respon
sável é a Mesa, por esta decisão errada; e gostaria que
V. Ex.a reconsiderasse e colocasse em votação nos termos
do Regimento desta Assembléia Nacional Constituinte e
desta Comissão de Sistematização.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sídente, peço a palavra para contraditar. Sr. Presidente, se
é uma questão de ordem, tenho direito à contradita.
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Devo dizer a V. Ex.a que se trata de matéria vencida,
superada, com a votação já realizada, com o resultado pro
clamado; foi colocada em votação, houve encaminhamento
de votação, e a esta altura pede-se reconsideração? Não
existe revisão sobre coisa julgada, e desta coisa julgada de
V. Ex.a não houve sequer recurso.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
dar um esclarecimento, por atenção ao nobre Constituinte
Ademir Andrade.

Dois critérios foram adotados, para dar preferência à
emenda do Constituinte Nelson Carneiro: a precedência da
apresentação à Mesa da Comissão de Sistematização; e, se
gundo, porque a emenda de S. Ex.a, Constituinte Nelson
Carneiro, é mais abrangente do que a do Constituinte Nel
son Wedekin; esta última limita-se a declarar que o man
dato do Presidente da República é de 4 anos, a do Consti
tuinte Nelson Carneiro declara que o mandato é de 5 anos,
vedada a reeleição.

A matéria já foi decidida e a solução já foi dada por
esta Presidência. Os Senhores que são contra os 5 anos
poderão votar contra e, depois, submeteremos a Plenário a
emenda dos 4 anos. Está resolvida a questão, e a Presídên
cía não aceita mais questão de ordem sobre a matéria.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, é absurdo que uma emenda mais abrangente
seja votada na frente de uma menos abrangente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên
cia não aceita mais questão de ordem. A emenda de V. Ex.a
não foi incluída nas preferências das lideranças, foi a do
Constituinte Nelson Wedekin.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, gostaria de esclarecer, em nome da Liderança do
PMDB, que não nos assiste nenhuma razão de mérito e de
conteúdo, no estabelecimento ou na aceitação do estabele
cimento de prioridade, em relação a uma ou a outra emen
da. É preciso que esta posição fique bem clara.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o Relator Bernardo Cabral.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, peço a V. Ex.a que me dê atenção. Há uma
questão de lógica, aqui dentro. A Liderança do PMDB
está desdizendo o que disse há pouco tempo. A Liderança
do PMDB, através do nobre Constituinte Antônio Britto,
afirma que é uma decisão de V. Ex.a a mudança para que
se vote, primeiro, a emenda de 4 anos, o que é lógico. Que
remos que V. Ex.a atente para a lõgíca, e não para o arbí
trio, como está fazendo, neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a sabe
que eu, até por temperamento, não sou arbitrário. Sou um
temperamento aberto e liberal.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - En
tão, peço a V. Ex.a que reveja essa posição, Sr. Presidente.
Peço a V. Ex.a...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O que não
posso é comprometer a autoridade da Mesa, depois que
decidiu uma questão de ordem...

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
V. Ex.a está comprometendo a l6gica do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - ... dizendo
que vai ser votada a emenda do Constituinte Nelson Car
neiro. A questão está resolvida. V. Ex.as devem revolver
por voto. Se V. Ex.a tem voto para assegurar os 4 anos,
derruba os 5 e aprova os 4. A questão é limitada.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, pela ordem.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
V. Ex.a não pode agir de forma arbitrária. A l6gica, o bom

senso, a ética política diz que deve ser votada a emenda de
4 anos posteriormente à de 5 anos. A Liderança está se exi
mindo quanto à sua responsabilidade.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o nobre Relator Bernardo Cabral.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, pela ordem. .

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, pela ordem. (Com o assentimento da Presldên
cía) Peço a V. Ex.a a palavra pela ordem, porque talvez
caiba uma sugestão que possa resolver o problema. Está
instalada aqui uma controvérsia, como V. Ex.a mesmo é
testemunha, porque está vivendo o centro desta controvér
sia. Por que V. Ex.a não submete ao Plenário a possibilida
de da inversão da P5tuta? (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Porque as
preferências já foram votadas. Se n6s começarmos a mo
dificar os critérios que foram adotados pelas pr6prias Li
deranças, acabaremos tornando o processo inteiramente
tumultuado. De maneira que as preferências já foram vo
tadas e a obrigação da Mesa é seguir a ordem das prefe
rências.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
V. Ex.a sabe que o Plenário é soberano!

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Dou a pa
lavra ao nobre Relator Bernardo Cabral.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, pela ordem.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
V. Ex.a sabe que o Plenário é soberano! Esta é uma mano
bra que os Anais da Assembléia Nacional Constituinte have
rão de consagrar, uma manobra da exclusiva responsabi
lidade de V. Ex.a, porque o Plenário é soberano e a sua so
berania poderá fazer com que se vote primeiro a Emenda
dos 4 anos.

V. Ex.a vai assumir isoladamente e pessoalmente a res
ponsabilidade por esta arbitrariedade. Que fique registrado
nos Anais da Assembléia Nacional Constituinte que V. Ex.a,
Constituinte Aluízio Campos, na Presidência, age de forma
ditatorial, arbitrária e inconseqüente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Estou obe
decendo inclusive a crítéríos estabelecidos pelas Lideranças
Partidárias.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao nobre Relator Bernardo Cabral.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, pela ordem. Eu estou aguardando aqui.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não admito
mais questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - V. Ex.a tem
que admitir questão de ordem, porque é regimental. Estou
aqui pedindo a V. Ex.a uma questão de ordem e gostaria
que V. Ex.a respeitasse o Regimento e me concedesse a
questao de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - V. Ex.a tem
a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Quero dizer
a V. Ex.a o seguinte: estamos enfrentando hoje um pro
blema semelhante ao da jornada de trabalho. Na ocasião,
foi votada a proposta de 40 horas semanais, e depois tínha
mos uma proposta de 42 horas e outra proposta de 44 horas.
Após uma manipulação, tivemos que votar a de 44 horas,
deixando de votar a de 42; logo em seguida à votação houve
um reconhecimento expresso de que a Mesa, presidida pelo
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Constituinte Jarbas Passarinho, caso estivesse permanecido
na Presidência, teria votado primeiro a de 42 horas, reco
nhecendo que as propostas deveriam ser votadas em ordem
progressiva. Agora a Mesa não perderá a autoridade se
reconhecer que equivocou-se, colocando em votação pri
meiro o mandato de 4 anos. É uma arbitrariedade! É uma
manipulação com a qual não podemos nos conformar. Esta
Casa é urna Casa de respeito, não é uma Casa de conchavo,
não é urna Casa do arbítrio. V. Ex.a tem o dever, para
a respeitabilidade da Mesa, de reconsiderar a: decisão.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a sabe
muito bem que não é a Presidência da Comissão que des
respeita as tradições e o cavalherísmo dos debates nesta
Casa.

O·SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Presi
dente, urna questão de ordem, e creio que terei urna su
gestão para V. Ex.a, para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tenho o
maior respeito por V. Ex.a, um grande professor de Direito,
mas n6s não podemos transformar as questões de ordem
em obstáculos ao processo regular dos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - É uma
sugestão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A questão
está decidida, é o voto do plenário da Comissão, quem der
voto para derrubar essa emenda que derrube.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Pre
sidente, insisto na questão de ordem. Peço a tolerância de
V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a tem
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Pre
sidente, verifico que aqui há três teses em pauta: uma a
favor dos 6 anos, outra a favor dos 5 anos e outra a favor
dos 4 anos. Se V. Ex.a colocar em pauta e em votação esta
emenda, creio, poderá sugerir que, se 47 votos optarem
pela abstenção, considerar-se-á viável a apresentação da
próxima Emenda de 4 anos. Tenho a impressão de que, se
esta solução for adotada, não deve permanecer a de 6 anos,
basta que a abstenção alcance mais de 47 votos. Esta é a
sugestão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o eminente Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes:

Em primeiro lugar, acho que a Comissão deve acalmar
os ânimos. Acabo de ouvir urna agressão ao Presidente da
Mesa, como se S. Ex.a fosse capaz de manipular, - e o
termo fõi usado -, para interesses pessoais, a colocação
de uma emenda. É claro que isso s6 ocorre na ardência
de uma discussão. Regimentalmente, o Constituinte Ademir
Andrade tem absoluta razão, sem nenhuma dúvida. O que
acho, Sr. Presidente, é que V. Ex.a, como disse a Constituinte
Cristina Tavares, há de assumir a responsabilidade desta
decisão, e V. Ex.a a tomou', se bem ouvi, pela Emenda
Nelson Carneiro.

Se V. Ex.a pretende reconsiderar, o que me parece viá
vel, é um problema de V. Ex.a (Palmas), é um problema
da Prasidência, mas acho que a Presidência, após tomar
uma decisão, precisa saber se vai ou não confirmar a sua
decisão.

Veja V. Ex.a que o problema não é dos menores. A
gravidade se põe na hora em que se invoca outras presi
dências, como foi invocado o nome do Constituinte Jar
bas Passarinho.

O precedente das 42, 44 e 48 horas é 'absolutamente
verdadeiro. Se tivéssemos começado pelas 42 horas, hoje

não se reclamaria, não se reivindicaria o precedente ali
estabelecido.

Aeho, Sr. Presidente, que a decisão é de V. Ex.a Se
fosse minha, eu começaria pelos 4 anos.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi
dente, uma questão de ordem, por favor. Pediria a liberali
dade de V. Ex.a porque gostaría, antes que fizesse a sua
formulação final, de fazer uma ponderação. (Com assen
timento da Presidência)

Sr. Presidente, V. Ex.a fez referência aqui de que é
um homem liberal, de que é um homem aberto e de que
as questões, neste plenário, devem ser resolvidas pelo voto.

, I!<lj e, de manhã, quando iniciamos a votação do Sis
tema de Governo, aqueles que eram a favor do parlamen
tarísmo não colocaram nenhuma objeção de que a pro
posta presidencialista fosse votada em primeiro lugar, exa
taments porque tínham convicção dos votos que dispu
nham nesta Oomíssâo. V. Ex.a também - e pediria a
atenção do Presidente porque :a minha fala se dirige a
V. Ex.a - mas, também, se referiu, como homem liberal,
como homem democrata, como homem aberto, e falou
mais, Sr. Presidente, que é necessário, quem tem voto que
se manifeste aqui. Eu quero. portanto, fazendo apelo ao
sentido liberal e democrático de V. Ex.a que acate a su
gestão feita pelo Constituinte Pimenta da Veiga, porque,
sa aqueles que defendem 5 ou 6 anos considerarem incon
veniente que derrubem a inversão da pauta, mas que de
cidamos aqui pelo voto, e não por uma decisão solitária
,da Presidência a inversão da pauta. Que respeitemos a
lógica, ou, pelo menos, que o Plenário decida o que ele
quer votar em primeiro lugar, e que não seja uma deci
são isolada.

Considero que o parecer do Relator Bernardo Cabral
foi razoável, racional, equilibrado e democrático. Peço,
portanto, a V. Ex.a uma decisão que atenda às aspirações
do Plenário.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - V. Ex.a tem
,a palavra, pela ordem,

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
V. Ex.a recebeu, como um acordo de Lideranças, a seqüên
cia dos trabalhos a ser executada. Seqüência contra a
qual, até agora, somente 'eu me insurgi e fui várias vezes
batido em sucessivas questões de ordem, inclusive disse 'ao
Presidente Afonso Arinos que, pela decisão dele, eu pas
sava a acatá-la, e ela decidiu que a seqüência seria a do
acordo de Lideranças. Seguindo o acordo de Lideranças,
V. Ex.a colocou a votação da preferência do destaque, que
está sendo no curso da votação. Ninguém se lembrou de
questionar no momento correto, que seria o da votação
da preferência. A preferência foi posta em votação, foi
votada, foi aprovada, ninguém questionou. Iníeíou-se o
processo ~e votação. Os oradores começaram a se suceder
na tribuna contra e a favor. Quando chega já no fim, na
fase da votação, é que despertam. OS que são a favor do
outro destaque, da ínoportunldade e, também, da intem
pestividade. O protesto deveria ter surgido no momento
em que a preferência foi votada. Uma vez votada a pre
ferência, o Plenário decidiu pelo início da votação do des
taque. V. Ex.a não tem condições regimentais e nem de
praxe Parlamentar de suspender um destaque que está
em processo da votação, na fase final do processo, e colo
car em votação outra preferência de outro destaque. De
modo que a única coisa que a praxe Parlamentar, quan
do não seja o regimento, quando não sejam as questões
relativas às decísões da Liderança mas, pelo menos, a pra
xe Parlamentar, que é a norma mais fundamental dos
nossos trabalhos; não se interrompe um processo de vo
tação, para ficar sobrestado e colocar a preferência de
outro diferente. Só compete a V. Ex.a concluir a votação
que V. Ex.a iniciou. Deveria ser discutido antes do inicio
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da votação, no momento em que V. Ex.a pediu a prefe
rência. Aí, sim, as questões de ordem deveriam ter sido
feitas. Elas ficaram todas intempestivas.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Eu gostaria
de pedir a atenção do Plenário para uns esclarecímentos
complementares.

Nenhum presidente, nenhum de nós, nem o Presiden
te Afonso Arinos, nem os outros companheíros de Masa
nem eu tomamos decisões pessoais a respeito do processa
menta das preferências. Nós temos aqui dois requerimen
tos de preferência, assínados exatamente pelas mesmas
Lideranças Um requerimento de preferência, pedindo
apresentando, requerendo para a emenda do Constituin
te Nelson Carneiro, assinado pelos Constituintas Euclides
Scalco, pelo P:MDB; Roberto Freire, pelo PCB, e pelo Cons
tituinte Haroldo Lima, do PC do B. As mesmas IJiderlalll
ças também apoiaram o requerimento do Constituinte
Nelson Wedekin para a prererêncía de 4 anos. Só que
essas preferências foram votadas por ordem de apresen
tação e o Presidente recebeu a do Constituinte Nelson
Carneiro em prímsíro lugar. Todavia, nós iniciamos o pro
cesso de votação. O que eu posso fazer é consultar o Cons
tituinte Nelson Carneiro se concorda com a inversão da
ordem. Se concordar, eu adotarei, porque a Mesa não tem
ponto de vista pessoal.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - S)·.
Presidente, o nobre Relator Bernardo Cabral entregou a
V. Ex.a a decisão do caso. Como autor do destaque, quero
dizer a V. Ex.a que, se a Mesa resolver inverter a ordem
eu contra isso não me insurgirei, porque o meu voto é
conhecido.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Eu vou pas
sar ta Presidência ao nobre Constituinte Afonso Arinos
para que com a sua experiência, com a sua serenidade e
a sua sapiência decida a respeito de uma questão que, a
meu ver, está sendo inutilmente protelada.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Srs. Consti
tuintes, nós temos já conhecimento factual bastante sa
tisfatório das ocorrências que se deram e que devem pre
ceder à votação. Pessoalmente, eu compreendi muito bem
a questão de ordem do nobre Líder Carlos Sant'Anna;
compreendi, acompanhei e pude examinar .quantas razões
se acumularam na posição que S. Ex.a recomenda; acom
panhei igualmente as sugestões de apresentação que tem
a tese do mandato menor, dos 4 anos - que foram aqui
sufícíentemente [ustíücadas e explíeadas, .

O"que 'me ocorre dizer, em primeiro lugar, é que a
questão não se reveste de nenhuma dificuldade insuperá
vel, de nenhuma dramaticidade indésejáveI. Ela é uma
ocorrência que se verifica, regimentalmente, em muitas
assembléias, movidas pelo calor, pelo entusiasmo, pela pu
jança, pela sinceridade dos grupos que aqui estão atuando.

O velho Presidente, que tem assistido a tempestades
mais ameaçadoras, no decurso de sua vida parlamentar,
principalmente àquelas que envolveram o desaparecimen
to de um Chefe de Estado por suicídio, o que representa
um paroxismo de dramatícídade, não se emociona muito,
não se perturba muito com o que está ocorrendo; acha
natural, acha até louvável, porque responde a todas as
insinuações e criticas que se fazem contra nós, dizendo
que nós vivemos uma atmosfera de estagnação, de imobi
lidade. Aqui tudo é vida, aqui tudo é movimento, aqui
tudo é sofrimento, aqui tudo é esperança.

Sou levado, vou dar a razão - não me contestem,
porque vou fazer isso - eu sou levado a adotar uma prio
ridade puramente cronológica e colocar, em primeiro lu
gar, uma das alternativas e, em segundo lugar, a segun
da alternativa. Por que sou levado? Então, aqui, eu falo
com o coração aberto. Sou levado porque o Presidente
José Sarney, em certa ocasião, de maneira muito peremp
tória, declarou que a sua interpretação e a sua- preferên-

ela era para um mandato de 5 anos. Isso foi sua Exce
lência quem declarou. Foi o Presidente que disse isso.
Isso me leva, conseqüentemente, como amigo do Presi
dente Sarney e como partidário pessoal desta solução, a
pô-la em votação. Depois disso, imediatamente, se ela for
derrotada, eu ponho a outra. Por que as razões de briga?
Por que as razões de suspensão? Obedeço ao meu senti
mento de solidariedade para com o Presidente José Sar
ney. Esta é a razão que eu tenho. Não há outra razão de
natureza jurídica, de natureza regimental ou de praxe
parlamentar. É uma razão puramente sentimental. Po
nho, em primeiro lugar, a opção do Presidente José Sar
ney: cinco anos. Depois colocarei a outra, se esta for der
rotada.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra, pela ordem, o Sr. Constituinte Paulo ~amos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Acredito
que V. Ex.a labora num equivoco, no mesmo equívoco co
metido por ocasião da jornada de trabalho. Era V. Ex.a
mesmo quem presidia a sessão. V. Ex.a colocou primeiro
a jornada de trabalho de 44 horas e existia, também,
igual compromisso de depois colocar a jornada de 42. Só
que, depois, a jornada de trabalho não foi colocada. On
tem, foi votada também uma preferência, do sistema elei
toral de autoria do Constituinte Enoc Vieira. A preferên
cia foi votada e depois foi decidida outra coisa. Então,
não pode V. Ex.a, com todo o respeito que V. Ex.a merece
desta Casa, invocar a amizade ou o respeito pessoa! ao
Presidente da República porque esta matéria não pode
influir no trabalho da Assembléia Nacional Constituinte.
Não é a amizade pessoal, não é a estima pessoal, que eu
tenho certeza o Presidente José Sarney goza de todos os
Constituintes igual estima. V. Ex.a, nesta Casa, não esti
ma mais ou menos o Presidente da República quanto
qualquer outro. E não é a figura do Presidente da Repú
blica- que está em julgamento neste momento. É preciso
se levar em consideração que o momento é muito sério,
muito grave, e não são .questões pessoais nem de amizade
pessoal que podem influir na decisão. Precisamos levar
em consideração que a votação não se pode dar em ordem
cronológica.

O mérito da matéria impõe uma ordem de número.
Primeiro, o de quatro anos, em sendo rejeitado o de cinco.
Em sendo rejeitado, prevalece o de seis, no substitutivo.
Não pode agora, em função da gravidade da situação, por
manobra. É preciso ser dito que isto aqui está. se trans
formando numa Casa de manobras, e nós não estamos
aqui, com a representação popular, para ficarmos sendo
tratados como eríanças e, às vezes, como moleques! Não
podemos permitir! Isto é um abuso! Estamos aqui para
assumir a responsabilidade que temos. .

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Respondere'
a V. Ex.a V. Ex.a não pode me dizer aquilo que eu posso.
V. Ex.a não pode se dirigir a mim dizendo "não pode
fazer, não pode fazer". Não aceito. Ninguém me diz isso.
V. Ex.a está repetindo o que aconteceu comigo no dia em
que fui eleito Presidente desta Comissão e que se desman
dou naquela sessão, lá embaixo, no Auditório Nereu Ra
mos, dizendo o que eu não podia. Estou aqui presidindo
e V. Ex.a Se tornou meu amigo. De maneira que espero
que V. Ex.a se esqueça das outras vezes que tem me dito
"não pode" e continue meu amigo. .

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr. Presi
dente, pela ordem.

.0 SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o mandato por cinco anos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presi
dente, pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não há mais
questões de ordem.

Em votação.
A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.

Presidente, não tem lógica votar primeiro os cinco anos
na frente dos outros anos. A lógica, o bom senso, é come
çar pela de seis ou de quatro anos. A de cinco anos é
um absurdo e isto aqui não é teatro de absurdos! Esta é
uma Casa de lógica! É uma manobra que rejeito e quero
que fique registrado o meu protesto!

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMãO - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não dou a
palavra pela ordem no momento. A Presidência solicita
aos Srs. Constituintes que tomem os seus lugares, a fim
de iniciar a votação pelo sistema eletrônico.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMãO - Sr. Pre
sidente, pela ordem, para um pedido de esclarecimento,
a fim de que possamos votar conscientemente.

Entendo que, sendo aprovada esta emenda, as outras
estarão prejudicadas, inclusive a que propõe os quatro
anos de mandato. Este o entendimento de V. Ex.?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - É evidente.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMãO - Entendi
de V. Ex.a que, quando justificou que colocasse em pri
meiro lugar a proposta dos cinco anos ...

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não está pre
judicada, porque é o plano de quatro anos. Se essa for
derrotada, colocarei em votação a emenda de quatro anos.
Foi o que eu disse.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMãO - Se essa
proposta de cinco anos for aprovada, a de quatro estará
prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Se for apro
vada a emenda de cinco anos, neste caso, sim.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMãO - Exata
mente. A proposta de quatro anos está aprovada? Entendi
V. Ex.a dizer ...

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - ÊJ evidente,
é indiscutível que está prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMãO - V. Ex.a
disse isso, Sr. Presidente. Talvez por equívoco, emocionado
pela amizade de V. Ex.a com o Sr. Presidente da República,
V. Ex.a disse isso.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Peço descul
pas a V. Ex.a Está prejudicada a outra emenda.

Passemos à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aluízio Campos, Antônio
Britto, Artur da Távola, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado,
Cid Carvalho, Egidio Ferreira Lima, Francisco Pinto, Ibsen
Pinheiro, João Calmon, José Fogaça, José Geraldo, José
Richa, José Serra, José Ulisses de Oliveira, Manoel Morei
ra, Mário Lima, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jo
bim, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Pimenta da Vei
ga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, IRodrigues Palma,
Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Délio Braz, Israel
Pinheiro, José Costa, Afonso Arinos, Alceni Guerra, Aloy
sio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto,
Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José
Jorge, José Lins, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Mar
condes Gadelha, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coe
lho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti,

Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Paes Landim, Antônio Car
los Konder Reis, Darcy Pozza, Jarbas Pasarinho, José Luiz
Maia, Virgilio Távora, Adylson Motta, Adolfo Oliveira e
Antonio Faria. Votaram NÃO os seguintes Senhores Cons
tituintes: Abigail Feitosa, Bernardo Cabral, Carlos Mos
coni, Cristina Tavares, Fernando Lyra, Haroldo Sabóia,
João Herrmann Neto, José Ignácio Ferreira, José Paulo
Bisol, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Severo Gomes, Octá
vio Elísio, li1dorico Pinto, Edme Tavares, Enoc Vieira,
Brandão Monteiro, Lysâneas Maciel, Bocayuva Cunha,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Siqueira
Campos, Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad.
ABSTEVE-SE de votar o Senhor Constituinte Ademir
Andrade.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 63 Constituintes;
votaram NAo 29 Constituintes; ABSTEVE-SE de votar 1
Constituinte. Total: 92 votos. O Destaque foi aprovado.

Passa-se à apreciação do Requerimento de Preferên
cia para a votação do Destaque n.> 2495-87, relativo a
Emenda nO 20953-1, art. 89, do nobre Constituinte Nelson
Wedekin.

A Emenda está prejudicada, porque prevê um man
dato de quatro anos.

Destaque n.O 7329-87 - Emenda n.O ES
26907-1 (em parte) do Sr. Nelson Carneiro, "que
Substitui o Título V, do Substitutivo n.o 1 (substi
tui o art. 90 do Substitutivo n.O 2 pelo art. 114
da referida Emenda)". (313.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Requerimento
de Preferência nos termos regimentais, para votação de
Destaque n. o 7329-87, de autoria do nobre Constituinte Nel
son Carneiro, referente à Emenda n.o 26907-1.

Em votação a preferência.

Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Está aprovado.
11': a seguinte a Emenda aprovada:

"Título do Poder Executivo - Ocorrendo a
vacância do cargo de Presidente da República, far
se-á eleição no prazo de 45 dias contados da data
de declaração "- que quer dizer da declaração da
vacância .:» iniciando a eleição um novo manda
to."

Tem a palavra o autor do Destaque, o nobre Consti
tuinte Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEmO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

O texto Bernardo Cabral n, declara que se a vacância
ocorrer na segunda metade do período presidencial, a elei
ção será feita pelo Congresso Nacional, até 30 dias após
declarado o cargo vago.

A emenda, já que estamos aprovando uma emenda
parlamentarista, diz o contrário: "a qualquer hora, a qual
quer momento que ocorrer vacância do cargo será feita
uma nova eleição popular para o novo mandato íntegro".

ÊJ somente isso. Não há, portanto, como rejeitar esta
emenda. Somente isso.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Com a pala
vra o nobre Constituinte José Lourenço, para encaminhar
contra. (Pausa)

S. Ex.a está ausente.
Tem a palavra o nobre Constituinte José Genoíno,

para se manifestar contrariamente. (Pausa)
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S. Ex.a desiste da palavra.

Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.
Presidente, pela ordem, para um esclarecimento.

Se fosse aprovada a emenda estariam prejudicados os
§ l.0 e o 2.°

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes:

A indagação do Constituinte Chagas Rodrigues tem
absoluta procedência. A Relatoria quer dizer que acolhe
a emenda Nelson Carneiro e é pela sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Solicito aos
Srs. Constituintes que ocupem os seus lugares para dar
mos início a votação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não tendo
havido registro da votação e supondo que haja alguma
dificuldade no funcionamento, vou refazer a votação.

Vai-se proceder à nova votação.

Haverá, aqui, uma providência de natureza técnica.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Aluízio Campos, Antonio Britto, Artur da Távola,
Bernardo Cabral, Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima,
Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco
Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, José
Fogaça, José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Paulo
Bisol, José Serra, José Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira,
Mário Lima, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelton Frie
drich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna,
lRodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna,
Wilson Martins, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Daso
Coimbra, Délio Braz, Israel Pinheiro, Jorge Hage, Manuel
Viana, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vilson Souza, Afon
so Arinos, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos
Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Edme Ta
vares, Eraldo Tinoco, José Jorge, José Lins, José Thomaz
Nonõ, Mário Assad, Paulo Pimentel, Ricardo Fiuza, Sandra
Cavalcanti, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco,
Mozarildo Cavalcanti, Valmir Campelo, Antonio Carlos
Konder Reis, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio
Távora, Adylson Motta, Bonifácio le Andrada, Lysâneas
Maciel, Bocayuva Cunha, Luiz Salomão, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Plínio Arruda Sam
paio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael,
Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram
NAO os Senhores Constituintes Cristina Tavares, João
Herrmann Neto e Luís Eduardo.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 86 Constituintes;
votaram NÃO 3 Constituintes. Total: 89 votos. O Destaque
foi aprovado.

Destaque n.? 007328-87 _ Emenda n.O ES
26907-1, do Sr. Nelson Carneiro, "que Substitui o
Título V do Substitutivo n.O 1 (Substitui o art. 91
incisos I a XIX e XXIII a :xxv do :Substitutivo
lll.o 2 pelo art. 115 "caput" e incisos I a XIX e
XXII a XXIV da referida Emenda)". (314.a vota
ção)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Requerimento
de Preferência para votação do Destaque n,o 7328-87, de

autoria do nobre Constituinte Nelson Carneiro, relativo à
Emenda n.? 26907-1.

Em votação a preferência.
Os srs. Constituintes que aprovam, queiram permane

cer sentados. (Pausa)
Aprovada.

O Sr. Afonso Arinos, Presidente, deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Fernando
Henrique Cardoso, Quarto Vice-Presidente.

ElR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Para encaminhar favoravelmente, dou a palavra ao Cons
tituinte José Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, incumbiu-me o Constituinte Nelson
Carneiro, de defender a sua emenda ao Projeto original
do Relator, que se refere ao conjunto de atribuições do
Presidente da República.

Na verdade, as alterações que aqui se apresentam são
bastante pequenas e a semelhança com o Projeto do Rela
tor - refiro-me ao art. 91 - é bastante significativa.

É importante entender que neste artigo que define as
atribuições do Presidente da República, se esboça, de algu
ma maneira, o estilo e as características do que será o
novo regime parlamentarista no Brasil. Não se trata, como
disseram alguns - a nosso ver equivocadamente - de dar
ao Presidente da República funções meramente ornamen
tais ou decorativas. Inclusive, não se trata de esgotar as
funções do Presidente da República, as funções exclusivas
de poder moderador. Vemos aqui que, efetivamente, o
Chefe de Estado terá atribuições que lhe permitirão exer
cer um papel absolutamente fundamental, dentro da con
dução do processo político e de desenvolvimento do País.
Inclusive, - apenas a título de exemplo - cabe mencíonar;
por exemplo, a atribuição do Presidente da República de
sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e de vetar
projeto de lei, parcial ou totalmente, ou solicitar, inclusive,
a sua reconsideração ao Congresso Nacional.

Na verdade, com este modelo de parlamentarismo, nos
aproximamos muito mais daquele que é vigente nos países
da Europa Ocidental, como na França ou Portugal, Isso
é muito importante deixar claro, inclusive por que rebate
par-cialmente restrições que foram aquí feitas à implemen
tação do parlamentarismo, uma vez que teríamos um Pre
sidente da República eleito, provavelmente, por mais de
quarenta milhões de votos, dada a condição da maioria
absoluta e que seria despido de poderes e com isso cria
ríamos uma contradição permanente entre o Ch~fe do
Estado, o Chefe do Governo - o l.°-Ministro - e o con
junto do Ministério.

Na verdade, por essas caracteristicas a Presidência da
República representará uma função crucial dentro do
processo politico e de desenvolvimento do PaLs.

Quero também dizer a propósito do encaminhamento
desta emenda, que j á vai, de alguma maneira, configurando
o novo parlamentarismo, que para nós, do PMDB, e estou
certo de que para muitos outros integrantes de outros
partidos que apoiaram a introdução do parlamentarismo
em nosso País, não vemos este regime 'Como uma panacéia
para os problemas brasileiros. Vários dos que aqui esti
veram atribuíram esta ãntenção ou atribuíram esta idéia
àqueles que defendem o iParlamentarismo, e é muito im
portante que fique consignado aqui, que esta idéia é equí
vocada e esta atríbuíção também. Não será através do
parlamentarismo que iremos resolver, 'por ele próprio, os
problemas do nosso desenvolvimento, da [ustdça social, ou
mesmo da governabílídade do país. Estamos apenas pro
curando um regime político que crie condições, que au
mente as possibilidades, que facilite o processo de mudan
ças em nosso País; o processo de desenvolvimento, o pro-
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cesso de consecução da justiça social entre nós, enfim,
um regime que nos ajude a levar nosso País àquele des
tino que todos desejamos. Não se trata em absoluto de
uma panacéia e isto é preciso que fique muito claro, até
para os. próprios parlamentaristas. Não será com o novo
regime que os problemas brasileiros ficarão resolvidos,
apenas teremos mais condições para enfrentar estes pro
blemas e acreditamos que o parlamentarãsmo é o melhor
caminho para isso.

Acho que a questão essencial do parlamentarismo, no
Brasil, é permitir ensejar uma partícípação responsável
do Parlamento no processo de decisões em nosso País.

O pa"rlamento tem estado marginalizado do processo,
não apenas dentro do contexto do 'reglime autoritário, mas
dentro do próprio regime presidencialista. Há um verda
deiro abismo entre as coisas que são f'eitas e decididas no
Brasil e a capacídade de discussão e de interferência do
Parlamento dentro desse processo.

Por outro lado, serãa um equívoco, na busca dessa
maior participação, castrarmos o Parlamento, o Poder Exe
cutivo, dentro do presidencialismo.

Houve aqui uma emenda presidencialista apresentada
e -Jefendida pelo Constituinte Brandão Monteiro, que atrí
buia ao Parlamento, inclusive, o poder de censurar diri
gentes de órgãos, autarquias, empresas públicas, empresas
de economia mista, 'e até integrantes da magistratura e do
Mínístérão Público.

Essa seria uma forma, na verdade, de amarrar o Po
OOr Eecutivo. Ao Parlamento não cabe substituir o Poder
Executivo. O que o Parlamento tem que fazer é aprovar a
discutir as políticas que vão ser ímplementadas e, se isso
for necessário, se assim entender, promover a mudança
dessas ipoliticas.

Este é o caminho para a participação responsável do
Parlamento na condução dos destinos do País. Inclusive,
acredito, estou convencido de que, dentro de um regime
parlamentarista, é que vamos poder ter um Executivo forte
não forte do ponto de vista de repressão social, mas forte
do ponto de vista da capaeídade para executa'! políticas
que serão discutidas e aprovadas por uma madona dentro
do parlamento. Vejo, inclusive, com uma condição de efi
ciência para que possamos perseguír os objetivos de demo
cracia e de desenvolvimento, que são os objetivos da gran
de maioria, os objetivos eonsensuads desta Casa e deste
processo Constituinte.

Muito obrigado.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. P're

sídente, peço a :palavra.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Pois não, Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Gostaria,

Sr. Presidente, que V. Ex.a. me fornecesse uma informação
para que eu pudesse orientar o meu eneamânhamento.
Nós não temos a emenda aqui, porque ela é um destaque
complexo. São vários destaques para a mesma emenda.
Quero que V. Ex.a me esclareça se cabe ao Presidente da
República o direito de veto. Há esse registro na emenda?

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, se
V. Ex.a me permitir, gostaria de, como Relator, esclarecer
ao nobre Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pods não!

O SR. RELATOR (José Fogaça:) - Ca"be ao Presidente
da Repúbl:ca o direito de veto e isso já está no texto do
Substitutivo n.O II. A Emenda Nelson Oarneíro apenas
acrescenta.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Nobre Constituinte José Genoíno, V. Ex.a está inscrito
para falar contra. Diante da explicação, V. Ex.a desiste
de falar contra e falar a favor, ou não fala?

O SR. CONSTITUINTE, JOSÉ GENOíNO - Estou
animado a falar contra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o nobre Constituinte José Genoíno, para
animar os debates.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, este artigo, o de n.o 91, tem 22 itens e 2 pa
rágrafos.

Gostaria de saber o que é exatamente que o Cons
tituinte Nelson Carneiro está propondo. É substituir item
por item? Precisamos ter consciência do que estamos vo
tando.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, perguntaria à Mesa se, autorizado pelo Consti
tuinte Nelson Carneiro, posso informar, claramente, o
que está sendo proposto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tenho o texto aqui e se V. Ex.a. me permitir, lerei na
forma da emenda, isto é, como ficaria. (Pausa):

SEÇÃO II

Das atribuições do Presidente da República

Art. 91. Compete ao Presidente da República, na
forma e nos limites da Constituição:
NC 115, capo

I - nomear e exonerar o Primeiro-Ministro e, por
proposta deste, os Ministros de Estado;

II - nomear, após aprovação pelo Senado Federal,
os ministros do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal
de Contas da União, dos Tribunais Superiores, os Che
fes de Missão Diplomática de caráter permanente, os
Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da Re
pública, o Presidente e os Diretores do Banco Central;

III - nomear os juizes dos Tribunais Federais e o
Procurador-Geral da União;

IV - convocar extraordinariamente o Congresso Na
cional;

. V - dissolver, ouvido o Conselho da República e nos
casos previstos na Constituição, a Câmara dos Deputados
e convocar eleições extraordinárias;

VI - iniciar o processo legislativo conforme previsto
na Constituição;

VII - sancionar, promulgar e fazer publicar as .eís:
VIII - vetar projeto de lei, parcial ou totalmente,

ou solicitar a sua reconsideração ao Congresso Nacional;
IX - convocar e presidir o Conselho da República

e indicar dois de seus membros;
. X - manter relações com os Estados estrangeiros

e acreditar seus representantes diplomáticos;
XI - convocar e presidir o Conselho de Defesa Na

cional;

XII - celebrar tratados, convenções e atos interna
cionais, com o referendo do Congresso Nacional;

XIII - declarar guerra, no caso de agressão estran
geira, autorizado pelo Congresso Nacíonal ou ad referen
dum dele, quando ocorrida no intervalo das sessões legis
lativas, e, nas mesmas condições, decretar, total ou par
cialmente, a mobilização nacional;

XIV - celebrar a paz com autorização ou ad refe
rendum do Congresso Nacional;
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xv - permitir, com autorização do Congresso Na
cional, que forças estrangeiras aliadas transitem pelo Ter
ritório Nacional ou, por motivo de guerra, nele perma
neçam temporariamente, sempre sobre o comando da au
toridade brasileira;

XVI - exercer o comando supremo das Forças Arma
das, nomear seus comandantes e prover os postos de ofi
ciais-generais;

XVII - autorizar brasileiro a aceitar pensão, empre
go ou comissão de governo estrangeiro;

XVIII - proferir mensagem perante o Congresso Na
cional, por ocasião da abertura da sessão legislativa;

XIX - enviar mensagem ao Congresso Nacional, ou
a qualquer de suas Casas;

XXIII - conferir condecoracões e dístíncões honorí-
ficas; .,

XXIV - conceder indulto ou graça;
XXV - exercer outras atribuições previstas na Cons

tituição.
E permanecendo na íntegra os incisos XVII, XVIII,

XIX e XXV, do art. 91, bem como os seus §§ 1.0 e 2.0
(Pausa)

Estando V. Ex.as bem esclarecidos quanto às funcões
aqui delegadas ao Presidente, dou a palavra ao Consti
tuinte José Genoíno, que vai encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Serei bre
ve, Sr. Presidente. E é importante que esta Casa, no
debate sobre o sistema de governo, clarifique perante a
sociedade a natureza do sistema de governo que estamos
aprovando - parlamentarismo - e contra o qual me
bato desde manhã.

Acho importante, e o nobre Constituinte José Serra
trouxe uma contribuição importante aqui, discordando
da opinião de S. Ex.a, em que ele desmistifica, defen
dendo a-qui, contribuindo para desmistificar a opinião
pública. Na verdade, qual é o núcleo central de um par
lamentarismo aprovado pela Assembléia Nacional Cons
tituinte? - É um parlamentarismo - e chamo a atenção
dos parlamentaristas, principalmente aqueles que levan
taram a grande virada histórica; que tem um corte
presidencialista centralizador muito grande. E o argu
mento a favor do parlamentarismo, de que era a descen
tralização, a democratização, a grande virada, não está
em consonância com essas funções aqui. E chamo ainda
a atenção dos srs, Constituintes para a divergência, si
tuada agora neste debate, e ai se diz, para a população,
que estamos aprovando um parlamentarismo-presiden
cialista. Porque - olhem bem! - é verdade que o que
consta na emenda está no texto, e isto é errado. Como
é necessário o Estado centralizado, nas condições moder
nas do capitalismo - e se tem que dizer isto - como é
necessário que o Chefe de Estado não seja uma Rainha
da Inglaterra, portanto, o poder não vem para o Parla
~ento. Va~os acabar com essa bobagem, o poder con
tmua na mao do Chefe de Estado. Está aqui o poder de
vetar projeto de lei, parcial ou totalmente, ou solicitar
a sua reconsideração, decretar o estado de defesa. E cha
mo a atenção, o estado de defesa é uma medida abran
gente que não diz respeito apenas às funções nobres e
solenes do Estado acima das classes e dos Partidos. Não!
O estado de defesa, no Substitutivo - e nós temos pro
posta de supressão, - é abrangente, ele se propõe a resol
ver, inclusive, conflitos internos, que, sob a ótica da
subjetividade presidencial no parlamentarismo justifica
a intervenção direta de convocacão de forcas nillitares a
níveis estadual e federal. • o

Com relação às condições de íntervencão federal 
que compete ao Presidente da República, no Substitutivo
parlamentarista - é outro exemplo. A intervenção fe
deral diz respeito a problemas políticos da atuação do

Parlamento, no caso do Primeiro-Ministro. Estou fazendo
esta intervenção aqui, e vou votar contra, exatamente
para deixar claro que estamos aprovando um parlamen
tarismo que mantém a centralização do Poder que man
tém funções centralizadoras verticalizadas do' Presidente
da República. E isso precisa ser dito, para que a popula
ção brasileira entenda, que somos a favor do parlamen
tarismo mas estamos aprovando isto aqui. (O Sr. Pre
sidente faz soar a campainha) Por isso, Sr. Presidente,
nas atribuições do Presidente da República, no parla
mentarismo, fica muito claro que é um parlamentaris
mo-presidencialista, centralizador, verticalizado, que es
tamos aprovando aqui.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Há um outro orador inscrito, para encaminhar favoravel
mente, que é o Constituinte Oswaldo Lima Filho.

Deseja V. Ex.a encaminhar?

Tem a palavra o nobre Constituinte Oswaldo Lima Fi
lho.

ç> SR. CONSTITUINTE OSWALDOLIMA FILHO - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, sinto-me no dever
~e ,:ir à tribuna. discutir uma das príncípaís emendas que
ínstítuem o regrme parlamentar de Governo, não para
converter ninguém. Esta Comissão de Sistematização já
ouviu, pela manhã, um dos mais altos, mais lúcidos e mais
convincentes discursos que já ouvi ao longo de 30 anos de
atividade parlamentar, aquele proferido pelo eminente
Senador Afonso Arinos, coroado pelos aplausos da Casa. E,
mesmo porque sempre tenho presente no meu espírito a
opinião de um dos grandes parlamentares franceses e ho
me~ públíco que ~~i Thiers a~ dizer "os discursos podem
mcdífícar as opmioes, mas nao modificam os votos". E
os votos foram expressos, de forma esmagadora, quando
57.~e:nbros C!a Comissão de Sistematização votaram pela
rejeiçao do SIstema parlamentar e, em sucessivas vota
ções, se manifestaram pela adoção do regime parlamentar
~ pe~a. rejeição do sistema presidencial, que há 98 ano~
ínrelícíta '? po~o prasileiro. Mas quero, principalmente,
responder as objeções formuladas por três ilustres compa
nheiros de representação. Os nobres representantes Srs.
Oonstítuíntes Luiz Inácio Lula da Silva, o meu prezado
amigo o nobre Constituinte e Líder Brandão Monteiro e
também, o ilustre professor de História e nobre re,pr-eS'en~
tante José Genóíno.

_ Estou certo de que aqueles que votaram pela institui
çao do regime parlamentar não têm nem poderiam ter
nenhuma Imagem de uma reforma mirífica de uma re
forma I~ágica que fosse transformar com 'uma varinha
de ,~<;ndao os problemas da estrutura social que dominam
a VICia do povo brasíleíro. Estou muito consciente e sem
pre estive, que os mais graves problemas que afligeziJ. o ipovo
brasileiro -. aq,ui tamb~m o disse co~ muita segurança o
nobre Constitumte Jose Serra - estão na excessiva con
centração da propriedade territorial que impede há mais
de 160 anos a realização de uma reforma agrária e que
mantém, hoje, em regime de pobreza absoluta 40 milhões
de brasileiros. Estou convencido de que não será possível
::etirar da pobreza absoluta, do grau de divida social onde
Jaz a maioria do povo brasileiro, esses milhões de párias
sem .que se reforme a est~utu~a agráría e a concentraçã~
da riqueza e da renda nacionais, Esta riqueza fez com que
ainda há pouco! o ilustre pesquisador da Fundação Getú1i~
Vargas denunciasse que as ins-tituições financeiras já ar
recadam uma participação superior a 12% da renda na
cional, .do .Pr.o~uto .Inter:r:o B~l;ltl?' e que a participação
dessas ínstítuíções rínaneeíras ra e superior à partícípacão
da agricultura. São assim os banqueiros, são assim os la
tifUI~diár!os, é assim o capital estrangeiro, que mantém o
Brasil, nao apenas como a oitava potência industrial do
mundo, mas também como aquela que está colocada nos
mais baixos índices sociais, do ponto de vista de saúde
educação, habitação. '
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Também estou convencido de que este é, ao mesmo
tempo, o resultado do regime presidencial, porque é o Pre
sidente da República que, cercado pelas forças do grande
capital, cercado pelas forças militares, ligadas a essa bur
guscía dominante, impede as grandes reformas socíais
no Brasil. A prova disso é que quando os Presidentes
tentaram alterar essa fisionomia foram depostos por essa
aliança de banqueiros, de latifundiários e das Forças Ar
madas.

O regime parlamentar é, por excelência, o regime res
ponsável; é uma forma moderna e civilizada de governo.
(O Sr. Presidente faz soar a campaínha.)

Vou concluir, Sr. Presidente, citando V. Ex.a Em uma
das reuniões em que nós, parlamentaristas, firmamos a
nossa estratégia definitiva, o ilustre Professor da Univer
sidade de São Paulo que, hoje, preside os nossos trabalhos,
o mestre Fernando Henrique Cardoso, dizia que, sobretu
do. o regime parlamentar que iríamos instituir sería uma
forma de ocidentalizar a política brasileira. Neste dia e
nesta hora estamos saindo da condição de republiqueta
latino-americana para nos igualarmos às grandes nações
civilizadas. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O Constituinte José Lourenço está inscrito para falar
contra, mas S. Ex.a se encontra ausente. Tem a palavra,
então, o Constituinte Ademir Andrade. V. Ex.a falará
contra?

O SR. CONSTITUINTE ADEMIiR ANDRADE - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, entendo que essa emenda é
muito ampla, muda inúmeros itens desse artigo; gostaria
de manifestar minha discordância em alguns deles. Pre
feriria que fosse mantido o texto e que, no Plenário, fossem
feitas as adaptações necessárias, que melhorassem o texto.

No nosso entendimento, essa emenda, com relação à
questão da decretação do estado de sítio, amplia os pode
res do Presidente da República, porque ele decreta o esta
do de sítio sem nenhuma consulta e, depois, então, o
submete ao entendimento do Congresso Nacional.

Outra questão, que também me manifesto contraria
mente, é a exclusão do item 20 deste artigo, que diz: "de
terminar, ouvido o Conselho da República". Ora, só ouvi
do o Conselho da República, que sabemos que vamos trans
formá-lo em Conselho de Estado, que é um conselho am
plo, que tem tarefas extremamente responsáveis, e que só
após ser ele ouvido o Presidente da República poderia
solicitar a realização de um referendo sobre proposta de
emenda constitucional e projetos de lei.

,
Sou amplamente favorável ao referendo. Acho que te

mos as condições de ouvir a pooulacão brasileira sobre
qualquer questão, até sobre a do parlamentarismo. Por
tanto, sou contrário, em parte, à emenda, por essa razão.
Fiz meu encamtnhamento, e agora ouvirei o Relator, com
muita atenção.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Dian
te da intervenção do Constituinte Ademir Andrade, que
foi quase um encaminhamento de votação ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Foi contra foi um encaminhamento contra. S. Ex.a esta
va com a palavra.

O SIR .CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Eu
gostaria de esclarecer apenas, então, em questão de ordem,
ainda mais procedente, que não há na emenda que está
sendo apreciada, não há referência a estado de sítio.

S. Ex.a está com um texto diferente da emenda que está.
sendo votada.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte José Genoino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Esta ques
tão de ordem é importante, inclusive para o pronuncia
mento do Relator. Nas atribuições do Presidente da Repú
blica há, por exemplo, a atribuição de decretar o estado
de defesa; há a atribuição de ouvir o Conselho de Defesa
Nacional e o Conselho da República. Essas matérias vão
ser votadas basicamente, no caso do estado de defesa, no
Título V, no caso do Conselho de Defesa Nacional parece
que é a emenda seguinte. A possível aprovação dessas
atribuições não prejudica a votação desta matéria global
pela rejeição ou pela manutenção do estado de defesa,
Conselho de Defesa Nacional, porque temos emendas su
pressivas globais a isso; não estamos fazendo agora para
não fazer no varejo e sim no atacado, na questão central.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não prejudica a votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Se for re
jeitado lá, se adequaria ao seguinte.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Obviamente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Tem a palavra o nobre Sr. Relator.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, Srs.

Membros da Comissão de Sistematização...

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, eu gostaria que o Relator lesse o item 17 des
ta emenda, para esclarecimento do Plenário.

O SR. iRELATOR (José Fogaça) - Atenderei ao pedi
do de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O Sr. Relator tem a palavra.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - O item 17 diz: "Au
torização de brasileiro aceitar pensão, emprego ou comís
são de governo estrangeiro". Na verdade a Emenda Nelson
Carneiro é um bloco articulado dos diversos incisos que
pertencem ao art. 91. Mas, as mudanças são muito peque
nas em relação ao texto do Substitutivo n.o 2. 1Jma das
mudanças fundamentais é aquela que introduz a solici
tação para que o Congresso Nacional reconsidere matéria
aprovada, antes de exercer o poder de veto.

É neste sentido que gostaria de opor uma discordân
cia à tese aqui levantada pelo nobre Constituinte José Ge
noíno, no sentido de que esse conjunto de atribuições do
Presidente da República consiste numa extraordinária
concentração de poder. Muito ao contrário. A Emenda Nel
son Carneiro, que na verdade reproduz um trabalho arti
culado que vem desde a Subcomissão do Poder Executivo,
e da Comissão de Organização de Poderes, relatada pelo
nobre e inteligente Constituinte Egídio Ferreira Lima, a
Emenda Nelson Carneiro, praticamente, coincide com o
texto do Relatório Bernardo Cabral, com mudanças que,
eu diria, são quase de técnica redacional, com pequenas
alterações de ordem funcional ou em relação ao poder do
Presidente da República. Mas, de qualquer sorte, o que está
caracterizado é que o Chefe de Estado aqui é tão-somente
um Chefe de Estado e não intervém nas questões de Go
verno, não exerce atos administrativos e não se imiscui
nos problemas cotidianos do exercício do Poder Executivo.

Quero dizer ao Constituinte José Genoíno, que levan
tou a questão mais veemente contra esta Emenda, que o
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direito de veto por parte do Presidente da República exis
te no Parlamentarismo francês, existe no Parlamentarismo
português e acredito que V. Ex.a ainda esteja submetido
ao vezo e ao vícío de um raciocínio que sempre fez debaixo
de um regime autoritário. Realmente, debaixo de um regi
me autoritário, toda vez que se falava em veto do Presi
dente da República isto significava uma grave objeção à
autonomia do Parlamento; mas aqui não. E esta lógica,
esta coerência já está no Substitutivo n,v 2, do Consti
tuinte Bernardo Cabral.

O Presidente exerce o direito de veto como é tradição
dos parlamentarismos onde ele é eleito pelo voto direto,
mas este veto não é um veto autoritário, supremo e irre
corrível, como no tempo do regime autoritário, que só era
derrubado por doís terços do voto do Congresso Nacional

O Constituinte Bernardo Cabral já disse isso urna
vez, que "estamos escrevendo uma Carta para o ruturo
e não para o passado".

Por isso, nobre rConstituinte José Oenoíno, para um
presidente eleito pelo voto direto, que vai ser o árbitro
das instituições, que falará em nome da Nação, o exer
cício do poder de veto, que poderá ser derrubado ime
diatamente pelo Parlamento, por uma simples maioria
aü contrárão ;. . .

Portanto, aqui nós temos o enxugamento, a limpeza
e a definição clara das funções elevadas, importantes,
cruciais do Chefe de Estado, mas apenas enquanto Chefe
de Estado.

V. Ex.a verá que nas atribuições do primeiro-ministro
ele é estritamente o Chefe de Governo.

A posição da Relataria, neste caso, é favorável à
emenda, porque ela mantém o espírito do Substitutivo II
e acrescenta algumas alterações que, de certa forma, são
quase emendas redacionais.

O parecer é favoráveL
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Com o parecer favorável do relator, passamos à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almír Gabriel, Antô
nio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mos
coni, Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernando Hen
rique ,Oardoso, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João
Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José Paulo
Bisol, José Serra, José ULsses de Oliveira, Mário Lima,
Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Sigmaringa
Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Antonio
Mariz, Chagas Rodrigues, Délio Braz, Israel Pinheiro, José
Costa, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Uldurico Pinto,
Vilson Souza, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos
Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Edme
Tavares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Lins,
José Thomaz Nonô, Marcondes Gadelha, Mário Assad,
Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Enoc Vieira, Jonas Pinhei
ro, José Tinoco, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson
Peres, José Luiz Maia, Adylson Motta, Bonifácio de An
drada, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilac
qua, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Haroldo Lima,
Jamil Haddad e Antonio Farias. Votaram NÃO os seguin
tes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Cristina Ta
vares, Jorge Hage, José Lourenço, Jofran Frejat, José
Maurício, Lysâneas Maciel, Bocayuva ,cunha, Plínio Arru
da Sampaio e José Genoíno ABSTIVERAM-SE DE VOTAR
os Senhores Constituintes: Luís Eduardo e Virgílio Tá
vora.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Encerrada a vo
tação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram Sll~ 70 Cons
tituintes; votaram NÃO 10 Constituintes; abstiveram-se
de votar 2 Constituintes. Total: 82 votos. O destaque foi
aprovado.

O SR. PHESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Foi aprovado o destaque.

Passamos, agora, à votação de outro destaque, do mes
mo, que diz respeito à votação do inciso II do art. 116
da emenda, para a substítuíção do íncíso II do art. 92,
do Substitutivo 2. Passo a ler o que se trata:

Destaque n.o 7328-87 --: Emenda n,? ES
26907-1, do SI'. Nelson' Carneiro, "que substitui
o Título II do Substitutivo D.O 1 (substitui o art.
92 do Substitutivo n,? 2 pelo art. 116 inciso II da
referida emenda)". (315.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Destaque n.s 7328, do Senador Nelson Carneiro, pelo qual
o inciso II do art. 92 passará a ter a seguinte redação:

"O sistema de Governo e o livre exercício dos
poderes da União e dos Estados são da respon
sabilidade do Presidente da República."

Há alguém para falar? (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr.
Presidente, eu gostaria de um esclarecimento da Mesa.
Pela planilha Que tenho aqui, o destaque a ser votado é o
4790, referente à Emenda n.O 32941, do Constituinte Egídio
Ferreira Lima.' .

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Srs. Constituíntes, nós estamos votando os. destaques por
artigo, como foi decidido ontem. Então, são os arts. 94 e 95.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sim,
Sr. Presidente, mas há pedidos de preferência que devem
ser obedecidos. . '

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Quero esclarecer que nós ainda estamos votando o art. 92,
que é um pedido do Constituinte Nelson Carneiro. Nós
aprovados o art. 91. Agora, é o 92 li, depois, o 95, porque
adotamos a praxe de votar artigo por artigo e não glo
balmente. V. Ex.as recriminaram a Mesa por ter feito -a
votação global. Desta vez, a votação não foi global.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - V.
Ex.a poderia, então, repetir a matéria que vai ser posta
em votação?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não.

Estamos votando o Destaque n.o 7328, artigo por ar
tigo Votamos o art. 91 e, agora, vamos votar as modifica
ções no art. 92 e, depois, o art. 95. De modo que estamos
seguindo rigorosamente as normas regimentais.

Se nenhum dos Srs. Constituintes desejar fazer uso
da palavra, vamos passar à votação. (Pausa)

Pergunto ao Constituinte Nelson Carneiro se deseja
encaminhar? (Pausa)

O Sr. Constituinte Nelson Carneiro abre mão de se
pronunciar, e a Relataria tem parecer favorável. Vamos
colocar em votação, com o parecer favorável do Sr. Re
lator.

Estamos votando a modificação do art. 92, da Seção
lII, sobre a responsabilidade do Presidente da República,
que diz o seguinte:

"O sistema de governo e o livre exereícío dos
Poderes, da União e dos Estados, na questão re
lativa aos crimes de responsabilidade."
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Para substituir o que estava antes, no Inciso II, do
art. 92, do Substitutivo I!.

Agora que estão V. Ex.as bem esclarecidos quanto à
matéria, façam as suas opções de votos.

Vai-se proceder à votação.

(Procede-se à votação)
Votaram Sll\i os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Alfredo ICampos, Aíu.sío Campos, An
tônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Celso
Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernando Henriqu 3 Car
doso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Babóla,
João Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José
Paulo Bisol, José Richa, Mário Lima, Milton Reis, Oswaldo
Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo
Bezerra, Renato Vianna, Severo Gomes, Sigmaringa Sei
xas, Virgíldásio de Senna, Wilson Martins, Antonio Mariz.
Chagas Rodrigues, Daso Coimbra, Délio Braz, Israel Pi
nheiro, Jorge Hage, José Costa, Octávio Elísio, Rose de
Freitas, Uldurico Pinto, Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli,
Edme Tavares, José Lins, José Santana de Vasconcellos,
José Thomaz Nonô, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Oscar
Corrêa, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira,
Jofran Fl'ejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Mozarildo Ca
valcanti, Paes Landim, Antônio Carlos Konder Reis, Ger
son Peres, José Luiz Maia, Adylson Motta, Bonifácio de
Andrada, José Mauricio, Brandão Monteiro, Bocayuva
Cunha, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevi
laequa, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno, Adolfo Oli
veira, Siqueira Campos, Haroldo Lima, Jamil Haddad e
Antonio Farias. Votaram NAO os seguintes Senhores Cons
tituintes: Abigail Feitosa, Cristina Tavares, Inocêncio Oli
veira e José Lourenço. ABSTIVERAM-SE DE VOTAR os
Senhores Constituintes: Eraldo Tinoco, Luis Eduardo,
Paulo Pimentel e Lysâneas Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar <J resultado: votaram SIM 73 Cons
tituintes votaram NAO 4 Constituintes; abstiveram-se
de votar 4 Constituintes. Total: 81 votos. O destaque foi
aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Foi aprovado o destaque.

O Constituinte Nelson Carneiro retirou seu pedido de
destaque que recaía sobre o art. 119 do Substitutivo I e
art. 95 do atual. .

Destaque n,? 004790-87 - Emenda n,? ES-
32941-3, do Sr. Egídio Ferreira Lima, "que substi

tui o Título V, Capítulo n, Seção IV, Subseção I,
do Substitutivo 1 (Título IV, Capítulo 11, Seção IV,
Subseção I do Substitutivo n.? 2)". (316.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
passamos, agora, à votação da preferência para o Des
taque n.a 4790, de autoria do Constituinte Egidio Ferreira
Lima, referente à Emenda n.O 32941.

Esclareço que se trata de uma emenda substitutiva de
toda a Seção IV, relativa ao Conselho de Estado.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo per
maneçam sentados. (Pausa)

Aprovada.
Tem a palavra o ilustre Constituinte Egidio Ferreira

Lima para defender o seu destaque, Peço a S. Ex.a que
esclareça ao Plenário, pois seria cansativo fazer a leitura
de todo o seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, srs, Constituintes, vou tratar, agora, de
uma emenda de importância vital, delicada, e que requer
a atenção do Plenário, para que possa ser decidida com
a percepção precisa e exata do seu alcance.

pela_ manhã, o Constituinte Artur da Távola via-me
apático e reflexivo. E, às tantas, voltou-se para mim e
perguntou se eu me lembrava da origem da palavra entu
siasmo. E fazia-me lembrar, naquela hora, que entusiasmo
vem do grego, da expressão En théos as con, "com Deus
dentro".

Artur da Távola, no curso de toda a minha vida, es
tranhamente, nunca chorei derrotas, mas, em contraparti
da, nunca comemorei vitórias. Foi a manhã, o que nela
estava ocorrendo, o sonho se convertendo em realidade,
que me fez aparentemente apático e reflexivo. &antLaA,
naquela hora, e sinto, no curso do dia, a importância
fundamental do que estamos fazendo aqui. De manhã, o
Relator Bernardo Cabral já afastara o presidencialismo,
e nós, plenos de consciência, arredamos todas as tentati
vas de reposição do sistema presidencialista. E estamos
agora, no curso da tarde, a edificar sobre o terreno baldío
deixado pelo presidencialismo, pedra por pedra, tijolo por
tijolo.

Pimenta da Veiga me lembrava, há alguns meses, como
seria gratificante esta hora que estamos vivendo agora,
esse processo de criação, de elaboração, de construção do
mecanismo fundamental de operação do Estado.

Pois bem, meus senhores: já definida a chefia do
Estado, a forma de eleição do Chefe de Estado, as attri
buíções desse Chefe de Estado, a sua responsabilidade,
vamos agora, nesta hora e com esta emenda, elaborar
um órgão vital ao sistema parlamentar, que é o Conselho
de Estado ou Conselho da República. Conselho de Estado
é o órgão superior de consulta do Chefe de Estado. Ele
é ouvido e ele decide sobre as questões vitais do Estado.
E, eu, com a emenda, tento corrigir uma falha do pro
jeto, porque o projeto bifurca o Conselho de Estado.
Bifunca no momento em que deixa as questões relativas
à soberania nacional e à defesa do Estado com um outro
Conselho que é o Conselho de Defesa do Estado. Essa
bifurcação é danosa ao sistema que estamos elaborando.
Todas as questões de Estado e mais as referentes à so
berania nacional e ao Estado e à defesa do Estado demo
crático devem ficar com o Conselho de Estado.

É por isso, Sr. Presidente, que estou sugeríndo uma
nova composição para o Conselho. Nele eu deixo o Pre
sidente da República, como faz o projeto, o Presidente
da Câmara, o Presidente do Senado, o Primeiro-Ministro.
Retiro o Ministro da Justiça. No sistema parlamentar, só
um Ministro pode integrar o Conselho de Estado, que é
o Prímeíro-Mínístro. Não se pode colocar no Conselho de
Estado, concorrendo com o Primeiro-Ministro, nenhum
outro membro do gabinete, só ele fica, até porque se
criaria ministros de categoria diferentes: o que integra
o conselho e o que não o integra. Coloco o Lider da
Maioria e da Minoria da Câmara, ° Líder da Maioria e o
Líder da Minoria no Senado e coloco os ex-Presídentes
da República.

Sr. Presidente, não tem sentido, em se criando um
Conselho de Estado, em se elaborando o sistema parla
mentar ..

(O Sr. Presidente faz soar a campainha)
O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA

Sr. Presidente, permita-me alguns minutos, pela delicade
za da matéria, para que eu possa concluir.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois eu peço a V. Ex.a que conclua.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Pois não!

Portugal, com Constituição recente, a Grécia, seguin
do o exemplo de outros países parlamentaristas, Incluíram
os ex-presidentes como membros do Conselho do Estado.
A sua experiência, o seu passado como chefe de um Es
tado importa ao Conselho, importa à Nação e importa à
sociedade.
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Vamos esquecer, nesta hora quem são os ex-Presiden
tes; não vamos, neste momento, decidir presos ao cir
cunstancial; vamos decidir para as gerações futuras, para
os nossos filhos e para os nossos netos. Vamos, ao mesmo
tempo, fazer uma integração nacional corajosa, séria,
profunda e altamente gratificante.

Dentro de cinco anos mais, se muito, esse Conselho
de E,stado só terá ex-Presidentes a partir de agora. E
incluo, também, Sr. Presidente, o Chefe do Estado Maior
das Forças Armadas. Devemos reconhecer, limpa e lisa
mente que as Forças Armadas são instituições do EstadlO
brasíleíro e da Nação brasileira. Digo isto sem o travo
que as marcas do caminho não me deixaram; digo isto
como um homem livre, independente e que nunca transi
giu; digo isto como um homem que só destrói, quando
tem a obrigação de construir sobre os escombros; digo
isto, porque não penso 'em mim, nem penso no hoje, penso
no amanhã e penso na Nação; digo isto, pedindo aos meus
companheiros que se dispam todos de emoção, que
afastem os conceitos de antes, os preconceitos e nos
voltemos todos...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Constituinte Egídio Ferreira Lima, V. Ex.a falou o dobro
do tempo habitual. Por favor, conclua.

O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA
Já terminei, Sr. Presidente, e peço que me releve a demo
ra. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José Genoíno,
para falar contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

Em primeiro lugar é necessário um esclarecimento;
nós estamos tratando, agora, de uma emenda que substitui
o Conselho da República pelo Conselho de Estado e aqui
estou, na tribuna, para debatê-la. Em seguida, é que entra
a emenda sobre o Conselho de Defesa Nacional, e aí estare
mos juntos com o Deputado Egídio Ferreira Lima pela su
pressão.

Mas, vamos ao Conselho de Estado, do nobre Consti
tuinte Egídio Ferreira Lima. Estou aqui com as Constitui
ções brasileiras e encontrei, nobre Constituinte Egídio Fer
reira Lima, no Título V no Capítulo VII, da Constituição
de 1824, a Constituição do Império, a Constituição do Con
selho de Estado, encontrei no Título V, Capítulo I da Cons
tituição Imperial, a denominação e a definição do poder
moderador. O que, na verdade, Sr. Presidente, está se dis
cutindo aqui é um problema com esse parlamentarismo,
instituindo o poder moderadõr, que foi tão combatido, tão
criticado: o poder moderador da época do império. Mas
como estamos em tempos republicanos e na época do ca
pitalismo, não é mais do escravismo, esse poder modera
dor precisa adquirir algumas nuanças, ele precisa adquirir
algumas roupagens novas. E o Conselho de Estado passa
ria, na proposta do Constituinte Egídio Ferreira Lima, a
representar exatamente essa pintura nova a esse poder
moderador.

Vejamos, Sr. Presidente: o primeiro erro da proposta
do nobre Constituinte Egídio Ferreira Lima - e eu chamo
a atenção desta Casa - é que ela institui o bípartídarísmo.
Porque o substitutivo do .Relator diz o seguinte: "os Lí·
deres da Maioria e da Minoria". "Os Líderes" ... , portanto,
parte do pluripartidarismo. A proposta do Constituinte
Egídio Ferreira Lima é "o Líder da Maioria e o Líder da
Minoria". Portanto, nós teremos dois Líderes; o da Maioria
e o da Minoria.

Em seguida, entra uma questão curiosa, mas essa
curiosidade tem coerência no pensamento liberal do nobre
Constituinte Egídio Ferreira Lima, que busca uma fonte
centralízadora da época do poder moderador, que são os
ex-Presidentes. Os ex-Presidentes- se incorporam num Con-

selho de Estado. Por que essa visão? Porque o cargo de
Presidente da República é aquela figura solene, acima das
classes dos partidos, dirigindo um Estado, que é difícil de
finir. Na medida em que não é rei, na medida em que não
é monarca, esse ex-Presidente adquire uma particularidade
em relação aos demais brasileiros, que é ser membro do
Conselho de Estado. E o que irão fazer os ex-Presidentes?
Eles não vão para um Conselho de Estado para tomar chá
no final da tarde; eles vão para o Conselho de Estado para
enfeitar ou para receber uma ocupação qualquer, para não
ficar conspirando, como está conspirando, agora, o General
Figueiredo. Eles vão fazer exatamente o seguinte, Sr. Pre
sidente, - e chamo a atenção desse dado - eles vão ser
ouvidos sobre a intervenção federal nos Estados; vão opinar
sobre a decretação do estado de defesa, do estado de sítio
e da mobilização nacional.

Olhem bem o que diz o item VII da Emenda do nobre
Constituinte Egídio Ferreira Lima. Esses ex-Presidentes, que
ganharam essa estatura de um cidadão permanente, por
que vão estar sempre tratando dos negócios deste Estado,
que está acima de tudo e de todos, "vão opinar sobre todas
as emergências graves para a estabilidade do regime e a
segurança do Estado". Que emergências graves para a esta
bilidade do regime? Que emergências graves para a segu
rança do Estado? li': um conceito amplo e subjetivo dado
a esses ex-Presidentes, na presença de um Conselho de
Estado.

Finalmente, nobre Constituinte Egídio Ferreira Lima
- e solicito à Mesa a mesma liberalidade do autor do
destaque - o que vão fazer os ex-Presidentes? Quem são?
Teremos a figura restabelecida do ilustre ex-Presidente da
República, o Sr. Jânio Quadros, que está exercendo uma
Prefeitura com medidas fascistas e nazistas, como a última
que tomou na Prefeitura de São Paulo. (Palmas) Vamos
ter a presença dos ilustres Generais João Baptista Figuei
redo e Ernesto Geisel.

Na verdade, nobre Constituinte Egídio Ferreira Lima,
não há necessidade dessa figura, desse prêmio. Esse tipo
de organismo lembra o Império, lembra o Poder Moderador.

E faço um apelo ao liberalismo moderno, ao Iíbera
lismo social que V. Ex.a defende em muitas questões, não
vamos instituir na Constituição essa figura do poder mo
derador que cria uma hereditariedade, com os ex-Presiden
tes se incorporando no Conselho de Estado. Esse Conselho
de Estado tem melhor proposta do Relator, suprimindo o
Conselho de Defesa Nacional.

Portanto, faço um apelo a esta Comissão, para que re
jeitemos a emenda que institui o Conselho de Estado.

Na verdade, é um Conselho que tem o poder muito
grande em relação a questões que estão acima do Conselho
de Ministros, e aí, o parlamentarismo, nessas horas, não
aparece com aquele discurso democrático e liberalizante
de manhã. Agora, é o Conselho que centraliza, unifica e irá
verticalizar as decisões em algumas questões centrais.

Por isso, Sr. Presidente, vamos rejeitar a emenda Egídio
Ferreira Lima. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Constituinte Virgildásio de Senna, para
falar favoravelmente à Emenda.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
Agradeço a V. Ex.a

Sr. Presidente e Srs. Constituintes, esta Casa assistiu,
hoje, a dois extraordinários instantes de grandeza.

Em conversa, lembramos a expressão e o pensamento
de Golardie, ao dizer que "nascemos velhos e envelhecemos
em busca da juventude".

Esta Casa viu hoje, Sr. Presidente, dois exemplos ex
traordinários de velhos jovens, absolutamente jovens.
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Nesta tribuna falou, hoje, o Senador Afonso Arinos,
o mais jovem Constituinte desta Casa. E a todos nos en
grandeceu, ilustrou, deu aos debates desta Casa a grandeza
que a faz, raramente, fugir das discussões do pântano, das
discussões regimentais, de normas procedimentais, que
nada têm a ver com a matéria substantiva que nos trouxe
a esta Casa.

Mas quero me referir, quero deixar registrado nos
Anais da Casa, porque não pertenço a cortes, não faço
parte de corriola alguma e é por isso que me sinto no
direito de assinalar para que conste dos Anais da Casa o
gesto desse homem, também jovem, que é o Presidente
Ulysses Guimarães, repelindo, da forma mais enérgica, o
curso de um requerimento de um Líder que queria fazer
silenciar, indevidamente, inepta e violentamente, a voz de
Parlamentares cuja convicção tinha que ser expressa nesta
Casa pelo seu voto livre, soberano e independente.

Quero daqui deixar registrados os parabéns a esse jo
vem Ulysses Guimarães, que é com gestos desta ordem
que se faz o Líder do meu Partido e justifica a sua presen
ça permanentemente e, há longos anos, como líder nacional
importante; é porque é capaz de, nos momentos de desafio,
quando a Constituinte é desafiada pela imprudência de uma
Liderança, ter a capacidade de resistir, de repelir, de mani
festar a repugnância democrática ao gesto autoritário.

Sr. Presidente, não me alinho entre aqueles que têm
o fetiche das formas de regime. Sei que foi sob o regime
parlamentarista que o militarismo se instaurou no Japão,
conquistando a Coréia, pisoteando Formosa e tomando a
Manchúria. Sei que foi sob o regime parlamentarista que
Hitler assumiu o poder na Alemanha. Sei que foi sob o
regime parlamentarista que Mussolini tomou a Itália. Sei
que foi sob o regime parlamentarista que Salazar assumiu
o poder em Portugal. Sei que foi sob o regime republicano
parlamentarista que Franco destruiu a liberdade na Espa
nha. Sei de tudo isso, Sr. Presidente, e é por isso que não
tenho fetiche sobre as formas de Governo.

Mas entendo, Sr. Presidente, que a experiência brasi
leira de 100 anos infelicitados por um presidencialismo im
perial e autocrático, não conduz, nem conduzirá o Brasil
a encontrar as formas de solucionar as suas crises. O par
lamentarismo moderno - e chamo a atenção da Casa -,
dos últimos anos, começa a assumir plena e conscientemen
te, sem pudor de assinalar que restaura o Poder Modera
dor, a eleição direta de Presidente da República. Nas cons
tituições modernas tem o sentido de fazer do Presidente
da República, além de Chefe de Estado, o Chefe daquele
poder que nos ensinou Benjamin Constant ser é o poder
que modera as paixões, que modera os desatinos das ques
tões políticas de Governo e das assembléias dominadas pelas
paixões momentâneas. O Poder Moderador é restaurado
rio Brasil, como foi restaurado na Espanha, ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso. 
Fazendo soar a campainha) - Peço ao nobre orador que
conclua.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
.. , como foi restaurado na França, na Grécia e em Por
tugal, pela eleição direta do Presidente da República e
pela criação do Conselho de Estado que, na doutrina de
Benjamin Constant, estava presente. li: preciso que reco
nheçamos que a República não pode funcionar como no
projeto, com dois Conselhos, um de Defesa Nacional e um
Conselho de República, que, na Hístóría . Parlamentar e
constitucional brasileira, sempre se chamou Conselho de
Estado. E é por isto que a Emenda do Constituinte Egídio
Ferreira Lima tem a pertinência de trazer à consciência
da Casa que o Poder Moderador é restaurado na República
Parlamentarista moderna e em todo o mundo. E que o
Conselho de Estado que ele propõe tem exatamente esse
papel e essa função.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOSli: LOURENÇO - Apenas
um esclarecimento, Sr. Presidente. Gostaria de dizer a
V. Ex.a, e para que o Plenário seja informado, que quan
do procurei o Dr. Ulysses Guimarães, hoje pela manhã,
para entregar a S. Ex.a o ofício em que pedia a substí
tuíção de Colegas do meu Partido, ele me informou de
que não poderia atender-me, porque, senão, teria que
atender a um outro democrata - como fui qualificado
agora - do PMDB, que era mesmo V. Ex.a , que também
tinha pedido e que iria substituir os Companheiros do
PMDB que iriam votar no Presidencialismo. Portanto,
para não desarrumar a Comissão, S. Ex.a não atendia
nem ao PMDB nem ao PFL.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Quero informar a esta Casa que só converseí com o Cons
tituinte Ulysses Guimarães pelo telefone, antes de vir
para cá, quando não tinha informação de que o PFL iria
entregar ao Presidente qualquer documento. Informo, ou
trossim, que n3,O houve nenhum documento do PMDB
enviado ao Presidente Ulysses Guimarães. (Palmas)

Afirmo categoricamente que não há documento algum.
Tem a palavra o nobre Constituinte Aldo Arantes.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi

dente e Srs. Constituintes:

Quero inicialmente .agradecer ao nobre Constituinte
Paes Landim, que estava inscrito para falar contra a pro
posta do Constituinte Egídio Ferreira Lima, que abriu para
que eu aqui pudesse fazer uma defesa.

Quero, por outro lado, aproveitar a oportunidade
para colocar aqui, rapidamente que o Partido Comunista
co Brasil historicamente tem adotado uma posição em
defesa do sistema parlamentar de Governo. E assim pen
samos não por imaginarmos, não por termos a ilusão que o
sistema parlamentarista irá resolver os problemas da
classe operária e dos trabalhadores, mas, nos parâmetros
da atual estrutura econômica e social do País, considera
mos que o sistema parlamentar é aquele que melhor aten
da à possibilidade do processo de democratização do País.
A História brasileira já demonstrou que o presidencialis
mo é um regime autoritário e que, no Brasil, é suporte do
militarismo. E estas são as razões fundamentais que le
vam o Partido Comunista do Brasil a estar, de forma cla
ra e decidida, ao lado do sistema parlamentarista de
Governo.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, nós estamos
aqui para discutir uma proposta concreta feita pelo Cons
tituinte Egídio Ferreira Lima. Gostaria de ressaltar que
S. Ex.a tem um outro destaque, que suprime o Conselho
de Defesa Nacional, destaque esse que nós consideramos
louvável e que o Partido Comunista do Brasil, na hora
aprazada, irá votar favoravelmente, embora, Srs. Consti
tuintes, não nos entre na cabeça a idéia de um liberal, de
um democrata, propor um Conselho de Estado colocando
de lado, colocando à margem a sociedade civil.

Ora, o Relatório do Constituinte Bernardo Cabral co
l-oca, concretamente, como integrantes do Conselho da
República, seis membros da sociedade civil; na proposta
do Constituinte Egídio Ferreira Lima esses seis membros
da sociedade civil ficaram à margem.

No meu entender é um absurdo, inaceitável e, qual a
alternativa que o Constituinte Egídio Ferreira Lima nos
propõe para substituir Os representantes da sociedade ci
vil? Ninguém mais do que os ex-Presidentes da ditadura
militar; ninguém mais do que o general Geisel; ninguém
mais do que o General Figueiredo. Na minha opinião, se
esta proposta fosse incorporada por esta Assembléia, seria
legitimar a ditadura militar, seria legitimar presidentes
que assumiram o poder não pela vontade do povo, mas
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por um golpe militar e que infelicitaram esta Nação, que
derramaram o sangue sobre esta Nação e conduziram a
política de fome e de miséria e que conduziram a dívida
externa aos níveis que hoje o País está enfrentando.
(Muito bem! Palmas)

Então, srs. Constituintes, esta proposta é in aceitá
vel: inaceitável também a incorporação do Chefe do Es
tado-Maior das Forças Armadas; é, portanto, uma propos
ta que não corresponde à tendência democrática desta
Casa.

Felizmente, pelas votações que estão aqui se delinean
do, nesta Comissão de Sistematização, as posições demo
cráticas estão prevalecendo e é por isso mesmo que
O Estado de S. Paulo, que setores e jornais conservadores
procuram levantar a sua voz contra a Comissão de Siste
matização; é por isso mesmo que os setores conservado
res e de extrema direita desta Casa procuram se organizar,
dizendo que a representação verdadeira não está na
Comissão de Sistematização, mas, sim no Plenário da As
sembléia Nacional Constituinte.

É por tudo isso, Brs , Constituintes, que venho aqui
fazer um apelo vigoroso e enérgico: é necessário que vote
mos contra este destaque, é necessário que votemos con
tra esta emenda, para fazer prevalecer a tendência demo
crática e progressista que se vem delineando na Comis
são de Sistematização.

O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA
Peço a palavra para uma questão de ordem, Sr. Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Nobre Constituinte, ouvirei V. Ex.a se for questão de
ordem, porque o tema já está esclarecido. Há outras pes
soas desejando falar; se V. Ex.a o fizer entraremos em um
processo em cadeia que não esclarecerá o voto.

Qual a questão de ordem, Ex.a?

O SR. CONSTITUINTE. EGÍDIO FERREIRA LIMA-
V. Ex.a me concede a questão de ordem?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não!

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Quero fazer uma comunicação à Casa. Esta emenda foi
muito refletida, mas seí que a opinião generalizada da
Casa é contrária a ela.

Quero ter o direito, Sr. Presidente, de deixar à von
tade a Casa e, sobretudo, o Relator Bernardo Cabral e °
meu Partido no sentido do voto. Mas, quero, Sr. Presi
dente, que a emenda seja submetida a voto, são necessá
rios, à.s vezes, atos e gestos solitários.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra, o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, a vida, em determinada quadra, li
gou-me a Egídio Ferreira Lima, e me lembro da cassação
de S. ~'{.a como Deputado Estadual, a minha, como Depu
tado Federal e os nossos direitos políticos suspensos por 10
anos nos estreitou cada vez mais.

Devo dizer que conheço bem o Constituinte Egídio
Ferreira Lima, sério, correto; não se vislumbra na sua
emenda senão uma intenção generosa quando inclui, co
mo fez, ex-Presidentes da República, mas não se pode
dizer que atrás desse gesto tem algo de menor.

Deploro, e em verdade, o faço, constrangido, de ter
que me situar contra S. Ex.a Não posso, e pediria a aten
ção da Casa, deixar doe registrar a impossibilidade doe tirar
6 cidadãos civis ou não, mas, sobretudo, integrantes da
sociedade, com mandatos de 3 anos, dois escolhidos pelo
Presidente da República, dois pelo Senado Federal e dois
pela Câmara dos Deputados, para integração desse con-

selho da República. A idéia é que a competência desse
Conselho, ao retirarmos, por exemplo, o Ministro da Jus
tiça, que é um órgão típico de assessoramento, logo esta
Pasta tem que estar ali inserida, para se colocar, - e aí
não vai qualquer demérito, mas o Chefe do Estado-Maior
das Forças Armadas, que nada tem a ver com esse asses
soramento político.

Vejam como as coisas se podem misturar num gesto
sérío e de boa-fé. Só isto deve ter presidido a consciên
cia do nosso eminente Constituinte Egídio Ferreira Lima.
Mas S. Ex.a não pode, e não me posso, também, furtar
de dizer que, adiante, ao colocarmos os ex-presidentes,
ao retirarmos o Ministro da Justiça, para nele embutir o
Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, vamos ter
que dar a esses cidadãos o direito de opinar - porque é a
competência do Conselho - sobre o livre exercício dos
direitos sociais ou conflitos de interesses que atinjam os
serviços públicos essenciais.

Não posso, nobre Constituinte EgídiQ Ferreira Lima,
aceitar calado, omisso, impávido, ou então até com uma
neutralidade oportunista de me insurgir contra esta
emenda.

Neste Conselho, em verdade, não podem estar incluí
das as pessoas que o eminente Constituinte ali o fez em
butir para retirada desses seis cidadãos brasileiros.

Creiam-me, a nossa cassação de ontem ampliou a mi
nha admiração de hoje, mas faz com que também fique
registrado nos Anais da Casa o repúdio que este Plenário
há de demonstrar, rejeitando a emenda de S. Ex.a, para
ficar com o texto.

A Relatoria, Sr. Presidente, pede a rejeição da emen
da. (Muito bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Em votação, com parecer contrário do Relator.

(Procede-se à Votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Artur da Távola, Egídio Ferreira Lima, Nelson Carneiro,
Nelson Jobim, Pimenta da Veiga, Antônio Britto, Virgil
dásío de SeILlla, Arnaldo Prieto, José Jorge e Oscar Cor
rêa. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Ber
nardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso
Dourado, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Fernando Hen
rique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo
Sabóia, João Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça,
José Paulo Bisol, José Richa, José Serra, José Ulisses de
Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima, Milton Reis, Nel
ton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo
Ramos, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Severo Go
mes, Bígmarínga Seixas, Wilson Martins, Antonio Mariz,
Chagas Rodrigues, Daso Coimbra, Délio Braz, Israel Pi
nheiro, José Costa, Jorge Hage, Octávio Elísío, Uldurico
Pinto, Vilson Souza, Afonso Arinos, Alceni Guerra, Aloy
sio Chaves, Carlos Chiarelli, Edme Tavares, José Louren
ço, Inocêncio Oliveira, José Lins, José Santana de Vascon
cellos, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Marcondes Ga
delha, Mário Assad, Paulo Pimentel, Ricardo Fiuza, san
dra Cavalcanti, Enoc Vieira, Jofran Frejat, José Tinoco,
Paes Landim, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres,
Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgili-o Távora, Adyl
son Motta, Brandão Monteiro, Lysâneas Maciel, Luiz Sa
lomão, Francisco Rossi, Joaquim Bevilacqua, Ottomar
Pinto, Luiz Inácio Lula da Silva, Plinio Arruda Sampaio,
Adolfo Oliveira, -Siqueira Campos, Haroldo Lima, Roberto
Freire, Jamil Haddad e Antonio Farias. Absteve-se de
votar o Senhor Constituinte Eraldo Tinoco.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 10
Oonstrtuíntes: votaram NÃO 82 Oonstãtuíntes; absteve-se
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de votar 1 Constituinte. Total: 93 votos. O destaque foi
Rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE LUíS EDUARDO - Sr. Pre
sidente, pela ordem .

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não.

O SR. CONSTITUINTE LUíS EDUARDO - Peço para
que conste da Ata que o meu voto foi pela abstenção.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O Constituinte Luís Eduardo votou pela abstenção.

F'Üi recusada a emenda.
Srs. Constituintes, passaremos, agora, à votação da

preferência.
O SR. CONSTITUINTE JOS:É FOGAÇA - Sr. Presi

dente, uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) -

Pois não. .

O SR. CONSTITUINTE JOS:É FOGAÇA - Muito mais
para indagar de V. Ex.a Há uma emenda do Constituinte
Nelson Carneiro relativa ao art. 95. Indago de V. Ex.a se
esta emenda não pode, agora, ser submetida à votação,
porque ela faz parte de um bloco articulado de emendas
que tem um objetivo definido, global, e que não pode re
sultar, evidentemente, de uma retirada sem prejuízo desse
objetivo global. Daí porque a indagação que faço a
V. Ex.a se essa emenda poderia, agora, ser votada, uma
vez que ela trata da mesma matéria, da emenda que foi
rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Nós concedemos o pedido de preferência ao Consti
tuinte Nelson Carneiro e S. Ex.a retirou.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Pelo que
sei, S. Ex.a teria suspendido a preferência para dar lugar
à votação da Emenda Egídio Ferreira Lima.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Trata-se do art. 95. Tenho anotação, aqui, de retirada.
Acho realmente que ela faz falta.

Mas creio que temos que recuperar isto no plenârío,

O SR. CONSTITUINTE JOS:É GENOíNO - Sr. Presi
dente, existe a figura de suspensão de destaque? O destaque
foi suspenso?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
As vezes, levita.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Suspen
deu-se o destaque! Sr. Presidente, ele sai ou entra?

o SR. PlRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
V. Ex.a sabe, às vezes, há uma levitação. Não sei se se
aplica.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: GENOíNO - O destaque
está levitando.

O SR. PlRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou resolver a questão de ordem do nobre Constituinte e
Relator adjunto dizendo o seguinte: não tenho modo re
gimental de fazer votar esta emenda. Lamento. Gostaria
muito que houvesse, mas não há modo regimental. Que no
plenário se reconstitua.

Destaques n.vs 004806, 004805, e 004807 do Sr.
Egídio Ferreira Lima, "que suprime o art. 96, §§ 1.°,
2.0 e 3.0, do Substitutivo n.O 2". (317.a votação)

Srs. Constituintes, temos, agora, sobre a mesa um
pedido de preferência do Constituinte Egídio Ferreira Lima
para o Destaque n.o 4.806. O Destaque n.o 4.806 versa
sobre o art. 96, do § 1.0 até o inciso VIII. Explico: trata-se
do conselho de Defesa Nacional. S. Ex.a propõe a supressão

e a propõe em três destaques separados, porque obedeceu à
norma regimental. Vou submeter a preferência à votação,
mas gostaria que V. Ex.as concedessem à Mesa a flexibili
dade no seguinte sentido: se for aceito o pedido de S. Ex.a
o Constituinte Egidio Ferreira Lima, automaticamente os
outros estariam aceitos e vice-versa, porque é a mesma
matéria. Vamos suprimir ou não o Conselho de Defesa de
tal maneira que conste na Constituição apenas o seguinte:

"O Conselho de Defesa Nacional é órgão de
consulta do Presidente da República nos assuntos
relacionados com a soberania nacional e a defesa
do Estado democrático, ou seja, que a Constituição
se omitiria quanto à sua composição e quanto ao
seu modo de organização, que é, na verdade, o
que pede o Constituinte."

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: GENOíNO - Sr. Presi
dente, o nobre Constituinte Egídio Ferreira Lima tinha um
pedido de preferência em relação a substituir o Conselho
da República pelo Conselho de Estado.

O SR. PlRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sim.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: GENOíNO - Está resol
vido?

O SR. PiRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Está.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: GENOíNO - E a prefe
rência seguinte é a supressão por partes do Conselho de
Defesa Nacional?

O SR. PiRESIDENTE (F~rnando Henrique Cardoso) 
Isso.

o SR. CONSTITUINTE JOS]': GENOíNO - Eu tenho
um destaque, e a preferência está junto, inclusive há um
requerimento aí em que a supressão é total. A minha é a
supressão total do Conselho de Defesa Nacional e uma
supressá? parcial ná? pode prejudicar a supressão total,
Sr. Presidente. E esta conjunta com a do nobre Cons
tituinte Egídio Ferreira Lima.

Então, é óbvio, Sr. Presidente, que existe uma preferên
cia, porque a minha supressão é total e a do Constituinte
Egídio Ferreira Lima, neste caso, seria parcial.

O SR. RELATOIR (Adolfo Oliveira) - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não, nobre Constituinte.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,
gostaria de ouvir um esclarecimento de V. Ex.a, em nome
da relatoria, porque o Destaque n.o 4.806, que foi, há pou
co, anunciado por V. Ex.a diz respeito à Emenda n.O33.335.
Tenho, aqui, a Emenda n.O 33.335 e diz respeito a outro
assunto. Fala sobre Poder Judiciário, e não diz respeito,
portanto, ao Conselho de Defesa.

E, quanto ao Destaque n.O 4.807, que nas observações
do quadro consta como se referindo ao art. 96, § 2.°, incisos
I a IV, na verdade, essa emenda suprime totalmente a sub
seção lI, que diz respeito ao Conselho de Defesa Nacional.
Gostaria de ouvir V. Ex.a, porque o quadro não está correto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. E.x.a tem razão nas observações, porque tenho o Desta
que n.O 4.806, e omite-se o número da emenda. O objetivo
é a supressão.

o SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Houve um equívoco da Mesa com relação à emenda refe
rente ao Poder Judiciário, que foi intercalada na planilha
das duas emendas referentes à supressão do Conselho. O
Presidente explicou bem, há pouco, quando disse que eu
apresentei três emendas, procurando atender, rigidamente,
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o Regimento. Há uma outra emenda, no mesmo sentido, do
Constituinte José Genoíno.

Sugiro à Mesa que junte minhas três emendas como se
fossem uma só, porque têm o mesmo objetivo, que é supri
mir o Conselho, e junte à do Constituinte José Genoíno.
Até para o debate é mais fácil. Eu falarei, falará o Consti
tuinte José Genoíno, e quem quiser falar contra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concordo. Com a anuência do Constituinte José Genoíno,
vamos colocar em votação a supressão do Conselho de De
fesa, numa emenda conjunta dos constituintes José Ge
noíno e Egídio Ferreíra Lima. Dou por inscritos José
Genoíno e Egídio Ferreira Lima para a defesa da supressão.

O 00. CONSTITUINTE BRAND.ãO MONTEIRO - Peço
a palavra para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Tem a palavra o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE BRANDAo MONTEIRO
Para a boa norma dos trabalhos, V. Ex.a é testemunha,
porque até foi uma proposta lida por V. Ex.a, que nós, na
reunião dos Lideres e das duas Mesas, decidimos que a
ordem de preferência seria organizada pelos Líderes ou
por Partidos que tivessem representação de um décimo dos
Constituintes, para ressalvar as Minorias.

A minha reclamação é porque, embora eu tenha feito
desta forma, não aparece na listagem as preferências re
queridas pelo meu Partido, que não participou da reunião
dos outros Partidos; entretanto, ingressou com pedidos de
preferência, nos termos do acordo estabelecido, com 10%
de Parlamentares representados na Assembléia Nacional
Constituinte.

Estou dizendo isso porque considero este fato um cer
ceamento de um direito que é dos Partidos Minoritários
apresentarem aqui os seus destaques.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Constituinte, não tenho sobre a mesa - e vou exami
nar as razões - nenhum pedido de preferência de V. Ex.a
Estou dando instruções à Mesa para que me explique o
que ocorreu. V. Ex.a terá razão.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO 
É porque quero resguardar Os meus direitos na continuida
de das reuniões posteriores.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Já estou inquirindo da Secretaria da Mesa o que aconteceu.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
_ Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte Nel
ton Friedrich.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH 
Sr. Presidente, nos também temos uma emenda, e eu
gostaria de fazer uma observação para reflexão, inclusive
do ilustre Relator ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou pedir a V. Ex.r\ porque estamos votando ...

O SR. CONSTITUINTE NELSON FRIEDRICH - Mas
é questão da oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não, pode dizer.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - O
pedido nosso é no sentido de suprimir o Conselho de De
fesa Nacional, mas, ao mesmo tempo, busca alterar a
redação que dá competência ao Conselho da República:
"Quanto à decretação do estado de defesa e estado de
sítio, a manifestação por iniciativa do Presidente da Re
pública nos assuntos relacionados com a Segurança Na-

cional", e acrescenta "declaração de guerra em situação de
paz".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Se me permite V. Ex.a, essa emenda está aqui, mas
temos uma ordem nos trabalhos. As emendas estão sendo
votadas de acordo com a ordem, e se houver tempo elas
serão apreciadas.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Só
faço a observação porque a supressão vai prejudicar todas
as demais, e nós vamos estar com o Conselho da Repú
blica sem competência para, por exemplo, atuar em três
assuntos fundamentais: estado de sítio, estado de defesa,
manifestação sobre guerra e paz etc.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a razão, mas a ordem aqui sempre foi esta:
emenda supressiva tem prioridade. Então V. Ex.a deverá
votar contra a supressão, para que sua emenda seja ana
lisada.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) -
Sr. Presidente, estou com dificuldade de acompanhar, e
queria uma explicação por isso, de um assunto da máxima
importância. Há uma emenda supressiva total.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Há, é a do Constituinte José Genoino.

.. O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Su
prime o art. 96 e todos os seus incisos e parágrafos, su
pressão total.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Perfeitamente.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Há
uma outra emenda, que é supressiva parcial.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Há três emendas supressivas parciais, do Constituinte Egí
dio Ferreira Lima, que resultam na supressão total, man
tido o caput apenas.

O Constituinte Egídio Ferreira Lima acaba de declarar
que está de acordo com que se vote como se fosse emenda
conjunta, a dele e a do Constituinte José Genoíno, porque
a matéria, a substância é a mesma, ambos querem termi
nar com o Conselho de Segurança Nacional.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT"ANNA - E
a do Constituinte Egídio Ferreira Lima também é supres
siva total?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
liJ supressiva.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
E quantas vão ser colocadas em votação, agora?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Todas. :Ê um bloco só, porque elas versam sobre a mesma
matéria. Quem quiser suprimir o Conselho de Defesa Na
cional. ..

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - En
tão, pelo que estou entendendo, quem quiser supressão
vota SIM, quem quiser manutenção do texto vota NAO.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Perfeitamente.

O SR. CONSTITUINTE INOCÊlNCIO OLIVEIRA
Pela ordem, Sr. Presidente.

. O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não, nobre Constituinte Inocêncio Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE INOCÊlNCIO OLIVEIRA 
Sr. Presidente, com todo respeito que tenho por V. Ex.a
por suas decisões sempre sábias, corretas, sérias,... '
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE INOCli:NCIO OLIVEIRA 
. .. em defesa desta Comissão e da nossa Instituição, creio
que essa decisão de V. Ex.a não está certa. Porque, Senhor
Presidente, as três emendas do nobre Constituinte Egídio
Ferreira Lima, elas, em última análise, pretendem tirar os
parágrafos e os incisos, mas deixa na sua essência o con
selho. Então, o caput do artigo ficaria o seguinte: "O oon
selho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente
da República, nos assuntos relacionados com a soberania
nacional e a defesa do estado democrático".

Portanto, Sr. Presidente, teria que ser votado unica
mente a emenda do nobre Constituinte José Genoíno, e
posteriormente as outras emendas, porque na sua essên
cia as três emendas do nobre Constituinte Egídio Ferreira
Lima preservam o caput do art. 96, e preservam, portanto,
o Conselho de Defesa Nacional, extinguindo apenas os seus
dois parágrafos e os seus quatro incisos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a terá prestado atenção que quando li a emenda eu
disse exatamente o que disse V. Ex.a Estou apenas me
baseando na afirmação do Constituinte Egídio Ferreira
Lima, que deseja a supressão total.

O SR. CONSTITUINTE INOCli:NCIQ OLIVEIRA 
Mas ele preserva o caput.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Constituinte Egídio Ferreira Lima, aqui há uma questão
de ordem pertinente do Constituinte Inocêncio Oliveira, que
diz o seguinte: A supressão parcial que faz V. Ex.a mantém
o caput do art. 96. Eu li, dizendo isto, mantém, porque
Vossa Excelência pede para suprimir o § 1.0 e seus incisos.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Eu gostaria que V. Ex.a lesse o original do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
É, aqui pede para suprimir tudo, então tollitur quaestlo.

Vamos colocar em discussão, em encaminhamento de
votação, a proposta dos Constituintes José Genoíno, Egídio
Ferreira Lima.

Estão, aqui, inscritos para falar a favor o Constituinte
José Genoíno e, contra, uma série imensa de Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Senhor
Presidente, pela ordem. (Assentimento da Presidência)
Essa votação que nós vamos fazer é importante, é funda
mental, mas veja bem: para que possamos suprimir a
questão do Conselho de Defesa Nacional, nós tínhamos que
ter aprovado aquela emenda anterior, do Constituinte Nel
son Carneiro, de n,? 26.907/1, que transfere a questão do
estado de defesa e estado de sítio para o Conselho da Re
pública; e mais ainda, estabelece no item 4, numa redação
perfeita, que diz o seguinte: questões relevantes para as
instalações democráticas, englobando nesta questão todas
as lideranças. Esse texto estava acordado por todas as lide
ranças. O Senador José Richa está aqui, de acordo. Vamos
concluir os nossos trabalhos nos bons termos, fazendo uma
coisa positiva e boa. Todos nós aqui estamos imbuídos dos
melhores propósitos. Mas é preciso que se restabeleça isso
para que possamos concluir os nossos trabalhos de ma
neira condizente.

Faz-se necessário, Sr. Presidente, votar a emenda do
Constituinte Nelson Carneiro para, então, se suprimir a
questão do Conselho de Defesa Nacional. E era um acordo
de todas as lideranças desta Casa. Poderíamos voltar a
isso, eu não sei por que está acontecendo o contrário?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Eu não tenho como voltar a isso. V. Ex.as tomaram a de
cisão. O Constituinte Nelson Carneiro retirou sua Emenda,
aqui está escrito "retirado". Não tenho nenhum papel que
me diga outra coisa e, em seguida, V. Ex.as recusaram a

emenda Egídio Ferreira Lima. Então, desculpem-me Vos
sas Excelências, vou colocar em votação a supressão do
Conselho de Defesa Nacional, nos termos da proposta, e
V. Ex.as terão o discernimento para saber, na hora da
votação, como votar, de tal maneira que a lacuna que
V. Ex.a mencionou não ocorra na nossa Constituição.

Tem a palavra o Constituinte José Genoíno. (Pausa.)
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre

sidente, serei breve.
Na Subsecção II do Conselho de Defesa Nacional - e

nós estamos aqui tratando de um assunto relevante, muito
importante, porque diz respeito às questões relacionadas
com o poder, e não é qualquer poder -, no meu entendi
mento, o Conselho da /República cumpre as funções que
estão sendo estabelecidas para o Conselho de Defesa Nacio
nal. Se existe um Conselho da República, presidido pelo
Presidente da República, nos termos do regime parlamen
tarista aqui j á aprovado, que opina sobre a defesa das ins
tituições, sobre a decretação do estado de defesa, do estado
de sitio, que opina sobre a intervenção federal e fatos
graves - que lembramos aqui estavam, inclusive, no Subs
titutivo -, o Conselho de Defesa Nacional, pelas suas atri
buições e pela sua composição, é uma nova redação, é
uma nova reciclagem para incorporar no texto constitucio
nal uma figura de que todos nos lembramos, que é a do
Conselho de Segurança Nacional. O problema central é
este. Por isso eu estava dizendo que estamos tratando de
uma questão que mexe com o núcleo central do poder.

Mais uma vez, nem as palmas e nem as gritarias de
que o parlamentarismo, por si só, estabeleceria a demo
cracia neste País, não resolveu agora uma questão fun
damental, porque o Conselho de Defesa Nacional mexe
com esse problema, com esse núcleo.

Na Subcomissão da Defesa do Estado, da Sociedade e
de sua Segurança e, depois, na Comissão Temática, nós
nos batemos, defendemos a supressão do Conselho de Se
gurança Nacional. Fomos derrotados nessas propostas. É
verdade que aqui não tem o Conselho de ,Segurança Nacio
nal, mas a permanência de um Conselho de Defesa Nacio
nal, nos termos em que está no Substitutivo, ele é um
sucedâneo, mantém o núcleo central de poder.

Sr. Presidente, até entendo, mas não posso fazer essa
alteração agora, porque o Regimento não me permite, que
algumas das atribuições do Conselho de Defesa Nacional
pudessem ser incorporadas pelo Conselho da República,
que seria o mais correto. A minha emenda é supressiva da
seção Portanto, parece-me que o argumento central, que
quero deixar claro aqui, para solicitar o voto dos Srs. e
Sras. Constituintes, é a questão nuclear, que diz respeito
a um Conselho que têm um poder 'extraordinário, que tem
um poder político fundamental, porque trata da relação do
Poder Militar com o Poder Civil. Essa relação não será
tratada pelo Conselho da República nem pelo Conselho
de Ministros, nem pela figura do Presidente da República,
nem pela figura do Primeiro-Ministro. Essa relação esta
rá sendo tratada pelo Conselho de Defesa Nacional.

Se quisermos ser coerentes com o discurso democrá
tico, de democratizar realmente o Poder, vamos suprimir °
Conselho de Defesa Nacional como primeiro passo. Em se
gundo passo, aqui na Comissão de Sistematização e no
plenário, vamos colocar algumas das atribuições do Con
selho de Defesa Nacional para o Conselho da República.
Nisso não há problema algum.

Para concluir, solicito, neste meu encaminhamento a
supressão da Subseção do Conselho de Defesa Nacional.
Esta me parece uma questão fundamental para o estabele
cimento de uma relação democrática entre o Poder Civil e
o Poder Militar.

Durante 'O pronunciamento do Sr José Ge
noíno, o Sr. Fernando Henrique Cardo~o, Quarto-
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Vice-Presidente deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Jarbas Passarinho, Tercei
ro-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Egídio Ferreira Lima, para
eneamínhar a favor.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
'Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Quando apresentei e defendi a emenda anterior, pre
tendia com ela resolver as altas questões políticas, as
questões de estado, sem separar civis e militares.

Concebia, naquela emenda, um Conselho de Estado
para um regime democrático que estamos querendo para o
País e que estamos elaborando nesta constituição. Ao fa
zê-lo, afastava, em seguida com uma emenda supressíva,
que está sendo votada agora, o Conselho de Defesa Nacio
nal. Este Conselho de Defesa Nacional,que aqui se encon
tra, é uma excrescência, ele é um fator de divisões, ele será
motivo de conflitos, ele divide as instituições que devem
ser coesas e devem ser unas. Nós criamos dois estados: um
estado civil, sob a égide do Chefe de Estado, assessorado
pelo Conselho de Estado ou conselho da República; e um
estado militar, presidido também pelo Chefe de Estado e
composto, sobretudo, de militares.

Neste Conselho, estão os militares que representam
50% de sua composição. Neste Conselho, diz-se que ele é o
órgão de consulta do Chefe de Estado nos assuntos rela
cionados com a soberania nacional e com a defesa do
estado democrático.

A soberania nacional. E como é ampla a soberania na
cional, como é importante, como é substantiva, como é in
dispensável para toda e qualquer nação, pois bem, a so
berania nacional vai ser objeto de estudo, de sugestões e
decisões do Conselho de Defesa e não do Conselho de Es
tado. A defesa do Estado democrático não fica com o
Conselho de Estado; fica com o Conselho de Defesa.

Srs. Constituintes, nós deixamos, não aceitando a
emenda anterior, uma deformação da maior gravidade no
projeto. Vamos ter a serenidade, o equilíbrio e a maturi
dade de, no plenário, tentar resolver este conflito e esta
deformação. Só que essa Comissão não tem como votar
o Conselho de Defesa Nacional, nos termos em que se
encontra posto e desenhado neste projeto.

As atribuições aqui contidas são questões de Estado;
afetam a competência do Conselho de Estado. O Ocnselho
de Estado, conforme concebi, deveria ter, entre os seus
membros, um representante das Forças Armadas, que é
uma instituição nacional. Nós vamos deixar uma deformi
dade grave neste projeto.

Quero dizer ao Sr. Presidente, ao Plenário que as duas
emendas, que se conjugam e que se completam, não re
sultaram de um impulso de momento. Resultaram elas de
um longo estudo, de uma profunda meditação, de conflitos
resolvidos em noites mal-dormidas, até que se chagasse
à convícção tranqüila, como aquela que é própria do
homem que procura julgar, com isenção, vendo, acima do
interesse de momento, os interesses maiores da Pátria, os
seus objetivos futuros.

Quando apresentei aquela Emenda eu sabia que iria
correr o risco da solidão. Não a retirei porque estava con
vencido, sem nenhuma empáfia, porque nunca a tive, sem
nenhuma arrogância, porque não me é própria de que
praticava um ato correto. Pouco importava, àquela altura,
o número de votantes. O fundamental é que ficasse o
objetivo da Emenda, sem nenhum recuo, sem nenhuma
transigência, sem nenhuma flexibilidade. Porque a flexi
bilidade que é um requisito importante para qualquer
homem,' deve ceder lugar à coragem de decidir, mesmo
quando a incompreensão é generalizada.

A esta altura da existência, eu não tinha por que, em
momento de tensão, de conflito, de incompreensão, de im
precisão, tão normal numa casa política, não tinha porque
recuar do meu objetivo, porque não estava defendend'O uma
questão pessoal, um valor meu, mas uma questão vital para
o País, uma questão que interessa a todos. E esse testemu
nho, quando se põe diante do homem, ele não tem outra
alternativa senão insistir com ele, sob pena de deixar de
ser homem.

Sr. Presidente, voto pela emenda, voto pela supressão
do Conselho de Defesa Nacional, porque ele deforma todo
o sistema de Governo e toda a Constituição que estamos
elaborando. Espero que nos iluminemos, espero que tenha
mos lampejo, para, no curso do plenário, darmos uma
solução precisa, democrática e substantiva a esta questão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, tem a palavra o nobre Constituinte Vir·
gílio Távora.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO TÁVORA - Senhor
Presidente, Srs. Constituintes:

Até constrangido viemos a esta tribuna. E por' que
viemos constrangido à mesma? Com todo o respeito àque
les que autores são dessas emendas, nós iríamos sair, se
fossem acolhidas, nesta Casa, esta noite, com uma pre
ocupação muito grande na cabeça. Tínhamos procurado
e acertado, como em nenhuma outra nação, como resol·
ver os problemas intrínsecos da auto-estratégia da defesa
Nacional, sem um conselho específico.

Não há país que não tenha o seu conselho - nome
que se lhe dê - que trate, sob a chefia do Presidente da
República, daquelas questões que dizem respeito à segu
rança geral, à estratégia geral, que englobam toda a con
duta da vida de um País.

Aqui foi dito demais que isto poderia ser matéria e
competência do Conselho da República.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, são duas coi
sas completamente diferentes: Conselho de República e
Conselho de Defesa Nacional. Até o grau em que se situam,
até a altitude, a órbita de competência são diferentes.

O Conselho da República é justamente o 6rgão supe
rior de consulta do Presidente, assim como o outro o é
nas questões estratégicas, nas questões de segurança, ele
o é para toda a condução da alta política do País.

De um lado, o Conselho da República tem como pre
ocupação maior pronunciar-se sobre a dissolução da Oã
mara, a nomeação de missão de Primeiro-Ministro, a rea
lização de referendo, a intervenção federal nos Estados,
o livre exercício dos direitos sociais ou conflitos de inte
resses que atinjam aos serviços públicos essenciais e outros
assuntos de natureza política.

Outra e muito outra, não s6 aqui no Brasil, como em
todos os países medianamente organizados, é a destinação,
com esse título ou com outro, de um Conselho, que vai
justamente cuidar daqueles assuntos: da hipótese da de
claração de guerra, da celebração de paz, dos critérios de
condições de utilizações de áreas indispensáveis à segu
rança do território nacional; opinar sobre o efetivo ou
estabelecimento na faixa de fronteira e na relacionada com
a preservação, exploração de recursos naturais de qual
quer tipo; estudar, propor e acompanhar o desenvolvímen
to de iniciativa necessárias à garantia, à independência à
defesa do Estado democrático; opinar sobre a decretação
do estado de defesa e do estado de sítio e da intervenção
federal.

E sobre esse assunto, Sr. Presidente, muito bem aví
sado andou o Sr. Relator quando soube distinguir duas
áreas completamente diferentes de ação. Numa, vai agir
um grupo, chefiado pelo Presidente da República, o Pre
sidente das duas 'Câmaras, o Primeiro-Ministro, os Líderes
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da Maioria e da Minoria, na Câmara e no Senado, o Mí
nistro da Justiça e seis cidadãos brasileiros natos com
mais de 35 anos de idade, um terço dos quais nomeados
pelo Presidente da República, pela Câmara e outros dois
pelo Senado Federal.

Isso é muito diferente de um órgão técnico superior,
Sr. Presidente, que terá na sua constituição, além do Pre
sidente da República, da Câmara e do Senado e do Pri
meiro-Ministro com os poderes maiores de decisão, os
Ministros Militares, o Ministro das Relações Exteriores, o
Ministro de Planejamento e o Ministro da Justiça.

Sr. Presidente, não vamos nos deixar levar por ressen
timentos de um passado, que já vai se diluindo nas bru
mas do esquecimento, e tratar, neste momento, impedir
que o País tenha esse órgão que todas as outras nações
possuem com os nomes os mais diferentes, mas com a
única finalidade; o tratamento das questões maiores da
segurança e da soberania da terra a que pertence.

Isto é que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. Desculpe
nos o alongado, mas este discurso tinha que ser feito com
a ênfase, como complemento para manter, para deixar
aqui bem clara a posição de um homem absolutamente
convencido de que o Sr. Relator, fazendo a inserção que
fez do projeto da constituição do Conselho de Defesa Na
cional nada mais fez do que responder aos interesses
maiores da Pátria-mãe. (Muito bem! Palmas)

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Tem a
palavra o nobre Constituinte Ottomar Pinto.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO Senhor
Presidente, Srs. Constituintes, o Constituinte Virgilio Tá·
vara, com a sua experiência longa no trato de questões
desse tipo, praticamente exauriu o assunto, mostrando, de
forma didática e singularmente clara, que não há qual
quer confronto entre atribuições com a instituição ou com
a permanência do Conselho de Defesa do Estado, nos ter
mos colocados no Substitutivo II pelo eminente Relator
Bernardo Cabral.

É bem verdade, diversamente da colocação feita pelo
Constituinte Egídio Ferreira Lima, que dizia que esse con
selho divide as instituições, particularizando um estado
civil e um' estado militar. O estado civil com a sua repre
sentação condensada formal, a nível de conselho, no Con
selho da República, e o estado militar no Conselho de
Defesa.

Mais adiante, S. Ex.a, com o vigor da sua retórica,
da sua dialética, mencionava a presença militar como re
presentando 50% desse conselho. Na realidade, tal não se
verifica. O conselho é integrado por 10 membros, presidido
pelo Presidente da República. Destes 10 membros, apenas
três, especializados em assuntos de defesa, são os ministros
militares, porque existem opiniões correntes no sentido de
retirar a caracterização ministerial de entidades como a
Casa Militar e o SNI.

A aritmética da representação militar no conselho fica
reduzida, tendo em vista que a expressividade da repre
sentação é constituída de civis. É natural. Sabemos que
toda organização é constituída de uma série de órgãos de
aconselhamento, sobretudo nas organizações de alto nível.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Permita
me o orador interrompê-lo, para comunicar ao Plenário
que, com base no Regimento, decido prorrogar a reunião
até às 21 horas.

A palavra continua com V. Ex.a

O SR. CONSTITIDNTE OTI'OMAR PINTO - Todas
as estruturas de administração de alto nível, normalmen
te, dispõem de vários órgãos de aconselhamento, de vários
conselhos. Não é justo, pois, que uma Carta Constitucional
que fortalece, com muita justiça, as associações da cida
dania, que fortalece as organizações sindicais, que forta-

lece a representação popular, em todos os seus diversos
níveis de atividade, não procure fortalecer a defesa da
sociedade brasileira como um todo, sobretudo no que ela
tem de mais significativo, ou seja, a sua soberania.

Daí, justifica-se a presença de um conselho especiali
zado, além do conselho político, que é o Conselho de
Estado, os únicos dois órgãos que o Chefe de Estado vai
ter, na estrutura parlamentar do sistema de governo bra
sileiro, nos anos vindouros.

Não vemos - repetimos - essa dicotomia entre civil
e militar, na estrutura de um conselho híbrido. Daí por
que perfilhamos a manutenção do que contém no texto
do Relator, até mesmo quando fala na intervenção. Pode
se observar que, no rol das situações, três ou quatro se
caracterizam, fundamentalmente, por ações de interven
ção, ligadas à defesa da ordem pública. As demais são
questões políticas, que se inserem, com muita justiça, no
Conselho de Estado tão bem defendido pelo Constituinte
Egídio Ferreira Lima.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente
e Srs. Constituintes, pede-me o ilustre Relator-Geral 
o que, aliás, muito me honra - que defenda, aqui, o
texto do substitutivo e a posição da Relatoria em face
das emendas dos Gonstituintes José Genoíno e Egídio
Ferreira Lima.

O projeto de Constituição procura traduzir uma reali
dade nova, uma realidade moderna para o nosso País.
Se abolimos velhas estruturas e procuramos dar alguns
passos à frente, arquivamos a filosofia da segurança na
cional. Não podemos deixar, contudo, de proporcionar
recursos ao Estado democrático para a sua defesa. E isso
está inscrito no próprio texto, que prevê a criação do
Conselho de Defesa Nacional, que não se destina a outra
coisa senão servir como órgão de consulta do Presidente
da República e do Primeiro-Ministro, conforme se lê no
eaput do artigo. Na sua competência, ele se limitará a
propor e a sugerir.

Mas, Sr. Presidente, a exemplo do que acontece em
todas as democracias, por assim dizer, jovens do mundo
- e eu citaria, apenas de passagem, Portugal, nosso avô,
agora rejuvenescido depois da Revolução dos Cravos, e a
Itália, onde também existe o Conselho de Defesa, nós
aqui temos o Conselho de Defesa do Estado democrático.
E mais, eu creio que, por vez primeira, este Conselho se
destina à defesa nacional e à defesa dos interesses nacio
nalistas do Brasil, porque a seu cargo está o zelo, o cuida
do de defender o nosso patrimônio mineral e as riquezas,
para que eles não sejam mercadejados no plano dos inte
resses internacionais, como tantas vezes o foram.

É muito fácil defender o texto do Relator. É muito
difícil votar em sentido contrário.

Quero lembrar ainda, para terminar, que a justifica
tiva produzida pelo eminente Constituinte Egídio Ferreira
Lima, sempre criterioso, correto, ético nas suas posições,
para a emenda com que ele extingue o Conselho de Defesa
Nacional, seria a existência do Conselho de Estado que
fói rej eitado há pouco. E eu tenho aqui comigo o texto
que consta de um desses pequenos volumes, que nós somos
obrigados a consultar a cada momento.

Por todas essas razões, Sr. Presidente, para que o
nosso jovem Estado democrático, que há de se consolidar
com esta Carta Magna que nós iremos votar afinal, para
que .ele tenha os seus instrumentos de defesa, para que
ele não seja inerme, é que a Relatoria defende o texto
e opina. contrariamente às emendas de rejeição do Con
selho de Defesa Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.
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(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Carlos Mosconi, Egídio
Ferreira Lima, Haroldo Sabóia, José Paulo Bisol, Nelton
Friedrich, Jorge Hage, Octávio Elísio, Oswaldo Lima Filho,
Rose de Freitas, Vilson Souza, Paulo Ramos, Bígmarínga
seixas, Brandão Monteiro, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão,
Luiz Inácio Lula da Silva, Plinio Arruda Sampaio, Harol
do Lima e Roberto Freire. Votaram NãO os seguintes
Senhores Constituintes: Alfredo Campos, Antônio Britto,
Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Cel
so Dourado, Cid Carvalho, Fernando Lyra, Francisco Pinto,
Ibsen Pinheiro, João Calmon, João Herrmann Neto, José
Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Richa, José Ulisses
de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima, Milton Reis,
Nelson Carneiro, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Daso
Coimbra, Israel Pinheiro. Nil.son Gibson, Raimundo Be
zerra, Rodrigues Palma, Virgildásio de Senna, Wilson Mar
tins, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos
Chiarelli, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Lins,
José Lourenço, José Santana de Vasconcellos, Marcondes
Gadelha, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho,
Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Jofran Frejat, Jonas
Pinheiro, José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Paes Landim,
Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas Pas
sarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson Motta,
Francisco Rossi, Joaquim Bevilácqua, Ottomar Pinto, Adol
fo Oliveira e Siqueira Campos. ABSTENÇãO do Senhor
Constituinte Luís Eduardo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 21 Constituintes;
votaram NAO 60 Constituintes; absteve-se de votar 01
Constituinte. Total: 82 votos. O Destaque foi rejeitado.

Há requerimento de preferência sobre a mesa.
Requer, nos termos regimentais, preferência para

votação do Destaque n.D 7322, de autoria dos Constituintes
Nelson Carneiro e Euclides Scalco e outros Líderes que
assinam o requerimento.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma-

necer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passo à votação do destaque.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nelson Car-

neiro, para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a decisão que acaba de
ser tomada pela Assembléia Nacional Constituinte man
teve o Conselho de Defesa Nacional tal como o sugerido
pelo Relator.

A emenda que se vai votar é apenas para transferir
esse conselho para o local próprio onde ele deve figurar,
ou seja, no Título V, que trata da defesa do Estado. Não
altera o instituto, o Conselho apenas transfere-se deste
local para o local próprio, que é aquele que fala da defesa
do Estado.

Somente isso, Sr. Presidente. Uma simples transferên
cia para o local próprio do Conselho, que já foi aprovado
ou foi mantido na deliberação anterior.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte Carlos
Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, a Emenda que acaba de ser defendida pelo
Constituinte Nelson Carneiro, parece-me meramente for-

mal, e pode o Relator, se acolhê-la, eliminar simples
mente a questão, sem necessidade de submeter à aprecia
ção, porque é uma mera transposição de um Título para
outro. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
lembra bem, Constituinte Carlos Sant'Anna. Apenas pedi
ria a atenção de V. Ex.a, porque creio que, entretanto, a
posição do Relator não é concordante.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, só para encaminhar contra, em dois minutos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pasarinho) - Pela ques
tão de ordem, pela seqüência, ficaria prejudicado o enca
minhamento se o Relator se manifestar favorável à posi
ção.

Ouço o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
o eminente Constituinte Nelson Carneiro, que merece todas
as minhas atenções, desloca a criação de um órgão, que é
um COnselho, para uma secção de estado de sitio se bem
entendi o que S. Ex.a acaba de prelecionar. Entre' o Rela
tor concordar com esse deslocamento e o eminente Consti
tuinte concordar com a retirada da sua emenda parecer
me-ía muito mais plausível, que ora lhe encarece com o
carinho e a atenção de sempre. -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A pala
vra neste caso. é devolvida a V. E-"'{.a para, sinteticamente,
declarar se retira a emenda, nobre Constituinte Nelson
Carneiro.

O SR CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, eu gostaria de saber, pois é difícil entender
mos. O Relator, sempre tão claro, me deixou dúvida: se
S. Ex.a concorda com a transferência do texto, ou não
concorda.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Esses nossos
Constituintes que o rodeiam, rodeiam-nos menos com a
idéia de fazer barulho do que prestar homenagem a V. Ex.'1,
esteja certo disso. É que, eventualmente, há um sussurro
e acaba impedindo-o. Mas, veja como se fez silêncio agora,
o silêncio que é o clamor de tudo aquilo que não fala.

Eminente Constituinte Nelson Carneiro, V. Ex.a con
corda com o texto que está no Substitutivo lI. A concor
dância de V. Ex a, que resulta, inclusive, de uma votação
esmagadora, dá a entender que V. Ex.a não se insurge
contra o texto. Apenas, V. Ex.a gostaria que fosse colocado
numa outra Secção, num outro Capítulo. Ao entender, ao
juízo do Relator, onde está melhor se situa a matéria, que
vem logo após o outro Conselho. Então, veja, assim como
V. Ex.a consulta o Relator nessa possibilidade de jogar
para a frente, o Relator não consulta, Q Relator pede, o
Relator encarece que V. Ex.a, como homenagem a esta
Relataria, retire a sua emenda. Acho que ficaria melhor.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Qual é a
resposta do Constituinte Nelson Carneiro?

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, eu devo colaborar com os trabalhos desta Casa
embora, com a devida vênia, convencido que o lugar pró
prio seria no Título V, eu me rendo ao propósito que ani
ma esta Comissão, de prosseguir nos trabalhos. E, por i3'SO,
eu retiro a emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Reque
rimento de preferência para o Destaque n.v 3366 refe
rente à Emenda n,v ES-25542 - Gastone Righi e' outros
Líderes,
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Os Srs. Constituintes que estão de acordo com a
preferência, queiram permanecer sentados. (Pausa)

Destaque n.? {)03366-87 - Emenda n.O ES
25542-8 do Sr. Prisco Viana, "que modifica a reda
cão do inciso XXIII do art. 115 do Substitutivo
n.o 1 (art. 91, XXllI do Substitutivo n,? 2)."

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passo ao
destaque.

Emenda n.? ES-25542, modificativa do Título IV, Capí
tulo II, secção 2.a art. 91, inciso XXIU.

S Ex.a pretende dar a seguinte redação naquilo que
corresponde às atribuições do Presidente da República:
"Permitir, em tempo de paz, que forças estrangeiras ami
gas transitem pelo Território nacional, ou nele permane
çam temporariamente".

Esta é a emenda. Para encaminhá-la, concedo a pala
vra ao Constituinte Gastone Righi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sídente e Srs. Constituintes, esta emenda é de autoria do
Deputado Prisco Viana, hoje Ministro, e o que ela objetiva
é corrigir um defeito do substitutivo que se refere a
tropas aliadas ou a forças aliadas. Ora, essas só podem
existir na medida em que um tratado militar Se estabeleça
ou exista guerra e que haja aliança nessa referida guerra.
Em se tratando de tempo de paz, nós podemos nos referir
a tropas ou forças amigas com países com os quais mante
mos relações.

Além do mais, o chamado comando direto dessas tro
pas é absolutamente inexeqüível. TodOS os dias, em portos
brasileiros, chegam belonaves da Marinha de Guerra de
outros países, de nações amigas. E seus corpos de fuzi
Jeiros navais, suas trtpulações que são forças militares,
são tropas militares, descem nos portos, andam e não é
possível que se faça acompanhá-las por oficiais ou elas
se submetam a comando direto militar. Elas estão em
nossos territórios, submetidas às nossas leis, às nossas
autoridades. Quanto a isso não há dúvida nenhuma: o fato
é corriqueiro e é diário e se reproduz em todos os aeropor
tos e em todos os portos nacionais.

Mas Sr. Presidente, principalmente quanto à parte da
emenda' que se refere a tropas amigas, substítuíndo a
expressão de "aliadas", é indispensável que a emenda seja
admitida.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Antes, é
o Presidente que fala pela ordem, pedindo permissão aos
nobres Constituintes, e lastimando se a minha posição se
antecipar a de V. Ex.as

Quero chamar a atenção do Constituinte Gastone
Righi para o fato de que j á foi aprovado, em redação
final 'o Título ITI, exatamente nas "Atribuições do Presi
dente da República", figura:

"Permitir, nos CasOS previstos em lei comple
mentar, que forças estrangeiras transitem pelo
Território nacional, ou nele permaneçam tempo
rariamente, sob o comando de autoridades brasi
leiras."

O assunto, portanto, está prejudicado.
O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passa,.rinho) - Dou a

palavra a V. Ex.a, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.

Presidente, quero regístrar 0_ meu protesto pelos fatos
ocorridos hoje, nesta Comlssao.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Por todos
os fatos?

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Não,
todos não I Alguns me alegraram, inclusive. O fato a que
quero me referir são os acordos feitos pelas Lideranças.
Foi feito um acordo por todas as Lideranças que defen
diam a questão do parlamentarismo e montado todo um
texto para ser aqui, nesta Casa, aprovado. Nós, Consti
tuintes que temos emendas a todos os Capítulos que vota
mos ontem ,e hoje, sacrificamos o nosso direito de ver
votadas essas emendas, para contribuir com o bom anda
mento dos trabalhos e com os acordos de Lideranças que
foram feitos.

Quero deixar o meu protesto, porque houve uma mu
dança desse acordo no fim deste dia, extremamente séria,
que fez com que o Constituinte Nelson Carneiro retirasse
a sua emenda de votação, emenda esta que trazia para as
responsabilidades do Conselho da República tarefas polí
ticas importantes, como as decisões sobre a questão de
estado de sítio, estado de defesa e as questões de rele
vância sobre as questões democráticas neste País. Desco
nheço as razões desta retirada. Havia um acordo para que
isso fosse votado. Creio, inclusive, que o Constituinte Egí
dio Ferreira Lima fez, hoje, nesta reunião, um ato de sacri
fício para contribuir com a solução desse problema, que
não sei de que forma foi imposto a esta Casa.

A minha revolta, Sr. Presidente, é que houve pressões
de fora para que essas coisas aqui acontecessem. Não foi
votada a emenda do Constituinte Nelson Carneiro e, final
mente, se obrigou praticamente o nobre Constituinte a
retirar a que transferia o Conselho de Defesa Nacional
para um capítulo seguinte; emenda própria e acordada por
todos aqueles que defenderam o parlamentarismo nesta
Casa.

Houve pressões espúrias a esta Casa Quero deixar o
meu protesto e dizer que, desta forma, não podemos mais
cooptar com os acordos de Liderança, submetendo o nosso
trabalho individual ao sacrifício, para vermos cumprir aqui
o~ acordos que foram cumpridos e que infelizmente, hoje,
nao o foram, com certeza por pressões advindas de seto
res militares deste País.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Remeto
o protesto de V. Ex.a às Lideranças.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr.
Presidente, gostaria, a título de explicação, que V. Ex.a
ouvisse e outros companheiros também que em relação
a esse episódio houve, claramente, um equívoco que levou
a retirada, pelo Senador Nelson Carneiro, desse destaque.

Manteve-se, ao longo de todo o tempo, a absoluta
concordância com o mérito da matéria e esperamos que
em Plenázlo, isso possa se transformar no que é a melho;
decisão em relação a esta matéria: sua aprovação e in
clusão no texto definitivo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presi
dente, secundando o pronunciamento do Constituinte
Ademir Andrade, tendo tido eu a responsabilidade inclu
sive de levar, com vistas à inclusão no acordo de Lide
ranças, emendas de companheiros meus, inclusive do
Constituinte Nelton Friedrich, nesse mesmo sentido e di
reção, da transposição de competências do Conselho de
Defesa para o Conselho da República, considero, também
e igualmente, profundamente lamentável que a nossa
renúncia às emendas individuais, em favor de um acordo,
até aí plenamente válido e bem intencionado, que após
a mudança dos termos desse acordo fiquem todos preíu
dícados e sem mais oportunidade sequer de defesa.
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Da mesma forma que em relação às emendas que
visavam os 4 anos de governo no parlamentarismo, fui
também intermediário de emendas desse tipo. Abdicamos
da prioridade a elas em favor da emenda do Constituinte
Nelson Wedekin na mesma direção, mas nunca o faríamos
se soubessemos que ia ser posta, em sua frente, com pre
judicialidade uma emenda de 5 anos.

Este, o protesto que também me permito, com a ge
nerosidade de V. Ex.a, haver registrado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não!
Registrado.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Brandão Monteiro.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO 
Não é para nenhum protesto, mas eu fizera uma questão
de ordem durante a Presidência do Constituinte Fernan
do Henrique Cardoso e S. Ex.a informara, na oportuni
dade, que não possuía condições de informar porque não
se encontravam sobre a mesa as emendas a que me referi.

Como sabe V. Ex.a, ficou decidido que votaríamos os
títulos ressalvados os destaques e que as emendas seriam
votadas em preferência dos títulos com prazos predeter
minados, vencidos os prazos, as emendas e os destaques
se não fossem votados iriam para o plenário. Na opor
tunidade desse decisório, também ficou estabelecido que
além dos líderes que representassem 2/3 dos Partidos
para resguardar o direito das minorias, poderiam também
Partidos ou líderes que representassem o número de 10
ou 1/10 da Comissão.

Fizemos desta forma. Encaminhamos as nossas pre
ferências e, lamentavelmente, na relação que foi expe
dida pela Mesa, essas preferências não constam.

Solicitaria a V. Ex.a que providenciasse a inclusão
dessas preferências, porque elas estão legalmente habi
litadas pelo Regimento e pelo acordo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Levarei
o problema à Mesa.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não!

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, gostaria de fazer uma consulta à Mesa, dada
a dificuldade que temos de trabalhar no plenário, porque
nós - e faço isso na condição de Více-Líder na Consti
tuinte- temos dificuldade em saber quem na verdade
está respondendo - quero fazer essa consulta oficial
mente à Mesa - pela Liderança do PMDB. Os entendi
mentos são mantidos em nome da Liderança exercida pelo
Constituinte Euclides Scalco que reconhecemos como Lí
der em exercício, mas, no plenário da Casa, quando temos
dificuldade de dirimir as dúvidas dos acordos, recorremos
às lideranças que se postam nesta mesa onde está escrito
Líder do PMDB e obtemos respostas constantes, como
hoje fiz ao Constituinte Antônio Britto: quem responde
pela Liderança do PMDB? E S. Ex.a disse: é o Constitu
inte Euclides Scalco. Mas, como infelizmente o nosso
Líder em exercício não permanece em plenário, as pessoas
que aqui estão, permanentemente, falam e encaminham
pela liderança.

Portanto, Sr. Presidente, para bom andamento dos
trabalhos do meu Partido junto as outras bancadas, gos
taria que amanhã, no início da reunião, tivéssemos por
escrito esta resposta para que pudéssemos encaminhar o
nosso trabalho da melhor forma, de maneira inclusive
objetiva. Não respondem pelos acordos os que aqui estão,

não respondem pela liderança os que aqui falam e nós
ficamos perdidos que nem cego em tiroteio nesta Casa,
sem poder adotar posturas que não sabemos ser ou não
ser do PMDB, o que nos confunde. O que nos tem orien
tado sistematicamente é a palavra do nosso Relator, que
presumimos seja sempre a palavra concensual do nosso
partido mas, essa coisa não pode continuar, Sr. Presi
dente.

Não quero denegrir com isso a imagem de qualquer
companheiro que aqui esteja exercendo com muito afeto,
carinho e dedicação essa tarefa. Apenas quero que o meu
Partido, como o maior partido desta Casa, responda-me
oficialmente, e gostaria de tomar conhecimento dela
amanhã, no início da reunião, porque será de muito pro
veito para nós do Movimento da Unidade Progressista,
para os companheiros de outros Partidos, que nos res
pondam oficialmente: quem responde pela Liderança da
Constituinte nesta Casa, inclusive na ausência do Cons
tituinte Euclides Scalco.

Muito obrigada. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tenho a

impressão de que poderia dar à IConstituinte Rose de
Freitas uma resposta apenas parcial. A Mesa também tem
o maior interesse de saber quem é o Líder e quem pelo
Líder fala na sua ausência. De maneira que remeto, por
um correio privilegiado, essa consulta ao próprio PMDB
e, amanhã, espero que o PMDB tenha a resposta para
V. Ex.a e para a Mesa - quem é o Líder e quem, na
sua ausência, responde por ele.
III - SUSPENSÃO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Pre
sidência vai suspender os trabalhos, convocando os Se
nhores Constituintes para a continuação da presente reu
nião, amanhã, 31-10-87 às 9:00 horas.

Está suspensa a reunião.
<Suspende-se a reunião às 21 horas e oito

minutos).

EM 31 DE OUTUBRO DE 1987

Presidência dos Srs. Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente; Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Pr-esident.e.
I - REABERTURA DA REUNIliO

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.
11 - COMUNICAÇÕES

Do Senhor Constituinte Paulo Ramos:
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi

dente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a

a palavra,

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, os trabalhos da Comissão de Sistematização, com
o esforço eoniunto de todos os seus integrantes, estão sen
do desenvolvidos com base em acordo das Lideranças. Na
turalmente os acordos f-eitos não podem ser encarados co
mo um desprestígio aos demais oonstítuíntes, já que o
objetivo é dar ao trabalho da Comissão de Sistematizacão
maior agilidade e eficiência. Entretanto, como temos Tece
bído, diariamente, uma relação dos destaques que serão
votados, devidamente ordenados, levanto a seguinte ques
tão de ordem: recebemos uma relação, e pretendo saber
- também espero que todos os membros da Comissão
sejam informados - se ela corresponde exatamente à T-e
lação de preferências encaminhadas à Mesa. Minha inda
gação é pertinente, porque ontem enfrentamos proble
mas, que considero extremamente desagradáveis, exata
mente porque a ordem dos pedidos de preferência não
obedecia à ordem de- preferência distribuída ao Plenário
da Comissão de Sistematização.
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o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A ordem
de preferência está em correspondência com a ordem de
apresentação dos destaques e também com o número das
disposições do projeto. Passamos a obedecer à seqüência
cronológica do projeto. De maneira que a planilha distri
buída, como V. Ex.a poderá verificar, está obedecendo à
ordem dos artigos.

Do Senhor Constituinte Carlos Sant'Anna:
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.

Presidente, encaminharei à Mesa da Comissão, para que
dirija à Mesa da Assembléia Nacional constituinte, a
questão de ordem que, sucintamente, vou expor.

Diz o § 1.0 do art. 26 do Regimento da Assembléia
Nacional Constituinte:

"Havendo parecer, e uma vez encaminhado à
Mesa, este será publicado no Diário da Assem
bléia Nacional Constituinte e em avulsos, sendo
o Projeto incluído em Ordem do Dia, obadeeído
o interstício de 24 (vinte e quatro) horas da dis
tribuição dos avulsos, para sua votação em pri
meiro turno."

Em primeiro lugar, portanto, este § 1.0 do art. 26. Em
segundo lugar, quero ler o art. 63 do Regimento da Assem
bléia Nacional Constituinte, que diz o seguinte:

"Admitir-se-á requerimento de destaque, pa
ra votação em separado, de partes de projeto ou
de substitutivo e de emenda do grupo a que per
tencer, devendo o requerimento ser apresentado,
por escrito até o início da sessão em que se der
o processo 'de votação respectivo."

Ora minha questão de ordem se estriba, em primeiro
lugar n~ fato de que ainda não foram publicados os avul
sos d~s Títulos I e II no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte. Houve apenas a distribuição desses avulsos.
Mas é muito claro o § 1.0 quanto à exigência de qu~ estes
sejam publicados antes da inclusao na Ordem do DIa. Por
outro lado a Mesa da Assembléia Naeíonal Constituinte,
não a Mes~ da Comissão de Sistematização - estou ape
nas registrando o fato, pois é a única oportunidade pú
blica que tenho para fazê-lo - marcou os dias 30 e 3~
para a apresentação de destaques, prazo que se encerara
hoje às 17h se não me falha a memória.

Todavia: o art. 63 é muito claro, guandÇl di~ !llf 13 "a
apresentação de destaques pode ser felta_ ate o ml!llo"da
sessão em que se der o processo de votação respectivo .

Assim, Sr. Presidente, faço este registro e. o entrega
rei à V. Ex.a escrito, pedindo a V. Ex.a o espeeíal obsequ~o
de encaminhá-lo à Mesa da Assembléia Nacional consü-
tuinte.

Documento a que se refere o Senhor Consti
tuinte Carlos Sant'Anna:

"Questão de ordem referente ao art. 63 do ReJft'mento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte

Sr. Presidente Constituinte Ulysses Guimarães,
O art. 26 do Regimento da Assembléia Nacional Cons

tituinte, no seu § 1.0, determina:
"Havendo parecer e uma vez encaminhado à

Mesa da Assembléia, este será publicado no Diá
rio da Assembléia e em avulsos, sendo o projeto
incluído em Ordem do Dia, obedecido o interstí
cio de 24 (vinte .ç quatro) horas da distribuição
dos avulsos para sua votação em primeiro turno."

No art. 63, o citado Regimento estatui:
"Admitir-se-á requerimento de destaque, pa

ra votacão em separado, de partes de projeto ou
de substitutivo ,e de emenda do grupo a que per
tencer devendo O requerimento ser apresentado,
por escrito até o início da sessão em que se der
o processo' de votação respectiva."

A dacísão da Mesa de fixar os dias 30 e 31, deste mês
de outubro, para apresentação de destaques aos Títulos I
e II fere, pois, os termos do art. 63 e do § 1.0 do art. 26
do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte.

Em face ·c.o que acabamos de demonstrar, soltcítamos à
Mesa desta Comissão esclarecer este plenário quanto ao
estatuto e termos legais em que se baseou para fixar os
dias 30 e 31 do mês corrente para apresentação de desta
ques ao Preâmbulo, Títulos I e TI da Redação Final do
Proj-eto de Constituição.

Sala das Sessões, 31 de outubro de 1987. - Constituin
te Carlos Sant'Anna."

Da Senhora Constituinte Sandra Cavalcanti:
A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI

Sr. Presidente, peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra V. Ex.a

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVA!'CANTI 
Sr. Presidente gostaria de obter uma ínformaçáo da Mesa
da Assembléia' sobre requerimento de minha autoria para
que fosse providenciada uma rede de televisões educativas
_ a cadeia da TVE. l!: bom não confundir, pois não estou
pedindo cadeia para ninguém, mas cadeia de en;issoras de
televisão, para, pelo período de uma hora e meia, respon
der a declarações feitas em um programa de televisão, ao
qual compareceu o Consultor-Geral da República, o emi
nente Dr. Saulo Ramos.

Na oportunidade, fiz questão de acentuar que reco
nheço no Dr. Saulo Ramos e em qualquer componente do
quadro do Governo do Presidente Sarney o direito de com
parecerem à televisão, em programas gerados por emis
soras comerciais, e dizerem o que pensam a respeito do
nosso trabalho e, principalmente, dos poderes constitu
intes. Não reconheço, porém, o direito de o Governo repro
duzir posteriormente o programa divulgado por uma emis
sora comercial, em determinado dia, utilizando-se de uma
cadeia de emisoras de tevês educativas que compõem uma
rede pública, mas sem dar aos membros da Assembléia
Nacional Constituinte meios para responderem ao que ali
foi dito.

Agora, Sr. Presidente, vejo com espanto que, terminada
a votação de ontem, o mesmo grupo volta à carga, desta
vez num editorial de hoje, sem assinatura, mas da respon
sabilidade do proprietário e do redator-chefe do jornal
O Globo onde é dito textualmente que estamos aquí usur
pando poderes, com a pergunta que foi exatamente a tôni
ca do programa do Consultor-Geral da República, Dr.
Saulo Ramos, que no programa dizia, de vez em quando,
a título de repetitiva insinuação:

"Qual é a origem do Poder Constituinte do
atual Congresso?" E, ao final, a frase predileta
que o Dr. Saulo Ramos usou no referido progra
ma: "Sem dispor de Poder Constituinte originário,
os caminhos do atual Congresso Constituinte na
discussão do sistema de Governo e de matérias
correlatas abrem-se mais sobre a subversão da
ordem jurídica que sobre o fortalecimento das
instituições € da credibilidade do poder político."

Sr. Presidente, esta afirmação é muito grave e muito
séria. Até agora ninguém tinha tido a audácia, o desplante
de, em editorial, contestar nossa presença numa Assem
bléia Nacional Constituinte com liberdade para redigir um
texto constitucional. Isto não é subversão, isto já é o
começo de uma orquestrada conspiração contra o nosso
trabalho. (Muito bem! Palmas) É preciso que a Assem
bléia Nacional Constituinte disponha de meios de recur
sos, Nem o Presidente da Assembléia NacionaÍ Constitu
inte, Dr, Ulysses Guimarães, nem os Presidentes da Oomís-
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são de Sistematização - inclusive V. Ex.a, um bravo luta
dor - nenhum de nós, seus integrantes, pode aqui, impu
nemente, ler este editorial e continuar a trabalhar sem a
evidente desconfiança de que algo se desenha na linha do
horizonte, de que há de fato a nítida intenção de contestar
o nosso legítimo poder de implantar no País um sistema
de governo que pareça o melhor para a maioria da Assem
bléia, um regime de governo que pode não agradar às atuais
autoridades do País e aos eventuais candidatos, mas que
pode ser - e será certamente - o nosso melhor instru
mento de trabalho.

De modo que, Sr. Presidente, termino meu pedido de
esclarecimento indagando de V. Ex.a por quanto tempo
mais teremos de aguardar a requisição de horário na tele
visão para dar a esses conspiradores, a esse grupo que
não quer mais a democracia no Brasil a resposta de que
carecem neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presi
dência, para colocar ordem nas intervenções dos Consti
tuintes, esclarece que o Constituinte Carlos Sant'Anna
inicialmente levantou uma questão de ordem lendo dispo
sições do Regimento Interno referentes à determinação de
serem publicadas as redações finais para efeito do rece
bimento dos destaques a serem apresentados em plenário.
De maneira que o prazo para a apresentação dos destaques
deveria ser posterior à publicação da redação final no
Diário da Assembléia Nacional Constituinte. O processo
que estamos adotando até o momento é o de que a pu
blicação e a distribuição dos avulsos das redações dos títu
los votados ensejam o inicio do prazo para a apresentação
dos destaques. Por isso é que foi previsto naquele acordo,
sob a Presidência do Dr. Ulysses Guimarães, que ontem e
hoje seriam os dias destinados à apresentação de destaques
para os títulos cujas redações tivessem sido aprov~das.

Inclusive comunico 'a V. Ex.as que foi aprovada também a
redação final do Título lU.

De maneira que, como esses destaques se destinam ao
Plenário da Assembléia Nacional Constituinte, a decisão
da matéria extrapola a competência da Mesa da Comissão
de Sistematização, que encaminhará imediatamente a
reclamação do Líder Carlos Sant'Anna, que realmente tem
procedência regimental à Presidência da Constituinte,
porque o prazo dos destaques deveria, na verdade, come
çar a ser contado a partir do momento em que fosse publi
cada no Diário da Assembléia Nacional Constituinte a
redação final das matérias anteriormente aprovadas.
Portanto, a decisão que a Presidência pode tomar é de
encaminhar a matéria ao exame do Presidente Ulysses
Guimarães.

Quanto ao pronunciamento da nobre 'Constituinte
Sandra Cavalcanti, desejo informar à Casa que, na reunião
que resultou na prorrogação do prazo até 30 de novembro,
para que a Comissão de Sistematização conclua a votação
do Projeto de Constituição, o assunto foi aventado e o
Presidante Ulysses Guimarães comprometeu-se com as
lideranças presentes e os representantes da Mesa da Comis
são de Sistematização no sentido de providenciar um pro
grama, em cadeia, de todas as televisões e rádios do País,
para que, com a colaboração de todas as lideranças parti
dárias se desse uma explicação à Nação e se contestasse
o que'pareceu aos que estavam presentes àquela reunião
um processo realmente premeditado ou uma espécie de
conspiração tendente a desmoralizar a eficiência não só
dos trabalhos desta Comissão, como também dos traba
lhos da própria Assembléia Nacional Constituinte, porque,
na verdade, a divulgação que se tem feito dos nossos tra
balhos e até da atividade pessoal de alguns companheiros,
inclusive de membros da Mesa da Comissão de Sistemati
zação, é negativa.

De maneira que o que podemos fazer é reiterar ao
Presidente Ulysses Guimarães a aceleração das providên-

eías que ficou de adotar, para que a divulgação dos nossos
trabalhos e a defesa da idoneidade e da legitimidade dos
componentes desta Assembléia sejam manifestadas publi
camente.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente a ilustre Constituinte Sandra Cavalcanti refe
riu-se a um pronunciamento na televisão feito pelo Con
sultor-Geral da República, Dr. Saulo Ramos. Dos váríos
companheiros com os quais tenho conversado, a grande
maioria não assistiu ao pronunciamento. Em que pese aos
comentários que possam ser feitos, em nenhum instante
daquele longo pronunciamento S. Ex.a ofendeu ou Ierru
a Assembléia Nacional Constituinte. Ao contrário, emitiu
opiniões que podem ser contrárias ao pensamento de vá
rios de nossos companheiros aqui presentes, mas qU'3
estão exatamente dentro daquele clima que a Assembléia
Nacional Constituinte deve tanto preservar, que é o clima
do contraditório, do direito de cada um expressar seus
pensamentos, suas opiniões e suas teses com liberdade.

Temos que reconhecer, ainda que possamos não con
cordar com algumas de suas opiniões, que o Dr. Saulo
Ramos as externou com competência, cultura e inclusive
com conhecimento jurídico. Possivelmente, o companheiro
que está falando de longe não assistiu ao programa e,
naturalmente, representa apenas a opinião divergente de
vários de nós, talvez até da maioria. A liberdade de im
prensa é fundamental para que tenhamos um regime
eminentemente democrático. Desde os tempos de Rui
Barbosa que se falava da importância da imprensa livre,
do seu contraditório, da sua capacidade de dizer tudo
aquilo que realmente venha à mente do jornalista e que
a imprensa seja capaz de repetir.

De sorte que somos livres para expressar, daquela
tribuna, as críticas mais ferozes contra o Governo, a so
ciedade e tudo o mais. Então temos que aceitar, com a
mesma liberdade com que as fazemos, aquelas criticas,
mesmo injustas, que nos são feitas.

E claro que estou de acordo em que a Assembléia
Nacional Constituinte possa criar mecanismos capazes de
também fazer o contraditório com o mesmo destaque e
o mesmo espaço, mas não posso estranhar que a imprensa
ou outras pessoas questionem certas decisões nossas. Esse
questionamento pode estar errado, mas é um direito de
quem o faz.

Por outro lado, isso é da essência, da própria natu
reza do regime democrático.

Sr. Presidente, estou falando porque vim à colação.
Não fui eu quem levantou o problema, porém estou aqui
fazendo a defesa da liberdade de imprensa, do direito
que jornais, como O Globo, têm de expressar as opiniões
que pretendam. Isso é fundamental ao exercício do pro
cesso e do regime democrático.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Constituinte José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
ilustres membros da Comissão de Sistematização, solici
tou-me o Relator Bernardo Cabral que, em seu nome e
dos demais integrantes da Relataria, expusesse a sua e
a nossa posição.

Em primeiro lugar, apresentamos a mais irrestrita
solidariedade às palavras corajosas da nobre Constituinte
Sandra Cavalcanti. A Relataria reconhece que, neste mo
mento, a Comissão de Sistematização, em nome da Assem
bléia Nacional Constituinte, precisa reagir com firmeza
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e veemência às ofensas e agressões contra a soberania
desta Assembléia Nacional Constituinte. A palavra usur
pação supõe que um poder menor se insurja contra um
poder maior. A palavra usurpação supõe que um poder
menor viola a integridade de um poder maior. Ora, no
momento em que se acusa a Assembléia Nacional Cons
tituinte de usurpadora, está-se tentando recusar a ela a
sua índesmentivel e inquestionável soberania. (Palmas)
lf: por isso que, com serenidade, mas com firmeza, a Rela
taria vê nas palavras da Constituinte Sandra Cavalcanti
a expressão fiel do sentimento e do pensamento que do
mina o espírito dos Srs. Constituintes.

Em nome da defesa dessa liberdade e da soberania,
apoiamos a proposição da nobre Constituinte Sandra Ca
valcanti. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra V. Ex.a, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente. na verdade, ainda há pouco, o nobre Constituinte
Carlos Sant'Anna fez referência à normalidade do con
traditório na vida democrática, com pessoas, ainda que
sejam autoridades do Governo, vindo expressar de pú
blico suas opiniões, ainda que delas possam certos setores
divergir. Esse princípio, em geral, é correto, e não pode
riamos dele divergir.

Contudo, o fato que estamos agora examinando e so
bre o qual a Constituinte está reagindo não tem nada a
ver com o que o Constituinte Carlos Sant'Anna acabou
de falar. Não existe um contraditório exposto; não exis
tem opiniões divergentes sendo apresentadas à conside
ração da Nação; o que existe é uma afronta insolente à
Assembléia Nacional Constituinte feita pelo chamado
"Grupo do Globo", que, há muito, em conluio com o Mi
nistério das Comunicações, vem avançando. Ele, sim. usur
pando poderes neste País, beneficiando-se de favores
dados pelo Governo Federal, de forma a mais impune,
vem atacando a Assembléia Nacional Constituinte e uti
lizando os favores do Sr. Saulo Ramos para denegrir os
trabalhos por ela realízado,

contra o que estamos protestando aqui com veemên
cia, porque a soberania aviltada o exige, independente
mente do tempo que para isso se use, é quanto ao prin
cipal editorial do jornal O Globo, que teria dito que
estamos levando em curso o que aqui está escrito: a
subversão da ordem jurídica e não o fortalecimento das
instituições. Sr. Presidente, na verdade, subversão da
ordem jurídica é, como diz o nobre Relator, pretender
questionar a soberania da Assembléia Nacional Consti
tuinte para tomar as decisões soberanas a respeito da
ordem jurídica nacional que estamos aqui tomando. O
jornal O Globo e todos os reacionários do País estão
efetivamente descontentes com a decisão que ontem to
mamos nesta Comissão, de alterar o sistema de governo.
Continua dizendo em seguida: "Quem deu legitimidade a
esses Congressistas para tomarem a decisão que ontem
foi tomada?". Ele próprio faz a referência, dizendo que
foi a eleição passada. E diz: "não deu, pois, mais legi
timidade aos congressistas que a admitida pelo menos
implicitamente, no titular da Presidência da República,
pelo tempo já estipulado do seu mandato".

Sr. Presidente, a legitimidade que os Constituintes
têm, dada pela eleição passada, não é a mesma que o
Presidente da República tem para dizer que tem seis anos
de governo, como diz o editorial de O Globo. Os seis anos
de mandato do Presidente Sarney, que ele supõe serem
legítimos, e que O Globo compara com a mesma legiti
midade desta Casa, são profundamente diferentes. Esta
Casa tem sua legitimidade assentada na opinião soberana

do povo brasileiro, e o mandato de seis anos do Presi
dente Sarney está assentado, lembremo-nos, no "pacote
de abril",

Foi o nefasto "pacote de abril", hoje repudiado por
todo o povo brasileiro, que estabeleceu pela primeira e
única vez neste País a idéia de que o Presidente da Re
pública José Sarney tem seis anos de mandato. Por con
seguinte, é inteiramente desconexo esse raciocínio de que
a legitimidade desta Casa é a mesma do mandato de Sar
ney. Esta Casa tem legitimidade para mudar, e o fará,
o sistema de Governo, mas não tem legitimidade para
permanecer seis anos no Governo o atual Presidente da
República.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên
cia declara encerrado o debate a respeito do assunto, para
que possamos contínuar a votação.

O SR. CONSTITUINTE JOS]f: GENOíNO - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio campos) - A Presidên
cia considera encerrado este episódio, porque já esclare
ceu ...

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, quero levantar uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên
cia acolhe os pronunciamentos porque somos uma Casa
política. Não podemos ficar distanciados das ocorrências
políticas que afetam a Assembléia Nacional Constituinte.
Por isso, solidariamente com os companheiros que aqui
se pronunciaram em defesa da soberania e do respeito que
merece a nossa legitimidade, iremos adotar junto ao Pre
sidente Ulysses Guimarães as providências que S. Ex.a já
se comprometeu a executar em defesa da imagem da
Assembléia Nacional Constituinte e da Comissão de Sis
tematização.

O SR. CONSTITUINTE JOS]f: MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, sem desmerecer os demais colegas, todas as
correntes políticas desta Casa têm o dever de se pronun
ciar.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - V. Ex.a,
num momento grave como este, não pode impedir essas
manifestações.

O SR. CONSTITUINTE JOSlf: MARIA EYMAEL - A
Democracia Cristã não pode ficar calada.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Peco a
palavra pela ordem, Sr. Presidente. '

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Se conti
nuarmos a transformar a Comissão de Sistematização
num "pinga-fogo político", não votaremos a matéria que
está em pauta.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Não é
questão de "pinga-fogo", Sr. Presidente. A questão é da
maior importância. com as sugestões a serem apresenta
das.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Temos da
adotar providências, com a cabeça fria, para prosseguir
mos os trabalhos.

Tem a palavra o orador José Lourenço.
O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - V. Ex.a

está concedendo a palavra ao Constituinte José Lourenço,
mas não se esqueça de que há pessoas que pediram a pa
lavra antes de S. Ex.a Não pode V. Ex.a privilegiar nin
guém nesta casa. Se conceder a palavra a S. Ex.a, haverá
da concedê-la aos que já a solicitaram antes.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.as es
tão defendendo o contraditório, e o Constituinte José Lou
renço é uma expressão do contraditório nesta Comissão.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE Peço
a palavra, em seguida, pela ordem.
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o SR. CONSTITUINTE JOS:Bi LOURENÇO - Parece
me que os grandes democratas neste País não querem
mais a imprensa livre no Brasil. Só se pode escrever ago
ra nos jornais aquilo que eles pensam, dizem e querem.
O que o O Globo escreve contra eles, não. O Glob,o tem de
ser silenciado imediatamente. Aliás, está bem de acordo.
bem à maneira de pensar desses democratas, hoje, com
voz, voto e até parecendo maioria na Assembléia Nacio
nal Constituinte do País. Querem silenciar-nos, e, simul
taneamente, um dos maiores órgãos da imprensa brasi
leira, aquele que traduz, com fidelidade, o pensamento do
nosso povo, diz hoje em voz uníssona: usurpação dos nos
sos poderes. Quer dizer, o direito do povo de escolher o
seu regime de governo. Isto é o que diz O Globo, interpre
tando a vontade e a opinião da maioria da Nação. Mas
isso tem de ser calado e silenciado para que, sorrateira
mente, possa passar o seu andor, como que dizendo ao
povo que o que vem aí agora é o sinônimo da maioria, a
vontade do País e o governo da salvação nacional, traduzi
do numa palavra, o parlamentarismo. Como bem diz O
Globo, parlamentarismo, sem ser a expressão da maioria,
é o Governo do caos. (Palmas)

O meu partido é de oposição ao parlamentarismo.
(Tumulto no Plenário)

Hoje, cumprimento o Sr. Roberto Marinho, grande
brasileiro que interpreta, mais uma vez, a vontade da Na
ção. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE- Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o Constituinte Ademir Andrade, que a havia soli
citado primeiro.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, gostaria de chamar a aten
ção de V. Ex.a, dos líderes desta Casa, dos Presidentes
Fernando Henri,que Cardoso e Jarbas Passarinho, aqui
presentes.

A Nação não está sabendo dissociar e ver de quem
é a responsabilidade pelo caos econômico em que se en
contra. As questões da recessão, do desemprego, da polí
tica econômica estão sendo veiculadas pela grande im
prensa como de responsabilidade da Assembléia Nacional
Constituinte. Assim não é possível continuar. Quero cha
mar a atenção da Casa para este fato e apresentar uma
proposta a V. Ex.a : chega de reclamar, é preciso tomar
mos medidas. Há poucos dias, vimos em todos os jornais
do Brasil - até em um pequeno jornal, o Diário do Pará
- duas páginas pagas pelo ex-Ministro Raphael de Al
meida Magalhães, divulgando o que o Ministério da Pre
vidência e Assistência Social estava tazendo. Quero dizer
às Mesas da Comissão de Sistematizacão e da Assembléia
Nacional Constituinte que também nós temos o dever de
mostrar à Nação brasileira o que estamos realizando nesta
Casa. Precisamos, da mesma forma que o ex-Ministro da
Previdência Social, publicar em todos os jornais do País,
ocupando quantas páginas sejam neeessárías, o que já
aprovamos, no Capítulo I e nos Títulos I, II e UI. Que o
povo julgue se estamos trabalhando corretamente, evi
tando esta pressão comprometida com o continuísmo, não
diria da imprensa, mas dos donos dos grandes jornais,
ousados e petulantes, como é o caso do Sr. Roberto Mari
nho, de O Globo. Se não nos preocuparmos com a cam
panha que se faz contra nós na imprensa, poderemos, a
qualquer momento, ter esta Casa fechada,

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Nobre Depu
tado Ademir Andrade, o tempo concedido a V. Ex.a já se
esgotou.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr. Pre
sidente, espero que este apelo não fique apenas em pala
vras, mas que V. Ex.a tome uma decisão sobre ele. Digo

mais: hoje é sábado e estamos trabalhando, mas o Jornal
da Constituinte, com cinco insignificantes minutos de
duração, não funciona aos sábados para mostrar o que
aqui estamos fazendo. Que este noticiário seja transmi
tido no rádio e na televisão também aos sábados, quando
estivermos atuando nesta Casa.

Este, o nosso apelo, no sentido de que V. Ex.a tome
providências sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra o nobre Constituinte José Genoíno. Peço a S. Ex.a
que respeite o tempo de três minutos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Serei bre
ve, Sr. Presidente.

O que está em discussão - esta a gravidade do edito
rial do jornal O Globo - não é a liberdade de imprensa,
nem o direito de o referido jornal emitir sua opinião
política. Chamo a atenção das lideranças, de toda a Casa
e, em especial, do Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte para a situação que se está criando com esse
editorial. Nossa preocupação não gira em torno do que
o Constituinte José Lourenço afirmou da tribuna, ou seja,
que o jornal O Globo está defendendo o poder nascido
do povo. Preocupamo-nos com a afirmação desse jornal
de que a Assembléia Nacional Constituinte não tem poder
originário para tomar essas deliberações.

Esta questão, Sr. Presidente, é grave, porque faz parte
de uma articulação de ultradireita existente dentro desta
Assembléia, para tentar, através desse questionamento,
dar-lhe um golpe, com a argumentação de que não tem
poderes para as deliberações que está tomando. Esta é
a questão de fundo. O que se discute não é a liberdade
de imprensa, nem o direito que tem o Sr. Roberto Marinho
de emitir sua opinião. Estamos atentos à articulação
existente, aqui e lá fora, de conspiradores, no sentido de
montar uma arapuca constitucional contra as delibera
ções soberanas da Assembléia Nacional Constituinte, a
partir do argumento de que ela não tem poder originário
para tomá-las.

Votamos pelo presidencialismo, mas repudiamos radi
calmente os termos desse editorial. E neste sentido que
remos reafirmar a atualidade e a importância da questão
levantada inicialmente pela Constituinte Sandra Caval-
canti. .

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Agradeço
a V. Ex.a a intervenção.

Com a palavra o Constituinte José Maria Eymael.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL 

Sr. Presidente, a questão foi colocada pelo ilustre Líder
do Partido da Frente Liberal em termos equivocados.
Não contesta esta Casa, Sr. Presidente - e não poderia
fazê-lo, dentro da postura democrática que a assinala -,
a total liberdade que têm os órgãos de imprensa de
expenderem suas opiniões, mormente através de editoriais,
nos quais é expressa sua posição e orientação. Esta é a
liberdade que cimenta, enerva e engrandece o próprio
sistema democrático. Mas queremos nos colocar frontal
mente contra os conceitos emitidos e 'O posicionamento
assumido no editorial referido.

Ontem, num dia histórico para a Pátria, 30 de outu
bro, ao meio-dia, esta Assembléia Nacional Constituinte
abril as portas para a construção de uma nova Nação,
onde, através do parlamentarismo, a sociedade efetiva
mente será governo.

O que fez o [ornal O Globo, de ontem, foi insurgir-se
contra o fato de o povo, agora, realmente poder assumir,
de forma rigorosa e perene, o comando da Nação. É neste
sentido, Sr. Presidente, que contestamos o editorial desse
órgão de informação, porque ele constitui uma falácia
em suas afírmações. Ao sol do meio-dia de 30 de outubro,
foi consumada a abertura de um novo caminho, onde,
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efetivamente, ao contrário do que ocorre agora, as oligar
quias serão afastadas do poder e o povo assumirá o
governo da Nação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao Constituinte Brandão Monteiro.

O SR. CONSTITUINTE BRANDAO MONTEIRO 
Sr. Presidente, toda a Casa conhece a posição do PDT e
deste orador em defesa do presidencialismo. Mas não
podemos, de forma alguma, aceitar os termos do editorial
do jornal O Globo, que fere, fundamentalmente, não o
parlamentarismo ou o presidencialismo, mas a soberania
desta Casa. Aliás, quero chamar a atenção dos Srs. Cons
tituintes para um fato: todas as vezes em que, por decor
rência da soberania desta Casa, pretendemos modificar
a sociedade corporativista do Brasil, fomos frustrados.
Quando aqui foi votada a possibilidade de o Congresso
fiscalizar, através de um órgão, as c-oncessões de rádio e
televisão, infelizmente esta Comissão a rejeitou. Que isto
fique como lição, para que esta Comissão tenha o direito
de votar livremente a favor de parlamentarismo ou do
presídencâalísmo, porque para isso aqui chegamos, e os
Constituintes representam, em última análise, o pensa
mento daqueles que os elegeram.

Embora discordando do parlamentarismo - mani
festei-me sobre o assunto quando ninguém discutia com
o pov-o esse sistema de governo - quero dizer que O Globo
não tem o direito de tentar conspurcar a Assembléia
Nacional Constituinte.

Reafirmo apelo a V. Ex.a, na qualidade de Presidente
em exercício da Assembléia, e ao Presidente Afonso Arinos,
no sentido de que solicitem ao Presidente Ulysses Gui
marães, o mais brevemente possível, nos termos do Regi
mento, a requisição de uma cadeia de rádio e televisão
para divulgar os trabalhos da Assembléia Nacional Cons
tituinte. É a quinta vez que faço essa solicitação, embora
o Presidente ainda não me tenha dado uma resposta.

Quero deixar o meu protesto contra a posição do
jornal O Globo e da grande imprensa, que procuram jogar
a opinião pública contra a Assembléia Nacional Cons
tituinte.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A sugestão
de V. Ex.a coincide com a posição já adotada pela Mesa
desta Comissão.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Nobres Cons
tituintes Aldo Arantes e Lysâneas Maciel, o Líder de
V. Ex.as, o Constituinte Haroldo Lima, já ocupou a tribuna
para tratar do assunto.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, é uma intervenção rápida. Sou um Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Acaba de
fazê-la o Constituinte Brandão Monteiro.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Gostaria
de também fazer uma colocação, já que estamos no final
dessa questão.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Peço a cola
boração de V. Ex.a para iniciarmos a votação.

Tem a palavra o Constituinte Lysâneas Maciel, que
havia pedido a palavra antes de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL
Sr. Presidente, na mesma linha de preocupação do Cons
tituinte Brandão Monteiro, admitimos que não está haven
do uma reação despropositada, pois todo mundo sabe do
poder que tem o Sr. Roberto Marinho neste País - nomeia
e mantém ministro. Mas, à medida que avançam os tra
balhos da Constituinte, surgem denúncias, como a do
Jornal do Brasil, de que está sendo organizado um grupo

de direita denominado "Centrão". Outra denúncia em
relação à soberania da Assembléia Nacional Constituinte,
segundo o jornalista Jânio de Freitas, da Folha de S. Pau
lo, é episódio que ocasionou a despedida de uma das mais

. ilustres e competentes jornalistas, de caráter nacional e
ínternaeíonal, Marílena Chiarelli. Em seu artigo, Jânio
de Freitas diz o seguinte:

"Vítima já de intriga que com ela indispôs
a TV Manchete, por equívoco tão óbvio que só
pode ser passageiro, a jornalista Marilena Chia
relli está agora enfrentando a baixeza de difama
ções que têm a mesma procedência da intriga:
gente que aparece como jornalista, mas outra é a
sua atividade principal - os chamados "serviços."

No programa "Brasil Constituinte", ele diz que está
havendo uma infiltração dos chamados "serviços". Que
"serviços" são esses? São aqueles elementos que estão no
jornalismo, como o antigo porta-voz do Departamento de
Imprensa do Gen. Figueiredo que agora é dublê de jor
nalista e que despediu essa moça, porque ela quis apre
sentar o contraditório. O jornalista Jânio de Freitas, com
a autoridade moral e intelectual que tem, diz que o que
está havendo em relação à Constituinte é uma tentativa
de desestabílízação, através da imprensa, por infiltração
de elementos do Serviço Nacional de Informações no setor
[ornalístíco, para atingir a soberania desta Assembléia.
Por isso é muito importante a nossa atenção ao votarmos
a concessão de serviços de radiodifusão sonora, imagem
e som porque, hoje, o Sr. Roberto Marinho e os repre
sentantes dos "serviços" infiltrados na imprensa são estí
pendiados pelos mesmos homens dessas associações da
direita e da extrema direita, que querem voltar ao antigo
regime que ínrelícítou este Pais.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Constituinte Aldo Arantes.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi
dente, o líder do PFL, quando assumiu a tribuna, disse
que setores minoritários desta Casa querem calar a im
prensa. Não se trata disso, até porque a denúncia inicial
partiu da Constituinte Sandra Cava1canti, integrante do
partido do Líder José Lourenço, que não é esquerdista nem
radical. E o Constituinte Brandão Monteiro, que é a favor
do presidencialismo, veio aqui para defender a soberania
da Assembléia Nacional Constituinte. Segundo esse edito
rial, a Assembléia Nacional constítuínte está usurpando
poderes, não lhe competindo elaborar uma nova Consti
tuição e, sim, reformar a Constituição da ditadura.

Ora, Sr. Presidente, apoiamos e aprovamos, na legis
latura passada, a convocação de uma Assembléia Nacio
nal Constituinte livre e soberana, tendo, portanto, com
petência e poderes não de reformar a Carta Constitucio
nal dos milrtares, mas, sim, de elaborar uma Carta intei
ramente nova. Esta, portanto, a questão que está em jogo.
O Sr. Constituinte José Lourenço, que já deu aqui mani
festações - S. Ex.a sim - de radicalismo ao rasgar, na
frente das câmeras de televisão, o Anteprojeto de Cons
tituição, vem mais uma vez se colocar ao lado dos grupos
econômicos contrários à soberania da Constituínte.

Há poucos dias, um outro jornal da grande imprensa,
O Estado de S. Paulo, propunha a convocação imediata de
eleições em todos os níveis. Ora, Sr. Presidente, convoca
ção imediata de eleições em todos os níveis é sinônimo
de golpe.

Quero ínsístír, Sr. Presídente, na proposta que fiz a
este plenário e que o Presidente Jarbas Passarinho levou
ao Presidente Ulysses Guimarães de que se coloque ime
diatamente no ar um programa de televisão para que a
Assembléia Nacional Constituinte possa levar ao povo
brasileiro a versão oficial dos acontecimentos que estão
sendo objeto de um ataque violento da extrema direita,
dos setores reacionários deste País.
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o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Sr. Constituinte Gastone Righi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, diante das sucessivas manifestações de várias li
deranças partidárias, o PTB não deseja ficar ausente. E,
ao levar o seu protesto, não quer, no entanto, que ele
tenha o cunho ou a natureza de alguns protestos aqui
enunciados.

Entendo que a imprensa tem até mesmo, quando erro
neamente, o direito e até mesmo o dever de expender o
seu pensamento, o seu critério sobre todas as matérias,
inclusive o de julgamento de nossos atos. Posso dívergír
disso e o faço agora. Não consigo compreender como um
jornal do quilate de O Globo, bem informado, com a auto
ridade que tem, possa, na realidade, dissentir em relação
aos poderes desta Assembléia Nacional Constituinte. Esta
Assembléia foi convocada, através da Emenda n.> 26, com
o qualificativo de livre e soberana. E me insurgi contra a
palavra "soberana". Tenho autoridade, portanto, agora,
para cobrar isso, porque a primeira emenda de convoca
ção da Constituinte foi de minha autoria. E a convocava
não com a qualificação de soberana porque mantinha res
trições em relação à Federação e à República. Pois bem,
a Emenda Sarney veio com a palavra "soberana", foi de
batida no Congresso Naeíonal e, finalmente, aprovada. Ela
é soberana porque está acima de tudo, acima da Consti
tuição vigorante, de suas restrições. Quando votaram nos
Constituintes que aqui estão, os eleitores sabiam que era
para que fizessem uma Constituição. Dizem que muitos
deles não o sabiam, mas, se não o sabiam, era porque
os veículos de comunicação, ou melhor, a imprensa não
cumpria o seu papel: ou omitiu-se ou foi ignorante, ou
mesmo preferiu ficar na critica superficial e leviana, ao
invés do caráter educativo, de informação 'e orientação
que deveria traduzir aos eleitores. E não se diga que os
veículos não têm penetração porque O Globo, como o veí
culo mais poderoso em termos de comunicação nacional,
chega a atingir setenta a oitenta milhões de pessoas.
Quando votaram em mim e em todos nós, os eleitores o
fizeram cônscios de que poderíamos mudar tudo neste País,
especialmente o sistema de governo. Na minha platafor
ma, eu, particularmente, digo-lhes: o primeiro tópico era
o parlamentarismo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Ouço o no
bre constituinte Siqueira Campos.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr.
Presidente, o Partido Democrata Cristão não se preocupa
com o que diz a imprensa; apesar de não sermos de es
querda, estamos perfeitamente de acordo com a célebre
estrofe da canção de Vandré: "Quem sabe faz a hora, não
espera acontecer". Só me incomoda muito a imprensa
quando ataca a honra, como o fez com a de Bernardo
Cabral, e incomoda-me muito que esta Comissão 'e a
Assembléia Nacional Constituinte não socorram o seu Re
lator, um dos homens mais eminentes e corretos deste
País. Ele não mereceu a crítica. Mas não teve a solida
riedade desta Comissão, quando a Folha de S. Paulo o ata
cou, de forma injusta e descontrolada, porque foi atingi
da nos seus interesses.

O que diz O Globo, a Folha de S. Paulo ou qualquer
outro jornal não nos preocupa. Sabemos o que fazer. Se
não o soubéssemos, não teríamos sido eleitos para ela
borar a nova Constituição. Aqui estamos para isto, não
com poder derivado, porque, se assim o fosse, teriam, sem
dúvida, sido convocadas eleições para um Congresso ordi
nário, que apenas, reformaria a Constituição em vigor. A
Assembléia tem poder originário; ela fará o necessário pa
ra a Nação, dentro do seu entendimento, não ultrapassan
do a delegação que os Constituintes receberam.

Sou parlamentarísta. Estou muito à vontade para di
zer isto. Não me incomoda o que diz O Globo ou a Folha
de S. Paulo, repito, a não ser quando assacam críticas à
honra de homens dignos, como Bernardo Cabral.

Há outro assunto que me preocupa, para o qual peço
providências. O Constituinte Ademir Andrade tem razão.
A Assembléia Nacional Constituínte não tem publicado o
que aqui temos feito. Isto é ruim. Ministros gastam três,
quatro páginas, um caderno inteiro de jornal. Nós não
usamos absolutamente nada para divulgar os avanços e
conquistas do povo brasileiro ocorridos neste recinto sa
grado, que deve ser respeitado por todos os jornais. Se
eles não nos respsttarem, que prevaleça o julgamento po
pular, e certamente a Nação castigará os órgãos da im
prensa que estiverem errados. Não me incomoda a liber
dade de imprensa. A Democracia Cristã Brasileira, atra
vés do PDC, defende que não seja maculada honra algu
ma e lamenta profundamente a falta de solidariedade a
Bernardo Cabral.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o nobre Constituinte Roberto Freire.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Quero
apenas dizer que a manifestação de hoje é justa. Vamos
sorrer ainda outros ataques, e não apenas de O Globo.
Não é a primeira vez. Já fomos chamados de usurpadores
- talvez o sejamos novamente amanhã - a partir exa
tamente do que é fundamental. A Assembléia Nacional
Constituinte é um fórum demoerátíoo, talvez o único que
o País já teve. Por isto, ocorrem esses atentados, cuja
gravidade não decorre da liberdade de imprensa, que deve
ser mantida, mas, sim, da trama golpísta, por trás dos
ataques à Assembléia Nacional Constituinte. Quanto a
isso, o que podemos fazer é estar alertas e trabalhar. E
é o que faremos!

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra o nobre Constituinte Jamil Haddad.

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Não que
ria vir ao microfone, para falar sobre esse assunto, por
que vários Constituintes, altamente gabaritados, já exter
naram ponto de vista igual ao meu. Mas, verífícando que
todos os partidos, com assento nesta casa, através de
suas lideranças, vieram pronunciar-se, não poderia dei
xar de trazer também meu mais veemente protesto contra
o editorial de O Globo. Atingir o regime democrático é
uma tônica desse veículo de imprensa.

Sr. Presidente, não há dúvida de que existe um mo
vimento golpista em marcha. O Estado de S. Paulo, há três
dias, propunha eleições imediatas, em todos os níveis, o
que sígnífícaría encerrar os trabalhos da Assembléia Na
cional Constituinte. Temos movimentos de militares, reu
nindo-se- às eseâncaras e pronunciando-se contra esta
Assembléia. Mas quero deixar bem claro, neste momento,
que não interessa ao Sr. Roberto Marinho o regime de
mocrático, porque nele os contratos lesivos à Embratel
feitas com sua empresa e com o Sr. Amador Aguiar, do
Bradesco, não se configurarão. As denúncias dos empre
gados, publicadas em vários órgãos da imprensa, fizeram
com que houvesse um recuo da empresa. Não interessa
a esses donos do pod-er, à cúpula da imprensa - não me
refiro aos brilhantes jornalistas que trabalham nesses
veículos de divulgação - a democracia, e muito menos
o parlamentarismo, porque este será comandado por um
gabinete saído desta Casa, e todos os seus atos serão
cristalinos, claros, como um livro aberto. As decisões não
serão tomadas em gabinetes do Poder Executivo, e esta
.Casa, criticada diuturnamente, receberá críticas também
se o Primeiro-Ministro e seu gabinete não agirem corre~
ta mente.

E ~ povo terá d.ireito de novamente exigir, através
de moçao de desconfiança, que seus representantes sejam
destituídos e novos parlamentares venham para esta Casa.
O i egíme democrático pleno não interessa a O GlObo
nem aos jornais que querem manter suas mordomias
através dos bancos oficiais, às custas do sacrifício da po~
pulaçâo brasileira.
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o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao Constituinte Victor Faccioni.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI - Sr.
Presidente, todas as bancadas manifestaram seus pontos
de vista. Não poderia deixar de registrar também o pen
samento da bancada do PDS.

O Líder em exercício, Senador Virgílio Távora, pediu
me que o fizesse, demonstrando o espirito democrático
que preside nossa bancada e a orientação da mesma na
Assembléia Nacional Constituinte.

O Constituinte Virgílio Távora votou a favor do pre
sidencialismo. Nós outros somos parlamentaristas. Evi
dentemente, não nos surpreenderia que o jornal O Globo
abordasse o mérito da decisão, mas causa espécie que ele
critique a legitimidade da Assembléia Nacional Constitu
inte para mudar o sistema de governo. A admitir-se essa
crítica, estaria a Constituinte, inclusive, diminuída pe
rante o próprio ,Congresso Nacional, pois a ele seria per
mitido mudar o sistema de governo - e Raul Pila foi
um dos que apresentaram à Casa maior número de pro
postas e emendas constitucionais nesse sentido. O Con
gresso Nacional chegou a examinar, inclusive em comissão
mista, na legislatura anterior, propostas neste sentido,
pendentes de decisão. Por que motivo, agora, a Assembléia
Nacional Constituinte não poderia fazê-lo?

Sr. Presidente, é a mais fundamental das mudanças
a que diz respeito ao sistema de Governo. Creio que,
efetivamente, não poderíamos silenciar diante das res
trições à livre soberania da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Ontem, o Constituinte Afonso Arinos falou em nome
de todas as bancadas, exceto da minha, porque nela a
Liderança tem posição contrária à mudança do sistema
de Governo, embora a maioria dos seus membros seja
favorável ao parlamentarismo. Essa maioria foi manifes
tada, inclusive, nos votos dos eminentes Constituintes
Antônio Carlos Konder Reis e Gerson Peres. No plenário,
nossa bancada ratificará a sábia decisão desta Comissão
de Sistematização, que se iniciou com o parecer dos Cons
tituintes José Fogaça e Egídio Ferreira Lima e com a
ratificação do Relator-Geral Bernardo Cabral, eminentes
Constituintes que homenageio pela pertinácia, inteligência
e sensibilidade que tiveram em colher do momento na
cional o anseio do povo brasileiro por mudanças. E a
mais fundamental das mudanças é a adoção do sistema
parlamentarista de governo.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Concedo a
palavra ao Constituinte Adolfo Oliveira, nobre Líder do
PL.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, votei a favor do presidencialismo, mas tenho
o maior respeito pela decisão soberanamente adotada
pela Comissão de Sistematização. Aqui estamos para tra
zer nossa palavra de solidariedade ao Poder Constituinte
do País e para lutar exclusivamente em defesa dos ver
dadeiros interesses do Brasil, dos interesses dos traba
lhadores dos pequenos empresários e da classe média,
mas nunca para servir aos caprichos e desígnios daqueles
que ímagínaram poder ditar a esta Oasa a Constituição
do seu interesse, da preservação dos seus privilégios, da
manutenção odiosa da exploração das nossas riquezas e
do nosso povo. O Partido Liberal é a favor das reformas
democráticas e sociais. Estamos aqui para isso e esse é
o único compromisso que temos. Para aqui viemos - nós,
pessoalmente, de volta após um recesso voluntário de
doze anos - a fim de cumprir o nosso dever, exercendo
a função que o povo nos outorgou no dia 15 de novembro.
O PL jamais participará de qualquer conchavo, de qual
quer manobra ou de qualquer estrutura que se pretenda
armar para subverter os poderes da Assembléia Nacional

Constituinte, para deturpar a vontade do povo e fazer
com que, com manobras orquestradas, se invista contra
esta Casa. Isso não tem nada a ver com a liberdade de
imprensa, que prezamos e defenderemos até o fim. Pes
cadores de águas turvas querem manobrar interesses que
pertencem exclusivamente ao povo brasileiro. O tributo
pago por uma das melhores figuras deste País, homem
de dignidade a toda prova, o Relator Bernardo Cabral
(Palmas), é o preço que temos de pagar para sermos
fiéis, leais e corretos ao compromisso que temos com o
Brasil e com os brasileiros que querem trabalhar e me
lhorar a sua qualidade de vida.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - As Mesas
da Assembléia Nacional Constituinte e da Comissão de
Sistematização estão certas de que a inquietação mani
festada por certos setores privilegiados está resultando
exatamente do trabalho que estamos desempenhando nes
ta Comissão. O produto deste esforço está provocando
essa inquietação numa campanha orquestrada contra a
Comissão de Sistematização da Assembléia Nacional
Constituinte, mas a resposta que devemos dar é conti
nuarmos os nossos trabalhos intensamente e com inde
pendência para que possamos continuar livres e implan
tar neste País uma ConstitUição que assegure ao povo
tadas as liberdades, impedindo quaisquer privilégios.

Passemos ao Destaque n.o 7327, do Constituinte Nel
son Carneiro, que se destina a inserir alguns parágrafos
no art. 98 do texto do projeto.

ooneedo a palavra ao nobre Constituinte para enca
minhamênto do seu destaque.

III - ORDEM DO DIA

VOTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

TÍTULO IV (Continuação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Há reque
rimento de preferência do Líder Euclides Scalco para o
Destaque n,v 7327, do ilustre Constituinte Nelson Car
neiro, sobre a ES n.v 26907/1.

Em votação a preferência. (Pausa) Aprovada.
Destaque n.o 007327-87 - Emenda n.? ES

26907-1, (em parte) do Sr. Nelson Carneiro "que
substitui o Título V do Substitutivo n,? 1 (subs
titui os arts. 98 a 101 do Substitutivo n.O 2 pelos
arts. 121 a 126 da referida Emenda)". (318.a vo
tação)

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, agora que estamos todos
tranqüilos, já que manifestamos todo o nosso repúdio à
nota publicada pela imprensa, quero pedir a atenção dos
ilustres .Constituintes para a emenda que se vai votar e
que possibilita duas oportunidades de exame à Câmara.

O trabalho do eminente Relator Bernardo Cabral de
termina que a Câmara seja convocada para apreciar a in
dicação do Primeiro-Ministro, aprovando-a ou rejeitan
do-a. Em seguida, a Câmara poderá eleger o nome que o
Presidente da República aceitará ou não.

A emenda que se vai votar possibilita essa primeira
indicação. Se a Câmara rejeitar essa primeira indicação,
haverá uma segunda oportunidade. O Presidente enviará
o segundo nome, que a Câmara rejeitará ou não. Portanto,
só depois, então, a Câmara elegerá o seu candidato, o que
lhe assegurará mais tranqüilidade, porque, ao invés de ter
uma única oportunidade, ela terá duas oportunidades se
guidas de examinar os nomes indicados pelo Governo. E
poderá, nas duas vezes, rejeitar esse nome. Na outra, po
deria uma vez, e essa é a grand-e modificação que
existe nesta emenda, que deve ser votada em bloco, do art.
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98, § 2.0 ao art. 101. Trata-se de uma arquitetura harmôni
ca do funcionamento do sistema de Governo, a formação
do Governo, como ele se organiza. Hoje não discutimos
mais parlamentarismo ou presidencialismo. Agora, enquan
to for vitoriosa a tese parlamentarista, todos devemos co
laborar para que a tese seja aperfeiçoada o mais possível
e, se afinal o parlamentarismo for aprovado pelo Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte, teremos os instru
mentos para que os hoje presidencialistas e os parlamen
taristas possam ter estrutura melhor.

Sr. Presidente, apelo para a Comissão no sentido de
que aprove em bloco essas emendas, do art. 98, § 2.0 , ao art.
101, porque é todo um conjunto de medidas.

Concluindo, quero lembrar que fui o Relator da emen
da parlamentarista de 1961. Naquele momento agitado da
vida nacional, ela foi aprovada, em forma de emenda cons
titucional, por um Congresso que não tinha poderes consti
tuintes, e foi aplaudida pelos que hoje combatem um tex
to votado pela Assembléia Nacional Constituinte, convoca
da pelo Presidente da República sem qualquer restrição.
Não há, portanto, coerência na posição dos que aplaudi
ram, ontem, a emenda de 1961 votada por um Congresso
que não tinha poderes Constituintes e hoje criticam a apro
vação desta emenda votada por uma Assembléia Nacional
Constituinte eleita soberanamente pelo povo e convocada,
pala primeira vez na História do Brasil, sem qualquer li
mitação, podendo até extíngüír a República e restabelecer
a Monarquia.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Plínio Arruda Sampaio para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, gostaria apenas de fazer uma pergunta
ao Senador Nelson Carneiro para esclarecer a nossa posi
ção. Não sabemos se a emenda de S. Ex.a retira ou corta
algum artigo, porque não conseguimos ouvir sua explica
ção.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên
cia está em condições de esclarecer V. Ex.a A emenda do
Senador Nelson Carneiro acrescenta parágrafos ao art. 98
e suprime o art. 101, que passa a ser um parágrafo do art.
98. A redação constante do Substitutivo I passa a ser in
corporada. Então, a matéria pode ser votada em conjunto,
como S. Ex.a sugere, por causa da sua conexão. Não há
prejuízo em que a matéria seja votada conjuntamente, por
que apenas adiciona dispositivos ao art. 98 e suprime o
art. 101, em conseqüência dessa adição.

O SR. CONSTITUINTE BRANDãO MONTEIRO - Sr.
Presidente, gostaria de saber o que está em votação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Está em vo
tação o Destaque n.o 7327, do Senador Nelson Carneiro,
referente à Emenda n.O 26907, conforme consta da plani
lha. Conforme está na coluna de observações, o objetivo,
como expus há pouco, é acrescentar alguns parágrafos ao
art. 98, eliminando o art. 101, que fica transformado em
parágrafo. Assim, ele regula o processo de apresentação
do programa da governo pelo Primeiro-Ministro à Câmara
dos Deputados. Ê apenas um problema de processo.

Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Antônio
Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Celso Dourado,
Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Gaspa
rian, Fernando Henrique Cardoso, Francisco Pinto, Harol
do Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, João Herrmann
Neto, José Fogaça, José Paulo Bisol, José Richa, José Ser
ra, José Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo
Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo
Bezerra, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de

Senna, Wilson Martins, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues,
Délio Braz, Euclides Scalco, Israel Pinheiro, João Natal,
Jorge Hage, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vilson Souza,
Alceni Guerra Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Tha
me, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, José Jorge, José Lins,
José Thomaz Nonô, Marcondes Gadelha, Sandra Cavalcan
ti, Jesualdo Cavalcanti, José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti,
Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder Reis, Virgílio Tá
vora, Adylson Motta, Victor Faccioni, Francisco Rossi, Gas
tone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Sil
va, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Siqueira Cam
pos, Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad. Vota
ram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Edme Ta
vares e José Lourenço. ABSTENÇÃO dos seguintes Senho
res Constituintes: Nilson Gibson, Rodrigues Palma, Eraldo
Tinoco, Luís Eduardo, Jofram Frejat, Paes Landim, José
Luiz Maia, José Maurício, Bocayuva Cunha e Luiz Salomão.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 72 Constituintes; vo
taram NAO 02 Constituintes; abstiveram-se de votar
10 Constituintes. Total: 84 votos. O destaque foi aprovado.

Há um pedido de preferência do Constituinte Afonso
Arinos para um destaque de sua autoria.

S. Ex.a retira o destaque. S. Ex.a tem a palavra para
justificar a retirada.

O SR. CONSTITUINTE AFONSO ARINOS - Srs. Cons
tituintes, solicitei a retirada do destaque porque a matéria
já está incluída em outro projeto destinado a consolidar
as disposições anteriores existentes no Substitutivo Ber
nardo Cabral, onde foi adotada a mesma intenção.

A minha intenção de manter a possibilidade de o Se
nado legislar na ausência presumível da Câmara durante
o período de sua dissolução desaparece, porque, com a
nova redação, a Câmara não ficará dissolvida propriamen
te, os mandatos serão mantidos até que se renove a Câ
mara. Deixou de existir a razão pela qual apresentei o des
taque. Era isso que queria explicar à Casa e a V. Ex.a,
com os meus agradecimentos.

Destaque n,? 5405-87, do Sr. Carlos Chiarelli
Emenda n,v ES-33038-1, do Sr. Carlos Chiarelli e
Arnaldo Prieto, "que dá nova redação ao art. 88,
aditando um § 2.0 Dá nova redação ao inciso XIV
do art. 104 e adita § 2.0 ao art. 107, do Substitutivo
n,v 2". (319.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Destaque
do Senador Carlos Chiarelli, referente ao inciso XIV do
art. 104 do Substitutivo 2. Trata-se de emenda substitutiva.

Tem a palavra, para encaminhar, o Constituinte Carlos
Chiarelli. (Pausa)

A Presidência solicita ao Constituinte Carlos Chiarelli
um ~sc~arecimen~? preliminar. O texto do Projeto, no art.
104, mCISO XIV, ja estabelece o comparecimento do Primei
ro-Ministro às duas Casas do Congresso Nacional ou às
suas comissões,. quando convocado, ou requer data para
o ~eu .comJ?areClmento. Quer dizer, temos a impressão à
prrmeira VIsta, que o Primeiro-Ministro já dispõe da fa
culdade de comparecer às duas Casas do Congresso e so
mente quando se tratar de comissões é que seria convo
cado. Peço a V. Ex.a que exponha seu entendimento por
que talvez não seja necessário manter o destaque. '

SI SR. CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, no texto do Projeto
Cabral II, com relação à competência do Primeiro-Ministro

fala-se que ele. deve comparecer a qualquer das Casas do
Congresso Naclonal ou às suas comíssões, quando convoca
do, ou requerer data para seu comparecimento.

A emenda propõe que "compete ao Primeiro-Minis
tro comparecer regularmente ao Congresso Nacional ou
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às suas Casas e participar das respectivas sessões na
forma regimental".

Em primeiro lugar não se trata de ato isolado, episó
díco, não se trata de uma participação espasmódica ou
eventual. Trata-se de uma competência regular, normal e
permanente. E o que ocorre, por exemplo, na Inglaterra,
onde o Primeiro-Ministro todas as quartas-feiras compa
rece perante a Câmara dos Comuns para debater o tema
específico da atualidade política do país. Em segundo lugar,
isso, em termos efetivos, haverá de ser definido por meio
do Regimento das próprias Casas do Congresso. Portanto,
são duas implementações específicas. Primeiro, a regulari
dade no comparecimento, para não haver essa sistemática
a que estamos acostumados quando da presença dos ~i

nístros, onde há todo um ritual de situações eventuais e
uma posição de debate de visível inferioridade para o
Parlamentar perante o Ministro. Segundo, as regras do
processo, data, momento, condições, assiduidade, regulari
dade, tudo isso nos moldes, nos termos, no espírito do sis
tema parlamentarista, será fixado rigorosamente pelo
Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo, de onde sai o
próprio Primeira-Ministro portanto, a quem deve ele pres
tar, em nome do interesse popular, as satisfações e de
quem deve receber as cobranças normais.

Esta é a razão da emenda, que não altera o espírito
da proposta original, mas oferece implementação prática e
eficácia, de modo a valorizar o Congresso e a torná-lo
muito mais operativo e submetido às nossas regras a par
ticipação do Primeiro-Ministro, que será membro originá
rio do próprio Congresso. Por isso, deve aqui, comparecer
semanalmente e prestar contas da sua atividade.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Não há ora
dores inscritos.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GAD'ELHA 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem,
aproveitando a presença do Constituinte Carlos Chiarelli
na tribuna. Não há nenhuma dúvida quanto à consistên
cia de sua argumentação. Mas queria saber qual a redação
exata que entra no lugar do inciso XIV. Qual o número
do artigo?

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CIDARELLI - Sr.
Presidente, V. Ex.a permite?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Pois não.

O SiR. CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI - É o
art. 104, inciso XIV:

"Comparflcer regularmente ao Congresso Na
cional ou às suas Casas e participar das respecti
vas sessões, na forma regimental."

Esse é o texto da proposta de emenda a ser inserida
se aprovada pela Casa, substituindo o inciso XIV do art.
104, do Cabral !I.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, pela ordem, solicito uma informação. Não con
segui entender ainda qual o dispositivo que está sendo
emendado e qual o texto da emenda utilizado para essa
substituição.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - O disposi
tivo é do art. 104, inciso XIV.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente pela anotação distribuída pela Mesa diz-se
que a eme~da do Constituinte Carlos Chiarelli é relativa
ao art. 102. Na anotação que me foi brindada pela Lide
rança do PlVIDB se diz que O art. 102 mantém a sua reda
ção original. De maneira que queria ser esclarecido sobre
qual a matéria realmente em votação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A matéria
que está sendo submetida à votação é o art. 104, inciso XIV.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, é o art. 104?

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - É o art. 104
do Substitutivo n.

Vou ler o texto da emenda para V. Ex.a comparar. A
modificação é muito pequena. O texto diz o seguinte:
"Comparecer a qualquer das Casas do Congresso Nacional
ou às suas Comissões, quando convocado, ou requerer data
para o seu comparecimento".

Este é o inciso.

O SR. CONSTITli"'INTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, qual o dispositivo da emenda?

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - O Consti
tuinte Carlos Chiarelli propõe: "Comparecer regularmente
ao Congresso Nacional ou às suas Casas e participar das
respectivas sessões, na forma regimental".

Então, S. Ex.a transfere para os Regimentos do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados a regulação do pro
cesso de comparecimento do Primeiro-Ministro àquelas
Casas.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, poderia V. Ex.a informar-me qual o artigo da
emenda utilizado para alcançar esse objetivo?

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Ê a Emenda
n.? 33038, que se encontra na pág. 2992 do livro.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA - Ê
a pág. 2992, que corresponde ao art. 102 da Emenda Chia
relli.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - É porque,
no Substitutivo, o artigo tinha outro número.

O que importa é V. Ex.as verificarem a matéria e a
emenda.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BAtRBOSA - Sr.
Presidente, já fui informado aqui.

Eu gostaria de confirmar com V. Ex.a, para que fique
transcrito nos Anais: o dispositivo utilizado é o art. 102,
inciso XIV, da emenda em destaque? É só para conrírmar,
a fim de que não haj a confusão por parte da Mesa, e o
texto, depois, não seja deturpado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Está correta
a observação de V. Ex. a.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, mais um esclarecimento. Já que estamos vo
tando o art. 104, pergunto a V. Ex. a o que ocorrerá quan
to aos arts. 97, 99, 100, 102 e 103. Não há emendas sobre
eles?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A matéria
referente aos arts. 98 até 102 foi anteriormente aprovada
em conjunto, quando se votou a emenda do Constituinte
Nelson Carneiro. Todas as emendas referentes a estes dis
positivos foram aprovadas em conjunto.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Mas,
Sr. Presidente, mediante indagação do Constituinte
Brandão Monteiro, V. Ex. a informou que o objeto da
emenda do Constituinte Nelson Carneiro alcançaria os
arts. 98 e 101, e não os arts. 99, 100 e 102.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Sr. Consti
tuinte, o art. 98 teve o acréscimo nos dispositivos indica
dos na emenda do Constituinte Nelson Carneiro. O art. 101
foi convertido em parágrafo. Esta foi a modificação. Já é
matéria vencida.
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o SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra, pela ordem, o nobre Constituinte Marcondes Gadelha.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, em meio a toda essa balbúria e confusão,
V. Ex.a deixou de explicitar que esta questão é a própria
essência do parlamentarismo, a responsabílízação para
que o Poder Executivo se regulamente perante o Congresso
Nacional. É isso que lhe dá a caracterização maior. Então,
é preciso que V. Ex.a esclareça bem a Casa sobre o sen
tido do que vamos votar, para que esta Comissão vote com
a consciência e a convicção devidas.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Constituin
te Marcondes Gadelha, a emenda é muito simples e está
circunscrita ao comparecimento do Primeiro-Ministro às
duas casas do Congresso Nacional. É só isso. O Senador
Carlos Chiarelli, com seu espírito prático, propõe que o
Regimento das duas Casas do Congresso Nacional regule
em detalhes esse comparecimento. Não há nenhum proble
ma.

Gostaria de contar com a colaboração de V. Ex.a para
podermos votar.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, peço a V. Ex.a a palavra para encaminhar
a votação favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a vai
pronunciar-se contra ou a favor?

O SR. CONSTITUINTE MAíRCONDES GADELHA - A
favor.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Então, peço
a V. Ex.a que colabore com a Mesa, porque O Senador
Carlos Chiarelli já encaminhou a votação favoravelmente.
Pediria a V. Ex.a que permitisse que fizéssemos logo a
v-otação, que é o que V. Ex.a também deseja.

O SR. MARCONDES GADELHA - Não posso encami
nhar a votação a favor?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não houve
orador contra. Houve somente pronunciamento do próprio
autor. Desta maneira, não se justifica V. Ex.a suplementar
o encaminhamento do autor.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, eu gostaria, então, de reiterar meu pe'!i~o
junto a V. Ex.a no sentido de que esclareça a Casa defíní
tivamente este assunto porque esta não é uma emenda
qualquer, mas matéria que incide sobre a própria nature
za e essência do regime parlamentar. É preciso que a Casa
tenha isto bem esclarecido. Há companheiros que sequer
sabem localizar o ponto de confronto em cada um dos
textos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em atenção
a V. Ex.a mais uma vez esclareço que o art. 104 trata das
atribuições do Primeiro-Ministro, incluindo, entre elas, o
seu comparecimento às duas Casas do Congresso Nacional.
A emenda não apenas dispõe que o Regimento das duas
Cassas regule, em detalhes, as convocações do Primeiro
Ministro, quando necessárias, mas que ele, espontanea
mente disponha da faculdade de aqui comparecer.

Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Antônio
Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Celso Dourado,

Egídio Ferreira Lima, Fernando Gasparian, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Cal
mon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José Ignácio
Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa, José Serra, José
Ulísses de Oliveira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ra
mos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Rodrigues
Palma, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de
Senna, Wilson Martins, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues,
Délio Braz, Euclides Scalco, Israel Pinheiro, Jorge Hage,
Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Afonso Ari
nos, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Car
los Chiarelli, José Jorge, José Lins, José Thomaz Nonô,
Marcondes Gadelha, Sandra cavalcanti, Jesualdo Caval
canti, Mozarildo Cavalcanti, Valmir Oampelo, Antônio Car
los Konder Reis, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson
Motta, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilácqua.
Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo
Oliveira, Siqueira Campos, Haroldo Lima, Roberto Fr,eire e
Jamil Haddad. Votou NÃO o Senhor Constituinte Edme
Tavares. ABSTENÇÃO dos seguintes Senhores Constituin
tes: Nilson Gibson, Eraldo Tinoco, Luís Eduardo, JOfran
Frejat, José Maurício, Bocayuva Cunha e Luiz Salomão.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 70 Constituintes;
votou NãO 1 Constituinte; abstiveram-se de votar 7 Cons
tituintes. Total: 78 votos. O Destaque foi aprovado.

Destaque n.o 005405-87, do Sr. Carlos Chiarelli
- Emenda n.o ES-33638-1, dos Srs. Carlos Chiarelli
e Arnaldo Prieto, "que dá nova redação ao art. 88,
aditando um parágrafo 2.°, dá nova redação ao
inciso XIV do art. 104 e adita § 2.° ao art. 107, elo
Substitutivo n.f} 2". (320.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passamos à
votação do destaque do Senador Carlos Chiarelli, referente
ao art. 107 do Substitutivo, sendo que o parágrafo único
do mesmo artigo passará a ser o parágrafo 1.0, porque
existe uma emenda aditiva de S. Ex.a A emenda se refere
ao parágrafo 2.0 do art. 71, do primeiro substitutivo, que
diz:

"O Líder da Oposição e o colégio de seus
Vlces-Líderes autorízados a responder pelos assun
tos correspondentes às pastas ministeriais exis
tentes, gozarão, no que couber na forma regimen
tal, de tratamento compatível com o concedido
em lei ao Primeiro-Ministro e aos demais mem
bros do Conselho de Ministros."

Em votação.

Constituinte Carlos Chiarelli, deseja V. Ex.a enca
minhar?

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI - Sr.
Presidente, apenas gostaria de enfatizar a característica
da emenda aditiva.

No sistema parlamentarista, é absolutamente indis
pensável a definição específica da oposição. E, mais do
que isso, faz-se imprescindível que passe a ter aquela pos
sibilidade de amplitude de atribuições dentro da esfera
parlamentar de competência, que também se assegura ao
Governo, já que ambos decorrem de representação do Po
der Legislativo. O que a emenda visa, ao inserir este § 2.0
é a que o Líder da Oposição e o colégio dos seus Vice
Líderes, autorizados a responder pelos assuntos corres
pondentes às pastas ministeriais existentes, gozarão, no
que couber, na forma regimental, de tratamento compa
tível com o concedido em lei ao Primeiro-Ministro e aos
demais membros do Conselho de Ministros.
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A emenda proposta pelo Constituinte Arnaldo Prieto
e por nós visa exatamente a institucionalizar o chamado
shadow cabinet, isto 'é, a definicão a nível de ooosícão
além da sua liderança, que é a contraparte do Prlmeiro~
Ministro, aqueles elementos do colégio de Vice-Líderes da
Oposição, que passam a responder sspecírtcamente para
cada assunto pertinente à área de cada Ministério. É o
estabelecimento e a fixação da contrapartida parlamentar,
é a regra básica do contraditório; é a definíção da co
responsabilidade do Partido majoritário, no exercício do
poder, e do Partido ou da coligação minoritária, no exer
cício parlamentar da oposição, sem que se coloquem des
níveis a nível regimental, a nível de atribuições e a nível
de competências, que lnviabilizem essa ação eficaz e efe
tiva por parte da oposição, no sistema parlamentarista,
sobretudo, com vistas ao acesso à informação, ao debate
parlamentar ao uso de dados específicos, para que e~se

contraditório se faça eminentemente produtivo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não há
oradores inscritos. Vamos passar à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Antônio
Britto, Celso Dourado, Fernando Lyra, Francisco Pinto,
Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Fogaça,
José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa, José
Serra José Ulísses de Oliveira, Mário Lima, Nelson Car
neiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima
Filho. Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerr,'l,
Severo Gomes, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Cha':
gas Rodrigues, Délio Braz, Euclides Scalco, Israel Pinheiro,
João Natal, Jorge Hage, Octávio Elísio, Uldurico Pinto,
Vilson Souza, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoníocar
los Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, José
Jorge, José Lins, José Thomaz Nonô, Marcondes Gadelha,
Sandra Cavalcanti, Jesualdo Cavalcanti, José Tinoco, Mo
zarildo Cavalcanti, Valmir Campelo, Antônio Carlos Kon
der Reis, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson Motta,
Fra~cisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, José
Mana Eymael, Haroldo Lima e Jamil Haddad. votaram
NAO os seguintes Senhores Constituintes: Artur da Távo
la, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Gas
parian, João Herrmann Neto, Sigmaringa Seixas, Antonio
Mariz, Edme Tavar,es, Plínío Arruda Sampaio José Ge
noíno, Adolfo Oliveira, Roberto Freire. ABSTENÇÃO dos
seguintes Senhores Constituintes: Carlos Sant'Anna Nil
son. GibsOJ.?-,. Eraldo Tinoco, Luís Eduardo, Jofran Frejat,
Jose MaUrICIO, Bocayuva Cunha e Luiz Salomão.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 60 Constituintes;
votaram NAO 12 Constituintes; abstiveram-se de votar 8
Constituintes. Total: 80 votos. O Destaque foi aprovado.

Convido o eminente Constituinte Jallbas Passarinho
para assumir a Presidência.

Em votação o pedido de preferência do Constituinte
Euclides Scalco para o Destaque n.O 4787, do Constituinte
Egídio Ferreira Lima.

Os Sra.. Constituintes que estiverem de acordo perma
neçam como estão. (Pausa) Aprovado.

Destaque n.O 004787-87 - Emenda n.O ES
32944-8, do Sr. Egídio Ferreira Lima, "que substitui
o Título V, capítulo IH, Seção I, do Substitutivo
n,? 1 (Título IV, capítulo lU, Seção I, do Subs
titutivo n,? 2)". (321.a votação>

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a
palavra o Constituinte Egídio Ferreira Lima, para enca
minhar a favor de seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a alta Administração do
Estado brasileiro sempre se ressentiu da falta de um secre
tariado permanente, de carreira, com o que se evitaria a
descontinuidade administrativa.

Nós, que lidamos com a vida política, que somos Par
lamentares, sentimos a cada hora, a cada instante o des
calabro que isso representa para o Estado, como estrutura,
para o sistema de governo, como órgão operacional do
Estado, e para a sociedade, de modo geral.

A emenda procura suprir essa ausência na hora em
que esta Comissão faz uma opção nítida, c1ára e histórica
pelo sistema parlamentarista. Por conseguinte, se o secre
t~riado permanente é importante em qualquer administra
çao e em qualquer sistema de governo, ele é fundamental
para o sistema parlamentarista. Ela está redigida nos se
guintes termos:

"A lei disporá sobre a criação, estrutura e
atribuições dos Ministérios, bem como sobre o
secretariado permanente, organizado em carreira,
com recrutamento mediante concurso público de
titulos e provas."

Com isso, estamos respondendo também às críticas
mais reiteradas e mais constantes quanto à adoção do
sistema parlamentarista. O País já tem uma comunidade
científica, uma inteligência, um corpo técnico, e a comis
são prevista pelas Disposições Transitórias, que vamos vo
tar, poderá, em seis meses, organizar essa carreira e recru
tar todos os seus componentes para que o sistema par
lamentar possa funcionar com eficiência e para que não
se estabeleça a descontinuidade administrativa quando
houver troca de titulares dos Ministérios e dos demais
cargos de confiança. Confio em que o Plenário aprovará
a emenda.

Durante o pronunciamento do Sr. Egídio Fer
reira Lima o Sr. AluÍZio Campos, Primeiro-Vice
Presidente deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo S,r. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, Srs.
Membros da Comissão de Sistematização, uma das argu
mentações mais insistentemente organizadas contra o sis
tema parlamentarista de governo tem sido a de que o
Brasil não pode adotar o parlamentarismo porque carece
de uma burocracia estável. Todos sabemos que a história
do presidencialismo tem sido associada a uma concepção
patrimonialista do Estado, ou seja, a de que os cargos e
as funções públicas são objeto da distribuição generosa
do dono do poder: o Presidente da República. E a Histó
ria tem registrado isso. Não estamos vivendo outra expe
riência que não seja exatamente essa. Ai do Parlamentar
que não seja apaniguado do Presidente da República. Ora,
o que propõe a Emenda Egídio Ferreira Lima é exatamen
te a organização institucional de uma burocracia compe
tente, cientificamente qualificada e tecnicamente aprimo
rada para exercer as funções de Estado.

Essa emenda vem desmentir categoricamente todas as
argumentações contrárias ao parlamentarismo, porque
permite a formação de uma carreira funcional séria, idô
nea e respeitada e cria um corpo burocrático de alto ní
vel, o que é essencial ao regime parlamentarista. Isso não
mudará só as instituições, mas os costumes e o compor
tamento moral do sistema funcional da Administração
Pública em nosso País. É por isso que, em razão desses
argumentos, a Relatoria pronuncia-se - faço isso a pe-
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dido do Relator Bernardo Cabral - favoravelmente, ou
seja, pela aprovação da Emenda Egídio Ferreira Lima.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhqres oonsütuíntes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio osmpos, Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Celso Dourado, Cristina Ta
vares, Egidio Ferreira Lima, Fernando oasperían, Fernan
do Lyra, Forancisco iPinto, HaroLdo Sabóia, Ibsen Pinheiro,
João Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José
Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José UlLs'Ses de Olí
veíra, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson C3irneiro, Nel
SOn Jobim, Nel;on Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo
Ramas, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Severo Go
mes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson
Martins, Antonio Manz, Chagas Rodrigues, Délio Braz, Eu
clides Scalco, Israel Pinheiro, Jorge Hage, Octávio Elísio,
Uldurico Pinto, Vi'lson Souza, Alceni Guerra, Aloysio Cha
ves, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Jos'é Jorge, José Lins,
Marcondes Gadelha, Sandra Cavalcanti, JemIaldo Caval
canti, José Tinoco, V.almir Campelo, Antônio OaTlas Kon
der Reis, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson Motta,
Bonifácio de Andrada, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Joaquim Bevílaequa, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno,
Adolfo Oliveira, Sdqueira Campos, Haroldo Li.ma, Roberto
Freire e Jamil Haddad. Votou NAO o seguinte Senhor
Constituinte: Edme Tavares, ABSTENÇAO os seguintes
Senhores Constituintes: Carlos Sant'Anna, Nilson Gibson,
Rodrigues Palma, Eraldo Tinoco, Luís Eduardo, Jofran
Frejat, Paes Landim, Jarblas Passarinho, José Maurieio,
Bocayuva Cunha e Luiz Salomão.

O SR. PRESIDENTE (J,arbas Passarínho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIIM 6,7 Cons,tituintes;
votou NÃO 1 Constituinte; ABSTIVERAM-SE de votar 11
Constituintes. Total: 79 votos. O Destaque foi aprovado.

Sobre a mesa, pedido de preferência do Constituinte
José Geraldo, com apoio de Líderes. O Oonstituinte José
Ger,aJldo está com o que ausente, está prejudicado o pedido.

Sobre a mesa pedido de preferência do Deputado Cons
tituinte Egídio FeI'reira Lima para Emenda a ES-32938
apresentada ao 1.0 Bubstltuttvo.

Os Srs. Oonstituíntes que estão de acordo, perma
necam como se encontram. (Pausa) S. Ex.a retíra o pedido
de -preferência.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
!Presidente, peço a palavra pela ordem.

O 8R. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr. Pre
sidente, eu gostaria de ouvir a opinião da Mesa sobrt:: a
seguinte círcunstãneía: inventaram o prazo de sexta-reíra
e sábado para apresentação dos destaques com vistas ao
plenário da Assembléia Nacional Constituinte. O:,a, a As
sembléia Nacional Constituinte não ~'e reúne sexta-feira
e muíto menos sábado. Portanto, não temos como colher
a opinião do Presidente da Assembléía Nacional COnsti
tuinte, mas temos muita honra em dírigie esta consulta a
V.Ex.a

O serviço burocrático de recebimento dos pedidos de
destaque não está acolhendo as assinaturas dos Vice-Li
deres autorizados a assinarem o apoiamento aJO destaque.
Sr. Presidente, trata-se de uma desconsideração inteira
mente idiota aos Vice-Uderes, que gozam da confiança
dos seus partidos. Acho que deve haver interesse desse ser-

viço em colaborar com os Oonstícuíntes, facilitando a atua
ção dos mesmos, e não dando explicações dessa ordem
para recusar o trabalho dos Constituintes.

De minha parte, estou apresentando cinco pedidos de
destaque. Meu assessor dirigiu-se a essa repartição, que
não aceitou os pedidos de destaque, apresentando pretextos
os mais variados. Inclusive Impugnaram a assinatura tio
Líder do PDC, o nobre Constituinte Siqueira OampoS', ale
gando que S. Ex.a é Vice-Líder da Oonstítuínte - o Líder
é o Constituinte Mauro Borges.

Ora, Sr. Presidente, acho que tudo deve ficar nos de
vidos Iugares, para que não haja deturpação da ordem.
Queremos saber de V .Ex.a se alguma providência pode
ser tomada para viabilizar os traoalhos dos Constituintes.

O SR. PRE~II?ENTE (Jarbas Passarinho) - Credo que
V .Ex.a, ODllótlotumte .Adolfo Olíveíra estava na reunião
d~ que partieípamos, em que ficou de~idido que os reque
rímentos de destaque deveriam ser apoiados por 35 Cons
tituintes ou por Lideres que representam esse número.

r De fato, há uma incompatibilidade entre o que foi
decidido, e que recebemos por escrito, e a questão que
V. Ex.a levanta. O documento diz: "ou por Líd:eres que
representam esse número". Tenho a tmpressão de que na
ausência do Líder, os Vice-Líderes 'estão automatícamente
indicados.

Aceito a questão de ordem condicionada à; decisão da
Mesa.

Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Siqueira Campos.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA OAMPOS - se,Pre
sidente, a decisão de V. Ex.a é sábia, porque vem sendo
tradicional na Casa. Quer dizer, um Vice-Líder não assí
naria pelo Líder se não estívesse autorizado. Se um Vice
Líder, sempre que tivesse de assíner um pedido de desta
que, precisasse de uma autorização por escrito do Líder, isso
complicaria muito os nossos trabalhos. Essa implícita au
torização já constitui uma tradíçâc na Câmara dos Depu
tados e no Senado Federal. Um Vice-Líder não assinaria
um destaque sem estar devidamente autorizado, até por
que poderia ser destituído. A decisão deveria seT exata
mente o contrário do que se deliberou na Comissão de
Sistematização, sem o conhecimento de V. Ex.a e do Pre
sãdente. Se houvesse uma destituição ou uma desautorí
zação de um Vice-Líder, tudo bem. .Mas não havendo, fica
implícito que o Vice-Lider es.á autor~aJdo a substituir o
Lider. Acho que essa é a decisão mais sensata 'e, se não
me engano, é a que V. Ex.a acaba de adotar.

a SR. PRESIDENTE (J,arbas Passarinho) - Apenas
tenho uma dúvida com relação ao procedimento no Se
nado Federal e na Câmara dos Deputados. No Senado
Federal não temos a figura do 1.0 Vice-Lider ou não a
tínhamos durante todo o período em que eu' estava no
senaoo Federal. Na Câmara dos Deputados sempre exís.Iu
a figura do 1.0 Vice-Líder, que era, auotmaticamente em
condições formais ou informais, aquela que representava
a Liderança na ausência do Lider. Agora, não temos na
Oonstítuínte a_figura do 1.0 Vice-Líder. Então, por exem
plo, em relação ao U?DS, as decisões têm sido tomadas
pelo constttuínte Virgilio Távora na ausência do nobre
Constituinte Amaral Netto, ° nos~ Líder na OO11.'>tituinte.
Portanto, todas as assínaturas do Oonstítuínts Virgílio
Távora tê~ válida como de Líder. Acho que a solução
que adotei ao dar a resposta ao nobre 'Constituinte Adolfo
<;>liveira, e_com a qual V. Ex.a concorda, só pode sofrer uma
impugnaçao se a Mesa da Constituinte achar diferente
porque, de qualquer modo, ~la t~m de submetê-la ao ple~
nano. Mas aceíto a colocação feita pelas Vice-Lideranças.



1770 Quarta-feira 27 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

o BR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr. Pre
sidente, acho que qualquer Vice-Líder, na ausência do Lí
der e do 1.0 Vice-Líder, que não há na Constituinte, pode
assinar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É uma
delegação de competência. Enquanto estiver correspon
dendo a essa delegação de competência, naturalmente ele
é Vice-Líder. Se o Líder dele discordar, já lhe tirou a con
dlição de Vice-Líder. Logo, eLe, como Vice-LideI', está per
feitamente credenciado 'Para assinar. É o meu ponto de
vista.

o SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - M1Üto
obrigado, Sr. íPr,esidente.

O SR. pRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constítuínte Adylson Motta.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr.
Presidente, fiz uma pergunta ontem ao oonstítutnte Fer
nando Henrique cardoso, que presidia nossos trabalhos.
Mas, pelo que me roí informado hoje, verifiquei uma in
coerência entre as duas explicações. Por isso, peço a
V. Ex.a, para evitar transtornos futuros, que me esclareça
detalhadamente o tipo de destaque que se pode fazer. Já
tive uma série de prejuízos por íntormações incorretas que
recebi anteriormente. Vou louvar-me agora na informa
ção de V. Ex.a Poder-se-á, no destaque, suprimir parte do
texto ou artigos? Poderá haver adição ao texto? Poderão
ser levantadas emendas do 1.0 Substitutivo? Que tipo de
destaque poderemos apresentar? Careço de uma infor
mação precisa para orientar os pedidos de destaque que
vou razer ainda hoje.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tenho
certeza de que V. Ex.a está perfeitamente a par do as
sunto. Provavelmente o conheça melhor do que eu. Em
primeiro lugar, temos de caracterizar a existência de
destaque que esteja intimamente correlacionado com
emenda ou destaque isolado. O destaque isolado é o su
pressívo , Em resposta à primeira pergunta de V. Ex.a,
informo que o destaque para supressão é perfeitamente
cabível, inclusive ao S-2. Os demais destaques devem es
tar relacionados com alguma emenda apresentada em
tempo oportuno. Destaca-se a emenda para aquele fim.
Essa emenda pode referir-se ao 1.0 Substitutivo ou ao
projeto original. Então, desde que se faça um destaque
sobre emendas preexistentes, não há problema; o desta
que é perfeitamente cabível.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Queria
obter a declaração de V. Ex.a porque vou louvar-me nela
quando alguma dúvida surgir.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Espero
que não haja outro Presidente que dê decisão diferente.

Quero levantar questão de ordem, ao Plenário. On
tem, a Constituinte Rose de Freitas fez uma pergunta, e,
em conseqüência, gostaria de dirigir-me à bancada do
PMDB e a seu Líder. Peço a atenção do Constituinte Eu
clides Scalco. A Constituinte Rose de Freitas interrogou
sobre problema interna corporis do PMDB. S. Ex.a queria
saber quem é, na ausência de V. Ex.a, o Vice-Líder que
responde pela coordenação dos acordos de liderança.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO - Sr.
Presidente, é público e notório que quem substitui o Líder
Mário Covas sou eu, como 1.0-Vice-Líder. Nunca ma afas
tei do prédio do Congresso Nacional. Estou sempre pre
sente nesta Casa. Não estando no plenário, fico no gabi
nete da Liderança. Portanto, qualquer Constituinte sabe
onde me encontrar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Muito
obrigado. Informarei disto a correligionária de V. Ex.a

Tem a palavra o Constituinte José Lins, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
o Título III já foi encaminhado ao Plenário da assem
bléia Nacional Constituinte. Certamente há um prazo
para a apresentação de emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Temos
prazo para apresentação de destaques, não de emendas.

São 48 horas. Isso está previsto no documento. O pra
zo interrompe-se no período dos feriados.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Interrompe-se
no feriado, até terça-feira?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Até ter
ça-feira.

Concedo a palavra ao Constituinte Vivaldo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, de acordo com a decisão tomada pelo Plenário,
ratificando o entendimento de lideranças que já estamos
praticando, recebemos a redação tínal dos títulos vota
dos por esta Comissão e a matéria não votada vai para o
Plenário da Assembléia Nacional Constituinte acompa
nhada de todos os destaques. Estamos com problemas no
acompanhamento permanente das deliberações, pela di
ficuldade de distinguir a matéria votada à qual devemos
apresentar destaques para deliberação do Plenário, e qual
a matéria sobre a qual não temos necessidade de fazê-lo.
Consultei ontem o nobre Relator e a Secretária da Comis
são, pois algo deveria ser feito. Poderia talvez o Relator
colocar um asterisco na página, para indicar se a matéria
foi ou não votada, de acordo com seu método de traba
lho. Gostaria que nos fosse indicado, em cada redação
final recebida, aquilo que foi e o que não foí votado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A menos
que a minha percepção não me tenha ajudado, creio que
a resposta é relativamente fácil. A matéria que temos
submetido à aprovação de redação final é apenas a maté
ria aprovada. Se alguma matéria não aprovada constou
da redação final foi um equívoco. Redação final implica
matéria aprovada.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, recebemos o texto do inteiro teor dos três títu
los e diversas matérias do Título IH não foram votadas
neste plenário.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A in
formação seria reiterada no mesmo sentido. Redação fi
nal é apenas daquilo que se processou na Assembléia Na
cional Constituinte, do que foi votado e aprovado. A par
tir daí, qualquer Constituinte pode perfeitamente compa
rar a matéria aprovada com a que foi prejudicada. Soli
cito a V. Ex.a , no caso de maiores dúvidas, que consulte
a Secretaria da Mesa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, desculpe a insistência, mas ontem conversei
com o Relator, que me confirmou que o Título lI! incluía
matéria não votada, que ele não poderia decidir.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há um
equívoco visível. Não gostaria de dividir a bancada, mas
a matéria que se vota em redação final é aquela que se
aprovou na redação original. São dois turnos. A redação
final é apenas o segundo turno, de votação da matéria já
aprovada. Tanto que é pacífica e tranqüila a votação.
Alguém confirmou a V. Ex.a equivocadamente.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Vou
conferir, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Bobre a
mesa requerimento de preferência do Destaque n.o 4383,
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referente à Emenda ES n.o 34345, do Constituinte Ademir
Andrade, a fim de que o destaque seja votado antes de
iniciada a votação do Capítulo IV do Título IV - desta
que referente ao Capítulo IT.

Em votação o requerimento de preferência.

Os Srs. Constituintes que estejam de acordo perma
neçam como estão. (Pausa) Aprovado.

Concedida a preferência.

Destaque n.o 4386~87 - Emenda n.o ES
34345-9, do Sr. Ademir Andrade, "que modifica o
art. 118, incisos V e VI, do Substitutivo D.o I".
(Art. 94, incisos V e VI, do Substitutivo n.o 2)".
(322.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte Ademir Andrade.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a nossa proposta visa a
modificar, a ampliar a composição do Conselho da Repú
blica. A nossa preocupação parte do princípio básico de
que esse Conselho da República tem responsabilidades
da maior importância. Quase todas as decisões, inclusive
a da dissolução da Câmara dos Deputados, passam antes
pelo Oonsalho da República. A composição apresentada
pelo brilhante Relator Bernardo Cabral, nos itens 4 e 5,
abrange' os Líderes da Maioria e da Minoria, na Câmara
dos Deputados e os Líderes da Maioria e da Minoria no
Senado Federal.

Isto posto, temos a impressão de que estamos cami
nhando para o bipartidarismo e de que nesta Casa Só vai
haver praticamente dois grandes partidos. Ora, existe
uma dificuldade muito séria na decisão, por exemplo, de
quem seria o Líder da Minoria: entre o PDS e o PT ou
entre o PC do B e o PTB? Gomo decidir uma questão
como esta, tão complexa? Entendemos que o Brasll deve
crescer com um amplo leque de partidos politicos que se
desenvolvam e Se estruturem nesta Nação. Temos também
a preocupação de que esse Conselho se amplie o máximo
possível - e possa ser mais democrático e participativo.
A nossa proposta é no sentido de que deste Conselho
participem os Líderes dos Partidos Políticos com repre
sentação acima de 10% em cada uma das Casas, ou coli
gação de pequenos partidos que tenham, no mínimo, 10%
da composição de cada uma das Casas.

Portanto, é muito simples e fácil de entender a pro
posta que apresentamos à Comissão de Sistematização.
Primeiro, devemos ampliar os membros do Conselho da
República. Segundo, todos os partidos devem ter repre
sentação neste Conselho, com a condição de que tenham
mais de 10% da composição das respectivas ,Casas; ou, se
não atingirem 10%, que se coliguem aos partidos que se
definem ideologicamente como eles e coloquem um re
presentante no Conselho da República.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, a nossa
proposta é simples, clara, objetiva e tem a intenção de
ampliar a participação política do Congresso Nacional,
do Poder Legislativo no Conselho da República. li: esta a
nossa manifestação. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, tem a palavra o nobre Constituinte
Marcondes Gadelha.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, nobres Srs. Constituintes, com todo respeito
à proposta do Constituinte Ademir Andrade, quero crer
que ela traz uma complicação a mais, absolutamente des
necessária, porque os propósitos eventualmente demo
cratizantes nela implícitos já estão assegurados no dís-

positivo elaborado pelo douto Relator. Sabem esta Casa e
o nobre ·Constituinte Ademir Andrade que, em todo siste
ma parlamentarista multipartidário, invariavelmente há
uma convergência dos partidos políticos na formação de
dois blocos, um de oposição e outro de apoio ao Governo.
Faz parte da própria estrutura do pluripartidarismo essa
'tendência para a aglutinação em dois blocos, que, em
momento algum, significa que qualquer dos partidos que
o integram venha a abdicar da sua identidade, da sua
essência, da substância do seu programa e da sua prática
política. A existência dessas coalizões de partidos políti
cos: é uma situação saudável, esperada e desejada dentro
do sistema parlamentarista de Governo.

Devo dizer que esta soma de forças dá, inclusive, um
caráter eclético, diversificado, heterogêneo a cada um dos
blocos, e isto é importante, porque sabemos que a de
mocracia Se sustenta pela multiplicidade, pela diversi
dade; uma democracia se sustenta exatamente pela pos
sibilidade de se montar uma estrutura homogênea com
base em partes diferentes, desiguais. Não há o menor
risco de que um partido pequeno venha a ficar sub-repre
sentado no seio dessas coalizões, pois que para a mon
tagem delas a participação de um partido, mesmo pe
queno, com menos de 10% de representação, é ímpres
cíndível, Muitas vezes, uma maioria depende de 3 011 4
representantes, que passam a ter a mesma importância
que o conjunto de forças maior ao qual ele está aderido,
integrado e justaposto. Mal comparando, nobre Consti
tuinte Ademir Andrade, uma maioria de governo que
precisasse de um número "X" de parlamentares para.
completar a sua totalidade de 100% jamais poderia subes
timar a participação de um partido que representasse
3 ou. 4Jb. Sem ele essa maioria não se completa, não tem
condiçao de governar e simplesmente deixa de existir.
Se uma ponte precisa de 100m de extensão, não se faz
essa ponte com 97 ou 95m. Os 5 m que faltam são tão
importantes quanto os 95m preexistentes. Sem eles a ponte
nao se completa; portanto, não existirá.

Assim sendo, quero crer que essa estrutura, já consa
grada universalmente nos países onde coexistem parla
mentarismo e sistemas multípartídáríos, atende ao pro
pósito do nobre Constituinte Ademir Andrade, de que as
minorias estejam bem representadas e tenham participa
ção efetiva nas decisões; de que possam impor ou pelo
menos tentar impor sua vontade e que ela seja respeitada.

Sr. Presidente, na montagem dessas maiorias e mi
norias os partidos pequenos têm sua posição definida e
sua participação bem explícita. Não há o menor risco de
que sejam absorvidos, contrariamente aos seus propósitos
e aos seus interesses.

Portanto, peço a manutenção do texto, que, mais
simples do que a proposta do Oonstltulnte Ademir An
drade, atende aos mesmos objetivos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator, Constituinte Antônio Carlos Konder
Reis.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, a emenda do Sr.
Constituinte Ademir Andrade propõe a alteração da com
posição do Conselho da República. Nas Constituições mo
dernas, variada é essa composição.

O Sr. Relator-geral buscou obedecer a um critério de
equilíbrio, dispondo que do Conselho da República par
ticiparão o Chefe de Estado, o Presidente das duas Casas
do oongresso, o Chefe do Governo, os Líderes da Maioria
e da Minoria nas duas Casas, o Ministro da Justiça e seis
cidadãos brasileiros, indicados, em parte, pelo Chefe de
Estado e, em parte, eleitos pelas duas Casas do Congresso
Nacional.
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A formulação do Sr. Relator-geral buscou ser fiel à
realidade brasileira e teve como principal objetivo for
talecer o sistema de Governo que esta Comissão, em reu
nião memorável, entendeu soberanamente adotar no dia
de ontem. A emenda do Constituinte Ademir Andrade é
generosa, mas perde o seu sentido se observarmos a me
cânica do sistema parlamentar de Governo. Sem prejuízo
da independência, da autonomia dos diversos partidos que
se farão representar na Câmara dos Deputados ou no
Senado da República, a mecânica do sistema de Governo
parlamentarista exige, para sua boa operação, a presença
de Oposição e Governo, de Maioria e de Minoria. O dis
positivo obedece à sistemática estabelecida em todo o
capítulo que cuida da Formação do Governo Parlamentar
e sua operação. O fato se confirma quando determina que,
para indicar o Primeiro-Ministro à Câmara dos Depu
tados, o Presidente da República deve consultar o partido
que detém a maioria ou a coligação, a aliança de partidos
que vai constituir a maioria destinada a sustentar aquele
gabinete a ser presidido pelo nome indicado pelo Sr. Pre
sidente da República e aprovado pela Câmara dos Depu
tados.

Creio, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, que a
emenda do nobre Constituinte Ademir Andrade, sem em
bargo de suas altas intenções, se acolhida, será um fator
complicador na mecânica do sistema e irá, portanto, com
prometer sua operação.

E digo mais: se, no sistema parlamentarista de go
verno, os partidos que se postarem na posição de apoio
ao Governo não tiverem a capacidade de se reunir, de se
entender e de acordar a indicação de uma liderança, e se
os partidos de oposição não apresentarem o atributo de
também, através de uma aliança, de um entendimento,
acordarem na indicação de um líder que represente o seu
pensamento e determine sua ação, estaremos então, desde
já, desconfiando da possibilidade da operação do sistema
em nosso País.

É da essência do sistema de governo a formação de
oposição e de governo, de Maioria e de Minoria, de modo
a que possa ele operar satisfatoriamente.

Em razão desses argumentos, Sr. Presidente, o Sr.
Relator-geral, sem desconhecer as elevadas intenções e os
altos propósitos da emenda do :Constituinte Ademir An
drade, manifesta-se pela sua rejeição e conseqüente ma
nutenção do dispositivo constante do projeto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se
à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Cristina Tavares, Fer
nando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Paulo
Bisol, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas,
Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Jorge Hage, Uldurico
Pinto, Vilson Souza, Jarbas Passarinho, Francisco Rossi,
Gastone !Righi, Joaquim Bevilacqua, Plínio Arruda Sam
paio, Siqueira Campos, Haroldo Lima e Jamil Haddad. Vo
taram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Aluízio
Campos, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Ca
bral, Celso Dourado, Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima,
Fernando Gasparian, Ibsen Pinheiro, João Calmon, João
Herrmann Neto, José Fogaça, José Richa, José Serra, José
Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson
Carneiro, Oswaldo Lima Filho, Pimenta da Veiga, Raimun
do Bezerra, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Délio
Braz, Euclides Scalco, Israel Pinheiro, Octávio Elísio, Alce
ni Guerra, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Edme Tava
res, José Lins, Marcondes Gadelha, Sandra Cavalcanti,
José Tinoco, Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder Reis,

José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson Motta, Bonifácio
de Andrada e Adolfo Oliveira. ABSTENÇÃO dos seguintes
Senhores Constituintes: Carlos sant'Anna, Nilson Gibson,
Rodrigues Palma, Eraldo Tinoco, Luís Eduardo, Jofran
Frejat, Bocayuva Cunha e Luiz Salomão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 23 Constituintes;
votaram NÃO 42 Constituintes; abstiveram-se de votar 8
Constituintes. Total: 73 votos. O destaque foi prejudicado
por falta de quorum qualificado.

Há requerimento de preferência para o Destaque
n.v 950, referente à Emenda n.O lP-9383, que tem como pri
meiro signatário o Constituinte Jorge Hage.

Os Srs. Constituintes que estejam de acordo com a
preferência, permaneçam como se encontram. Aprovado.

Destaque n.o 000950-87 _ Emenda n.o lP
09383-0, do Sr. Jorge Bage, "que modifica Título V,
Capítulo fi, do Substitutivo n,? I" (Título IV,
Capítulo fi, do Substitutivo n.o 2). (323.a vota
ção)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passamos
à votação do destaque.

Com a palavra o Constituinte Jorge Hage.

o SR. CONSTITti"'INTE JORGE HAGE - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, a emenda cuja votação será feita
neste momento é eminentemente técnica, não envolve po
sições políticas de um ou de outro lado, propõe-se única e
exclusivamente a alterar o título ou a denominação do
C8Jpítulo II, onde consta "Do Poder Executivo", substituín
do essa denominação pela "Da Presidência".

Peço particularmente ao eminente Relator Bernardo
Cabral apoio e atenção. A emenda visa a contribuir para
o aprimoramento do seu excelente Substitutivo, na medi
da em que, permanecesse aí a denominação "Do Poder
Executivo" referida ao Capítulo Il, que cuida em todas as
suas seções apenas do Presidente da República, induziría
mos a erro de remissão dezenas e dezenas de artigos pelo
projeto afora que se reportam à competência do Poder
Executivo pelo uso do costume, da tradição nossa, brasilei
ra, mas que, na verdade, agora pretendem referir-se ao
Governo, ao Primeiro-Ministro, que é objeto do Capítu
lo III, portanto, entrando em choque, em contradição até
com o próprio elenco das atribuições e competências da
das no Título IV ao Presidente ou ao Primeiro-Ministro.
A simples substituição do nome do capítulo é mais sim
ples do que fazer-se a correção de todas as referências
adiante, o que poderia levar a dúvidas em alguns momen
tos, enquanto que, estabelecendo-se a nomenclatura "Da
Presidência" para o capítulo do Presidente da [República,
do Chefe do Estado, como, aliás, ocorre na maioria das
Constituições parlamentaristas européias, e "Do Gover
no" para o Capítulo lII, onde se trata do Primeiro-Minis
tro, teríamos resolvido um problema técnico, de redação
e de referências pelo caminho mais simples. Nesse sentido,
peço apoio ao eminente Relator e aos Relatores-Adjuntos.
Quero também acrescentar que a emenda já havia, inclu
sive, sido incorporada no acordo geral - e não sei por que
acabou sendo excluída das preferências. Agora, com o
apoio de diversos companheiros Constituintes, foi nova
mente trazida por mim. Muito obrigado (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.
Presidente, peço a palavra, para contestar a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre ConstitUinte Chagas Rodrigues, para
contestar a emenda.
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o SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.
Presidente, data venia do nobre constituinte, entendo
que está certo, inclusive do ponto de vista técnico, porque
temos apenas três Poderes. Não temos um quarto poder,
que seria o Moderador, nem um quinto poder, que seria o
Contábil, para alguns publicistas. Temos apenas três Po
deres e o Presidente da República não se insere nem no
Poder Legislativo nem no Judiciário. Conseqüentemente,
o Presidente da República só pode figurar no Poder Exe
cutivo. Daí o Capítulo II tratar do Poder Executivo, em
sua Secção l.a, inclusive do Presidente da República - ou,
se for o caso, da Presidência da República.

Diante dessas considerações, de ordem rigorosamente
técnica, lamento ter de discordar da emenda do nobre
Constituinte, oferecida, sem dúvida, com os melhores pro
pósitos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Sr. Relator-Geral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
o eminente Constituinte Chagas Rodrigues opõe-se ao que
pretende o eminente Constituinte Jorge Hage, mas a este
cabe razão. Chamo a atenção para o argumento correto
utilizado pelo eminente Constituinte Chagas Rodrigues.
Ele mereceria prosperar se, além do Presidente da Repú
blica neste capítulo, houvesse, por exemplo, outro, como a
formação do governo. Mas o Capítulo II trata realmente
apenas do Presidente da República. O Capítulo III é que
trata do governo. Neste caso, como o capítulo é especifi
camente destinado ao Presidente da lRepública, desdobran
do-se em seções, parece à Relataria que o argumento sus
citado pelo Constituinte Jorge Hage merece acolhida, não
apenas pela remissão, mas pela clareza com que ficaria
o capítulo.

É claro que não podemos aqui esquecer a figura de
Montesquieu, mas nesta hora não cabe. Por isto, a Relato
ria acolhe a argumentação do Constituinte Jorge Hage e
manifesta seu aplauso ao Constituinte Chagas Rodrigues.
Mas realmente o Constituinte Jorge Hage tem razão.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA
Sr. presidente, quero fazer uma sugestão ao Relator. Ou
S. Ex.a faz conforme o nobre Constituinte Jorge Hage su
geriu, ou põe o termo "Do Executivo" e modifica as sec
ções, compreendendo no Executivo não apenas a chefia
de Estado, mas o Governo, do qual faz parte o Executivo.
Essa talvez seja a solução mais precisa, qual seja, modifi
car a numeração. Todos serão seções de um mesmo títu
lo, que seria o "Do Executivo". Estaria ai incluída a che
fia de Estado, a Presidência, atribuições e formação do
Governo, seções, enfim, todo o Executivo. O Executivo é
formado pela chefia de Estado e pelo Governo.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem, para um esclareci
mento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - O nobre Re
lator percebeu todo o alcance da emenda. Essa outra for
mulação que o nobre Constituinte Egídio Ferreira Lima
aventa não resolve toda a questão. As remissões feitas ao
Poder Executivo referem-se ao Governo e ao l.°-Ministro,
e não às duas funções em conjunto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Casa
está esclarecida.

Em votação a Emenda Jorge Hage.

(Procede-se à votação)
votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Antônio Britto, Artur da
Távola, Bernardo Cabral, Celso Dourado, Cid Carvalho,
Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Gas-

parían, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Ibsen Pinheiro,
João Herrmann Neto, José Paulo Bisol, José Richa, José
Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ra
mos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Sigmaringa
Seixas, Virgíldásio de Senna, Wilson Martins, Antonio Ma
riz, Chagas Rodrigues, Délio Braz, Euclides Scalco, Israel
Pinheiro, J-orge Hage, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vil
son Souza, Alceni Guerra, Arnaldo Prieto, Carlos Chia
relli, José Lins, Marcondes Gadelha, Sandra Cavalcanti,
José Tinoco, Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder
Reis, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora,
Adylson Motta, Bonifácio de Andrada, Lysâneas Maciel,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilaequa, Plí
nio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos,
HarDldo Lima e Jamil Haddad. Votou NÁO o seguinte
Senhor Constituinte: Edme Tavares. ABSTENÇÃO dos
seguintes Senhores Constituintes: Carlos Sant'Anna, João
Calmon, Nilson Gibson, Rodrigues Palma, Eraldo Tinoco,
Luís Eduardo, Jofran Frejat, Paes Landim e Luiz Salomão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 60 Constituin
tes; votou NÃO 1 Constituinte; abstiveram-se de votar 9
Constituintes. Total 70 votos. O Destaque foi aprovado.

Srs. Constituintes, está esgotada a matéria.
Deveríamos ainda realizar, hoje, uma sessão à tarde,

de acordo com o cronograma de trabalho. Por seu turno,
este cronograma aprovado pelos Líderes fixava para os
dias de ontem e de hoje a votação dos Capítulos II e
IIl. Encerradas as preferências, inclusive as de ordem
individual, nada há mais no momento a votar. Os desta
ques que não foram apreciados, correspondentes às emen
das ainda vigentes, continuarão respeitados no Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte.

Considero encerrada a votação do Capítulo lI!.
IV - SUSPENSÃO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Presi
dência vai suspender os trabalhos, conv-ocando os Senho
res Constituintes para a continuação da presente reunião
t-erça-feira, dia 3-11-87, às 9:00 horas. '

Está suspensa reunião.

EM 3 DE NOVEMBRO DE 1987 (1)

Presidência dos Srs.: Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente. '

I - REABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.

11 - EXPEDIENTE
Ofícios do Sr. Líder do PDT:

"Ofício n,v 177/87
Brasília, 3 de novembro de 1987

A Sua Excelência o Senhor
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
Nesta

Senhor Presidente,

N?s .termo~ regimentais, indico a Vossa Excelência o
constítuínte VIvaldo Barbosa, para subtituir o Constituin
te Brandão Monteiro, como membro Titular da Comissão
de Sistematização, no dia 3-11-87.

. Informo, _outrossim, que a partir de 4-11-87 o Consti
tumte Brandao Monteiro reassumirá suas funções na re
ferida Comissão.
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No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de
consideração e apreço. - Constituinte Brandão Monteiro,
Líder do PDT."
"Ofício n.? 178/87

Brasília, 3 de novembro de 1987
A Sua Excelência o Senhor
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
Nesta

Senhor Presidente,

Nos termos regimentaís, indico a Vossa Excelência o
Constituinte Vivaldo Barbosa para substituir o Consti
tuinte Bocayuva Cunha, como membro-Suplente da Co
missão de Sistematização, no dia 3-11-82.

Informo, outrossim, que a partir de 4-11-87 o Consti
tuinte Bocayuva Cunha reassumirá suas funções na refe
rida Comissão.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de
consideração e apreço. - Constituinte Brandão Monteiro,
Líder do PDT."

Requerimento do Sr. Vice-Líder do PDC:
"Excelentíssimo Senhor
Presidente da
Comissão de Sistematização

Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a substituição do Cons

tituinte Roberto Balestra, como Suplente do PDC nesta
Comissão, pelo Constituinte José Maria Eymael, durante
os días 4, 5 e 6 de novembro corrente.

Sala das Reuniões, 3 de novembro de 1987. - Consti
tuinte Siqueira Campos, Vice-Líder do PDC."

m - COMUNICAÇÕES
Da Mesa da Comissão de Sistematização:
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Há sobre a

mesa dois requerimentos. Um teria sido objeto de enten
dimento, no sábado passado, entre as Lideranças, e se
destina a postergar a votação do art. 52, mas depoís hou
ve entendimento no sentido contrário, ou seja, para ante
cipar a apreciação do art. 52 do Título IV para antes da
votação do Capítulo IV, referente ao Poder Judiciário. O
requerimento está assinado pelos Líderes do PMDB, PCB,
PT, PC do B, PTB, PDT, PSB e PFL.

Vou submeter à votação o requerimento de antecipa
ção da votação do art. 52.

Documento a que se refere o Sr. Presidente:
Ex.mo Sr. Constituinte Afonso Arinos,
DD. Presidente da Comissão de Sistematização.
As Lideranças com assento na Comissão de Sistema

tizacão tendo requerido que a votação dos destaques re
lativos ao art. 52 se efetivasse após o término do item
"Poder Judiciário" o que se dará com o encerramento das
votações do art. 144, vem aditar dito requerimento para
que a votação do art. 52 se dê no primeiro momento da
Sessão da manhã do dia 5 do corrente (5.a-feira), na hi
pótese da votação do Poder Judicíário não ter se encer
rado naquele momento, forma pela qual se assegurará a
votação de tão relevante tema.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987.
Requerem, ainda, que sei am votados, logo a seguir ao

art. 52, o Destaque n.? 322 (ES-26907-1, art. 119), relati
vo ao art. 95 do 82, e, ainda, o Destaque n,v 1417 (E8
26616-1) relativo ao art. 70 § 4.0 , II do S2. - Mário Covas
_ Plínio Arruda Sampaio - iRoberto Freire - Jamil
Haddad _ Brandão Monteiro - Siqueira Campos - José
Lourenço - Virgílio Távora - Gastone Righi - Haroldo
Lima - Adolfo Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, o Plenário da Comissão já decidiu que o art.
52 será votado em seguida à votação do Capítulo IV, do
Poder Judiciário. Quando essa decisão foi tomada - lem
bro isto apenas por uma questão didática - fui o único
voto contra. Inclusive, registrei meu voto, alertando os
companheiros para as conseqüências que poderiam advir
dessa mudança. Mas a mudança foi feita contra apenas
um voto.

Depois, houve duas tentativas das Lideranças para
reabrir a questão junto à Mesa. Em ambas, a Mesa decidiu
que a matéria era vencida e, como tal, seria tratada após
o Capítulo IV, Do Poder Judiciário. De modo que, pela
terceira vez, se tentar reabrir matéria vencida. Solicito
a V. Ex.a que não submeta o requerimento à votação e
decida simplesmente de plano que ele é impertinente e
que a matéria será discutida depois do Capítulo referente
ao Poder Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa tem
entendido que se deve obedecer à ordem dos artigos, títulos
e capítulos e que as preferências devem versar sobre os
capítulos que forem sendo submetidos a votação, porque
a experiência que se tentou fazer, de inverter a votação
de capítulos através de preferência, inclusive de capítulos
pertencentes a títulos que não estavam sendo ainda vota
dos, não deu resultado prático. De maneira que esse re
querimento apenas se compatibiliza com a orientação que
temos adotado. Não posso, entretanto, deixar de submetê
lo à votação, porque está assinado por todos os Líderes e,
em virtude desse entendimento, a assessoria da Mesa pre
parou material sobre o art. 52 e seus parágrafos para ser
votado agora, antes do Capítulo do Poder Judiciário.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, por duas vezes - e estou com muita calma,
inclusive porque V. Ex.a não participou dessas decisões
- a Mesa já se posicionou em relação à questão. Aliás,
por três vezes. Quando da votação da preferência para
que o art. 52 fosse votado depois do Poder Judiciário, e
posteriormente, já por duas vezes a Mesa considerou que
a matéria era vencida e que o art. 52 só seria votado, por
força de decisão já tomada em Plenário, após o Poder
Judiciário. Nos pedidos de preferência encaminhados pelas
Lideranças, com o mesmo número de assinaturas e com
o mesmo peso, em ambas ocasiões a Mesa considerou que
a matéria era vencida.

Então, quando V. Ex.a diz que é assim que a Mesa
tem considerado, não é verdade. O que a Mesa tem con
siderado é que a matéria é vencida; deste modo, não
pode ser reaberta.

Sr. Presidente, se assim for, nada mais prevalecerá,
nem mesmo o Regimento. Mas tem de prevalecer uma
última coisa nesta Comissão: a praxe parlamentar. E esta
impede que matéria vencida possa ser reaberta. No dia em
que V. Ex.a ou qualquer outro Presidente da Mesa con
siderar que matéria vencida pode ser reaberta ao sabor
do peso e da importância das lideranças, neste momento
se estará reconhecendo que não há mais norma alguma
em vigor:

Quero deixar claro a V. Ex.a que fui contra a idéia
de o art. 52 sair da posição em que estava. Aliás, fui o
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único a votar contra. Fui o único a chamar a atenção
para as inconveniências da mudança. Não posso entender,
tida a matéria como vencida, haja agora tanta insistên
cia em reabrir a questão.

Se V. Ex.a reconhecer que matéria vencida pode ser
reaberta estará incorrendo em precedentes dos mais pe
rigosos para qualquer Parlamento.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para contraditar a questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, acredito que o ilustre Constituinte Carlos Sant'
Anna esteja movido do melhor dos propósitos. Entretanto,
a matéria relativa ao art. 52 não foi considerada vencida.
Simplesmente, foi feito um acordo em função de algu
mas dificuldades relativas aos parágrafos do mencionado
artigo e a Mesa resolveu, através de acordo de Liderança,
colocar o art. 52 em votação exatamente hoje, quando
víssemos encerrada a discussão e votação do capítulo an
terior.

De qualquer maneira, estou convencido de que o fato
de a Mesa acolher o requerimento de preferência assinado
pelas Lideranças, submetendo-o à apreciação do Plená
rio da Comissão de Sistematização, não implicará pre
cedente que possa, de alguma forma, autorizar compor
tamentos outros de modo a descumprir o Regimento In
terno. Esse caso específico decorre de acordo de Liderança,
com conhecimento dos membros da Comissão de Siste
matização.

A Mesa, portanto, conforme decisão anterior, há de
colocar o requerimento de preferência em votação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio :Campos) - Concedo
a palavra ao Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr.
Presidente, desejo repor nos termos devidos o que foi
referido pelo Constituinte Carlos Sant'Anna.

Em sessões anteriores desta Comissão, foi apresen
tado requerimento no sentido de que a votação relativa
ao art. 52 se desse em outro momento, após a votação
do Capítulo do Poder Judiciário. Este requerimento estava
embasado no Regimento e na praxe da Casa. E, se isso
não tivesse ocorrido, ainda haveria um fato a mais: foi
submetido a votos e aprovado.

Hoje, em função de alguns entendimentos, resolveu-se
solicitar que a votação se desse agora, antes da votação
do Poder Judiciário.

No entanto, Sr. Presidente, estamos retirando este
requerimento e deixando bem claro à Comissão que não
houve, no momento da apresentação do requerimento de
preferência e na votação pelo Plenário deste requerimento
ou de qualquer outro que envolva preferência, qualquer
ato que ferisse o Regimento ou a praxe parlamentar.

Feito este esclarecimento, solicito, em nome daque
les que assinaram o requerimento, sua retirada.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Retirado
O requerimento de preferência.

IV - ORDEM DO DIA

VOTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

TÍTULO IV (continuação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Antes de
passar à votação do Capítulo IV - Do Poder Judiciário,

suspendo a sessão por dez minutos, até que sejam orga
nizados os pedidos de preferências e de destaques.

(Ê suspensa a reunião)
O SR. PRESIDENTE (Aluizio .Oampos) - Peço aos

Srs. Constituintes tomarem seus lugares para continuar
mos os nossos trabalhos, iniciando-os pela votação do Ca
pítulo IV, do Título IV, referente ao Poder Judiciário.

Há sobre a mesa vários requerimentos de preferên
cia. O primeiro é do nobre Constituinte Vivaldo Bar
bosa, referente à Emenda n.v lPD996D-9, em que S. Ex.a
acrescenta dois incisos ao artigo - mas desistiu de um.

A matéria é a seguinte:

"Os juízes responderão civilmente, indepen
dentemente de interpelação ou notificação prévia,
pela excessiva demora na prática dos atos de sua
competência, ou por ação ou omissão eivada de
dolo ou erro inescusável."

A preferência é para a votação deste inciso.
Os Srs. Constituintes que estão de acordo, perma

neçam como se encontram. (Pausa) Aprovada a emenda.
Destaque n.? 001154-87 - Emenda n,o lP

09960-9, do Sr. Vivaldo Barbosa, "que acrescenta
inciso ao art. 188 do Substitutivo n,v 1 (art. 109
do Substitutivo n.O 2)", (324.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o eminente autor do destaque, para encaminhar a
favor.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, na Assembléia Nacional Cons
tituinte temos muitos desafios à nossa frente, todos ou
quase todos conduzindo à construção de uma democracia
estável, com base no respeito, no acatamento e no fortaleci
mento das instituições democráticas. Desta Assembléia Na
cional Constituinte sairão fortalecidas essas instituições,
principalmente as judiciárias, que receberão novo perfil,
novo contorno, com independência, com autonomia, através
não apenas do texto do Substitutivo já por nós aprovado,
mas também de uma série de emendas que o aperfeiçoam,
que procuram conferir às instituições judiciárias a digni
dade que elas merecem, a dignidade que a instituição há
de ter para cumprir seu papel na construção da nossa
democracia.

Há uma questão, Srs. Constituintes, que a todos nós
toca de maneira especial: a lentidão da Justiça, que não
é própria dos recursos processuais, dos mecanismos pro
cessuais e judiciais, mas que se pode atribuir à atitude pes
soal do serventuário da Justiça, ou à atitude pessoal do
magistrado. Na ordem jurídica do País, está faltando dís
cíplínamento quanto a atitudes omissivas ou ativas de qual
quer servidor público; está faltando, também, no ordena
mento jurídico do País, um dispositivo legal que impute
ao magistrado responsabilidade por ação ou omissão, quan
do esta ação ou omissão ímplica erro inescusável, ou por
demora excessiva na prática dos atos processuais. Não há,
nessa disposição legal, qualquer violação à autonomia ou
independência do Judiciário. Mesmo porque a apuração
desse erro, quando eivado de dolo, ou seja, a apuração
da demora na prática do ato processual, será apurada e
avaliada pelo Poder Judiciário, e sua responsabilidade será
determinada pelo próprio Poder Judiciário. Trata-se de uma
norma, de um dispositivo legal que se dirige ao seio e à
mecânica do funcionamento da instituição, sem qualquer
interferência exterior.

Com a aprovação deste destaque, estaremos dando um
passo significativo, pelo menos no âmbito da nossa atribui
ção, naquilo que nos diz respeito, ou seja, criar as normas
e dotar o ordenamento jurídico de dispositivos que cons
trangem e permitem às autoridades do Judiciário, aos Tri-



1776 Quarta-efira 27 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

bunaís Superiores, enfim, às instâncias superiores do Ju
diciário, ter em mãos um dispositivo que lhes permita
aplícar punições, indicar responsabílidades para os atos, as
ações ou omissões dos magistrados que, seres humanos,
são passíveis de práticas pouco corretas. Assim, estaremos
propiciando instrumentos para que a Justiça se torne mais
ágil, mais eficaz e adequadamente responsável diante dos
atos que lhe incumbe praticar.

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Oonstituintes, trago esta
contribuição, esta proposta à apreciação do Plenário. Cha
mo a atenção dos Srs. Constítuintes para o fato de que
em nossas mãos, neste instante, está a possibílidade de
agilizarmos a Justiça do País.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra, para encaminhar contra, ao nobre Constituinte
Nelson Jobim.

O SR. OONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, a Emenda Vivaldo Barbosa pre
tende estipular na Oonstituição a responsabílidade civil
dos juízes de Direito, independentemente de interpelação ou
notificação prévia, pela excessiva demora na prática dos
atos de sua competência, ou por ação ou omissão eivadas
de dolo ou erro inescusável.

Oreio, Sr. Presidente, que, não obstante a intenção que
embasou o autor da emenda, no sentido moralizador even
tual dos trabalhos do Poder Judiciário, S. Ex.a parte, evi
dentemente, de um equívoco básico. De um lado, temos que
o ato do juiz de Direito não é um ato da sua pessoa. É um
ato do Estado. E, se alguém tem de responder civilmente
pela excessiva demora na prática dos atos de sua compe
tência, é o próprio Estado. Trata-se da chamada responsa
bilidade civil do Estado pelos atos do Poder Judiciário.
Já temos configurada em nosso sistema jurídico a respon
sabílização civil do Estado, considerando a indenização civil
do Estado e os atos praticados pelo Poder Judiciário.

De outro lado, há que se sustentar aqui, claramente,
que a excessiva demora que os juízes enfrentam, na prática
dos atos de sua competência, normalmente decorre da falta
de estrutura básica do Poder Judiciário e da falta de uma
infra-estrutura que possibilite sua agilização. A responsa
bilidade civil do Estado, nós já temos. A responsabílidade
civil do juiz, na Constituição, importa numa deformação
da própria figura do prestador da jurisdição, que não é O
juiz, na sua pessoa física, mas o Estado, na sua persona
lização do Poder.

Esta é a razão pela qual entendo que a emenda, além
de descabida como emenda fiscalizadora de responsabili
dade dentro da Constituição, é equivocada no que diz
respeito à sua destinação e a seu julgamento.

Precisamos ter consciência absoluta de que a situação
de falta de prestação jurisdicional do Poder Ju~iciário de
corre, repito, principalmente da fal~a: .d~ uma mfra:.estru
tura básica, que possibilite ao JudlClarlO a prestação do
seu ato jurisdicional.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Oampos) - Acha-se ins
crito para encaminhar contra o Oonstituinte Paes Landim.
Encareço a S. Ex.a que, se possível, retire sua inscrição,
porque já falou o autor do dest.a;.que, o Consti~uinte Nelson
Jobim manifestou-se contra e ja falou tambem um _Oons
tituinte a favor. Gostaria de contar com a colaboração de
S. Ex.a (Pausa) O Oonstituinte Paes Landim, com seu alto
espírito de colaboração, retirou sua inscrição.

Em votação a matéria.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Aluizio Oampos, Vivaldo Barbosa e Luiz Salomão. Votaram
NÃO os Senhores Oonstituintes: Ademir Andrade, Alfredo
Campos Antônio Britto, Artur da Távola, Carlos Sant'Anna,
Oelso Dburado, Egídio Ferreira Lima, Haroldo Sabóia, José

Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Serra, Manoel Mo
reira, Mário Lima, Nelson Oarneiro, Nelson Jobim, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Sigmaringa
Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Antonio Ma
riz, Chagas Rodrigues, Euclides Scalco, Israel Pinheiro, João
Agripino, Jorge Hage, Manuel Viana, Octávio Elísio, Uldu
rico Pinto, Vilson Souza, Afonso Arinos, Aloysio Chaves,
Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eral
do Tinoco, Francisco Benjamim, José Lins, José Santana
de Vasconcellos, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Osvaldo Coe
lho, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Jofran Frejat, Jonas
Pinheiro, José Tinoco, Paes Landim, Valmir Oampelo, José
Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson Motta, Bonifácio de
Andrada, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilac
qua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adol
fo Oliveira, Siqueira Campos, Haroldo Lima e Jamil Haddad.
ABSTENÇÃO do Oonstituinte Lysâneas Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 3 Oonstituintes; vota
ram NÃO 66 Constituintes. ABSTEVE-SE de votar 1 Oons
tituinte. Total: 70 votos. O Destaque foi rejeitado.

Destaque n.? 002880·87 do Sr. Nelson Carneiro
- Emenda n.O ES-25293-3, do Sr. Joaci Góes, "que
modifica a redação do art. 138 com a inclusão de
um parágrafo único, do Substitutivo n.O 1 (art. 112,
do Substitutivo 2)". (325.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Oampos) - Passa-se à
votação do Destaque n.o 25293, de autoria do eminente
Oonstituinte Nelson Carneiro.

Em votação a preferência requerida. (Pausa) Aprovada.

Ooncedo a palavra ao Constituinte Nelson Carneiro,
solicitando a S. Ex.a que esclareça o objetivo exato do
destaque, porque a redação que tenho em mãos não está
muito clara.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
iPTesidente, o destaque refere-se ao art. 112 do 2.° Substi
tutivo. Gostaria que os Srs. Oonstituintes lessem o texto.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a pode
fazer a defesa, lIJorque não há destaque, depois do seu, an
terior ao art. 112.

o SR. CONSTITUINTE NELSON OARNEmo - Sr.
Presidente, o art. 112 começa dizendo "compete privativa
mente aos Tribunais?' ... A emenda mantém todo o texto
e inclui um parágrafo único, que diz:

"Os órgãos de direção dos tribunais que tive
rem juí:res de primeiro grau a eles subordinados."

Portanto, exclui, de logo, o Supremo Tribunal Fede,ral,
que não tem esse dispositivo. Não se aplicará ao Supremo
Tribunal Federal, porque não há juízes subordinados a
eíe, Inclusive, os órgãos e.s'Peciais onde houver, serão com
postos por membros do Tribunal eleitos por todos os ma
gistrados vitalícios, o que importa dizer que não parti
ciparão dessa eleição os membros do Tribunal de Tra
balho, juízes classistas, visto não serem vitalícios. &1
mente os juízes vitalícias participarão da eleição para
Presidente do Tribunal de Justiça, porque o /Presidente do
Tribunal de Justiça necessariamente será, pela emenda,
um desembargador. Mas democratiza a escolha, porque o
Presidente do Tribunal de Justiça é o chefe do ;Poder Ju
diciário no Estado. Assim, é nautral que sua escolha re
sulte do voto de todos os juízes de direito daquele Estado.
Democratiza, pois, em vez de ser escolhido um entre quinze
ou vinte desembargadores, será escolhido um presidente
que representará o pensamento de toda a magistratura
vitalícia do Estado.

Esse é o objetivo da emenda, que não alcança o Su
premo Tribunal Federal e não inclui os membros que não
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são vítalícíoe da Justiça do Trabalho. Os juízes togados da
Justiça do Trabalho participarão dessa escolha perante o
Tribunal do T,rabalho, mas os juízes classístas que não são
vitalícios, não. Acredito ser uma medida pela qual se ba
tem os juízes de todo o País, e que é sobremodo democra
tizante.

São estas as razões que justificam minha presença
na tribuna para pedir o voto dos eminentes constitucio
nalistas.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não há ora
dores inscritos. A emenda do Constituinte Nelson Carneiro,
além de modificar o texto do inciso I do art. 112, acres
centa parágrafo único, nos seguintes termos:

"os órgãos de direção dos tribunais que tive
rem juízes de primeiro grau a eles subordinados,
inclusive órgão especial onde houver, serão com
postos por membros do Tribunal eleitos por todos

o magistrados vãtalícíos a ele vinculados.

a SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao Br, Relator, para se pronunciar sobre a pro
posição.

a SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,
o Relator-Geral comparte conosco de rpermanentes ho
menagens justamente prestadas à figura ilustre do Sena
dor Nelson Carneiro. A Relato,ria reconhece o alcance de
mocrático da medida inovadora contida na. emenda de
fendida por esse nobre Senador. Porém, entende que a
escolha do Presidente, do Vice-President.e e do Corregedor
Geral de um Tribunal deve ser feita pelos seus integran
tes, por maior e melhor que seja; 'a gama de justificativas
aduzidas pelo eminente repreesntante do Estado do Rio
de Janeiro.

iPor essas razões, a Relatoria pretere manter o texto
e, muito a contragosto, vota contrariamente 3;0 destaque,

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Aluízio Campos, Artur da Távola, Fer
nando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo sabóia, José Paulo
Bisol, Mário Lima, Nelson Oarneíro, Nelton Friedrich, Pau
lo Ramos, Sigmaringa Seixas, Chagas Rodrigues, Israel
iPinheiro, Manuel Viana, (Márcio Braga, Octávio Elísio, Ul
duríeo Pinto, Vilf.'On Souza, Chxistóvam Chiaradia, Eraldo
Tinoco, José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo, ro
fran Frejat, Brandão Monteiro, Luiz Salomão, Haroldo Li
ma e Jamil Haddad. Votaram NÃO os Senhores Constitu
intes: Alf!l'edo Campos, Antônio Britto, carlos Sant'Anna,
Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima, Ibsen :PInheiro, José
Ignácio iFer'reira, José serra, Manoel M:lreira, Nelson Jo
bim, Nilson Gibson. Oswaldo Lima Filho, iPimenta da Vei
ga, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Wilson Martins,
Antonio Mariz, Euclides Scalco, João Agripino, Jorge Hage,
Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, carlos
Chiarelli, Edme Tavares, Francisco Benjamim, José Lins,
José Lourenço, Oscar ooreêa, Osvaldo Coelho, Sandra Ca
valcanti, Enoc Viei,r·a, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Paes,
Landim, Valmir Oampelo, José Luiz Maia, Virgílio Távora,
Adylson Motta, Bonifácio de Andrada, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Plínio Arruda Sam
paio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos e
Roberto Freire.

O aR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A 'Mesa vai
proclamar o 'resultado: votaram SIM 28 Constituintes;
votaram NÃO 48 Constituintes. Total: 76 votos. O Destaque
foi redeítado,

Destaque n.o 001927-87 do Sr. Lwz Inácio Lula
da Silva - Emenda n.O ES-30318-0, do Sr. Plínio
Arruda Sampaio, "que dá nova redação ao art. 142
do Substitutivo n.O 1 (art. 115 do Substitutivo n.O
2)". (326.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passamos
agora ao Destaque n,« 1927, referente à Emenda n.o 30318,
de autoria do Constituinte iPlínio Arruda Sampaio. O des
taque do Constituinie Luiz Inácio Lula da Silva versa sobre
o art. 115 do projeto, cujo texto é o seguinte:

"A Justiça dos Estados poderá instalar juiza
dos especiais, providos por juízes togados, ou to
gados e leigos', para o julgamento e execução de
pequenas causas cíveis e infrações de pequena
gravidade, mediante procedimento oral e sumarís
simo, permitida a transação e o julgamento de
recursos por turmas formadas por juízes de pri
meiro grau."

Há um pedido de preferência,

Os Srs. Constituintes que estão de acordo, queiram
permanecer como se encontram, (Pausa) Aprovada a pre
ferência.

A emenda altera alguns pontos do texto,

Torna ímperatíva, em vez de facultativa, a instalação
desses juizados especíaãs. Substitui a expressão "pequenas
causas" por "causas cíveis de menor complexidade". Subs
titui a expressão "infração ·penal de pequena gravidade"
por "infração de menor rpotencial ofensivo", Elimina o
julgamento de recursos por turmas formadas por juízes
do primeiro grau. Exclui a palavra "recursos". De maneira
que, mediante 'procedimento oral e sumaríssimo, é permi
tida a transação e o julgamento por turmas de juízes do
primeiro grau. Elimina a possibilidade de que essa opção
sej a recursal.

Estes são os quatro objetivos da emenda.

Concedo a palavra ao nobre autor, para encaminha
mento a favor, o Constituinte Plínio Arruda Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE PLíma ARRUDA SAMPAIO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, na Subcomissão do Po
der Judicifurio quem sabe tenha sido este artigo um dos
mais louvados e dos mais discutidos, pois soluciona questão
grave na justiça brasileira, qual seja, a litigiosidade con
tida. Temos no Brasil uma série de litígios que não chegam
a juízo dada a; ímpossíbdlídade de essas pessoas, apesar de
sofrerem lesões no seu direito, recorrerem à Jootiça, dada
a dificuldade de colocar em ação a máquina do Judiciário.
Essa emenda, aprovada por grande maioria na comissão,
visa a aproximar o Judiciário do povo, porque essa liti
giosidade contida, que não aparece no juízo, aparece, de
pois, na violência, na contravenção. na crdminalidade, na
dificuldade da vida urbana.

A emenda que estamos apresentando contém uma
pequena diferença, Na verdade, é uma palavrinha, como
aquela estória do "'teriam" do advogado criminal. Mas ela
muda tudo. No substitutivo Cabral há uma faculdade ao
Estado para a instalação desses juizados. Na emenda que
estamos colocando, há uma obrigatoriedade .A Justiça bra
sileira precisa ampliar sua esfera de ação. Isso é impe
rioso. Na verdade, apesar de ser, apenas a substituição
de um ".poderá" por um "deverá" , sua importância é fun
damental. A decisão da Comissão é importantíssima. A
Comissão quer entregar uma faculdade que, na verdade,
já existe - já há juizados especiais em São Paulo, Porto
Alegre e no Rio Grande do Sul - ou quer determinar que,
daqui em diante, para o pequeno delito ou para a pequena
lesão de direito, consubstanciada no clássico exemplo,
apresentado em nossa Comissão, do cidadão que tenha sua
roupa estragada no tintureiro ou aquele que tenha o vidro



1778 Quarta-feira 27 DIÁRIO DA ASSEMBLÉ!A NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

de sua loja quebrado e que jamais recorre a [uízo, haja a
possibilidade de recurso a juízo no seu bairro, no seu dis
trito, em sua comunidade, tornando esta mais próxima da
Justiça.

Esta é a racionalidade da emenda.
As' ou.ras duas mudanças são meramente formais e

de aspecto técnico. O Constituinte Oswaldo Lima Filho
Item uma emenda impedindo que haja diferença no grau
de justiça por causa de dinheiro, por causa patrímontal.
S. Ex.a tem certa razão russo. Esta não é a justiça dos
pobres, não é uma justiça sem ímporlâneía. Esta é a jus
tiça dos delitos de menor potencial ofensivo, que precisam
ser reprimidos rapidamente e de forma diferente dos de
litos de maior potencial ofensivo. Esta é uma justiça para° ilícito civil, de menor complexidade, não de menor valor.
Para uma pessoa pobre, uma lesão de mil, dois mil cruza
dos é, às vezes, mais importante do que, para uma pessoa
ríca, uma lesão de dois milhões de cruzados. De modo que
mão se trata de dividir e fazer uma suojustíça para um
subpovo, mas de fazer uma justiça rápida para essa causas
cíveis e criminais de menor complexidade.

Por conseguinte, eu pediria aos companheiros da Co
missão que dessem essa demonstração de que a Consti
tuição vai mudar o Legislativo, o Executivo e também o
Judiciário, fazendo com que este fique mais próximo da
população brasileira.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra o ilustre Constituinte Egídio Ferreira Lima para en
caminhar contra.

O SR. ,cONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA 
Pelo que ouvi, Sr. Presidente, e pela leitura do artigo,
percebo que o autor da emenda pretende tornar obriga
tória a criação de juizados especiais, originalmente facul
tativa. Mas creio que, quando S. Ex.a se reportou a jul
gamento, por lapso deixou de reportar-se a recurso.

Gostaria que V. Ex.a lesse o texto para verificar se é
exata a observação que faço.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Conforme
a Presidência já ressaltou, a emenda modifica o texto do
projeto em quatro pontos: em primeiro lugar, diz o ar
tigo que "A justiça dos Estados poderá instalar ... " A
emenda propõe seja modificada para "deverá instalar jui
zados especiais". Depois, quanto aos juízes togados leigos,
que poderão fazer "o julgamento e a execução de peque
nas causas", substitui a expressão "pequenas causas" por
"causas cíveis de menor complexidade". Em seguida, subs
titui novamente, ao sugerir, ao invés de "infrações penais
de pequena gravidade", a expressão "infrações penais de
menor potencial ofensivo", Por último, suprime a palavra
"recursos", pois aqui se diz que são permitidos a transa
ção e o julgamento de recursos por turmas formadas por
juízes do primeiro grau. S. Ex,a propõe sejam permitidos
a transação e o julgamento por turmas de juízes do pri
meiro grau, eliminando a instância recursal. Passariam,
naturalmente, a ser apreciados por juízes togados.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Então, gostaria que V. Ex.a esclarecesse com o autor da
emenda se não houve lapso de redação, porque aqui se
diz "julgamento de recursos por turmas formadas de juízes
de primeira instância". Se se retira a palavra "recursos",
O julgamento vai ser feito por juízes do primeiro grau.
Vai-se criar, dentro do juizado especial, um colegiado
para esse julgamento, o que complica e, o que é um
contra-senso, vai contra o propósito do autor, que é o de
dar celeridade aos processos. A referência a "recursos",
ai, é indispensável, para que se complete e se precise a
intenção do autor da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Tem a pa
lavra o nobre Constituinte Brandão Monteiro, para enca
menta a favor.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, srs, Constituintes, penso que chega a hora ele
nós, que estamos preocupados com o acúmulo dos pro
cessos judiciais e também com a violência, colaborarmos
de forma objetiva, na Assembléia Nacional Constituinte,
para a solução dessas pequenas causas, ou causas de menor
potencialidade dos crimes, adotando definitivamente o
juizado de pequenas causas.

Todos devemos lembrar, como dizia o Constituinte
Oswaldo Lima Filho, que em muitos dos processos judi
ciais e das causas, sobretudo no interior do Estado, a de
mora com que a Justiça soluciona os problemas leva-nos
freqüentemente a facilitar a ocorrência de novas violên
cias e novos crimes.

A emenda do Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva
pretende definir por completo e imediatamente a obri
gatoriedade do juizado de pequenas causas. Por isso, penso
que os Srs. Constituintes devem, ao observar a emenda,
votar a favor. Nós lutamos aqui pela democratização, pelo
desenvolvimento da Justiça, e esta é a oportunidade de
criarmos no País, definitivamente, o juizado de pequenas
causas.

Estas, as razões pelas quais defendo a emenda apre
sentada e defendida pelo IConstituinte Plínio Arruda
Sampaio.

Sr. Presidente, tenho também uma reclamação a
fazer. Ao tomar conhecimento das listas de preferências,
tenho observado que a Mesa não tem atendido ao que
determina o conjunto das resoluções tomadas pelas Lide
ranças dos partidos. pela Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte e pela Mesa da Comissão de Sistematização.
Ficou estatuído, por aquele acordo, que as, preferências
seriam requeridas por Constituintes que representassem
2/3 da Comissão de Sistematização, ou por Lideres e Cons
tituintes que representassem 1/3 da Comissão de Siste
matização, de forma a garantir a preferência das mino
rias.

Fizemos vários pedidos de preferência, assinados por
Líderes que representam mais de 1/3 dos membros da
Comissão de Sistematização, de forma que não entende
mos a lista de preferências arrolada, pois é só a lista de
preferências levada pela liderança do PMDB. Tomamos
esta atitude na medida em que, depois de acordadas as
preferências, algumas lideranças que haviam assinado as
preferências votaram contra.

Peço a V. Ex.a que obedeça ao princípio democrático,
colocando na lista de preferências uma dos partidos que
representam 2/3 dos Constituintes e, em seguida, a de
partidos que representam 1/3, nos termos da resolução
tomada pelas Lideranças de todos os partidos na reunião
em que se modificou a sistemática dos trabalhos, com a
concomitância da votação no plenário e na Comissão de
Sistematização, e também as preferências com a votação
de titulos, ressalvados os destaques.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O Consti
tuinte Brandão Monteiro inscreveu-se para falar a favor
da emenda apresentada pelo Constituinte Plínio Arruda
Sampaio. Quanto à questão de ordem levantada por S. Ex.a,
será decidida após o resultado da votação.

Peço ao nobre Constituinte Antônio Britto que aguar
de. Poderá contraditar depois da votação.

Concedo a palavra ao autor da emenda para prestar
esclarecimeIltos.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, desejo apenas
prestar um esclarecimento.
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o essencial da emenda é a substituição da palavra
"poderá" pela palavra "deverá". Não há nenhuma inten
ção de diminuir recursos, inclusive porque o princípio
geral é o de haver dois graus de jurisdição. Se isso criar
alguma dificuldade, amanhã poderemos remediar, por uma
emenda de redação mais explícita. Mas o fundamental é
que indique a seguinte idéia: ao invés de conceder uma
faculdade aos Estados de criarem juizados especiais, a
emenda determinará a obrigatoriedade de instituição
desses juizados.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a
mantém a emenda no sentido de tornar obrigatória a
instalação dos juizados especiais, deixando a critério do
Relator no caso de a emenda ser aprovada ...

Concedo a palavra ao Relator, para pronunciar-se
sobre o destaque.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, o eminente Relator-Geral, Constituinte Ber
nardo Cabral, pede-me que transmita seu apoio ao des
taque conferido à emenda de autoria do Constituinte
Plínio Arruda Sampaio.

A emenda é boa, é excelente, e vem sanar o que po
deria ser uma falha no texto, ao incluir, praticamente,
uma recomendação - "poderá". A correção que ag9ra se
faz através da emenda parece-nos, por todos os títulos,
procedente. Além disso, a melhor definição das causas
cíveis e infrações penais que serão da alçada desses jui
zados especiais é das mais adequadas.

Quanto à omissão - talvez por equívoco de datilo
grafia - da expressão "julgamento de recursos por turmas
de juízes de primeiro grau", o Regimento Interno da As
sembléia Nacional Constituinte prevê que está aberta, no
segundo turno, a oportunidade de emenda para aperfeiçoar
o texto - o que, não há dúvida, não me parece ser o
caso.

Por essa razão, a Relataria dá parecer favorável à
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade Aluizio Campos, Antônio Britto, Artur da
Távola, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira
Lima Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Fran
cisco'Pinto Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon,
José IgnácIo Ferreira, José Paulo Bisou, José Richa, José
Serra Mário Lima Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton
Fried~ich Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ra
mos Pi~enta da Veiga, Raimundo Bezerra, Rodrigues
Pal~a Wilson Martins, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues,
Euclid~s Scalco, Israel Pinheiro, João Agripino, João Na
tal, Jorge Hage, Márcio Braga, Nelson Wedekin, Octávio
Elísio, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Alceni Guerra, Aloy
sio Chaves, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Edme
Tavares Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, José Lins, Jo
sé Sant~na de Vasconcellos, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Os
valdo Coelho, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Jofran
Frejat Jonas Pinheiro, José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti,
Paes Landim, Valmir Campelo, José Luiz Maia, Virgílio
Távora, Adylson Motta, Bonifácio de Andrade, Victor Fac
cioni, Brandão Monteiro, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oli
veira, Siqueira Campos, Haroldo Lima, Roberto Freire e
Jamil Haddad. Votaram NÃO os Senhores Constituintes
Alfredo Campos e Manuel Viana.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 78 Constituintes;
votaram NÃO 2 Constituintes. Total: 80 votos. O Destaque
foi aprovado.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Antônio
Britto, para contraditar a questão de ordem levantada pelo
Constituinte Brandão Monteiro.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, há pouco o nobre Líder do PDT, Constituinte
Brandão Monteiro, apresentou reclamação relativa ao sis
tema que vem sendo adotado para as preferências.

Gostaria de, em nome da Liderança do PMDB, dar
Ciência a V. Ex.a e ao Plenário de que as Lideranças têm-se
reunido e têm procurado, da forma mais democrática e
com o interesse de contribuir com os trabalhos da Mesa
e desta Comissão, elaborar, com a presença de represen
tantes da Relatória, uma lista de preferências. Para a ela
boração da lista de ontem, relativa ao Poder Judiciário,
lá estavam as Lideranças do PMDB, do PFL, do PT, do
PSB, do PDC, do PL, do PC do B, do PDS, e ainda houve
participação, através de material que remeteram, das Li
deranças do PCB e do PTB.

Evidentemente, este esforço feito pelas lideranças não
afasta o direito regimental da Liderança do PDT e de
qualquer outra, com base no Regimento, de apresentar
suas preferências. O critério que nos parece correto, uma
vez chegadas as preferências à Mesa, é o de, sob pena de
tumulto na votação, serem organizadas com base nos
artigos a que se refere.

Sr. Presidente, era este o esclarecimento que queria
dar a V. Ex.a, para que fique muito claro qual o com
portamento que as lideranças dos partidos estão adotando.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - As prefe
rências apresentadas têm ficado à disposição da assesso
ria da Mesa e da coordenadoria, com o Dr. Paulo Affonso,
para serem assinadas pelas diversas lideranças. A maioria
das lideranças as tem assinado, com exceção da Liderança
do PDT. Isso não significa, porém, conforme ressaltou o
nobre Constituinte Antônio Britto, que o direito de reque
rer preferência deva ser postergado ou mantido. O direito
de pedir a votação das preferências, por ordem de apre
sentação, subsiste.

No momento oportuno, naturalmente, deveremos infor
mar ao Plenário a ordem de apresentação das preferên
cias para serem obedecidas. Se alguma prevalência para
as preferêncías assínadas pela maioria das lideranças não
se compatibilizar com a ordem de apresentação, a Mesa
atenderá a essa ordem.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, minha reclamação não foi resolvida por V. Ex.a
Observando o que disse, aliás, com presteza, o eminente
Lider Antônio Britto, vejo que a interpretação de
V. Ex.a é totalmente diversa do nível da nossa reclamação.
Estamos absolutamente dentro do que decidiram as lide
ranças dos partidos. O que resolveram, com a sua pre
sença, com a presença da Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte e da Mesa da Comissão de Sistematização, é
que, além das preferências requeridas por dois terços dos
membros da Constituinte ou líderes que os representem,
poderiam requerer preferências também Parlamentares
que representassem um terço da Comissão de Sistemati
zação. Embora as tenhamos feito com a assinatura de
mais de um terço, não tivemos nossas preferências rela
cionadas.

Não há aqui preferência de preferência. É equívoco
de V. Ex.a Temos os mesmos direitos que as lideranças que
representam dois terços. Concomitantemente a uma pre
ferência dessas lideranças, segue-se a das lideranças que
representam um terço.

V. Ex.a não está informado a esse respeito e, portanto,
não resolveu a reclamação.
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o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Participei,
como V. EX,a da reunião em que essa questão foi decidida.
Naquele momento, realmente se estabeleceu que as mino
rias poderiam apresentar preferência com a assinatura de
dez membros da Comissão. De maneira que essa norma
ficou estabelecida. Acontece que houve entendimento pos
terior entre as lideranças, para efeito de apresentação.

Mas V. Ex.a tem razão. A Presidência acolhe sua ques
tão de ordem. V. Ex.a deseja que sejam alternadamente
votadas as preferências que resultem de acordos de lide
ranças, ou que sej am assinadas, para os pequenos partidos,
por pelo menos dez Constituintes.

V. Ex.a será atendido.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Com
isso voltaremos ao sistema que foi adotado corretamente
na sexta-feira e no sábado, quando, recebidas pela Mesa,
dentro do critério regimental, as preferencias foram orga
nizadas, para efeito de votação, com base no número do
artigo a que se referiam.

Esta, a sugestão que encaminho à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em virtude
do atendimento de questão de ordem levantada pelo Cons
tituinte Brandão Monteiro, suspendo a sessão por dez
minutos, para podermos receber as preferências apresen
tadas pela minoria.

(~ suspensa a reunião)
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Está rea

berta a sessão.

Destaque n.O 007457-87, do Sr. José Paulo Bisol,
"que suprime o artigo 119 do Substitutivo n,o 2".
(327.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em virtude
de decisão da Mesa, é admitida para votação a emenda do
Constituinte Vivaldo Barbosa, com dez assinaturas, refe
rente ao art. 119. Existe, porém, com preferência para
votação, emenda do Constituinte José Paulo Bisol, supres
siva integral do texto. De maneira que daremos preferên
cia à emenda supressíva, para, em seguida, votarmos a
emenda do Constituinte Vivaldo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE JOS:Él GENOíNO - Permita
me, Sr. Presidente.

A emenda do Constituinte José Paulo Bisol suprime o
texto do art. 119, mas, em seguida, vem a emenda do
Constituinte Vladimir Palmeira, que pretende estatízar os
serviços cartorais.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Mas, em se
guida, há uma emenda das minorias que organiza os car
tórios oficiais, para ser apreciada se a emenda do Cons
tituinte José Paulo Bisol for aprovada.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Se isso não
ocorrer, Sr. Presidente, que emenda será apreciada em
seguida?

O SR. PiRESIDENTE (Aluízio Campos) - Nesse caso,
terão preferência naturalmente, as substitutivas que ver
sarem sobre o art. 119, por ordem de apresentação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - No caso,
como a emenda Vladimir Palmeira é substitutiva global,
tem preferência?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A primeira é
a do Constituinte Vivaldo Barbosa; em seguida, vem a do
Constituinte Vladimir Palmeira e, depois, a do Constituin
te Gastone Righi.

Em votação a emenda do Constituinte José Paulo Bisol.
A Presidência concede a palavra ao autor do destaque,

para encaminhamento a favor. Para encaminhamento con-

tra já se encontra inscrito o Constituinte Adolfo Oli
veira.

O SR. CONSTITUINTE JOS:Él PAULO BISOL - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, não venho a esta tribuna
defender qualquer ideologia, sequer uma filosofia ou con
cepção de Estado. Venho pedir aos Srs. Constituintes uma
reflexão importante, pois já cometemos um erro, a meu
ver, neste assunto.

Se os Srs. Constituintes lerem o art. 21, inciso XXIV,
repararão que ali está escrito que é da competência da
União legislar sobre registros públicos - o que está certo
- e sobre serviços notariais - o que está errado, porque
os serviços notariais cabem aos Estad'Os e devem ser regu
lamentados pelo Código de Organização Judiciária de cada
unidade federativa.

Vamos dar um só exemplo, o de Chuí, de Santa Vitó
ria do Palmar, localizado lá no fim do Brasil. Quando
for necessário ampliar os serviços cartoríaís QU remane
jar distribuição das competências cartoriais, o juiz de
Santa Vitória do Palmar, que é juiz do Estado, terá de en
caminhar expediente ao Tribunal de Justiça do Estado, a
fim de que este envie ao Congresso Nacional o pedido de
criação de cartórío.

Isso é um absurdo, uma brincadeira! No entanto, já
passou.

Agora reparem que, com o art. 119 - e a nossa emenda
é para suprimi-lo - estamos privatizando os servíeos car
toríaís. Isso também é da competência dos Estados. Pelo
Código de Organização Judiciária do Estado do Rio Gran
de do Sul, o processo de oficialização dos cartórios extra
judiciais já está em andamento. Por quê? Porque é uma
decisão tradicional da competência estadual.

Afirmo aos Srs. Constituintes que, se fosse o caso de
se discutir a dicotomia, a oficialização e a privatização, eu
votaria - e vou votar, se for o caso, pela oficialização.
Mas não quero entrar na discussão ideológica, na filoso
fia de Estado relativamente às competências judiciárias.
Afirmo haver, porém, um erro de técnica legislativa quan
do se trata de uma Federação. Discutimos tão profunda
mente a questão federalista e, de repente, estamos elimi
nando a Federação - pelo menos no aspecto judiciário. Ou
somos uma Federação inclusive judiciária, ou não somos.
Isso que estamos discutindo é da competência dos Estados.

Estamos também entrando num caminho perigoso ao
distinguir os cartórios de média e grande renda dos car
tórios de pequena renda. E isso é muito flagrante, muito
descarado.

Então, o art. 119 privatiza os cartórios. rendosos de
média e grande renda de uma forma demasíado clara. O
art. 17 das Disposições Transitórias oficializa os cartórios
de pequena renda. Mas isso é uma agressão em termos de
raciocínio de organização! Oficializamos os cartórios de
pequena ;enda - por sinal, os mais trabalhosos - e pri
vatizamos os cartórios rendosos.

Não sou "estatalista" nem privativista; sou apenas um
brasileiro que vive em um Estado de economia mista, cuja
estrutura estatal está vinculada ao princípio da economia
mista. Se querem privatizar as empresas cuja operação é
tipicamente privada, dentro do capitalismo, muito bem!
Mas estamos lidando com serviços públicos! Prestem bem
atenção, Srs. Constituintes: cartório é serviço público,
sempre foi e sempre será! Quem responde por cartórios é
o Estadol (Palmas)

Boa parte dos senhores quer privatizar as empresas
estatais. Muito bem. Há fundamento filosófico para isso.
Mas não há fundamento filosófico para privatizar servi
ço público, pois a natureza do serviço é pública. Se qui
serem colocar a dicotomia estatização, que é um conceito
errado - o cartório já é do Estado - ou privatização, vo-
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tareí, coerentemente com os meus princípios, na estatiza
ção, porque está muito mais próximo do justo, já que o
serviço é naturalmente público. Devolveremos o serviço ao
dono. Prestem atenção, pois estamos criando uma figura
espetacular no serviço público: delegado constitucional de
serviço cartoríal.

Um delegado constitucional de serviços públicos! O
que é isso, meu Deus? (Palmas) Vamos ser coerentes! Se
quisermos privatizar, que lutem pela prívatízação das em
presas. Mas, querer privatizar a República, a Federação, o
Estado?! É por aí que se começa a abolir o Estado?

Não venho aqui tomar partido de um lado da dicoto
mia - mais adiante o farei -, mas peço aos Srs. Consti
tuintes que usem um pouco de lógica, de lucidez e de inte
ligência. No plenário da Constituinte teremos que tirar do
art. 21, inciso XXIV, a expressão "e serviços cartoriais";
teremos que eliminar o art. 119, que está em pauta, e, fi
nalmente, eliminar o art. 17 das Disposições Transitórias.
Por questão de lógica, por questão de coerência, e para
que não coloquemos na Constituição, que pretendemos
grandiosa, um pequeno tópico que, francamente, nos des
moraliza como inteligência e como sensibilidade, para o
jogo dos interesses particulares.

Era o que tinha a dizer. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Há encami

nhamento contra. Para tanto, concedo a palavra ao no
bre Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, Sras. e srs. Constituintes, confesso que estou
estarrecido. Aprendi, de longa data, antes de aqui chegar,
a admirar as virtudes e o talento do hoje Senador José
Paulo Bisol. Por isso mesmo, imagino que S. Ex.a se te
nha deixado possuir por um sentimento verdadeiramente
passional, que toldou a nitidez do seu raciocínio, a ponto
de sustentar, desta tribuna, verdadeiras e ilegítimas in
coerências.

Vejamos: S. Ex.a pretende eliminar o art. 119 e seus
parágrafos. Esse artigo nasceu de um debate amplo e
aberto na Subcomissão do Poder Judiciário, que propunha
a estatização de todos os serviços notariais e registrais
do País, através do Relator, meu grande e querido amigo,
o eminente Constituinte Plínio Arruda Sampaio. Seu pa
recer não foi vitorioso. A emenda, que se transformou no
atual art. 119, foi aprovada por dezesseis votos contra
três.

Posteriormente, na Comissão temática, uma figura
admirável de homem público, o Relator da Comissão, o
nobre Constituinte Egídio Ferreira Lima, voltou a insistir
na estatização de todos os serviços notariais e regístraís
do País. Novamente apresentada a emenda, defendida de
público, e após os debates, foi ela aprovada por quarenta
e um votos contra dezoito.

Enunciei este pequeno histórico, Sr. Presidente, para
mostrar que quando a Constituição, no Substitutivo n.o 2,
prevê o caráter privado dessas atividades, é contra a Fe
deração. Mas, quando os correligionários do Constituinte
José Paulo Bisol pretendem estatizar os cartórios, os ser
viços notariais e regístraís, em todo o País, no texto da
Constituição, isso não ofende a Federação, isso é ótimo.
E por quê, Sr. Presidente? Porque S. Ex.a diz que se pre
tende privatizar aquelas serventias que são rendosas. Mas
sabe S. Ex.a muito bem que a grande maioria das que se
rão mantidas no regime privatizado por esse dispositivo
que S. Ex.a pretende eliminar são serventias humildes e
modestas do interior, são pequenos cartórios de registro
civil, que só sobrevivem porque o titular do cartório tem
a ajuda de sua mulher ou de sua filha. Representaria,
pois, um ônus insuportável para muitos Estados o ter que
assumir essas serventias.

Não foi sem razão que o Governo de São Paulo, Esta
do rico e poderoso, fez um levantamento e concluiu, tem-

poraríamente, contra a estatizacão dessas serventias. Não
foi sem razão que o Governado"].' do Estado de S. Ex.a, o
meu velho companheiro Pedro Simon, manifestou-se inú
meras vezes contrariamente a essa estatização, que traria
mais de vinte mil funcionários para a sua folha de paga
mento. Não foi sem razão que nós, aqui, defendemos,
aberta e claramente, a vantagem, para o público, desses
serviços em caráter privado. Isto porque, quando tais ser
viços são estatizados cria-se a máquina mais corrupta do
País. Os clientes são obrigados a pagar duas vezes: ao
Estado e aos funcionários desses cartórios estatizados.
Foi isto que aconteceu, por exemplo, na Capital da Bahia,
onde ocorreu uma estatização desse tipo, que não deu
certo.

Concluo, Sr. Presidente, afirmando que, nessa ânsia
de estatizar, iríamos obrigar os trabalhadores, que nunca,
ou quase nunca, usarão esses serviços, porque não têm
atividades negociais, a pagar, através de impostos a ma
nutenção desses serviços para os ricos, que compram ter
renos e casas, que fazem escrituras e registram documen
tos.

Esta é a grande verdade que precisava ser dita. A
contragosto, Sr. Presidente, venho a esta tribuna. Só o
fiz em face das afirmativas pouco felizes desta figura
ilustre e eminente, que é o Constituinte José Paulo Bisol.
(Palmas)

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr. Presi
dente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE, LUIZ SALOMÃO - Sr. Pre
sidente, pedia a palavra para formular uma questão de
ordem devido à origem profissional do nobre Constituin
te Adolfo Oliveira. O Regimento da Assembléia Nacional
Constituinte, no seu art. 1.0, § 4.°, combinado com o art.
170, § 4.°, diz exatamente o seguinte:

"Não poderá o Constituinte, desde a instala
ção da Assembléia Nacional Constituinte até a
promulgação da Constituição, patrocinar interes
ses de caráter não sociais de grupos ou pessoas, ou
interesses de empresas organizadas para exercer
atividades econômicas."

Já o Regímento da Câmara, que pode ser invocado
para complementar esta questão de ordem, estabelece o
seguinte:

"Tratando-se de causa própria ou de assunto
em que tenha interesse individual, deverá o
Deputado" - no caso, o Constituinte - "dar-se
por impedido, fazendo comunicação nesse sentido
à Mesa. Para efeito do quorum, seu voto será con
siderado em branco."

Com todo o respeito que temos pelo nobre Constituin
te Adolfo Oliveira, que tem prestado um enorme serviço
aos trabalhos desta Assembléia Nacional Constituinte,
consideramos que S. Ex.a, na espécie e no caso, está rigo
rosamente enquadrado nesses dispositivos, porquanto
acaba de defender a manutenção de cartórios em mãos
privadas. De modo que invoco os dois Regimentos para
pedir a V. Ex.a que considere o nobre Constituinte Adolfo
Oliveira impedido de votar nessa questão.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Nobre
Constituinte Luiz Salomão, o que estamos submetendo à
votação é uma emenda supressíva. Aliás, dois Constituin
tes apresentaram emendas supressívas com o mesmo
objetivo: os Constituintes José Paulo Bisol e Vivaldo Bar
bõsa, Então, o exercício do direito individual de defender
um ponto 'de vista, apesar do interesse em causa própria
deve ficar a critério do Constituinte que está envolvido
com esse interesse.
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De maneira que a Presidência não pode impedir o
Oonstituinte Adolfo Oliveira de expressar seu voto. (Pal
mas) A abstenção é, igualmente, um direito pessoal de
S. Ex.a

Está inscrito o Constituinte Oswaldo Lima Filho, para
encaminhar a favor. Tem S. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, depois das pa
lavras profundamente autorizadas e do teor emotivo e da
sinceridade do Constituinte José Paulo Bisol, muito pouco
precisaria ser dito. Todavia, diante da contestação feita
pelo nobre Constituinte Adolfo Oliveira, animei-me em
trazer alguns argumentos à Comissão de Sistematização.
Tem toda razão o Constituinte José Paulo Bisol. O dis
positivo é inteiramente destituído de fundamento e até
de racionalidade. A Constituição, como consta do art. 119,
não pode estabelecer que os serviços notariais e registrais
sejam exercidos em caráter privado. É atentar contra
toda a instituição notarial, que desde a Colônia, é pública.
Essa é uma função pública das mais relevantes. Os notá
rios e os tabeliães recebem uma função eminentemente
pública, que só pode ser exercida pelo Estado ou por fun
cionário seu. É a eles que se confiam os testamentos, as
escrituras, o registro civil, o registro das propriedades das
familias, as organizações comercíaís etc. Ora, não se pode
estabelecer na Constituição que uma atividade dessa na
tureza tenha caráter privado.

Sr. Presidente, a campanha da desestatização cami
nhou muito no Brasil, mas acho uma insensatez pensar
se nisso, quanto mais incluir no texto constitucional.

Só lamento que a proposta tenha sido subscrita por
um homem da cultura jurídica e do valor do meu ilustre
companheiro e amigo, o Relator Bernardo Cabral. Além
do mais, a Constituição já dispôs que a matéria é da com
petência dos Estados.

Num país da vastidão do Brasil, com uma realidade
tão diversa nos pampas, na Amazônia, na fronteira com a
Bolívia, no litoral, não se pode fazer uma lei para disci
plinar custas e organização de cartórios em todos os Es
tados da Federação. Isso me parece insensatez. A maté
ria sempre se inseriu na competência constitucional. As
sim foi estabelecido em todas as Constituições brasileiras.
A Lei de Organização Judiciária sempre foi da compe
tência dos Estados. Então, como trazer para a compe
tência da União matéria de organização judiciária, que é
específica? Está dito aqui, no art. 119:

"§ 1.0 - Lei complementar regulará as ativi
dades, disciplinará a responsabilidade civil e cri
minal dos notários, registradores e seus prepostos,
e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder
Judiciário. "

"§ 3.° - Lei federal estabelecerá normas ge
rais para fixação de emolumentos relativos aos
atos praticados pelos serviços notariais e regis
trais."

É matéria ímbrícada na atividade, sob a fiscalização
do Poder Judiciário, tradicionalmente, há mais de um
século. Oomo a Constituinte pode fazer uma inovação
dessa natureza, cometendo todas essas impropriedades e
atentando contra a competência necessária e imperativa
dos Estados? Transferindo do âmbito do Poder Público,
onde está, desde a Colônia, atravessando o Império, a
l.a e 2.a Repúblicas, para lhe dar características pri
vadas?

Sr. Presidente, sou naturalmente avesso a essa onda de
privatização. Se queremos privatizar, no Brasil, deveríamos
começar privatizando aquelas sessenta empresas que fo
ram convertidas em estatais pelo ex-Ministro Mário 81-

monsen e que nunca foram estatais. Mas essa estatização
não poderá ter o caráter que está tendo, ou seja, as em
presas privadas que fracassaram, como, por exemplo, a
Transbrasil, vai tomar quarenta milhões de dólares do
Conselho Monetário Nacional, e assim por diante. A carac
terística principal do capitalismo deve ser o risco e nunca
o viver às custas do Estado. Mas isso é outra questão. O
que não se pode conceber é que a atividade eminentemente
pública de funcionário público, que só pode ser exercida
por funcionário público, seja denominada de caracterís
tica privada. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Relator Bernardo Cabral.

O SR. !RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, eu não ia falar, por vários motivos, in
clusive de ordem pessoal, mas fui chamado à colação pelo
eminente Constituinte Oswaldo Lima Filho. É preciso dizer
que a única razão - não sobrassem outras - foi a de
respeitar, na qualidade de Relator, o que foi aprovado na
Comissão Temática. Este dispositivo não é de minha auto
ria. Acho que o caminho não é por aí. O nobre Constituin
te Adolfo Oliveira não falou como Relator-auxiliar, mas,
sim, como qualquer outro Constituinte que se inscreve
para defender os seus pontos de vista, como já o fizeram
líderes empresariais, sindicais - amanhã teremos mem
bros do Ministério Público, advogados, médicos e engenhei
ros. Cada um aqui vai lutar por aquilo que lhe diz respeito.

Eu precisava dizer, no entanto, que, como Relator, ape
nas respeitei aquilo que veio da Comissão Temática. Como
Constituinte, darei meu voto tão logo seja convocado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Celso Dourado, Cristina Ta
vares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Lyra, Francisco
Pinto, Haroldo Sabóia, José Paulo Bisol, José Ulísses de
Oliveira, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Virgildásio de Senna,
Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Euclides Scalco, João
Agripino, Jorge Hage, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Ul
durico Pinto, Vilson Souza, Aloysio Chaves, Eraldo Tinoco,
Luís Eduardo, Jofran Frejat, José Tinoco, Brandão Mon
teiro, Lysâneas Maciel, Vivaldo Barbosa, Francisco Rossi,
Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo
Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram NAO os
seguintes Senhores Constituintes: Ibsen Pinheiro, João Cal
mon, José Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Richa, Ma
noel Moreira, Nilson Gibson, Pimenta da Veiga, Raimundo
Bezerra, IRodrigues Palma, Wilson Martins, Délio Braz,
Israel Pinheiro, Manuel Viana, Márcio Braga, Alceni Guer
ra, Arnaldo Prieto, Edme Tavares, Francisco Benjamim,
José Lins, .José Lourenço, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho,
Jonas Pinheiro, Mozarildo Cavalcanti, Ricardo Izar, Darcy
Pozza, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson Motta,
Bonifácio de Andrada, Victor Faccioni, Gastone Righi,
Joaquim Bevilácqua, Adolfo Oliveira e Siqueira Campos.
ABSTENÇãO do Constituinte Aluízio Campos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar ° resultado: votaram SIM 42 Constituintes;
votaram NÃO 36 Constituintes; absteve-se de votar 01
Constituinte. Total 79 votos. O destaque foi prejudicado
por falta de quorum qualificado.

Passaremos às emendas substitutivas. Há duas: uma,
do- Constituinte Vivaldo Barbosa - Destaque nP 1273;
outra, do Constituinte Vladimir Palmeira - Destaque
n.O 2293. Vamos seguir a ordem de apresentação dos desta
ques, votando, em primeiro lugar,
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- Destaque n.o 001273-87 - Emenda n.o lP
19843-7, do 8r. Vivaldo Barbosa, "que dá nova reda
ção ao artigo 199 do Substitutivo n.O 1 (artigo 119
do Substitutivo n.? 2)". (328.1\ votação)

que tem o seguinte texto:

"As serventias judiciais e extrajudiciais são
oficiais, remunerados os seus titulares e servido
res exclusivamente pelos cofres públicos, dispon
do as leis de organização judiciária sobre as res
pectivas carreiras e dependendo o provimento ini
cial de aprovação em concurso depravas e títulos."

Concedo a palavra ao nobre autor do destaque, para
encaminhar a favor.

o SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, antes de mais nada quero
comunicar ao Plenário que retirei a expressão central da
emenda, que dizia " .. ' estando as primeiras subordinadas
ao Tribunal respectivo" - isto é, as serventias judiciais 
"e as extrajudiciais, ao Executivo estadual".

Diante da ponderação de diversos colegas que desejam
votar favoravelmente à emenda, retirei esta expressão, para
deixar à lei de organização judiciária estadual disciplinar
o controle do exercício das atividades das serventias, quer
judiciais, quer extrajudiciais.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, invoco a intervenção
do Constituinte José Paulo Bisol e reporto-me especialmen
te à sua parte final. De fato, S. Ex.a brindou esta Consti
tuinte, em um dos seus momentos mais fulgurantes, com
um dos textos mais expressivos que a memóría da Assem
bléia Nacional Constituinte há de registrar. ~ uma parti
cipação fulgurante a de S. Ex.a , pelas inovações que intro
duz, pela modernização não apenas em termos de conteú
do, mas, acima de tudo, de linguagem jurídica em nosso
País. Ressalto a participação de S. Ex.a na Assembléia Na
cional Constituinte, repito, pelo seu brilho, pelo seu fulgor,
por sua contribuição aos nossos trabalhos, ,e, espeeíríca
mente, pela análise que fez sobre o significado do disposi
tivo contido no Substitutivo.

Se nOS debruçarmos sobre o art. 119 desse Substitutivo,
não identificaremos a época em que estamos. Parece es
tarmos diante de um texto jurídico do século XIII, quan
do os Estados europeus começaram a libertar-se do sistema
feudal e começaram a assumir o absolutismo - exatamen
te quando as atividades estatais e cartoriais c?meçaram a
ser privatizadas. Daí ser um componente mUlt~ forte d?
Estado absolutista o avanço no sentido da adoção dos prr
metros rudimentos de uma economia de mercado. Assim
que comecei a !er o text~ do Subs.titutivo, rela~iv~n.'-ente a
essa questão, víeram-me a memõría as peças jurídicas do
século XIII, ou XIX - já nem digo do século XV.

A Assembléia Nacional Constituinte não pode, hoje,
voltar tanto ao passado. Esse texto é mais retrógrado do
que o "pacote" de abril de 1977, baixado pelo Presidente
Geisel. A parte que se refere às serventias e aos serviços
cartoríaís, segundo constava, foi redigida pelo Ministro Ar
mando Falcão, antigo Ministro da Justiça, titular de um
cart6rio no Rio de Janeiro. Mas nem o ex-Ministro Arman
do Falcão nem o "pacote" de abril do Presidente Geisel
ousaram privatizar as serventias cartoríaís. O "pacote" de
abril de 1977 oficializou os cartórios, ressalvando apenas o
do ex-Ministro Armando Falcão, no Rio de Janeiro. Isto é,
ressalvou aqueles cartórios cujos substitutos, como titula
res, exercessem o cargo pelo período de cinco anos, até
dezembro de 1983 - à época, completava exatamente esse
período de cinco anos o filho do ex-Ministro Armando
Falcão, como titular-substituto no seu cartório no Rio de
Janeiro.

Mas nem o "pacote" de abril repito, ousou privatizar
as serventias judiciais e extrajudiciais. A Nação, especial
mente o meio forense do País - os advogados, os rnagís-

trados, os serventuários da Justiça, os promotores públi
cos - jamais poderia esperar que a Assembléia Nacional
Constituinte não desse um fim a essa questão, límpídamen
te, sem privilegiar ou prejudicar ninguém, mas restaurando
a natureza pr6pria da serventia, que é pública na sua
essência, a exemplo do serviço público, do serviço repu
blicano na sua essência, conforme ressaltou o Constituinte
José Paulo Bisol.

O destaque supressívo do Constituinte José Paulo Bisol
talvez tenha embaraçado muitos de n6s. Muitos preferiram
transferir essa questão para os Estados com a preocupação
exata de que nos Estados não haja poder suficiente para
vencer as resistê:rcias que os donos de cartório, ao longo
da nossa República, sempre opuseram à sua oficialização.
Mas agora estamos diante de uma situação clara. É a As
sembléia Nacional Constituinte que tem nas mãos o poder
de enfrentar e arrostar a sua soberania diante de titulares
de cart6rios, para que essa questão seja de uma vez por
todas definida e definitiva em nosso País para que não
enfrentemos mais a pecra de estarmos produzindo Um
texto, nesta parte, o mais retrógrado possível - mais re
tr6grado ainda, repito, do que o "pacote" de abril de 1977.
Espero que, agora, sem a preocupação que a emenda su
pressíva nos trazia, possamos reunir a maioria necessária
para modificar o Substitutivo e dar ao Brasil um texto
moderno, digno das aspirações forenses do País.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não haven
do orador inscrito para encaminhamento contra, consulto
o Constituinte José Genoíno Se cancela a sua inscrição.
S. Ex.a está inscrito para falar a favor, não há orador
contra. De maneira que eu encareceria a S. Ex.a, para ga
nharmos tempo, que concordasse em cancelar sua inscri
ção. (Pausa)

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - A Relataria
vota "não". A posição é conhecida.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não há
oradores inscritos.

O SR. CONSTITt""'INTE .rOS!Él GENOíNO - Sr. Presi
dente, quero falar, e já há esse precedente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) -:É um direito
de V. Ex.a Estou apenas fazendo uma consulta. (Palmas)

O SR. CONSTITillNTE JOS'l1l GENOíNO - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Constituintes, chamo a atenção dos
membros desta Comissão para o texto que vou ler, para
que dele a opinião pública tome conhecimento. Trata-se
do anteprojeto da Comissão dos Notáveis, presidida pelo
ilustre Constituinte Afonso Arinos, o qual, no art. 21 das
Disposições Transitórias, diz o seguinte:

"Ficam oficializadas as serventias do foro ju
dicial e os ofícios de registro público, passando
seus titulares e serventuários a perceber remune
ração exclusivamente pelos cofres públicos, respei
tadas, no novo regime, a vitaliciedade e a estabili
dade dos atuais."

'É o projeto da Comissão Afonso Arinos, é um projeto
de Constituição, Sr. Presidente!

A questão que está em jogo nesta discussão, e que deve
ficar clara, é que os serviços cartoriais são necessários e
imprescindiveis a todas as pessoas. Na relação Estado e
cidadão, esses registros são uma imposição a todos. O cida
dão não pode prescindir desses serviços, não pode ficar
sem esses registros.

- E aí cria-se um problema sério. Sendo um serviço ne
cessário a todos, não se pode, no texto constitucional esta
belecer sua privatização. Seria Um escândalo! Vou ap~esen
tar_alguns dados para mostrar a gravidade desse escândalo.

Dentre as cinco maiores declarações de renda do Esta
do do Rio Grande do Sul, três pertenciam a titulares de
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cartórios extrajudiciais; das vinte e cinco maiores declara
ções de renda daquele Estado, dezenove eram de titulares
de cartórios extrajudiciais, e a maior declaração de renda
pertencia a um titular de um Cartório de Títulos e Pro
testos.

O que está em jogo aqui não são os pequenos cartórios
do interior, espalhados por inúmeros municípios deste
País. Aqui se trata de fortunas adquiridas e acumuladas
a partir de um serviço essencial para todos os cidadãos.
(Palmas) Seria um escândalo se o texto constitucional es
tabelecesse que esse serviço, essencial a todos, fosse pri
vatizado.

A propósito, o nobre Senador Nelson Carneiro, com
cinqüenta e cinco anos na atividade forense, Parlamentar
que, com várias das suas propostas - mesmo discordando
se ou não delas - prestigia esta Casa, prestigia esta Co
missão, tem uma emenda no mesmo sentido:

"Os serventuários de Justiça serão organizados
e mantidos pelo Estado e incluídos no orçamento
do Poder Judiciário."

Sr. Presidente, Sras. e srs, Constituintes, é claro que
a Comissão de Sistematização não pode passar um ates
tado de menosprezo à opinião pública, privatizando esses
serviços de que o trabalhador, a dona-de-casa, o jovem
enfim, qualquer pessoa, do campo ou da cidade, não pode
prescindir. É necessário que se elimine esse dispositivo e
se aprove a emenda aqui defendida pelo ilustre Constituin
te Vivaldo Barbosa. Está sendo apresentada, repito, pelo
nosso Companheiro Vladimir Palmeira e inúmeros outros
Constituintes emenda semelhante a esta.

Não podemos permitir que o lucro obtido por meio des
ses serviços tenha amparo no texto constitucional e garan
ta o privilégio e o monopólio hereditário hoje existente, eis
que eles passam para a família. li!: um retrocesso, já se
disse aqui em relação à Constituição dos militares e ao
"pacote de abril", que esta Comissão e a Assembléia Na
cional Constituinte não podem consagrar e legitimar. Não
é pelo fato de a Comissão Temática ter aprovado esse dis
positivo que vamos adotá-lo no texto constitucional. Até
porque muitos dispositivos adotados pelas Comissões Temá
ticas têm sido rejeitadas aqui, inclusive dispositivos extre
mamente avançados, particularmente os aprovados pela
Comissão da Ordem Social e dos Direitos e das Liberdades
Individuais. O que está em discussão não é o fato de essa
matéria- ter passado na Comissão Temática, mas, sim, seu
conteúdo, que dá margem - isto sim - se aprovado aqui,
a uma campanha de desmoralízação da Constituinte, por
estar-se elaborando um texto Constitucional pior do que
o da Constituição dos militares.

Vamos, Sr. Presidente, aprovar a emenda do com
panheiro Vivaldo Barbosa e a outra semelhante, apresen
tada pelo companheiro Vladimir Palmeira. Assim, a As
sembléia Nacional Constituinte estará adotando uma posição
de independência, de moralização, acabando com uma das
maiores "mamatas" existentes neste País e que sobrevive
às custas de um serviço que o Estado obriga seja utilizado
por todas as pessoas.

Por isso, apelamos para os companheiros, no sentido
de que esta emenda sej a aprovada. Não podemos deixar
que esse assunto seja tratado como uma questão menor.
É uma questão de alta revelência. Se garantimos o direito
de cidadania e avançamos numa série de questões relacio
nadas com os direitos individuais, temos de dar seqüência
a esses direitos e estabelecer que tais serviços, necessários
a todos - repito - sejam obrigação do Poder Público. Não
estamos tratando de uma mercadoria qualquer, de algo
que o cidadão possa escolher, como um tipo de máquina,
de produto ou de alimento, mas de um serviço que todos,
sem nenhuma exceção, precisam utilizar. Não se pode per
mitir ° lucro, ° monopólio, a privatização de algo a que

todos são obrigados. Esta é a questão de fundo. Por isto,
renovo o apelo à oomíssão, a fim de que se aprove a emen
da Vivaldo Barbosa. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aloízio Campos) - Não havendo
mais oradores inscritos, passamos à votação.

Procede-se à votação

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Aluizio
Campos, Artur da Távola, Celso Dourado, Cid Carvalho,
Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Henrique
Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
José Paulo Bisol, José Ulísses de Oliveira, Nelson Carneiro,
Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho,
Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna,
Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Euclides Scalco, Jorge
Hage, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vil
son Souza, Sandra Cavalcanti, José Tinoco, Brandão Mon
teiro, Lysâneas Maciel, Vivaldo Barbosa, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da
Silva, Plínio Arruda Sampaio, Aldo Arantes, Roberto Freire
e Jamil Haddad. Votaram NlíO os Senhores Constituintes:
Bernardo Cabral, João Calmon, José Richa, Manoel Morei
ra, Nilson Gibson, Rodrigues Palma, Wilson Martins, Délio
Braz, Israel Pinheiro, Manuel Viana, Márcio Braga, Alceni
Guerra, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli,
Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, José Lins, Luís Eduar
do, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Ricardo Fiúza, Enoc
Vieira, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Mozarildo Cavalcanti,
Ricardo Izar, Darci Pozza, Virgílio Távora, Adylson Motta,
Adolfo Oliveira e Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 43 Constituintes; vo
taram NAO 32 Constituintes. Total: 75 votos. O Destaque
foi prejudicado por falta de quorum qualificado.

Com a palavra, pela ordem, o Sr. Constituinte Roberto
Freire.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREmE - Sr. Pre
sidente, queria que V. Ex.a modificasse essa decisão. O
destaque não foi prejudicado; apenas não alcançou o
quorum para sua aprovação. Poderá merecer nova votação,
ou os que tratam da mesma matéria poderão ser votados
posteriormente. Pediria a V. Ex.a que suspendesse a sessão,
pois já são treze horas, e se recomeçasse mais tarde. 'li: evi
dente que não teremos condições de aprovar algo nessa
matéria, que é de fundamental importância. Poderíamos
suspender a sessão e votar à tarde.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Houve uma
votação e foi proclamado seu resultado. Não houve quorum
para a aprovação da matéria. Existe matéria semelhante,
que será votada na sessão da tarde.

v - SUSPENSÃO DA REUNIliO

O SIR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidência
vai suspender os trabalhos, convocando os Senhores Cons
tituintes para a continuação da presente reunião, hoje,
3-11-87 às 15:00 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 03 DE NOVEMBRO DE 1987

Presidência dos Srs.: Brandão Monteiro, Segundo-Vice
Presidente; Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presidente,
Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIliO

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.
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II - ORDEM DO DIA

VOTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
TíTULO IV (continuação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Prelimi
narmente, a Mesa vai fazer um esclarecimento ao plenário:
deveria ser votado, neste momento, o Destaque n.o 2293,
do Constituinte Vladimir Palmeira. Ocorre que, em função
da questão de ordem, levantada pelo Constituinte Brandão
Monteiro, ora à frente dos trabalhos, ficou esclarecido
que se deveria votar primeiro os termos dos artigos sub
seqüentes.

Destaque n.O 0008·87 - Emenda n,v ES·21288·5,
do Sr. Siqueira Campos, "que modifica o inciso V
do art. 135 do Substitutivo n.O 1 (art. 109, inciso VI
do Substitutivo n.? 2)".

O SR. PlRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Então, na
oportunidade, vamos colocar em votação o Destaque n.O 008,
do Constituinte Siqueira Campos, referente à Emenda
Substitutiva n.O 21.288, do seguinte teor:

"O Item V do art. 135 passa a ter a seguinte
redação:

"É compulsória a aposentadoria com venci
mentos integrais por invalidez, ou aos 72 anos de
idade, e facultativa aos 30 anos de serviço, após
cinco anos de efetivo exercício na judicatura."

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRli:A - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o nobre Constituinte Oscar Corrêa, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRli:A - Sr. Pre
sidente, peço vênia a V. Ex.a para que interprete novamen
te a decisão da Mesa adotada naquela oportunidade, já que
me parece essa não deveria ser a interpretação mais exata
e correta, a que V. Ex.a acaba de dar.

O SR. PlRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Darei as
explicação ao ilustre Constituinte e - por que não dizer? 
ao Plenário. A questão de ordem objetiva que as preferên
cias fossem votadas de acordo com o requerimento não só
de dois terços das lideranças, ou que representasse dois
terços dos Constituintes, como também de um terço dos
srs. Constituintes, nos termos da Resolução da Mesa com
as Lideranças, artigo por artigo, dos decrescentes ao ·cres
centes. Evidentemente, a Emenda do Constituinte Siqueira
Campos, que diz respeito ao art. 109, é anterior ao art. 119,
possuindo, obviamente, requerimento de preferência. Todas
têm preferências assinadas pelos Líderes.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRlilA - Neste caso,
então, logo após a emenda do ilustre Constituinte Siqueira
Campos, retornaremos àquela pauta inicial. A única exce
ção aberta foi para a do Constituinte Siqueira Campos.
Isso porque havia sido entregue uma pauta aos Constituin
tes quando do início da nossa sessão. No entanto, agora
acabamos de receber outra pauta com uma nova lista de
preterênoía,

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Obviamen
te, porque a pauta hoje entregue, pela manhã, dizia res
peito exclusivamente às emendas requeridas pelas Lide
ranças de dois terços do partido. A tarde, houve a compo
sição nos termos da decisão ...

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊlA - Com as
outras emendas em que foram apresentados os destaques.

O SIR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Evidente
mente, requeridas as preferências de um terço.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRlilA - Ou seja,
existe então uma diferença grande entre esta pauta distri
buída agora e a da manhã.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Certo.
O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRli:A - Agradeço

a V. Ex.a o esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Esclareci

da a questão de ordem, com a palavra o Constituinte Si
queira Campos, que encaminhará emenda de sua proposi
tura.

O SIR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS- Sr. Pre
sidente, eminentes colegas da Comissão de Sistematização,
a emenda posta em votação neste momento objetiva elevar
de 70 para 72 anos a idade para a aposentadoria compulsó
ria dos magistrados. Por quê? Porque ultimamente subiu
muito a expectativa de vida no Brasil. Aos setenta anos é
que O magistrado, tendo atingido um alto nível de expe
riência e maturidade, passa a servir muito melhor do que
antes aos interesses da magistratura e do País.

Não é justo não permitir àqueles que desejam conti
nuar na magistratura após os setenta anos pelo menos
mais dois anos de trabalho. Em muitas nações do mundo
não existe limite. O magistrado fica à frente de suas fun
ções muitas vezes até os oitenta anos ou mais, como é o
caso dos Estados Unidos.

Esta emenda objetiva, pura e simplesmente, legalizar
a permanência daqueles que desejam continuar à frente
da magistratura após os 70 anos. Porque a amadureceram
em experiência, em cultura juridi,ca, têm todas as condi
ções para prestar bons serviços à magistratura e ao Brasil.

Esses os argumentos básicos que tinha a trazer aos
nobres colegas, aos quais peço apoio e voto positivo para
a aprovação desta emenda em favor dos magistrados bra
sileiros.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
oradores inscritos.

Concedo a palavra ao Constituinte Roberto Freire.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, pelas informações que consegui colher sobre esse
pedido de preferência, a emenda teria sido solicitada por
dois Líderes, que, no entanto, não representam 10% dos
membros da Comissão de Sistematização muito menos do
Plenário da Constituinte.

Portanto, peço a V. Ex.a considere prejudicada esta so
licitação de preferência.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr.
Presidente, peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr. Pre
sidente, o Líder Adolfo Oliveira tem em sua bancada sete
Constituintes e o PDC tem seis Constituintes. De maneira
que são treze Constituintes ao todo. .

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Oonstítu
tuinte Siqueira Campos, a razão milita em favor da ques
tão de ordem do Constituinte Roberto Freire. Na verdade,
são necessários 10% dos membros da Comissão de Sistema
tização. Esta é a decisão fruto do acordo das Lideranças
com a Mesa da Assembléia Nacional Constituinte e a Me
sa da Comissão de Sistematização. Entretanto, a emenda
ou o destaque de V. Ex.a entrará no final da listagem.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEffiA CAMPOS- Agrade
ço a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o Destaque n.O 1.211, referente à Emenda n.O 09.982
do Constituinte Vivaldo Barbosa. 'li: uma emenda substitu
tiva que tem como objetivo dar nova redação ao inciso IV
do art. 112: "organizar concursos públicos de provas, ou
de provas e títulos, para provimento dos cargos neces
sários à administração da Justiça."
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o SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, eu já havia providenciado que chegasse à Mesa
requerimento de retirada desse destaque.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirada,
portanto, o destaque.

Destaque n.o 002293·87 - Emenda n.O IP·
10427-1, do Sr. Vladimir Palmeira, "que dá nova
redação ao art. 199 do substitutivo n.O 1 (artigo
119 do Substitutivo n.O 2)". (329.a. votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o Destaque n.O 2.293, de autoria do Constituinte Vladi
mir Palmeira relativo à Emenda n.O 10.427-1. O Destaque
objetiva dar ao art. 199 do Projeto de Constituição da Co
missão de Sistematização - art. 119 do 2.° Substitutivo 
a seguinte redação:

"Art. 199. Os serviços notariais e registrais
serão exercidos diretamente pelo poder público,
conforme a lei."

Com a palavra o Constituinte Vladimir Palmeira.

O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEffiA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a minha emenda é simples
e clara: "Os serviços notariais e registrais serão exercidos
diretamente pelo poder público, conforme a lei".

Em primeiro lugar, quero r-assaltar que a caracterís
tica desses serviços é eminentemente pública. Él uma área
nitidamente pública, conforme uma tradição da época do
velho Portugal. Portanto, é da modernidade do regime
brasileiro a colocação dess-e serviço público como tal.

Em segundo lugar, peço o apoio daqueles que com
preendem a necessidade de que esse serviço seja realmen
ta público. Também pedimos o apoio de todos aqueles
que nesta Constituinte se têm batido pela delimitação da
intervenção do Estado na economia.

Tenho ouvido, em diferentes debates, Constituintes
argumentarem que, se o Estado deve intervir menos na
área econômica, seja então resguardada sua área natural
de atuação, notadamente esse tipo de serviço público li
gado à Justiça e, portanto, diretamente ligado aos ínte
resses públicos e do Estado. Él inconcebível que na hora
de esclarecermos o papel do Estado - e muitos se preo
cupam com a nitidez desse pap-al - não consigamos fazer
com que isso fique claro, que o serviço público seja exer
cido realmente pelo Estado. Já nos acostumamos a ouvir
na Constituinte, nas considerações contra o exagero da
intervenção do Estado na economía - e diz-se até que o
Estado intervém na economia de forma a justificar a de
sordem - que alguns aqui querem impor o regime de
economia cartorial. Pois bem, a todos os companheiros
que qualificam esses serviços como eretívamente públicos,
que denunciam o sistema cartorial e reconhecem a inter
venção do Estado na economia, peço que evitem que caia
nas mãos da íníeíatíva privada um serviço emínentemen
te público, feito diretamente para servir à população. É
mister que a prestação desse serviço não fique ao sabor
dos interesses de lucratividade de alguns poderosos, hoje
tidos como donos de verdadeiros feudos e entre os maio
res milionários do País, sem que um centavo seja de fato
destinado a uma atívídade produtiva que ajude no cres
cimento da Nação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Michel Temer, que encaminhará
contra a emenda.

o SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - se. Pre
sidente Srs. Constituintes, quero encaminhar contra a
emendà do eminente Constituinte Vladimir Palmeira, con
cordando, em primeiro lugar, com uma afirmação que
S. Ex.a acaba de fazer da tribuna, qual seja, a de que
esses serviços realmente são públicos. O Projeto de Cons
tituição não desmerece essa afirmação; pelo contrário,
ao ditar que os serviços notariais são exercidos em cará-

ter p-rivado, acrescenta: "por delegação do Ipoder públl
co". Aqui está a afirmação de que se trata realmente de
um 'Serviço público, embora o exercício dessa atividade
seja em caráter privado. A grande preocupação quanto
às serventias (abro aqui um parêntese: esta matéria f{Ji
amplamente discutida na Subcomissão do Poder Judiciá
rios e na Comissão da Organização dos Poderes e Siste
ma de Gov-erno) está exatamente nos emolumentos co
brados pelos chamados donos de cartórios. Esta preocupa
ção foi tão acentuada na Subcomissão e na Comissão que
o projeto agora em discussão, o Substitutivo atual, prevê
que a lei federal estabelecerá normas gerais para a fixa
ção de emolumentos relativos aos atos praticados pelos
serviços notariais e regístraís. A pergunta que se deve
fazer é a seguinte: será que os serviços notariais exerci
dos em caráter privado estão desagradando à população,
ou será que a cobrança de taxas, de emolumentos, é que
causa esse desagrado? Em momento algum recebi qual
quer informação sobre o descontentamento da população
em relação a esses serviços. Ao contrário, nos dias atuais,
quando se quer lavrar uma escritura ou se praticar um
ato notarial. a imediatidade da solução desse problema é
espantosa. Entretanto, sabemos quantos e quantos servi
ços públicos, quantos e quantos serviços privados foram
"publicizados" - e porque o foram acabaram sendo de
teriorados.

Mau grande temor, Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
é este: que a "publicização" desses serviços, que estão Sen
do exercidos a contento, venha a deteriorá-los transfor
mando-os. em verdadeiros cabides de emprego, o que acon
tece com todos os serviços exercidos em caráter privado e
uue vêm a ser exercidos pelo poder público. Tenho esse
intenso temor. É certo que alguns Estados - dou o exem
plo do Estado de São Paulo - já têm uma relevante par
ticipação nos emolumentos cobrados pelos serviços not~
riais. Ora, se este percentual, hoje, no Estado de Sao
Paulo, de 55% - portanto, o Estado ganha com esses
servieos - é insuficiente. que a lei federal o eleve para
70%, '80%, 90%, 95%, mas que não se retire esta ativi
dade que vem sendo exercida a contento. Volto a dizer que
nenhum argumento nele, "nublícízaçâo" dos eartóríos, das
serventias, traz consigo a idéia da ineficiência dos servi
coso Ao contrário. a afirmação é a de que Os serviços são
eficientes; os emolumentos talvez sejam altos. E essa ma
téria já está prevista no projeto, quando se estabelece
aue a leí federal díseíplínará a cobrança e o recebimento
dos emolumentos cobrados pelas serventias extrajudiciais.
Não vamos agora deteriorar um serviço que vem sendo
exercido a contento.

Eis a razão pela qual opino pela manutenção do rela
tório do eminente Constituinte Bernardo Cabral.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉl GENOíNO - Sr. Presi
dente Sr.as e Srs. Constituintes, hoje pela manhã lembrei,
nesta'Casa o texto do projeto de Constituição Afonso Ari
nos. Aliás, é essa proposta, em sua essência e conteúdo,
que estamos defendendo, tanto na Emenda Vivaldo Bar
bosa quanto, agora, na emenda do nobre Constituinte Vla
dimir Palmeira.

Chamo a atenção para o texto da Constituição vigente:
"Ficam ofícíahzadas as serventias do fora judi

cial, mediante remuneração de seus servidores
exclusivamente pelos cofres públicos, ressalvada
a situação dos atuais titulares, vitalícios ou no
meados em caráter efetivo ou que tenham sido
revertidos a titulares."

A emenda proposta no Substitutivo do Relator é pior,
em relação à Constituição vigente. Para isto chamo a aten
ção do nobre Constituinte Bernardo Cabral, a fim de que
S. Ex.a veja bem qual é a questão de fundo nesta díscus-
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são. O nobre Constituinte Michel Temer disse concordar
com que se trata de serviço público, seguindo a tese defen
dida pelo Constituinte Vladimir Palmeira. O grave é que
a Carta em elaboração considera como serviço público e,
em seguida, privatiza esse mesmo serviço público. Esta
é a gravidade do problema, que não pode ser homologada
nem aprovada por esta Assembléia Nacional Constituinte.
Trata-se de um serviço público básico, necessário, ímpo
sitivo, obrigatório e imprescindivel a todos os cidadões,
constituindo-se, portanto, Sr. Presidente, numa atividade
absolutamente necessária para o exercício da cidadania nas
suas múltiplas atividades e diferenciados aspectos.

l!: exatamente nessa multiplicidade que o texto consti
tucional, ao privatizar este serviço, está garantindo mordo
míase vantagens de caráter vitalicio; está garantindo um
monopólio que passa de pai para filho, constituindo-se,
portanto, em questão que diz respeito não às relações, que
podemos discutir, entre capital e trabalho, nem às rela
ções de propriedade, ou de poder, porque não é este basica
mente o núcleo central dessa discussão. Sr. Presidente, este
núcleo é exatamente definir se a Assembléia Nacional
Constituinte vai ter uma atitude de independência, de mo
ralização e de dignidade, em relação à atividade de grupos
de privilegiados; se terá a atitude independente e autônomo,
de aprovar esta emenda que propõe a estatízação, na for
ma da lei, ou se vai manter o que diz o texto constitucio
nal.

"Os serviços notariais e registrais são exerci
dos em caráter privado, por delegação do Poder
Público."

Estamos, assim - e chamo a atenção dos nobres Cons
tituintes - legislando sobre fato grave, porque dizemos
que são exercidos em caráter privado, por delegação do
Poder Público. Vejam, Srs. Constituintes, que estamos
cometendo dois graves erros: Primeiro, por ser serviço
público e, segundo, por passar automaticamente para o
setor privado, dando-lhe a legitimidade, a homologação e a
delegação do Poder Público.

Sr. Presidente, por estes motivos não podemos apro
var o texto que está aqui.

Há, além destas, outras questões. Diz o § 3.0

"Lei federal estabelecerá normas gerais para
fíxaçâc de emolumentos relativos aos atos prati
cados pelos serviços notariais e registrais."

A cada momento em que discutirmos o aumento dos
custos das tabelas, dos emolumentos, teremos novamente
os lobbíes as pressões sobre o Congresso Nacional, sobre o
Parlamento brasileiro, para defini-los. Esta é uma situa
ção indigna para o Parlamento brasileiro, porque se trata
de um serviço público, de um serviço necessário para toda
a cidadania.

Dissemos aqui, de manhã, em defesa da Emenda Vival
do Barbosa, que nessa área se localizam os ricos deste
País - como foi registrado nas declarações de Renda do
Rio Grande do Sul - que são, exatamente, os donos de
cartórios. As três maiores fortunas, no Rio Grande do Sul,
são também de donos de cartórios, assim como o são deze
nove entre as vinte e cinco maiores declarações de renda,
naqu~leEstado. PortantD, trata-se de uma atividade lucra
tiva que beneficia determinados grupos, pessoas e esta
me~tos - sequer abrange uma classe. Não beneficia o
capital, ou determinado setor privado, mas apenas uma
casta - esta é a verdade - encastelada nos favorecimen
tos do Poder Público. Casta que continuará encastelada
nos benefícios do Poder Público, para cobrar de todos os
cidadãos esses serviços e registros notariais.

Por isto arírmo que a Assembléia Nacíonal oonstãtuínte
não pode - com todo o respeito que devoto ao ilustre
Relator, Constituinte Bernardo Cabral - aprovar o art.

119 nos termos em que está redigido. l!: uma questão de
dignidade e de autonomia desta Assembléia, que deve
encarar a opinião pública e dizer, de cabeça erguida, que
não pode aprovar o que diz o art. 119, porque amanhã não
poderá alegar que estão querendo desmoralizá-la.

Sr. Presidente é um absurdo dizer que o serviço públi
co será exercido pelo setor privado, por delegação do Poder
Público. Não podemos cometer essa impropriedade. Por
isto, vamos aprovar a emenda Vladimir Palmeira, pois ela
recoloca a questão nos devidos termos, isto é, como foi
proposta na Comissão presidida pelo ilustre Constituinte
Afonso Arinos, a famosa e tão falada Comissão dos Notá
veis. l!: o texto dessa Comissão que estamos defendendo na
emenda Vladimir Palmeira, como o fizemos na emenda Vi
valdo Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Sr. Relator Bernardo Cabral.

O SI{, RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
tenho muito respeito pelos eminentes Constituintes que me
antedeceram na tribuna, mas verifico que a tese levantada
pelo ilustre Constituinte José Genoíno, amparando o con
ceito expendído na Emenda Vladimir Palmeira, choca-se
com o raciocínio produzido pelo Constituinte Michel Te
mer. É fácil identificar isso. O Constituinte Michel Temer
fala como quem tem a habitualidade do foro, como quem
conhece o meio profissional e nele labuta, porque não fez
a confusão que acaba de fazer o eminente Constituinte
José Genoíno, que, ao ler a redação da Emenda Constitu
cional n.O 7/77, quando diz que "ficam oficializadas as ser
ventias do foro judicial", faz confusão entre serventia judi
cial e serviços notariais. S. Ex.a, se for ao art. 17 das Dispo
sições Transitórias do Substitutivo que ora defendo, verá
que lá se encontra a seguinte redação:

"Serão estatizadas as serventias do foro judi
cial, assim definidas por lei, respeitados os direi
tos de seus atuais titulares.'

Aqui não há como confundir serventia de foro judi
cial, como quer S. Ex.a, com serviços notariais. E mais, é
preciso que não se discuta uma matéria dessa natureza
sob o ângulo emocional e subjetivo, mas sim sob a otica
racional e objetiva. O que se diz no art. 119 e suas seqüên
cias? Não se pode interpretá-lo isoladamente. Claro que,
se logo no parágrafo seguinte se estabelece que o ingresso
na atividade notarial e registral dependerá de concurso
público, obrigatoriamente, de provas e títulos, já se começa
a fechar aquela porta para os herdeiros de que falava o
eminente Constituinte José Genoino. Não importa quem
tem o cartório agora. O que importa é não dizer que esta
Assembléia perde a sua dignidade, se não aprovar esse
texto. Isso é uma acusação que não posso ouvir calado.
acho que se deve desenvolver raciocínios, que se deve
fabricá-los e produzi-los dentro de uma ética que se com
porte com aquilo que queremos: a argumentação. Seria o
mesmo que se dizer que o Constituinte Michel Temer, pro
fessor de Direito Constitucional, titular da matéria, não
tem dignidade para defender o texto.

Sr. Presidente, o texto, além de bom, corrige uma
situação anômala que não foi corrigida, como pensa o
eminente Constituinte José Genoíno, pela emenda consti
tucional. Não se pode confundir serviço notarial com
serventia aplicada no foro judicial. Por esta razão, a
contragosto e despido de qualquer outro motivo senão o
de respeitar o texto, sou obrigado a votar contra a emenda
Vladimir Palmeira para, na esteira do Oonstítuínte Michel
Temer, ficar com o texto original. Sou pela rejeição.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREmE - Sr.
Presidente, pela ordem, Pediria um esclarecimento a V. Ex.a
Eu não estava fazendo confusão alguma, mas agora começo
a fazê-lo, pois o ilustre Relator diz que não se devem con-
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r ndír serviços notariais e regístraís. Tudo bem, mas rne
--arece que, pela Emenda de 1967, um desses dois serviços
r ca oficializado.

O SR. RELATOR (Bernardo Oabral) - Não se trata
(:.1 emenda, mas da argumentação expendida pelo ilustre
:::onstituinte José Genoíno.

O SR. OONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Não é
'.uanto ao problema da argumentação que quero esclare
c.mentos, pois nesse caso iria pedi-lo a quem argumentou
c não a V. EX,a Queria saber apenas se a emenda da Oons-

.uíção de 1967 trata da oficialização dos serviços nota
.aís. V. Ex a, aqui, prívatíza ambos, (Palmas) Está aqui: os
.vtços notariais e regístrals são exereídos em caráter prí

·:do ... "

Apenas queria um esclarecimento, porque há uma dís
t nção muito clara entre o que é colocado pela Emenda de

.37 e a redação de agora. Ali, pelo menos se oficializava
o notarial, deixando o registral a nível privado; e agora
V. Ex.a privatiza todos.

Era esse o esclarecimento que queria,

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Posso respon
c1er a S. Ex.a, Sr. Presidente?

O SR PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sem dú
vida. V. Ex.a pode responder sempre aos nobres Oonsti
tuintes.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Pediria a V.
Ex.a que me desse a honra de acompanhar a leitura do
art. 17 das Disposições Transitórias.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Sr.
I:elator já concedeu os esclarecimentos?

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Diz o art. 17:
"Serão estatizadas as serventias do foro judi

cial."
O eminente Oonstituinte José Genoíno declarou que,

r o Substitutivo, não existia, como existe na emenda cons
j .tucíonal, a oficialização das serventias do foro judicial.
lIIostrei a S. Ex.a que o art. 17 das Disposições Transitó
rias fala nas serventias do foro judicial, que não devem
ser confundidas com os serviços notariais. Essa foi a mio
i -ha argumentação. Mas, pelo Substitutivo, as serventias
do foro judicial serão estatizadas e as de serviço notariais
<erão exercidas em caráter privado, por delegação do Po
c.er Público. Essa é a diferença. Porém, para nela se in
;.ressar, obrigatoriamente - e dependerá disso - depen
(ará de concurso público de provas e títulos, o que não
r contece hoje. Foi essa a argumentação.

O SR. OONSTITUINTE JOSÉ ULÍSSES DE OLIVEI·
PA - Sr. Presidente, gostaria de formular uma pergunta
20 Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
ralavra V. Ex.a

Tenho a impressão de que há muitas dúvidas sobre a
exposição do Sr. Relator.

O SR. OONSTITUINTE JOSÉ ULíSSES DE OLIVEI
rcA - Sr. Relator Bernardo Oabral, gostaria de uma ex
jIícação sobre quais foram os princípios adotados pela
r1elatoria para que, no art. 17, das Disposições Transitó
1ias, os cartórios do foro judicial fossem estatizados e
os de foro registral e notarial fossem privatizados, se
é'3,O semelhantes mas normalmente são fiscalizados e estão
: ob a jurisdição do Poder Judiciário dos Estados.

Eu, que vivi muito em ambos os cartórios, sei, pela
minha vivência, que os cartórios do foro judicial não são
l t,ierativos. Estatizando-os, estamos somente criando novos
. mpregos, pois eles são deficitários. Porém os cartórios
(le alta rentabilidade, como os de registro e de notas, ro-

ram privatizados. Portanto, estamos penalizando o Poder
Público e beneficiando a iniciativa privada.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti·
tuinte José Ulisses de Oliveira, V. Ex.a não está fazendo
qualquer questionamento a respeito de uma dúvida. Está
fazendo encaminhamento de votação, de acordo Com seu
ponto de vista.

Tem a palavra o Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Respondo a
S. Ex.a com 33 anos de advocacia ininterruptos.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Oonstituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Antônio
Britto, Artur da Távola, Celso Dourado, Oristina Tavares,
Egidio Ferreira Lima, Fernando Henrique Oardoso, Fer
nando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Paulo
Bisol, José Ulisses de Oliveira, Nelson Carneiro, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Antonio Mariz, Ohagas Rodrigues,
Euclides Scalco, João Agripino, Jorge Hage, Miro Teixeira,
Octávio Elisio, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Oswaldo Li
ma Filho, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de
Senna, Mário Assad, Sandra Cavalcanti, José Tinoco, Bran
dão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco
Rossi, Joaquim Bevilácqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plí
nio Arruda Sampaio, Aldo Arantes, Roberto Freire e Jamil
Haddad. Votaram NÃO os Senhores Oonstituintes: Bernar
do Cabral, João Calmon, José Ignácio Ferreira, José Richa,
Manoel Moreira, Nilson Gibson, Rodrigues Palma, Theodo
ro Mendes, Wilson Martins, Délio Braz, Israel Pinheiro,
José Tavares, Manuel Viana, Michel Temer, Alceni Guerra,
Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Oarlos Chiarelli, Edme Ta
vares, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, José Lins José
Lourenço, José Santana de Vasconcellos, Oscar Oorrê~, Os
valdo Coelho, Enoc Vieira, Jonas Pinheiro, Mozarildo Ca
valcanti, Simão Sessim, Valmir Campelo, Antônio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Jarbas Passarinho, José Luiz
Maia, Virgílio Távora, Adylson Motta, Gastone Righi Adol
fo Oliveira e Siqueira Campos, ABSTENÇÃO: Oonstituinte
Afonso Arinos.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 43 Oonstituintes;
votaram NÃO 40 Constituintes; absteve-se de votar 1
Oonstituinte. Total: 84 votos. O Destaque foi prejudicado
por falta de quorum qualificado.

Destaque n.? 003889-87 - Emenda n,? ES-26060·0,
do Sr. Gastone Righi, "que acrescenta expressão ao
§ 2.° do art. 146, do Substitutivo n.o 1 (art. 119, §
2.0 do Substitutivo n,? 2)". (330.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção a referência para o Destaque n.o 3889, de autoria do
Constituinte Gastone Righi, referente à Emenda n.O 26060.
(Pausa)

Aprovada

O texto do destaque objetiva a emenda aditiva: "Acres
centa-se ao § 2.0, do art. 146, as seguintes expressões: ".,.
não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem
abertura de concurso de provimento ou remoção, por mais
de seis meses."

Oom a palavra o Constituinte Gastone Righi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Srs. éonstituintes, desde que esta Comíssâo, acom
panhando o Substitutivo do Relator, confere aos cartórios
notariais e registrais a privatização, é preciso também que
se lhes dê um tratamento de seriedade quanto à ocupação
da titularidade, à promoção e à carreira que neles se de
senvolvem. Tem-se por hábito que os titulares, serventuã-
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rios ou oficiais dos cartórios, ao se licenciarem, nomeiem
como substitutos seus f-ilhos, noras ou parentes. E depois,
a situação se perpetua a dano da carreira dos serventuá
rios de cartório, impedindo que haja concurso e acesso a
essas serventias. A situação não pode perdurar. Minha
emenda visa a dar término a essa situação, de tal sorte
que nenhuma serventia poderá ficar vaga, com substitu
to, por mais de seis meses. Até o final desse período terá
que ser aberto concurso para preenchimento efetivo e de
finitivo do titular da serventia.

Minha emenda, portanto, estabelece que nenhum dos
cartórios terá o cargo de titular vago por mais de seis
meses sem o competente, necessário e idôneo preenchi
mento através de concurso. Esta a emenda que espero
ver acolhida por esta egrégia Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
oradores inscritos. Gostaria de saber se o Sr. Relator dese
ja pronunciar-se sobre o Destaque.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Não, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Artur
da Távola, Celso Dourado, Cristina Tavares, Fernando
Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Calmon, José
Paulo Bisol, José Richa, José Ulisses de Oliveira, Nelson
Carneiro, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Sigmaringa Sei
xas, Wilson Martins, Chagas Rodrigues, Délio Braz, Israel
Pínheíro, João Agripino, Jorge Hage, José Tavares, Manuel
Viana, Michel Temer, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Uldu
rico Pinto, Vilson Souza, Alceni Guerra, Aloysio Chaves,
Carlos Chiarelli, José Lins, Osvaldo Coelho, Sandra Caval
canti, Enoc Vieira, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Moza
rildo Cavalcanti, Simão Sessim, Valmir Campelo, Darcy
Pozza, Jarbas Passarinho, Virgílio Távora, Adylson Motta,
Brandão Monteiro, José Maurício, Vivaldo Barbosa, Fran
cisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Iná
cio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira,
Siqueira Campos, Aldo Arantes, Roberto Freire e Jamil
Haddad. Votaram NÃO os Senhores Constituintes: Antô
nio Britto, Bernardo Cabral, Egídio Ferreira Lima, Fer
nando Henrique Cardoso, Manoel Moreira, Nelson Jobim,
Nilson Gibson, Rodrigues Palma, Antonio Mariz, Euclides
Scalco, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Francisco
Benjamim, José Lourenço, Oscar Corrêa, Antônio Carlos
Konder Reis e José Luiz Maia. ABSTENÇãO dos Consti
tuintes Virgildásio de Senna, Eraldo Tinoco e Luís Eduardo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 59 Constituintes;
votaram NÃO 17 Constituintes; abstiveram-se de votar
3 Constituintes. Total 79 votos. O Destaque foi aprovado.

Destaque n,? 001135-87 - Emenda n.o lP
09979-0, do Sr. Vivaldo Barbosa, "que acrescenta
artigo à Seção I do Capítulo IV do Título V do
Substitutivo n,? 1 (Capítulo IV, Seção r, do Título
IV)". (331.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção a preferência para o Destaque n.> 1135, referente à
Emenda n.o 9979, proposta pelo Constituinte Vivaldo Bar
bosa, que pretende acrescentar o seguinte artigo à Seção I
do Capítulo IV do Título IV: "A lei criará Juizados de Ins
trução Criminal, fixando-lhe atribuições e competências".

Em votação a preferência. (Pausa)
Aprovada

Tem a palavra o Constituinte Vivaldo Barbosa.
O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, há poucos mo-

mentes ouvi um clamor muito sentido do Deputado Ade
mir Andrade de que a Assembléia Nacional Constituinte
tem o dever de transformar as estruturas do Poder JUdI
ciário para tornar a instituição mais moderna, mais con
sentânea com os tempos atuais e mais útil às tarefa 3
de construção da democracia, de proteção e resguardo dos
direitos da pessoa humana.

Ainda há pouco acabamos de refutar uma oportuni
dade de promover essa transformação, quando não con
seguimos a maioria absoluta necessária para tornar 0::
cíaís os serviços notariais do País.

Temos agora outra oportunidade de transformar acen
tuadamente as instituições judiciárias de nosso País. I-L't
praticamente pelo menos um século no Brasil tracíona-se
o processo de investigação criminal a cargo do Executivo.
da Polícia Judiciária, ficando o processo de decisão judi
cial a cargo do Judiciário. Segundo muitos hístoríadorer.
num período autorítárío, o Pais procurou embeber-se UI:1
pouco dos ideais liberais da Revolução Francesa ao adotai'
'<s nossas primeiras leis de organização processual, eon-

''1ando que a Polícia Judiciária era uma atívídad;
l>. ..xiliar do Judiciário. Com isso, a investigação crímtnsl
ficava subordinada ao Judiciário. Na metade do século
passado, no movimento autoritário, segundo os hístoría
dores, jogou-se o processo de investigação criminal 11::1.
esfera do Executivo, que se responsabiliza pelo funciona
mento da Policia e também da Polícia Judiciária. Hoje,
praticamente em todos os países da Europa e mesmo c~~

América, o processo é unificado, porque o processo {:::
investigação criminal é essencial à proteção .dos díreítc s
humanos não apenas ao se fazer justiça, mas essencial :'
busca da verdade e à proteção dos direitos da pessc i
humana. Até que se descubram os culpados, todos, em
principio, somos culpados. Até que se apontem objeti
vamente os responsáveis por um delito, todos estamos
sujeitos à ação de investigação da autoridade policial, 11'
nossa história recente sempre truculenta e arbítrártc.
subordinada ao Executivo e não ao Poder Judiciário. J',
é um clamor de muitos setores forenses em nosso Pai";
que instituamos o Juizado de Instrução para que as ínve i
tigações criminais, desde o seu inicio, tenham partícipe
cão do Ministério Público, do Promotor de Justiça e c: J
Judiciário, para que o Judiciário e o Promotor não recr
bam já um processo feito, não recebam aquelas pessoc :
já condenadas mediante a investigação criminal e n:")
recebam já obsolvídas -aquelas pessoas que a Policia qU:J
absolver pelo processo de investigação criminal.

A tarefa do Judiciário nesta matéria, tão distante
das questões de criminalidade, tão distante das questões
de violência, passa a ser mera homologação das sentença 3
já fabricadas pela instrução criminal nas Delegacias c:}
Polícia.

Hoje temos a oportunidade de romper este ciclo 9
de unificar o processo criminal quer na sua ínvestígaçã>.
quer na sua sentença. De acordo com as melhores opi
niões que consegui recolher de criminalistas e proeessus 
listas, o melhor é estabelecer-se na Constituição a prevísâ ')
da instituição do Juizado de Instrução Criminal e deixe.r
a lei definir os seus contornos, a sua esfera de comps 
têncía, a esfera de atribuições das organizações poücíals.
do Ministério Público e do Judiciário. Sem dúvida algum:,
srs, Constituintes, aprovando esta emenda estaremr ~

dando um passo significativo na direção da proteção de,
direitos individuais, dos direitos humanos, enfim, da pes
soa humana, que carece de garantia judicial desde o me
menta da instauração de um inquérito criminal. (Palmas t

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com ::
palavra o nobre Constituinte Ibsen Pinheiro, que far.1
encaminhamento contra.

O SR. CONSTITUINTE mSEN PINHEIRO - Sr. Pr2
sidente, srs. Constituintes, desde a fase das Subcomissõe"
passando pela Comissão Temática, temos feito opção p:r
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uma forma de investigação criminal que se conforma com
a melhor tradição brasileira: a presidência do inquérito
é exercida pelo Delegado de Polícia, preservadas a ação
do Ministério Público como titular da ação penal e sobre
tudo a imparcialidade do Poder Judiciário. Imaginamos,
Sr. Presidente, que a figura do Juiz de Instrução é um
equívoco bem intencionado, talvez até mesmo de tradução,
quando se configura a idéia de aplicar em nosso País a
figura do Juge d'instruction da investigação criminal fran
cesa, desprezando-se o fato de que esse Juiz de Instrução,
na verdade subordinado ao Ministério da Justiça daquele
país, corresponde muito mais a uma função de Minis
tério Público do que a de magistrado. As experiências que
se acumulam na caneta do magistrado, o poder de dirigir
a investigação, de definir as incidências na fase de inves
tigação, constituem, pela conjugação de poderes, um peri
goso risco de poder discricionário democrático. Mas demo
crático parece-nos a tradição brasileira de investigação
criminal presidida pelo delegado, o Ministério Público pre
servado como titular da ação e o Juiz, o magistrado,
preservado na sua inércia de imparcial até que chegue
o momento do julgamento.

Ademais, Sr. Presidente, razões de ordem prática de
vem vir à nossa consideração num pais de quase cinco
mil municípios. Muitos deles não são camarcas, mas ter
mos de outras comarcas, que têm seu processo de pre
servação da ordem exercido por Delegado de Polícia, onde
nem sempre há um magistrado, um Juiz de Direito. Se
criarmos a figura do Juiz de Instrução teremos também
de criar mais uma série quase infinita de estruturas para
o apoiamento dessa função. Então, Sr. Presidente, por
motivos de ordem material e doutrinária, especialmente
de ordem democrática, a fim de evitar-se a conjunção
de tantos poderes nas mãos de uma única autoridade, e
para que não se comprometa a imparcialidade dessa auto
ridade, que é a figura do Juiz, é que encaminhamos con
tra a criação da figura do Juiz de Instrução no espírito
de todo Substitutivo, de todo o processo de elaboração
constitucional que estamos fazendo.

Durante o pronunciamento do Sr. Ibsen Pi
nheiro o Sr. Brandão Monteiro, Segundo-Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Egídio Ferreira Lima, para enca
minhar a favor.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. presidente e Srs. Constituintes, inicialmente quero
congratular-me com o Constituinte Vivaldo Barbosa pela
idéia que teve de sugerir, a partir da própria Constitui
ção, a possibilidade de a lei ordinária de cada Estado e
da União criarem o Juizado de Instrução. Da maneira
como S. Ex.a colocou, não se afasta o sistema hoje exis
tente e poderá surgir, ao lado do sistema vigente, o Jui
zado de Instrução, cuja utilidade é inegável.

A experiência que se tem no Pais com relação à
instrução policial é tremendamente dolorosa. Quem foi
juiz no Brasil, em qualquer Estado, sabe de pouca valia,
do conflito e da desíntormação que cria o inquérito poli
cial em torno de 80% dos casos. Ademais, pela manhã,
instituímos como texto da Constítuição o Juizado Especial
para causas não muito complexas de Direito Civil e a
matéria penal também. O Juizado de Instrução poderá
ser casado com o Juizado de Instrução Criminal. Ele
poderá sobreviver e existir a partir de sua origem com o
sistema hoje existente, com grande proveito para a ins
trução, para aplicação da ju..stiça, pa~a o_aperfeiçoamento
do processo de interpretaçao e aplícação da lei penal.
Não se está obrigando a criação do Juizado de Instrução,
mas deixando ao legislador ordinário a possíbílldade de
criá-lo. E ele é de grande utilidade, altamente moraliza-

dor e está inclusive ligado ao príncípío da identidade
física do juiz com a prova. No momento mesmo em que
o fato ocorre, as provas são levadas à instrução judicial
e, a partir dali, por que não o mesmo juiz fazer a ação
penal e julgar a ação definitiva? Acho que a lembrança
é rica, fértil, capaz de enriquecer e de precisar a instru
ção, o pré-processo, as informações que se colhem para
que a ação penal ganhe a relação e realmente se torne
efetiva. Ela não é só um elemento de celeridade, de pre
cisão na aplicação da lei, mas é sobretudo um elemento
de grande valia na defesa dos direitos individuais, da
liberdade, e na maneira civilizada como deve ser tratada
a parte, o réu, a vítima que comparece à instrução, para
dela nascer a ação penal. Não vejo qualquer inconveniên
cia e sim todas as virtudes na sugestão do Constituinte
Vivaldo Barbosa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, respeitando o ponto de vista aqui expen
dido, tenho certo receio, depois da conquista que esse
texto do Substitutivo vem de dar ao Poder Judiciário com
a sua autonomia administrativa e financeira, de estarmos
tentando aprovar uma emenda que diz: "A lei criará
Juizado de Instrução Criminal". Pela manhã deixamos
à Justiça dos Estados a criação do Juizado d~ Pequenas
Causas. Parece que vamos transformar esse Juizado de
Instrução Criminal em substituto da Polícia Judiciária.
Não há capitis diminutio.

Por isso, Sr. Presidente, atenta aos argumentos expen
didos pelo Constituinte Ibsen Pinheiro, a Relatoria deplora
ter de votar contra a emenda do Constituinte Vivaldo
Barbosa. Esta é a nossa posição.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Antônio Britto, Artur
da Távola, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fer
nando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Paulo
Bisol, José Serra, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson
Carneiro, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo
Ramos, Pimenta da. Veiga, Sigmaringa Seixas, Virgildásio
de Senna, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Jorge Hage,
Miro Teixeira, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vilson Sou
za, Aloysio Chav-es, Carlos Chiarelli, Edme Tavares, Mar
condes Gadelha, Mário Assad, Sandra Cavalcanti, Simão
Sessim, Valmir Campelo, Jesualdo Cavalcanti, Adylson
Motta, Bonifácio de Andrada, José Mauricio, Lysâneas
Maciel, Vivaldo Barbosa, Francisco Rossi, Joaquim Bevi
lácqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Aldo Arantes, Roberto
Freire e Jamil Haddad. Votaram NÃO os Senhores Cons
tituintes: Alfredo Campos, Bernardo Cabral, Celso Doura
do, Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Ignácio Ferreira,
José Richa, José Ulísses de Oliveira, Nelson Jobim, Nilson
Gibson, Rodrigues Palma, Theodoro Mendes, Wilson Mar
tins, Délio Braz, Israel Pinheiro, João Agripino, João Na
tal, José Tavares, Márcio Braga, Arnaldo Prieto, Chris
tóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Jo
sé Lins, José Lourenço, José Santana de Vasconcellos, Luís
Eduardo, Oscar Corrêa, Ricardo Fiúza, Enoc Vieira, Jo
fran Frejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Paes Landim,
Antônio Carlos Konder R-eis, Virgílio Távora, Gastone
Righi, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo oliveira, e Siqueira
Campos. ABSTENÇÃO dos Constituintes Daso Coimbra,
Michel Temer, Darcy Pozza e Jarbas Passarinho.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai roclamar o resultado: votaram SIM 47 Constituintes;
votaram NÃO 40 Constituintes; abstiveram-se de votar 4
Constituintes. Total: 91 votos. O Destaque foi aprovado.

Um aviso aos srs, Constituintes: há uma alteração
na planilha. Foi verificado que os Destaques indicados,
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na, planilha, pelos números 44 e 55, ao invés de adítívos,
como estavam classificados, são substitutivos. No caso de
sua aprovação, criar-se-ia o Supremo Tribunal oonstítu
cíonal, Isso prejudicaria a proposta de iniciativa do Cons
tituinte Nelson Jobim, que agora viria a ser obj-eto de
votação.

Em votação a preferência para o Destaque n.o 1270.
Os Srs. Const.ituintes que estão de acordo, queiram

permanecer como se encontram. (Pausa)
Aprovada a preferência.
Em votação o Destaque n,» 1.270, de autoria do Cons

tituinte Nelson Jobim, referente à Emenda n.O 19844, que
cria o Supremo Tribunal Constitucional.

Tem a palavra o Constituinte Nelson Jobim.
O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.

Presidente, ó Deputado Vivaldo Barbosa retira a sua emen
da, em beneficio da emenda de autoria do Constituinte
Nelson Jobim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirada
a emenda.

Passamos ao requerimento de preferência solicitada
pelo Constituinte Nelton Friedrich para o Destaque n.v
2634, no mesmo sentido.

O Deputado Nelton Fdedrich está ausente. Prejudi
cados a prererêneía e o destaque.

RequerimentD de preferência para votação do Desta
que n.o 4686, de autoria do Deputado Nelson Jobim. Em
votação o requerimento de preferência. (Pausa)

Aprovado.

Destaque n.o 004686-87 - Emenda n.o ES
32215-0, do Sr. Nelson Jobim, "que adíta as Dis
posições Transitórias do Substitutivo 02, o art. 2.°
e incisos da emenda". (332.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa
mos ao destaque. Este altera a composição do Supremo
Tribunal Federal e dá-lhe outras competências.

Tem a palavra o Deputado Nelson Jobim.
O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presí

dente, Srs. Constituintes, solicito a atenção desta Comis
são para o que vamos examinar, porque está em jogo nes
te momento a revisão, ou não, da estrutura do Supremo
Tribunal Federal desta República.

:É nec-essário que se tenha presente que a emenda ora
proposta pretende alterar a composição do Supremo Tri
bunal Federal para dezesseis membros e modificar a ori
gem desses juizes '8 magistrados: cinco deles serão indi
cados pelo Presidente da República; seis serão indicados
pela Câmara Federal, por voto secreto da maioria abso
luta de seus membros, e cinco serão indicados pelo pró
prio Supr,emo Tribunal Federal, entre magistrados de car
reira. Além do mais, a emenda fixa um mandato de oito
anos para os Ministros. Portanto, a alteração ora propos
ta é pela não-vitaliciedade dos Ministros do Supremo Tri
bunal Federal e pela indicação de sua composição atra
vés dos três Poderes: o Executivo, o Legislativo e o pró
prio Judiciário. As indicações passariam, por sua vez, em
audiência pública, pelo Senado da RepúbUca.

Sr. Presidente, Sr. Relator e Srs. Constituintes, para
a compreensão da proposta é necessário que se faça uma
breve análise do controle da constitucionalidad-e, tal como
existe no mundo moderno. Devemos ver, inicialmente, que
o controle da oonstdtuoíonalídade das leis foi introduzido
tecnicamente pelo sistema norte-americano, com a Cons
tituição de Filadélfia, que atribui a possibilidade do con
trole da constitucionalidade das leis à magistratura e ao
Poder Judiciário, assim como a todos os juízes, nas de
mandas ou ações especificas em que alguém exigir direito

fundamentado em alguma norma de natureza constitu
cional. Caso o réu ou o sujeito passivo da pretensão vies
se a se defender alegando que o autor não tinha dir-eito,
porque a norma na qual ele se baseava não tinha guarida
constitucional, poderia o Juiz, dizendo e conhecendo da
inconstitucionalidade da lei, julgar improcedente a ação.
Es.~'8 era o chamado sistema de controle difuso da cons
titucionalidade porque exercido por todo o sistema, em
que o Poder Judiciário, OU cada um de seus juizes pode,
no caso concreto, aferir a constitucionalidade de deter
minada norma.

Esse sistema difuso passou a vigorar a partir de 1803,
ou do famoso caso Marbury versus Madíson, em que o Juiz
Marshal1 deu a natureza de proteção constltucíonal à
Corte americana. O sistema difuso originou-se nos Esta
dos Unidos. No Brasil, com a Constituição de 1891, tipica
mente fundamentada na estrutura norte-americana, -es
tabeleceu-se também o controle difuso da constituciona
lidade, estendendo-o aos juizes de Direito. E, por obra dos
Constituintes de 1891, todo Juiz brasileiro, de qualquer
instância, tem o poder de decidir sobre matéria consti
tucional; pode decretá-la, reconhecê-la e dizer da incons
titucionalidade, em norma na própria demanda, para a
decisão especifica da causa concreta, Este era o sistema
que vigia no Brasil até 1965 - semelhante ao sistema
americano do controle difuso.

Já em 1919, Hans Kelsen, quando procurou redígír o
projeto da Constituição austríaca, introduziu um outro mo
delo de controle de constitucionalidade: o chamado mo
delo concentrado, em que se erigia um tribunal especial
e somente ele teria o poder de declarar a inconstitucio
nalidade das leis. A partir de 1919, surgiram dois tipos de
controle da constitucionalidade: o sistema americano di
fuso, entregue a todos os juiz-es de Direito, e o sistema
continental europeu, entregue a um tribunal especial, liga
do ao Poder Legislativo e não pertencente ao Poder Ju
diciário. Seria demais, Sr. Rielator, que aqui se fizesse a
exposição dos motivos históricos pelos quais os europeus
optaram pelo sistema concentrado, e não pelo sistema di
fuso.

Sr. Presidente, Sr. Relator e srs, Constituintes, o Bra
sil filiou-se até 1965 ao sistema difuso e, portanto, o Su
premo Tribunal Federal tinha uma composição típícamen
te do Poder Judiciário. Por quê? Porque estava situado
dentro do Poder Judiciário, segundo a técnica americana
de controle, em concreto, da constitucionalidade das leis.
No entanto, a partir de 1965, com a Emenda Constitu
cional n.o 16, atribuiu-se ao Supremo Tribunal Federal
o controle concreto da constitucionalidade, em tese, das
leis. E, a partir daquela data, reuniram-se no Brasil os
dois sístemas: o norte-ameríeano e o continental europeu.
Mas conservou-se no Supremo Tribunal Federal o mesmo
tipo de composição e poderes do sistema americano, des
conhecendo a forma de composição e de mandato do sis
tema europeu.

É isto, Sr. Rielator, que esta Comissão deve corrigir
historicamente. Desde 1965 concentramos no Supremo Tri
bunal Federal, sem exclusão do controle difuso, ° poder
de controle da constitucionalidade, e estamos em um mo
mento decisivo para mudar a composição do Supremo e
erigi-Io em juízo constitucional efetivo. Por quê? Porque° juizo constitucional, em tese, da constitucionalidade das
normas, requer algo diverso do juízo que se produz no
controle difuso da constitucionalidade. Por isso, em todas
as cortes européias, sem exceção, os juizes não são vita
lícios: são eleitos por outros poderes.

Esta é a nossa intenção, no caso brasileiro. E mais:
o Sr. Relator, com a competência que foi posta neste Re
latório e neste Substitutivo, atribuiu legitimação ativa,
para a ação direta de constitucionalidade, a mais de um
autor - mais especírícamente, a dez personagens. A au
toria, a legislação ativa da ação de inconstitucionalidade
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hoje se atribui, por este Relatório e por este Substitutivo,
a dez personagens.

É necessário, portanto, que repensemos o Supremo
Tribunal F·aderal, para fazer 'Com que possa adquirir aqui
lo que Kel,sen chamou "a competência de legislação ne
gativa" do Supremo Tribunal. Isto somente se dará se
ele começar a abrir as portas para algo que venha do
Executivo, do Legislativo ou do próprio Judiciário - da
Magistratura de carreira. Ass·aguraremos desta forma a
composição do Supremo, que exercerá o que Kelsen defi
niu com lucidez, ao lado de Eisenmann, e o Poder Cons
tituinte da República delegará ao Supremo Tribunal F'a
deral o controle da eonstdtucíonalídade de todo o sistema
legislativo posterior a esta Carta. O controle da consti
tucionalidade se produzirá na medida em que toda a com
posição do Supremo, progressivamente, começar a modi
ficar-se, de oito em oito anos, para que possamos ter uma
evolução do juízo político da constitucionalidade, que esta
Casa, através da nova Carta Constitucional, estará outor
gando ao Supremo Tribunal.

Encerro convidando os Srs. Constituintes, membros da
Comissão de Sistematização, a examinar o processo his
tórico, a fim de s·a resgatar o que falta para o grande
avanço do Brasil, ou seja, encontrar a forma de coalizão
entre a tradição cultural européia e a tradição norte
ameríeana no tema da constitucionalidade.

Era o que tinha a dizer. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar 'Contra, tem a palavra o Constituinte José Igná
cio Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNACIO FERREIRA
_ Sr. Presidente, Srs. Constituintes, Sr. Relator, ouvi com
atenção as colocações do eminente Constituinte Nelson Jo
bim feitas com muito entusiasmo, competência e erudição
_ i~clusive felicitei S. Ex.a pela exposição. Vamos anali
sar o texto de sua proposta, no sentido de dar ao Supremo
Tribunal Federal uma composição de 16 Ministros, nomea
dos pelo Presidente da República, após audiência pública
aprovada pelo Senado Federal, pelo voto de 2/3 de seus
membros: cinco ministros serão indicados pelo Presiden·
te da República; seis, pela Câmara Federal, através do vo
to secreto da maioria absoluta de seus membros; e cinco,
pelo Supremo Tribunal Federal, dentre magistrados de
carreira.

Sr. Presidente, comecemos pelos cinco ministros a ser
indicados pelo Supremo Tribunal Federal, dentre magistra
dos de carreira, de quaisquer instâncias. Eles se apresen
tarão perante o Supremo Tribunal Federal, que os esco
lherá e os indicará, 'para que o Presidente da República os
nomeie, depois de aprovados pelo Senado Federal. Na his
tória do Supremo, jamais se teve um fato dessa natureza.
Ao longo dos seus quase cem anos de vida, nem mesmo
ao tempo do Brasil-Império, com o Supremo Tribunal de
Justiça, ou, recuando-se ainda mais, no tempo das Casas
de Suplicação, que precederam o próprio Supremo Tribu
nal de Justiça, se tem notícia, na história do Supremo, re
pito, da linha que corre, acompanhando a República. Mes
mo na vida do Império, no tribunal que o antecedeu, esse
fato, que intranqüiliza o próprio pretórío, produziria algo
mais grave. Traria para o Supremo Tribunal Federal, para
o Excelso Pretória, o magistrado de carreira, oriundo de
qualquer "instância, que atuaria no Supremo durante oito
anos. Vencido esse tempo, voltaria para sua comarca, para
seu tribunal de origem, ou ficaria em disponibilidade.

O Supremo Tribunal Federal não é um tribunal co
mum. Constitui-se numa Corte Constitucional, o que foi
definido claramente no Projeto Cabral. Trata-se de uma
Corte Constitucional que, além da competência difusa que
lhe foi deferida na, alvorada da República - e a que se
referiu o eminente Constituinte Nelson Jobim - tem tam
bém a competência concentrada; não é uma Corte comum.

Além de ter essa competência no campo constitucional, o
Supremo Tribunal Federal é o grande guardião das nossas
liberdades individuais e coletivas.

A história do habeas corpus no País é a própria hístõ
ria do Supremo Tribunal Federal. No Brasil, o homem co
mum faz o seu pedido de habeas corpus em uma simples
folha de papel. Ele é apreciado pelos integrantes do Supre
mo, com todo o carinho, desvelo e atenção. Em nenhum
outro país aperfeiçoou-se de modo tão completo esse ins
tituto, com as características que passou a ter no Brasil.

Pois bem, o magistrado chega ao Supremo Tribunal,
onde permanece por oito anos. Após cumprir esse manda
to ele voltaria a ser juiz de primeira instância, desembar
gador?

Do quadro total de Ministros do Supremo Tribunal Fe
deral, seis são indicados pela Câmara Federal, de acordo
com a representação proporcional - nem mesmo pelo Con
gresso Nacional ou pelo Senado Federal. Nesse caso, nun
ca mais se terá representação de Estado pequeno no Su
premo Tribunal Federal, porque as grandes bancadas pela
proporcionalidade da Câmara Federal, farão eleger, 'pelas
indicações do voto secreto, o Ministro que irá para o Tri
bunal exercer o mandato de oito anos.

E os votos proferidos por esses Ministros, quando ori
ginários da magistratura, constituem verdadeiro prejulga
mento, sobretudo moral, para sua atividade posterior, por
que se pautam em decisões proferidas por eles mesmos,
quando tomavam assento no maior fórum da magistratu
ra brasileira. Estamos, presentemente, eliminando do ta
buleiro jurídico do País os juizes com investidura limita
da e retirando da Constituição vigente o art. 144, § 1.0, alí
nea b, que diz:

"Juízes togados com investidura limitada no
tempo, os quais terão competência para julgamen
to de causa de pequeno valor (... ) e poderão subs
tituir juízes vitalícios."

Isso quase não tem sido aplicado no Brasil, a não ser
no Rio Grande do Sul. E não mais o será, porque estamos
retirando do tabuleiro constitucional essa excrescência do
juiz com mandato. Não o queremos, Sr. Presidente e Srs.
Constituintes.

Por outro lado, o Supremo Tribunal não é uma Corte
comum. Não nos abeberamos, como disse o Constituinte
Nelson Jobim, apenas nas fontes importantes da Corte Su
prema dos Estados Unidos. Orientamo-nos nesse sentido,
mas, sobretudo, temos todo um perfil, toda uma história
que acompanha, na sua linha, a história do federalismo e
da república brasileiros. O Supremo viveu sua história a
par da própria história do período republicano e da fe
deração brasileiros. Então, nas raizes do Supremo, quando
o Estado-Nação brasileiro surgiu, em 1824, com a primeira
Constituicão, já estavam as _raízes do Supremo Tribunal
Federal. Não joguemos por terra, em nome de fontes eu
ropéias que começaram ontem, apenas há quase uma cen
tena de anos, porque o Tribunal austríaco, que se abebe
rou nas fontes kelsianas, o tribunal espanhou, o tribunal
português, são todos eles muito recentes, experiências no
vas, que não podemos sequer contrastar com a grande ex
periência republicana e federalista do Supremo. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Brandão Monteiro para
encaminhar favoravelmente.

O SR. CONSTITUINTE BRANDAO MONTEIRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a- mim me bastaria pouco
para justificar a Emenda n.a 32215 do eminente Constituin
te Nelson Jobim. E 'ainda me alenta mais a defesa ofereci
da aqui pelo ilustre Senador José Ignácio Ferreira, que,
procurando negar a necessidade, hoje consagrada, de uma
Corte Constitucional, socorreu-se até com o texto consti
tucional atual para contrariar esta evidência e dizer que
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a emenda do Constituinte Nelson Jobim ferira a Constitui
ção vigente. E, ainda não S.íltisfeito, S. Ex.a fez questão de
realçar a tradição da Repuolíca, da Federação e, sobretu
do, do passado brilhante - é verdade, mas passado 
do Supremo Tribunal Federal.

É evidente que desde que começamos o debate consti
tucional ficou perfeitamente notória a necessidade da cria
ção de uma Corte Constitucional. E esta necessidade é em
virtude do desenvolvimento do processo constitucional bra
sileiro. Nos países europeus muito próximos de nossa reali
dade, de Constituições novas, criaram-se as Cortes Consti
tucionais. E há um dispositivo do Substitutivo que votamos
que dá a entender esta necessidade. Mas é preciso alargá-la.

Muito bem agiu o Constituinte Nelson Jobim ao buscar
uma nova composição para o Supremo Tribunal Federal,
de forma a fortalecer os institutos e os princípios da vita
liciedade e da transitoriedade. Evidentemente, é da essên
cia do processo constitucional do País, é da essência do
processo democrático que ora vivemos ,a renovação do Su
premo Tribunal Federal e a instituição da Corte Constitu
cional. E esta dar-se-á nos limites da proposta do Depu
tado Nelson Jobim, que objetiva instituir mandato para os
membros do Supremo ,Tribunal Federal, aí consubstancian
do-se a transitoriedade.

Disse o Senador José Ignácio que desta forma os Es
tados grandes é que indicariam os membros do Supremo
Tribunal Federal, em face de serem os detentores das maio
res bancadas na composição da Câmara dos Deputados, e
que nunca mais iria um representante dos Estados peque
nos para o Supremo Tribunal Federal. Penso que este ar
gumento não faz jus à inteligência do Senador José Ignácio,
pois que desmerece a. competência e, sobretudo, a posição
da Câmara dos Deputados, que, ao invés de privilegiar Es
tados ou pessoas, tem dado demonstrações em todos estes
debates, como também anteriormente, de que é capaz de
analisar nomes e eleger para a Suprema Corte, os mais
capazes.

Evidentemente, a Emenda do Deputado Nelson Jobim
busca a modernidade em relação ao Supremo Tribunal, e
muito mais em relação à Justiça brasileira. Não se fará
democracia neste País se não vencermos as amarras que
existem na nossa Nação, esses princípios cartoriais, que
são princípios fechados e corporativistas. É, pois, renova
dora a emenda do Deputado Nelson Jobim, e esta é a hora
de a Assembléia Nacional Constituinte decidir pelo avan
ço democrático a favor da nossa Corte Constitucional.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator-Geral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - O Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, tive uma farta e longa troca de
idéias com o eminente Constituinte Nelson Jobim, e, por
ironia do destino, neste caso colocamo-nos em posições
contrárias. Afora as argumentações aqui proferidas, todas
elas forradas do maior brilhantismo, continuo certo de que
a formação do Supremo Tribunal Federal, por esta via,
não será a melhor, sobretudo agora que todos ansiamos
pela instituição do sistema parlamentarista de governo. E
não haverá uma pessoa tão isenta para uma escolha dessa
natureza quanto o Presidente da República, que passa a
ser o Chefe de Estado.

Agora vejam V. Ex.as como é que se coloca um órgão
como o Supremo ao ter ele próprio que indicar cinco ma
gistrados de carreira. Aquela Casa passaria a ser um foco
central de política, para não dier de politiquice, uma vez
que se formariam grupos de pressão para indicar o candi
dato da sua simpatia. Por igual retirar-se-ia a tradição, que
sempre foi do Senado, que representa os Estados, de apro
var as indicações, concedendo-se esta atribuição à Câmara
Federal.

Em verdade, o que havíamos conversado, eminente
Constituinte Nelson Jobim, seria o problema da criação
do Tribunal Constitucional, a exemplo do que existe na
Itália, em vários países da Europa e até aqui na nossa vizi
nha Venezuela, cuja experiência, aliás, não foi muito boa.
De qualquer forma, chamaria a atenção da Casa para aqui
lo que o Constituinte José Ignácio colocou em relevo: a
tradição e a experiência do que foi ao longo dos anos, a
partir da consagração do habeas corpus, a postura do Su
premo Tribunal Federal permite que ele deva continuar co
mo está. E foi por esta razão a Relataria manteve no texto
tal qual se encontra a sua formação.

Por esta mesma razão, muito a contragosto, a Relatoria
vê-se forçada a votar contra a Emenda Nelson Jobim. A
Relataria, Sr. Presidente, é contrária à aprovação da emen
da.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se
ao processo de votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Antô
nio Britto, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fer
nando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pi
nheiro, José Paulo Bisol, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ram'Üs, Pimenta da Veiga,
Raimundo Bezerra, Antônio Mariz, Délio Braz, Jorge Hage,
José Tavares, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vilson Souza,
Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Aldo Aran
tes e Roberto Freire. Votaram NÃO os Senhores Consti
tuintes: Aluízio Campos, Artur da Távola, Bernardo Ca
bral, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, .roão Calmon, .rosé
Fogaça, José Inácio Ferreira, .rosé Ulísses de Oliveira,
Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nilson
Gibson, Rodrigues Palma, Theodoro Mendes, Virgildásio
de Senna, Wilson Martins, Chagas Rodrigues, Daso Coim
bra, Israel Pinheiro, João Agripino, João Natal, Michel
Temer, Miro Teixeira, Ziza Valadares, Alceni Guerra,
Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, canos Chiarelli, Edme
Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, .rosé Lins,
José Lourenço, José Santana de Vasconcellos, Luís Eduar
do, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Ricardo
Fiuza, Sandra Cavalcanti, En'Üc Vieira, Jofran Frejat,
Jonas Pinheiro, .rosé Tinoco, Paes Landim, Ricardo Izar,
Simão Sessim, Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder
Reis, Darcy Pozza, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia,
Virgílio Távora, Adylson Motta, Francisco Rossi, Joaquim
Bevilácqua, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos e Jamil
Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 31 Constituintes;
votaram NÃO 60 Constituintes. Total: 91 votos. O Des
taque foi rejeitado.

Peço a atenção dos Srs. Constituintes para uma comu
nicação do Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte. S. Ex.a solicita que se comunique o adiamento
da sessão de amanhã, no período da manhã, da Assem
bléia Nacional Constituinte, destinada à apreciação de
matéria constitucional, em razão da necessidade do tér
mino do ordenamento dos respectivos destaques. A sessão,
assim, será ordinária, tendo início às 14h30mín.

Há sobre a mesa requerimento de preferência, nos
termos regimentais, para votação do Destaque n.O 4777,
de autoria do Constituinte Egídio Ferreira Lima.

Em votação o requerimento. (Pausa)
Aprovado.

Destaque n.O 004777-87 - Emenda n.o ES
28516-5, do Sr. Egídio Ferreira Lima, "que dá nova
redação ao "caput" do art. 147 do Substitutivo n.o 1
(art. 120 do Substitutivo n.o 2)". (333.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Constituinte Egidio Ferreira Lima.
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o SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr. presi
dente, acabamos de ver o Plenário desta Comissão rejeitar
a Emenda n.? 32215, que trata da composição do egrégio
Supremo Tribunal Federal, estabelecendo o número de
cargos e a forma de seu provimento, entre outros itens.
V. Ex.a acaba de anunciar a votação da emenda do ilustre
Constituinte Egídio Ferreira Lima, que estabelece o mes
mo número de Ministros - dezesseis. As duas emendas
subseqüentes, de n.OS 30322 e 28u09, tratam, de igual modo,
do número de Ministros e da forma de provimento dos
cargos, estabelecendo esta última mandato de doze anos..•

O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA 
Há um engano, Deputado Enoc. Não falo em mandato.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Enfim, elas
tratam da mesma matéria a que se referia a emenda
rejeitada.

Assim, Sr. Presidente, levanto esta questão de ordem
a V. Ex.a porque, salvo melhor juízo, as três emendas
subseqüente estão prejudicadas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consti
tuinte Enoc Vieira, dou solução à questão de ordem levan
tada por V. Ex.a Imagine que eu quisesse votar pela
composição de onze membros para o Supremo, mas não
concordasse com as restrições que em seguida se contêm
na proposta do Constituinte Nelson Jobim. Sendo assim,
votaria contra a proposta, na íntegra, o que não signifi
caria que eu, desde logo, estivesse rejeitando a composição
numérica do Tribunal.

A proposta que estamos examinando agora refere-se
apenas à composição numérica. O Supremo Tribunal com
põe-se de dezesseis Ministros, escolhidos dentre brasileiros
natos com mais de 35 e menos de u5 anos de idade, de
notável saber jurídico e reputação ilibada. Na outra, tere
mos, nessa mesma composição, a participação de diversos
órgãos na indicação das nomeações.

De maneira que não considero a emenda do Consti
tuinte Egídio Ferreira Lima prejudicada. As demais anali
sarei no momento oportuno.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRli:A - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRli:A - Sr. Pre
sidente, V. Ex.a, em decisões anteriores, deliberou que
toda vez que se vota um todo o particular fica automa
ticamente prejudicado.

Indago de V. Ex.a se, tendo-se votado o todo - a
composição do Supremo, a duração do mandato, o modo
como é feito o preenchimento dos cargos - isso não seria
uma caracterização, a mesma que teria levado V. Ex.a a
considerar prejudicado o particular e aprovado o todo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre
Constituinte, foi a questão de ordem que acabei de rosol
ver. Peço a V. Ex.a compreensão. A identidade única entre
a proposta anterior e a que está em votação é quanto
ao número de membros. A composição numérica é igual,
mas a forma de constituir o Tribunal é diferente. De
modo que a matéria não está prejudicada.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Egídio Fer
reira Lima,

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, srs, Constituintes, como Relator da Comis
são da Organização dos Poderes e Sistema de Governo
tive um árduo, cuidadoso e fértil trabalho no sentido de

renovar, modernizar e precisar a cúpula do Poder Judi
ciário. E o fiz com toda a isenção, com equilíbrio, ouvindo
os colegas companheiros de Comissão, ouvindo até o Su
premo Tribunal Federal, na pessoa de seu Presidente,
ouvindo integrantes do Tribunal Federal de Recursos,
viajando para alguns Estados para ouvir juízes. Depois
de uma avaliação cuidadosa, bem medida, chegamos à
conclusão de que o Supremo Tribunal Federal, transfor
mado no Substitutivo do Relator Bernardo Cabral e já
com essa orientação no Substitutivo e no parecer desta
Comissão, deveria ter a sua composição elevada de onze
para dezesseis membros.

O Supremo já teve, no seu nascedouro, quinze Minis
tros. Passou depois a ter onze. Voltou a ter dezesseis
membros e hoje está reduzido a onze Ministros. E por que
onze membros? Porque nos últimos anos, a rigor, o Supre
mo Tribunal Federal não teve condições de estabelecer
o controle constitucional. A única parte legitimada para
propor ação direta de inconstitucionalidade, hoje, pela
Constituição, é o Procurador-Geral da República, que tem
o juízo de encaminhar ou não essa representação.

Conforme este texto, estão elevando de uma para
onze as partes legitimadas para se propor a ação da
inconstitucionalidade. E quem são essas partes? Num item
só estão todos os Governadores, em outro estão todas as
Assembléias Legislativas, a OAB, o Senado Federal, a
Câmara dos Deputados, todos os partidos políticos e as
confederações sindicais. Não há democracia sem o con
trole da constitucionalidade. Não há democracia sem um
tribunal capaz de resolver os conflitos entre os poderes
e assegurar o cumprimento da lei constitucional.

Se não elevarmos para dezesseis o número de mem
bros do Supremo, ele não irá cumprir a sua nobre missão.
Quem puder ler com muidado esse projeto irá notar que
há uma infinidade de mecanismos que levam todos às
portas do Tribunal Constitucional. Seria uma incúria, uma
falta de cuidado, uma grande omissão nesta hora não
se elevar para dezesseis o número de membros do Tribunal
Superior de Justiça, que passará a ser o tribunal do con
trole constitucional não só da ação incidental, não só da
ação indireta, mas da inconstitucionalidade por omissão.

O projeto ainda mantém a sua relevância com a ca
racterística restrita, embora dimensionada, usada pelo Di
reito Constitucional americano. A ampliação para dezes
seis Ministros é sensata, correta e indispensável, sob pena
de que o Supremo Tribunal F·aderal não possa cumprir
a contento a missão, a atribuição que esta nova Consti
tuição lhe conferirá. Quero dizer a todos os Constituintes
que o Supremo Tribunal Federal pela figura de seu Pre
sidente, que é um homem sério, um juiz reto e dimensio
nado, tem conhecimento do propósito desta Assembléia
Nacional Constituinte e com ele concorda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Constituinte Paes Landim, para encaminhar
contra a proposta.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presi
dente, Brs. Constituintes, com o maior respeito pala figu
ra humana do ilustre Constituinte Egídio Ferreira Lima,
pe-rmito-me, no entanto, discordar de S. Ex.a quando de
fende a ampliação do número de onze Ministros, que
compõem atualmente o Supremo Tribunal Federal, para
dezesseis.

Além do mais, Sr. Presidente, na elaboração da sua
emenda, o eminente Constituinte Egídio Ferreira Lima
não estabelece sequer a competência da aprovação dos
nomes desses Ministros.

Sr. Presidente, sabemos que a Suprema Corte dos Es
tados Unidos tem apenas nove Ministros. O Supremo Tri
bunal Federal da Argentina, mais próximo de nós e mais
antigo que o nosso, tem apenas cinco Ministros. É impor
tante haver a concentração de jurisconsultos num número
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determinado, a fim de que possam refletir e pensar me
lhor na elaboração da jurisprudência rederaj, uniformi
zando-a.

Sr. Presidente, a última experiência que tivemos de
mudança do número de Ministros do Supremo Tribunal
Federal foi feita pelo regime autoritário de 1964, quando
aumentou d,c onze para quinze o número de Ministros da
quela Suprema Corte, tentando com isso manipular as
votações do nosso eolendo tribunal.

Essa experiência foi em boa hora retificada, e o STF
voltou à sua composição tradicional, de seus últimos eín
qüenta anos de vida, que é exatamente o número ímpar,
que tecnicamente ainda é importante na composição da
nossa Suprema Corte.

Sr. Presidente, o Supremo Tribunal Federal, compos
to por seus onze Ministros, é uma estrutura que deve
permanecer, até porque, de acordo com o projeto do emi
nente Relator Bernardo Cabral, algumas das suas funções
foram transferidas para o Superior Tribunal de Justiça.
Assim, não se justifica mais o aumento do número de
juízes do STF, se algumas das suas atribuições se encon
tram no pro] eto cometidas ao Superior Tribunal de Jus
tiça. Não há nenhuma razão técnica e lógica que justifi
que este aumento do número de juízes de onze para de
zesseis, ainda eom a agravante de que na proposta do
eminente Constituinte Egídio Ferreira Lima não consta o
processo de aprovação dos nomes dos Ministros do Su
premo Tribunal Federal, o que seria remetido à lei ordí
náría, com uma série de riscas que todos nós podemos
imaginar.

Por estas razões, tomo a ousadia de divergir da tese
do eminente Constituinte, que honra esta Assembléía, Egí
dio Ferreira Lima, contida na sua propositura.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para ·en
caminhar contra, concedo a palavra ao Constituinte Cha
gas Rodrigues. (Pausa) S. Ex.a declina da palavra, por
concordar com a argumentação desenvolvida pelo Cons
tituinte Paes Landim.

Passo a palavra à Relatoria.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: FOGAÇA - Sr. Presi
dente, a Relatoria vai-se pronunciar através do nobre
Constituinte Antônio Carlos Konder Reis, que manifesta
rá a posição do Relator.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) - Sr.
Presidente, sras, e Srs. Constituintes, o Sr. Relator-Geral,
em votação ocorrida minutos atrás, manifestou o seu pa
recer sobre a emenda de iniciativa do nobre Constituinte
Nelson Jobim, que pretende alterar a composição do Su
premo Tribunal Federal, seja quanto ao número de seus
membros, seja quanto à forma de indicação dos brasilei
ros que deverão ocupar cadeiras naquela alta Corte de
Justiça.

Os argumentos apresentados pelo Sr. Relator-Geral
valem para o exame e a posição da Relataria em relação
à emenda do nobre Constituinte Egídio Ferreira Lima. De
fato o Sr. R'elator-Geral entende que a Emenda ora em
votação, n.O 28516, propositura singela, que apenas eleva
o número de membros do Supremo Tribunal Federal de
11, como é atualmente, para 16 só tem sentido se apro
vada a outra emenda, objeto também de destaque pelo
seu ilustre autor, que deverá ser votada ímedíatamenfe
após esta, que é a de n.o 28609. Aquelas observações feitas
pelo Sr. Constituinte Paes Landim, quanto a algumas in
coerências ou omissões da Emenda n.O 28516, não existem
de fato, porque esta só pode ser devidamente encarada
se levarmos em consideração a seguinte, <te n.o 28609, que
preenche todas as eventuais ou aparentes lacunas e omis
sões da que ora está em votação, que estabelece a com
posição quanto à origem, exige o pronunciamento do Se
nado da República, enfim, completa as normas discipli
nares no que toca ao Supremo Tribunal Federal.

Ora, se juntarmos a Emenda n.O 28516 à n.O 28609,
chegaremos a uma proposição extremamente assemelha
da àquela de iniciativa do nobre Constituinte Nelson Jo
bim. Há algumas alterações como indicação em lista trí
plice e outras pequenas modítícações, mas o objetivo do
ilustre Constituinte Egídio Ferreira Lima não é outro se
não alterar a sistemática do projeto, criando mecanismos
novos no que toca à composição e à forma do Supremo
Tribunal Federal.

Pessoalmente, devo, em homenagem a S. Ex.a, dizer
que me detive, quanto me valeu a inteligência e o conhe
cimento, na proposta do eminente Sr. Deputado Nelson
Jobim, como faço agora em relação às duas proposições
de S. Ex.a, porque são duas emendas que se completam.
Cheguei à conclusão serena de que a supressão da vita
liciedade seria uma medida de alto risco para o funcio
namento, a operação e o cumprimento do dever do Supre
mo Tribunal Federal. Ao lado da supressão da vítalícíe
dade, objeto da emenda do Deputado Nelson Jobim, a es
colha dos membros do Supremo Tribunal Federal através
de decisões do próprio Tribunal, do Congresso Nacional e
da Câmara dos Deputados, apresenta o gravíssimo íncon
veníente da presença constante e, de certo modo, até pe
rigosa das Casas políticas na composição da mais alta
Corte de Justiça do nosso País.

Em razão dos argumentos apresentados pelo nobre
Sr. Relator-Geral, quando da votação da emenda do nobre
Deputado Nelson Jobim e também em razão dos singelos
comentários que faço desta tribuna, antes ,e acima de
tudo como homenagem ao Deputado representante pelo
Estado de Pernambuco, S. Ex.a se manifesta contrário à
emenda e favorável à manutenção do texto. l!: o parecer.

O SR. EGíDIO FERREIRA LIMA - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma questão de ordem. O Sr. Relator,
Deputado Antônio Carlos Konder Reis, por evidente equí
voco, cometeu um grave erro material que pode reper
cutir no julgamento da matéria em exame. Há uma dife
rença fundamental entre a segunda emenda aquela que
ele se reportou, o conjunto das duas emendas 'e a emenda
do Deputado Nelson Jobim. O Deputado Nelson Jobim
erradíea ou afasta a vitaliciedade e eu mantenho a mes
ma. Escolhido o membro do Supremo Tribunal Federal 'e
nomeado, ele é vitalício. Está na emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Feita a
observação oportuna do Deputado Egidio Ferreira Lima,
vamos passar à votação. O Deputado Antônio Carlos Kon
der Reis falará, porque foi citado nominalmente pelo
D3putado Egídio Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, citado nominalmente, devo, em
primeiro lugar, dizer que a minha exposição pode ter leva
do o nobre Constituinte Egídio Ferreira Lima a consta
tação deste erro material. Mas, como baseei toda a minha
argumentação na postura do Relator relativamente à
emenda do nobre Constituinte Nelson Jobim, ao fazer esta
lembrança ou esta remissão, quis dizer ao Plenário que
as idéias, tanto a do Constituintc Nelson Jobim como a
do Constituinte Egídio Ferreira Lima, foram objeto da
minha maior atenção. Com relação ao primeiro, encontrei
dificuldades em aceitar a supressão da vitaliciedade. Tal
vez a pressa e o atabalhoado das milhas idéias tenham
provocado este 'erro, do qual me penitencio diante de
S. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos
proceder à votação.

(Procede·se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Antônio Britto, Artur da
Távola, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira
Lima, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Paulo Bisol,
José Serra, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo
Ramos, Raimundo Bezerra, Sigmaringa Seixas, Virgildásio
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de Senna, Antonio Mariz, João Agripino, Jorge Hage, José
Tavares, Michel Temer, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Uldu
rico Pinto, Vilson Souza, Aldo Arantes e Roberto Freire.
Votaram NÃO os Senhores Constituintes: Alfredo Campos,
Aluizio Campos, Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Fogaça,
José Ignácio Ferreira, José Richa, José Ulísses de Oliveira,
Mário Lima, Nilson Gibson, Pimenta da Veiga, Rodrigues
Palma, Theodoro Mendes, Wilson Martins, Chagas Rodri
gues, Israel Pinheiro, João Natal, Márcio Braga, Marcos
Lima, Ziza Valadares, Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli,
Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Fran
cisco Benjamim, José Lins, José Santana de Vasconcellos,
Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho,
Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Jofran Fre
jat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Paes Landim, Ricardo
Izar, Simão Sessim, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy
Pozza, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora,
José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco
Rossi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plí
nio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos e
Jamil Haddad. ABSTENÇãO do Constituinte Bonifácio An
drada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 28 Constituintes;
votaram NAO 56 Constituintes; absteve-se de votar 1 Cons
tituinte. Total: 85 votos. O Destaque foi rejeitado.

Teríamos agora um requerimento de preferência rela
tivo ao Destaqúe n.O 4778, de autoria do nobre Constituinte
Egídio Ferreira Lima, mas interpreto que a matéria está
prejudicada, porque contém a forma de nomeação. Há dois
itens que, já foram derrubados na proposta do Constituin
te Nelson Jobim, e apenas o item terceiro é diferente.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, gostaria de chamar a atenção de V. Ex.a pa
ra o fato de que, como modificação fundamental nesse
item a que V. Ex.a se referiu e que literalmente o altera
em relação à emenda do Constituinte Nelson Jobim, nele
é preservada a vitaliciedade, excluído o mandato e, no mo
mento em que se exclui o mandato, naturalmente repercute
sob a forma de recrutamento. Escoler pela Câmara ou pelo
Senado e pelo Presidente da República para um mandato
de nove ou de doze anos é diferente de escolher para um
mandato vitalício. Então, interligam-se as disposições.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mas eu
chamaria a atenção de V. Ex.a - se me concede a gene
rosidade da interpretação - para o fato de que, inclusive,
já foi derrubada a composição numérica que V. Ex.a su
gere - 16. Aqui temos 5, 6, 11 e 5, 6 e 16. Então, se já der
rubamos o 16, não poderia colocá-lo novamente em vota
ção, ainda que num item V. Ex. a faça diferente do outro.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
V. Ex.a quer ler para mim o último?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não.
V. Ex.a sugere:

"Os Ministros serão nomeados pelo Presiden
te da República, após audiência pública e aprova
ção do Senado Federal, sendo cinco indicados pelo
Presidente, seis indicados pela Câmara dos Depu
tados pelo voto secreto da maioria absoluta dos
Srs. membros e cinco indicados pelo Presidente da
República, dentre os integrantes de lista tríplice,
organizada cada vaga pelo Supremo Tribunal Fe·
dera!."

votamos há pouco contra o 16.
O SR. CONS'I'ITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 

Desculpe a insistência, mas acho que ocorreria aí apenas a
obrigação por parte do Relator de adequar este número ao
número total estabelecido no caput, porque a emenda con
tém um elemento fundamental, o que diz respeito à vitali
ciedade. Deixo a critério de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço des
culpas a V. Ex.a , mas permaneço com a interpretação orí
ginal.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SA 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SA 
Sr. Presidente, acabo de receber uma cópia do Substitutivo
que inclui o Título lI! e uma emenda aprovada pelo Ple
nário, na qual o salário dos servidores públicos militares
estaria sujeito ao Imposto de Renda. Estranhamente, po
rém, deixa de constar do Substitutivo. Gostaria que a Mesa
me esclarecesse por que não constou do Substitutivo essa
emenda. Talvez a pressa na impressão do Substitutivo te
nha concorrido para o surgimento dessa falha.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
V. Ex.a que me dê a honra de dirigir-se à Mesa, pois não
disponho do documento que V. Ex.a tem em mãos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presi
dente, a Relataria gostaria de usar da palavra, para pres
tar esclarecimentos ao ilustre Constituinte Arnaldo Faria
de Sá. O Constituinte Antônio Carlos Konder Reis pode elu
cidar essa questão.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, sras, e Srs. Constituintes, a emen
da a que faz referência o nobre Constituinte Arnaldo Faria
de Sá foi defendida desta tribuna pelo nobre Constituinte
Paulo Ramos. Foi votada quando estávamos apreciando a
secção dos servidores militares, mas tinha caráter geral.

O Capitulo VII divide-se em três secções. A primeira
acolhe as disposições gerais; a segunda, as normas especí
ficas sobre os servidores civis; a terceira diz respeito aos
servidores militares. Como a emenda do nobre Constituinte
Paulo Ramos era de caráter geral, foi incluída na seção
l.a das Disposições Gerais. É o § 9.0 que está assim redi
gido:

"os vencimentos de qualquer espécie estarão
sujeitos a impostos gerais, inclusive os de renda
extraordinária."

Como Relator-Adjunto prestei algum auxílio ao nobre
Relator-Geral quando da redação do vencido. E o entendi
mento que tive juntamente com os assessores do Relator
Geral e do Prodasen, foi o de que a emenda defendida pelo
nobre Constituinte Paulo Ramos tinha caráter geral. Ela
deveria ser incluída no Capítulo VI! da Seção l.a, que cuida
das disposições gerais e acolhe normas e regras sobre to
dos os servidores públicos civis ou militares. Assim, Sr.
Presidente, ainda neste art. 44, o § 5.0 reza:

"A revisão geral da remuneração dos servido
res públicos civis ou militares ocorrerá sempre na
mesma época e com os mesmos índices."

E o § 9.° diz:

"Os vencimentos de qualquer espécie estão su
jeitos a impostos gerais, inclusive os de renda ex
traordinária."

Admito que o nobre Constituinte Arnaldo Faria de Sá
possa fazer algum reparo na transcrição do dispositivo.

Mas a emenda do nobre Constituinte Paulo Ramos foi
devidamente considerada, nos termos em que foi aprovada.
Era a explicação que tinha o dever de prestar à Comissão
de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há um
requerimento de preferência, do Constituinte Luiz Inácio
referente à Emenda n.o 30322, de autoria do Constituinte
Plínio Arruda Sampaio.
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Confesso que tenho dúvidas a respeito da prejudiciali
dade parcial dessa matéria. Não falei em prejudicialidade
total, mas parcial. Gostaria de ouvir o Constituinte Plínio
Arruda Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, entendo que esta matéria é complexa.
O que estamos propondo - e aqui submetendo ao Ple
nário - são diversas fórmulas de composição do Supremo
Tribunal Federal. Não é um processo de construção, como
fizemos, por exemplo, em relação às horas de trabalho
- 40, 42, 44; nenhuma prejudica a outra. Não é bem
isso, porque toda composição numérica está ligada a uma
nova fórmula de conceber o Supremo Tribunal Federal.
PQr exemplo, essa emenda que apresentei, para a qual
se requer preferência, propõe a criação de uma turma
constitucional dentro da estrutura do Supremo Tribunal
Federal. Ela não altera em relação aos 11 juízes vitalícios.
Ela cria oito juízes temporários, para uma turma especial,
que se somarão a mais quatro enviados pelos juízes vita
licios. Portanto, pelo Supremo Tribunal Federal. Perceba
V. Ex.a que é uma fórmula totalmente direta, que não
estamos aqui fazendo numericamente o tamanho do Su
premo, mas o tipo do Supremo Tribunal Federal. De modo
que entendo que a matéria não está prejudicada, que é
uma alternativa que ainda não foi submetida à Casa.
Devo dizer a V. Ex.a que é a alternativa que foi aprovada
na comissão específica que tratou do Poder Judiciário e
aprovou a emenda que está sendo agora renovada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Esse é
um argumento, Constituinte Plínio Arruda Sampaio, que,
infelizmente não posso levar em consideração. Presidi
uma comissão temática de onde saíram decisões modifi
cadas depois pelo relator. Este argumento para mim é
apenas ancílar, não é fundamental. A feição do documen
to do nobre Constituinte Nelson Jobim, cria uma duplíeí
da de de funções, vitalícias e não-vitalícias. Já derruba
mos aqui, ao votarmos o projeto do Constituinte Nelson
Jobim, a não-vitaliciedade de parte dos membros do ~u
premo. Eu teria dificuldade de saber o que aproveitar
ou não da emenda de V. Ex.a, na medida em que apenas
a consideração que eu faria seria em relação ao caput,
quando V. Ex.a propõe, em vez de 11, ou 16, 19. Aí o
argumento de V. Ex.a sobre a questão da carga semanal
de trabalho ou do mandato do Presidente teria razão
de ser. Seriam várias opções, e cada um adotaria aquela
que melhor lhe aprouvesse. Mas V. Ex.a prossegue e dá
na composição, ínclusíve, uma parte de [uízes, de minis
tros que não são vítalíeíos. Este o meu argumento.

Para contraditar, ouço a questão de ordem do nobre
Constituinte Oscar Corrêa.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR:ÊJA - Sr. Pre
sidente, em que pese ao maior respeito que tenho pelo
ilustre Constituinte Plínio Arruda Sampaio, seria neces
sário prestar um eselarecímento a S. Ex.a Na realidade,
a comissão temática não aprovou a proposta que S. Ex a
diz agora ter sido fruto de um entendímento na própria
comissão. S. Ex.a talvez se refira à subcomissão do Poder
Judiciário. Mas S. Ex.a há de confirmar também que a
comissão temática reformou, através do relatório do ilus
tre Constituinte Egídio Ferreira Lima, o que S. Ex.a havia
entendido fosse a opinião da nossa Subcomissão, razão
pela qual, Sr. Presidente, S. Ex.a incorre em erro ao dizer
que o que está aqui é o que foi aprovado na comissão
temática. Em segundo lugar, S. Ex.a usa o argumento de
aue não cria um número novo, mas uma câmara nova.
~:1:as não é isso. Na realidade, S. Ex.a quer implantar, isto
sim, uma composição com 19 membros. S. Ex.a, mais uma
vez, insiste em que esta matéria não é vencida. E eu
insisto em que o é, pois a vitaliciedade, por duas vezes,
já teve opinião inclusive favorável, contrariamente às
emendas do nosso Plenário. Poderia ainda argumentar
com vários outros itens, mas, data venía, parece-me que

estes são suficientes para que V. Ex.a mantenha sua
decisão, julgando a matéria prejudicada.

O SR. PH.ESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ouvi
V. Ex.a e o nobre Constituinte Plínio Arruda Sampaio.
Agora vou ouvir ° Relator José Fogaça.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Eu gostaria de fazer uma retificação, pois fui citado
nominalmente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço des
culpas a V. Ex.a, mas se ficarmos neste diálogo ... V. Ex.a
foi citado nominalmente porque é o autor da emenda.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Não imagino que o nobre Constituinte Oscar Corrêa
tenha pensado em enganar a Casa dizendo que foi apro
vado, quando na realidade não o foi. Se a Casa não ficou
esclarecida com a explicação, S. Ex.a tinha todos os ele
mentos para saber que eu me referia à Subcomissão do
Poder Judiciário, da qual fui relator, e qU'8 aprovou esta
fórmula.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Relator José Fogaça.

O SR. RELATOR (José FIogaça) - Srs. membros da
Comissão de Sist.ematizaçã'Ü, eis o 'Parecer da relatoría:
infelizmente, esta parte da emenda, que trata da compo
sição do Supremo Tribunal Federal, é matéria vencida,
decidida e rejeitada pelo Plenário. Se este recusou °
aumento da composição para 16 membros, parece-me
óbvio a recusa para 19 membros.

Por outro lado, já se votou, também, matéria refe
rente à vitaliciedade, cuja extinção foi rejeitada pelo
Plenário. Segundo o entendimento da relataria, está pre
judicada a matéria. O parecer é pela prejudicialidade.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR:ÊJA - Pela
ordem, Sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
V. Ex.a que não retome a mesma questão de ordem, por
que está em decisão.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Não é a mesma questão de ordem. Reclamo que a Mesa
tenha uma decisão coerente sobre a minha matéria. Na
matéria que deve decidir a Mesa sempre entendeu que
são rejeitadas as matérias sobre as quais houve emenda
aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Aprova
das ou rejeitadas.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
A emenda de que se trata não cogita nem de matéria
rejeitada nem de aprovada. Ela foi prejudicada porque
não alcançou o quorum de 47 votos. É coisa diferente.

O SR. PRESIDENTE '(Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
está equivocado. A Emenda Jobim foi rejeitada e não
prejudicada. Há, naturalmente, uma rejeição. Peço a com
preensão do Deputado Plínio Arruda Sampaio, porque,
ínclusíve, vamos fazer uma votação ainda. E parece-me
extremamente difícil, depois de conjugar parte da pro
posta de V. Ex.a, que está inevitavelmente prejudicada,
com parte que V. Ex.a poderia argumentar que não está.
Pediria a compreensão de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sem prejudicar o respeito que tenho por V. Ex.a, sem
querer tumultuar a sessão - V. Ex.a me conhece, não
uso destes meios para fazer valer minhas idéias - mas,
como o tema é de suma gravidade e importância, eu me
permitiria recorrer da decisão de V. Ex.a ao Plenário.
Entendo que, neste caso, o julgamento da prejudiciali
dade está sendo demasiadamente mecânico. Estamos dis
cutindo aqui fórmulas alternativas, e é impossível, neste
caso, votada uma emenda, que qualquer outra seja con
siderada.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Acolho
o recurso de V. Ex.a no sentido de encaminhá-lo à Mesa
da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE. VIVALDO BARBOSA 
Sr. Presidente, gostaria que V. Ex.a prestasse esclareci
mento sobre um principio que adotou. Creio que, respon
dendo ao Constituinte Oswaldo Lima Filho, afirmou que
se a matéria for aprovada ou rejeitada, automaticamente
prejudica a matéria subseqüente. Mas as normas consoli
dadas referem apenas que a matéria aprovada cria pre
judicialidade.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu lem
braria ao ilustre colega e amigo que a matéria já foi por
nós mesmos aqui modificada, por acordo de liderança e
consenso de Plenário. Passamos a adotar também a ma
téria rejeitada como criadora de prejudicialidade, porque
senão ficaríamos votando, como fizemos no início dos
trabalhos da comissão, várias matérias sucessivamente
e por longo prazo. Mas, como disse o nobre Deputado
Plínio Arruda Sampaio, S. Ex.a recorre à Mesa da Assem
bléia Nacional Constituinte.

Requerimento de preferência: "Requeiro, nos termos
regimentais, preferência para votação do Destaque n,v 4690,
de autoria do Deputado Nelson Jobim. Solicito supressão
da letra p do inciso I do art. 121".

Os que estão de acordo com a preferência mante
nham-se como se encontram. (Pausa)

Preferência concedida.

Passo ao destaque.

Destaque n.o 0114690-87, do Sr. Nelson Jobim,
"que suprime a letra "p" do inciso I do art. 121
do Substitutivo n.o 2". (334.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, Brs, Constituintes, a emenda visa a suprimir a
letra "p" do inciso I do art. 121, que atribui ao Supremo
Tribunal Federal competência para avocar "as causas
processadas perante quaisquer juízes e tribunais, a pedido
do Procurador-Geral da República, quando ocorrer ime
diato perigo de grave lesão à ordem, à saúde, à seguran
ça ou às finanças públicas, para que suspendam os efei
tos da decisão proferida e para que o conhecimento inte
gral da lide lhe seja devolvido".

A emenda visa à supressão desse instituto da avoca
tória, por parte do Supremo T·ribunal Federal, de quais
quer juízo e tribunal, das causas aqui relatadas. P~ssa-se
o seguinte: o projeto, no art. 121, dá ao Supremo Tnbunal
Federal dois tipos de competência: a competência cons
tttueíonal, de corte constitucional, e a competência de
corte de soberania. Ou seja, estão atribuídas ao Supremo
Tribunal Federal as medidas relativas a ações de íncons-,
titucionalidade assim como as ações relativas a relações
exteriores, ou deja, a homologação de sentença estrangei
ra, a extradição, além do julgamento do Presidente da Re
pública, do Primeiro-Ministro, dos Ministros de Estado etc.

Atribuir ao Supremo Tribunal Federal a possibilidade
de avocar quaisquer questões é ampliar sua competência.
Assim de competência constitucional e de soberanía pas
sa a ter a competência da avocar questão de natureza
federal, cuja eompetêncía de grau decisório é do Supe
rior Tribunal de Justiça.

li: fundamental que se compreenda perfeitamente a
estrutura do Poder Judiciário que o Sr. Ralator montou.
Temos aqui, agora, com este texto, dois grandes tribunais
de competência distintas. O Supremo Tribunal Feder~,
de competência constitucional e de corte de soberania,
além do julgamento do Presídente da República e de al
guns personagens do Executivo; de outro lado, o Superior

Tribunal de Justiça, de competência das questões fede
rais. O modelo atual da Constituição de 69 é exatamente
a competência do Supremo Tribunal Fedaral para as
questões consütucíonaís e para as questões federais. O Sr.
Relator partiu, no seu projeto, as competências do Supre
mo Tribunal Federal, fazendo com que a competência das
questões federais passasse para o Superior Tribunal de
Justiça, reservando à Suprema Corte exclusivamente as
questões constitucionais e as de soberania. Na medida em
que matinverrnos a figura da avocatória, criada no re
gime de 69 para exatamente assegurar, por parte do
Supremo Tribunal Federal, o controle da magistratura de
carreira, já que, então, o supremo órgão do Poder Judi
ciário passava a ser composto por juízes escolhidos pelo
Presidente da República e cooptados da Procuradoria Geral
da República e, portanto, sem ligação com a judicatura
de carreira e sem ligações com aquilo que se pretendeu
afirmar desta tribuna, a autonomia do Poder Judiciário,
é fundamental que se suprima a avocatória. Por quê?
Porque estaria a avocatória elidindo a competência do
Superior Tribunal de Justiça naquelas causas em que a
Procuradoria Geral da República entendesse, a juízo do
Executivo, como de desvantagem às intenções políticas do
Governo.

:Êl fundamental que se compreenda a origem do insti
tuto. O instituto da avocatória foi uma manifestação vinda
do sistema de 69, de desconfiança à magistratura de car
reira, de desconfiança aos juizes de rimeiro grau e aos
juízes dos tribunais. E por quê? Porque aqueles juízes e
aqueles magistrados se submeteram a concurso público.
Sua seleção se fizera fora do controle do Poder Executivo.
Criou-se a avocatória exatamente para quê? Para que as
causas que estivessem nas mãos daqueles juízes vitalícios,
inamovíveis, irredutíveis em seus vencimentos, com todas
as garantias, pudessem ser conhecidas pelo Supremo Tri
bunal Federal, de composição escolhida pelo Presidente
da República e homologada pelo Senado Federal. Esta foi
a origem do instituto.

A manifestação do instituto, Sr. Relator, em seu pro
jeto, representa, uma distorção da competência que V. Ex.a
pretendeu atribuir ao Supremo Tribunal Federal. Se o
Supremo Tribunal Federal tem a competência constitu
cional e a de soberania e o Superior Tribunal de Justiça
tem a competência das questões federais, precisamos con
ferir a matéria e suprimir este instituto, que importa o
aumento da competência da Corte Suprema e é uma
possibilidade muito séria de supressão da garantia da parte,
que é exatamente a garantia do duplo grau de conheci
mento. Haverá questões, eventualmente, de relevância
deste instituto, que poderia, então, suprimir a instância,
suprimir um grau de recurso, um grau de conhecimento e
diretamente para a mão do Supremo Tribunal Federal,
por obra do Sr. Procurador da República. Creio que a
supressão do texto ajusta a SUa pretensão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, tem a palavra o Constituinte Egídio
Ferreira Lima. (Pausa) S. Ex.a desiste da palavra.

Para encaminhar contra, concedo a palavra ao Oons
tituinte Paes Landim.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, permito-me discordar da
emenda do eminente Constituinte Nelson Jobim, defen
dida com a competência de sempre, por achar que o dis
positivo do Substitutivo do Constituinte Bernardo Cabral
atende perfeitamente aos interesses maiores da Justiça.
Senão, vejamos o que estabelece o projeto:

"Compete ao Supremo Tribunal Federal, pre
cipuamente ( ... )

I: "Processar e julgar originariamente:
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p) as causas processadas perante quaisquer
juízes e tribunais, cuja avocação deferir, a pedido
do Procurador-Geral da República, quando ocorrer
imediato perigo de grave lesão à ordem, à saúde,
à segurança, ou às finanças públicas, para que
suspendam os efeitos da decisão proferida e para
que o conhecimento integral da lide lhe seja de
volvido."

Ora, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, vemos que a
chamada avocatória é provocada pelo Procurador-Geral
da República, que, de acordo com o Projeto do Consti
tuinte Bernardo Cabral, se encontra numa posição da
maior grandeza, pois tem a função de defensor dos inte
resses da sociedade. Essa grande conquista do Ministério
Público no Projeto Bernardo Cabral deve-se - justiça
se faça - ao trabalho da Subcomissão do Poder Judiciário.
Destaco aqui, nesse sentido, o trabalho do eminente Cons
tituinte Plínio Arruda Sampaio, que muito batalhou para
que o Ministério Público retornasse às suas funções histó
ricas de defensor dos interesses da sociedade e não dos
interesses da União, como sóí acontecer. Portanto, é o
representante máximo dos interesses da sociedade que,
quando nota que determinada causa, determinado juiz
pode ocasionar grave lesão aos interesses nacionais em
todos os sentidos - ao erário, à saúde etc. - provoca o
Supremo Tribunal Federal para avocar a lide a fim de
emprestar-lhe a necessária uniformidade, seriedade e mo
ralidade de decisão.

Esta conquista importante da Justiça brasileira fica
rá entregue à cúpula do Poder Judiciário e ao Supremo
Tribunal Federal, guardião da Constituição e também o
Tribunal da Federação, portanto, dos interesses maiores
da preservação da ordem jurídica.

Nosso instituto é tão importante, Sr. Presidente, que
o jornal lLa Nation, do dia 24 de outubro, mostra a refor
ma constitucional em curso agora no Congresso da Ar
gentina: uma das propostas é exatamente imitar o modelo
brasileiro. Está assim a notícia do jornal La Nation, do dia
24 de outubro: "O Congresso da Argentina está sendo
convocado para votar várias emendas constitucionais, entre
elas vinculadas à estrutura da Corte Suprema de Justiça."
Diz, finalmente, a notícia principal: "Outorgar-se-á ao
mais alto tribunal da Argentina, o Supremo Tribunal, a
capacidade de interferir diretamente naqueles juízos de
extrema gravidade de ofício ou por petição de partes,
sem que se interponham a sucessivas instâncias prévias."

Sr. Presidente, a avocatória é uma conquísta impor
tante que o projeto do ilustre Deputado Bernardo Cabral
manteve a fim de que, 'Por meio da cúpula do Poder Ju
díeíárío, se possa, pela decisão rápida, manter os princí
pios éticos 'e os interesses maiores do Estado, mas, sobre
tudo, da ordem jurídica, que é o Supremo, que tem o poder
de preservar a ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Parra falar
a favor tem a 'Palavra o nobre Constituinte Michel Temer.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Pre
sidente, Srs. Oonstícuíntes, a matéria da avocação de cau
sas pelo Supremo Tribunal Federal somente pode ser ana
lisada e bem decidida à luz de dois princípios fundamen
tais: o prãncípío rederatívo e o princípio da autonomia
interna do próprio Poder Judiciário. Se adotamos 'a federa
ção 'como forma de Estado - ,e '[l€ço Iicença para dizer
algumas coisas óbvias, apenas para encamínhar o eaeío
cínío - significa que os Estados, em matérãa da sua com
petência local, decidirão por meio de autoridades 'Próprias,
autoridades estaduais legislativas, executivas e judiciárias,
essas últimas aplicando o direito estadual às questões lo
cais. Tanto isso é verdade - e estou-me cingindo aqui ao
príncípío federativo - que uma matéria só pode sair dos
limites da Corte Supvema estadual, que nas federações é
o Tribunal de Justiça, se ela envolver ofensa à oonstã-

tuíção ou a uma lei de natureza nacional. Fora daí a
Federação ímpõe que a autonomia dos Estados seja pre
servada por decisões de natureza local em matérias admi
nistrativa, Iegíslatíva e judiciária. A possibilidade de avo
cação depende de um órgão nacional. E faço aqui um
registro: o Supremo Tribunal Federal, pelo maior respeito
que merece de mim e de todos os Constituintes, não é o
órgão que chefia o Poder Judiciário nacional. Ele é o
órgão que tem determinadas competências e agora, no
projeto do eminente Constituinte Bernardo Cabral, tem
a suprema competêncãa de guardar a Constituição. Mas
ele não é o órgão que chefia o Judiciário estadual. Por
exemplo, ao avocar-se uma causa, há exatamente uma
vulneraeão ao 'Princípio federativo, segundo o qual, pelo
Projeto Bernardo Cabral, é impossível uma emenda abolir
a federação. Ao mesmo tempo, vamos Inserir a possibi
lídads de avocação, que slgnífãca retírar do Estado a capa
cidade de dizer a última palavra sobre os negócios locais.
Mas há outro princípio que pode ser ferido pela avocatória,
Srs. oonstítuíntes é 'O 'Princípio da autonomãa do Poder
Judicifurio. A autonomia do Poder Judiciário como um todo
significa a 'autonomia de cada integrante do Poder Judi
ciário. li: por isso que as Constituições e o Projeto Cabral
assim estabelecem, conferindos aos Magistrados determi
nadas prerrogativas, como a inamovibilidade, a irreduti
bilidade de vencimentos, a vi,tallciedade, que é para asse
gurar a autonomia do Poder Judiciário, e, ao fazê-lo, asse
gurar de cada integrante do Poder.

Ora, como admitir que o texto constitucional, garan
tidor da autonomia do Poder Judiciário, permita que o
órgão supremo avoque causas que estão sendo decidas por
um tribunal estadual, por um juiz federal ou por um juiz
estadual? Isto seria uma violência, uma agressão, data ma
xíma venía, à autonomia do próprio Poder Judiciário. E,
quando se garante a autonomia aos membros do Poder
Judiciário, subjaz a idéia de 'Proteção aos direitos indivi
duais. O juiz é Imparcial não é parte integrante no litígio
exatamente para garantir os direitos individuais.

A minha objeção, com o máximo respeito ao eminente
Relator, Constituinte Bernardo Cabral, e ao Constituinte
Paes Landim, é de enaltecimento à Federação e à auto
nomia do Poder Judiciário e, por via de conseqüência, de
enaltecimento aos direitos individuais, não à avocação.
Penso que assim devemos votar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator Bernardo Oabral,

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral)- Sr. Presãdente,
Srs. Constituintes, o eminente Constituinte Michel Temer
se inquieta com o iProblema da Federação. li: bom lembrar
que, de acordo com o Substitutivo, ° Supl1emo Tribunal
Federal será constituído de Ministros nomeados pelo Pre
sidente da Repúbld.ca depois de aprovada a escolha pelo
Senado F1ed,erail. Essas duas instituições não participam
da formação do Governo, e onde melhor se expressa o
equilíbrio federativo é exatamente no Senado. Vejo, por
tanto, que cai por terra o argumento expendido pelo Cons
tituinte Michel Temer quando se reporta à autonomia do
Poder Juddciário.

Ouvi ainda há pouco o Constituinte Paes Landim re
gistrar o que foi publicado no dia 24 de outubro no perió
dico "La Naeíón", E é preciso que se diga aqui que o Pre
sddente Alfonsin constituiu o oonseío para Consolidación
de la Democracia com competência para democratizar e
modernizar a situação constitucional da Argentina. Vejam
que eles estão atrasados, porque a avocatória é um instituto
já conquistado por nós, e o Supremo Tribunal Flederal
tem sido muito parcimoníoso na sua aplicação. Não temos
de inserir essa regra no texto constltucíonal para que os
abusos eegístrados na letra "pu possam ser estancados.
Tenho quase certeza de que - atendendo à sustentação
feita 'Pelo Constituinte Nelson Jobim de que a fonte de
veria ficar lá no Suprerior Tnibunal de Justiça - nem os
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próprios Ministros que comporão essa Corte de Justiça,
atualmente no Tribunal Federal de Recursos e que, de
acordo com as Disposições Transitórias, formarão o Supe
rior Tribunal de Justiça, farão questão de que esta com
petência fique para S. Ex.a

O grande fato - e aí é dnarredável, é inquestionável,
é irrecusável o argumento - é que no topo da pirâmide
está o Supremo Tribunal Federal. E ninguém melhor para
avocar aquíl.. que se diz no texto constitucional - perigo
grave de lesão à ordem, à saúde, à segurança ou às finan
ças públicas, para que suspendam os ereítos da decisão
proferida - do que o Supremo Tribunal Federal.

Sr. Presidente, por essas razões e com pesar a Rela
toria manifesta-se contrária à emenda e ao destaque do
eminente Constituinte Nelson Jobim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Fei:tosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Antô
nio Brdtto, Artur da Távola, Celso Dourado, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Paulo Bisol, José
Serra, Mário Lima, Nelson oarneíro, Nelson Jobim, Nelton
Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Raimundo
Bezerra, Sigmardnga Seixas, Antonio Mariz, Euclides Scal
co, João Ag'l'ipino, José Tavares, Marcos Lima, Michel Te
mer, Miro Teixeira, octávio Elísio, Uldurico Pinto. Vilson
Souza, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antondo Carlos Men
des Th8lme, carlos Chiarelli, Cristóvam Chiaradia. Jofran
Frejat, Ricardo Izar, Simão sessím, Jarbas Passarínho,
Bonifácio de Andrada, José Maurício, Lysâneas Maciel,
Ludz Salomão, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim
Bevílacqua, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno, Siqueira
Campos, Haroldo Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad. Vo
taram NAO os seguintes Senhores ConsUtuintes: Bernardo
Cabral, orístína Tavares, Egídio Ferreira Uma, João Cal
mon, José Fogaça, José Richa, José Ulísses de Oliveira,
Manoel Moreira, Milton Reis, Nilson Gibson, Pimenta da
Veiga, Rodrigues Palma, Theodoro Mendes, Wdlson Mar
tins, Chagas Rodrigues, Israel Pínheíro, Ziza Val8ldares,
Arnaldo Prieto, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco
Benjamim, José Lins, José Lourenço, José Santana de Vas
concellos, Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa, Os
valdo Coelho, Ricardo Fiúza, Enoc Vdeira, Jonas Pinheiro,
José Tinoco, Paes Landim, Antônio Carlos Konder Reis,
José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson Motta e Adolfo
Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 51 Constituintes;
votaram NAO 38 Constituintes. Total: 89 votos. O destaque
foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Requeri
mento de preferência para votação do Destaque n.? 1354,
do Constituinte Vivaldo Barbosa.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo perma
neçam como se encontram. (Pausa)

Aprovada a preferência.

Destaque n.? 001354·87, do Sr. Vivaldo Barbosa,
"que prevê a supressão da alínea "a", inciso II do
art. 121 do Substitutivo n.o 2".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Vivaldo Barbosa, cujo des
taque prevê a supressão do inciso lI, alínea a, do art. 121.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, não aprovadas as propostas
de criação de um tribunal constitucional como guardião
da Constituição, em substituição ao atual Supremo Tribu
nal Federal, resta-nos a tarefa de irmos corrigindo o texto
na parte em que se atribui competência ao Supremo Tri-

bunal Federal, além de um tribunal com as características
que estão sendo criadas para o atual Supremo Tribunal
Federal. Como nos recordamos, está previsto no substitu
tivo, na seção seguinte, a criação de um Tribunal Superior
de Justiça, para onde convergirão os recursos que alcan
çam o nível de uma terceira instância, um terceiro nível
de revisão de qualquer decisão judicial. Não devemos per
mitir que se atribua ao Supremo Tribunal Federal o nível
de quarta instância, porque não apenas se exageram as
possibilidades de recursos, como também se extrapolam
os níveis de decisão e, acima de tudo, se perturba a sua
função precípua. Gostaríamos de vê-lo chamado de Supre·
mo Tribunal Federal Constitucional ou de Tribunal Cons
titucional, mas com as atribuições que lhe dão o inciso L
S~?1 dúvida alguma ele está investido da função de guar
díâo dos conflitos de ordem constitucional. E o inciso lI,
ao lhe atribuir o primeiro nível de quarta instância, per
turba a sua função de intérprete fiel e guardião da Cons
tituição, que é o mínimo que a esta altura nós podemos
esperar que esta Assembléia Nacional Constituinte possa
fazer.

A emenda tem o alcance, portanto, de suprimir a alínea
a do inc~so II, que dá ao Tribunal, em grau de recurso,
o conhecírnento e o julgamento do habeas corpus. Mesmo
? h~be~s corpus que venha lá de baixo, do juiz de primeira
ínstãncía, batendo nos diversos recursos ainda não vito
rioso, pararia no Supremo Tribunal Fed~ral.

Se queremos ter a visão de uma Corte investida de
atribuições precípuas de ordem constitucional, que seja in
térprete primeira da nossa Constituição, a guardiã de nossa
Constituição, não podemos soterrar esse Tribunal com atri
buições de Direito Civil ou Penal, o que sem dúvida alguma
irá perturbar o seu funcionamento límpido em matéria
constitucional. Essa atribuição que está prevista no íncísso
II, alínea a, não é prevista em nenhuma das emendas que
previam a criação do Tribunal Constitucional não é da
quelas atribuições que quaisquer de nós, que sonhamos im
plantar o Tribunal Constitucional, gostaríamos de ver co
mo tarefa de uma Corte constitucional.

Se queremos dotar o atual Supremo Tribunal Federal
de atribuições precípuas em matéria constitucional, não
deveríamos acolher o inciso rI tal como posto. Daí minha
emenda para eliminação da alínea a do inciso Ir. Tenho
certeza de que com a emenda do Constituinte Nelson Jo
bim que elimina a alínea b, completaremos a limpeza das
atribuições excessivas, desnecessárias e fora da natureza do
novo Supremo Tribunal Federal, com atribuições precípuas,
deveríamos dizer, tão-somente de ordem constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra, para encaminhar contra, o Constituinte Nelson
Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, confesso minha surpresa
quando o nobre Constituinte Vivaldo Barbosa ocupa esta
tribuna para retirar do texto constitucional uma de suas
disposições mais liberais: exatamente a que permite que
se julgue em recurso ordinário o habeas corpus.

Quando se discutiu a Constituição de 1967, em que os
crimes políticos eram julgados pela Justiça Militar, foi
aprovada naquele momento emenda de minha autoria,
vigente até hoje no texto constitucional, permitindo que
da decisão do Tribunal Superior Militar, nos casos polí
ticos fosse possível o recurso ordinário para a Corte Su
prema. Por isso, muitas daquelas decisões foram revistas
pelo Supremo Tribunal Federal. O que se quer é tirar o
recurso ordinário das decisões proferidas por tribunais
inferiores e, quando do habeas corpus, a liberdade deve
ser pugnada em todas as instâncias.

Estamos elaborando uma Constituição que, permita
Deus, atravesse sempre os caminhos claros da democracia,
mas pode chegar o instante em que isso não ocorra. Neste
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caso é preciso que haja um dispositivo que permita ao
prejudicado, à vítima da violência, bater em todas às
portas até que se lhe faça justiça. Por isso surpreende-me
que o nobre Constituinte Vivaldo Barbosa queira retirar da
Constituição a possibilidade de recurso ordinário das deci
sões de habeas corpus proferidas pelos tribunais inferiores.

Não preciso dizer mais nada: esse dispositivo deu
grandeza ao Supremo Tribunal Federal, é uma conquista
do povo brasileiro e aqui, mais do que em outros países,
tem sido ampliado o quanto possível para assegurar a todos
o direito de pleitear perante os tribunais sua liberdade, dis
pensando a figura do advogado. O próprio interessado,
mesmo analfabeto, o preso do cárcere pode dirigir-se ao
Supremo Tribunal no recurso ordinário. Por que riscar
isso da Constituição? Julguei que o Constituinte Vivaldo
Barbosa aqui estivesse para incluir a matéria no texto
constitucional. Mas fiquei surpreendido quando vi que S.
Ex.a queria tirar do povo, de cada um dos cidadãos bra
sileiros o direito de ter sua liberdade examinada pelo mais
alto Tribunal do Brasil. Quando estamos criando tantos
direitos, tais como o habeas data, o direito de injunção,
por que retirar agora aquilo que já é patrimônio nosso
e do Brasil? (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Relator Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, atendendo a ponderações de vários colegas
Constituintes, simplificadas pela argumentação sempre ju
diciosa e brilhante do Senador Nelson Carneiro retiro o
destaque. (Palmas)

Destaque n.O 004693-87, do Sr. Nelson Jobim,
"que suprime as letras a e b, do inciso IV do art.
121, do Substitutivo n,v 2". (335.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
mesa requerimento de preferência para votação do Des
taque n.? 4693, de autoria do Constituinte Nelson Jobim,
que suprime as alíneas a e b do inciso IV do art. 121 do
Substitutivo 11.

Em votação a preferência.
Os Srs. Constituintes que estão de acordo permaneçam

como se encontram. (Pausa)
Aprovada.
A preferência foi concedida.
Concedo a palavra ao Constituinte Nelson Jobim.
O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi

dente, Srs. Constituintes, Sr. Relator, visa a emenda su
primir o inciso IV do art. 121, alíneas a e b, que atribuem
competência ao Supremo Tribunal Federal para julgar em'
recurso extraordinário:

a) contra decisões definitivas do Superior Tribunal de
Justica nos mesmos casos no cabimento de recurso es
peciaí, quando considerar relevante a questão federal;

b) quando a decisão do Superior Tribunal de Justiça
contrariar manifestamente decisão do Supremo Tribunal
Federal.

Srs. Constituintes, é necessário, para a compreensão
deste inciso IV, do art. 121, que se examine o art. 124, inci
so lU, que fixa os casos de eompetêncía do Superior Tri
bunal de Justiça, bem como os de cabimento de recurso
especial. Diz o inciso IH:

"lU - Compete ao Superior Tribunal de Jus
tiça: julgar, em recurso especial, as causas deci
didas em única e última instância, pelos Tribu
nais Regionais Federais, ou pelos Tribunais dos
Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando
a decisão recorrida:

a) contrariar tratado ou lei federal, ou ne
gar-lhes vigência;

b) julgar válida lei ou ato do Governo local,
contestado em face de lei federal.

c) der à lei federal interpretação divergente
da que lhe haja atribuído outro tribunal."

Srs. Constituintes, o sistema montado pelo Projeto de
Constituição atribui ao Superior Tribunal de Justiça a
condição de terceiro grau de conhecimento ou - entre as
pas - "terceira instância como grau recursal". Exemlllí
fica, para compreensão total do assunto: a questão é de
cidida pelo juiz de Direito; cabe recurso ao Tribunal de
Justiça, que decide a questão. Cabe recurso ao Superior
Tribunal de Justiça, porque, na fundamentação do re
curso, sustentou o recorrente que a decisão do Tribunal
contrariou a lei federal ou lhe negou vigência, ou porque
o Tribunal julgou válida lei ou ato do governo local, con
trariado em face da lei federal, ou porque deu a ela in
terpretaçã-o diversa. O Superior Tribunal de Justiça, num
terceiro momento, decide definitivamente a questão. É
quando surge um outro recurso, nominado recurso espe
cial, que pretende levar a um quarto grau de jurisdição, a
um quarto momento da manifestação jurisdicional uma
questão decidida em terceiro grau pelo Superior Tribunal
de Justiça, se - e somente se - for considerada pelo
Superior Tribunal Federal relevante questão federal.

Ora, Srs. Constituintes, precisamos de celeridade na
prestação jurisdicional. E o que se está introduzindo aqui
é mais um grau de jurisdição. Está-se criando mais um
recurso, e sabemos perfeitamente que a coisa julgada só
se dá definitivamente com o trânsito em julgado da deci
são final. Pois bem, a tese da parte, do autor ou do réu,
que teve uma sentença favorável em primeiro grau, que
teve um acórdão favorável do Superior Tribunal de Jus
tiça, precisa aguardar mais um grau de recurso, o Supre
mo Tribunal Federal.

Srs. Constituintes, uma questão de relevância federal:
foi criada uma figura, importada dos Estados Unidos e
adaptada ao nosso sistema constitucional para efeito de
evitar o conhecimento de recursos.

O Supremo Tribunal Federal, assoberbado de traba
lho, começou hoje a vedar no seu Regimento Interno a
possibilidade de acesso ao recurso extraordinário, que era
o terceiro grau de jurisdição, e criou a válvula da questão
de relevância federal para possibilitar que determinadas
causas, que ele entendesse relevante questão federal, fosse
o Supremo examinar em terceiro grau. Pois bem, onde o
projeto de Constituição está usando o mesmo mecanismo
para atribuir o quarto grau de recurso, ou quarto momen
to de conhecimento.

Sr. Presidente, é fundamental que tenhamos a com
petência de preservar o Supremo Tribunal como Corte
Constitucional. Se assim não o fizermos, estaremos vol
tando novamente ao sistema e trazendo para o Supremo
Tribunal Federal, pela via de relevante questão federal,
todas as causas da competência do Superior Tribunal de
Justiça. E o que acontecerá? Será inútil a criação do
Superior Tribunal de Justiça porque criaremos um quarto
grau de jurisdição. Isso pela letra a. E conforme a letra
b do inciso IV - "julgar recurso extraordinário; b)
quando a decisão do Superior Tribunal de Justiça contra
riar manifestamente decisão do Supremo Tribunal Fe
deral" .

Ora. Srs. Constituintes, se a decisão do Superior Tri
bunal de Justiça contrariar decisão constitucional do Su
premo Tribunal Federal, que é a Corte Constitucional,
cabe o recurso normal para todas as questões que contra
riem dispositivo da Constituição, que é o recurso do in
ciso II:

"Julgar, mediante recurso extraordinário, as
causas decididas em única e última instância,
quando a decisão recorrida: a) contrariar dispo
sitivo desta Constituição."
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Está assegurada a alínea b pelo inciso II; e a alínea
a está a criar um quarto grau de jurisdição, absoluta
mente inconcebível, quando estamos hoje comprometidos
com a necessidade da prestação jurisdicional rápida, efi
ciente e imediata aos jurisdicionados.

Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Dou a

palavra ao nobre Constituinte Egidio Ferreira Lima, para
encaminhar contrariamente à emenda.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, lamento sinceramente
ter de divergir do meu brilhante comp_anheiro, C~nst~
tuinte Nelson Jobim. Creio que a questão da relevãncía
deve ser examinada com isenção e com maior profundi
dade. Neste projeto de Constituição, estamos suprindo
uma lacuna dos tribunais superiores deste Pais. Estamos
constituindo o Superior Tribunal de Justiça, que é o tri
bunal de cassação, que é a terceira instância e nela en
cerram-se as instâncias e transferimos da Suprema Corte,
do Supremo Tribunal Federal para o Tribunal Superior de
Justiça a questão federal, a interpretação da lei federal e
a questão da unífícação das jurisprudências. Mas o pro
jeto mantém de maneira limpa o instituto da relevância,
que tem papel fundamental. O Tribunal Constitucional é
a Corte jurídico-olítica, como o é na Alemanha e em
Portugal. Mas o Tribunal Constitucional não se pode abs
trair, afastar-se, ou dissociar-se da questão federal.

Tanto na Constituição alemã, como na portuguesa,
ao lado do controle da constitucionalidade pelo Tribunal
Constitucional, temos a competência em recurso para a
Corte Constitucional da questão federal, da lesão a díreí
to federal numa e noutra Constituições. Na América do
Norte as três instâncias esgotam-se em cada Estado. Cada
Estad~ tem o seu tribunal superior, lá chamado de Supre
ma Corte. E, por cima de todos está a Corte Constitucio
nal Federal a Corte Americana, que tem o controle cons
titucional e' só em casos de relevância examina a questão
federal.

Não há uma reiteração do relator; mas uma. profun
da sabedoria já abeberada na Comissão Afonso Arinos,
ou numa corrente de doutrinadores e de integrantes da
própria OAB, que há muito tempo defendia o Superior
Tribunal de Justiça e defendia a relevância na Suprema
Corte. Esta não se transforma em uma quarta instância,
maas numa instância extraordinária; ela é um tribunal
singular, o árbitro a estabelece ro controle da constitucio
nalidade e o controle da questão federal, da lei federal
naqueles casos magnos.

O nosso erro, a nossa distorção decorre do regime au
toritário, quando usou de maneira deformada a relevân
cia, porque daquela época até hoje o Supremo Tribunal
Federal julga por recurso extraordinário a lesão à lei
federal e o caso de conflito de jurisprudência. Mas, sen
do numerosos os recursos, ele recorreu à relevância, des
virtuando-a para selecionar alguns processos.

O que estamos fazendo agora? Estabelecendo o Su
perior Tribunal de Justiça para julgar todos os processos,
todos os casos em que há Iesâo à lei federal e todas as
questões em que há conflito de jurisprudência. E deixe
mos à Suprema Corte a possibilidade de conhecer das
matérias em caso de relevância, em caso magno.

E o que é esta relevância? Victor Nunes Leal, que
toda a Casa reconhece e admira como homem insuspeito,
digno e reto, defende a relevância com o caráter que ela
tem de matéria de interesse geral, coletivo, social. São
aqueles interesses magnos que, esgotada a terceira ins
tância, podem fazer-se :presente por uma lesão. E esta
Suprema Corte, o Tribunal Constitucional chama a si,
provocada por recurso e, então, manifesta-se. Isto é perfei
tamente normal.

Seria uma inovação, seria deixar esquelético e tirar
substância da Corte Constitucional no momento em que
é criada, seria tirar-lhe a possibilidade excepcional de
conhecer a questão federal. Manifesto-me contrariamente
à emenda.

Durante o pronunciamento do Sr. Egídio Fer
reira Lima, o Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro
Vice-PresJdente deixa à cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Fernando Henrique Car
doso, Quarto-Vice-Presddente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra, para encaminhar a favor, ao nobre
Constituinte Mário Lima.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO LIMA - sr, Presi
dente, demais membros da Comissão de Sistematização,
o que poderia dizer um modesto trabalhador depois de
ouvir a voz de um ãlustre professor de Direito e de um
ex-juiz ele Direito? Não vou entrar na teoria, mas relatar
um fato que vivi. Saí do scárceres da ditadura por força
de habeas corpus no Superior Tribunal Militar e no Su
premo Tribunal Federal e voltei ao meu trabalho. Fui o
prímeíro trabalhador do País a se beneríear da lei de
anistia e recuperei o trabalho por força de um mandado
de segurança eoneedldo pelo Tribunal Federal de Recursos.
E estou aqui, entrando em uma seara que não é minha.
Entendo bem de como transformar petróleo em gasolina
e combustível, Mas, nos dezoito anos que demandei na
justdça,conv:ersei com ilustres advogados, com ilustres
Ministros do Tribunal Federal de Recursos, do Supremo
Tribunal Federal e concluí que o Direito é uma ciência,
mas é também bom senso. E este nos diz que, ao se criar
uma quarta instância, a justiça ficará mais difícdl para
as pessoas que dispõem de menos recursos, sem condições
de alongar o caminho em busca da justiça.

Por isso me atrevi a vir a esta tribuna pedir aos com
panheiros da Comissão de Sistematização que aprovem a
emenda do ilustre companheiro Nelson Jobim, porque, se
permíürmos que se crie uma quarta instância, certamente
a justiç.a ficará mais fácil para os que podem esperar,
para os que podem demandar por mais tempo e ficará
mais difícil para os que têm menos condições de esperar,
para os que têm menos recursos. Se esta situação vigesse
naquela época, talvez não tivesse voltado ao meu trabalho
e, 'conseqüentemente, não estaria neste :plenário como
Deputado Federal.

Por isso, peço aos ilustres companheiros compreensão
no sentido de apodar a emenda do ilustre Constituinte
Nelson Jobim, porque a posição do meu ilustre e querido
companheiro Egídio Ferreira Lima não é tão interessante
para nós como a do companheiro Nelson Jobim.

Vivenciei, na prát'ca, essa cãrcunstâneía desde abril
de 1964, quando recorri à Justiça. Em julho de 1964 fui
beneficiado pelo primeiro habeas corpus concedido pelo
Superior Tribunal Militar. Em julho de 1974, fUd seqües
trado e levado :para; a ilha de Fernando de Noronha. Em
dezembro, novamente, fui beneficiado por um habeas
corpus, desta vez pelo Supremo T.ribunal Federal, e de lá
fui libertado. Novamente, em 1982, pude voltar ao meu
trabalho por força do mandato concedido pelo Tribunal
Federal de Recursos.

Por isso, nossa poslção não tem qualquer pretensão
de apelar :para a Ciência do Direito. Isso os ilustres advo
gados já fieram. Quero dar um depoimento prático,
porque, tenho certeza de que, se passar a quarta íns
tãncía :par,a; o Tribunal, ficará mais ddfícil às pessoas
desprovidas de recursos e de meios demandar.

'I1enho certeza de que meus companheiros votarão
favoravelmente à emenda do Ilustre companheiro Nel
son Jobim. (Palmas)
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paes Lan

dim, para encaminhar contra.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Pre

sidente, o SUllremo Trdbunal F€deral, na sua tradição
histórica 'e pelo que consta do Projeto Bernardo Cabral,
respeitando a; tradição, não é apenas o guardião da Cons
tituição, mas também o tribunal da Federação. Ao criar
mos, com a anuência do eminente Relator, o Tribunal
Superior da Justdça, ,a; ele não foi deferida a condição
de tribunal da Federação. Seria 'ele, na tradição dos tri
bunais europeus, uma corte de cassação, mas sem 'a atri
buição, expressa no texto, repito, de tribunal da Federa
ção. O Superior Tribunal Federal com o Tribunal da
Federação haverão de preservar o interesse relevantís
símo da ordem jurídica nacional pela apreciação de ques
tões que considere vitais para esses objetivos.

Ora, Sr. Presidente, quem criou o ãnstítuto da rele
vância no Supremo Tribunal Federal, como muito bem
disse o Constituinte Egídio Ferreira Lima, foi um dos
maiores Ministros da Suprema Corte de todos os tempos.
No seu século de existênclia, a Suprema Corte do Brasil
terá tido poucos juízes como Victor Nunes Leal, que criou
questão de relevância do Supremo Tribunal Federal, um
homem apaíxonado pela Federação. Alguns Constituintes
e juristas não se apercebem mais da importância lógica
da Federacão - e o Supremo Tribunal Federal é o gran
de tribunal da Federação.

Assím, ele foi criado, Sr. Presidente, pelos fundadores
da República, membros da Constituinte de 1891. São exa
tamente dois os grandes tribunais do mundo, no nosso
sistema de Poder Judiciário, que têm relevância: a Su
prema Corte dos Estados Unidos e o nosso Supremo Trd.
bunal Federal. pela idéia de Victor Nunes Leal. Ele in
troduziu no Regimento Interno do Suipremo Tribunal
Federal a seguinte definição, que aqui vale a pena ser
renetida: "Entende-se relevante a questão federal que,
pelo reflexo da ordem jurídica e consíderados os aspectos
morais, econômãcos, políticos ou sociais da causa, exigem
a apreciação do recurso extraordinário".

Sr. Presidente, ainda agora, de acordo com o mesmo
jornal que ci,tei há poucos instantes, o "La Nación", de
24 de outubro, sobre a reforma constitucional da Ar
gentina, o Supremo Tribunal daquele País pediu ao Con
gresso que íntroduzdsse a questão de relevância também
no Direito Constitucional. Criou também a matéria rele
vantíssima para que a Suprema Corte da Argetina :possa
preservar a unidade da ordem jurídica nacional através
do Su:premo Tribunal.

sr. Pre'sidente, ao julgar a relevância, o Supremo
Tribunal Federal tem reãto uma filtragem não apenas
de natureza extraordinaríssima. De acordo com estatísti
cas da própria Corte, teremos aqui uma idéia das ques
tões apreciadas iJ.)or aquela excelsa Corte. Em 1982, das
4 510 arzüícões de relevância, o Supremo Tribunal Fe
deral acolheu apenas 308; em 1986, das 8 671, acolheu
2.559, portanto, 29,4%. Isso demonstra a seriedade e o
critério. em situações excepcionalíssimas, no sentido de se
preservar a Federação. o Direito Federal. Não permitir que
o Supremo Tribunal Federal aprecie questões relevantíssí
mas é ferir a Federação, é ferir os interesses maiores do
Direito brasíleíro. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte Aluí
zio Campos.

O !SR. ICO~TlTUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, os incisos ITI e IV, do art.
21 tratam da impetração do recurso extraordinário. No
íncíso ITI estão especificadas as hipóteses em que o re
curso extraordinário ;pode ser impetrado quando há con
trariedade à disposição constítucíonal: declara-Se a in-

constitucionalidade do tratado ou lei federal ou se julga
válidos leli ou ato' do governo local contestado em face
da Oonstítutção. São três as hipóteses de impetração de
recursos por íneonstltueíonalídade e modalidade diversas.

Já o inciso IV, aparentemente cometendo um desni
vel, díz: "julgar recurso extraordinário: a) contra deeí
sões definitivas do Superior Tribunal da Justtça, nos
mesmos casos do cabimento do recurso especial, quando
considerar relevante a questão federal". É uma hipótese.

A outra refere-se à unicidade da jurlsprudêncía: "b)
quando a decisão do Superior Tribunal da Justiça con
trariar manifestamente decisão do SupJ)emo Tribunal Fe
deral". E atualmente, Sr. Presidente, edita súmulas exa
Itamente para consolidar a jurisprudência da Corte da
mais alta instância do País

Então, são duas hipóteses distintas. Qualquer Cons
tituinte poderá votar a favor da letra a e contra a letra b
ou vice-versa. O destaque, portanto, não pode ser sub
metido à votação na sua totalidade, porque a letra a
trata da questão da relevância e a letra b, da uníror
mãdade da jurisprudência.

A questão de ordem que levanto é no sentido de que
se submeta ao Plenário, separadamente, a votação das
duas alíneas, para que se considere o caso da relevância
e, depois, o caso da unidade [urísprudencíal. Não pode
mos votar em conjunto as duas matérias, pois que são
hipóteses distintas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Concedo a palavra ao nobre Relator, :para que' S. Ex.a
opine, no mérito, sobre a matérda, enquanto vou refletir
sobre a questão de ordem levantada ;pelo Constituinte
Aluízio Campos.

O Constituinte Nelson Jobim pede a palavra para
contraditar 'a questão de ordem levantada pelo Consti
tuinte Aluízio Campos. O Relator, a seu turno, pede que
eu postergue sua opinião até termos. ouvido os argu
mentos do Constltudnte Nelson Jobim.

Tem a palavra o Constituinte Nelson Jobim.

. O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Hr. Pre
sídente, Srs. Constituintes, o eminente Constituinte Aluí
zio Campos' iJ.)cr:etende que a votação das alíneas a e b
seja feita separadamente. O fundamento sustenta-se na
necessidade de votarmos as duas 'alíneas porque a alí
n~a b d~ inciso IV é absolutamente redundante. Por quê?
DIZ a a:rmea b: "quando a deeísão do Superior Tribunal
de Justiça contrariar manifestamente decisão do Supremo
Tribunal Federal".

ora, o Supremo Tribunal Federal, pelo inciso lU, do
art. 121, tem competência para "julgar, mediante recur
so extraordinário, as causas decididas em única ou úl
tima ãnstãncía, quando a decisão recorrida: a) contra
ríar dispositivo desta Constituição; b) declarar inconsti
tucionalidade de tratado ou lei federal' c) julgar válida
lei ou ato do governo local contestado e~ face desta Cons
tituição". Ou seja, este recurso da alínea b já está con
tddo no recurso extraordinário previsto no inciso IU alí
nea a, b e c, porque toda vez que o Supremo tiv,er' uma
jurisprudência constitucional, caberá recurso 'extraordi
nário com base no inciso ITI, alínea a, b e c. Portanto
não há necessidade dessa alínea b do inciso IV. '

Evidentemente, 'como a competência do Supremo é
constítucíonal., caberá isto. Assim, não há razão nenhuma
para votarmos em separado, em face da circunstância de
que a supressão da alínea b não cria prejuízo nenhum por-
que o recurso já está previsto no inciso IIT. '

Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra o Sr. Relator.
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o SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - A Relataria
acolhe 08 argumentos expendídos pelo eminente Consti
tuínte Nelson Jobim.

O SR. PRESIDENTE (Fernando H€nrique Cardoso)
- Pergunto ao eminente Relator se está, no mérito, a
favor da Emenda Nelson Jobim.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Não. Sr. Pre
sidente, apenas no que se refere à contestação da ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Dei a palavra a V. Ex.a para que opinasse sobre o
mérito da questão suscitada, porque vou colocar a emen
da em vota-ção.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Quanto ao
mérito da emenda, Sr. Presidente, a Relatoria deixa a
questão em aberto. Os relatores auxiliares votam como
bem 'entenderem. O Relator fica com o texto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Deputado José Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
gostara que V. Ex.a esclarecesse qual a decisão da Mesa,
se votaremos as alíneas a e b em separado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa ainda vai decidir. Embora do ponto de vista
lógico seja possível acolher a questão de ordem levantada
pelo Deputado Aluizio Campos, embora tenha ouvido com
atenção os argumentos do Deputado Nelson Jobim, pare
ce-me que ele parte do pressuposto de que, acolhida a
emenda, a supressão das duas alíneas seria automática,
não sendo necessário separá-las. Portanto, do ponto de
vista lógico, procedem os argumentos do Deputado Aluí
zio Campos. Mas, do ponto de vista regimental, não tenho
modo de fazer essa votação em separado, visto que o autor
me pediu que colocasse em votação, conjuntamente, a e b.

Não vejo razão para separar. Podemos alterar os des
taques seguintes, mas isso abriria aqui uma enorme dis
cussão. A Casa sabe que cada vez que saímos do Regimento
as conseqüências são imprevisíveis. Mantenho, portanto,
tal como pedido pelo nobre Constituinte Nelson Jobim, o
destaque para supressão das letras a € b e o coloco em
votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Aluízio
Campos, Antônio Britto, Artur da. Távola, Celso Dourado,
Cristina Tavares, Fernando Henrique Cardoso, Fernando
Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João
Calmon José Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Paulo
Bisol, josé Richa, José Ulísses de Oliveira, Mário Lima,
Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Frie
drich Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Pime~ta da Veiga, Raimundo Bezerra, Sigmaringa Seixas,
Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Antonio Mariz, Cha
gas Rodrigues, Euclides Scalco, Israel Pinheiro, João Agri
pino, Jorge Hage, José Costa, José Tavares, Michel Temer,
Miro Teixeira, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vilson Souza,
Afonso Arinos, Alceni Guerra, Aloysío Chaves, Antonio
carlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli,
Cristóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Fran
cisco Benjamim, Mário Assad, Osvaldo Coelho, Enoc Viei
ra, Ricardo Izar, Antônio Carlos Konder Reis, Brandão
Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco
Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Plínio Arruda
Sampaio, José Genoíno, Siqueira Campos, Haroldo Lima,
Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguin
tes Senhores Constituintes: Bernardo Cabral, Egídio Fer
reira Lima, Rodrigues Palma, José Lins, José Lourenço,
José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Oscar Cor
rêa, Sandra Cavalcanti, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José

Tinoco, Paes Landim, Darcy Pozza, Jarbas Passarinho, José
Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson Motta e Adolfo Oli
veira.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 72 Cons
tituintes; votaram NÃO 19 Constituintes. Total: 91 votos.
O Destaque foi aprovado.

Quero comunicar à Comissão de Sistematização, em
nome do seu Presidente, que, em reunião da Mesa desta
Comissão - aqui presente o Constituinte Afonso Arinos,
que me pede que faça a comunicação - com a Presidência
da Assembléia Nacional Constituinte, resolvemos realizar
uma sessão amanhã pela manhã, quarta-feira, posto que
a reunião da Assembléia Nacional Constituinte dar-se-á
somente amanhã à tarde. O mesmo ocorrerá na quinta
feira. Convocaremos também reuniões para a manhã e a
tarde de domingo. O objetivo de tal medida é acelerar o
processo de votação na Comissão de Sistematização. (Pal
mas)

Feita esta comunicação em nome do Presidente Afon
so Arinos, que agradece as palmas.

Destaque n,? 1274-87 - Emenda n.O ES
34594-0, do Sr. Vivaldo Barbosa, "que adita ex
pressões ao inciso VII do art. 149 do Substitutivo
n.O 1 (art. 122, inciso VI do Substitutivo n.O 2)".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passaremos a votação do pedido de preferência para o
Destaque n.o 1274, do Constituinte Vivaldo Barbosa, refe
rente a uma emenda aditiva ao inciso VII do mesmo art.
122, que pede que se acrescente: " ... e seus conselhos
seccionais em relação a leis e atos normativos dos Estados
e Municípios."

Em votação o pedido de preferêncía. (Pausa) Apro
vado.

Assim, dou a palavra ao Constituinte Vivaldo Barbosa,
para que justifique sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, andou multo bem o Rela
tor Bernardo Cabral em seu Substitutivo quando previu a
possibilidade de argüição de inconstitucionalidade de leis
por parte de uma série de instituições: o Presidente da
República, o Primeiro-Ministro, a Mesa do Senado da
República, a Mesa da Câmara Federal, a Mesa das Assem
bléias Legislativas Estaduais, os Governadores de Estado,
o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil,
além dos partidos políticos com representação no Con
gresso Nacional, o Procurador-Geral da República, o Pro
curador-Geral da Justiça nos Estados e no Distrito Federal
e as confederações sindicais. Fez muito bem o Sr. Relator
em acolher praticamente o clamor de uma Nação que se
insurgia contra o esquema vigente, em que apenas o Pro
curador-Geral da República tem o juízo de encaminhar
argüição de lei inconstitucional ou de ato normativo in
constituciona1. Agora, o Substitutivo estende a diversas
outras instituições esta possibilidade.

A emenda que trago agora ao Plenário é apenas de
adequação. É que o inciso VII prevê que o Conselho Fe
deral da Ordem dos Advogados do Brasil tem a compe
tência de argüír a inconstitucionalidade de leis. E minha
proposta pretende, como mera adequação, seja estendida
aos Conselhos Seccionais, assim chamados os Conselhos
Estaduais da Ordem dos Advogados do Brasil, a competên
cia já outorgada ao Conselho Federal de fazer essa ar
güição, pois é difícil a este órgão detectar a inconstitu
cionalidade de leis e atos normativos municipais e esta
duais e trazê-la ao Supremo Tribunal Federal. Isto tor
naria mais ágil, consistente e conseqüente essa argüição
no âmbito de atuação de cada conselho. .
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Louvando e reconhecendo a grandeza das propostas do
Sr. Relator, visa-se agora a possibilitar aos Conselhos
Estaduais da Ordem dos Advogados do Brasil argüir a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, quer mu
nicipal, quer estadual.

Era o que tinha a dizer, Sr. Relator.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nelson Carneiro,
que encaminhará a votação contra a proposta.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, inicialmente, gostaria que V. Ex.a lesse a
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não, nobre Constituinte.

A emenda propõe que se inclua no inciso VII do art.
122, que determina quem é parte legítima para propor
ação de inconstitucionalidade, além do Conselho Federal
da Ordem dos Advogados os Conselhos Seccionais da Or
dem dos Advogados do Brasil.

O SR. CONSTITUINTE NELSON ,CARNEIRO - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, temos pecado por
que somente o Procurador-Geral pode argüir inconsti
tucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal; agora
vamos pecar por excesso. Vejam V. Ex.as quantos podem
argüir inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal
Federal: o Presidente da República; o Primeiro-Ministro;
a Mesa do Senado da República; a Mesa da Câmara Fe
deral; a Mesa das Assembléias Legislativas, que são 23 no
Brasil; os Governadores de Estado, que também são 23:
o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
os partidos políticos com representação no Congresso Na
cional, que são outros 20; o Procurador-Geral da Repú
blica; o Procurador-Geral da Justiça nos Estados e no
Distrito Federal; e as confederações sindicais. O Consti
tuinte Vivaldo Barbosa acha que é pouco e quer então
que, além do Conselho Federal da Ordem dos Advogados,
todas as Secções Regionais do Brasil também possam ar
güir a inconstitucionalidade. Então não há como aceitar
esta emenda por melhores que sejam os propósitos de
S. Ex.a Se há argüição de inconstitucionalidade a ser feita
por um Conselho Regional, ele a submete ao Conselho
Federal, que a filtra. Depois, o Conselho Federal a subme
te ao Supremo Tribunal Federal. Não há de ser o Con
selho Regional que irá dirigir-se ao STF num caso dessa
relevância. Há ainda a acrescer o art. 143, § 2.0 , que diz o
seguinte: . '

"Cabe aos Estados a instituição de represen
tação de inconstitucionalidade de leis ou atos
normativos estaduais ou municipais em face da
,Constituição Estadual, vedada a atribuição da legi
timação para agir a um único órgão."

Portanto, o próprio projeto já regula quando essa
argüição de inconstitucionalidade for um dispositivo de
lei estadual. Não há como atribuir a mais 23 secções da
Ordem dos Advogados tal possibilidade. Tenho a tranqüi
lidade, e felicito-me por ter sido durante dez anos mem
bro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, de não
aconselhar esta egrégia Assembléia Nacional Constituinte
a aprovar este dispositivo sob pena de estarmos multi
plicando por 100 as pessoas que podem argüir inconsti
tucionalidade. Então, não se fará mais nada no Supremo
Tribunal Federal, senão aceitar emendas de inconstitu
cionalidade, pois já está muito elevado o número de
pessoas e entidades que podem apresentar tais pedidos.
Aumentando mais 23, se antes sofríamos por escassez,
agora vamos sofrer por abundância. Daí eu pedir a rejei
ção da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Dou a palavra ao Relator Bernardo Cabral para opinar,

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
faço uma consulta ao eminente Constituinte Vivaldo Bar
bosa. Essa informação prestada pelo eminente Consti
tuinte Nelson Carneiro sobre o que já consta no art. 143,
§ 2.0 , do nosso texto, já não o atende, eminente Cons
tituinte?

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Relator, o alcance da proposta visava a argüir a incons
titucionalidade não apenas diante das Constituições es
taduais, mas da Constituição Federal, para julgamento do
Supremo Tribunal Federal. Daí a necessidade de se dis
criminar na Constituição essa competência do Supremo
e essa possibilidade dos Conselhos seccionais sem o que
isto não é mais possível. '

. O art. 143 tem a sua destinação espeeítíca talvez
valiosa, como reconheço e registro, mas não atende ao
meu propósito. No entanto, recolho as opiniões de diversos
colegas Constituintes no sentido de que essa abertura,
esse alargamento de possibilidades além da lista já apro
vada no anteprojeto está parecendo um exagero.

Tendo em vista essas opiniões, que tanto respeito e
acato, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Agradeço a V. Ex.a a compreensão habitual.

Destaque n.? 2621-87 - Emenda n.? 1P
19743-1, do Sr. Nelton Friedrich, "que modifica
o inciso X do art. 203 do Projeto de Constituicão
(art. 122, inciso X do Substitutivo n.? 2"). ~

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Há um pedido de preferência relativo ao art. 122, inciso
X. É uma proposta de emenda substitutiva assinada pelo
Constituinte Nelton Friedrich, Destaque n.? 2621. S. Ex.a
deseja que, ao invés de a Constituição rezar, como consta
hoje no texto do Relator, inciso X, que são partes legiti
mas para propor ação de inconstitucionalidade as con
federações sindicais. se escreva "entidades representativas
de âmbito nacional".

Em votação o pedido de preferência. Os Srs. Cons
tituintes que desejarem aprovar a preferência, permane
çam como estão. (Pausa) Aprovado.

Concedo a palavra ao Constituinte Nelton Friedrich,
para que encaminhe e justifique a razão pela qual propõe
tal extensão.

O SR. CONST1TUINTE NELTON ·FRIEDRICH - Srs.
Constituintes, a nossa proposta objetiva ampliar um pouco
o que prevê o art. 122, inciso X, que diz que "são partes
legítimas para propor ação de inconstitucionalidade" 
conforme prevê o texto - "as Confederações Sindicais".

A nossa proposta objetiva a inclusão de "entidades de
âmbito nacional". Em mantendo o texto, estaríamos es
treitando sobremaneira as possibilidades. Por exemplo, só
confederações como a Contag, a Confederação Nacional
da Agricultura, e outras entidades congêneres é que teriam
condições de propor ação de inconstitucionalidade. Con
sidero realmente um avanço estarmos contemplando, na
proposta, até agora, a inconstitucionalidade por omissão
além da inconstitucionalidade em tese ou inconstitucio~
nal~da_de i;nci?~ntaI. A chamada inconstitucionalidade por
ormssao sígníríca um avanço que as modernas Constitui
ções contemplam com extraordinários resultados. Assim,
cabe nesta hora possibilitar que entidades relevantes de
âmbito nacional possam também ter legitimidade para
promover a chamada ação de inconstitucionalidade. Po
deríamos citar vários exemplos, entre eles a Confedera
ção Nacional dos Professores, além de entidades que re
presentam segmentos não ligados estritamente à cate
goria do trabalhador, como a União Nacional dos Estu
dante~, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. O
que dizer, Sr. Presidente - e espero ter o acolhimento
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do ilustre Relator - de entidades que hoje se estão con
solidando como a Confederação das Associações de Mora
dores e Amigos de Bairros?

Neste País há fatos novos. Temos a Contag, que con
grega mais de 3 mil sindicatos de trabalhadores rurais,
e as Associações de Moradores de Bairro, em número
maior de 9 mil, que se estão agregando numa grande
confederação. Temos tantas outras entidades nas mais
diferentes áreas dos chamados movimentos sociais.

Por isso, peço, com a devida vênia, se possível, o pa
recer favorável do ilustre Relator, como também deste
Plenário, para que possamos substituir a expressão "Con
federações Sindicais" por "entidades de âmbito nacional".
Seriam entidades relevantes, importantes, com atuação
em todo o Brasil. Assim, não teríamos, amanhã ou depois,
essa proposta estreitada na sua possibilidade de ser acio
nada. A inconstitucionalidade por omissão, a inconstitu
cionalidade em tese, a inconstitucíonalidade incidental
exige, na nossa opinião, que ampliemos a abrangência
além das confederações sindicais.

IConto com a manifestação favorável deste Plenário
e também do ilustre Relator.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Constituinte Nelson Carneiro, para en
caminhar contrariamente à pretensão do Constituinte
Nelton Friedrich.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, o que me traz a esta tribu
na é prosseguir na crítica feita anteriormente. Agora, o
que se quer, com a devida vênia do nobre Constituinte
Nelton Friedrich, é uma arca de Noé. Todo mundo pode
dirigir-se ao Supremo Tribunal Federal, é uma arca de
Noé. Vejam V. Ex.as que, em vez de confederações sindi
cais, são as entidades de âmbito nacional, as associa
ç es dos odontologistas, as associações dos médicos, as
associações das parteiras, as associações das enfermeiras,
a associação nacional dos tratadores de cavalo do Jóquei
Clube, a Federação das Associações dos Catadores de Pa
péis e assim por diante. Todas essas entidades podem
ingressar em juízo, com uma petição dirigida ao Supremo
Tribunal Federal.

Sr. Presidente, o Supremo Tribunal Federal não teria
mais nada a fazer. Esse dispositivo, em que pese à minha
admiração pelo seu ilustre autor, é uma arca de Noé,
em que cabem todos os bichos e todas as entidades deste
País. Por isto, acredito que a Comissão, coerente com o
pronunciamento anterior, também rejeitará esta emenda.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou dar a palavra ao ilustre Relator para opinar.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
8rs. Constituintes, o eminente Constituinte Nelson Car
neiro colocou a argumentação que, por si só, já motivaria
a que o eminente Constituinte Nelton Friedrich fizesse
a retirada da sua emenda. Como S. Ex.a não esboçou esta
manifestação, acompanho a argumentação do eminente
Constituinte Nelson Carneiro e declaro que a Relataria
votará contra a emenda do eminente Constituinte Nelton
Friedrich.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Constituinte Nelton Friedrich, pergunto a V. Ex.a , como
'O vejo em tratívas, se elas são no sentido de um ;passo
adiante?

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - 81:'.
Presidente, retiro o destaque para atender ao clamor do
Plenário, porém recomendo que, enquanto em outras
Constituições a inconstitucionalidade por omissão tem le
gitimidade, o cidadão, aqui, não passa além do que já está
posto. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Retirado o destaque.

Tem a palavra o Constituinte José Ignácio Ferreira,
pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOS:é': IGNACIO FERREIRA 
Sr. Presidente, com base no Regimento Interno, quere
fazer uma reclamação. Veja V. Ex.a que o mínimo que um
Parlamentar espera, em um plenário que está votando,
é receber uma pauta contendo as matérias que estão sen
do submetidas à sua consideração. O que está acontecen
do agora, aqui - e não é de hoje, já vem de muitos dias,
os motivos não importam, o fato é que está ocorrendo 
é. que, a cada momento, se tumultua tudo, é uma algara
VIa total. Tenho certeza de que quase ninguém deixará de
sentir o que estou sentindo. Estou angustiado não tenho
condições de acompanhar o que está sendo vot~do. Quan
do V. Ex.a anuncia a votação procuro, sofregamente o
número da emenda, mas é o número do destaque; quando
procuro o número do destaque, é o número da emenda.

Sr. presidente, o Prodasen está sendo marginalizado.
:é': preciso que se indague por que isto está ocorrendo. Ao
longo desta nossa caminhada, utilizamos o Prodasen, que
prestou relevantes serviços ao Relator Bernardo Cabral,
aos Relatores-adjuntos, a todos os que colaboraram e à
própria Assembléia Nacional Constituinte. O Prodasen
está sendo um recípíendárlo, um estuário daquilo que já
passou e lá, então, fica tudo registrado. Ora, o que está
ocorrendo aqui é um absurdo e é necessário que se saiba
o porquê. Deixo à consideração de V. Ex.a esta indaga
ção, que manifesto com base no Regimento, porque o mí
nimo que se pode dar a um Plenário, que está votando
determinadas matérias, é uma seqüência racional lógica e
previsível acerca do que se está decidindo. Lamento, pro
fundamente, que isto esteja ocorrendo e formulo esta
reclamação pedindo providências à Mesa Diretora dos
nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Nobre Constituinte, tanto quanto V. Ex.a sou partidá
rio ardoroso do trabalho do Prodasen. Na pauta distri
buída aos Srs. Constituintes consta efetivamente, fora
de ordem, o destaque do Constituinte Nelton Friedrich.
Informo a V. Ex.a, como Presidente neste momento, por
instrução do Presidente em exercício, que acolheu um pe
dido de preferência anunciado pelas Lideranças, que a
emenda do Constituinte Nelton Friedrich recaía sobre o
inciso X. Como tomamos a decisão de seguir a matéria
pela ordem, para facilitar () acompanhamento, a Secreta
ria da Mesa colocou em votação a matéria. Mas tem
razão V. Ex.a Peço às lideranças que os acordos e a trans
missão à Mesa da matéria a ser votada se façam em
tempo oportuno, de tal forma que, pela manhã, quando
os srs. Constituintes receberem a planilha, já a tenham
na ordem da votação que será feita. Tem V. Ex.a razão.
A matéria submetida a votos não deve ser saltada. Dou
lhe a explicação e me solidarizo com V. Ex.a

Destaque n.? 6331-87 - Emenda n.o ES
32434-9, do Sr. Bonifácio de Andrada, "que modi
fica o § 2.° do art. 149 do Substitutivo n.o 1 (art.
122, § 2.°, do Substitutivo n.O 2)". (336.1'1 votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vamos votar o Requerimento de Preferência de n.? 6.331,
do ilustre Constituinte Bonifácio de Andrada, que diz
respeito à Emenda n.o 32434, que se refere ao § 2.0 do
art. 122.

O art. 122, § 2.0 , estabelece: "Declarada a inconstitu
cionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a
norma constitucional, será assinado prazo ao órgão do
Poder competente para a adoção das providências neces
sárias." S. Ex.a propõe que se diga: "Declarada a incons
titucionalidade por omissão de medida para tornar efeti
va a norma constitucional, será dada ciência à Mesa do
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Poder competente para a adoção das providências neces
sárias e, em se tratando de órgão administrativo, para
fazê-lo em 30 dias."

Precisa, portanto, o Constituinte Bonifácio de Andra-
da, a forma pela qual essas providên-
cias serão adotadas.

Peço aos Srs. Con.stituintes que estiverem de acordo
'Com a preferência pedida pelo Con.stituinte Bonifácio de
Andrada, que permaneçam como estão. (Pausa)

Aprovada.

Com a palavra o Constituinte Bonifácio de Andrada,
para encaminhar a defesa de sua propositura.

O SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA 
Sr. Presidente, a nossa emenda, que recai sobre o art. 122,
§ 2.0 , visa a melhorar o entendimento entre o Poder Judi
ciário e o Poder Legislativo, no tocante à inconstituciona
lidade por omissão. No texto da lei, o Supremo Tribunal
Federal manda para o Poder Legislativo uma determi
nação, uma obrigação para fazer, em certo prazo, uma
lei, o que nos parece, digamos assim, um pouco chocante
e conflitante. Entendemos que ao Supremo Tribunal Fe
deral cabe comunicar ao Poder Legislativo o problema,
para que este, com a sua responsabilidade possa resolvê
lo. Agora, no tocante aos órgãos administrativos, o Supre
mo de fato pode exigir, dentro de 30 dias, que seja cum
prida a sua exigência e superada a omissão constitucional.
Quer dizer, a nossa emenda visa a dar ao texto constitu
cional um relacionamento melhor entre o Supremo Tribu
nal Federal e o Poder Legislativo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não havendo oradores inscritos, peço ao Sr. Relator que
opine a respeito.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGID - Sr. Pre
sidente, permita-me V. Ex.a gostaria de prestar um pe
queno esclarecimento ao eminente Constituinte Bonifácio
de Andrada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não.

O SR. CONSTlTUINTE GASTONE RIGHI - É apenas
um esclarecimento que o digno Relator poderia fazer, por
que a emenda, na forma do art. 88, item X, já não se
contém mais no Substitutivo 11.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Não. É o art. 122, § 2.0

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGID - Não.
Mas a emenda proposta e destacada ao seu final diz:

"Quando o Supremo, por ocasião, ... encami
nhará a matéria ao Senado da República."

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Ele restringiu a emenda àquílo que li.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - A pri
meira parte? Certo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Então, tem o Sr. Helator a palavra, para opinar sobre a
emenda, nos termos em que ela foi comunicada ao Ple
nário.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, o eminente Constituinte Bonifácio de Andrada tem
absoluta razão. A redação vai melhorar o relacionamento.
Por isso, a Relatoria acolhe e dá seu voto pela aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com opinião favorável do Sr. Relator, submeto a matéria
à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Con.stituintes:
Alfredo Campos, Aluízio Campos, Antônio Britto, Bernar
do Cabral, Celso Dourado, Cristina Tavares, Fernando
Henrique Cardoso, Francisco Pinto, João Calmon, José
Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Richa, Mário Lima,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Oswaldo
Lima Filho, Pimenta da Veiga, Rodrigues Palma, Wilson
Martin.s, José Costa, José Tavares, Michel Temer, Miro
Teixeira, Alceni Guerra, Antoniocarlos Mendes Thame,
Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco, José Lins,
José Santana de Vasconcellos, Mário Assad, Oscar Corrêa
Osvaldo Coelho, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc
Vieira, Gilson Machado, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro,
José Tinoco, Paes Landim, Simão Sessim, Antônio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Jarbas Passarinho, Adylson
Motta, Bonifácio de Andrada, Lysâneas Maciel, Luiz Salo
mão, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua,
Adolfo Oliveira, Siqueira Campos e Haroldo Lima. Vota
ram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Abigail
Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Egídio Ferreira
Lima, Haroldo Sabóia, José Paulo Bisol, Nelton Friedrich,
Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Antonio Mariz, Ohagas
Rodrigues, Jorge Hage, Octácío Elísio, Uldurico Pinto, Vil
son Souza, Edme Tavares, Luís Eduardo, Luiz Inácio Lula
da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Roberto Freire e Beth
Azize

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 56 Cons
tituintes; votaram NãO 21 Constituintes. Total: 77 votos.
O Destaque foi aprovado.

De acordo com as normas regimentais invocadas tan
tas vezes pelo Senador Jarbas Passarinho, a Presidência
prorroga a sessão por meia hora.

Vamos votar, agora, o pedido de preferência do Cons
tituinte Bonifácio de Andrada, que se refere ao § 3.0 , do
art. 122. Pede S. Ex.a que se suprima uma expressão inter
calada. Lerei o texto e direi que expressão está submetida
à supressão.

O § 3.° diz o seguinte:

"Quando o Supremo Tribunal Federal declarar
a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou
ato normativo, determinará se eles perderão a efi
cácia desde sua entrada em vigor ou a partir da
publbicação da decisão declaratória, e comunicará
o teor desta ao Senado da República, para o cum
primento do disposto no art. 61, inciso X."

Pede S. Ex.a que se suprima a expressão "determinará
se eles perderão eficácia desde a sua entrada em vigor ou
a partir da publicação da decisão declaratória". Ou seja,
quando o Supremo Tribunal declarar a ínconstítuoíonaü
dade, em tese, de norma legal ou ato normativo, comuni
cará o teor desta ao Senado da República, para o cumpri
mento do disposto no art. 61, § 10.

Em votação.

Os Srs. Constituintes que estão de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa)

Foi acordada a preferência.

Destaque n.? 006351-87, Emenda n.? ..... , do
Sr. Bonifácio de Andrada, "que suprime o art. 122,
§ 3.° do Substitutivo n.o 2"). (337.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Para a votação do Destaque n.o 6351 dou a palavra ao Cons
tituinte Bonifácio de Andrada, para encaminhar seu Des
taque.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Enoc Vieira para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr. Presi
dente seguindo as linhas desta planilha, temos duas emen
d.as substitutivas sobre o mesmo parágrafo, no mesmo ar
tígo, Pergunto a V. Ex.a se a emenda substitutiva tem pre
ferência sobre a modificativa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O Constituinte Nelson Jobim, que é o autor do destaque
subseqüente, retirou o seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - E o outro
destaque, do Constituinte Maurício Correa?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O nobre Constituinte Maurício Correa está presente: S. Ex.a
tem uma proposta idêntica. Vamos ver se podemos votar
a~ duas propostas conjuntamente, não num passe de má
gica, mas de racionalidade construtiva. O Constituinte Mau
rício Correa pede o seguinte:

"Quando o Supremo Tribunal Federal decla
rar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal
ou ato normativo, determinará se eles perderão a
eficácia desde a sua entrada em vigor, ou a partir
da publicação da decisão declaratória."

Ou seja, aprovada a emenda Bonifácio de Andrada,
estará prejudicada a emenda do Constituinte Mauricio
Correa.

O SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA 
Sr. Presidente, a minha emenda é substitutiva, porque, na
realidade, muda inteiramente o sentido do texto. A emenda
do nobre Constituinte Maurício Correa é igual à minha, no
tocante ao processo de apresentação.

Vê V. Ex.a o seguinte: a emenda de minha autoria
retira as palavras que vão de "determinará" até "decla
ratória"; a do Constituinte Maurício Correa retira as pa
lavras que vão de "comunicará" até o inciso X. Então as
duas emendas são substitutivas, ou são supressívas,

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A aprovação das duas emendas deixaria o Relator numa
situação extremamente embaraçosa.

O SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA 
Exatamente. Mas o que quero dizer é o seguinte: aprovada
qualquer das duas emendas, uma prejudica a outra. En
tão. já que V. Ex.a me concedeu a palavra, peço que me
garanta o direito de falar sobre a minha emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a está com a palavra.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Nobre Constituinte, V. Ex.a tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Não
está com razão, data venía, o nobre Constituinte Bonifácio
de Andrada. A Emenda de S. Ex.a retira expressões que
não dizem respeito àquelas que pretende retirar o nobre
Constituinte Mauricio Correa. De modo que uma emenda
não prejudica a outra. Embora sejam irmãs gêmeas, cada
uma discute tema diferente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Diga-me V. Ex.a de que forma o Relator redigiria o texto,
se aprovadas as duas emendas?

O SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA
Sr. Presidente, pela ordem. O que estou pedindo a V. Ex.a
é que me garanta a palavra, e estou sustentando que, se
a Emenda do Constituinte Maurício Correa é supressiva a
minha também o é; se a de S. Ex.a é substitutiva, a I11inÍJ.a
também o é. O que significa dizer: as duas emendas estão,
no tocante ao processo regimental, em pé de igualdade,
mas a minha já está em discussão porque V. Ex.a me
concedeu a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Nobre Constituinte, V. Ex.a tem a palavra, e está encami
nhando favoravelmente a votação. Uma vez votada, a emen
da, estará elucídada a outra questão de ordem de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Qual·
quer que seja o resultado, será votada a Emenda Maurício
Correa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Acho que uma emenda prejudica a outra.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, quero me inscrever para contraditar a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Está inscrito o Constituinte Nelson Carneiro para falar
contra a emenda.

Concedo a palavra ao Constituinte Bonifácio de An
drada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, peço a atenção da Casa
para assunto que me parece de suma importância, porque
introduz no Direito Constitucional brasileiro uma atribui
ção nova para o Supremo Tribunal Federal. Trata-se de
atribuição de repercussões políticas, que vão colocar aquela
Corte num patamar muito mais forte e vigoroso, em ques
tões políticas, do que possui hoje.

Diz o texto constitucional:

"Quando o Supremo Tribunal Federal declarar
a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal
ou ato normativo, determinará se eles perderão
eficácia desde sua entrada em vigor ou a partir da
publicação da decisão declaratória."

Significa dizer que o Supremo Tribunal Federal poderá
declarar inconstitucional uma lei e dizer que esta lei está
nula, a partir da data da sua vigência, ou da sua promul
gação. O Supremo Tribunal Federal nunca teve esta atri
buição. Quando o Supremo declara uma lei inconstitucio
nal, a inconstitucionalidade ocorre a partir da data em que
o Senado suspende a sua vigência. E essa vigência passa
realmente a não ocorrer a partir da data em que o Senado
a suspende, nunca com efeito retroativo. Se permanecer
em vigência este texto aberrante, pode ocorrer o seguinte:
O Supremo Tribunal Federal declara o Código Eleitoral
inconstitucional. Sua vigência será então suspensa, desde
a sua edição, ex tunc. Como resultado todas as eleições
de Deputados, Senadores e até do Presidente da República
estarão anuladas.

Demos ao Supremo Tribunal Federal uma competência
que nunca teve: a de considerar inconstitucional uma lei,
que perde sua eficácia a partir do dia em que entrou em
vigor. Se uma pessoa se casou, e cinco, seis ou sete anos
depois o Supremo Tribunal considera que a lei que pre
sidiu o seu casamento é inconstitucional, esse casamento
estará desfeito, e os filhos passarão a não ser mais filhos
legítímos. O Supremo Tribunal Federal, com esse disposi
tivo do Direito Constitucional brasileiro - e não conheço
outras hipóteses - passa a trazer uma grande instabili
dade aos atos jurídicos e conseqüente intranqüilidade às
pessoas físicas, em sua vida individual, comercial ou po
lítica. Porque, anos depois, o Supremo Tribunal pode con
siderar aquele ato nulo - e a decisão retroage e atinge
situações jurídicas consolidadas anteriormente.



Janeiro de 1988 DIARIO DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta·feira 27 1809

Por mais ilustres que sejam os membros do Supremo
Tribunal Federal, por mais respeito que devam merecer
de todos nós, por maior força que o Supremo tenha, como
elemento de controle da constitucionalidade das leis, não
é possível que lhe demos esse tipo de competência, que
resultará na insegurança da ordem jurídica, na intranqüi
lidade de todos aqueles que vivem o dia-a-dia do Direito.

O Supremo Tribunal Federal é um órgão do Poder
Judiciário e, como tal, deve ser entendido. órgão do Po
der Judiciário é uma representação, entre n6s da Suprema
Corte americana, e a Suprema Corte Norte·Americana não
,é competente para declarar a inconstitucionalidade de uma
lei, em tese, erga omnes, atingindo todo mundo com efeitos
retroativos. Só os tribunais constitucionais europeus têm
o privilégio desta competência. Assim mesmo, não retro
agem nos suas decisões; não atingem os fatos anterior
mente ocorridos.

Peço a atenção da Casa no sentido de votar a favor da
nossa emenda, porque, com a sua aprovação, o Supremo
Tribunal Federal, em matéria de declaração de inconstitu
cionalidade, em tese, continuará a ser o que é hoje.

O texto do artigo será o seguinte: "Quando o Supremo
Tribunal Federal declarar a inconstitucionalidade em tese,
de uma norma legal ou ato normativo, comunicará o teor
deste ao Senado da República para cumprimento do dís
posto no art. 61, inciso X", que é justamente aquela com
petência que o Senado, tem desde 1974, no Brasil, de sus
pender a vigência das leis. l!: uma competência democrá
tica do Senado, porque, assim como o Poder Legislativo
vota as leis, cabe ao Legislativo também revogá-las e sus
pender sua vigência e eficácia. li:, na prática, revogar a lei.
(Palmas>

Sr. Presidente, peço o apoio da Casa para nossa emen
da, que é democrática, no interesse de manter os atuais
princípios que, desde 1974, norteiam a vida jurídica
brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Constituinte Nelson Carneiro, que vai
encaminhar contrariamente à emenda.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEmO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, confesso a minha dificulda
de, porque, ao mesmo tempo, estão sendo discutidas duas
emendas, e a decisão de uma pode influir na outra. Dai
começar eu exatamente pela emenda que não está em
debate, a do nobre Constituinte Maurício Correa, "que co
municará o teor desta ao Senado da República para o
cumprimento do art. 61, inciso X.

Ora, Sr. Presidente, o art. 61, inciso X, já foi aprova
do pela comissão; portanto, não se pode voltar a ele. De
modo que não é possível retirar a parte final. O art. 61
trata da competência do Senado Federal.

O art. 61, inciso X, diz:
"Suspender a execução no todo ou em parte

da lei declarada inconstitucional por decisão defi
nitiva do Supremo Tribunal Federal."

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a está-se referindo à Emenda Maurício Correa?

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIlRO - Sim,
porque uma depende da outra. Tendo V. Ex.a. juntado as
duas emendas, vou examiná-las ao mesmo tempo. Quero
dizer porém, que o Supremo Tribunal declara a inconsti
tucionalidade. E essa inconstitucionalidade é enviada ao
Senado Federal que não tem apenas a função de publicar,
divulgar, de tornar, através, de decreto, norma a ser obser
vada por todos. Ao contrario, num parecer de 1975 que
dei na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, citei
três casos em que o Senado negou a divulgação da incons
titucionalidade decretada pelo Supremo Tribunal Federal.
E foi relator dos três um dos mais eminentes, dos mais

cultos, dos mais independentes, dos mais brilhantes ho
mens públicos deste País, o saudoso Senador Accioly Filho,
presidente daquela Comissão. No primeiro caso, quanto
ao Supremo Tribunal Federal, no Parecer n.O 261, de 1971,
O Senador Accioly Filho, com o apoio unânime da Comis
são, conclui dizendo:

"Declarar inconstitucional uma omissão vale
por supri-la preenchendo o vazio COm a norma
constitucional que fora preterida. Essa tarefa é
diametralmente contrária àquela dada ao Senado,
que é a de esvaziar a lei ou decreto do seu conteú
do inconstitucional.

Inclino-me pela última via, deixando de aco
lher a decisão do Supremo TlibunaI Federal, a
respeito da Representação n.o 749, na parte em
que supre uma omissão da Constituição gaúcha
de 1967."

O segundo Parecer, o de n.O 282, também da lavra do
Senador Accioly Filho, conclui textualmente:

"Pelo exposto, o meu parecer é para que se
oficie ao Presidente do Supremo Tribunal Federal,
pedindo esclarecimentos sobre qual a resolução do
Instituto do Açúcar e do álcool declarada incons
titucional no julgamento do Recurso de Mandado
de Segurança n.O 6.511, de São Paulo, e se a res
pectiva decisão transitou em julgado."

. O terceiro caso, Sr. Presidente, aqui está. Era muito
Interessante a hipótese. O parecer concluía:

"Trata-se de recurso interposto da decisão do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal, denegató
ria de mandado de segurança... "

Houve um recurso extraordinário. E o que fez o Supre
mo Tribunal Federal? Julgou inconstitucional a lei.

E o Senado Federal declarou textualmente:
"No caso do Distrito, se for indispensável a

suspensão da execução de lei ou decreto, caberá ao
Procurador-Geral da República promover a repre
sentação, junto ao Supremo Tribunal para que
este declare a inconstitucionalidade. Só então o
Senado estará diante de uma decisão que pode
ense] ar a suspensão da execução de lei ou decre
to. Opino, por essas razões, pelo arquivamento da
proposição."

A função do Senado não é apenas divulgar a inconsti
tucionalidade proclamada pelo Tribunal. Além das for
malidades extrínsecas, o Senado Federal examina tam
bém - quando lhe couber - as formalidades intrínsecas.

De modo que, Sr. Presidente, a Emenda Mauricio Cor
rea não tem nenhum fundamento dentro da tradição do
Supremo Tribunal Federal, nem da atual Constituição, que
diz:

"Cabe ao SenadO suspender a execução, no to
do ou em parte, de leis ou decretos declarados in
constitucionais por decisão definitiva do Supre
mo Tribunal Federal."

São os freios e contrafreios que formam a vida demo
crática. A decisão do Judiciário é examinada, em última
instância, pelo Senado, que a divulga, e também dela pode
arquivar o requerimento.

Assim, Sr. Presidente, obrigado a opinar sobre dois
assuntos diferentes, aqui me manifesto contra o texto su
gerido pelo nobre constituinte Maurício Correa e lembro
- .tenho em mãos - que o t~xto pleiteado pelô Supremo
TrIbunal Federal somente retíra as expressões, exatamen
te aquelas que quer retirar o Constituinte Maurício Correa:

" . .. e comunicar o teor ao Senado da Repú
blica, para cumprimento do disposto no art. 61."
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Este artigo já está aprovado, por isso não pode ser
retirado.

Por tudo isso, acho que a emenda do nobre Constituin
te Maurício Correa não pode ser aceita, sob pena de muti
lar-se a função do Supremo Tribunal Federal, afrontando
o que já foi decidido por este Tribunal. Quanto ao outro,
também não tem razão. O Supremo Tribunal fixa o prazo,
declara se deve ou não ser imediata a aplicação depois de
publicada pelo Senado Federal.

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

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE MAURíCIO CORREA - Sr.
Presidente, o ilustre Constituinte Nelson Carneiro usou da
palavra e fez reiteradas vezes referências à emenda que
apresentei. Acredito que tenho o direito de explicar o
equívoco em que S. Ex.a labora.

Apresentei uma emenda modificativa que nada tem
a ver com a Emenda do Constituinte Bonifácio de Andra
da. Quando o nobre Senador faz referências - e inclusive
esta Constituinte já decidiu que no caso da argüição de
inconstitucionalidade, para que a lei não seja colocada em
vigor é necessário que o Senado Federal baixe ato decla
ratório de que ela perdeu a eficácia - confunde intei
ramente a argüição de inconstitucionalidade em abstrato,
que é exatamente o que estou defendendo, em tese, pela
argüição de inconstitucionalidade interpartes, a concreta.
Essa continua, evidentemente. Se o Supremo Tribunal Fe
deral declara a inconstitucionalidade da lei, essa decisão
tem de ir para o Senado Federal para que ele baixe a sua
execução. S. Ex.a está confundindo totalmente.

Receoso de que em face da confusão estabelecida pelo
nobre Senador minha emenda venha a ser prejudicada,
submeto a V. Ex.a esta questão de ordem, no sentido de
ficar claro se a minha emenda será prejudicada em decor
rência da Emenda do nobre Constituinte Bonifácio de
Andrada, uma vez que a minha é completamente diferente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Para esclarecimento da Casa e, confesso também da pró
pria Presidência da Mesa, lerei as duas ~mendas e darei a
palavra ao Relator para que S. Ex.a tome a decisão.

Se aprovada no § 3.0 terá a seguinte redação:

"Quando o Supremo Tribunal Federal declarar
a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou
ato normativo, comunicará o teor desta ao Senado
da República para o cumprimento do disposto no
art. 61, inciso X".

Ou seja, quando o Supremo declara, em tese, a i~cons
titucionalidade da lei ou de uma norma, ele comunica ao
Senado, para o cumprimento do art. 61. Isso é proposto
pelo o Constituinte Bonifácio de Andrada.

O Constitutinte Maurício Correa sugere o seguinte:

"Quando o Supremo Tribunal Federal declarar
a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal
ou ato normativo, determinará se eles perderão a
eficácia desde a sua entrada em vigor, ou a partir
da publicação da decisão declaratória".

Ou seja se eu fosse considerarar que essas emendas são
substitutivas, ficaria embaraçado, se considerasse que são
modificativas, creio que o Relator teria meios de compa
tibilizá-las. Pergunto a S. Ex.a se pode operar assim.

Com a palavra o nobre Relator Bernardo Cabral.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,

no entendimento da Relatoria, a Emenda Bonifácio de

Andrada não prejudica a Emenda Maurício Correa, por
uma razão simples: se as duas forem aprovadas, o pará
grafo será suprimido. Ocorre que a Emenda Bonifácio de
Andrada retira a expressão: "determinará se eles perderão
a eficácia desde a sua entrada em vigor, ou a partir da
publicação da decisão declaratória". O Senador Maurício
Correa entende: "determinará se eles perderão a eficácia,
desde a sua entrada em vigor, ou a partir da publicação da.
decisão declaratória". Portanto, S. Ex.a suprime o final.
Uma nada tem a ver com a outra. Para que o parágrafo
seja suprimido é preciso que ambas sejam aprovadas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Concedo a palavra ao nobre Constituinte Aluízio Cam
pos.

Lembro aos Srs. Constituintes que estamos nos mo
mentos finais da sessão desta noite, razão por que peço
a S. Exas. que sejam breves.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr.
Presidente, a Emenda do Constituinte Bonifácio de An
drada estabelece a obrigatoriedade de a decisão do Tribu
nal ser remetida ao Senado Federal para que este disponha.
da faculdade de suspender ou não a eficácia da disposição
declarada inconstitucional. A emenda do eminente Consti
tuinte Maurício Correa elimina a interveniência do Senado
Federal no processo. Então, se aprovada a Emenda Boni
fácio de Andrada, evidentemente a Emenda Maurício Cor
rea estará prejudicada, porque a conseqüência lógica e na
tural é que continue prevalecendo a interveniência do
Senado Federal para declarar ou não a ineficácia da dis
posição considerada inconstitucional.

É bom deixar bem claro que existe a prejudicialidade.
Permito-me, com a devida vênia do Sr. Relator, por quem
tenho o maior respeito, discordar do entendimento de
S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, gostaria de esclarecer, pelo que estou enten
dendo que a Emenda do Constituinte Bonifácio de Andra
da prejudica a do Constituinte Maurício Correa, por
uma questão muito simples: o Tribunal declara a incons
titucionalidade, mas quem decide sobre a execução, a sus
pensão é o Senado Federal. Então, não é a partir da
publicação que perde os seus efeitos. Não, só perderá
efeitos se o Senado assim decidir. Ou seja, a Emenda do
Constituinte Bonifácio de Andrada prejudica porque
acrescenta ao Senado suspendendo ou não a execução, no
tocante ou em parte, daquela sentença declaratória de in
constitucionalidade.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente gostaria que o eminente Constituinte Roberto
Freire ~xaminasse claramente a questão. Observem que o
dispositivo do § 3.0 é o chamado condicional com dupla
conseqüência: se o Supremo Tribunal Federal declarar a
inconstitucionalidade, determinará se a norma perde a
eficácia desde a sua entrada em vigor, ou a partir de sua
decisão declaratória, e comunicará o teor desta ao Senado
da República. Observem que a Emenda do eminente Cons
tituinte Bonifácio de Andrada suprime a primeira conse
qüência mantendo a segunda. Se aprovada a Emenda Bo
nifácio de Andrada, fica suprimida a primeira conseqüên
cia, qual seja, determinará os efeitos da sentença decla
ratória de inconstitucionalidade, ficando a segunda parte
do dispositivo com a seguinte redação: e comunicará o
teor desta decisão ao Senado da República. Se aprovado o
destaque supressívo de autoria do Constituinte Bonifácio
de Andrada, a Emenda do Constituinte Mauricio Correa
fica prejudicada na sua segunda parte, porque diz S. Ex.R :

"quando o Supremo Tribunal declarar a ínconstítucíona-
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lidade, em tese, da norma legal ou ato normativo, deter
minará se eles perderão a eficácia". O que quer o Senador
Mauricio Correa? A supresâo da segunda conseqüência. E
o Deputado Bonifácio de Andrada, da primeira conseqüên
cia. Se as duas forem aprovadas, acabaremos com o pro
blema de constar da Constituição a definição do efeito da
sentença declaratória de inconstitucionalidade. Só isto. O
que o Constituinte Mauricio Correa quer é que a decisão
não seja comunicada ao Senado. A emenda é meramente
supressiva. Suprime uma parte. A votação seria em rela
ção à supressão da parte pedida e não da outra parte. A
outra parte é uma supressão em conseqüência da Emenda
do Constituinte Mauricio Correa.

Sr. Presidente, realmente não há supresão, e a con
seqüência da votação das duas é pura e simplesmente a
supresão do § 3.°, porque ambas as emendas suprimem
as duas conseqüências da hipótese de declaração, desapa
recendo a necessidade do dispositivo que, de resto, é efe
tivamente desnecessário.

Sr. Presidente, também quero encaminhar a favor da
Emenda do Constituinte Bonifácio de Andrada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Constituinte Nelson Jobim, para enca
minhar a favor da Emenda do Constituinte Bonifácio de
Andrada.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente o que não exclui eventual posição favorável à
emenda do Constituinte Mauricio Correa.

Srs. Constituintes, é fundamental que nos detenhamos
sobre o § 3.°, que pretende intercalar, definir qual o efeito
da declaracão de inconstitucionalidade. Diz o § 3.°: Decla
rada a inconstitucionalidade pelo Supremo, este determi
nará se a norma declarada inconstitucional perde a eficá
cia desde sua entrada em vigor, ex tunc, ou a partir da
publicação da decisão declaratória, ou seja, ex nunc.

Estamos tentando atribuir ao Supremo Tribunal Fe
deral o poder de definir o âmbito da eficácia de sua de
cisão. Vejam V. Ex.as o seguinte: no sistema constitu
cional em que vivemos, atribui-se ao Poder Judiciário o
poder de não aplicar a norma, ou se atribuiu ao Poder
Judiciário o poder de desconstituir a eficácia das normas
produzidas por outro Poder.

Tecnicamente compete ao Poder Judiciário a possi
bilidade, por força da inconstitucionalidade, de não aplicar
as normas do Poder Legislativo. É o exercício do que os
franceses chamam pouvoir d'empeeher, ou seja, o poder
de impedir a aplicação da norma inconstitucionaL Veja
mos o que acontece: admitindo a primeira hipótese, va
mos supor que o Poder Legislativo hoje edite, publique
e faça entrar em vigor uma norma qualquer. Quinze anos
depois, entra em discussão, por representação de um desses
organismos, a inconstitucionalidade dessa norma. O Su
premo recebe a representação, julga-a procedente e decla
ra a inconstitucionalidade da norma que entrou em vigor
há 15 anos, e resolve dizer que essa norma perde a eficácia
desde sua entrada em vigor.

Tendo em vista a grande discussão que se estabeleceu
na Áustria sobre esse tema, pergunto: qual a situação
jurídica das sentenças transitadas em julgado sobre o
mesmo assunto, nesses quinze anos em que aplicaram
aquela lei? Vai voltar tudo atrás? Temos de lembrar que
o sistema jurídico é a segurança das relações jurídicas.
Precisamos encontrar uma fórmula de não instruir a
inconsistência, senão todos nós, que estamos aplicando
normas e vivendo sob o sistema normativo, estaremos
sujeitos, daqui a 15 ou 20 anos, a ver declaradas incons
titucionais aquelas normas. Assim também todos os atos
jurídicos que foram por nós praticados poderão ser de
clarados ilegais ou ilegítimos; ou aquelas sentenças pelas

quais lutamos durante 5 ou 6 anos e que julgaram pro
cedente a nossa pretensão poderão cair por terra, por ter
o Supremo resolvido que uma norma inconstitucional não
tem efeito desde a sua entrada em vigor, ou seja, ex tunc.
Isto é instalar um sistema de absoluta inconsistência no
que diz respeito às relações de segurança, como o Direito
pretende estabelecer.

Temos de conscientizar-nos - e aqui vem algo de
muito importante - de que o Poder Judiciário, como está
constituído no projeto do Relator, só tem um poder, que é
o de não aplicar a norma ínconstítucíonal. Quanto à não
aplicabilidade da norma inconstitucional, se assim for
definida, poderá ser estabelecida pelo Senado ou outro
órgão determinado para suprimir ou suspender sua vigên
cia. Mas o fundamental é ter presente que, no sistema
jurídico, nas relações jurídicas, nos conflitos, o problema é
a aplicabilidade da norma. Temos de distinguir conceitos
jurídicos de vigência da lei, de incidência e eficácia da
norma, e de sua não-aplicação pelo órgão. Vejam bem
V. Ex.as, se a norma jurídica se realiza normalmente, ela
tem eficácia concreta, porque o devedor, o sujeito passivo
da relação jurídica satisfaz a pretensão. Entretanto, se O
sujeito passivo reage e vai ao Poder Judiciário, este então
poderá, ou não, aplicar a norma. Se esta for inconstitu
cional, não a aplicará. E na declaração da inconstitu
cionalidade, em tese o Supremo declara a norma inapli
cável.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Srs. Constituintes, vou colocar a matéria em votação, mas
esclareço, de antemão a V. Ex.as, pela enésíma vez, que
há prejudicialidade. O ,Constituinte Bonifácio de Andrada
pede que se inclua a expressão: "determinará. se eles
perderão a eficácia desde sua entrada em vigor, ou a partir
da publicação da decisão declaratória".

O Constituinte Maurício Corrêa pede que se mante
nha a seguinte: "determinará se eles perderão eficácia
desde sua entrada em vigor, ou a partir da publicação da
decisão declaratória".

Não sou jurista, mas considero as frases exatamente
iguais. O Relator falou pela não-prejudicialidade. A Mesa
já decidiu: é prejudicial. V. Ex.a me permita, é uma
decisão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGA!ÇA - Sobre o
mérito da emenda, não houve pronunciamento da Rela
toria.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Se V. Ex.a quiser falar sobre o mérito, depois de tudo
isto, conceder-lhe-ei a palavra, mas já está decidido o
assunto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGA!ÇA - O Sr. Re
lator-Geral quer falar a respeito do mérito da Emenda
Bonifácio de Andrada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não. Peço que seja breve, porque, a seguir, teremos
uma sessão do Senado e da Câmara.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
apenas para dizer que, quanto ao mérito, sou favorável ao
acolhimento da Emenda Bonifácio de Andrada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com parecer favorável do Relator, está em votação a
emenda.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Aluízio
Campos, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Ca
bral, Celso Dourado, Fernando Henrique Cardoso, Fran
cisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Calmon, José Fogaça,
José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol,
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José Richa, José Serra, Mário Lima, Milton Reis, Nelson
Carneiro, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos,
Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Sigmaringa Seixas,
Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Antonio Mariz,
Chagas Rodrigues, Jorge Hage, José Costa, Michel Temer,
Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Octávío Elísio, Uldurico
Pinto, Vilson Souza, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo
Prieto, Oarlos Chiarelli, Edme Tavares, Eraldo Tinoco,
José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo,
Marcondes Gadelha Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo
Coelho, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira,
Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Mozarildo
Cavalcanti, Simão Sessim, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza, Virgílio Távora, Adylson Motta, Bonifácio
de Andrada, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco
Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Plínio Arruda
Sampaio, José Genoíno, Siqueira Campos, Haroldo Lima
e Roberto Freire. Votaram ,NÃO os seguintes Senhores
Constituintes: Egídio Ferreira Lima e Oswaldo Lima Filho.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 74 Cons
tituintes; votaram NÃO 2 Constituintes. Total: 76 votos.
O destaque foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Srs. Constituintes, considero prejudicado o destaque do'
Senador Maurício Corrêa.

111 - SUSPENSãO DA REUNIAO
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

A Presidência vai suspender os trabalhos, convocando os
Senhores Constituintes para a continuação da presente
reuníão, amanhã, 4-11-87, às 9:00 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 04 DE NOVEMBRO DE 1987
~residência dos Srs. Aluízio Campos, Primeiro-Vice

Presidente: Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIAo

O SR. PiRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo nú
mero regimental, declaro reaberta a reunião.

A Presidência convida os Srs. Constituintes a tomarem
os seus lugares, a fim de podermos prosseguir na votação
dos destaques.

li - EXPEDmNTE
Otíoío do Sr. Líder do PFL:

Ofício n. o 289/87
Brasília, 4 de novembro de 1987.

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado li'lysses Guimarães
UD. Presidente da Assembléia Naclonal Constituinte

Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins,

que deixo de integrar, a partir desta data, a Comissão de
Sistematização.

Em substituição ao meu nome, passa a integrar a
referida Comissão, como membro efetivo, o Deputado
Francisco Dornelles.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Exce
lência protestos de apreço e distinta consideração. 
Deputado José Lourenço, Líder do PFL.

In - ORDEM DO DIA
VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTITUIÇãO

TíTULO IV (contínuação)
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Convido,

para assumir a Presidência, o Constituinte Jarbas Passa-

rínho, pois, por coincidência, o primeiro destaque a ser
votado é de minha autoria.

Destaque n.o 1616-87 - Emenda n.o ES-31652,
do Sr. Aluízio Campos, "que dá nova redação ao
Título V, Capítulo IV, Seção n do Substitutivo
n,v 1 (art. 122 do Substitutivo n.o 2)".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
mesa, requerimento de preterêncía para o Destaque
n.O 1616, relativo à corte Constitucional em matéria anexa
- Emenda ES-31652, do Constituinte Aluízio Campos, Lí
der do PFL, e do PDC.

Os Srs. Constituintes que estão de acordo com a pre
ferência permaneçam como se encontram. (Pausa)

Preferência concedida por maioria.

Tem a palavra o Constituinte Aluízio Campos, para
defender o seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

Como outros companheiros, apresentamos emendas
sobre a criação de uma corte Constitucional. Mas, duran
te a elaboração do último substitutivo, por acordo exis
tente entre os que trataram da sua elaboração, o Supre
mo Tribunal Federal foi, na verdade, transformado nessa
corte Constitucional.

Ainda ontem, para que suas atribuições ficassem mais
identificadas com esse objetivo, suprimimos algumas que
eram consentidas no projeto, inclusive o recurso extra
ordinário decorrente de questão de relevância. Então,
procurei extrair da minha Emenda sobre corte Constitu
cíonal apenas quatro dispositivos, para adicioná-los ao
texto. Então, o que aconteceu agora no nosso projeto foi
que criamos, como um instrumento mais abrangente de
proteção e de garantias constitucionais, a ação de íncons
ti tucionalidade.

A ação de inconstitucionalidade foi instituída como
uma grande inovação no nosso projeto de Constituição
para garantias não só dos direitos coletivos e sociais como
também de direitos individuais. Todavia, o art. 122 do
projeto, ao tratar da iniciativa para a ação de inconsti
tucionalidade - chamo a atenção dos nobres companhei
ros para a importância desta questão, deste detalhe, prin
cipalmente a do ilustre Constituinte Nelson Carneiro 
restringe-a somente ao Presidente da República, aos pre
sidentes das duas Casas do Congresso Nacional, às con
federações de âmbito nacional de entidades de classe. Mas
não existe, o que é fundamental, o amparo da iniciativa
para a defesa dos interesses individuais ou coletivos que
sejam contrariados por omissão ou ação inconstitucional
dos agentes do Poder Público.

Ora, se a ação de inconstitucionalidade foi instituída
como a principal e mais ampla garantia desses direitos
individuais e coletivos, a iniciativa deve ser admitida para
quem quer que sej a prejudicado por ação ou omissão doas
agentes do Poder Público, como, aliás, constam em todas
as Constituições, essas iniciativas que admitiram as cortes
Constitucionais, como a Constituição da Alemanha, da Es
panha, da França, etc. Aí está assegurada a proteção
desse direito.

Então, a minha proposição é acrescentar ao art. 122
dois incisos: o inciso XI, atribuindo às associações co
munitárias o direito de iniclativa contra atos que preju
diquem os interesses comunitários, e isso tem acontecido.
Inclusive, recentemente, em São Paulo cogitou-se de
construir uma garagem subterrânea numa praça da capi
tal, e a eomunídade protestou e se insurgiu contra esse
abuso de autoridade para exercer um ato que ainda não
estava juridicamente protegido e que tinha que recorrer a
outros instrumentos legais.
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Quando não for possível dispor do mandato de segu
rança para a proteção dos interesses coletivos e indivi
duais, poder-se-á usar a ação doe inconstitucionalidade,
para evitar o prejuízo individual e coletivo, porventura
resultante da ação inconstitucional dos agentes do Poder
Público. Esta é a primeira parte da proposta, aditando ao
art. 122 os dois incisos que asseguram a iniciativa da pro
posição na ação de inconstitucionalidade às associações
coletivas, às associações comunitárias e aos indivíduos
que estejam prejudicados por ato do Poder Público no
exercício dos seus direitos constitucionais.

O texto está redigido da seguinte forma:
"Acrescente-se ao art. 122 os seguintes incisos:"

O art. 122 diz:
"Art. 122 - São partes legítimas para propor

ação de inconstitucionalidade."

Então, nós dizemos:

" . .. as associações comunitárias e as pessoas,
individual ou coletivamente lesadas ou ameaça
das de lesão por ato ou omissão inconstitucional".

É um ponto. O outro ponto é transpor, à semelhança
do que consta do art. 61 da constituição francesa, quan
do trata do Conselho Nacional, uma ação do Supremo
Tribunal, preventiva de inconstitucionalidade, que é admi
tir que o Presidente da República, o Primeiro Ministro, os
presidentes dos Tribunais Superiores e os presidentes do
Senado e da Câmara dos Deputados possam submeter a
constitucionalidade dos projetos de lei à prévia aprecia
ção do Supremo Tribunal Federal, assim como consultá-lo
sobre questões constitucionais atinentes ao processo legis
lativo, inclusive para efeito de iniciativa, promulgação e
veto.

A Constituição da França diz o seguinte:
"As leis, antes da promulgação, e os regimen

tos, antes de começarem a ser aplicados, devem ser
submetidos ao Conselho Constitucional, a fim de
ele se pronunciar sob a conformidade com a Cons
tituição."

E acrescenta:
"Para o mesmo efeito, as leis podem, antes

da promulgação, ser deferidas ao Conselho Cons
titucional pelo Presidente da República, pelo Pri
meiro-Ministro, pelo Presidente da Assembléia Na
cional, pelo Presidente do Senado ou por 60 depu
tados ou senadores."

A semelhança do texto que consta na Constituição
francesa, proponho que se submeta ao Supremo Tribunal
Federal esta função consultiva, desde que o Senhor Presi
dente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, os Srs. Presi
dentes das duas Casas do Congresso encaminhem consultas
ao Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade de
determinados projetos ou atinentes ao projeto e ao pro
cesso legislativo, inclusive para o Senhor Presidente ou o
Sr. Primeiro-Ministro saberem se a iniciativa é constitucio
nal e se o veto também está estribado na letra da Constitui·
ção.

São estas as proposições. São emendas aditivas, sim
ples bastante apenas para assegurar às associações comu
nitárias e às pessoas individualmente o direito de utiliza
rem a ação de inconstitucionalidade para proteger-se con
tra o ato arbitrário do poder. E as outras visam também
permitir que o Supremo Tribunal Federal responda a con
sultas dos órgãos competentes.

De maneira que esta é a proposição que apresento, na
esperança de contar com o apoio dos Srs. Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho - Tem
V. Ex.a a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO BRITTO - Gostaria
de contar com a colaboração de V. Ex.a e da Mesa para
resolver a seguinte dificuldade: o texto, a que fez refe
rência. agora, o nobre Constituinte Aluízio Campos se b:i
sela na Emenda 11 Q ES-316'52-4, da qual S. Ex.a p·ret.êl1c'e
destacar algumas partes, A nOS3·a dífíeuldade está em que
nós não encontramos na emenda as partes dela destacadas,

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Acho que
a dificuldade é de todos nós. Vamos ver se no contraditó
rio se esclarece.

Tem a palavra o Constituinte Nelson Jobim.
O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre

sidente, se V. Ex.a permitir, direi ao Constituinte Antônio
Britto e aos demais companheiros quais são as partes
destacadas.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Na mi
nha emenda havia um artigo correspondente ao art. 149
do Substitutivo, que dizia:

"Art. 149. A iniciativa da questão constítueío
nal - é exatamente o texto do art. 122, que trata
da iniciativa da ação de inconstitucionalidade 
poderá ser exercida pelo Procurador-Geral da Re
pública, pelos representantes legais dos Poderes
constituídos, de organizações comunitárias, de en
tidades de classe e de pessoas que se considerem
atingidas por constitucionalidade."

Então, ajustei a redação ao texto atual do projeto
como se tem feito aqui. E o precedente existe. Mas posso
apenas repetir o que está na emenda.

De maneira que a emenda existe e a matéria, substan
cialmente, é esta: permitir que organizações comunitárias
possam ter iniciativa da ação de inconstitucionalidade,
assim como as pessoas físicas ou jurídicas que se conside
rem prejudicadas por ação ou omissão do poder público.
Este é um texto.

O outro texto - vou completar a curiosidade de V. Ex.a
- está contido no parágrafo do art. 148 que diz o seguinte:

"Art. 148. Compete à Corte Constitucional:
I - processar e decidir, originariamente:

c) 'Consulta prévia sobre inconstitucionalidade
de lei ou de disposições legais para efeito de veto,
- até a alínea

d) consulta a correta aplicação de normas
constitucionais";

Apenas transpus essas proposições que constavam da
minha emenda, adequando-as ao texto que cuida do poder
de iniciativa para a ação de inconstitucionalidade. li: apenas
isto o que tem sido feito aqui, até com muito maior ampli
tude, como aconteceu, por exemplo, com a emenda sobre
as regiões.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte Antônio Britto, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO BRITTO - Sr.
Presidente, parece-me um precedente extremamente peri
goso. Gostaria de fazer referência de que o nobre Constitu
inte Aluízio Campos disse agora, na tribuna, que fez um
ajustamento de redação. Nós temos criado algumas figu
ras, mas esta ainda não havia, tanto quanto me lembre,
estreado nos debates desta Comissão. Porque o que tem
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havido, Sr. Presidente, é que, a partir de uma emenda, o
autor, o destacante, pode retirar expressões, mas não pode
fazer uma compilação a um texto novo e, sem entrar no
mérito da questão, apenas me preocupa o problema do pre
cedente em relação ao Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - De fato,
até agora só admitimos supressões e não adições, nem re
formulações de redação. Mas como S. Ex.a me passou a
Presidência já com essa matéria inscrita, já há contraditó
rio, eu quero ouvir o Constituinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes:

Não obstante o problema formal e regimental da
emenda, encaminhado no mérito contrariamente, há de
se observar que este destaque decorre da Emenda de n.o
31.652, que, em seu globo, em sua totalidade, pretendia
criar Corte Constitucional neste País. Exatamente por isso,
o conteúdo da emenda e do destaque se ajusta à natureza
da Corte Constitucional, se tivéssemos Corte Constitucional
tal qual a emenda pretendia. E só por isso não podemos
aceitar a pretensão de incluir no inciso relativo à legitimi
dade ativa, para ação de declaração de inconstitucionali
dade em tese, as pessoas individuais ou coletivamente lesa
das ou ameaçadas de lesão por ato ou omissão inconstitu
cional, por uma razão muito simples, porque as cortes
Constitucionais do sistema europeu são Cortes de controle
somente concentrado _da constitucionalidade; o controle
da constitucionalidade no sistema europeu compete exelu
sívamente às Cortes Constitucionais e a magistratura ordi
nária não tem competência constitucional. No sistema,
que é um sistema misto entre o controle concentrado e o
controle difuso, os juízes de Direito, em cada uma de suas
comarcas, têm competência para decidir nos casos con
cretos de lesão ou de ameaça de lesão sobre o problema da
constitucionalidade das leis; ou seja, cada juiz do sistema
brasileiro tem o poder de não aplicar a norma que ele juiz
entenda, no caso concreto, inconstitucional.

A atribuição - e isso é importante que se diga, porque
não estávamos estendendo a ação declaratória de inconsti
tucionalidade em tese para as pessoas, quando há exemplos
no Mundo de que qualquer pessoa pode declarar a incons
titucionalidade em tese, por uma razão muito simples:
porque os sistemas jurídicos que estendem às pessoas
físicas a possibilidade ativa da ação de inconstitucionali
dade, são sistemas que vedam à judicatura ordinária o
conhecimento de questões constitucionais. Esta é a razão
de existir em sistemas jurídicos a possibiildade de as pes
soas físicas recorrerem ou entrarem com ação de declara
ção de inconstitucionalidade em tese, porque não há outro
caminho.

Nós, no sistema brasileiro, temos um caminho muito
mais expedido, que é na própria demanda em que a lesão
do Direito está sendo discutido e O juiz declarar a incons
titucionalidade e não aplicar a norma. Não há razão
nenhuma de se estender a ação declaratória em tese da
inconstitucionalidade a todas as pessoas, porque temos
um sistema muito mais eficaz, que vem do Direito ameri
cano, que não é conhecido pelo Direito europeu, que fun
dou as Cortes Constitucionais.

Por outro lado, o § 4.° deste artigo, ou deste destaque,
pretende que a Corte Constitucional, e no caso o Supremo
Tribunal Federal, tenha a competência para submeter,
sem a competência para ser consultada sobre questões
constitucionais. atinente ao processo legislativo, inclusive
para efeito de iniciativa, promulgação e veto. Ora este
modelo de consulta, de transformar o Supremo Tribunal
Federal em um órgão de consulta da constitucionalidade,
é exatamente uma cópia do sistema do Conselho Constitu
cional francês, que é algo completamente diferente do
nosso sistema. O Conselho Constitucional francês não faz
parte do Poder Judiciário, é realmente um órgão de con
sulta, um órgão de fiscalização ligado ao poder público,

ligado ao Poder Executivo, e não há razão nenhuma de
nós criarmos dentro do Supremo Tribunal Federal um
órgãos de consulta prévia da constitucionalidade de leis
que, depois, serão discutidas a sua constitucional1dade pela
ação de inconstitucionalidade.

Vejam que no sistema francês não existe a ação em
tese da inconstitucionalidade. No sistema francês, por
outra parte, não existe o problema da fiscalização da cons
titucionalidade pelo juiz singular, e exatamente por isso é
que se criou no sistema francês um mecanismo de consulta
ao Conselho Constitucional. Ora, se nós temos no Supremo
um mecanismo eficaz de declaração em tese da inconsti
tucionalidade, de um lado, e temos, de outro lado, o me
canismo eficaz do controle da inconstitucionalidade no
caso concreto, não há razão nenhuma de se criar outro
mecanismo que não vai funcionar e que absolutamente
choca com o mecanismo real, mormente considerando o
problema da coisa julgada.

E, por último, Sr. Presidente, volto a insistir neste
problema: há um equivoco imenso em se pretender atribuir
a ação declaratória de inconstitucionalidade em tese, a
titularidade ativa a qualquer pessoa ou a qualquer enti
dade comunitária; por quê? Porque nós temos a demanda
de constitucionalidade, não há necessidade nenhuma de
trazer essa demanda para o Supremo Tribunal Federal,
quando a associação comunitária, quando a pessoa lesada
já tem um recurso na sua própria comarca, junto ao seu
próprio juiz de direito. Este modelo pretendido pelo emi
nente Constituinte Aluizio Campos tem o equívoco de tra
zer o sistema europeu para o Brasil, desconhecendo que
j á temos um sistema americano mais eficaz nesta parte.

É importante que Se tenha presente isto. Todo sistema
concentrado de controle de constitucionalidade elide qual
quer tipo de controle difuso, e temos, a partir de 1965, o
controle difuso e o controle concentrado, o que inviabiliza
o projeto do eminente Constituinte Aluízio Campos, que
concentra todo o problema da constitucionalidade no Su
premo Tribunal Federal, excluindo a possibilidade do
conhecimento difuso, o que é um absurdo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SIR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a

palavra o Sr. Constituinte Nelson Carneiro.
O SR. CONSTITú"'INTE NELSON CARNEIRO - Sr.

Presidente, depois da contestação do nobre Constituinte
Nelson Jobim, a minha palavra é desnecessária. Inclusive
porque, como V. Ex.a vê, transforma-se o Supremo Tribu
nal Federal em órgão consultivo da Câmara, do Senado e
do Poder Executivo.

Não há isso na legislação brasileira, e acredito que
nenhum pais do mundo entrega à sua Corte Suprema o
papel de responder a consultas prévias sobre constitucio
nalidade de lei.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não há
mais oradores inscritos.

Pergunto ao Plenário, por obséquio, se me der atenção,
quantos Srs. Constituintes se dispõem a sustentar a emenda
do Constituinte Aluizio Campos.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, atendendo à ponderação do Constituinte Nelson
Carneiro, excluo da emenda a parte relativa à consulta
ficando somente o acréscimo dos dois incisos, os incisos xi
e XII, para efeito de assegurarmos o direito de iniciativa
às associações comunitárias e às pessoas prejudicadas por
ação ou omissão inconstitucional que cause prejuízo aos
interesses legítimos de cada prejudicado. Então ficam Só
os dois incisos: XI e XII. '
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
generosa compreensão do Constituinte Aluízio Campos.

Não é possível, no decorrer do contraditório, modificar
o texto. O texto já foi apresentado. Modifica-se o texto
antes do enunciado da matéria. V. Ex.a preside esta Casa.
Se fizermos esse tipo de concessão, teremos aqui aberto
um enorme precedente. Faria um apelo a V. Ex.a. para que
não insistisse na emenda, porque ela está apresentada de
forma irregular. Gostaria de ter a complacência e a con
cordância de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMP08 - Sr. Pre
sidente, .gostaría de esclarecer a V. Ex.a. e ao Plenário que
não estou inovando nem modificando. O texto que estou
pedindo para ser submetido à votação do Plenário está
contido na minha Emenda n.> 31.652-4, art. 149. Diz a
emenda:

"A iniciativa da questão constitucional poderá
ser exercida pelo Procurador-Geral da lRepública,
pelos representantes legais dos Poderes constituí
dos, de organizações comunitárias e de pessoas que
se considerem atingidas por inconstitucionalidade."

Ora, o texto do projeto já fala na iniciativa do Pro
curador-Geral da República, dos Presidentes da Câmara e
do Senado e das organizações de classe. Proponho, então,
acrescentar o que consta na minha emenda, ou seja, que
as organizações comunitárias possam, também, ter a inicia
tiva de propor ação de inconstitucionalidade, assim como
as pessoas físicas ou jurídicas prejudicadas pelo ato incons
titucional.

Neste caso, não estou inovando.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Lastimo

profundamente, mas decido não colocar em votação a
emenda. Dóí-me muito fazer isto, como 1.°-Vice-Presi
dente da Casa, mas é a decisão.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Acato a
decisão de V. Ex.a.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há uma
explicação a ser dada ao Plenário: os três pedidos de pre
ferência do Constituinte Roberto Freire, interesse também
do constituinte Plínio Arruda Sampaio e outros são maté
rias ligadas à criação da Justiça Agrária. Aqui, no art. 128,
no item XII, fala-se sobre as questões de Direito Agrário
nos Tribunais Regionais Federais. 'É a primeira referência
que existe. Porém, o Capítulo trata, primeiramente, do Su
premo Tribunal; em seguida, dos Tribunaís Regionais Fe
derais; depois, dos Tribunais e juízes do Trabalho, depois
Tribunais e juízes Eleitorais e, finalmente, dos Tribunais e
juízes militares. Trata-se de criar uma nova Seção.

, Então, precisamos saber, de comum acordo, onde colo
cá-la.

Como a referência está no art. 128, Dos Tribunais Re
gionais Federais e dos Juizes Federais, uma idéia mais
próxima do desejo dos requerentes de Preferência de des
taque é criar a Seção antes da atual Seção V, Dos Tribu
nais e Juízes do Trabalho, logo após o art. 129, porque
aparecerá a seguinte na Seção VIII - Dos Tribunais e
Dos Juizes dos Estados.

Com isto, então, passa-se à apreciação do pedido de
preferência.

Destaque n.O 1297-87 - Emenda n.O ES
34582-0, do Sr. Vivaldo Barbosa, "que dá nova re
dação ao art. 150 do Substitutivo n.o 1 (artigo 123
Substiutivo n,v 2)".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o Destaque n.O 1.297, referente à Emenda n,o E8
34582, solicitado pelo Constituinte Vivaldo Barbosa.

, : Os 81'S. Constituintes que estão de acordo com a pre
ferência permaneçam sentados. (Pausa)

~ Preferência concedida.

Tem' a palavra o Constituinte Vivaldo Barbosa, para
defender o seu destaque.

O SIR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

, O objetivo desta emenda é em consonância com o
propósito de outras emendas que foram aqui discutidas
ontem, acerca da composição do Supremo Tribunal Federal.
Agora, trago as mesmas idéias acerca da composição do
Tribunal Superior de Justiça. Prevejo uma forma diferente
de composição dos integrantes do Tribunal Superior de
Justiça da prevista pelo ilustre Relator.

O Tribunal Superior de Justiça, a ser criado pela nova
Constituição, será a terceira instância para toda a matéria
do Direito Civil, e até no seu ramo, o Direito Comercial,
das obrigações da maneira mais ampla, e do Direito Penal,
do Direito Criminal.

O Tribunal Superior de Justiça será a instância final
para todos os conrlítos decorrentes das relações civis. li:,
assim, o Tribunal de uma grandeza especial e de uma pre
sença na vida das pessoas, também de maneira especial.
Todas as questões do Direito de Família, do Direito das
Obrigações em geral, quer nas relações civis ou comerciais,
todas as relações da economia de mercado em nosso País,
todos os conflitos daí decorrentes vão desembocar no Tri
bunal Superior da Justiça, já que o Supremo Tribunal
Federal enfeixou em suas mãos apenas as questões de Di
reito Constitucional.

Então, é um Tribunal a que devemos não apenas de
cícar-Ihe a nossa atenção, mas também entender que é
um Tribunal especial, pela sua importância na vida dos
cidadãos, de maneira geral, nas suas relações cívís e dos
conflitos daí decorrentes, mas também por ser um tribunal
criado por essa nova Constituição.

A idéia que vimos cultivando desde as Subcomissões,
em que as questões referentes aos Tribunais foram deba
tidas, e até agora na Comissão de Sistematização, é a de
que os Tribunais Superiores do País tenham a sua compo
sição permeada por indicações originárias da Câmara dos
Deputados, além da indicação originária da Magistratura,
e assim também indicação originária da Presidência da
República.

Então, a emenda prevê, no seu § 1.0 , que a composição
do Tribunal Superior de Justiça será tripartite: 1/3 medi
ante indicação do Senhor Presidente da República; 1/3
mediante indicação da Câmara dos Deputados: 1/3 medi
ante a indicação do Supremo Tribunal Federal.

Todas indicações serão debatidas, analisadas e avalia
das pelo Congresso Nacional em audiência pública, para
permitir, como acontece em muitos países, que a sociedade
organizada, os cidadãos, de uma maneira geral, que te
nham já uma apreciação sobre qualquer dos indicados,
possam fazer valer a sua apreciação e ser levada na devida
conta na escolha final pelo Congresso Nacional os nomes
indicados na forma aqui prevista.

Permito-me, Sr. presidente, ler o teor da emenda, por
solicitação de muitos Constituintes, inclusive de V. Ex.a.
a qual pretende dar nova redação ao art. 123 do Substi~
tutivo do Relator que está sob nossa apreciação. Diz o
seguinte:

"Art. 150.0 Superior Tribunal de Justiça, com
sede na Capital da República e com jurisdição em
todo o território Nacional, compõe-se de no míni
mo, 33 cidadãos maiores de 35 anos, de notável
sabe: [urídíeo, reput:;tção ilibada, nomeados pelo
Presidente da Repúbl1ca, depois de aprovada a es-
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colha pelo Congresso Nacional em audiência pú
blica.

§ 1.0 Os membros do Tribunal Superior de
Justiça, que terão o titulo de Ministro, serão llre
viamente indicados;

1/3 pelo Presidente da República;

1/3 pela Câmara dos Deputados;

1/3 pelo Supremo Tribunal Constitucional den
tre magistrados;

§ 2.° A lei complementar poderá estabelecer
número maior de integrantes do Superior Tribunal
de Justiça."

Este, o teor da emenda, este o seu propósito e o seu
alcance.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR:l!:A - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex."
tem a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR:l!:A - O ilustre
Constituinte Vivaldo Barbosa, na sua emenda, estabelece
que a composição do Superior Tribunal de Justiça ...

O SR. P!RESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
atenção do Constituinte Vivaldo Barbosa para a questão
de ordem que está sendo levantada. É importante.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR1i:A
. .. seria de 1/3 de membros indicados pelo Presidente da
República, 1/3 pela Câmara e 1/3 pelo Supremo Tribunal,
dentro magistrados. No entanto, tenho a impressão, Sr.
Presidente, de que a composição do Supremo, sendo através
de recrutamento amplo, não havendo a figura de recruta
mento apenas dentre magistrados, parece-me que nesta
parte a emenda de S. Ex.a fica prejudicada, já que não
existe no Supremo a composição restrita apenas a ma
gistrados.

Indago de V. Ex.a se esta parte não fica automatica
mente sem efeito, prejudicada, porque, no caso, o Tribu
nal fica manco, fica com dois terços de três terços.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A questão
de ordem está levantada. V. Ex.a quer contraditá-Ia?

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sim,
Sr. Presidente.

O SR. PiRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a tem
a palavra.

O SR. CONSTIT1.'-'INTE VIVALDO BARBOSA- A com
posição aqui prevista é para o Tribunal Superior de Jus
tiça, que tem uma composição diferente da do Supremo. O
Supremo Tribunal Federal é que passa a ter o poder de
indicar, dentre magistrados, um terço da composição do
Tribunal Superior de Justiça. Dai não vejo qualquer con
flito 'com a composição do Supremo Tribunal Federal, que
é diferente. O Supremo é diferente. Não estou prevendo
aqui que esse 1/3, indicado pelo Supremo, seja de membros
do Supremo. Muito ao contrário, prevejo que seja de magis
trados, naturalmente, não integrantes do Supremo, porque
os seus integrantes são Ministros.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mas, nobre
Constituinte, quando V. Ex.a declara que 1/3 será indicado
pelo Supremo Tribunal Constitucional e ele não existe, não
foi votado, foi derrotado, então, V. Ex.a está indicando uma
figura inexistente no Direito Positivo.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Des
culpe-me. V. Ex." está-se referindo à expressão Supremo
Tribunal Constitucional?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Onde
V. Ex.a diz, no § 1.0; "os membros do Superior Tribunal
de Justiça, que terão titulo de Ministro, serão previamente
indicados; 1/3 pelo Presidente da República, 1/3 pela Câ
mara dos Deputados e 1/3 pelo Supremo Tribunal Consti
tucional", que não existe.

V. Ex.a deveria ter corrigido isso antes do enunciado da
matéria.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, agora compreendi a natureza da questão de
ordem. A emenda foi redigida para estar em coerência e
em consonância com a criação do Supremo Tribunal Cons
titucional. Naturalmente que essa adaptação, agora, é feita
porque é, inclusive, uma questão de redação que o Sr. Rela
tor fará, porquanto foi rejeitada a emenda criando o Su
premo Tribunal Constitucional.

Não levantei anteriormente a questão de ordem para
não tomar tempo, porque é uma questão de redação, e o
Sr. Relator cuidará disso.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Conside
ramos a questão de ordem encerrada.

No meu ponto de vista é que a alínea c do § 1.0 da
emenda de V. Ex.a está visivelmente prejudicada pela ine
xistência de algo que V. Ex.a admitiu que seria aprovado.

O ideal teria sido que V. Ex.a nessa hora tivesse feito
uma substítuíção de um terço pelo Supremo Tribunal Fe
deral. Então, V. Ex.a escreveria isso aqui, e eu antes do
enunciado da matéria submeteria a emenda de V. Ex.a ao
Plenário,

V. Ex.a recorre ao Relator, eu sou obrigado a ouvi-lo
para saber se o Relator deseja e aceita que, em vez de um
terço pelo Supremo Tribunal Constitucional, seja um terço
pelo Supremo Tribunal Federal.

Depende do Relator, do que S. Ex.a me disser. Mas ainda
há pouco não aceitei uma emenda, aqui, porque foi modi
ficada em curso.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,
Sr.as e Srs. Constituintes, a Relatoria devidamente orien
tada e instruída pelo eminente Relator-Geral, Constituinte
Bernardo Cabral, não tem qualquer restrição ao exame
do mérito.

O problema redacional, aventado, não seria um obstá
culo intransponível se a emenda fosse, com a devida vênia
do seu ilustre. Autor, aceitável.

Acontece que o Superior Tribunal de Justiça nasce do
Tribunal Federal de iRecursos, ele passa a ser com a nova
Oonstítuíçâc o órgão de cúpula da Justiça Federal e das
Justiça Estaduais. O critério de que trata a emenda do no
bre Constituinte Vivaldo Barbosa, e mais uma vez reitera
mos a nossa massíma venia, parece inteiramente inconve
niente, contrário aos interesses da Justiça...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Permito
me interromper no momento o meu prezado amigo Consti
tuinte Adolfo Oliveira, não entrando no mérito da matéria.

O problema para a Presidência é aceitar ou não pros
seguir a discussão da matéria, porque ela está, evidente
mente, prejudicada numa parte da sua citação, quando
S. Ex.a, na composição, se refere ao Supremo Tribunal
Constitucional, que não existe. R·ecorreu ao Relator, para
saber se S. Ex.a aceltaría substituir o Supremo Tribunal
Constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ficaria um
terço pelo Presidente, um terço pela Câmara e um terço
pelo Superior Tribunal Federal. Esta seria, de algum
modo, uma liberalidade da R'clatoria se aceitasse substi
tuir uma figura inexistente por uma figura existente, por
que, do contrário, sou obrigado a interromper aqui e não
dar prosseguimento à discussão da matéria. Depois tere-
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mos a díscussão do mérito, se eu prosseguir com a dis
cussão da matéria. Vi que V. Ex.a enveredava pela dís
cussão do mérito, mas, antes do mérito, quero saber exa
tamente isto.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,
'evidentemente a Relatoria não pode deixar de aceitar o
critério 'estabelecido pela Presidência, pois, se ela consi
dera a emenda prejudicada, não nos compete adentrar
no mérito, embora pudéssemos facilmente fazê-lo. Por
isto mesmo, nos reservamos para tratar do assunto em
outra oportunidade, se assim o entender V. Ex.a, que tão
nobremente preside os trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sr. Cons
tituinte Vivaldo Barbosa, pela praxe da Casa, em que as
correções devem ser fitas antes do enunciado da maté
ria, não havendo V. Ex.a feito lastimo profundamente
não dar prosseguimento à discussão.

Destaque n.? 001897-87 do Sr. Luiz Inácio Lula
da Silva - Emenda n.> ES-30315-5, do Sr. Plínio
Arruda Sampaio, "que inclui artigo e incisos no
Capítulo IV, Título IV, do Substitutivo n.O 2)".
(338.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Requeri
mento de preferência para a votação do Destaque n.o 1897,
do Constituinte Roberto Freire.

Em votação a preferência.

Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Aprovada a preferência.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte José Ignácio Ferreira, para uma
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes:

Tenho em mãos a planilha de controle de votação
que, parece-me, é o que orienta o Plenário como, aliás,
em qualquer Plenário, haveria necessidade de um mínimo
de ordenação, para que o Plenário se sentisse em condi
ções de conforto mínimo para votar as matérias. Isto não
tem sido feito no Plenário da Comissão de Sistematização.
Note V. Ex.a que, ao chegarmos aqui, recebemos, às vezes
minutos depois, às vezes quase uma hora depois, e já hou
ve isto, essa planilha de controle de votação. Então, não
há condição para o que seria o mínimo que se poderia
-dar a um Constituinte responsável - e todos o somos 
para examinar previamente matéria por matéria, ,8 che
gar em condições de enfrentar a discussão e a votação.
Apesar disto, temos suportado essa situação, porque veri
ficamos que a premência dos trabalhos exige que ela
ocorra. Isto é um contra-senso, porque, se vamos discutir
e votar alguma coisa, precisaríamos, no mínimo, de con
dição prévia para fazê-lo, uma preparação prévia para
fazê-lo. Ainda assim, temos admitido essa situação, que
é um contra-senso. Mas vê V. Ex.a que nem isto é obede
cido na Casa.

Estou fazendo um apelo à Presidência, fazendo um
apelo à Mesa, evidentemente construído através da ques
tão de ordem que formulo, no sentido de que isto não
ocorra, no sentido de que não se altere a pauta mínima
dos trabalhos, traduzida por essa planilha de controle de
votação.

Esta, a questão de ordem que formulo a V. Ex.a, para
que tenhamos condições mínimas de, dentro dessa situa
ção de desconforto quase absoluto e de impossibilidade
de votar, dar continuidade aos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tentan
do dar solução à questão de ordem de V. Ex.a, gostaria
que V. Ex.a dissesse qual é a sua dificuldade no momento.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
A minha dificuldade é acompanhar os trabalhos de acor
do com o que me foi dado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mas a
planilha está sendo, agora de manhã, acompanhada ri
gorosamente. Provavelmente, V. Ex.a não ouviu a expli
cação que dei.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
Estou com ela na mão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Também
eu! No começo dos trabalhos, mostramos que havia três
pedidos de preferência relacionados com o problema da
Justiça Agrária. Levantei a questão, mostrei ao Plenário
que a primeira referência que se dava a isso era no art.
128, tratava-se da criação de uma nova Seção, que vinha
depois do Supremo Tribunal Federal; depois deveríamos
ter o Superior Tribunal de Justiça, depois os Tribunais
Regionais; deveríamos ter os Tribunais de Justiça do Tra
balho, os Tribunais de Juízes Militares, até concluir onde
colocar, de melhor, estas três propostas. E ouvidos os au
tores dos destaques, concluímos que a melhor condição
seria, exatamente, votar após o art. 129. Isto foi expres
sado sem nenhum protesto do Plenário. Por isto votamos
a Proposta Vivaldo Barbosa, que é a de n.> 123, e retor
namos ao 129. Talvez tenha sido falta de capacidade mi
nha de explicar.

a SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
Agradeço a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Constituinte Roberto Freire, autor do destaque.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - O des
taque foi solicitado de uma forma equivocada, porque o
meu é posterior. Trata da mesma matéria - da Justiça
Agrária a nível federal -, mas esta é do Constituinte
Luiz Inácio Lula da Silva. Quem vai falar é o Consti
tuinte Plínio Arruda Sampaio.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem razão.

a SR. CONSTITUINTE JOS:É LINS - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - A questão
levantada pelo Constituinte José Ignácio Ferreira é bas
tante simples. Há uma lista de destaques preferenciais
que é distribuída pelo conjunto das Lideranças e qU~
vem sendo rigorosamente seguida.

Ocorre que entram algumas preferências, que são
decididas no Plenário. O problema seria resolvido se na
medida em que esses pedidos de preferência entras;em
fossem incluídos nessa lista. '

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Seria o
ideal. Mas a sobrecarga sobre a Secretaria é brutal.
Enquanto vamos para nossa casa, ela fica trabalhando
aqui até de madrugada, organizando isto. Subitamente
chegam constituintes trazendo pedidos de preferência,
baseados no que a Consolidação permite - um décimo
dos assinantes. Somos obrigados a recebê-los. Nesta hora
teríamos que mandar reproduzir a matéria e entregá-l~
a todos os Constituintes. Seria o ideal.

Isso tudo foi explicado verbalmente. III só uma questão
de paciência.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
esses de~taques, entraram ontem; bastaria incluí-los na
mesma Iísta: nume~o do destaque, nome do autor, número
da emenda e o artigo.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
V. Ex.a que traga a sua contribuição à Mesa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Levarei. Agra
deço a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há uma
índícaçâo para o Constituinte Plinio Arruda Sampaio de
fender o destaque.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr Presidente, srs, Constituintes, a emenda que venho
defender sobre a Justiça Agrária é idêntica à emenda do
Constituinte Roberto Freire sobre a mesma matéria, e
idêntica à do Constituinte Asdrubal Bentes, também sobre
a mesma matéria. Na verdade, o sistema de preferências
obriga a que apenas uma emenda seja colocada em Ple
nário. Na verdade, o que há aqui é uma co-autoria, uma
co-autoria que muito me honra e da qual espero tirar
proveito, para mostrar aos colegas que esta não é uma
iniciativa de natureza pessoal e isolada, mas responde
a um sentimento comum de vários Srs. Constituintes.

Gostaria de chamar a atenção, em defesa desta emen
da coletiva, para dois argumentos apenas. Primeiro, ela
cria a Justiça Agrária. Nós temos a Justiça Trabalhista,
a Justiça Militar, o Tribunal Federal de Recursos, a Jus
tiça Eleitoral; temos várias Justiças especializadas. Acha
mos, os autores desta emenda, que, assim como existem
essas Justiças especializadas, está mais que justificada,
neste País, a criação de uma Justiça Agrária para dirimir
rapidamente os litígios de natureza fundiária, os litígios
relativos ao contrato agrário que não seja o contrato
trabalhista, o contrato capitalista, mas aquílo que se refe
re ao problema da terra rural, da terra no campo, no
Brasil.

Gostaria de colocar apenas dois argumentos em favor
desta tese. O primeiro é a prolíreraçâo dos conflitos no
campo. O nosso campo está realmente conflagrado, se
considerarmos o número de pessoas em conflitos e de
conflitos que desbordam para a violência e para a vio
lência física. Não quero cansar os colegas com a citação
de estatísticas de casos de mortes, de ferimentos leves
e graves, de processos criminais oriundos de conflitos
agrários. Por quê? Porque as questões de terra vagam
pelos corredores dos Tribunais anos e anos sem solução,
Neste País não há como solucionar um problema fundiá
rio em um tempo hábil para evitar que a questão evolua
para o conflito físico entre as partes. lii preciso pôr um
cobro nisso, é preciso terminar essa aberração e essa dis
torção e isto só será feito se tivermos uma Justiça espe
cializada no julgamento desses problemas. O segundo
argumento é o mesmo que usei na Subcomissão do Poder
Judiciário e do Ministério Público e que, acredito, foi o
argumento decisivo para conseguir dos mais colegas o
apoio a este texto que, agora, quero reintroduzir no Subs
titutivo do Relator Bernardo Cabral e que, inexplicavel
mente, foi retirado durante as etapas superiores do pro
cesso. O argumento é o seguinte: quando a classe dos
trabalhadores urbanos foi elevada ao nível de ser consi
derada, politicamente, uma força atuante, resolveu a
sociedade brasileira dar cidadania ao trabalhador, e,
quando deu cídadanía ao trabalhador da cidade, criou a
sua Justiça especializada, esta louvada Justiça Trabalhis
ta que, em todas as nossas audiências populares, foi con
siderada o ramo da Justiça que atendia com mais presteza
e com mais rapidez os litigantes que a buscavam.

Do modo que penso, se é intenção da Assembléia
Nacional Constituinte dar cidadania ao homem do campo,
de integrá-lo na sociedade brasileira, acho que é curíal,
é uma decorrência lógica que esse homem consiga ter a
sua Justiça, aquela a que S. Ex.a se refere como a Justiça
que foi formada para lhe dar atenção. O texto é gené
rico, cria apenas os princípios gerais, estabelece a sim
plicidade, a moralidade.

Finalmente, para concluir, Sr. Presidente, S. Ex.a abre
a todos nós a oportunidade de fazer justiça a esta parte
da nossa população que até hoje não teve justiça.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Como
não há oradores inscritos, consulto a Relatoria se deseja
falar. (Pausa)

Tem a palavra o Sr. Relator Adolfo Oliveira.
O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,

o Relator-Geral pede a manutenção do texto quando,
por vez primeira, surge a vinculação de juízes federais
ao pr-oblema da reforma agrária. ,

A Relatoria não vê viabilidade na criação de toda
uma custosa e grande estrutura de uma nova Justiça
para atender a uma situação que se deseja transitória.

A reforma agrária, com efeito, uma vez cumprida a
sua execução, se esgota, termina. E o que fazer de toda
uma estrutura organizada, aparelhada e montada para se
constituir numa nova Justiça, na Justiça Agrária? Muito
melhor, em princípio, é aparelhar devidamente, seja a
nossa Justiça Federal, seja admitirmos a Justiça dos Esta
dos, para a execução desses nobres misteres de cuidar
do interesse do pobre e desassistido trabalhador do campo.

Por todas estas razões, a Relatoria pede a manuten
ção do texto e se dispõe a examinar emendas que porven
tura surjam no sentido de tornar mais eficaz o aparelha
mento do sistema judiciário existente, para o atendimento
das causas agrárias. Por isto mesmo, é contrária à emenda.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Estou sendo informado de que o autor teria excluído da
emenda os incisos IH e IV. Gostaria que a Mesa me con
firmasse. Refere-se à emenda que está sendo discutida
agora pelo Constituinte Plínio Arruda Sampaio?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Trata-se
da Emenda n.o 30315, com a supressão dos incisos H e IH.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Reservo-me, então, para votar na emenda seguinte, que
estrutura melhor a Justiça Agrária.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Artur da Távola, Cristina Tavares, Fran
cisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Fogaça, Nelton Frie
drich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Sigmaringa
Seixas, Antonio Mariz, Jorge Rage, José Costa, Miro Tei
xeíra, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vilson Souza, José
Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Joaquim Bevilácqua, Plínio Arruda Sam
paio, José Genoíno, Aldo Arantes, Roberto Freire, Jamil
Haddad. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituin
tes: Aluízio Campos, Antônio Britto, Celso Dourado, Egí
dio Ferreira Lima, Ibsen Pinheiro, José Richa, Manoel
Moreira, Milton Reis, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Rai
mundo Bezerra, Rodrigues Palma, Wilson Martins, Israel
Pinheiro, João Agripino, José Carlos Grecco, José Tavares,
Michel Temer, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Christó
vam Chiaradia, Edme Tavares, José Lins, Luís Eduardo,
Mário Assad, Oscar Corrêa, Sandra Cavalcanti, Jofran
Frejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Paes Landim, Simão
sessím, Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder Reis
Darcy Pozza, Bonifácio de Andrada, Adolfo Oliveira ~
Siqueira Campos. ABSTENÇãO dos Senhores Constituintes
Tinoco e Jarbas Passarinho.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 28 Constituintes;
votaram NãO 38 Const.ituintes; abstiveram-se de votar
2 Constituintes. Total: 68 votos. O Destaque foi prejudi
cado por falta de quorum qualificado.

Se me permite o Plenário, gostaria de chamar a aten
ção para o que acaba de acontecer: nós, apesar de todo
o cuidado que tivemos, na votação, de solicitar que os
titulares sentassem e registrassem os seus votos, tivemos,
inicialmente, apenas um terço dos votos da Comissão
registrados no painel. Em conseqüência, a votação nomi
nal praticamente ficou igual à inexistência do painel.

Então, é um pedido para que os titulares votem, para
ganhar-se tempo.

Requerimento de preferência do Constituinte Roberto
Freire sobre o Destaque n.? 3546.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, trata-se de matéria idêntica à que foi votada
anteriormente e há possibilidade, nesta questão, de haver
um grande acordo ou, pelo menos, um consenso razoável
em torno de uma emenda que trata da estadualização
e aplicação, de imediato, da questão da Vara Agrária.
Daí solicitar a retirada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirados
a preferência e o destaque.

Destaque n.? 003563-87 - Emenda n.? ES
32633-3, do Sr. Roberto Freire, "que acrescenta
seção ao Capítulo IV do Título V do Substituti
vo n.O 1 (Capítulo IV, Título IV do Substitutivo
n.o 2)". (339.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Segue
um requerimento de preferência, de autoria do mesmo
Constituinte Roberto Freire, para o Destaque n.? 3563,
referente à Emenda n.o ES-32633.

Os Srs. Constituintes que estão de acordo com a pre-
ferência permaneçam sentados. (Pausa)

Preferência concedida.
Passo à votação do destaque.
Chamo a atenção dos Srs. Constituintes para que, em

tempo oportuno, o autor da emenda elimina o último
artigo da emenda, que classificamos de art. 2.°, porque
se trata de dois artigos. O último artigo diz: -

"O disposto no artigo anterior se aplica espe
cialmente no que refere à reforma agrária."

Está eliminado, por iniciativa do autor da emenda.

Portanto, temos apenas o art. 1.0 e seu parágrafo
único para ser votado.

Dou a palavra ao Constituinte Roberto Freire.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, inicialmente, todos imaginá
vamos implantar no País a Justiça Agrária, quase a mes
ma estrutura que tivemos com a Justiça do Trabalho,
tentando dar especificidade exatamente aos conflitos fun
diários no Brasil a nível do Judiciário.

Foi apresentada uma emenda pelo Constituinte Plínio
Arruda Sampaio, por nós e pelo Constituinte Asdrubal
Bentes, assim como por vários outros.

Evidentemente que essa emenda, que tratava da cria
ção da Justiça Agrária, ficou demonstrado pela votação,
não conseguia a maioria, ou não a conseguiu, nem teve
consenso em torno dela. Não é uma discussão simples,
até porque envolve também questões da própria demo
cratização do poder, que deve ser analizada também em
relação ao Judiciário. Há discussões se seria mais inte
ressante, inclusive levando-se em conta questões de com
petência, que a questão agrária, as questões fundiárias

tivessem as suas resoluções ou prevenções a nível da
Justiça Estadual, imaginando, inclusive, que, a este nível,
o Poder Judiciário, apesar de, num primeiro momento,
nos Estados mais atrasados, nos Estados sob domínio de
oligarquias rurais, ficar um Poder mais flexível aos inte
resses dessa oligarquia e dos latifundiários, no primeiro
momento, mas, posteriormente, através do próprio pro
cesso de dirimir conflitos, a questão do contraditório aí
se instalava também a nível das pressões da sociedade,
imaginando-se, dessa forma, criarmos também uma alter
nativa que pode ser inclusive implantada de imediato,
ter o caráter de rapidez na sua implantação.

Por quê? A Justiça federal - e nós a conhecemos 
é lenta na sua implantação, haja vista os Tribunais de
Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho que dificil
mente atinge a todo o País, a todos os municípios onde
há o conflito assalariado.

Há quantos anos foi criada a Justiça do Trabalho?
E não a temos ainda nacionalmente implantada em todos
os municípios onde há o conflito trabalhista. A Justiça
que trate da questão agrária a nível dos Estados pode
ser criada de imediato através das Varas com entrâncias
especiais. Já existe a estrutura e para isto estão prepa
rados os Tribunais de Justica do Estado. Essa é a alter
nativa. Acredito que sobre ela pode haver consenso, em
bora possa não ser a melhor, mas é a possível agora.
Portanto, defendemos a aprovação desta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra, para encaminhar, o Constituinte José Costa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, a justificação tem de ser curta
como a emenda proposta pelo Constituinte Roberto Frei
re, A despeito de concisa, não deixa de ser oportuna e
eficiente.

O texto da Emenda n.O 32633 é o seguinte:

"Art. Para prevenir e dirimir conflitos
fundiários, o Tribunal de Justiça designará juízes
de entrância especíal, com competência exclusiva
para questões agrárias.

Parágrafo único. Para o exercício das fun
ções previstas no caput deste artigo, o juiz se
deslocará até o local do conflito sempre que ne
cessário à eficiente prestação jurisdicional."

Sr. Presidente, reconheço que a emenda proposta pelo
Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, e que foi susten
tada aqui pelo eminente Constituinte Plínio Arruda Sam
paio, sobre ser mais completa, sobre ser mais bem elabo
rada, mais sofisticada, é também de mais difícil implan
tação, pela simples razão de que seria necessário montar
toda uma estrutura, todo um aparato sobre esta denomi
nação de Justiça Agrária, para que ela evidentemente
pudesse funcionar no País. Já a emenda do eminentê
Constituinte Roberto Freire encontra uma estrutura pre
parada. E com ligeiras adaptações na Lei Orgânica da
1I4agistra~ura. e na le!Iisl:;tção ordinária federal, no que
dIZ respeito a competêncía, essa Justiça Agrária poderá
funcionar plenamente.

De modo que votei favoravelmente à emenda do
Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, embora conside
rasse que, em ~unção das circunstâncias, a emenda pro
posta pelo eminente Constituinte Roberto Freire seria
em verdade, mais prática e teria a grande virtude dê
poder ser implementada imediatamente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente e
Srs. membros da Comissão de Sistematização a Relataria
por unanimidade dos seus integrantes vê n~ emenda d~
Constituinte Roberto Freire uma Pos~ibilidade concreta
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de agilização da Justiça, no que se refere às questões do
Direito Agrário. Portanto, manifesta-se favorável à emen
da, na medida em que ela não retira a competência
última da Justiça dos juízes federais, já que os Tribunais
Regionais Federal é que decidirão, em grau de recurso,
a questão quando se tratar de Direito Agrário.

Portanto, uma vez que permite a agilização e não
ãesestrutura a Justiça comum, porque tratar-se-á apenas
de um deslocamento funcional de um juiz para essa tarefa
e missão, a Relatoria é favorável à emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Celso Dourado, Cristina Ta
vares, Egídio Ferreira Lima, Francisco Pinto, Haroldo
Sabóia, Ibsen Pinheiro, José Fogaça, José Paulo Bisol, José
Richa, José Ulisses de Oliveira, Nelson Carneiro, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima
Filho, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Rodrigues palma,
Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins,
Antonio Mariz, Euclides Scalco, Israel Pinheiro, João Agri
pino, Jorge Hage, José Carlos Grecco, José Costa, José
Tavares, Michel Temer, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Uldu
rico Pinto, Vicente Bogo, Vilson SOuza, Aloysio Chaves,
Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Francisco Benja
mim Inocêncio Oliveira, osé Lins, Mário Assad, Oscar
Corrêa, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Paes Landim, Si
mão Sessim, Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza, Jarbas Passarinho, Adylson Motta, Bonifácio
de Andrada, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão,
Francisco Rossi, Gastone !Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oli
veira, Siqueira Campos, Aldo Arantes, Roberto Freire, Beth
AziZe. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes:
José Ignácio Fererira, Manoel Moreira, Luís Eduardo.
ABSTENÇAO do Senhor Constituinte Eraldo Tinoco.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 71 Constituintes;
votaram NÃO 3 Constituintes; Absteve-se de votar 1
Constituinte. Total: 75 votos. O Destaque foi aprovado.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte Miro Teixeira, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes: na redação do Substitutivo
n.O 1 apresentei uma emenda corrigindo o parágrafo único
do art. 137.

O parágrafo único diz:

"O Tribunal íRegional Eleitoral elegerá, dentre
os desembargadores, seu Presidente e Vice-Presi
dente, exercendo este último a Corregedoria."

Na justificação assinalei que poderíamos cair no se
guinte problema: no caso de o Vice-Presidente, que é o
Corregedor, ter que assumir a Presidência, por impedi
mento do Presidente, ficaria S. Ex.a sendo o Presidente e
Vice-Presidente e o Corregedor, o que naturalmente não
foi o objetivo do Sr. Relator.

O Sr. Relator acolheu, na época, a minha emenda. Não
sei exatamente o que se passou, porque o texto foi manti
do. Então, consta, aqui, que o Vice-Presidente exercerá a
Corregedoria.

Levanto esta questão de ordem para ouvir o Relator,
a fim de saber se nos valeríamos do recurso regimental do
destaque, da preferência, ou se o Relator concordaria em

fazer a correção. Consultei os Lideres do PMDB - Eucli
des Scalco, do PTB - Gastone Righi, o Líder Vivaldo Bar
bosa e o Líder Plínio Arruda Sampaio. Todos concordam
com o Corregedor, no caso de se desejar fazer a correção.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
o Constituinte Miro Teixeira tem razão. Na época devida
deve ter ocorrido um lapso e, como é um problema reda
cional, depois com as Lideranças reunidas corrigiremos.
Seria suprimida a parte "exercendo este último a Corre
gedoria".

. O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Creio que
ISSO, Constituinte Miro Teixeira, deveria ter sido feito no
momento em que foram publicadas erradas. Mas já tive
mos precedentes, em que, estando o Relator de acordo, por
ser uma questão de redação, se aceitou. E de algum modo
significa a redução de uma votação, já que todos estão
de acordo.

Destaque D.O 004683-87 - Emenda n.O ES
32219-2, do Sr. Nelson Jobim, "que substitui o § 1.°
do art. 130 do Substitutivo D.O 2 suprime a letra
"b" do mesmo parágrafo e substitui o § 2.° do
mesmo artigo". (340.a votação

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
mesa, requerimento de preferência, que será lido pelo
Sr. l.°-Secretário.

É lido O seguinte Requerimento de Preferência:
Destaque n. O 4683 Deputado Nelson Jobim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção a preferência.

Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Aprovada a preferência.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Nelson Jobim, para
defender o seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, a Emenda n.o 32219, por mim
subscrita e destacada, visa, fundamentalmente, suprimir
da Justiça Trabalhista, nos Tribunais, os juízes classistas.
Modifica o texto, no sentido de dar ao Tribunal Superior
do Trabalho vinte e cinco membros togados e vitalícios,
fazendo basicamente suprimir do segundo grau da Justiça
do Trabalho, mantendo, nas Juntas de Conciliação e Jul
gamento, os juízes classistas, ou seja, os vogais represen
tantes dos trabalhadores e representantes dos emprega
dores.

Este, o objetivo básico do destaque.

Eu chamaria a atenção dos Srs. Constituintes sobre
este tema de real importância, porque diz respeito à Cons
tituição e à estrutura do Poder Judiciário Trabalhista,
lembrando alguns dados históricos que nos dão a com
preensão de por que no nosso sistema há representação
tripartite na estrutura do Poder Judiciário Trabalhista.
Após a Revolução de 30, mais exatamente em agosto de
1932, veio do Governo Provisório o Decreto n.o 21761, que
criou o Sistema de Negociações Coletivas. Com o advento
desse sistema, ligado ao Poder Executivo, criaram-se, logo
a seguir, em maio de 1932,as Comissões Mistas de Concilia
ção, pelo Decreto n.o 21396. As Comissões Mistas de Conci
liação começaram a criar a figura ou a introduzir, dentro
das negociações coletivas, a representação tripartite: o
Estado, o empregador e o empregado. Em novembro de
1932, houve novo decreto do Governo, criando as Juntas
de Conciliação e Julgamento, vinculadas ao Ministério do
Trabalho, e de representação tripartite: trabalhadores,
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empregadores e o Estado. Posteriormente, em 1937, a Cons
tituição "polaca" do golpe do Estado Novo instituiu a Jus
tiça do Trabalho até então reduzida às Juntas de Concilia
ção e JulgamentO, vinculada ao Ministério do Trabalho, ou
seja ao Poder Executivo. Ela trouxe para dentro da Jus
tiça' do Trabalho de molde executivo o model9 das. Jun~as
de Conciliação e Julgamento de representação trípartíte,
Com a Constituição de 1946, a Justiça do Trabalho passou
a integrar o Poder Judiciário, trazendo toda a experiência
de conciliação existente no Juízo administrativo do Poder
Executivo e a figura do [uíz classista.

A emenda visa suprimir o juiz classista dos Tribunais
do Trabalho, quer dos Tribunais de segundo grau, os Tri
bunais Regionais, quer do Superior Tribunal do Trabalho,
mantendo, no entanto, a representação dos empregadores
e empregados nas Juntas de Conciliação e Julgamento.

E qual o fundamento da emenda? Observem que histo
ricamente esta participação dos trabalhadores e emprega
dores nas Juntas de Conciliação e Julgamento vem das
Juntas, estas modeladas junto ao Poder Executivo, eram
basicamente órgãos paritários de arbitragem, exatamente
onde se justifica e se legitima a participação de trabalha
dores e empregados, ou seja, em órgãos paritários de arbi
tragem de negociações coletivas ou individuais.

No entanto, introduzir modelo dos órgãos de arbitra
gem dentro do Poder Judiciário é desconhecer a função do
Poder Judiciário, que é exatamente a aplicação do direito
objetivo produzido pelo sistema legal.

O sistema legislativo nosso produz a legislação do
trabalho, rticula todas as relações do trabalho e requer
para a sua aplicação a junção de um instituto e de um
trabalho, articula todas as relações do trabalho e requer
neste sentido.

A experiência que se tem com o fundamento dos juí
zes classistas nos tribunais é de longa data denunciada nos
grandes congressos de advogados e magistrados trabalhis
tas.

É necessário, portanto, Srs. Constituintes, ajustemos
essa deformação que vem de 46, e que dcorre de 1937, do
modelo corporativista da Constituição de 1937, fascista,
que introduziu representação corporativistas dentro da
Justiça.

É isto, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNACIO FERREIRA 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Constituinte José Ignácio Ferreira, para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNACIO FERREIRA 
Sr. Presidente, apenas para pedir à Mesa uma retificação
com relação ao meu voto anteriormente.

Votai SIM, mas apareceu no quadro NÃO.

Peço a V. Ex.a que faça a retíücaçâo, se possível.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nesses
casos, a declaração consta dos Anais.

Tem a palavra o nobre Constituinte Nelson Carneiro,
para encaminhar contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, Srs. constituintes, é muito difícil ocupar esta
tribuna para contestar alguma proposição aqui defendida
pelo nobre Constituinte Nelson Jobim. S. Ex.a é favorável
à presença de empregados e empregadores nas Juntas de
Conciliação, mas não admite ou pretende a exclusão nos
Tribunais de Trabalho.

Sr. PNsidente, parece que esse problema já está re
solvido pela própria Comissão de Sistematização, quando,
acolhendo emenda de minha autoria, decidiu, e consta
como art. 12 da redação final, o texto seguinte, para °
qual peço a atenção do Plenário:

"É assegurada a participação de trabalhado
res e empregadores em todos os órgãos onde seus
interesses profissionais ou previdenciários sejam
objeto de discussão e deliberação."

Ora. os Tribunais de Trabalho são órgãos do Poder
Judiciário. Portanto, "órgãos", aqui, não pode ser excluí
do.

Quando aprovamos aqui a imperiosa presença de em
pregados e empregadores em todos os órgãos que lhes di
zem respeito, onde os seus interesses profissionais ou pre
videnciários sejam objeto de discussão e deliberação, já
estamos incluindo entre esses órgãos os Tribunais de Tra
balho, onde os trabalhadores defendem, junto com os em
pregadores, os seus interesses profissionais ou prevíden
ciários. Acredito que, só por aí, está excluída a reivindi
cação, a proposta do nobre Constituinte Nelson Jobim.
Não podemos, portanto, fazer, agora, uma exceção a essa
regra geral. A regra geral é que em todos os órgãos, in
clusive na Justiça do Trabalho, onde houver interesses
de empregados e empregadores, haverá sempre represen
tantes dos empregados e dos empregadores.

Por isto, Sr. Presidente, somente por isto, sem descer
a outras considerações, peço que a Comissão, coerente
com o que já aprovou, rejeite. É a primeira vez que peço
que rejeitem uma proposição da autoria do ilustre Cons
tituinte Nelson Jobim, mas cumpro o dever de pedir que
rejeitem a Emenda Nelson Jobim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Relator José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, a
Relatoria considera que esta é uma matéria que vem sen
do mantida em todas as instâncias de discussão, em todo
este proj ato democrático de construção do texto consti
tucional, desde a Subcomissão do Poder Judiciário e do
Ministério Público, passando pela Comissão da Organi
zação dos Poderes e Sistema de Governo. A posição da
Relatoria é pela manutenção desta linha originária da
Comissão e das Subcomissões.

Portanto, é com pesar, inclusive com todo o respeito
a esse grande Constitucionalista e emérito Membro desta
Comissão, o Sr. Constituinte Nelson Jobim, mesmo pon
derando sobre o valor da sua argumentação, a posição
da Relatoria é eontrárta à emenda e pela manutenção do
texto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes S·enhores Constituintes:
Ademir Andrade, Artur da Távola, Egídio Ferreira Lima,
Ibsen Pinheiro, Nelson Jobim, Sigmaringa Seixas Eucli
des Scalco, Jorge Hage, José Tavares, Michel Tanier Ul
duríco Pinto, Vicente Bogo, José Maurício, Luiz Salo'mão,
Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio Aldo
Arantes. Votaram NÃO os seguintes Senhores ConsÚtuin
tes: Antônio Britto, Bernardo Cabral, Cristina Tavares,
Fernando Bezerra Coelho, Francisco Pinto, Haroldo Sa
bóia, José Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol
José Richa, José Ulíssas de Oliveira, Manoel Moreira, Nel~
son Carneiro, Nelton Friedrich, Nilson Gibson Paulo Ra
mos, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Wilson Mar
tins, Antonio Mariz, Israel Pinheiro, João Agripino, José
Carlos Grecco, José Costa, Miro Teixeira Octávio Elísio
Vilson Souza, Alceni Guerra, Aloysio éhaves Arnald~
Prieto, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francis~o Benja
min, Inocêncio Oliveira, José Lourenço, Luís Eduardo, Má-
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rio Assad, Oscar Corrêa, Ricardo Fiúza, Sandra Caval
canti, Enoc Vieira, Jofran FNjat, Jonas Pinheiro, Simão
Sessim, Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza, Jarbas Passarinho, Adylson Motta, Bonifá
cio de Andrada, Bocayuva Cunha, Francisco Rossi, Gas
tone Righi, Sólon Borges dos Reis, Adolfo Oliveira, Si
queira Campos, Roberto Freire e Beth Azize. ABSTENÇÃO
do seguinte Senhor Constituinte Oswaldo Lima Filho.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 17 Constituintes;
votaram NAO 58 Constituintes: absteve-se de votar 1
Constituinte. Total: 76 votos. O Destaque foi rejeitado.

Destaque n," 004781-87 - Emenda n.o ES
33320-8, do Sr. Egídio Ferreira Lima, "que dá no
va redação ao § 1.° do art. 157 do Substitutivo n,? 1
(art. 130, § 1.0 do Substitutivo n.O 2)". (341.a vo
tação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
mesa, requerimento de preferência para a Emenda n.? ES
33320 ao Primeiro Substitutivo. Iniciativa do Constituin
te Egídio Ferreira Lima.

Em votação a preferência.

Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram ficar
sentados. (Pausa)

Concedida a preferência.

Tem a palavra o nobre Constituinte Egídio Ferreira
Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes:

Esta emenda visa, tão-somente, ampliar a composição
do TST - Tribunal Superior do Trabalho.

O Projeto prevê 23 membros; a emenda amplia para
27. E por que o faz? Para permitir que o TST componha
5 turmas; com 23 membros ele apenas comporá 4 turmas.

O TST tem a mesma composição, praticamente, des
de a sua origem.

A Constituição de 1967 já previa o número atual de 17
membros.

Essa ampliação é indispensável. Sabemos todos da im
portância da Justiça do 'I'rabalho e do seu Tribunal Su
perior. É a Justiça que dirime a luta de classes, o confli
to entre o capital e o trabalho, 'a seu papel tem sido fun
damental para a evolução da classe trabalhadora e do
próprio empresariado, de um lado, com relação às suas
conquistas, e de outro, com relação ao desenvolvimento
do País.

Com 25 membros, o TST poderá ter 5 turmas, deixan
do livras 2 membros: um, que será o Presidente; outro,
que será o Corregedor.

Desde a última alteração da composição do TST até
esta fase, quando já se vão décadas, o País praticamente
passou pela revolução industrial e já inicia a revolução
tecnológica.

É fundamental que se amplie de três para cinco tur
mas e, na composição geral, para 27 membros. A emenda
não toca em outra questão, apenas remaneja numerica
mente a distríbuíçâo dos juízes togados pelas classes dos
trabalhadores 'e empresarial e as cotas do Mínístérío Pú
blico e de advogados; não reedita nem traz de volta 8J
questão do classista - já decidida aqui na emenda ante
rior.

Votando por esta emenda, o Plenário tão-somente
estará dando condições ao Tribunal para atuar com mais
agíüdade, para agir com mais '8~iciêThcia, para melhor
atender aos interesses que batem a sua porta por deter
minação constitucional.

Espero que todos aprovem a emenda, atendendo a um
pleito de empregadores, empregados, do próprio Tribunal
e da classe de advogados.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
falar a favor, dou a palavra ao Constituinte Aloysio Cha
ves.

o SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

A emenda apresentada pelo nobre Constituinte Egídio
Ferl'eira Lima, além dos méritos que S. Ex.a ressaltou, é
imprescindível para 'corrigir uma contradição que se con
tém no projeto apresentado ao exame desta Comissão. Es
tabelece o art. 130, § 1.0, a composição do Tribunal Supe
rior do Trabalho em 23 membros. Em seguida, logo na
letra "a", em quinze [uízes togados ,e vitalícios, sendo nove
juízes da carreira do Tr,abalho, três dentre adgovados de
notório saber e três dentre representantes do Ministério
Público. Então, teríamos uma composição de 23 membros
mais seis, sendo três advogados 'a três do Ministério Pú
blico, quando o art. 110 estabelece que na composição dos
Tribunais haverá 1/5 dos lugares dos Tribunais Regionais
Federais, dos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal
e Territóríos, que serão compostos de membros do Minis
tério Público -3 de advogados de notório saber. Ora, seis
constituem 1/5 de 30 e jamais 1/5 de 23. E, a prevalecer
a composição que agora se pretende corrigir com a emen
da do nobre Constituinte Egídio Ferreir.a Lima, teríamos
um absurdo estabelecído dentro do Projeto: elevando pa
ra 27, seis passará a ser 1/5 de 30. Como o número é in
<completo, ter-se-ia que arredondar e não haveria qual
quer contradição. O preceito ficaria perfeitamente ajus
tado à norma geral que está no art. 1W do Proj-eto de
Constituição.

Por estes fundamentos, Sr. Presidente, além dos ou
tros que foram aduzidos pelo nobre Constituinte Egídio
Ferreira Lima, sou ínteíramente favorável à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Adolfo Olíveíra) - Sr. Presidente,
a Relataria, atendendo, inclusive, à orientação do emi
nente Constituinte Bernardo Cabral, e pela unanimidade
dos seus três Relatores-Adjuntos, Constituintes José Fo
gaça, Antônio Carlos Konder Reis e o Orador, é favorável
à 'emenda em boa hora apresentada pelo nobre Consti
tuinte Egídio Ferreira Lima.

Realmente, torna-se necessárío, para não dizer quase
imprescindível, que se faça o ajuste do número de inte
grantes do Tribunal Superior do Trabalho, para viabilizar
o SeU funcionamento. As razões aduzidas pelo ilustre Au
tor do destaque, e brilhantemente aditadas pelo honrado
Constituinte Aloysio Chaves, terminam por convencer a
todos da necessidade de aprovação da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passarei
à votação.

Para esclarecímento dos Srs. Constituintes, chamo a
atenção para o fato de que o Deputado Egídio Ferreira
Lima, ao apresentar a emenda, fez a supressão de dois
vocábulos: na alínea "a" do art. 1.0 está escrito:

"Dezessete togados e vitalícios, dos quais onze
juízes de carreira."

A expressão "de carreira" está eliminada.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Cid Carvalho, Cristina Ta
vares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, José Fo
gaça, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa,
José Serra, José Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Nel-
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son Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gib
son, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra,
Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Sen
na, Antonio Mariz, Israel Pinheiro, João Agripino, Jorge
Hage, José Carlos Grecco, José Tavares, Michel Temer,
Miro Teixeira, Octávio Elísio, Ulduríeo Pinto, Vicenta Bo
go Vilson Souza, Afonso Arinos, Alceni Guerra, Aloysio
Chaves, Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco, Francisco Ben
jamim, Inocêncio Oliveira, José Lins, Luís Eduardo, Oscar
Corrêa, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira,
Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Mozarildo Cavalcanti, Paes
Landim, Simão sessím, Valmir Campelo, Antônio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Jarbas Passarinho, Adylson
Motta, José Maurício, Bocayuva Cunha, Luiz Salomão,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevílacqua, Adol
fo Oliveira, Siquaira Campos, Aldo Arantes, Roberto Frei
re, Beth Azize. Votaram NÃO os seguintes Senhores Cons
tituintes: Oswaldo Lima Filho, Plínio Arruda Sampaio e
José Genoíno.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 75 Constituintes;
votaram NÃO 3 Constituintes. Total: 78 votos. O Desta
que foi aprovado.

Temos um pedido de destaque apresentado pelo Cons
tituinte Virgildásio de Senna.

Como S. Ex.a não se encontra presente, ficam preju
dicados o destaque e a emenda. .

Destaque n.? 006462-87, do Sr. Adolfo Oliveira,
"que suprime o parágrafo único do art. 144 do
Substitutivo n.? 2". (342.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Requeri
mento de preferência para a votação do Destaque n.? 6462,
de autoria do Constituinte Adolfo Oliveira.

Supressão do art. 144, parágrafo único.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo per-
maneçam sentados, (Pausa)

Preferência concedida.

Tem a palavra o Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr. Pre
sidente e Srs. Constituintes, através desse destaque, pro
curamos suprimir do texto o que se contém no art. 144,
parágrafo único. Trata-se do conselho Nacional de Jus
tiça, órgão de controle externo do Poder Judiciário, a ser
Integrado com representantes do Ministério Público, da
Ordem dos Advogados, da Câmara dos Deputados, do Se
nado Federal e ainda da própria Magistratura.

Esse conselho tem por objetivo tutelar as atividades
do Poder Judiciário, exercer fiscalização sobre suas
atividades administrativas e funcionais, parecendo-nos,
Sr. Presidente, constituir-se em marca de humilhação
para o Poder Judiciário, eis que idêntico instrumento, ou
mesmo semelhante entidade, não existe para o Poder Le
gislativo nem para o Poder Executivo.

Para fiscalizar as contas, para exercer o próprio con
trole externo, já dispomos de instrumental eficiente, atra
vés do Tribunal de Contas da União.

Para exercer atividade de fiscalização disciplinar e
funcional, o próprio Poder Judiciário já exerce essa ativi
dade com rigor e com critério.

Ainda ontem, Sr. Presidente, tive notícia de que só
no Estado de São Paulo, graças à fiscalização e ao con
trole do Poder Judiciário, um Juiz de Direito está na
cadeia e quinze outros estão afastados de suas funções
por infrações praticadas, por falta de exação no cumpri
mento do dever funcional e por outras razões.

Pergunto, Sr. Presidente - já não falo em Poder -,
se alguma entidade representativa de classe aceitaria que

as suas atividades funcionais fossem policiadas por inte
grantes de outras agremiações. Falo, por exemplo, no
Conselho Nacional de Medicina, na Ordem dos Advogados
do Brasil e em tantas outras.

Ao Poder Judiciário de nosso País compete a todos
nós dar apoio, dar forças, dar instrumentos e dar recursos,
para que ele possa cumprir a sua nobre missão de equi
líbrío, de fator moderador das atividades dos demais
Poderes. Por isso mesmo, Sr. Presidente, apresentamos o
destaque com as devidas e prévias justificações e expli
cações desde a época em que esse artigo foi inserido no
texto do Substitutivo II do meu eminentíssimo e querido
amigo Relator-Geral Bernardo Cabral, que me isentou
do dever, que seria muito grato, de defender cada pala
vra, cada vírgula do trabalho que teve a honrada e
digníssima assinatura de S. Ex.a

Concluo, Sr. Presidente, dizendo que não estou falando
apenas em meu nome, estou falando em nome de muitos
Parlamentares, de muitos Constituintes, especialmente do
meu colega José Maria Eymael, da representação do PDC,
que comigo reparte a honra da iniciativa deste pedido
de destaque que submeto ao julgamento e à consideração
deste Plenário tão ilustre. (Muito bemt)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
encaminhar contra, tem a palavra o nobre Constituinte
Plínio Arruda Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a dispersão do Ple
nário não está permitindo que os Srs. COnstituintes te
nham bem presente a gravidade do que está sendo votado.
Aqui estamos votando matéria da maior importância. Uma
das idéias que está subjacente a todo trabalho que esta
mos fazendo é aquela de construir um Estado democrá
tico, que é aquele em que todos os Poderes prestam contas
a todos. O Poder Legislativo presta conta ao povo; o
Poder Executivo também presta contas ao povo e a esta
Casa; prestamos contas ao Executivo e ao Judiciário. Não
há por que existir um Poder que fique isento de prestar
contas.

Sr. Presidente, falo aqui de uma matéria delicada,
porque é fundamental que definamos claramente que con
tas o Judiciário deve prestar.

Devo dizer a V. Ex.a e aos colegas Constituintes que
sou filho de um grande juiz, e aprendi, na casa do meu
pai, que a consciência de um juiz é um templo sagrado
que ninguém tem o direito de penetrar; ninguém pode
exigir contas da sentença de um juiz, ninguém pode pres
síoná-lo para que decida desta ou daquela forma, mas
todos têm o direito de acompanhar o funcionamento da
organização judiciária. Esta organização judiciária tem
que estar sujeita ao controle da população, porque nin
guém está acima dela numa democracia.

'É isto que estamos buscando hoje aqui: uma forma
de fazer com que o Poder Judiciário também seja contro
lado e fiscalizado pela população.

Tenho algumas restrições à fórmula que está aqui.
Entendo que ela fala no funcionamento da Justiça, que
pode interferir na promoção de juízes e na sua penali
zação. Isto é matéria privativa do Poder Judiciário. Mas
o exercício financeiro, a análise das atividades, o exercício
administrativo, tudo isto sai fora do campo da jurisdição,
embora tenha muita relação com ele, porque é função
da moralidade e da eficiência com que é cumprido.

O melhor controle sobre o Poder Judiciário não se
daria até com este tipo de conselho, mas através de uma
audiência periódica do Presidente do Tribunal a esta
Casa, para, numa Comissão especializada, dar contas do
exercício financeiro e da atividade.

A sociedade não tem o direito, por exemplo, de per
guntar a um juiz por que julgou um mandado de segu-
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rança de um jeito ou de outro, mas tem o direito de
perguntar ao Tribunal Federal de Recursos por que a
distribuição de um processo a um juiz demora um ano,
tem o direito de perguntar ao Tribunal do Trabalho por
que um processo fica dois, três anos na pauta para ser
julgado. Isso tem que ser decidido aqui, nesta Casa, que
é a Casa do povo, que é a Casa, inclusive, que fornece
os meios ao Poder para que o poder se possa desempenhar.

Vim à tribuna, Sr. Presidente, para falar contra a
supressão deste texto, porque, se for suprimido, o Plenário
não terá oportunidade regimental de apreciar a proposta
e a emenda que estou apresentando, para que exista um
controle através do Poder Legislativo. Se os Constituintes
aceitarem a emenda supressíva, suprime-se o texto e não
&e poderão examinar outras hipóteses; se os Constituintes
votarem a favor da manutenção do texto, entrará em
seguida outra emenda que apresentará uma fórmula, na
minha opinião, mais adequada de exercer a fiscalização,
porque não entra no território sagrado do desempenho
funcional do juiz, mas entra no desempenho geral do
poder e do controle que sobre ele tem que ser exercido,
como sobre esta Casa e sobre o Executivo pelo povo bra
sileiro. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
encaminhar favoravelmente, tem a palavra o Constituinte
Aloysio Chaves.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, o nobre Constituinte Plínio
Arruda Sampaio pediu a atenção da Casa para esta emen
da, porque ela é realmente de importância, de significa
ção extraordinária, excepcional.

Acredito que na estruturação dos Poderes. na defini
ção destes Poderes, como estamos tentando fazer no Pro
jeto de Constituição, não se pode inserir uma norma que
fere profundamente a autonomia do Poder Judiciário.

O art. 144 como está redigido, pretende que o Conse
lho Nacional 'de Justiça tenha competência, como órgão
de controle externo da atividade administrativa e do de
sempenho dos deveres funcionais do Poder Judiciário e do
Ministério Público.

Ora, Srs. Constituintes, como é possível manter a auto
nomia e a independência de três Poderes - do Legislativo,
do Executivo e do Judiciário - com um Conselho dessa
natureza, com um dispositivo redigido como este?

Tenho Sr. Presidente, que a matéria está suficiente
mente escÍarecida, quando se sabe que na parte adminis
trativa o Poder Judiciário, através dos seus Tribunais, dos
seus órgãos, está sob a fiscalização do Tribunal de Contas
da União, nos Estados, a Justiça Estadual, do Tribunal de
Contas dos Estados. Na parte do desempenho dos deveres
funcionais. através da Corregedoria Geral da Justiça e do
Conselho Nacional da Magistratura. Como adicionar esse
órgão novo, estranho à estrutura dos Poderes, sem que
brar a autonomia e a independência do Poder Judiciário?

Ao longo da minha vida pública, tenho meditado bas
tante a respeito da importância dos Poderes que integram
a República e, hoje, tenho para mim que o funcionamento
da democracia, como desejamos ver instalada neste País,
depende, fundamentalmente, do Poder Judiciário. Ao
contrário dos que muitos pensam, creio que reside no
Poder Judiciário forte, independente, autônomo, a garan
tia maior da democracia. Não reside apenas no Legislativo
e muito menos no Executivo, porque qualquer violência,
qualquer arbitrariedade praticada por um Presidente da
República ou por um prefeito pode ser corrigido pelo Poder
Judiciário. Nenhuma lesão ao direito individual escapa à
apreciação do Poder Judiciário. Atente esta Assembléia
Nacional Constituinte que foi um juiz federal quem afas
tou o ex-Presidente Nixon do exercício do seu alto cargo.
Não foi o impeacbment do Congresso americano. Foi ape-

nas a decisão de um juíz federal. li: preciso cercar esta
Magistratura de completa garantia de independência, inde
pendência que não consiste apenas em poder estruturar o
seu Regimento Interno e organizar os seus quadros admi
nistrativos, mas, sobretudo, em poder colocar-se sempre
acima de todas as pressões, de todas as contingências, de
todas as vicissitudes da vida pública, para afirmar os prin
cípios basilares da Justiça, mas, sobretudo, como guardião
e defensor supremo da Constituição Federal.

Creio, Sr. Presidente, como está redigido o artigo, é
uma ingerência externa inadmissível, contraria qualquer
dogma jurídico; rompe-se a tradição de independência do
Judiciário, afasta-se a garantia do julgamento imparcial
e insuspeito; enfim, vulnera-se, de maneira mortal, no
cerne, no âmbito, a independência do Poder Judiciário.

Apelo a esta Comissão aceite a emenda, para excluir
do projeto este dispositivo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, para encaminhar contra, o Constituinte Nelson
Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

O tema que agora esta Casa e esta Comissão enfrentam
" de relevância absoluta na estruturação do Projeto de
Constituição que esta Comissão tem o dever de enviar a
Plenário e que chegará a Plenário seguramente.

Sr. Presidente, a emenda do eminente Constituinte
Adolfo Oliveira pretende a supressão do Conselho Nacio
nal de Justiça, criado aqui no Projeto como órgão de con
trole externo do Poder Judiciário.

~ de se ver, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, uma
distinção fundamental que não foi feita aqui, desta tribuna,
que é a distinção entre atividade funcional e atividade
organizativa. Um juiz de Direito está submetido à lei no
que diz respeito à sua atividade funcional. Quando o juiz
decide, somente sua consciência e a lei o submetem. Em
hipótese alguma, pensa esta Casa, o Relator e a Relataria
que produziu esse Conselho, em colocar uma fiscalização
na atividade funcional da Magistratura. No entanto, o que
se quer é que a atividade organizativa do Poder Judiciário
se submeta à fiscalização e que esta fiscalização se produ
za por um órgão externo. ~ o exemplo que nós temos.

(É dado um aparte não solicitado)

O eminente Constituinte Nilson Gibson poderia aguar
dar e me ouvir?

Pois bem, Sr. Presidente, foi dito aqui que poderia
esse Conselho ser o produto de um trabalho fascista, ou
de um trabalho de poder, ou de terror.

Pergunto, Sr. Presidente e Srs. Membros desta Comis
são a Itália de 1948, que criou um Conselho desses, é fas
cista? A França de 1958, que possui um Conselho desses,
é fascista? A Venezuela de 1961, que tem um Conselho
desses, é fascista? Portugal de 1976 é fascista? O Peru de
1979 é fascista?

fÉ dado aparte não solicitado)

Sr. Presidente, solicita a V. Ex.a que se refira ao emi
nente Constituinte Nilson Gibson, que quer suprimir o
Conselho, que este momento não se concede aparte, nem
interrupção.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Permite
V. Ex.a um aparte?

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Peço a
V. Ex.a Sr. Presidente, me assegure a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Faço um
apelo, exatamente para que se cumpra o Regimento, no
mínimo, pelo menos. No encaminhamento não há apartes.
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Então, peço ao Constituinte Nilson Gibson que conte
nha o seu arroubo.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, continuando a minha exposição - peço a V. Ex.a
desconte a interrupção do meu tempo -, é de se notar
que este Projeto - e aqui está a observação fundamental
- concede a autonomia administrativa e financeira ao
Poder Judiciário - está lá no art. 117, coisa que não temos
na Constituição de 1969. Este Projeto mantém a autono
mia no art. 112, em que o Poder Judiciário poderá prover
os seus próprios cargos, e tpm toda uma estrutura admi
nistrativa de gestão de seus valores, porque participa, in
clusíve, na formação do Orçamento. l!: necessário que esta
Casa mantenha um órgão e uma instituição que possa
assegurar a fiscalização de um Poder que não tem fiscali
zação nessa estrutura.

Solicitaria a atenção dos Srs. Constituintes para ouvir
o que foi dito pelo eminente Processualista Calmon de
Passos, recentemente, em artigo na Folha de S. Paulo:

"O Executivo não foge à regra, submete-se à
fiscalização e à crítica do Legislativo, da opinião
pública, através dos meios de comunicação, res
ponde perante o Congresso e tem que ser subme
dito à avaliação popular, mediante o processo
eleitoral. São todos titulares de um Poder transi
tório, controlado, permanentemente devedor de
contas ao povo que o escolheu."

E, aí, pergunto ao eminente Constitucionalista: E os
Magistrados? Que povo os escolheu? Que povo os controla?
A que povo devem prestar contas? A que referendo se
submetem? Quem os pode responsabilizar e questionar?
Esta é a questão que está no fundo, Srs. Constituintes.

É necessária a manutenção do texto, mesmo porque,
logo a seguir, votaremos uma emenda, um destaque, de
autoria do eminente Constituinte José Maria Eymael, que
suprime a segunda parte do parágrafo único, asseguran
do, então, que possa a lei complementar discutir conve
nientemente sobre a estrutura desse conselho.

O fundamental, Srs. Constituintes, é que é necessário
ter-se em mente que essa fiscalização não se destina à
atividade funcional do juiz - neste ponto eles são livres,
têm autonomia e poder -, mas à atividade organizativa
que venha a prestar conta do que faz e do que deixa de
fazer, fundamentalmente do que deixa de fazer.

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

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, peço a palavra para fazer uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra a nobre Constituinte Cristina Tavares.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, parece-me que o processo que a Mesa submete
a este Plenário deverá ter, sobretudo, lisura e limpeza.

Sr. presidente, eu me inscrevi com a funcionária para
encaminhar esta votação; me inscrevi há dois dias. O
Constituinte Vivaldo Barbosa iria também fazê-lo, mas
não pôde porque meu nome estava inscrito.

Não admito, Sr. Presidente, não admito má-fé; meu
nome foi substituído pelo ilustre e brilhante Constituinte
Nelson Jobim. Não admito narcisismos aqui na Assem
bléia Nacional Constituinte. Peço a V. Ex.a afaste esta
funcionária. Se assim fazem no encaminhamento, eu me
pergunto como farão nos encaminhamentos dos desta
ques. Quem são os Constituintes privilegiados que podem
riscar os nomes? E quem são os funcionários que têm au
torização para riscar os nomes?

Peço a V. Ex a que providencie um inquérito sobre
este assunto, porque outros ConstitUintes têm-se queixado
da mesma coisa; e não admito, a não ser como falta grave,
este procedimento.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SiR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Quando
compareci à Mesa junto com o Constituinte Plínio Arruda
Sampaio, junto à funcionária que tinha a folha do desta
que, estava incluído o nome do ConstitUinte A1olfo Olí
veíra como apresentador da emenda e como signatário o
Constituinte Aloysio Chaves e estavam em branco as duas
linhas em que o Constituinte Plínio Arruda Sampaio se
inscreveu, e eu juntamente com S. Ex.a

A SRA. CoNSTITli"1INTE CRISTINA TAVARES - Que
ria que V. Ex.a abrisse um inquérito administrativo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
V. Ex.a que me ouça. Aqui está o documento dado pela
Secretaria; em primeiro lugar, não endossaria a opinião
de V. Ex.a quanto a má-fé e quanto a qualquer tipo de
atividade. V. EX(.a faz um prejulgamento. O nome de
V. Ex.a está aqui inscrito para acompanhar exatamente e
falar contra a proposta do Destaque n.o 7732, do Consti
tuinte José Maria Eymael. Pode ter havido engano ou de
V. Ex.a ou da Secretaria da Mesa.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Fiz
a consulta aqui. ..

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mas não
que desde logo se proponha uma substdtuíção de uma
pessoa que trabalha com correção e com honestidade junto
à Mesa. (Palmas)

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Não
sei se trabalha com correção, porque uma coisa desse tipo
não me parece, Sr. Presidente, que seja correto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Antes de
passar à votação da matéria, devo chamar a atenção do
Plenário que, quando anunciei o requerimento de prefe
rência, e parece-me importante para o julgamento e para
o voto dos Constituintes, eu li aqui: "Supressão ao art. 144,
parágrafo único". O meu entendimento é que era a supres
são do parágrafo único do art. 144 como está escrito. Mas
é a supressão de todo o artigo, inclusive Q parágrafo úni
co. É esta que é a proposta do Constituinte Adolfo Olivei
ra. Suprime o Conselho. Os que votam a favor da emenda
suprimem o conselho, suprimem o art. 144 no todo.

Em votação.
(Procede-se à votação)

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: IG~ACIO FERREIRA 
Não, porque pretendo votar emenda subseqüente.

(Prossegue-se a votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Aluízio Campos, Bernardo cabral, Carlos Sant'Anna, José
Fogaça, Manoel Moreira, Nelson Carneiro, Nilson Gibson,
Paulo Ramos, Rodrigues Palma, Theodoro Mendes, Wilson
Martins, João Agripino, José Carlos Grecco, Miro Teixei
ra, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoníocarlos Mendes
Thame, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Edme Ta
vares, Eraldo Tínoco, Francisco Benjamim, mocêncío Oli
veira, José Lins, José Lourenço, José Santana de Vascon
cellos, Luis Eduardo, Oscar Corrêa, Ricardo Fiúza, Sandra
Cavalcanti, Enoc Vieira, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro,
Paes Landim, Simão Sessim, Valmir Campelo, Antônio
Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Jarbas Passarinho, Adyl
son Motta, Bonífáeío de Andrada, Francisco Rossi, Gasto-
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ne Righi, Joaquim Bevílacqua, Adolfo Oliveira, Siqueira
Campos. Votaram NAO os seguintes Senhores Constituin
tes: Ademir Andrade, Antônio Britto, Artur da Távola, Cid
Carvalho, Cristina TavaDes, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Bezerra Coelho, Fernando Lyra, Francisco :Pinto, Haroldo
Sabóia, Ibsen Pinheiro, José Ignácio Ferreira, José Richa,
José Serra, José Ulisses de Oliveira, Nelson Jobim, Nelton
Friedrich, oswaldo Lima Filho, Pimenta da Veiga, Rai
mundo Bezerra, Bígmarínga Seixas, Antonio Mariz, Eucli
des Scalco, Israel Pinheiro, Jorge Hage, José costa, José
Tavares, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Vil
son Souza, Ziza Valadares, Brandão Monteiro, José Maurí
cio. Bocayuba Cunha, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Ar
ruda Sampaio, Aldo Arantes, Roberto Freire e Beth Azize.
ABSTENÇAO dos seguintes Senhores Constituintes: José
Paulo Bisol, Michel Temer. e Roberto Brant.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Como vota a Cons
tituinte Beth Azize?

A SRA. CONSTITUINTE BETH AZIZE - Sr. Presiden
te, eu vinha reclamar o direito de votar, porque V. Ex.a
não me chamou e o meu titular está ausente.

O SIR. RELATOR (José Fogaça) - Foi um engano da
Mesa.

A SRA. CONSTITUINTE BETH AZIZE - Voto "Não",
com louvor.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Não, COm louvor, é
o voto da Constituinte Beth Azize.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 46 Constituintes;
votaram NAO 4D Constituintes; abstiveram-se de votar 3
Constituintes. Total: 89 votos. O Destaque foi prejudicado
por falta de quorum qualificado. Declaração de voto, do
Senhor Constituinte José Paulo Bisol.

DECLARAÇAO DE VOTO

Destaque n.o 6462 - Autor: Adolfo Oliveira.
Votei por abstenção para reservar-me o direito de vo

tar favoravelmente ao Destaque 1910, pois entendo que
a criação do Conselho Nacional da Justiça, dessubstancia
ria o Judiciário sem controle. Poder só vode ser contro
lado por outro poder, dentro do princípio da reciproci
dade dos pesos e contrapesos que sustentam a democracia.

Comissão de Sistematização, 4 de novembro de 1987.
- José Paulo Bisol.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARAES 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte Virgílio Guimarães.

O SR. CONSTJTUINTE VIRGíLIO GUIMARAES 
Deparei-me hoje com matéria do jornal Correio Brazilien
se, que me coloca aqui na lista apresentada por um gru
po autodenominado "eentrão", que está solicitando a mu
dança do R'agimento. Observando a matéria, vê-se que
isto não passa da proclamada, da tramada "virada de
mesa" a que esse "centrão" se propõe. Aparece aqui o
meu nome: "Virgílio Guimarães, do PT de Minas Gerais".
Quero saber de onde tiraram essa falsificação de colocar
o mau nome aqui. Isto é uma lista falsa, manipulada.
T€nho notícias, inclusive, de que muitos nomes que apa
recem aqui não existem, na realidade. Isto foi uma mani
pulação que não pode passar impune.

Eu queria que a Mesa tomasse as devidas providên
cias para apurar a origem desse tipo de manipulação. Res
peito muito o jornal Correio Braziliense, mas essa lista
não merece credibilidade. Esta é uma lista falsa, e se pre
tende com isso virar a mesa desta Assembléia Nacional
Constituinte. Esta é uma lista que não vale nada. É uma
lista fraudada. Trata-se de uma fraude. Eu queria que

se apurasse isso, e que o responsável apresentasse aqui
os originais e que se levasse isso a algum grafotécníeo ou
a exame de perícia, para se apurar o que aconteceu.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tenho a
impressão, em primeiro lugar, nobre Constituinte Virgílio
Guimarães, de que fato desta natureza - V. Ex.a ter seu
nome nomeado na imprensa - que a Mesa nada tem
com isto; à imprensa é que se deve voltar a sua fala.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARAES - E
quem vai apurar isto?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
fará o protesto exatamente ao jornal que publicou o nome
de V. Ex.a

Solicito a V. Ex.a para não fazer provocações aqui
dentro, como também eu não gostaria de questões de or
dem sobre isto. Os nomes são levados aos jornais. Por
tanto, são os jornais os responsáveís por eles, pois são os
jornais que as publicam.

O SR. CONSTITUINTE DASO COIMBRA - Sr. Pre
sidente, o que eu queria dizer é que absolutamente o no
me dele não está na lista. Quem está é Virgílio Galassi.
Se o jornal publicou errado, a culpa não é minha. Posso
afirmar que no momento são 263 nomes.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O assun
to está encerrado. (Fazendo soar a campainha). - Peço
a atenção dos Srs. Constituintes!

A Mesa cometeu um equívoco no encaminhamento
dos trabalhos, isso porqua aqui, em grande parte, somos
objeto de consultas sístemátícas, simultâneas, de pessoas
que vêm à Mesa para procurar o Assessor ou o Presidentel,
ou qualquer dos Assessores aquí presentes. Fica difícil tra
balhar dessa maneira, porque, enquanto se está tomando
conhecimento daquilo que se vai votar, ao mesmo tempo
está-se ouvindo reclamação, postulação, intervenções jun
to à Presidência e junto aos seus Assessores. Daí, algumas
confusões se realizam, e uma delas foi exatamente esta:
votamos uma matéria antes da ordem que deveríamos vo
tar. Votamos a matéria do Constituinte Adolfo Oliveira,
quando, na verdade, deveríamos estar votando a do Cons
tituinte Gastone Righi, que tem uma matéria relativa ao
art. 132. Depois dele vinha o Constituinte José Genoíno,
com o art. 142; depois o Constituinte Vivaldo Barbosa,
com o art. 142; depois o Constituinte Bonifácio de An
drada, com o art. 143.

Todos foram prejudicados pela inversão dessa ordem
indevida, pelo equívoco aqui praticado pela Mesa, quando
se deu a palavra ao Constituinte Adolfo Olivaira.

A economia de trabalho induziria que votássemos em
seguida a matéria que acaba de ser amplamente discuti
da, mas vou voltar à origem, para recuperar o equívoco,
votando a matéria que eorresponde ao Destaque n.O 3892,
do Constituinte Gastone Righi.

O SR. CONSTITUINTE TITO COSTA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não.

O SR. CONSTITUINTE TITO COSTA - V. Ex.a está
numa emenda posterior à minha e estou vendo que a mi
nha deva ter sido olvidada.

O SR. PRESIDENTE (Javbas Passarinho) - A de
V. Ex.a foi prejudicada em razão da ausência do solici
tante do destaque. V. Ex.a é apenas o Autor da emenda,
mas o Constituinte Virgildásio de Senna, que é o Autor
do destaque, não se encontrava presente. Conseqüente
mente a emenda foi prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE TITO COSTA - Sr. Presiden
te, tinha dito a V. Ex.a que iria defendê-Ia como autor
da emenda.



Janeiro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 1827

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Pa-ssarinho) - E V. Ex.a
estava inscrito para defendê-la, mas foi prejudicado pela
ausência do requerimento do destaque.

O SR. CONSTITUINTE TITO COSTA - Lamento.
O SR. PRESIDENTE (Jarba-s Passarinho) - Eu tam

bém.
Destaque n,? 003892-87 - Emenda n,v ES

27357-4, do Sr. Gastone Righi, "que inclui expres
sões no art. 162 do Substitutivo n.o 1 (art. 132,
"caput" do Substitutivo n.o 2)". (343.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarba-s Passarinho) - Em vo
tação o requerimento de preferência para o destaque soli
citado pelo Constituinte Gastone Righi.

Os Srs. que concordam com a preferência permane-
çam como se encontram. (Pausa)

Preferência concedida.
Com a palavra o Constituinte Gastone Righi. (Pausa)
Estou numa situação inusitada, não sei se concedo a

palavra ao Constituinte Gastone Righi, que se encontra
ao telefone, ou ao seu interlocutor.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem a palavra pela ordem.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Sr. Presidente, estamos votando o art. 144, e há outras
emendas a esse artigo. Então, queria que V. Ex.a me expli
casse a lógica de agora estarmos partindo essa votação,
para voltarmos atrás.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Expliquei
ainda há pouco, nobre Constituinte, que houve um equí
voco praticado pela Mesa no encaminhamento da matéria.
Então, tenho que voltar àquilo que o Regimento me deter
mina, que é a ordem crescente dos números. Voltaremos
a essa matéria ainda dentro do Capítulo.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
permita-me, Sr. Presidente, ponderar ou manifestar a
minha inconformidade. Se começamos a votar o art. 144,
e houve um equívoco da Mesa, a lógica é que continuemos
a votar esse artigo. Se houve equívoco em relação à minha
última reclamação, que a Emenda José Maria Eymael era
todo o art. 144, segundo a planilha que tenho em mãos,
a do Constituinte Adolfo Oliveira era o parágrafo único
do art. 144.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tenho
mais outra ainda, a do Constituinte Maurício Corrêa.
Eu teria que continuar invertendo a ordem e, por causa
disso, eu disse que voltaria ao começo. Preservo a votação
das duas emendas, elas estão preservadas. Não há pro
blema. Elas serão votadas exatamente no momento de
votar o art. 144.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS
Sr. Presidente, apesar da afirmação peremptória de V. Ex.a,
eu, sabendo do seu espírito democrático, e já que não
tivemos culpa nenhuma nesse equívoco cometido, quer
em função do tumulto que se estabelece, e V. Ex.a tem
razão quando diz que vários Constituintes sobem para,
às vezes, atrapalhar a Assessoria, isso é verdade, que
V. Ex.a nos desculpe, mas V. Ex.a é um antigo parlamen
tar, um homem muito experiente, e sabe que é muito
difícil controlarmos essas coisas. Peço a V. Ex.a para
continuar na votação do art. 144, para podermos votar
a Emenda Gastone Righi e restabelecer a ordem que
V. Ex.a deveria ter seguido e não seguiu, não por sua
culpa, mas por um equívoco. Isso, para não atrapalhar
os entendimentos já mantidos, senão seria como paralisar
um jogo para começar outro.

Perdoe-me V. Ex.a, e espero a sua decisão sábia.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a

tem razão. Tenho apenas dois caminhos a tomar. Escolhi
um. Sei que a sua ponderação é lógica e o equívoco foi
porque justamente no momento em que o Dr. Paulo Affon
so foi solicitado por vários Constituintes, ele colocou os
papéis à sua frente distanciados, de maneira que sobrou
a Emenda do Constituinte Adolfo Oliveira, e eu pedi na
ordem e recebi a do Constituinte Adolfo ülíveíra. Na ver
dade, tinha que seguir antes a seqüência dos números
anteriores ao art. 144.

A economia de trabalho levar-me-ia a pensar e pros
seguir no art. 144, mas como não há prejuízo nenhum,
voltei a respeitar a ordem numérica crescente. V. Ex.a
me desculpe.

Tem a palavra o Constituinte Gastone Righi.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGID - Em pri

meiro lugar, agradeço a V. Ex.a pela tolerância que teve
comigo em razão da demora para poder tomar a palavra.

Srs. Constituintes, desejaria alertar a todos em rela
ção à emenda que ora apresento. É uma emenda aditiva
ao art. 132 do projeto. O art. 132 do Substitutivo define
a competência da Justiça do Trabalho. Ao defini-la, esta
belece que a ela compete conciliar e julgar dissídios indi
viduais e coletivos entre empregados e empregadores,
inclusive missões diplomáticas etc.

Ocorre que não prevê nessa competência os dissídios
de natureza trabalhista, salariais, dos trabalhadores avul
sos em relação aos seus tomadores de serviço. Além dos
empregados e empregadores, temos toda uma montagem
nacional de trabalhadores avulsos, neles se incluem car
regadores, arrumadores, ensacadores, estivadores, confe
rentes de carga e descarga, vigias, consertadores, enfim,
tantas categorias que não podem hoje reivindicar direitos
individuais ou até coletivos em relação aos seus toma
dores de serviços perante a Justiça do Trabalho. Isso é
profundamente injusto, e eu diria até que tecnicamente
incorreto.

A Justiça do Trabalho deve competir o julgamento de
dissídios entre os trabalhadores avulsos e os seus tomado
res de serviços, da mesma forma que lhe cabe julgar os
dissídios trabalhista-s entre trabalhadores e empregadores.

Tenho certeza de que este Plenário haverá de enten
der estas ponderações e abrigará esses milhares e milhares
de trabalhadores avulsos, dando competência à Justiça
do Trabalho para conhecer de suas reivindicações, de suas
reclamações.

Mais ainda, desejaria esclarecer a V. Ex.as que os
trabalhadores avulsos hoje são vategorias que envolvem
centenas de milhares de trabalhadores, mas tenderão a
crescer, porque, inclusive "bóias-frias" e outros tipos de
trabalhadors avuelsos hoje são categorias que envolvem
de trabalhadores avulsos e, por isso, precisam da presta
ção jurisdicional da Justiça do Trabalho, precisam da
proteção e do abrigo dessa Justiça especializada.

Assim, apelo aos Sra. membros da Comissão de Siste
matização para a aprovação da minha emenda. (Muito
bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte Aloysio Chaves, para enca
minhar contra.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

Creio que a redação do art. 132 do Projeto de Consti
tuição é perfeitamente claro e abrangente para incluir, ín
clusive, a hipótese mencionada pelo nobre Constituinte
Gastone Righi.
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EM 5 DE NOVEMBRO DE 1987
Presidência dos Srs.: .Tarbas Passarinho, Terceiro-Vi

ee-Pzesídente; Aluízio Campos, Primeiro-Vice-Presidente;
e Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Presidente.

Roberto Freire e Beth Azize. Votaram NÃO os seguintes
Senhores Constituintes: Alfredo Campos, Antônio Britto,
Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Egí
dio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Ibsen Pinhei
ro, José Ignácio Ferreira, José Richa, José Ulisses de Oli
veira, Manoel Moreira, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nil
son Gibson, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Rodri
gues Palma, Theodoro Mendes, Antônio Mariz, Euclides
Scalco, João Agripino, José Costa, Marcos Lima, Michel
Temer, Octávio Elísio, Roberto Brant, Ziza Valadares, Aloy
sio Chaves, Arnaldo Prieto, Edme Tavares, Eraldo Tínoco,
Francisco Benjamim, Inocêncio Oliveira, José Lins, Luís
Eduardo, Oscar Corrêa, Enoc Vieira, Jofram Frejat, Jonas
Pinheiro, Mozarildo Cavalcanti, Paes Landim, Brandão Mon·
teiro, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos. ABSTENÇãO dos
seguintes Senhores Constituintes: Darcy Pozza e Jarbas
Passarinho.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 34 Constituintes;
votaram NãO 45 Constituintes; abstiveram-se de votar 02
Constituintes. Total: 81 votos. O Destaque foi prejudicado
por falta de quorum qualificado.

Antes de suspender a reunião, devo chamar a atenção
dos Srs. Constituintes para a série de avisos que foram
dados ontem com relação aos nossos trabalhos.

Hoje, à tarde, haverá apenas sessão da Assembléia Na
cional Constituinte, em caráter ordinário, sem tratar dos
assuntos constitucionais. Não teremos, portanto, reunião
na tarde de hoje.

IV - SUSPENSãO DA REUNIAO
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Presi

dência vai suspender os trabalhos, convocando os Senhores
Constituintes para a continuação da presente reunião, ama
nhã, 5·11·87, às 9:00 horas.

Está suspensa a reunião.

Excelentíssimo Senhor
Senador Afonso Arinos
DD. Presidente da Comissão de Sistematização
Nesta

Senhor Presidente:

Informo a Vossa Excelência que a bancada dos Su
plentes do PMDB na Comi.ssão de Sistematização, atra
vés de acordo entre seus membros, estabeleceu ordem de
inscrição para as votações daquela Comissão, para o Tí
tulo V - Def-esa do Estado e das Jnstítuíeões Democrá-
ticas, conforme relação anexa. ~

Sem outro particular, reitero a Vossa Excelência votos
de estima e· cordial apreço. - Senador Mário Covas, Uder
do PMDB na Assembléia Nacional Constituinte."

Relação da Ordem dos Suplentes
para o. Título V

Vilson Souza - José Costa - Délio Braz - Jorge
Hage - Antonio Mariz - Octávio Elísio - Roberto Brant

Brasilia, 5 de novembro de 1987.

11 - EXPEDIENTE
Do Senhor Líder do PMDB na Assembléia Nacional

Constituinte:
"Oficio n.o 246/87

I - REABERTURA DA REUNIAO
O SR. PRESIDENTE (.Jarbas Passarinho) - Havendo

número regimental, declaro reaberta a reunião.

li • •• inclusive de missões diplomáticas acredi
tadas no Brasil" por: " ... inclusive entes de Di
reito Público externo ou internacional, consulares,
ultima ratio, Estados estrangeiros, organismos in
ternacionais e as chamadas coletivas não estatais:
Santa Sé, Soberana Ordem de Malta, etc."

Desta maneira, a Constituição ficará mais de acordo
com o que estabelece a Convenção de Viena sobre as rela
ções diplomáticas de 1961, ratificada pelo Brasil.

Acredito, portanto, que é uma correção técnica que se
impõe neste texto.

Quanto à emenda em si, do nobre Constituinte Gasto
ne Righi, acho-a desnecessária e, por isso, manifesto-me
contra a sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

A Presidência solicita aos Srs. Constituintes titulares
tomem os seus lugares, a fim de se proceder à votação.
(Pausa)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade Cid Carvalho, Cristina Tavares, Fernando
Lyra, Francisco' Pinto, Haroldo Sab?ia, ~elton ~riedric?-,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Slgmarmga SeIXas, WIl
son Martins Israel Pinheiro, Jorge Hage, José Tavares,
Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza, Alceni Guerra,
Antoníocarlos Mendes Thame, Sandra Cavalcanti, Simão
Sessim Antônio Carlos Konder Reis, Adylson Motta, Bo
nifácio' de Andrada José Mauricio, Lysâneas Maciel, Fran
cisco Rossi, Gaston'e Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Iná
cio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Aldo Arantes,

Devemos fazer uma distinção nítida, clara, técnica e
jurídica entre relação de emprego e relação de trabalho. O
art. 132 diz:

"Compete à Justiça do Trabalho conciliar e
julgar os dissídios individuais e coletivos entre
empregados e empregadores ... "

Aqui se caracteriza uma relação de emprego, é preciso
que haja um vínculo empregatício.

E acrescenta:
" . .. inclusive de missões diplomáticas ... "

A este respeito, tenho observações a fazer.
li • •• acreditadas no Brasil, e da administração

pública direta e indireta, seja dos Municípios, do
Distrito Federal, dos Estados e da União, e, na
forma da lei, outras controvérsias decorrentes da
relação de trabalho ... "

Não há, neste caso, uma relação de emprego, mas há
uma relação de trabalho, que não exime a Justiça especia
lizada de tomar conhecimento e julgar tais reclamações.

Aproveito a oportunidade, dirigindo-me mais ao emi
nente Relator, para ponderar que oart. 132 do II Substi
tutivo apresentado a esta Comissão, passou a incluir na
competência da Justiça do Trabalho a apreciação de ações
trabalhistas contra missões diplomáticas, ao contrário do
que ocorria no substitutivo anterior.

O substitutivo atual, no meu entendimento, está mais
correto, porque acompanha :xma tendência na jurisprudên
cia inclusive o Supremo Tnbunal e normas também ado
tadas por outros países em sua legislação própria. Mas, da
forma como se acha o atual art. 132, não tem a Justiça do
Trabalho competência para apreciar questões que envol
vam ativa ou passivamente, sujeitos outros que não as
missões diplomáticas. Exceto essas, todas as demais são
da competência da Justiça Federal, através dos juízes fe
derais (art. 128, lII, do substitutivo em exame nesta Co
missão).

Como já foi apontado anteriormente, o ideal é substí
tuir:
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- Márcio Braga - Michel Temer - José Carlos Grecco
- Ziza Valadares - Euclides Scalco - José Tavares -
João Natal - Chagas Rodrigues - Marcos Lima.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Convi
do os Srs. Líderes presentes a comparecerem à Mesa, pois
o requerimento por eles apresentado está suscitando dú-'
vidas. Preciso consultá-los sobre o mesmo.

Está suspensa a reunião por fi minutos.

IH - COMUNICAÇõES
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está rea

berta a reunião. Tem a palavra, para uma questão de
ordem, o Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, a questão de ordem que neste momento formulo
a V. Ex.a foi levantada, ontem à tarde, na sessão da
Assembléia Nacional Constituinte, em primeiro lugar, pe
lo nobre Constituinte Carlos Sant'Anna. Contraditando-a,
deixei claro que há uma questão a ser resolvida pela Mesa
da Comissão de Sistematização e a solução da Mesa terá
de ser dada agora, porque a votação será no fim do tí
tulo, ou no final do projeto.

A questão é ,a seguinte, Sr. Presidente: votado o pro
jeto, os títulos e as preferências, existem os destaques
para os quais não há preferência. O entendimento era
que esses destaques iriam automaticamente para o Ple
nário. Aí, Sr. Presidente, ocorre um problema: se o pro
jeto vai para o Plenário com a votação dos títulos e das
preferências e se os destaques não foram votados - des
taques que não têm preferência - essa matéria não estará
votada na sua totalidade. Isto pode dar margem a um
recurso em Plenário, no sentido de que a matéria votada
na Sistematização na verdade não foi votada, porque, pe
las normas regimentais, é eonsíderada votada uma maté
iria quando se esgotam todas as emendas e todos os des
taques dela decorrentes. Para evitar esse problema - e
esta a questão de ordem precisa - a Mesa da Comissão
de Sistematização teria de resolver o problema da seguin
te maneira: ou no final de cada título votaríamos em
bloco os destaques para os quais não existe preferência
_ e, neste caso, votar-se-ia em bloco pela rejeição e a
matéria estaria votada na sua totalidade - ou no final
do texto, isto é, depois do Título IX, votar-se-ia uma
resolução global sobre os destaques para os quais não
existem preferências e que, portanto, não foram votados.

Concluindo, a minha preocupação baseia-se no fato
de que a Comissão de Sistematização não encerraria a
votação do projeto, porque haveria destaques sem vota
ção, e no Plenário poderia surgir a questão de a matéria
não ter sido votada na Comissão de Sistamatização. Por
tanto, não existiria Projeto de Constituição votado, porque
os destaques não teriam sido votados. Assim, é necessário
que vetemos os destaques que não têm preferência, no
final de cada título, ou no final da votação do projeto,
repito.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sr. Cons
tituinte, dar-lhe-eí uma opinião de Presidente eventual,
porque naturalmente a questão de ordem de V. Ex.a deverá
ser resolvida pela Mesa como um todo. A Mesa deverá
reunir-se para tomar essa decisão. Tenho a impressão de
que a sugestão de V. Ex.a, data venia, prejudica o destaque,
porque, na medida em que estamos votando com prazos
fatais, votamos primeiro as preferências das lideranças,
depois as preferências daqueles que, dentro da consolida
ção do que reparamos, podem ser apresentadas por um
décimo dos Srs. Constituintes aqui presentes. Em seguida,
os destaques remetidos à Assembléia Nacional, pelo fato
de não terem sido nem rejeitados nem aprovados, serão
mantidos e preservados na grande Assembléia - a Assem
bléia Nacional Constituinte. A votação em bloco me deixa
grandes dúvidas quanto à sua exeqüibilidade, porque ela

seria prejudicial aos destaques, no meu entender. Em pri
meiro lugar, porque o parecer do Relator-Geral seria pela
rejeição dos destaques. Assim, votaríamos pela rejeição,
numa única sessão. Votando pela rejeição, estaríamos
vot:;tndo matéria completa, como V. Ex.a diz, mas com
prejuízo dos destaques. Resta a outra alternativa sugerida
por V. Ex.a, que será analisada pela Mesa. Eu a levarei
à Mesa para análise.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, a questão de ordem foi levantada por mim
ontem na reunião da Assembléia Nacional Constituinte.
O que o Regimento prevê - e é uma questão de ordem,
digamos, preventiva, para evitar problemas futuros - é
que os destaques, que são um direito do Constituinte,
devem ser submetidos a voto: aprovados ou rejeitados.
Mas, com a aceleração dos trabalhos da Comissão, houve
um acordo de lideranças pelo qual se fixou um número
certo de sessões para cada título. Findo o prazo, os títulos
são considerados votados, as emendas aprovadas ficam
aprovadas, as rejeitadas ficam rejeitadas, e as que não fo
ram apreciadas - e não o foram porque não entraram na
seleção das lideranças - são consideradas, pela Mesa,
remanescentes e encaminhadas ao Plenário como remanes
centes, junto com o título dado por aprovado. Ora, a
figura "destaque remanescente" não existe no Regimento.
Por outro lado, o título é considerado aprovado resalvados
os destaques. Até o último destaque tem de ser votado.
Então, enviar ao Plenário destaques não apreciados 
aprovados ou rejeitados - ditos remanescentes, no meu
entender cria um problema regimental que precisa ser
superado: quando o projeto chegar ao Plenário da Consti
tuinte, poder-se-á levantar a questão de ordem de que o
projeto não está votado, porque de cada título sobraram
milhares de destaques não apreciados, os ditos remanes
centes, figura não regimental.

Coloquei a questão de ordem à Mesa da Constituinte,
então presidida pelo Constituinte Mário Maia, e disse a
S. Ex.a que não precisava me responder na hora, pois tí
nhamos tempo. Disse-lhe que a Mesa da Constituinte, com
a da Comissão de Sistematização, examinaria o problema
para encontrar uma solução. Uma das possíveis talvez
fosse a votação em bloco. Mas que haja uma solução regi
mental, para que não se fique com essa vulnerabilidade no
projeto no Plenário da Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A questão
de ordem de V. Ex.a está colocada junto à Mesa da Assem
bléia Nacional Constituinte. Aínda há pouco, o Constituinte
José Genoíno levantou questão de ordem igual baseado
até na citação que fez V. Ex.a Dei uma opinião pessoal, e
acho que V. Ex.a a ouviu. Vou levar à Mesa o resultado.

Se considerarmos o problema do Regimento, verifica
remos que, logo de pronto, o Regimento não nos poderia
impor prazos para votar capítulos. E todos aceitamos,
através das Lideranças. Todas as Lideranças presentes e
a Mesa aceitaram. A partir dessas transgressões, é que se
vão acumulando as demais. Do contrário, não teríamos
também possibilidade de votar destaque por destaque.
São 8 mil destaques na Comissão de Sistematização. O
que encontramos foi uma fórmula que, naturalmente arra
nhou o Regimento, para se ter um prazo. Há um d~curso
de prazo. Só que no decurso de prazo não há aprovação
nem rejeição. Há preservação dos destaques. Como dizia
ainda há pouco ao nobre Constituinte José Genoíno, pode
mos votar os destaques em bloco, ou fazê-lo regimental
mente. Como V. Ex.a conhece isto tão bem quanto eu, ou
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melhor, podemos votar as emendas com parecer favorável
ou contrário, em bloco.

Quanto a esses destaques que têm pareceres desfavo
ráveis, poderíamos votá-los em bloco e já estariam preju
dicados, porque a aprovação do capítulo seria feita com a
eliminação automática desses destaques. li: um assunto a
considerar. Espero que a Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte resolva a questão.

Com a palavra o nobre Constituinte Virgílio Távora.
O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO TÁVORA - Sr.

Presidente, gostaria de fazer um registro nos Anais da
Assembléia Nacional Constituinte, já que as atitudes mo
rais dos seus diferentes representantes devem servir de
embasamento à credibilidade que ela há de ter. Alertado,
por uma crônica do Jornal de Brasília, que havia votado
contra compromissos que assumira, pedi à Mesa, presidida
por V. Ex.a que me fornecesse o extrato do resultado dessa
votação. Referia-me à Emenda n,? ES-30413, de autoria do
Constituinte Amaral Netto, Destaque n.? 30051. Trata-se,
evidentemente, de um engano da Mesa apuradora, já que
não registra meu voto, nem SIM, nem NÃO, nem absten
ção, como se não estivesse eu presente. Estava presente,
tenho certeza absoluta. E mais ainda, de que votei. E
nenhum dos três suplentes do partido, dois dos quais à
hora presentes - os Constituintes Bonifácio de Andrada
e Adylson Motta - foi chamado.

Esse registro faço. Não seria um voto a mais, a favor
ou contra, que iria modificar essa votação, mas quero
afirmar categoricamente que votei a favor daquilo com
que me linha comprometido com o Constituinte Amaral
Netto, ou seja, a favor da sua Emenda E8-30413, que tra
tava da pena de morte.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Fica re

gistrada a declaração de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO TÁVORA - Muito
obrigado.

IV - ORDEM DO DIA
Votação do Projeto de Constituição - Título

IV (continuação) Destaque n.o 001272-87 - Emen
da n,? 1P 19842-9, do Sr. Vivaldo Barbosa, "que dá
nova redação ao art. 228 e §§ do Substitutivo n.o 1
(art. 142 e §§ do Substitutivo n.? 2)". (344.a vota
ção)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Temos
uma informação aos Srs. Constituintes que receberam a
planilha. Deveríamos começar, hoje, pela análise do Des
taque n.> 0266, do Constituinte José Genoíno, mas a Mesa
verificou que precedente existe em relação à apresenta
ção deste, o Destaque n,o 1272, do Constituinte Vivaldo
Barbosa, que foi apresentado antes. Então, pela seqüência
cronológica, será o primeiro a ser apresentado, em vez
de ser o segundo, como está na planilha.

Sobre a mesa requerimento de preferência para a
votação do Destaque n.O 1272, referente à Emenda n.o

1P-19842, do Constituinte Vivaldo Barbosa.

Os Srs. Constituintes que estão de acordo permane
çam como se encontram. (Pausa) Aprovada a preferência.

Dou a palavra ao Deputado Vivaldo Barbosa para
defender a sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a emenda que trago à
apreciação deste Plenário diz respeito à competência da
Justiça Militar.

Ao longo do período autoritário, houve um clamor
nacional contra a prática de os civis que cometessem

crimes políticos serem julgados pela Justiça Militar. Hoje
se deposita na Assembléia Nacional Constituinte a espe
rança de que esse assunto seja resolvido definitivamente,
significando um dos aspectos mais essenciais na ordem
democrática que se quer construir.

Esta tem sido uma preocupação não apenas no Brasil,
não apenas no período autoritário; muitos países têm-se
debruçado sobre o assunto da existência permanente e
constante da Justiça Militar em tempos de paz. A última
grande vitória no sentido da construção de uma ordem
democrática liberal foi conseguida na França, quando
Roberto Badinter, Ministro da Justiça do governo socia
lista do Presidente François Mitterand, conseguiu, numa
batalha extraordinária, convencer o Oongresso francês, a
Assembléia francesa, a extinguir a Justiça Militar como
instituição permanente, admitindo-a apenas em tempos
de guerra, para os casos históricos, até tradicionais, de
crimes contra a pátria ou crimes militares contra os
interesses nacionais. Diversos países seguiram este mesmo
exemplo, ou seja, não mantiveram a Justiça Militar como
instituição permanente, já que se destina a julgamento
criminal - e o crime é um só, independente do seu agente,
autor ou ator.

Aceitamos como opinião majoritária ma Assembléia
Constítuínte a Justiça Militar como instituição perma
nente. Aceitamos, como opinião generalizada, a neces
sidade de ainda existir no País a Justiça Militar em ca
ráter permanente. Mas o que a nossa consciência na
cional não nos deixa admitir é que civis venham a ser
julgados pela Justiça Militar. Não quero dizer com isso
que os juízes militares não tenham uma visão judiciosa
do Direito, da lei, do processo e da função da instituição;
ou que possamos repelir a existência de juízes militares,
que são a essência, a razão do seu nascimento.

A história da Justiça Militar dá-lhe uma destinação
específica: é para ter abrangência, para ter conseqüên
cia, para ajudar na manutenção da disciplina, do espírito
militar no ambiente castrense. O movimento que se fez
no sentido de mudar esta natureza da Justiça Militar,
para também atingir civis, foi fruto de um momento
autoritário do País. A consciência democrática brasileira,
hoj e, exige como condição de uma democracia perma
nente e estável que a Justiça Militar volte às suas raízes
históricas, volte ao seu domínio próprio e se restrinja,
a partir do seu efeito, apenas ao ambiente militar, ao
ambiente castrense.

Sr. Presidente, apenas para esclarecimento do Ple
nário, esta emenda tem o escopo de redigir de maneira
diferente o art. 142, em seu parágrafo único, e diz tex
tualmente:

Art. 142 - "A Justiça Militar compete pro
cessar e julgar os militares nos crimes definidos
em lei, assim compreendidos os praticados em
razão ou no exercício de atividades estritamente
castrenses."

Parágrafo único - "Em tempos de guerra,
este foro especial estender-se-á aos civis, nos
casos expressos em lei para repressão de crimes
contra a segurança externa do País ou às ins
tituições militares."

Esta semana, Sr. Presidente, 81'S. Constituintes foi
produto de longo debate e reflexão no chamado grupo de
consenso. Dezenas de Constituintes dos vâríos partidos a
subscreveram, como Teotônio Vilela Filho, Euclides SCalco,
Antônio Britto, Vilson Souza, José Jorge, Jales Fontoura,
dentre outros que eu poderda aqui nomínar de diversas
tendências, mas todos imbuídos de consciência democrá
tica e preocupação em construir uma democra-cia estável
no País.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, para encaminhar contra a emenda, o constituin
te Egídio Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, srs, integrantes da oomãssão de Sistema
tiza'ção, o art. 142 'está redigido nos seguintes termos:

"A Justiça Militar compete processar e julgar
os crimes militares definidos em lei."

Ora, Sr. Presidente, o texto está preciso quando diz
que compete à Justiça MilitaJr processar e julgar os crímes
militares. Que crimes militares serão esses? Qual o al
cance e o conteúdo do fato infrator que caracteríza o
crime militar? A lei vaã dizer, pojs o texto constitucional
remete a questão para a lei.

Não é próprio de uma Constituição definir e tipificaJr
crime, caracterizar o fato como crime. A oonsütuíção diz
o bastante quando se reporta a crime militar. Não nos
cabe, como Constituinte, estar indagando se o crime mili
tar deva abranger esta ou aquela ação, na sua extensão e
nos seus detalhes, Não nos compete, aqui IB agora, per
guntar qual a conotação política do crime mtlãtar, até
porque este crime não tem conotação política. Não pode a
Constituição estar descendo a uma matéria pU1'aJ e tipica
mente penal, qual a de arrolar os crimes, defini-los e

estabelecer penas. Se atendermos à emenda estaremos ti-
rando - desculpe-me o eornpanheíro Vivaldo Barbosa 

a seriedade, a isenção e, sobretudo, o caráter técnico de
nossa ação como Constituintes. Por Isso quero deixar cla
ro o motivo que me leva a votar contra a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
camínhar a votação a favor da emenda, 'concedo a palavra
ao nobre Constituinte José Ignácio Ferreira. (Pausa)
S. Ex.a desíste do uso da palavra.

Para 'encaminhar a votação contra a emenda tem a
palavra o nobre Constituinte Gastone Righd.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, neste encaminhamento de vo
tação desejo f,azer uma observação. A tese de que a Jus
tiça Militar deve julgar apenas militares, e nunca civis, é
evidentemente muito atratãva, no sentido de que os civi
listas, os democratas - que se ressentem, inclusive. de

seguidas intervenções militares no poder político - não
desejam que a situação se perpetue, ou que a Justi,ça cas
trense !possa atingir o civil nos seus ddreitos de cidadania,
ou políticos.

ocorre, no entanto, que essa atração aparente da
'emenda em apreciação esbM~r.8J num obstáculo muito mais
sério e grave: quebra o princí;pio constítueíonal da isono
mia, da igualdade, da undeídade processual. Admitamos
que um crime qualquer, por exemplo, de rpeculato, ocorra
num quartel, ou que erímes de natureza 'estritamente mi
litar sejam. cometidos com a eumpücídade de civis. Ao
se votar est8J emenda e aprová-la, teremos dois rprocessoo
distintos: um, na Justiça Militar, para punir os militares

de carreira, e outro, na Justiça comum, para [ulgamen
to de cívís e assemelhados a milâtares, o que é Inaere-
ditável. Ora, se uma das Justiças absolvesse os responsã

veís e a outra os condenasse, onde ficaria o princípio da
eaüidade e da isonomia? Onde ficaJriam os princípdos da
unícídade processual e da unidade da decisão e da sen
tença? Seria desrespeítado principalmente o princípio de
justdça.

Que gênero de justiça dicotômica é esta, rpela qual
dividiríamos os indiciados em duas classes, apenas porque

uns vestem fa,rda e outros trajam ternos, ou roupas civds?
É claro que não pode prevalecer a emenda em apreço, que
é díscrlmínatóría e atenta contra osmais elementares prin

cípios de justiça. O que devemos fazer, ao 58 IPrelverem os
crimes militares, ou os julgados pela legislação ordinária,
quanto à forma de punição, é evãtar que ,81 Justiça Militar

possa ser, em qualquer tempo, instrumento político de
gradante ou de pressão sobro as forças políticas civis. Mas
não é este o caminho. Não é se criando a iniqüidade, a
injustiça e a discriminação que atingiremos. um estado

democrático, equilibrado e Justo. Portanto, somos contra
a emenda que, a princípio, se nos afigura tão atraente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para solicitar um esclarecimento,
em forma de questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, há o Destaque n.? 1272, e o de n.O 266. A emenda
de autoria do nobre Constituinte Vivaldo Barbosa diz
especificamente o seguinte:

"A Justiça Militar compete processar e julgar
os militares, nos crimes miltares definidos em lei,
assim compreendidos os praticados em razão ou
no exercício de atividade estritamente castrense."

Este é o texto da emenda de autoria do Constituinte
Vivaldo Barbosa.

O texto da emenda seguinte, de minha autoria, diz:
"A. Justiça Militar compete julgar e processar

os militares, nos crimes militares definidos em
lei".

É cópia da que consta no projeto da Comissão Afonso
Arinos.

A pergunta que faço a V. Ex.a, Sr. Presidente, é se a
emenda do Constituinte Vivaldo Barbosa prejudica a
emenda objeto do Destaque n.o 266, pois entendo que há
conteúdos diferentes nas duas emendas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Rejeitada
esta Emenda, não estará prejudicada a de autoria de
V. Ex.a; aprovada, estará prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Membros da Comisãso de Sistematização, com todo
o respeito que tributo ao Constituinte Vivaldo Barbosa,
discordo do que diz S. Ex.a, na emenda de sua autoria e na
sua sustentação. Na primeira, pela remissão que faz; na
segunda, pelo tropeço que comete, ao declarar que a Jus
tiça Militar volta às suas raízes históricas.

Em verdade, a Constituição de 1934 diz o seguinte:

"Art. 84 - Os militares e as pessoas que lhes
são assemelhadas terão foro especial nos delitos
militares. Este foro poderá ser estendido aos civis,
nos casos expressos em lei, para repressão de cri
mes contra a segurança externa do País ou contra
as instituições militares."

A volta que pretende o eminente Constituinte Vivaldo
Barbosa não é das melhores. Pelo contrário, a Constituição
de 1946 diz, no seu art. 108:

"A Justiça Militar compete processar e julgar,
nos crimes milítares definidos em lei, os militares
e as pessoas que lhes são assemelhadas."

Este te:xto foi repetido na Constituição de 1967 e tam
bém faz parte da Constituição vigente.

Ora, o eminente Constituinte Vivaldo Barbosa perde-se
no tempo, ao longo de 50 anos, quando, na sua emenda,
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O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, chamo a atenção de
todos porque o art. 142 diz o seguinte: "A Justiça Militar
compete processar e julgar os crimes militares definidos
em lei". Qual o objetivo da emenda? É exatamente o de
acrescentar as palavras "os militares", ficando assim redi
gido o caput do artigo: "A Justiça Miltar compete proces
sar e julgar os militares, nos crimes militares definidos
em lei". Esta é a emenda, Sr. Presidente e Srs. Consti
tuintes.

Um outro risco, para que chamo a atenção dos Srs.
Constituintes, é o que já foi aprovado por esta Comissão
de Sistematização. Já aprovamos aqui, nesta Comissão, no
árt, 128, da Seção IV, o seguinte inciso:

~'Os crimes políticos e as infrações penais
pratícadas em detrimento de bens, serviços ou
interesse da União ou de suas entidades autár
quicas ou empresas públicas, excluídas as contra
venções e ressalvada a competência da Justiça
Militar ... "

Olhem bem o risco! Se não aprovarmos esta nossa
emenda, com o texto do art. 128, inciso IV, estará formal
mente aprovada, por esta Assembléia Nacional Consti
tuinte, a possibilidade de, amanhã, a lei definir, no caso
do Código Penal Militar, o julgamento de civis em ativi
dades políticas. Estou relacionando o inciso IV, do art.
128, já aprovado, com a manutenção do texto do II Subs
titutivo, do Relator Bernardo Cabral. Por isso, solicito a
esta Comissão que aprove esta emenda, que é do Consti
tuinte Domingos Leonelli, com o destaque de minha auto-
ria. -

O primeio argumento em defesa desta emenda é que
ela é igual ao texto do Projeto de Constituição da Comis
são Afonso Arinos, onde temos:

"A Justiça Militar compete procesar e julgar
os militares, nos crimes militares definidos em
lei."

Portanto, a primeira explicação é que nossa emenda
é a cópia do texto do projeto de Constituição da Comissão
Afonso Arinos.

Há um problema, para o qual chamo a atenção dos
Srs. e das Sras. Constituintes: se for mantido o texto
como está, qual o grande risco que estaremos correndo?
Se amanhã a Lei de Segurança Nacional for incorporada
ao Código Penal Militar, a Justiça Militar julgará civis e
militares com base no Código Penal Militar e a Lei de
Segurança Nacional. Portanto, não podemos aqui aprovar
a formalização dessa possibilidade, porque, se for mantido
o texto como está, isso poderá acontecer no futuro, atra
vés de lei ordinária. Até porque, o texto diz: na lei ordi
nária.

E o parágrafo único, que não estamos mudando, passa
a ter sentido, se aprovada a nossa emenda pois está
assim redigido: '

"A lei disporá sobre a competência - e eu
grifo a palavra competência - a organização e fun
eíonamento do Superior Tribunal Militar."

Vejam bem, se não colocarmos a palavra "os milita
res", estaremos formalmente abrindo a porta para que,
amanhã - e chamo a atenção do nobre Relator Bernardo
Cabral para isso - tenhamos inserido no Código Penal
uma lei tipo Segurança Nacional. Então, estará constitu
cionalmente aprovada a possibilidade de a Justiça Militar
julgar civis em todas as suas instâncias.

Há outra questão, Sr. Presidente; Quando se fala sobre
crimes militares, essa abrangência dá margem a um poder
de arbítrio, potencial e formalmente muito grande. Os
crimes militares, quem os comete? Não está dito. Pode
ser civil ou militar. O que é um crime militar? Também
não está dito. A emenda anteriormente rejeitada dizia
"crimes estritamente castrenses". A nossa, não. A nossa
deixa a abrangência dos crimes militares definidos em
lei para os militares. Isto sim. Aí, Sr. Presidente estamos
definindo um texto constitucional enxuto e corrl base no
princípio democrático, porque existe o Poder Judiciário
em todas as suas esferas, em todas as suas instâncias
para julgar determinados crimes.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Cristina Tavares, Haroldo
Sabóia, Ibsen Pinheiro, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima
Filho, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Jorge Hage, Uldu
rico Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza, Jesualdo Cavalcan
ti José Maurício, Lysâneas Maciel, Bocayuva Cunha, Luiz
I~ácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo
Lima, Roberto Freire, Beth Azize. Votaram NÃO os Senho
res Constituintes: Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'
Anna, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho,
Fernando Gasparian, Fernando Lyra, João Herrmann Neto,
José Inácio Ferreira, José Richa, José Ulísses de Oliveira,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Raimundo
Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Theodoro Men
des, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Antonio Mariz,
Chagas Rodrigues, Daso Coimbra, João Agripino, José
Carlos Grecco, José Costa, José Tavares, Márcio Braga,
Marcos Lima, Michel Temer, Miro Teixeira, Octávio Elísio,
Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo
Prieto, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tino
co, Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira, José Lins,
Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa, Sandra Caval
canti, Enoc Vieira, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Paes
Landim, Simão Sessim, Valmir Campelo, Antônio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passa
rinho, Virgílio Távora, Adylson Motta, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Ottomar Pinto, Adolfo Oliveira, e Siqueira
Campos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 22 Constituintes;
votaram NAO 65 Constituintes. Total: 87 votos. O Desta
que foi rejeitado.

Destaque n,? 000266-87 do Sr. José Genoíno 
Emenda n.O ES-34258-4, do Sr. Domingos Leonelli
e outros, "que dá nova redação ao art. 170 do
Substitutivo n,? 1 (artigo 142, "caput" do Subs
tituvo n," 2)". (345.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Reque
rimento de preferência para votação do Destaque n.? 266,
referente ao Capítulo IV, do Título IV, do Substitutivo
n.o 2, art. 142. Autor do destaque, Constituinte José Genoí
no. Os que estiverem de acordo permaneçam como se
encontram. (Pausa) A preferência é concedida.

Com a palavra o Constituinte José Genoíno para de
fender o destaque.

composta de um artigo e dois parágrafos, declara exata
mente o que se quer. O texto, como bem ressaltou o emi
nente Constituinte Egídio Ferreira Lima, no art. 142, é
precisamente constitucional, absoluto, correto, perfeito,
porque declara que à Justiça Militar compete processar e
julgar os crimes militares definidos em lei. Está aí definida
a matéria. O resto irá para a legislação comum.

Sr. Presidente, à vista disto, a Relatoria votará pela
manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Constituinte José Ignácio Ferreira, para enca
minhar a favor.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNACIO FERREIRA 
Sr. presidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Constituintes, esta
é uma das poucas vezes em que discordo do eminente
Relator Bernardo Cabral. Além das razões aduzidas aqui,
com muita clareza, pelo Constituinte José Genoíno, há
uma ocorrência de técnica legislativa, que me pareceu im
portante e para a qual chamo a atenção do eminente Re
lator Bernardo Cabral. O art. 142 está assim redigido:

"A Justiça Militar compete processar e julgar
os crimes militares definidos em lei."

Ora, processa-se a pessoa e julga-se o crime. Proces
sar e julgar crimes militares é, no mínimo, um equívoco
técnico que não poderia ser mantido no texto. A proposta
da comissão Afonso Arinos, aqui referida pelo eminente
Constituinte José Genoíno, é exatamente o texto da pro
posta do Constituinte Domingos Leonelli, o qual diz:

"A Justiça Militar compete julgar e processar
os militares nos crimes militares definidos em
lei."

Sr. Presidente, fica, pela aprovação deste texto, ex
ciuída a possibilidade de processo e julgamento de eívís
por crimes militares, ou seja, fica excluída a possibilidade

de se configurar, ~or via da lei, que o ilícito militar possa
ser praticado por civil. Ou seja, que, por }ei posterior, ordi
nária, possa o civil vir a ser considerado réu de uma .ação
penal ~or prática de crime militar.

Sr. Presidente, concordo inteiramente com o texto da
emenda e vou votar pela sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não ha
vendo mais oradores inscritos, vou conceder a palavra ao
nobre Relator Geral.

Antes, porém, quero dar um aviso e fazer uma solící
ta,ção ao Plenário.

Há constituintes que vêm à Mesa e se declaram mo
lestados por pessoas que os procuram dentro do plenário
a fazer "lobismo". É preciso que isso acabe( palmas) e que
tenhamos aqui a tranqüilidade para sabermos discernir
exatamente o voto que vamos dar. Para isso peço às pes
soas que se encontram neste plenário e não são Consti
tuintes nem ex-Deputados ou ex-Senadores que, por obsé
quio na medida em que procurem pessoas que vão votar,
man:tenham-se no fundo do plenário.

Tem a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te a emenda cujo destaque foi sustentado pelo oonstí
tu'inte José GeJll.oíno tem a seguinte redação:

"A Justiça Militar compete julgar e proces
sar os militares nos crimes militares defíntdos em
lei. "

Na justificativa se declara que a simples existência da
Justiça Militar já constitui algo excepcional.

É claro que o Constituinte José Genoíno conhece, mas
não quer proclamar, que a nossa Justiça foi criada por
D. João VI. E ao longo desse período excepcional, os
advogados militantes sempre reconheceram que o Supe
rior Tribunal Militar, na aplicação da justiça, sempre se
houve com seriedade e independência. Mas, na hora em
que ouço S. Ex.a declarar que precisa .haver uma Justiça
Militar só para julgar os militares, S. Ex.a está querendo
um tribunal para determinadas pessoas e não para deter
minados crimes. Então, o que acontece? Está-se criando
um tribunal de exceção, o que contraria o disposto no
art. 5.°, § XIV, do Substitutivo, já aprovado, que diz: "Não
haverá juízo ou tribunal de exceção". Não podemos, nes-

te instante, cometer, eu já não diria o crime, mas a 106
víandade de estabelecermos agora este choque.

Por esta razão, a Relatoria lamenta discordar, e o faz
com tristeza do eminente Constituinte José Ignácio e s~

põe contrária à sustentação do Deputado José Genoíno.
Votará contra a emenda e o destaque. É a posição da
Relatoria.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem apenas para um
esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Dou a
palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, estou entendendo a emenda do Constituinte
José Genoíno quase como uma isonomia.

O § 4.° do art. 143 diz:

"Compete à Justiça Militar estadual processar
e julgar os policiais militares e bombeiros mili
tares nos crimes militares definidos em lei. .. "

Pergunto ao Relator: por que não se estender isso
também ao âmbito federal?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, é com muita alegria que declaro ao eminente Consti
tuinte Roberto Freire que é a forma de se proteger mais o
militar estadual e o bombeiro do que como gostaria S. Ex.a
Aliás, a emenda do Constituinte Paulo Ramos vai permi
tir que a Justiça Militar estadual fique a critério dos res
pectivos Estados. De modo que não há nenhuma incoe
rência, como aparentemente poderia supor, mas apenas
deixa-se a Justiça Militar estadual julgar os elementos
pertencentes também ao Corpo de Bombeiros e às Polí
cias Militares estaduais.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação. '

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Antônio Britto, Artur da
Távola Carlos Mosconi, Cristina Tavares, Egídio Ferreira
Lima, 'Fernando Lyra, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro,
João Herrmann Neto, José Ignácio Ferreira, José Ulisses
de Oliveira, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Li
ma Filho, Paulo Ramos, Renato Vianna, sígmarínga Sei
xas, Virgildásio de Senna, Antônio Mariz, Chagas Rodri
gues, Israel pinheiro, João Agripino, Jorge Hage, José
Carlos, Carlos Grecco, José TaVíares, Miro Teixeira, Octávio
Elísio, Uldurico Pinto, Vicente Bago, Vilson Souza, Eraldo
Tinoco Jesualdo Cavalcanti, José Maurício, Lysâneas Ma
ciel, B~cayuva Cunha, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio
Arruda Sampaio, Haroldo Lima, Roberto Freire e Beth
Azize. Votaram NãO os seguintes SenhQres Constituintes:
Aluízio Campos, Bernardo Cabral Carlos Sant'Anna, Fer
nando Bezerra Coelho, João Calmon, José Fogaça, José
Richa, Manoel Moreira, Nilson Gibson, Raimundo Bezerra,
Theodoro Mendes, Wilson Martins, Daso Coimbra, José
Costa, Márcio Braga, Marcos Lima, Michel-Temer, Alceni
Guerra, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Edme Ta
vares, Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira, José Lins,
José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Mário Assad,
Oscar Corrêa, Osvaldo coelho, Sandra Cavalcanti, Enoo
Vieira, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Paes Landim, Ricar
do Izar, Simão Sessim, Valmir Campelo, Antônio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passari
nho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Ottomar Pinto, Adolfo Oliveira e Siqueira
Campos.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, para um registro. Não tenho tido qualquer pro-
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blema até aqui com o processo eletrônico, mas desta vez
registrei o meu voto NÃO e o painel registrou SIM. Quero
qU3 conste, para efeito de Ata, que meu voto foi NÃO.
Houve um erro no registro do painel. Confiro todas as
vezes o meu voto, antes de acionar a tecla. Não sei o que
houve, mas o fato é que o registro no painel não corres
pendeu a meu voto. Ora a questão é muito grave, porque,
numa votação em que um voto possa ser decisivo, isto
poderá provocar dificuldades.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vale por
declaração.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 42 Constituintes;
votaram NÃO 48 Constituintes. Total: 90 votos. O destaque
foi rejeitado.

Destaque n,v 006333-87 - Emenda n.? ES
32432-2, do Sr. Bonifácio de Andrada, "que dá
nova redação ao § 1.° do art. 171, do Substitutivo
n,? 1 (§ 1.° do art. 143, do Substitutivo n.O 2)".
(346.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Reque
rimento de preferência para votação do Destaque n.o 6333,
de autoria do Constituinte Bonifácio de Andrada.

Em votação a preferência. (Pausa) Aprovada.

Concedo a palavra ao Constituinte Bonifácio de An
drada, para defender sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o objetivo da nossa
emenda é prestigiar as Assembléias Legislativas como
poder constituinte na feitura da Constituição estadual.
O texto do -eminente Relator Bernardo Cabral, no art. 143,
§ 1.0, diz o seguinte:

"A competência dos tribunais e juízes es
taduais será definida em lei, de iniciativa dos
tribunais..."

Segundo este texto, a Constituição estadual não
disporá, como atualmente, acontece, sobre a competência
do Judiciário estadual. Quem irá dispor sobre a eompe
têncía dos tribunais estaduais será uma lei estadual de
iniciativa dos próprios tribunais. Isto é um capitis dimi
nutio contra as assembléias legislativas na feitura da
Constituição estadual. Então, nossa emenda passaria a
ter a seguinte redação:

"A competência dos tribunais e juízes es
taduais será definida na Constituição estadual,
sendo a lei de organização judiciária de iniciativa
dos respectivos tribunais."

Mantemos, como sempre ocorreu no Brasil, desde 1891,
com as constituições estaduais, a competência para dispor
sobre o Judiciário estadual e deixamos para os tribunais
a iniciativa da lei de organização [udíeíáría,

Nossa emenda, portanto, é em favor da autonomia
dos Estados na feitura da Constituição estadual pelas
assembléias legislativas. Pedimos, por isso, o apoio dos
Srs. Constituintes, bem como do eminente Relator Ber
nardo Cabral para nossa proposição.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Relator José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, Srs.
Membros da Comissão de Sistematização, o Relator Ber
nardo Cabral, pediu-nos que transmitisse ao Plenário a
posição da Relatoria, qual seja, a de reconhecer que esta
emenda realmente corrige e vem sanar uma falha do
texto. Trata-se de fazer com que nas Constituições es
taduais também se possa legislar sobre o poder Judiciário,
evitando que essas Constituições fiquem capengas em re
lação a este Poder. As Constituições estaduais cabe or
ganizar os Poderes Executivo e Legislativo, mas não se
poderia fazer o mesmo em relação ao Poder Judiciário.

A emenda do nobre Constituinte Bonifácio de An
drada vem, pois, preencher esta lacuna, corrigir essa
falha.

Portanto, o parecer do Relator-Geral, Bernardo
Cabral, e da unanimidade da Relatoria é favorável à
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em
votação.

(Procede-se à votação)
Votaram Slll1 os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio
Campos, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo
Cabral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Cristina Ta
vares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho,
Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia. Ibsen
Pinheiro, João Calmon, João Herrmann Neto, José Foga
ça, José Ignácio Ferreira, José Richa, José Serra, José
Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Nelson carneiro,
Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo
Lima Filho, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Sigmaringa
Seixas, Theodoro Mendes, Virgildásio da Senna, Wilson
Martins. Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Daso Coimbra,
Israel Pinheiro, João Agripino, Jorge Hage, José Costa,
José Tavares, Márcio Braga, Marcos Lima, Michel Temer,
Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Alceni Guer
ra, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares,
Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira,
José Lins, José Santana de Vasconc.ellos, Luís Eduardo,
Oscar oorrês, Osvaldo Coelho, Sandra Cavalcanti, Enoc
Vieira, Gilson Machado, Jesualdo Cavalcanti, Jofran
Frejat, Jonas Pinheiro, Paes Landim, Ricardo Izar, Simão
Sessim, Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder Reis,
Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio
Távora, Lysâneas Maciel, Bocayuva Cunha, Luiz Salomão,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oli
veira, Siqueira Campos, Haroldo Lima, Roberto Freire e
Jamil Haddad. Votou NÃO o Senhor Constituinte: Darcy
Pozza.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para dizer que, na seleção do voto,
apertei o botão do NliO quando na verdade queria votar
SIM.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O regis
tro de V. Ex.a constará dos Anais.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 89 Constituintes;
votou NAO 1 Constituinte. Total: 90 votos. O destaque
foi aprovado.

Destaque n.o 007962-87 - Emenda n.O ES
28984-5, do Sr. Paulo Ramos, "que suprime expres
sões no § 4.° do art. 171, do Substitutivo n.? 1
(§ 3.° do art. 143 do Substitutivo n,v 2)". (347.a
votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
mesa requerimento de preferência, nos termos regimentais,
para a votação do Destaque n.O 7962, relativo à Emenda
n.O 28984, do Título IV, Capítulo IV, art. 143, § 3.0 , tendo
como primeiro signatário o Constituinte Paulo Ramos.

Em votação o requerimento de preferência. (Pausa)
Aprovado.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Paulo Ramos
para defender a emenda.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, sras. e Srs. Constituintes, o § 3.0 do art. 143 diz
o seguinte:

"A lei poderá criar, mediante proposta do
Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual,
constituída em primeiro grau, pelos Conselhos de
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Justiça e, em segundo, pelo próprio Tribunal de
Justiça ou por Tribunal Especial, nos Estados em
que o efetivo da respectiva policia militar seja
superior a vinte mil integrantes."

O objetivo da emenda consiste em suprimir apenas a
expressão "do Estado em que o efetivo da respectiva polí
cia militar seja superior a vinte mil integrantes".

Com esta emenda busco preservar a autonomia dos
Estados de modo que cada unídade da Federação tenha
possibilidade de completar a sua Justiça Militar por ini
ciativa do seu Tribunal de Justiça, sem qualquer vincula
ção ao efetivo. Já fui informado de que esta emenda conta
com o apoio do nobre Relator e espero também contar
com o apoio da todos os Constituintes que integram esta
Casa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o nobre Constituinte José Tavares para encami
nhar contra a emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Pre
sidente Srs. Constituintes, a emenda do Constituinte
Paulo Ramos visa a suprimir a expressão "superior a vinte
mil integrantes". Com isto, o meu Estado, o Paraná, por
exemplo, fica apto e livre bara criar a Justiça Militar
estadual. Pessoalmente, sou contra isto. Luto desde 1979
contra a proliferação de tribunais nos Estados, quando
cheguei à Assembléia Legislativa do Paraná. Naquela
época, esboçava-se nesta Casa uma alteração no tex~o da
Constituição vigente, exatamente no sentido de criar a
Justiça Militar naquele Estado, pela iniciativa de um
parlamentar paranaense, general da reserva, então filiado
à Arena. E por que eu me coloquei contra, já àquela época,
a criacão e a proliferação da Justiça Militar nos Estados?
Primeiro, porque entendo que os Estados di~põem dos T.r~
bunais de Justiça que podem processar e Julgar os mílí
tares. Segundo, seria mais um cabide de empregos que
estaríamos dando a oficiais da Policia Militar. E o mais
grava, nobres srs. Constituintes, é que o número de pro
cessos ou de inquéritos policiais militares no Paraná não
[ustíríca a criação de Tribunal Militar naquele Estado.

Ao aprovarmos esta emenda, ampliaríamos desneces
sariamente o número de Tribunais Militares nos Estados.
E a manutenção do texto do nobre Constituinte Bernardo
Cabral, que refluíu em sua iniciativa - perdoe-me S: ~.a
- é no mínimo moralizadora, porque estabelece um Iímíte.
Só poderão contar com Tribunais de Justiça Militar os
Estados cujas corporações policiais militares superaram o
número de vinte mil membros.

Por isso, Sr. Presidente e nobres companheiros Consti
tuintes, temos de refletir bastante ao votar esta emenda.
Tenho o maior respeito pelo Constituinte Paulo Ramos, e
S. Ex.a tem, evidentemente, razões para tal' apresentado
esta emenda, dada a sua longa vivência na Policia Militar
do Rio de Janeiro, que é um Estado diferente do Estado
do Paraná.

Chamo a atenção dos nobres companheiros desta
Comissão para o fato de que se apr~)Varmos a em~nd~ su
pressiva deste texto, estaremos estímulando a cnaçao de
Tribunais de Justiça Militar em muitos Estados, sem a
menor necessidade. pessoalmente, não vejo razão para
tribunais especiais, mas, já que vamos permitir a criação
de Tribunais de Justiça Militar em alguns Estados, que
seja observado o limite de vinte mil membros da cor
poração policial militar.

Voto, portanto, eom pesar, contra a emenda d? Cons
tituinte Paulo Ramos, e lamento que o meu querido Re
lator tenha refluído nas suas intenções com base no texto
que traz à análise de todos nós aqui.

Durante o pronunciamento do Sr. José Tava
res, o Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que é

ocupada pelo Sr. Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Para enca
minhar a favor, concedo a palavra ao nobre Constituinte
Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON OARNEIRO - Sr.
Presidente, Srs. Oonstítuíntes, não fosse a intervenção do
nobre Constituinte José Tavares e minha palavra seria
desnecessária. Não podemos estabelecer crítéríos ddferen
tes ;para os Estados, qual seja, o Tribunal de Justtça, em
alguns, pode sugerir a críaçâo da Justiça Militar; em
outros, não. I.sso em decorrência de a Polícia; Militar, no
segundo caso, não contar com vinte mil membros efetivos.
Então, haverá Estados com Justdça Militar e outros que
não contarão com ela. Ou, então, poderá ocorrer que Es
tados que não contam com os vinte mil membros etetívos
na Polícia Militair aumentem o quadro para atingir esse
número, a fim de terem a Justiça Militar. Conseqüente
mente, ao invés de permitirmos aos pequenos Estados,
que dispõem de eãnco, dez ou quinze mil policiais mili
tares, criar sua Justiça Militar, vamos obrigá-los a elevar
esse número paea vinte mil, aumentando despesas des
necessariamente e criando uma situação que não deveria
existir.

Evidentemente, a emenda atribui ao T.ribunal de Jus
tiça a iniciativa de criar ou não a Justiça Militar, mas
não pode condicioná-la a que a Polícia Militar disponha
de vinte mil membros efetivos, {porque senão teremos,
do Acre ao Rio Grande do Sul, todas as Polícias Militares
com vinte mil militares, ainda que não deles necessitem
e não tenham recursos para pagá-los.

Por isso, com a devida vênda do nobre Constituinte
José Tavares, sou pela aprovação da emenda defendida
pelo nobre Constituinte Paulo Ramos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação.
O SR. RELATOR (Bernardo Oabral) - Sr. Presidente,

a Relatoria está em aberto. Uns votarão contra e outros,
a favor. Meu voto pessoal será "sim".

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Sr. Cons
tituinte, o Relator não se pronuncia sobre a emenda.

Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abdgail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Carlos
Mosconi, Cristina Tavares, Haroldo Sa:bóia, João Herrmann
Neto, José Serra, José Ulisses de Oliveira, Nelson Carneiro,
Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Severo
Gomes, VirgiLdásio de Senna, Jorge Hage, José Carlos
Grecco, Má:l'cio Braga, Michel Temer, Miro Teixeira, Nel
son Wedekin, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vicente Bago,
Vilson Souza, Arnaldo Prieto, Edme TavM'es, Francisco
Dornelles, Inocêncio Oliveira, Oscar Corrêa, Jofran Frejat,
Jonas Pinheiro, Valmir Campelo, Antonio Carlos Konder
Reis, José Maurício, Bocayuva Ounha, Francisco Roosi, Joa
quim Bevilácqua, Siqueira Campos, Roberto Freire, Beth
Azize. Votaram NÃO os seguintes senhores Constituintes:
Almir Gabrdel, Aluízio Oampos, Antônio Britto, Carlos
Sant'Anna, Egídio Fer:reira Lima, Fernando Bezerra Coe
lho, F1ernando Lyra, Francisco Pinto, João Calmon, José
Fogaça, Renato Vianna, Manoel Moreira, Nelson Jobim,
Oswaldo Lima Filho, Theodoro Mendes, Wilson Martins,
Antonio Mariz, Daso Coimbra, Is,rael Pdnheíro, João Agri
pino, José Costa, José Tavares, Eraldo Tinoco, José San
tana de Vasconcelos, Luís Edua;rdo, Márío Assad, Sandra
Cavalcanti, Enoc Vieira, Gilson Machado, Jesualdo Caval
canti, Paes Landim, Ricardo Izar, Darcy Pozza, Gerson
Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora,
Lysâneas Maciel, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno,
Adolfo Oliveira, Haroldo Lima, José Ignácio Ferreira, José
Richa.
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o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 41 Constituintes; vo
taram NAo 44 Oonstltuíntes. Total: 85 votos. O Destaque
foi prejudicado por falta de quorum qualãücado.

Destaque n.? 007934-87 - Emenda n.? ES
32016-5, do Sr. Paulo Ramos, "que inclui expres
sões no § 5.° do art. 171, do Substitutivo 1 (§ 4.°
do art. 143 do Substitutivo 2)". (348.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Há sobre a
mesa requerimento de preterêneía, assinado pelos Líderes
e pelo Constituinte Paulo Ramos, 'Para o Destaque n.o 7934
rererente à Emenda n.O 32016, que diz respeito ª,O § 4.° do
art. 143.

A emenda faz acrescentar ao § 4.° do art. 143 "e da
graduação dos praças", que passa a ter a seguãnte reda
ção:

"Art. 143. . .

§ 4.° - Compete à Justiça Militar Estadual
processar e julgar os policiais militares nos crimes
militares definidos em lei, cabendo ao tribnmal
competente deciddr sobre a perda do posto e da
patente dos oficiais e da graduação dos praças."

Trata-se de um requerimento semelhante ao do oons
títuínte José Genoino em relação ao art, 142, já votado.

Com a palavra o autor da emenda para encaminhar
favorav-elmente a votação.

O SR. CONSTITUTINTE PAULO RAMOS - se, Pre
sidente, Sr.as e 81'S. Oonstítuíntes, em várias Unidades da
Federação já há Tribunais Estaduais Mdlitares. Faço ques
tão de dízer que sempre me posicionei contrário a todos
os foros :privilegiados, mas eles existem para; julgar os
militares, os [uízes, os parlamentares e diversas categorias
proíãssíonaís, Ademais, 'em várias Unidades da Federação
já funciona a Justiça; Militar Estadual.

O objetivo da emenda - e aqui peço a atenção de
todos os membros da Comissão de Sistmatizacão - tem
por fim símplesmente enquadrar todos os militares esta
duais ao julgamento da mesma Justiça. A emenda faz
esta extensão, a fim de que parcelas de uma mesma tropa
não sejam submetddas ao julgamento em díterentes foros.
Portanto, o que se pretendo aqui, :por medida de Justiça,
é submeter todos os integrantes das polícias militares- ,e
dos corpos de bombeiros das Unidades da Federacão ao
julgamento da mesma Justiça, no <caso, o Tribunal Mnita;r
Estadual, Se já existente no Estado.

Esta não é uma medida protecíonísta, Ela simples
mente visa a colocar todos os integrantes de uma; mesma
corporação à submissão do crivo doe um mesmo órgão do
Poder Judiciário.

Espero contar com o apoio eonseíente da Relatoria e
também dos integrantes da Comissão de Sistematização.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Pre
sddente, peço a palavra; para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - A emenda
do Constituinte Pauio Ramos, pelo que 'Pude apreender,
visa a íncluír a expressão "e da graduação dos praças",
passando o texto a ter a seguínte redação:

"Art. 143. . .
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§ 4.° - Oompete à Justiça Militar Estadual
processar e julgar os policiais mílítares nos cri
mes militares definidos em leí, cabendo ao tribu
nal competente decidir sobre a perda do posto e

da parente dos oficiais e da graduação dos pra
ças."

Ocorre que a emenda; omdte os Corpos de Bombeiros.
Pergunto: corno ficaaiam os Corpos de Bombeiros?

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - SiI.'. Presi
dente, posso dar a explicação, já que estou vinculado ao
tema. É que em todasas Unidades da Federação, à ex
ceção de duas, os Corpos de Bombeiros Militares integram
as Polícias Militares. Somente no Rio de Janeiro e no Dâs
tríto F1ederal é que os Corpos de Bombeiros constituem
corporações independentes. Acredtio que a observação fei
ta 'Pelo oonstítuínte José Tavares é pertinente, mas a re
cebo apenas como uma espécie de correção de redação,
caso a emenda seja aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Peddria a
V. Ex.a, nobre Constituinte Paulo Ramos, um esclareci
mento. A emenda acrescenta a expressão "e da graduação
dos praças", mas ocorre que o parágrafo proposto por
V. Ex.a omite outra expressão constante do texto do Subs
titutivo, qual seja, "e bombeiros militares". De acordo
com a emenda de V. Ex.a, tíoa assim redigido:

"§ 4.° - Compete à Justiça Militar Estadual
processar 'e julgar os policiais mílítares nos crimes
militares definidos 'em lei, cabendo ao tribunal
competente decidir sobre a 'Perda do posto e da
patente dos otíeãaís e da graduação dos praças."

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, esclareço que preservo o texto do nobre Relator,
apenas incluindo a expressão "e da graduação dos pra
ças", para que todos possam ser julgados igualmente pelo
mesmo tribunal. Somente isto. Não há exclusão dos Corpos
de Bombeiros. símolesmente fui traído pelo equívoco de
omiti-los na redação, porque em todas as Unidades da
Federação, a não ser em duas, não há Corpo de Bombei
ros como unidade independente. De pronto faço esta cor
reção de redação da mãnha emenda. Ê simplesmente isto,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - É para en
trar também a expressão "bombeiros militares?" Isto não
consta da sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - A minha
emenda é aditiva da expressão, no final da redação do
texto, "posto é a patente dos oficiais e da graduação das
praças", Somente esta expressão está sendo aduzida ao
texto do Relator. Se V. Ex a verificar o § 3.°, o -TRelator
também só se refere à Polícia Militar. Por isso fui condu
zido a este equívoco. A intenção é não só corrigir o § 4.0,
como também o § 3.0.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o eminente Relator José Fogaça, para se pronunciar
a respeito.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - O Relator Bernardo
Cabral, nesta matéria, lamenta ter de discordar das posi
ções defendidas pelo nobre Constituinte Paulo Ramos,
ficando com a manutenção do texto e pela rejeição da
Emenda n.O 32916. Esta é a posição da Relataria.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Oonstítuíntes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluizio
Campos, Carlos Mosconi, Cristina Tavares, Fernando Lyra
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto'
Nelton Friedrich, Paulo !Ramos, Sígmarlnga Seixas Antoni~
Mariz, João Agripino, Jorge Hage, José Carlos Gr~cco, José
Tavares, Márcio Braga, Miro Teixeira, Nelson Wedekin
Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Sandra Ca~
valcanti, Jofran Frejat, Gerson Peres. José Maurício, Ly
sâneas Maciel, Bocayuva Cunha, Francisco Rossi, Gastone
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Righi, Joaquim Bevilácqua, José Genoíno, Siqueira Cam
pos, Aldo Arantes, Roberto Freire e Beth Azize. Votaram
NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Antônio
Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos
Sant'Anna, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coe
lho, Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Fogaça, José Igná
cio Ferreira, José Rícha, José Serra, Manoel Moreira, Nel
son Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Oswaldo Lima
Filho, Raimundo Bezerra, Severo Gomes, Virgildásio de
Senna, Wilson Martins, Daso Coimbra, Israel Pinheiro,
José Costa, Michel Temer, Arnaldo Prieto, Christóvam
Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Dor
nelles, Inocêncio Oliveira, José Santana de Vasconcellos,
Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Gilson Ma
chado, Jesualdo Cavalcanti, Jonas Pinheiro, Paes Landim,
Ricardo Izar, Simão Sessim, Valmir Campelo, Darcy Poz
za, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Plínio Arruda Sam
paio e Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 38 Constituintes;
votaram NÃO 47 Constituintes. Total: 85 votos. O destaque
foi rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, para um es
clarecimento. Estou percebendo, na pauta que me foi en
tregue para controle de votação, que as preferências serão
votadas ao, final. Final de quê? Desta pauta ou de todas?

O SiR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Acabamos
de votar todos os destaques relacionados com o art. 143.
Vamos votar em seguida o art. 144, relativo ao Conselho
Nacional de Justiça. Estamos obedecendo à ordem de arti
gos e preferências.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para voltar a di
rigir apelo à Mesa no sentido de que discipline a entrega
da planilha, para haver certo regramento, porque o Plená
rio está tomando conhecimento da matéria na hora em
que vai votar. Lamento profundamente que toda vez que se
toca neste assunto se constate um muxoxo, como se isto
fosse algo absolutamente absurdo. O mínimo que o Ple
nário pode pleitear é um ordenamento racional, imutável,
para que se possa ter condição de refletir sobre o que se
vai votar. É muito ruim o que ocorre, e não é a primeira
vez que faço tal solicitação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não sei se
foi V. Ex.a que levantou uma questão de ordem seme
lhante ontem, e quando eu estava na Presidência decidi
que não só as preferêneías solicitadas pelas Lideranças
mas também as individualmente apresentadas à Mesa da
Comissão, a respeito de cada artigo, seriam votadas subse
qüentemente. Estou recebendo apenas as emendas que
constam da planilha, não estou recebendo preferências
outras.

O SR. CONSTITU'INTE JOSill': IGNÁCIO FERREIRA
Sr. Presidente, há muita coisa além disso. O Prodasen está
marginalizado, não é utilizado, não se sabe do Prodasen, a
não ser 'Como memória, para registro do que ocorre aqui,
a posteríorí, Há vários fatos que, com o tempo, vamos le
vantando e, lamentavelmente, servirão para desnudar
muita coisa que está ocorrendo nesta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A Mesa aco
lhe a reclamaço de V. Ex.a e vai adotar providências junto
à Coordenação e Assessoria da Comissão.

Antes de pedir a atenção dos Srs. Constituintes para
o próximo destaque, solicito à Segurança da Casa que
adote providências, atenciosamente, junto às pessoas que
não pertençam à Assembléia Nacional Constituinte: aque
les que não sejam Constituintes e que integrem a imprensa
Que acupam as últimas filas do Plenário, façam a genti
leza de deixar o recinto, a fim de que o trânsito dos mem-

bras da Comissão e demais Parlamentares para a sala
privativa dos Constituintes continue a ser feito normal
mente. Repito a solicitação feita pelo Constituinte Jarbas
Passarinho, na qualidade de Presidente desta Comissão, a
fim de que não precisemos acionar a Segurança da Câmara
dos Deputados para o esvaziamento do Plenário das pes
soas que não sejam Constituintes e que não integram a
representação jornalística, a imprensa.

Destaque n.? 006245-87, do Sr. Gerson Peres,
"que suprime o art. 144 do Substitutivo n.o 2".
(349.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Chamo a
at~nção dos Srs. Constituintes para o seguinte fato: há
dOIS destaques supressívos a respeito do art. 144. O mais
abrangente é o n,v 6.245, do Constituinte Gerson Peres
que não consta da planilha. Foi apresentado com as assi~
naturas regimentais e é abrangente porque propõe a su
pressão total do Conselho Nacional de Justiça. O outro
destaque é do Constituinte José Maria Eymael e faz su
pressões parciais. Então, pela ordem regimental teremos
de votar, evidentemente, em primeiro lugar, o destaque su
pressivo_total, que não consta da planilha, mas que propõe
a exclusao do art. 144 do texto do projeto.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO _
Sr. Presidente, peço a palavra para um esclarecimento. Te
mos, segundo o enunciado de V. Ex.a no momento cinco
emendas a respeito da mesma matéria. A emenda dd Cons
tituin~e Gerson ~eres, uma vez aprovada, prejudicará as
demaís, Em seguida, temos a emenda do Constituinte José
Maria Eymael. A pergunta que faço a V. Ex.a é a seguinte:
aprovada a emenda do Constituinte José Maria Eymael a
M~sa considerará prejudicadas as outras emendas? E ~x
plico ~ ~. Ex.a, ~nte~ que me responda, que o destaque do
Constltumte LUIZ Inácio Lula da Silva refere-se à emenda
de minha autoria, que dá um tratamento diferente ao pro
blema. As emendas do Constituinte Gerson Peres do Cons
tituinte José Maria Eymael, do Constituinte Ma~rício Cor
rea e do Constituinte Virgildásio de Senna referem-se ao
Conselho de S~pervisão e Fiscalização da Magistratura.
Proponho na mínha emenda que esta fiscalização seja exer
cida pelo Legíslativo. jVlsim, gostaria de saber - é impor
tante para a orientação dos votos - se V. Ex.a considerará
que, sendo uma das emendas aprovada estará prejudi-
cada a última. '

O SR. CONSTITUINTE GERSON PErRES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem para contestar.

O SR. PR~S~DENT~ ~Aluízio Campos) - Esclareço a
V. Ex.a Constltumte Phll1~ Arruda Sampaio, que, sendo
~pr~)Vada a eme~da supressiva total, as demais estarão pre
Judícadas, Se nao o for, a emenda parcial do Constituinte
José Maria Eymael não prejudicará as outras substituti
vas, dependendo da matéria sobre a qual versa. Mas acho
oportuno só levantarmos esta questão depois de votada a
emenda do Constituinte Gerson Peres.

O SR CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO _
Sr. Presidente, quero solicitar mais um esclarecimento a
V. Ex.a, porque o Plenário precisa saber o que está vo
tando. Vamos imaginar a seguinte hipótese: aprovada a
emenda do Constituinte José Maria Eymael, posterior
mente seria submetida a votos a minha emenda. SUpo
nhamos que ela seja aprovada. Ela substitui a emenda do
Constituinte José Maria Eymael, ou não?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A emenda do
Constituinte José Maria Eymael suprime apenas do caput
a palavra "externo", e no parágrafo faz outra supressão.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, o Deputado Plínio Arruda está colo
cando o carro na frente dos bois. V. Ex.a não precisa res
ponder ao Deputado Plínio Arruda. Regimentalmente, a
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"Parágrafo único. Lei Complementar defini
rá a organização e funcionamento do Conselho
Nacional da Justiça, em cuja composição haverá
membros indicados pelo Congresso Nacional, Po
der Judiciário, Ministério Público e Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil."

Sou contra este Conselho, porque a nova Constituição
estabelece o intervencionismo constitucional indevido so
bre um Poder que ela cria para conviver harmonicamente
com os demais. Não posso conceber que brasileiros inte
ligentes, que aqui vieram trazidos pelo voto do povo,
criem um Conselho com corpos estranhos - membros da
Ordem dos Advogados do Brasil, membros da promotoria
pública e deputados federais - para fiscalizar o órgão
Supremo da Justiça no cumprimento dos seus deveres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, quero encaminhar a votação, como autor do des
taque.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra, para encaminhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, prezados Colegas, defender ...

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, V. Ex.a está errado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não é pre
ferência, Constituinte Bocayuva Cunha.

Presidência deve colocar em votação o meu pedido de pre- O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V.
ferência, em primeiro lugar, e depois discutir o problema Ex.a a palavra.
apresentado pelo Deputado Plinio Arruda. O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA _ Sr. Presi-

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Já explí- dente, faço um apelo a V. Ex.a, para que reconsidere sua
quei a V. Ex.a e ao Plenário que será posto em votação decisão. Se a emenda do Constituinte Gerson Peres é su
seu pedido de preferência. Depois de obtermos o resulta- pressíva, ela tem, pelo Regimento, preferência. Se é su
do desta votação, tomaremos conhecimento das propostas pressíva total, tem preferência sobre a outra, que é modí-
do Sr. Constituinte Plínio Arruda. ficativa. A Mesa deve decidir no sentido de dar a prete-

Em votação a preferência. (Pausa) rêncía, sem precisar colocar a decisão em votação. Eu,
- desde logo, voto contra, mas acho que o Constituinte tem

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre- direito a colocar sua emenda à apreciação. (Palmas)
sidente .peço verificação de votação. Quero dizer que, re- O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA _ Sr.
jeitado meu pedido, pedirei preferência para a votação de
todas as emendas dos textos e dos títulos, que serão vo- Presidente, peço a palavra pela ordem.
tadas através do painel. O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a

Sr. Presidente, há um precedente nesta comissão, se- a palavra.
gundo o qual, nos pedidos de preferência feitos por 10% O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr.
dos Parlamentares sobre o conjunto das emendas pinça- Presidente, desejo registrar uma reclamação contra a ma
das pelas lideranças, em duas seria acatada uma. As lide- neíra pela qual V. Ex.a está dirigindo os trabalhos desta
ranças aceitaram isto, por ocasião da votação da emenda Comissão. Não é possível que, em pleno regime de votação,
de autoria do Constituinte Brandão Monteiro. Agora elas V. Ex.a permita que o Constituinte Gerson Peres faça
Querem fazer comigo uma quebra de compromissos. Mas ameaças à Mesa e ao Plenário. É uma reclamação que
vão me conhecer: obstruirei todos os pedidos de preterên- peço fique registrada. Faça V. Ex.a o favor de manter a
cia feitos pelas lideranças e pedirei verificação das vota- ordem nesta Casa.
cões feitas através do painel. Esta atitude das lideranças O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Fica regís-
é uma deslealdade, e não jogo deslealmente em campo.
Aqui há dois ou três Constituintes que querem derrubar trada a reclamação de V. Ex.

a

compromíssos já assumidos. O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES -:.. Não ouvi
Sr. Presidente, peco a V. Ex.a que anote meu recado. o que V Ex.a disse. Repita, por favor.

Quero esclarecer que vou obstruir as votações na Comissão O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Desejo res-
àe Sistematização. pender ao nobre Senador José Richa ...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peço aos\ O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Quero
srs, O:0llstituintes 9~e voltem.a seus lugares, porque a defender o meu destaque, Sr. Presidente. Tenho prete
Mesa ja tomou decisão a respeíto do assunto em tela. rêneía para defender o meu destaque. É regimental. Não

O requerimento de preferência, no caso, é absoluta- estou encaminhando votação.
mente ínsubstancíal, porqu~ o que está sendo vot~do, pela O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A Mesa es
ordem, segundo o art. 144,.e u!Ua emen~a supressrva total. clarece ao Senador José Richa que decidiu fazer a vota
Ela deve ser. vopada em pnmeiro lugar, mdepengenteme~- ção do projeto pela ordem dos artigos, e, havendo estabe
te de preferência, porque as preferêncías sub.seq~entes sao Iecído este ordenamento, quando um artigo entra em
sobre emendas supressrvas parciais ou substãtutlvas. votação, as preferências são apresentadas sobre as emen-

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi- das que versam sobre ele. Mas, se existe uma emenda su
dente minha emenda é supressíva e portanto preteren- pressiva total, ela, evidentemente, deve ser votada em
cíal ' "primeiro lugar, porque poderá prejudicar todas as demais.

. , . Então, não há necessidade de preferência para a votação
O SR. PRESII:?ENTE (AlUIZIO Campos) - Vamos vo- do artigo. A decisão da Mesa está tomada.

tar o destaque pedido pelo nobre ConstItumte Gerson Pe- . .
res. Está tomada a decisão. Peço aos Srs. Constituintes Tem o constítuínte Gerson Peres a palavra para fazer
que tomem seus lugares para iniciarmos a votação. a sua defesa.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, prezados colegas, o projeto do eminente Relator
Bernardo Cabral diz o seguinte:

"Art. 144 - O Conselho Nacional de Justiça
é o órgão de controle externo da atividade admi
nistrativa e do desempenho dos deveres funcio
nais do Poder Judiciário e do Ministério Público.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Está
errado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) -.N~ es~á
errado. Estamos votando o art. 144. As preferências sao
sobre o artigo.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - V. Ex.a
está equivocado, Constituinte Bocayuva Cunha.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.
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Se a fiscalização fosse feita pelo Poder Legislativo
seria admissível. Mas aqui há uma quebra do princípio
fundamental que votamos, segundo o qual os poderes são
harmônicos entre eles, independentes e autônomos. E o
Conselho Nacional de Justiça quebra a autonomia e a in
dependência dos poderes quando intervém nos deveres
superiores da Justiça.

Por isto, não posso aceitar os argumentos aqui expen
dídos, inclusive quando se afirma que na França é assim.
Não é verdade. Na França, a lei criou os departamentos
de justiça, mas a Constituição francesa não criou um
órgão com poderes iguais àqueles que lhe são hierarqui
camente superiores.

O Supremo Tribunal Federal não pode ser diminuído
em sua competência, em sua independência, caso contrário
haverá uma quebra de harmonia, de autonomia e de inde
pendência entre os três Poderes. Este Conselho pode ser
criado em lei complementar, posteriormente, mas não para
fiscalizar deveres.

O correto seria - e é - o que está no capítulo refe
rente às atribuições dos Tribunais de Conta. Se se quer
fiscalizar as contas do Poder Judiciário, já está escrito
aqui. O Tribunal de Contas é um órgão independente do
Poder Legislativo, é um órgão de assessoramento do Poder
Legislativo. Aí é que cabe a tarefa fiscalizadora de con
tratação de pessoal, de problemas administrativos e de
justiça. Não podemos criar esse Conselho, porque estare
mos passando um atestado de incompetência de redação
constitucional. E isto fere a tradição de equilíbrio, de har
monia e de independência que deve existir entre os Pode
res. Por isso, insurgi-me contra esta emenda, para que os
Srs. Constituintes votem pela supressão do dispositivo que
cria - perdoem-me a força da expressão - esta excres
cência constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Para enca
minhamento contra, concedo a palavra ao nobre Consti
tuinte Egídio Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 
Sr. Presidente, com fundamento no art. 55, peço a V. Ex.a
a palavra para uma declaração que desejo fique registrada
nos Anais.

Tenho pelo Constituinte Gerson Peres o maior apreço,
mas não posso votar qualquer matéria sob as ameaças que
S. Ex.a faz ao Plenário. Esta é uma forma desrespeitosa
de tratar os companheiros e não aceito votar qualquer
matéria sob ameaça de obstrução. (Palmas)

Voto a preferência e a matéria que S. Ex.a submeteu
à deliberação da Casa, mas não aceito ameaças.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa

lavra o Constituinte Egídio Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Sras e Srs. membros da Comissão de Sis
tematização, pediria a todos, nesta hora, que deixassem o
embate, as divergências ideológicas, a emoção e examinas
sem esta matéria com a serenidade e o estado de equilí
brio que ela exige. Não podemos retirar do texto do pro
jeto o Conselho Nacional de Justiça. Se fizermos isto,
estaremos isolando o Poder Judiciário. O Poder Legisla
tivo tem o controle normal e histórico da população, das
eleições periódicas. O mesmo ocorre com o Executivo.
Este é um dos grandes problemas, nesta hora em que se
procura precisar a harmonia e a independência dos Pode
res. Em outros países, em cuja legislação historicamente
nos temos abeberado, se adotar, com absoluta tranqüili
dade, o Conselho Nacional da Magistratura. Assim é na
Itália, desde a sua Constituição de 1.0 de janeiro de 1948;
em Portugal, na sua última Constituição, e também na

Alemanha. Esses países vão mais distante e põem dentro
do Conselho uma ampla representação, igual a um terço
do Congresso Nacional. Se deixarmos de criar o Conselho
Nacional de Justiça vamos deixar o Poder Judiciário
exposto à CPI, ao embate emocional e à pressão da
sociedade.

A maneira correta, precisa e sábia é criar o Conselho
Nacional da Justiça, integrado de magistrados, de elemen
tos do Executivo e do Legislativo. Ele fará com que o
Judiciário, na sua missão delicada e suí generis ds julgar,
de ter a competência jurisdicional, fique fora da emoção,
dos embates da sociedade e das pressões das Casas polí
ticas. Esta a finalidade do Conselho em todos os países
a que me reportei.

Sr. Presidente, queremos o Conselho que está desenhado.
Temos, logo depois, a emenda do Constituinte José Maria
Eymael, deixando para a lei ordinária a composição deste
Conselho. Passada a emoção, passado o embate, promul
gada a Constituição, esta Casa se reunirá com represen
tantes dos outros dois Poderes e precisará o que deverá
ser o Conselho de Justiça, não só quanto a sua composição,
mas também quanto à sua competência. Não fazê-lo agora,
quando estamos organizando o Estado, estabelecendo sua
estrutura fundamental, é deixar um imenso vazio nessa
nova Constituição e, o que é muito mais grave, deixar mo
tivos para conflitos e para desagregação do Poder Judi
ciário.

Fui magistrado e ainda hoje tenho uma vinculação
afetiva com todo o Poder Judiciário Nacional e não en
tendo por que alguns magistrados estão repelindo esse
Conselho. Em todos os magistrados com quem estive 
com o Presidente do Supremo Tribunal Federal da nossa
Corte Constitucional, com o Juiz de meu Estado - conse
gui identificar a necessidade desse Conselho, a compreensão
de sua validade. Mais do que isso, que este Conselho é
imprescindivel. A Justiça não será independente e autô
noma se ficar ilhada, isolada, separada dos três outros
poderes da República. Pior do que isto, ficará equídístante,
etérea em relação à sociedade. Suprimir do texto o Con
selho de Justiça é um erro da maior gravidade, que trará
sérias conseqüências para o bom ordenamento e o bom
funcionamento do Judiciário, bem como para a própria
tranqüilidade da sociedade. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao Constituinte Paes Landim, para encaminha
mento a favor.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma reclamação.

Sr. Presidente, ontem, em pronunciamento nesta Casa,
preveni o que ocorreria, dada a liberalidade que temos
aqui com todos. Está aqui no jornal, em primeira página:
"Um Rato Entrou no Plenário da Constituinte".

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Eu pediria
a V. Ex.a que levantasse esse problema depois de concluída
a votação.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, se V. Ex.a me concedeu a palavra não pode
cassá-la.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Pensei que
V. Ex.a fosse falar sobre o processo de votação.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO _
V; Ex.a me concedeu a palavra e não pode, na Presidência,
dialogar com quem apresenta questão de ordem. Entendo
que V. Ex.a não pode divergir do Regimento.

Sr. Presidente, este plenário está totalmente confuso.
Além dos Parlamentares, além da imprensa, aqui se en
contram, atrás, diferentemente do que decidimos na Mesa,
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um conjunto de pessoas que não pode estar dentro do
plenário, fazendo lobby, pressionando os Parlamentares.
(Palmas) Espero que a Mesa tome as providências que, em
outras oportunidades, todos nós - V. Ex.a, eu, o Senador
Henrique Cardoso e o Senador Jarbas Passarinho - já
tomamos em relação ao acúmulo de pessoas estranhas
aqui no plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a tem
razão. Há poucos instantes, esta Presidência já comunicou
que havia determinado à Secretaria da Câmara dos Depu
tados que solicitasse a evasão do plenário das pessoas
que não devam nele permanecer.

Concedo a palavra ao Constituinte Paes Landim, para
encaminhamento a favor.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, lamentando discordar do Cons
tituinte Egídio Ferreira Lima, diria da necessidade de se
suprimir do texto constitucional o chamado Conselho Na
cional de Justiça, que foi uma criação do famoso "Pacote
de Abril", do Gen. Geisel, exatamente para retirar e ferir
a independência do Poder Judiciário. Os três Poderes do
Estado - Legislativo, Executivo e Judiciário - são órgãos
.da s?berania nacional, _e qualquer conselho que possa
ínvadír a esfera de atuaçao de um deles estará, conseqüen
temente, ferindo sua independência e a própria soberania
que é imanente aos três Poderes.

Além do mais, Sr. Presidente, no próprio projeto do
eminente Relator Bernardo Cabral, como acontece na
Constituição atual, os Ministros do Supremo Tribunal F1e
deral, que constituem a cúpula do Poder Judiciário, são
julgados, nos crimes de responsabilidade, pelo Senado
Federal. Basta ler o que está disposto exatamente no
art. {lI do atual projeto que estamos votando e que já foi,
nesta parte, aprovado pelo Plenário da Comissão de Siste
matização.

"Art. 61. Complete privativamente ao Senado
da República:

I - Processar e julgar o Presidente da Repú
blica, .o Primeiro-Ministro e os Ministros de
Estado...

II - Processar e julgar os Ministros do Su
premo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da
República C..) nos crimes de responsabilidade."

Além disso, Sr. Presidente, o parágrafo único deste
artigo - aprovado por esta Comissão de Sistematizacão
- diz que, no julgamento dos crimes de responsahilidade
do Presidente da República, dos Ministros de Estado e dos
Ministros do Supremo Tribunal Federal, presidirá a sessão
do Senado Federal o próprio Presidente do Supremo 'I'rí
bunal F·ederal.

Ora, Sr. Presidente, que contradição essa, agora, de
incluir, no texto constitucional, um conselho para con
trolar os atos do Supremo Tribunal Federal e do seu
Presídente, que vai presidir, no Senado Federal, o julga
mento dos crimes de responsabilidade contra o Presidente
da República, os Ministros de Estado, os Ministros do
próprio Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral
da República?

Sr. Presidente, estamos inovando em matéria de Di
reito Constitucional. Alguns aqui se referem ao exemplo
francês. A França tem o Conselho Superior de Magistra
tura, presidido pelo Presidente da República, mas não
tem a tradição de independência do Poder Judiciário dos
fundadores da República e traduzida no texto de 1891.
Além do mais, a nossa tradição é aquela que deriva do
texto baseado na experiência norte-americana, na lição
de Hamilton em "O Federalista", quando dizia que o Poder
Judiciário, embora independente, integrante da soberania
nacional, era o mais fraco dos poderes, porque não detém
a espada nem a bolsa dos dinheiros públicos.

Sr. Presidente, é um absurdo que se pretenda agora
ferir a independência do Poder Judiciário, retirando dos
[uízes a tranqüilidade necessária para que possam cum
prir, na gravidade da sua nobre missão, os cometimentos
que lhes são deferidos pela Constituição e pelas leis do
País. Além do mais, está previsto no Projeto Bernardo
Cabral, art. 109, que, através de lei eomplementar, será
criado o Estatuto da Magistratura, no qual as detíníções
disciplinares dos [uízes e dos tribunais serão devidamente
votadas pelo Congresso Nacional. Não há razão de que, Sr.
Presidente, estejamos a inovar em matéria constitucional,
rompendo a tradição centenária do País de plena inde
pendência de todos os seus Poderes.

Durante o pronunciamento do Sr. Paes Landim,
o Sr. Aluízio Campos, Primeiro-Více-Presídent,s,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso, Quarto
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Antes de passar a palavra para o próximo orador, Cons
tituinte Nelson Jobim, quero faer uma comunicação: por
liberalidade da Comissão de Sistematização, houve uma
decisão de que as últimas três fileiras deste Plenário
estariam reservadas aos assessores dos Srs. Parlamentares.

Nos últimos dias ouvimos reclamações contínuas dos
Srs. Oonstítuíntss, de que muitas pessoas que não são
portadoras de crachás que estão ocupando os lugares que
são da segurança da Casa, ou seja, estão-se espalhanc»
pelos corredores,

Determino, em primeiro lugar, que aqueles que não
são da segurança deixem Os corredores, se não tiverem o
crachá e que, tendo-o, sentem-se nas três últimas fileiras.

Comunico, outrossim, que a Mesa vai tomar outras
deliberações, a partir de hoje à tarde, de tal maneira que,
como existem galerias para os convidados especíaís e para
o público, as mesmas sejam ocupadas para que o espaço
da Comissão se reserve aos Constituintes. (Palmas)

Pediria àqueles que estão agora encostados às paredes
que, por favor, tomam assento nas três últimas fileiras ou
se retirem porque, d-e outra forma, terei de determinar
providências à segurança da Casa para que a Mesa seja
respeitada, porque um pder que não se respeita não pode
sequer fazer-se respeitar no País. Faremos as decisões
da Mesa serem cumpridas com a maior tranqüilidade.

Srs. convidados, por favor, sintam-se à vontade nas
cadeíras onde estão, mas não bloqueiem os corredores de
acesso a este Plenário, porque isto tumultua os trabalhos
e prejudica o andamento da Assembléia Nacional COl1'3
tituinte.

Concedo a palavra ao Constituinte Nelson Jobim.
O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre

sidente, Srs. Constituintes, volto a esta tribuna para
defender a manutenção do Conselho Nacional de Justi
ça, que está sendo interpretado como uma intromissão
nos poderes inerentes à judicatura. Não é verdade; este
Conselho Nacional de Justiça é a contrapartida da judi
catura 'e do Ministério Público à autonomia financeira e
administrativa que o texto do eminente Constituinte Ber
nardo Cabral concedeu a estes dois órgãos.

O Poder JudÍlciário, pelo texto, passa a se disciplinar
internamente, com autonomias administrativa e financei
ra absolutas em relação ao Poder Executivo. Também o
Ministério Público passa a se constituir em um órgão
descolado do Poder Executivo, ao qual, pelo texto de 1!l69,
está subordinado. Portanto, agora, o Ministério Público
descola-se do Executivo e o Judiciário adquire autonomias
administrativa e financeira, antes inexistentes. A au
tonomia, com o poder de julgar os atos desta Casa, ele a
tem ·a sempre terá. A Câmara dos Deputados e o Senado
Fôderal têm um amplo regime de controle. A legalidade
dos nossos atos é controlada pelo Poder Judiciário. O
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Poder Judiciário controla o Poder Executivo nas suas
atuações. Mas quem controla o Poder Judiciário naquilo
que de novo lhe está sendo dado?

Foi dito desta tribuna que a existência de conselhos
desta natureza em outros países não era verdadeira.
GOstaria de convidar os eminentes Constituintes a medi
tarem sobre a Constituição italiana de 1948, que bem
expressa, no art. 105, a existência desse conselho, confor
ma a seguinte redação: "Incumbe ao Conselho Superior
da Magistratura, segundo as normas do ordenamento ju
rídico, as promoções, as designações, as transferências,
assim como as providências disciplinares a respeito dos
magistrados". A Constituição francesa de 1958- e equivo
cou-se o eminente Constituinte que estava nesta tribuna
- no art. 64 prevê a exístêneía do Conselho Superior da
Magistratura ínstítucíonalízado. Também é assim nas
Constituições da Venezuela, do Peru e de Portugal. Na
Espanha temos uma figura similar, e o objetivo desse
conselho é exatamente possibilitar aquilo que a Casa está
dando ao Poder Judiciário.

Quero fazer uma afirmação solene desta tribuna. FuI
um dos que, junto ao Relator - e tenho testemunhas
disso - lutou arduamente para a concessão da autonomia
financeira, orçamentária e admínístratíva ao Poder Judi
ciário. Lutei pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Públi
co, mas a contrapartida estava aq~i.. Por isso, quero
deixar bem claro e presente que, na hipótese da supressao
desse conselho, não teremos outro recurso senão fazer
voltar o Poder Judiciário ao modelo da 1969, sem au
tonomia administrativa e financeira.

Esta a razão pela qual a emenda que votaremos a
seguir, em face da virtual rejeição do destaque dos emi
nentes Constituintes Gerson Pares e José Maria Eymael,
assegura claramente a permanência do Conselho sem 'as
eventuais distorções que o texto possa ter, Pretende o
Constituinte José Maria Eyma'3l que o texto fique assim
redigido:

"O Conselho Nacional de Justiça é o órgão de
controle da atividade administrativa e do desem
penho dos deveres funcionais do Poder Judiciário
e do Ministério Público.

Parágrafo único. A lei complementar defini
rá a organização e o funcionamento do Conselho
Nacional de Justiça."

Suprime, portanto, o texto que deveríamos votar a
seguir a possibilidade de definição da composição. Mas
é 'vital, Srs. Constituintes, que compreendamos esse Con
selho como uma fórmula clara e precisa, na linguagem
de Egídio Ferr·eira Lima, de se tazer a autonomia pública
do Poder Judiciário, a autonomia do Ministério Público,
porque este assume hoje por um texto as funções que
eaberíam a "Ombudsman", o defensor do povo. E inclu
sive não foi aprovada a figura do defensor do povo,
porque, conforme dito da tribuna, temos o Ministério Pú
blico com autonomia funcional, financeira e administra
tiva, mas sem vinculações de fiscalizações. Essa fiscaliza
ção não se destina a fiscalizar o conteúdo da atividade
e o exercício, por parte do Poder Público, do Podar Judi
ciário e do Ministério Público da sua função constitucio
nal de julgar e de proteger a lei, nada disso; destina-se
pura e simplesmente à fiscalização da atividade organí
zativa do Poder Judtciário, para que tenhamos então um
mecanismo que não seja...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
O tempo de V. Ex.a está encerrado.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Ao en
cerrar, solicito, encareço e apelo aos Srs. Constituintes
que tomem a éonseíêneía de que o que estamos criando
não é para destruir o Poder Judiciário; muito pelo con
trário, é para glorificá-lo. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Constituinte Plínio Arruda Sampaio,
pela ordem.

O ss, CONSTITUINTE PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, minha questão de ordem é a seguinte:
se a emenda supressíva do Constituinte Gerson Peres for
aprovada, o art. 144 será retirado do texto do Substitutivo.
Neste caso, a emenda que apresentei e que tem outra
racionalidade deveria ser considerada emenda aditiva ao
capítulo do Poder Judiciário. Quem quiser votá-la, quem
estiver interessado em votar essa emenda não será pre
judicado, caso a emenda supressíva do Constituinte Gerson
Peres seja aceita pelo Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A emenda de V. Ex.a versa sobre matéria de natureza
diferente; por conseqüência, tem razão V. Ex.a Está resol
vida a questão.

Com a palavra o Relator, para que opine.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, é preciso agora, neste instante, que se
conte a história do Conselho Nacional de Justiça.

Esta Casa está sendo apodada de intromissora na
independência do Poder Judiciário. O que ocorreu foi que
um volume de queixas e reclamações contra o emperra
mento, a demora no julgamento das causas pelo Poder
Judiciário levou, certa manhã, o Presidente da Assembléia
Nacional Constituinte, Dr. Ulysses Guimarães, no exercício
da Presidência da República, a reunir o eminente Pre
sidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
,Brasil, Dr. Márcio Thomaz Bastos, o eminente Consti
tuinte Nelson Jobim, o ilustre Prof. Reale Júnior e eu
para que houvesse uma sugestão no sentido de não per
mitirmos que o nome do Poder Judiciário fosse ultrajado.
Os telegramas que chegavam à Assembléia Nacional Oons
tituinte eram todos desabonadores ao Poder Judiciário.
O Presidente Ulysses Guimarães encarregou o eminente
Constituinte Nelson Jobim - que passou a ser também
representante da Relataria - de tomar parte na reunião,
na sede do prédio da OAB, com juízes e com membros
do Ministério Público. Uma vez que não se pôde chegar
a uma conciliação no sentido de se atender a todos, o
eminente Constituinte Nelson Jobim - e já disse de
público das suas razões - apresentou a emenda cons
tante do 1.0 Substitutivo Bernardo rCabral.

No 1.0 Substitutivo, Sr. Presidente, o Relator acolheu
a instituição do Conselho Nacional de Justiça e a dos
Conselhos Estaduais de Justiça. No 2.° Substitutivo o Re
lator retirou o tópico dos Conselhos Estaduais de Justiça,
tendo em vista as várias mensagens, cartas e telegramas
que chegaram às minhas mãos, dizendo do problema que
isto criaria em alguns Estados, inclusive no meu, quando
o Poder Judiciário ficaria à mercê de uma composição
que não seria viável para o bom funcionamento do Con
selho Estadual de Justiça.

Depois de algumas manifestações que também che
garam à Comissão de Sistematização e ao Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte - devo destacar que
umas foram ponderadas, gentis, mas outras foram desa
foradas, inconciliáveis para quem é magistrado, no. en
tanto, outras manifestações de equilíbrio e ponderação
mereceram a minha atenção - quero ressaltar duas ver
tentes: de um lado, defendendo o Conselho Nacional de
Justiça, o trabalho do Prof. Calmon de Passos, da OAB
da Bahia, e do Prof. Márcio Thomaz Bastos, Presidente
do Oonselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
de outro lado, com uma substância muito grande dos
Desembargadores Fonseca Passos, Odir Porto e Tiago
Ribas Filho. O que se tenta agora é não criar um pro
blema para o Poder Judiciário. O Relator quer declarar
que verificou que a Emenda José Maria Eymael atende
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tanto ao Poder Judiciário quanto ao Poder Legislativo.
(Palmas) Sr. Presidente, é por isso que o Relator vai
rírmar posição, coerente com o que fez ontem com a
Emenda do eminente Constituinte Gerson Peres e, a
seguir, com a Emenda José Maria Eymael.

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

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
ouvi a questão de ordem levantada pelo eminente Cons
tituinte Pl1nio Arruda Sampaio a respeito da interpre
tação do significado da votação dessa emenda. Se por
acaso ela for aprovada, nenhuma outra sobre esse mesmo
artigo poderá ser votada. Se o entendimento do Cons
tituinte Plínio Arruda Sampaio for aceito, teremos a pos
sibilidade de modificar inteiramente o sistema de votação,
e qualquer emenda substitutiva poderá ser votada depois
de outra supressiva com absoluto transtorno para os tra
balhos do Plenário. De modo que eu gostaria que V. Ex.a
esclarecesse bem esse ponto, que me parece essencial.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O Constituinte Plínio Arruda Sampaio pediu que a emenda
apresentada por ele fosse considerada aditiva. A Emenda
de S. Ex.a não versa sobre a matéria em pauta. Vamos
votar primeiro a Emenda Gerson Peres. O meu enten
dimento é o de que a Emenda Plínio Arruda Sampaio,
como versa sobre conteúdo distinto, poderá ser votada.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Não é sobre o
mesmo artigo?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não. Não é sobre a mesma matéria.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Então ela deve
ter um momento próprio para ser apreciada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vamos votar a Emenda Gerson Peres, que, se for apro
vada, aí sim, suprimirá a Emenda José Maria Eymael e
as outras que dizem respeito ao mesmo artigo, mas não
a do Constituinte Plínio Arruda Sampaio.

Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Carlos Sant'Anna João Calmon, José Geraldo, Manoel
Moreira Milton R~is Nilson Gibson, Renato Vianna, Theo
doro M~ndes, Wilson'Martins, Daso Coimbra, Márcio Braga,
Marcos Lima Antoniocarlos Mendes Thame, Christóvam
Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Dor
nelles Inocêncio Oliveira, José Lins, José Bantana de Vas
conceÚos Luis Eduardo, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho,
Enoc Vi~ira, Jesualdo Cavalcanti, Jofran Frejat, Jonas
Pinheiro, Paes Landim, Ricardo Izar, Antônio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passari
nho Virgílio Távora, Adylson Motta, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oliveira e Si
queira campos. Votaram NÃO os seguintes Senhores Cons
tituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel,
Antônio Britto, Artur da Távola, Carlos Mosconi, Cristina
Tavares, Egidio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho,
Fernando Gasparian, Fernando Lyra, Francisco Pinto,
Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Herrmann Neto, José
Inácio Ferreira, José Richa, José Serra, Nelson Carneiro,
Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho,
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Se
vero Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna,
Chagas Rodrigues, Israel Pinheiro, José Costa, Octávio
Elísio, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Mário Assad, Sandra
Cavalcanti, Brandão Monteiro, José Mauricio, Lysâneas
Maciel, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno, Haroldo

Lima, Roberto Freire e Beth Azize. ABSTENÇÃO dos se
guintes Senhores Constituintes: Bernardo Cabral, Fer
nando Henrique Cardoso, José Fogaça, Afonso Arinos e
Alceni Guerra.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Embora autor de Destaque para excluir do texto do

substitutivo ao art. 144, votei contra sua aprovação, por
entender mais razoável a aprovação da Emenda José Maria
Eymael ou da Emenda Maurício Correa,

SCS, 5 de novembro de 1987. - Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 40 Cons
tituintes; votaram NAO 44 Constituintes; Abstiveram-se
de votar 05 Constituintes. Total: 89 votos. O destaque foi
prejudicado por falta de quorum qualificado. Declaração de
voto, do Senhor Constituinte Nelson Carneiro.
V - SUSPENSÃO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Srs. Constituintes, tendo a Mesa feito uma solicitação, e
como não houve obediência às regras, a Presidência vai
suspender os trabalhos, convocando os Senhores Consti
tuintes para a continuação da presente reunião, hoje,
5-11-87, às 15:00 horas.

EM 05 DE NOVEMBRO DE 1987
Presidência dos srs.: Brandão Monteiro, Segundo-Vice

Presidente, Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Pre
sidente; Afonso Arinos, Presidente e Jarbas Passarinho,
Terceiro-Vice-Presidente.

I - ,REABERTURA DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Havendo

número regimental, declaro reaberta a reunião.
11 - COMUNICAÇõES

O SR. P1RESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Theodoro Mendes.

O SR. CONSTITUINTE THEODORO J.IJ.lENDES - Sr.
Presidente, solicito à Mesa da Comissão de Sistematização
encaminhe ao Presidente da Assembléia Nacíonal Consti
tuinte requerimento que ora dirijo a V. Ex.a, em que dese
jo saber se haverá tratamento diferenciado, por parte da
Mesa da Assembléia, com relação a dispositivos do Projeto
para os quais foram pedidos destaques cuí a apreciação não
se esgotou. Como na primeira sessão desta Comissão apro
vamos o Projeto, ressalvados os destaques, é evidente que
os dispositivos em relação aos quais existem destaques
remanescentes não estão aprovados pela Comissão. Quero
saber se na Assembléia Nacional Constituinte haverá tra
tamento diferenciado para os dispositivos cujos destaques
já foram esgotados e para aqueles outros cujos destaques
ainda não se esgotaram.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
receberá o pedido de V. Ex.a e o encaminhará ao Presi
dente da Assembléia Nacional Constituinte.

m - ORnEM DO DIA

VOTAÇÃO no PROJETO DE CONSTITUIÇãO

TíTú'LO IV (fim)

Destaque n.O 007732-87, do Sr. José Maria
Eymael, "que suprime as expressões "em" até
"Brasil", do Parágrafo único e no caput a expres
são "externo" do art. 144, do Substitutivo n.o 2."
(350.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sobre a
mesa há um requerimento de preferência para votação
do Destaque n.o 7732, do Constituinte José Maria Eymael.
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Os Srs. Constituintes que estiverem a favor da aprova
ção da preferência, permaneçam como estão. (Pausa)
Aprovada.

Com a palavra o Constituinte José Maria Eymael.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BAlRBOSA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, o roteiro das reuniões da Comissão de Siste
matização, que governou nossos trabalhos até hoje, fixa
que o Titulo IV seria votado em 8 sessões, findas as quais,
a matéria que não fosse votada iria automaticamente para
redação final. Pelos cálculos que tenho, hoje pela manhã
completaram-se as 8 sessões. Desse modo, o Título IV não
poderia mais ser votado, e os destaques que não foram
aprecídos iriam a plenário, conforme deliberação da Pre
sidência da Assembléia Nacional Constituinte.

Esta é a questão que submeto a V. Ex.a no sentido de
que seja verificado se hoje pela manhã terminaram as oito
sessões anteriormente previstas.
anteriormente previstas.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
está consultando a Secretaria para informar a V. Ex.a o
número de sessões já realizadas. (Pausa)

Constituinte Vivaldo Barbosa, está em minhas mãos o
roteiro das reuniões da Comissão de Sistematização, con
tendo os prazos elaborados para votação dos diversos títu
los. Dessa forma, as reuníões se encerrariam amanhã, dia
6, com duas sessões da Comissão de Sistematização, as
quais foram antecipadas. Esta, portanto, é a última reu
nião da referida Comissão sobre o Título IV.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - As
reuniões de quarta e quinta-feira não estavam previstas,
mas foram realizadas. Creio que foram antecipadas. Ante
riormente havia sido estabelecido que as manhãs de quar
ta e quinta-feira seriam destinadas às sessões da Assem
bléia Nacional Constituinte.

O SR. PfRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Penso que
V. Ex.a não recebeu a reformulação do cronograma. On
tem, o Presidente Ulysses Guimarães deu conhecimento à
Assembléia Nacional Constituinte da modificação dos
prazos. Por este novo roteiro, os trabalhos da Comissão de
Sistematização encerrar-se-âo no dia 17, e a partir de
amanhã começaremos a votar o Título V. Encaminharei o
oficio do Presidente Afonso Arinos a V. Ex.a e aos Consti
tuintes que não o tenham recebido.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, de qualquer maneira, esta é a nona sessão para
apreciação do Título IV. Esta informação procede. É a últi
ma?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Esta é a
décima sessão. É a última.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Ooricedo
a palavra ao Constituinte Egídio Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, com a realização de duas sessões por dia,
retarda-se o inicio da segunda, o que, aliás, é perfeita
mente normal. Agora, por exemplo, corremos o risco de
não ter o quorum necessário para a votação da emenda do
Constituinte José Maria Eymael.

Queria fazer um apelo a V. Ex.a - até pela importân
cia da matéria - no sentido de que acionasse as campai
nhas, durante dez minutos para, logo depois, começarmos
o encaminhamento e a votação da referida emenda.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Na ver
dade V. Ex.a está propondo a suspensão da sessão por dez
minutos. Quero adiantar que as campainhas estão aciona
das, e o foram antes do inicio regimental da sessão, que se
ria às 15 horas.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA .LIMA 
Se V. Ex.a entendeu desse modo, é um homem muito inte
ligente e perspicaz. Assim o fará e estará atendendo ao
meu objetivo.

O SiR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - oonceôo
a palavra ao Constituinte Maurício Corrêa.

O SR. CONSTITUINTE MAURÍCIO OORRÊA - Sr.
Presidente, Sras e Srs. constituintes, a questão do Judiciá
rio envolve, às vezes, algumas minúcias que demandam
maior discussão. ontem, por exemplo, aprovamos aqui
uma emenda que me parece ser, data venia do seu honrado
autor, um despautério, no que tange à inconstitucionali
dade em tese das argüições submetidas ao Supremo Tri
bunal Federal. Confundiu-se a argüição de inconstitucio
nalidade em tese com a argüição de inconstitucionalidade
levantada na origem, vale dizer, inter partes, num sistema
difuso. Com isso hoje, o Supremo Tribunal Federal, ao de
clarar a inconstitucionalidade de uma lei em tese, imedia
tamente essa lei é levada ao senado Federal, que aprecia
rá a decisão de inconstitucionalidade. Isso significa que,
se um determinado Estado aprovar um "trem-da-alegria"
ou se autorizar leis abusivas no sentido de aumentar os
proventos e vantagens de "marajás", a lei que o Supremo
declarar inconstitucional só perderá sua eficácia quando
o Senado da República determinar que ela é nula.

Ora, a meu ver, evidentemente, se tal decisão tivesse
sido discutiva aqui, o resultado não teria sido esse. Daí,
Sr. Presidente, eu fazer uso da palavra exatamente tendo
em vista o fato de que vamos discutir, agora, o destaque
do honrado Constituinte José Maria Eymael, a respeito da
formação do Conselho Nacional de Justiça.

Eu havia apresentado - e encontra-se aí para ser
discutida subseqüentemente - a emenda de minha auto
ria, Por certo, não me agrada a forma como foi concebida
essa instituição - e eu diria até que, doutrinária e tecni
camente, seria impossível isso constar, da forma como se
encontra, no texto. Todavia, acho que aqui deve prevalecer
o entendimento. Devemos buscar o diálogo. Discutimos
fartamente o assunto com o Constituinte .Tosé Maria EY
mael e verificamos que S. Ex.a mantém a criação do oon
selho Nacional de Justiça, que apenas defendemos, embo
ra, a nosso ver, haja uma impropriedade, qual seja, dar a
esse Conselho também a participação no Ministério pú
blico. Acredito que, regimentalmente, seria impossível criar
um Conselho específico para o Ministério Público.

Espero que essa correção, como a outra a que me refe
ri, seja feita futuramente. Mas pedi a palavra, exclusíva
mente, para dizer a V. Ex.a que endosso na íntegra o
destaque do Constituinte .Tosé Maria Eymael e, portanto,
desisto do meu destaque.

Muito obrigado. (Palmas)

O SiR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Bonifácio de Andrada, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA
Embora favorável à reivindicação do nobre Constituinte
Maurício Correa, quero aqui, em termos enérgicos e vee
mentes, discordar de S. Ex.a, quando faz acusações gra
víssimas, levantando pressupostos inaceitáveis, a respeito
da Câmara Alta, a que S. EX,a pertence. Especialmente,
quando parte do pressuposto de que, no caso de o Supre
mo Tribunal Federal considerar inconstitucional uma lei
de pouca moralidade, esta não é suspensa, com base em
suas prerrogativas, pela mais alta Câmara da República.
Engana-se S. Ex.a Todas as declarações de inconstitucio
nalidade havidas ao longo da vida republicana, de 1934
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até hoje, assim considerado pelo Supremo Tribunal Fe
deral, o Senado suspendeu. Só em dois casos, com certeza
e com fundamento, o Senado não o fez, agindo dentro da
melhor teoria constitucional.

Não podemos confundir Supremo Tribunal Federal,
órgão judiciário, com tribunal constítucíonal, O que se
pretendia aqui no País? Transformar a nossa mais alta
Corte num supremo tribunal federal, órgão judiciário, e,
além disso, num tribunal constitucional, 'com poderes de
revogar e suspender a eficácia da lei a partir da sua pro
mulgação. O que, realmente, no nosso entender, é uma
aberração, e contra a qual, aqui, ontem, hoje, amanhã e
sempre, levantaremos nossa voz, fundamentados na me
lhor doutrina constítucíonal brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Só posso
entender as considerações dos Constituintes Maurício
Corrêa e Bonifáci-o de Andrada como uma bela discussão
doutrinária, que acabou contribuindo para que tivéssemos
quorum para votação da emenda do Constituinte José
Maria Eymael. Na verdade, não há aqui, questão de ordem
a resolver. A Mesa simplesmente toma conhecimento - e
já mandou anotar - da desistência do ilustre Constituin
te Maurício Correa em relação à emenda da qual era pro
ponente.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presi
dente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Ainda so
bre questão doutrinária? Acho que, neste sentido, estamos
todos suficientemente esclarecidos pelos doutos conheci
mentos trazidos pelos oradores que antecederam V. Ex.a

Concedo -a palavra ao Constituinte José Maria Eymael
para a defesa do seu destaque, de n.O 7732 referente ao
art. 144.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, 81'S. Constituintes, nesta Assembléia Nacional
Constituinte, tenho a certeza de que uma das grandes li
ções que todos nós aprendemos cotidianamente é a do
diálogo, do entendimento e da humildade.

De início, eu, pessoalmente, tinha uma vdsão com l'ie
Iação à matéria e me encamínhava para a supressão pura
e símples do dispositivo. Todavia, dialogando com OB ilus
tres Constituintes que enobrecem esta Assembléia, sensí
bdlizel-me com uma série de argumentos. sobre a impor
tância da permanência do instituto, desde que pudéssemos
encontrar, no texto da norma constitucional, uma forma
de escoímar alguns excessos como, maís ,especificamente,
o dísposítívo que consta do atual projeto e que é discri
mmatórío com esta argumentação, que, de um lado, re
comendava a :permanência do instituto e, de outro, reco
mendava também, por Iprudência e até mesmo pelo as
pecto de técnica constitucional, a remessa à lei ordinária
da questão da composição desse Conselho, sugerimos uma
forma definitiva em nossa emenda, que fãca, então, for
mulada nos seguintes termos:

"Art. 144. O Conselho Nacional de JustiC}1lI é
órgão de controle da 'atividade admínístratíva e do
desempenho dos deveres runeaonaís do Pode·r Ju
diciário e do Ministério Público.

Parágrafo único - Lei complementar defini
rá '1lI organização e funcionamento do Conselho
Nacional de Justiça."

Desejo ainda ãnrormar que nessa trajetória de apren
dizado fui acompanhado pelo ilustre Constituinte Adolfo

Oliv,eira, que, ,percor,reu o caminho do diálogo, endossando
esse raciocínio.

Portanto, ofereço esta 'emenda à aprecíação dos Srs.
Constituintes, esperando sua aprovação, eis que me parece
ser uma opção para se obter consenso. Mutito obrigado.
(Palmas)

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presi
dente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Sr. oonstãtumte Paes Landim, para uma ques
tão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presi
dente, faço um apelo a V. Ex.a no sentido de que as emen
das sejam lidas antes de colocadas em votaeão, Não sei o
que vamos votar. V. Ex.a não leu a emenda. Soube que
o eminente Constituinte d-o PDC fez uma alteração no
texto, mas gostaria que V. Ex.a lesse a proposição, para
que o Plenário tivesse pleno conhecãmento do que vai ser
votado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Ilustre
oonstatuãnte, de certa forma, a Mesa tem sido muito
magnânima ao ler as emendas, j á que todas elas estão
publicadas nos volumes entregues aos Brs, Constituintes.
Mas, em respeito não só a V. Ex.a como ao Plenário, vou

prestar eselareeímentos a respeito da proposta,
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Houv,e mo

difdca.ção, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Bremdão Monteiro) - Estou

respondendo a V. Ex.a Todas as bancadas receberam essas
publicações'. A leitura, !por certo, embora facilite o tra
balho dos Constituintes, dificulta o da Mesa.

Tratlll-se de emenda que objetiva suprimir as. expres
sões "externo", no caput, e "em cujo" até "do Brasil", no
parágrafo único:

"O Conselho Nacional de Justiça é o órgão de
controle da atividade administrativa e do desem
penho dos deveres funcionais do Poder Judiciário
e do ~nistério Público.

Parágrafo único - Led complementas- defi
nirá a organização e funcionamento do Conselho
Nacional de Justiça."

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Muito obri
gado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) ~ Concedo
a palavra à ilustre Constituinte Cristina Tavares, que fará

encaminhamento eontrárão à 'emenda do Constituinte José
Maria _Eymael.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Se
nhor Pr:esidente, sras, e Srs. oonstttuíntes e srs, mem
bros do Poder Judiciá.rio, quero inicialmente congratular
me com aJ Mesa pela decisão e deixar o lJ>1enário da As
sembléía Nacdonal Constituinte aos Srs. Constituintes.

De fato, pela manhã, assistimos a uma intromissão
indébita, a um precedente perigosíssimo: os interessados
nas matérias se colocavam junto aos Parlamentares de
forma quase abusiva e violenta, pressionando-os, de aeor
do com seus interesses.

Congratulo-me, pois, com a Mesa pela decisão ado
tada.

Srs. Constituintes, não venho f.llIlar como constitucio
nalista, que não sou: não venho falar como jurista, que
não sou. Venho falar como cidadã do Nordeste do Brasil,
que tem sofrido por 'esta dolorosa chaga: a omissão da
justiça ,e do Podei' Judiciário, a omissão dos juízes sua
arrogâneãa e prepotência, fazendo eorn que milhar~s de
crimes fiquem impunes, sendo coniventes com crimes com

apropriações indébitas, com a grilagem de terra, por e'~em
plo, em toda a Amazônia. Não há quem more na região
Amazônica - inclusive V. Ex.a, Sr. Relator - que não
saâba de dezenas, centenas e milhares de estórias de gri
lagem, tolerada e estimulada pela Justiça, com a parti
cipação de juízes. É na verdade, a magistratura é que a
sustenta. O saldo final, pela boca do povo, é de que é
melhor o pior acordo que a melhor demanda. Ou seja, o
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povo se acostumou a dizer que a pessoa não deve procurar
a Justiça porque ali, além de ser espolíada, precisará Q'3
um bom advogado. O tempo passa, e Justiça que tarda é

injustiça que se faz.
Sr. Presidente, todos os Poderes têm que ser fiscali

zados. A fiscalização do Poder é o melhor e maior teste
munho de sua isenção. Fico admirada de ver a pressão
que os juristas. '6 juízes brasíleíros fazem aqui, como se
estivessem cabalando votos, ddrigindo ameaças à sobe
rania da Assembléia Nacional Constituinte. Lamento que
assim sej a. O Poder Legíslatívo é tíscalízado ,e tem seu
mandato de quatro anos, que o PQVO renova ou não. Malis
de 60% dos Parlamentares com assento na Assembléia
Nacional Constituinte são de prímeíro mandato porque o
povo assím o quis. O Poder Judiciário também tíscaüza o
Poder Legislativo. O Poder ~ecutico é alvo não somente
da fiscalização do Legíslatdvo, mas também do Judiciário
e sobretudo, da opinião pública nacional. Entretanto, o
Poder Judiciário fica impune, e essa impunidade não é boa

para a Nação, 'Pa;ra a democracia e para a abertura de
mocrática.

Sr. Presddent>e, recebo do Juiz Bento Mascarenhas Fi
lho, de São Paulo, 'O seguinte telex:

"A criação de órgão de controle externo im
portará em vulneração da independência e impar

cialidade dos juízes. A ninguém interessa - ao
indivíduo ou a comunídade - um Judiciário re
ceoso, submãsso a pressões ou temeroso de atrair
atenção pública.

Da mesma forma, a descaracterização do
quinto constitucional frustra os magistrados, que
já entendem bastante polêmica a aquisição de
novos integrantes independentemente de concur
so. O mínimo exigível ao temperamento do ins
tituto é confiar-se ao próprio tribunal da preser
vação de sua autonomia a elaboração de lista
tríplice.

Apelamos, portanto, ao elevado espírito demo
crático de Vossa Excelência, cujo civismo a his
tória do Brasil registra para a supressão dos ar
tigos 110 e 144 do Substitutivo o que o tornará
credor do reconhecimento de toda a justiça pá
tria."

Pessoalmente, prefiro falar com J. J. Calmon de
Passos, quando afirma:

"Não foram os países totalitários quem insti-
tucionalizaram os órgãos que vêm de ser indicados.
Foram democratas como a França, Itália, Espa
nha, Portugal, Alemanha Ocidental etc. e a gente
fica estarrecida com a audácia ou desinformação
dos que vêem na iniciativa brasileira uma afronta
à Magistratura e uma arremetida autoritária.

Terá sido essa a inspiração do art. 104 da
Constituição italiana de 1947? Do art. 64 da Cons
tituição francesa de 1958? Do art. 122 da Cons
tituição espanhola de 1978? Do art. 223 da
Constituição portuguesa de 1976? Serão os ma
gistrados nesses países meros servos de ditadores,
pobres diabos sem independência nem credibili
dade pública? Todos sabemos que não. A Magis
tratura italiana goza, hoje, do melhor conceito,
e isso foi obtido por força da atuação corajosa
elo Conselho Superior da Magistratura, que inclu
sive limpou o caminho alisando da carreira ma
gistrados comprometidos com a máfia, o que per
mitiu à nação combater esse tradicional grupo
criminoso.

Espero que V. Ex.a.s votem com o Relator, para que
possamos limpar a magistratura brasileira daqueles que
protegem uma máfia diferente, que nela estão encastela-

dos, Sed dos compromissos de V. Ex.as, sei do enorme lob'by
dos Tribunais, dos juízes nesta Casa, sei das ameaças ,e
suas repercussões. Desde as Subcomissões, essa 'Poderosa
casta de homens 'Privilegiados ;permanece impune. Não
querem que sobre eles haja algum ,tipo de fiscalização
social ou polítíca, Tal como os antigos sacerdotes, os es
cribas, eles querem estar acima de .qualquer suspeita.
Chamo a atenção de V. Ex.as para a gravíssima necessi
dade de se instituir o COnselho, tal como na proposta do
Sr. Relato,r. Conheço as responsabílídades e os acordos de
Lideranças àqueles que julgarem que a emenda do Cons

tituinte José Maria Eymael satisfaz, devo dizer que, a
meu juízo, não é satisfatórda.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Adolfo Oliveira, que encaminhará
à favor da emenda.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, sras. e 81'S. Constituintes, antes da votação,
que irá consagrar um acordo, entendimento de altíssimo
nível, aqui descrito com absoluta propriedade pelo emi
nente Constituinte' José Maria Eymael, não poderia faltar
com a minha palavra, já não digo de louvor ao Poder Ju
diciário. Na verdade, essa palavra deve ser, acima de tu
do, de desagravo, porque uma nação vive e sobrevive pe
los valores que consagra. Sempre tivemos neste País, a
felicidade de contar com juízes íntegros e corretos, com
uma justiça imparcial, acima das paixões de um Poder
desarmado - que jamais teve ou pleiteou a força, os pri
vilégios, estes sim, do Poder Executivo - com a ausência
de peías à liberdade do Poder Legislativo. O Poder Judi
ciário, por sua própria natureza, guarda silêncio. Por isso
mesmo, cabe a nós trazer o estímulo e o apoio de que ele
sempre carecerá para cumprir sua nobre missão.

Pouca coisa teria a acrescentar, a não ser esses pobres
e despretensiosos conceitos. As oportunidades raramente
se repetem na vida. Tivemos uma oportunidade ontem e
outra hoje de manhã, mas chegamos agora a um consen
so que, acima de tudo, representa o entendimento e a
elevação de princípios de todas as bancadas e o reconhe
cimento de que, sem um Poder Judiciário digno, correto,
independente, silencioso e forte, pais algum conseguirá
sobreviver.

Mercê de Deus, assim queremos o nosso. Mercê de
Deus, assim o teremos sempre.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a

palavra o Constituinte Plínio Arruda Sampaio, para en
caminhamento contra a emenda.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, numa democracia
não há poder ou pessoa acima ou fora de fiscalização;
numa democracia todos são fiscalizados. Nem acredito
que o Poder Judiciário da minha terra não queira ser fis
calizado.

O problema se refere ao tipo de fiscalização. A ques
tão que estamos discutindo não é se o Poder Judiciário
quer ou não ser fiscalizado, mas que tipo de fiscalização
malhar responde aos interesses do Pais.

E é nesse sentido que tenho defendido aqui, por várias
vezes, a necessidade de se exercer um controle, ou melhor
uma fiscalização - a palavra controle é uma palavrâ
ruim - sobre o Poder Judiciário. Essa fórmula tem sido
aqui debatida e eu a tenho questionado, por achar que
esta não é a melhor maneira de se exercer controle. En
tretanto, se V. Ex.as observarem as votações, verificarão
que tenho votado favoravelmente, ou melhor, tenho vo
tado contra as emendas supressívas, por uma questão re
gimental.

Queria deixar claro que a Comissão dispõe de outra
alternativa, que, a meu ver, corresponde melhor aos an-
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seíos do povo brasileiro, qual seja, a de esse controle ser
exercido através do poder Legislativo, em audiências do
Presidente do Tribunal com o Legislativo correspondente.
Tais audiências visariam à fiscalização não sobre a ativi
dade funcional, como, por exemplo, a consciência dos juí
zes, mas sobre seu funcionamento como administração de
um serviço que o Estado quer bem feito e para cuja exe
cução fornece recursos. E é esta Casa que fornece os re
cursos e vota o Orçamento. Então, é justo que ela reco
lha do Presidente do Tribunal, periodicamente, o resul
tado da aplicação desses recursos, de como eles estão in
fluindo para melhorar a prestação da justiça em nosso
País.

Por isso, queria dizer aos Srs. Constituintes que há,
em seguida, outra emenda que não estará prejudicada pe
la interpretação dada pela Mesa e que, a meu ver, atende
melhor aos anseios da Comissão. Sinto que esta não quer
deixar o Judiciário fora de qualquer fiscalização externa.
Por outro lado, não desejo que um órgão permanente, de
formação complicada, represente, na verdade, mais uma
pressão do que propriamente uma fiscalização popular,
um controle de mais difícil limite do que aquele que esta
mos colocando aqui.

Era o que tinha a dizer, para esclarecer a questão.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Encerra
da a lista de oradores, passamos a palavra ao Relator
Bernardo Cabral, que se manifestará sobre a emenda.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Per
mita-me, Sr. Presidente.

Solicitaria ao nobre Relator um esclarecimento sobr~
a natureza da emenda, compatibilizada com o texto ja
aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sem dú
vida. Nada mais oportuno, já que o Relator irá pronun
ciar-se em seguida.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBO.SA - Sr.
Relator, gostaria de ser esclarecido, tendo em VISta o tex
to já aprovado para o art.•113 e ~quele proposto pela
emenda que se vai submeter. a votaçao: A emen~a retirou
a palavra que o projeto previa - o projeto mantrnha coe
rência com o art. 113, a meu ver - ou seja, "controle ex
terno" o que significa que a lei poderá dizer que o Conse
lho N~cional de Justiça é um órgão interno do Poder Ju
diciário inclusive composto apenas por magistrados. Se
isso é permitido à lei, significa que esta mesma l~i .e~tá
sujeita às disposições do art. 113, segundo o qual a inicia
tiva de leis que alterem a estrutura do Judiciário é ~e
competência exclusiva e privativa do próprio ~oder .JUdI
cíárío , Isso significará que o alcance que o projeto VIsava,
um controle extrajudiciário, poderá, retirada a palavra
"externo" cair no vazio, porque, neste caso, só teremos a
lei de iniciativa privativa do Judiciário para um órgão
interno do Judiciário.

Gostaria para esclarecimento do Plenário, antes da
votação, que V. Ex.a, nobre Relator, desse uma interpre
tação sobre a hipótese de aprovação desse novo texto em
face do art. 1.13.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te o eminente Constituinte Vivaldo Barbosa inquieta-se
co'm a supressão do termo "externo", o que resulta nesta
dúvida de S. Ex.a sobre a possibilidade de, amanhã, a lei
só estabelecer esta criação através de membros do Poder
Judiciário.

O raciocínio padece de certa incorreção. O texto consti
tucional não é um apêndice do art. 113,como ev.entualmente
poderia crer um leitor menos avisado. Daí o eminente
Constituinte Vivaldo Barbosa querer chamar a atenção
dos demais companheiros, uma vez que S. Ex.a é um ho
mem cuidadoso. Observe S. Ex.a que aqui se faz referên
cia ao Poder Judiciário e ao Ministério Público. O que a

lei criará, e o que se pretende, é que nenhum órgão ultra
passe as autonomias que o projeto concede ao Poder Judi
ciário - uma das maiores conquistas do mundo jurídico.
Observem que na atividade financeira não há a preocupa
ção, porque, aí sim, seria uma intromissão indébita. Este
órgão, que pode ter sua composição determinada através
de lei, é uma coisa. A supressão que se pretende agora,
do termo "externo", se deve ao fato de que restringia o
controle exclusivamente para órgãos externos. Com a su
pressão da palavra "externo", amanhã poderá ser enten
dido, inclusive, os internos".

Aqui não há uma diminuição, mas também não há
um exagero, uma exacerbação do que se pretende. Como a
supressão resultou de um consenso, ao que parece, inclusi
ve de membros do Poder Judiciário, o que nos leva de logo
a afastar a idéia de que também o Poder Judiciário não
queira submeter-se a essa fiscalização. Ele aí está, com
ela concordando.

Deste modo, parece ao Relator que a dúvida de V. Ex.a,
que é uma dúvida mais para terceiros do que para um
advogado militante como o eminente Constituinte, pode
de logo ser espancada.

Esteja certo, por outro lado, nobre colega, de que
quanto à emenda do eminente Constituinte José Maria
Eymael, apenas ficou na mente do Relator uma inquie
tação: a princípio, a proposta suprimia o Ministério PÚ
blico. Vejo agora que o Constituinte José Maria Eymael
assim entendeu. Por conseguinte, como se trata de uma
composição, o Relator a ela não se opõe. Inclusive, tenho
motivos pessoais, em face de meus 34 anos de advocacia,
para confiar no Poder Judiciário, uma vez que tive um
irmão assassinado, e o Poder Judiciário soube fazer jus
tiça. Não vejo motivo para inquietação. Penso que, na
hora da elaboração da legislação ordinária, através do
que aqui se fará no que se refere à lei complementar,
serão corrigidos os senões, aplacados os eventuais abusos
e não será permitido que aqui se exacerbe, a partir de
uma intromissão indébita.

Era o esclarecimento que tinha a prestar a V. Ex.a,
declarando, ainda, que a Relatoria vota pela aprovação
da emenda José Maria Eymael. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Virgildásio de Senna.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 
Sr. Presidente, há uma emenda de minha autoria, de
n.O 21.733, que trata desta matéria. Pergunto a V. Ex.a se
a votacão da emenda do eminente Constituinte José Maria
Eymae1 prejudica a votação da matéria tal como proposta
em nossa emenda.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Penso
que a emenda de autoria de V. Ex.a não será preiudícada
pela aprovação da emenda do Constituinte José Maria
Eymael.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Plínio Arruda Sampaio,
para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, uso a palavra novamente para um
pedido de esclarecimento. Ficou entendido que o destaque
apresentado pelo nobe Constituinte Luiz Inácio Lula da
Silva, referente à emenda que apresentei, teria o caráter
aditivo, se suprimido o art. 144. Na hipótese de ser apro
vada uma emenda modificativa do art. 144, ou substitu
tiva parcial deste artigo, e, posteriormente, ser aprovada
a emenda de minha autoria, ela substitui o texto ou a ele
se adiciona?
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maioria absoluta deu preferência a essa emenda, para
um mais rápido andamento dos trabalhos, retiro minha
proposta, nesta fase, propondo-me a apresentá-la, melho
rada e adequada, no Plenário. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Pre
sidência agradece a V. Ex.a Está retirada a emenda.

Destaque n.o 001910-87 do Sr. Luiz Inácio Lula
da Silva - Emenda n.? ES-30321-0, do Sr. Plínio
Arruda Sampaio, "que suprime a Seção IX do Ca
pítulo IV do Título V e inclui artigo onde couber,
na Seção I, do mesmo Capítulo, do Substitutivo 1".
(art. 144, Seção IX, Capo IV Título IV do Substi
tutivo 2)." (351.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação a preferência para o Destaque n.o 1910, de autoria
do Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva. (Pausa) Apro
vada a preferência.

Em votação o Destaque n. O 1910, de autoria do Cons
tituinte Luiz Ináeío Lula da Silva, relativo à Emenda n.?
3-0321, ainda a respeito do art. 144.

Foi indicado pelo autor da emenda para defendê-la,
o' Constituinte Plínio Arruda Sampaio, a quem concedo a
palavra.

- O SR. CONSTITli'INTE PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, é praxe, nesta Assem
bléia, só ocupar a tribuna de maneira útil. Há até uma
certa irritação quando, no momento em que uma matéria
está sendo votada, alguém se apresenta para defender
uma emenda. Mas eu queria chamar a atenção dos Srs.
Constituintes para o fato de que estamos em uma Casa de
negociação, e é fundamental que se negocie.

Estamos aqui fazendo pactos e acordos e, inclusive
compando interesses e pontos de vista distintos. Acho que
a.composíção que se aprovou agora apenas joga a questão
para diante, sem resolver um problema que não se quis re
solver. Se essa for a norma na Assembléia Nacional Oons
títuínte, não responderemos aos anseios do povo brasi
leiro.

Por isso, ouso desejar merecer de novo, ainda que bre
vemente, atenção dos colegas, para dizer que, aprovada a
emenda que cría esse conselho, que será definido rutura
mente e que poderá ser um conselho interna eorporís, o
que esta Assembléia não quer - pelo menos os colegas
com quem conversei disseram que não querem isso _
poderemos, adicionalmente, criar a obrigatoriedade do
comparecimento dos Presidentes de Tribunais ao Congres
so, para prestarem esclarecimento sobre os recursos que
recebem, como os administram, e sobre a disciplina e os
serviços da Justiça.

Desde a primeira vez em que aqui falei, insisti no sen
tido de que esse tipo de fiscalização não fere a consci
ência do juiz, que deve ser sempre um templo sagrado,
mas permite ao povo brasileiro acompanhar mais de perto
a execução e a atividade da sua Justiça.

Quero apenas informar os colegas sobre como ficaria
a emenda, que seria aditiva ao art. 144, tal como aprovado
agora com a redação dada pelo Constituinte José Maria
Eymael. Diz a emenda:

"O Poder Legislativo exercerá o controle do
Poder Judiciário e do Ministério público, exami
nando semestralmente a aplicação dos recursos a
eles destinados e realizando audiência de avaliação
das atividades de ambos."

Quem tiver o texto em mãos perceberá que retirei dele,
no tempo devido, duas expressões: "Com audiência dos
órgãos da sociedade civil" e "audiência pública". Fizemos
isso para que não parecesse haver qualquer objetivo maior
ou menor de interferir na independência desse poder. O

DECLARAÇÃO DE VOTO

"Voto contrariamente à emenda supressíva do Depu
tado José Maria Eymael apresentada ao art. 144 e pa
rágrafo único, por entender que a fórmula acordada por
S. Ex.a com as lideranças partidárias não atende em
realidade aos interesses da Justiça. A ameaça permanen
te que sobre ela paira através de uma fiscalização cujos
limites e contornos não são a nós conhecidos, é razão
suüeíente para que insistamos no princípio da indepen
dência dos Poderes. Seria, desta maneira, razoável que
acolhêssemos emenda do ilustre Constituinte Maurício
Corrêa que trata do problema de uma maneira mais
adequada e concreta.

Sala das Sessões, 5 de novembro de 1987. - Oscar
Corrêa."

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 80 Constituintes;
votaram NÃO 10 constituintes; abstiveram-se de votar 03
Constituintes. Total: 93 votos. O destaque foi aprovado.
Declaração de voto do Senhor Constituinte Oscar Corrêa.

Em votação o requerimento de preferência, para o
Destaque n,v 5339, de autoria do Constituinte Virgildásio
de Senna. (Pausa) Aprovada a preferência.

Concedo a palavra ao nobre constituinte Virgildásio de
Senna.

O 00. CONSTITUINTE VIRGILDASIQ DE SENNA 
Sr. Presidente, embora considere que a aprovação da
Emenda José Maria Eymael não atende integralmente
àquílo que a sociedade brasileira espera da Constituição,
no que diz respeito ao Conselho Nacional de Justiça ou Con
selho Superior de Magistratura, e como a Comissão, por

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo
Cabral, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Egídio Farreira
Lima, Fenando Gasparian, Francisco Pinto, Haroldo
Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, João Herrmann
Neto, José Fogaça, José Ignácio Ferreira, José rocha, José
Serra, José Ulisses de Oliv-eira, Manoel Moreira, Milton
Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimen
ta da V,aiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Severo
Gomes, Sigmaringa Seixas, Theodoro Mendes, Wilson
Martins, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Isra-el Pinhei
ro, João Agripino, Jorge Hage, José Costa, José Tavares,
Márcio Braga, Michel Temer, Octávio Elísio, Roberto
Brant, Vilson Souza, Alceni Guerra, Antoniocarlos Mendes
Thame, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Edme Ta
vares, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, Inocêncio Oli
veira, José Jorge, José Lins, Luis Eduardo, Osvaldo Coe
lho, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, João
Menezes, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Paes
Landim, Ricardo Izar, Simã:o Sessim, Valmir Campelo,
Antônio Carlos Konder Reis, Jarbas Passarinho, Virgílio
Távora, Lysâneas Maciel, FranciSico Rossi, Gastone Righi,
Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos,
Roberto Freire, Beth Azize, Antonio Farias. Votaram NÃO
os seguintes Senhores Constituintes: Ademir Andrade,
Carlos Mosconi, Cristina Tavares, Uldurico Pinto, Oscar
Corrêa, Brandão Monteiro, Bocayuva Cunha, Luiz Inácio
Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio e Haroldo Lima.
ABSTENÇÃO dos seguintes S'enhores Constituintes: Darcy
Pozza, Gerson Peres e Adylson Motta.

o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A emenda
de V. Ex.a é aditiva, pelo que vemos aqui. Ela será,
portanto, adicionada ao texto.

O SR. CONSTITUINTE pLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em
votação.
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nosso objetivo é simplesmente fazer com que o Judiciário
responda ao Legislativo, como respondemos ao Judiciário
em tudo aquilo que a lei determina, que não é pouco, inclu
sive na declaração de constitutionalidade ou inconstitucio
nalidade das leis que votamos aqui.

Faço um apelo aos companheiros: se queremos avan
çar na Constituinte, se não queremos tapar o sol com a
peneira, se não queremos aqui apenas "jogar" para a pla
téia, se queremos,' de fato, modificar algo na estrutura do
País, esta é a oportunidade, prudente, ponderada, equili
brada, respeitosa, séria e correta. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Gerson Peres, que falará
contra a emenda.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, prezados colegas, abstivemos-nos, na votação da
emenda anterior, porque pretendemos, no Plenário, re
novar as emendas supressívas para a Seção que cria o
Conselho Nacional de Justiça.

Ouvimos O eminente Constituinte Plínio Arruda Sam
paio. Para argumentar, devo dizer que a emenda de S. Ex.a.,
que retira algumas expressões que são uma intromissão
indevida nesse Poder é racional, porque a fiscalização se
dava de Poder para Poder. Mesmo assim, ela chega a ser
traumática, porque causará um impacto muito grande no
princípio maior já estabelecido no início da Carta que es
tamos escrevendo, o da harmonia entre os Poderes.

Não sei por que um grupo de parlamentares está- que
rendo introduzir nesta Carta certos tipos de mecanismos
que invadem as atribuições, a competência e a autonomia
dos demais Poderes, criando um problema maior para o
futuro, criando mais choques e conflitos de relações. Aliás,
estes conflitos já existem e a criação de novas normas
favoráveis ainda mais a quebra da harmonia.

Não tenho o mesmo conceito do Poder Judiciário que
têm certos colegas. Estão julgando a exceção pelo voto.
É verdade que existem juízes venais e corruptos. Mas é
verdade também que existem Deputados e militares que
igualmente não se comportam bem. Em todas as áreas
de poder existem as exceções, e a Justiça, como bem maior,
como a instituição mais válida para o equilíbrio e a conso
lidação do regime democrático, não pode ser julgada por
essas exceções, muitas vezes, são também atingidas por
decisões drásticas do próprio Conselho da Magistratura.
Já vi o Poder Judiciário cassar, punir, transferir juízes e
até afastá-los definitivamente das funções.

O que ocorre é que os Constituintes de hoj e, não satís
feitos com a intromissão indevida do Poder Executivo no
Poder Judiciário, querem ainda mais, querem a intromissão
do Poder Legislativo, criando como que uma ditadura do
Legislativo sobre o Judidário. A emenda do Constituinte
Plínio Arruda Sampaio reflete esse espírito.

A emenda que acabamos de aprovar, do Constituinte
José Maria Eymael, choveu no molhado. Não foi nada mais
nada menos do que buscar o que já existe na lei ordinária,
o Conselho da Magistratura Nacional, e fazer o seu trans
plante para a Constituição. Cometemos, sim, um pecado
maior de visão constitucional. Esse órgão não deve ser in
serido' no -texto da Constituição. Deve, isto sim, ser levado
para, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional com a vo
tação, a fiscalização e a argumentação feitas pelo Poder
Legislativo.

Portanto, prezados colegas, abstive-me na votação da
Emenda Eymael para poder lutar pela extinção desse órgão
inserido inadequadamente na Constituição. Agora pediria
que votássemos contra a emenda do Constituinte Plínío
Arruda Sampaio, porque, com maior dosagem de força, de
impacto perflíha o principio da indevida intromissão no
campo da autonomia do Poder Judiciário.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Sr. Relator Bernardo Cabral.

(Intervenção fora do microfone)

Constituinte Vivaldo Barbosa, tem sido praxe, Comis
são, um encaminhamento contra e outro a favor. Mas
todos os Constituintes que se inscreveram para encami
nhar a favor e contra retiraram seus nomes da lista, com
exceção de V. Ex.a, o que determinaria o encaminhamento
de dois a favor e um contra. Por isso, faço um apelo a
V. Ex.a., dentro da praxe da casa, para que abra mão da
sua preciosa alocução.

Com a palavra o Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
ilustre membros da Comissão de Sistematização, a Relata
ria tem dificuldade em ficar com a emenda do eminente
e querido amigo Plínio Arruda Sampaio, com base em
argumentos que não seguem os mesmos caminhos dos aqui
expendidos pelo Constituinte Gerson Peres.

Ouvi quando o autor da emenda, procedente à sua lei
tura, disse que "O Poder Legislativo exercerá o controle do
Poder Judiciário" - é o inicio do texto - ressaltando que
O Poder Legislativo responde perante o Judiciário, que este
fiscaliza a nós outros.

Acho que não é este o caminho. O Poder Legislativo
elabora leis o Poder Executivo procede à sua execução,
mas ao Poder Judiciário compete a sua aplicação, e assim
ele poderia merecer o título de fiscal, dentro de uma cor
reta aplicação do termo.

Vejo que por ai já esbarramos num argumento con
trário à proposição. Já existe, no texto da Constituição, o
Conselho Nacional de Justiça, órgão controlador da ativi
dade admínístratíva do Poder Judiciário, e aí já temos um
choque com essa outra emenda, que determina que o Poder
Legislativo exercerá o controle do Poder Judiciário. Ora,
se já há um Poder exercendo o controle sobre outro, é
evidente que esse Conselho Nacional de Justiça, na lin
guagem jurídica, passaria a ser despícíendo.

Também não posso aceitar a argumentação do eminen
te Constituinte Gerson Peres, quando diz que aqui se está
pretendendo eríar uma ditadura do Legislativo sobre o
Judiciário. Não é possível que se entenda que uma Assem
bléia Nacional Constituinte, ao exercitar sua soberania,
esteja querendo introduzir uma ditadura nesse sentido.
Não é esse, evidentemente, o melhor argumento para se
contrapor à emenda de autoria do eminente Constituinte
Plínio Arruda Sampaio.

Digo mais: se não tivesse sido aprovado o art. 144, a
emenda de S. Ex. seria perfeita, mas, no meu entendimento,
há um choque entre as duas disposições.

Veja, Sr. Presidente, que o eminente Constituinte Ger
son Peres disse que aqui se pretende criar um tipo de
intromissão que propiciaria eventuais choques com o Po
der Judiciário. Ressalto, porém, que não é esse o caminho
para argumentarmos contra a emenda do nobre Consti
tuinte Plínio Arruda Sampaio. A via criada pela Emenda
José Maria Eymael, a meu juízo, continua sendo a melhor.
E, assim, em sendo a melhor, vejo-me na difícil contin
gência de ter que votar contra a Emenda Plínio Arruda
Sampaio.

:É o parecer da Relatoria.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo

tação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Cristina Tavares, Fer
nando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen pinhei
ro, Paulo !Ramos, Severo Gomes, José Carlos Grecco, Jorge
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Hage, Nelson Wedeldn, Octávio Elísio, Uldurico Pinto,
Vilson Souza, Brandão Monteiro, Bocayuva cunha, Luiz
Salomão, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio,
Haroldo Lima, Roberto Freire e Beth Azize. Votaram NJiO
os seguintes Senhores Constituintes: Almir Gabriel, Antô
nio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mos
coni, Celso Dourado, Egidio Ferreira Lima, Fernando Be
zerra Coelho, João Calmon, João Herrmann Neto, José
Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Serra, Manoel Moreira,
Nelson Jobim, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Rai
mundo Bezerra, Renato Vianna, Theodoro Mendes, Vir
gildásio de Senna, Wilson Martins, Antonio Mariz, Chagas
Rodrigues, Euclides Scalco, José Costa, José Tavares, Mi
chel Temer, Miro Teixeira, Roberto Brant, Antoniocarlos
Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia,
Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira,
José Jorge, José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo,
Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimen
tel, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Gilson Machado, João
Menezes, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Mo
zarildo Cavalcanti, Ricardo Izar, Simão Sessim Valmir
Oarnpelo, Antonio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson
Peres, Jarbas Passarinho, Virgílio Távora, Bonifácio de
Andrada, Francisco Rossi, Sólon Borges dos Reis, Adoldo
Oliveira, José Maria Eymael e Antonio Farias. ABSTEN
ÇãO do Sr. Constituinte Nelson Oarneiro.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 23 Constituintes;
votaram NAo 65 Constituintes; absteve-se de votar 1
Constituinte. Total 89 votos. O Destaque foi rejeitado.

Passemos à votação da preferência para o Destaque
n.o 008, de autoria do Constituinte Siqueira Campos.

Devo relembrar à Casa que esse destaque é daqueles
que entraram no final das preferências que, em conse
qüência, têm a assinatura de 10% dos membros da Comis
são de Sistematização.

Em votação a preferência. Os Srs. Constituintes que
estejam a favor, permaneçam como estão. (Pausa) Apro
vada.

Em votação o Destaque n,o 008, referente à Emenda
n,o 21288, do Constituinte Siqueira Campos. O item V do
art. 135 passa a ter a seguinte redação:

"É compulsória a aposentadoria, com venci
mentos integrais, por invalidez, ou aos setenta e
dois anos de idade, e facultativa aos trinta anos
de serviço, após cinco anos de exercício efetivo na
judicatura."

Tem a palavra o Constituinte Sigueira Campos.
(Pausa) Ausente. Está prejudicado o destaque, pela ausên
cia do Constituinte que a requereu.

Destaque aO 005710-87 - Emenda n.o ES
27497-0 do Sr. Maurício Corrêa, "que dá nova re
dação ao inciso V do artigo 135 do Substitutivo 1
(art. 109, IV, do Substitutivo 2)". (352.a votação)

O SR. PlRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção requerimento de preferência para o Destaque n,> 5710,
de autoria do Constituinte Maurício Corrêa.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo ~rma
neçam como se encontram. (Pausa) Aprovado o pedído,

Em conseqüência, passamos à votação do Destaque n.o
5710, de autoria do Constituinte Maurício Correa, relativo
à Emenda n.o 27497.

Referido destaque tem como objetivo dar ao inciso V
do art. 135 do Substitutivo do Relator a seguinte redação:

"É compulsória a aposentadoria, com venci
mentos integrais por invalidez ou aos setenta
anos de idade, e' facultativa aos trinta anos de

- serviço para o homem e vinte e cinco para a mu
lher, após cinco anos de exercício efetivo na judi
catura."

Há indicações. O ilustre Constituinte Maurício Corrêa
índícou a Constituinte Sandra Cavalcanti para encaminhar
sua proposição. Tem a palavra S. Ex.a

A SRA. CONSTITli'INTE SANDRA CAVALCANTI_ Sr.
Presidente, Sras e Srs. Constituintes, a emenda do ilustre
Senador Maurícío Corrêa tenta restabelecer uma situação
que de fato já existe. Os ilustres senhores juízes, no Brasil,
já têm direito a uma aposentadoria abaixo da média geral
dos demais profissionais. Eles já gozam da aposentadoria
aos 30 anos de serviço.

Nossas observações se prendem especialmente a uma
tendência que já está clara, definida, nesta Assembléia ou
sej a, a de conceder a todas as mulheres que exercem deter
minadas funções, penosas, cansativas, que produzem um
desgaste emocional muito grande, aposentadoria mais
curta, após 25 anos de trabalho. Aqui foi objeto de delibe
ração, e o magistério conseguiu essa prerrogativa.

Há um argumento, porém, muito utilizado pelos nossos
colegas: se as mulheres, hoje, lutam tanto para que não
sej am discriminadas, porque desej am total e completa
igualdade de direitos, que elas tenham também as mesmas
obrigações em matéria de tempo de serviço.

É uma frase, mas é também um slogan, pois, por mais
que grupos levantem de fato essa tese, ou seja, de que não
pode haver diferença entre profissionais dos sexos masculi
no e feminino, a natureza se opõe a isso de forma devas
tadora. A diferença existe, sim, e graças a Deus perma
nece. Mas há um outro argumento, mas forte do que este,
o qual me permito usar para pedir aos colegas o apoio a
esta emenda que permite a aposentadoria aos 25 anos
de serviço às mulheres que exercem difícil tarefa de juizas.
A sociedade brasileira tem uma estrutura ainda muito es
tratificada, que repousa, e com muita dependência, no
trabalho da mulher, o chamado trabalho oculto, de dupla
Jornada. Isto porque, quer queiram ou não, são as mu
lheres que continuam comandando todo um processo do
méstico, além das responsabilidades naturais da materni
dade, da educação caseira, enfim do núcleo familiar.

As nossas juízas não escapam a esta situação. Com a
maior tranqüilidade conseguimos essa conquista para o
magistério. Estou aqui, pois, pleiteando isto para as Juízas
e pretendo, mais adiante, reivindicar a mesma situação
para as médicas, enfermeiras, assistentes sociais, ou seja,
para todas as categorias em que as mulheres, ao exercerem
duramente uma profissão competitiva, acumulam, obriga
toriamente, suas funções domésticas. A rigor, as mulheres
não deveriam ter aposentadoria aos vinte e cinco anos.
Deveriam ter ao tempo que quisessem, uma dupla aposen
tadoria, porque rara é a mulher que não carrega uma
dupla tarefa nas costas.

Deste modo, Sr. Presidente, peço aos nobres colegas
Constituintes que entendam não se tratar de privilégio para
uma classe, mas de uma visão diferente do que significa,
na sociedade moderna, o fato de as mulheres terem sido
chamadas a uma participação mais direta e mais intensa
em todas as atividades.. Não tendo elas perdido suas res
ponsabilidades, qualquer diferença em favor das mulheres,
na verdade, aí sim, é hora de não haver discriminação
alguma. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra, para encaminhar contra a emenda, ao ilustre
Oonstituinte José Ignácio Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNACIO FERREIRA _
Sr. Presidente, Soras. e Srs. Constituintes, o projeto no seu
art. 230, propõe a aposentadoria para todos os trabalhado
res do País aos 35 anos de trabalho para o homem e 30
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anos para a mulher. Para os magistrados e para o Minis
tério Público, o projeto, no art. 151, § 6.0 propõe
aposentadoria, uma exceção a essa generalidade, consa
grada claramente para todos os trabalhadores, já que
passam os magistrados e os membros do Ministério Públi
co a ter' direito à aposentadoria voluntária aos trinta anos
de serviço.

O que propõe a emenda? Que uma juíza e, portanto,
também uma promotora - porque um artigo conota a ati
vidade com outra no próprio projeto - tenham o direito
à aposentadoria voluntária dez anos antes que qualquer
trabalhador deste País. Aposentar-se-ia a mulher juíza,
a mulher promotora com vinte e cinco anos de serviço. O
trabalhador homem aposenta-se com trinta e 'cinco anos
de serviço, a mulher juíza ou promotora - não a traba
lhadora da vassoura, a gari da prefeitura - aos vinte e
cinco anos.

Só, e tão-só, se falou aqui na professora, assunto ante
rior ao próprio texto constitucional. O importante é que,
se temos de mudar as coisas, como disse com tranqüili
dade com clareza de sempre, a Constituinte Sandra Ca
valcânti, que o façamos então - e não concordo com isso 
de baixo para cima. A da vassoura já poderia estar sendo
cogitada aquí. li: um assunto a estudar, se for proposto.
Mas, não. O que se quer é que a Juíza e a Promotora de
Justiça tenham direito a aposentar-se com dez anos de
serviço a menos que o trabalhador comum neste País.

Sr. Presidente, aí sim, haverá discriminação, contra a
qual as mulheres tanto batalham.

A proposta é discriminatória. A isonomia inyo~ada na
justificação da emenda funciona contra os obJetIVOS da
própria' emenda. Na verdade, isonomia é equiparar a mu
lher Juíza, a mulher promotora às demais mulheres que
trabalham neste País. Isonomia é isto, e não invocar-se
tal princípio da maneira que se invocou, para respaldar
a emenda proposta.

Todo o projeto é um corpo sístêmíco em que vemos
normas contra a discriminação, desde o caput do art. 5.°
"Todos são iguais perante a lei". Este caput é contra a
proposta contida na emenda. A norma constitucional, esse
sistema todo que o eminente Relator com muita felicidade
costurou ,tem disposições claramente antidiscriminatórias.
A norma constitucional proíbe discriminações quanto ao
sexo, inclusive punindo a discriminação de qualquer na
tureza como crime inafiançável.

Sr. Presidente, estamos vivendo um tempo de constru
ção de uma sociedade nova. Queremos construir uma so
ciedade justa, plúrima, participativa, conflituosa e solidá
ria. O primeiro passo para atingir essa meta é elaborar o
texto constitucional, que é o topo das normas, pois na es
trutura de um direito escalonado como o nosso, cada es
calão vai haurindo sua vitalidade, sua legitimidade, a par
tir do que deflui do escalão imediatamente superior.

Pois bem estamos estruturando o escalão máximo, o
topo das leis' deste País. Não podemos, já a partir de~te
topo, desta cumieira, deste telhado que estamos co~str~ll~
do para uma sociedade que queremos Justa e sem disc~lm~
nações, ter a discriminação maior consagrada no proprio
texto, como pretende a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - <?oncedo
a palavra à Constituinte Beth Azize, para encammhar a
favor.

A SRA. CONSTITUINTE BETH AZIZE - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, há poucos minutos fui vítima,
nos corredores desta Casa, de uma grosseria por parte de
certa magistrada inconformada pelo fato de eu ter votado
contra a exclusão do dispositivo que institui o Conselho
Nacional de Justiça. Apesar disso, ocupo esta tribuna para

encaminhar favoravelmente emenda de autoria do ilustre
Constituinte Maurício Corrêa, numa demonstração de que
voto de acordo com a minha consciência e com absoluta
isenção de ânimo.

Sinto-me muito à vontade, Srs. Constituintes, para
defender a aposentadoria pleiteada pelas magistradas 
a aposentadoria voluntária aos 25 anos de serviço - por
que sofri na carne e na alma as agruras do exercício da
magistratura no Amazonas. Tenho certeza de que o ilustre
Relator desta Comissão, que me conheceu como magistra
da no interior do meu Estado, sabe da independência com
que me portei no desempenho da função. Jamais abando
nei minha comarca para pressionar qualquer Parlamentar
a aprovar dispositivos em favor dos interesses da classe.
(Palmas)

Quando peço a esta Comissão que aprove a emenda,
quero deixar bem claro que não estou aqui para pedir que
se institucionalize o corporativismo, ou mesmo tentar
fazê-lo. Não queremos privilégios ou aposentadorias espe
ciais para classes privilegiadas. Queremos é que todas as
mulheres trabalhadoras deste País tenham a sua aposen
tadoria aos 25 anos de serviço.

li: exatamente com este propósito que aqui solicito aos
ilustres membros desta Comissão que aprovem esta emen
da. Trata-se de um justo anseio das magistradas brasilei
ras, sua aposentadoria voluntária aos 25 anos de serviço.

Ao contrário do que disse o orador que me antecedeu
- e sou contra a discriminação de qualquer sorte - as
mulheres brasileiras precisam aposentar-se com menos
tempo de serviço do que os homens em função da dupla
tarefa que desempenham. As próprias magistradas e pro
motoras, como mulheres, desempenham tarefas no lar, o
que requer a dupla jornada de trabalho.

Não estou aqui, portanto, para defender o corporati
vismo nem privilégios de castas. Queremos pedir apoio,
sobretudo apelando para a conseíêncía dos senhores mem
bros desta Comissão - que já concederam às professoras
o direito à aposentadoria voluntária aos 25 anos de serviço
- que estendam o mesmo direito, agora, às magistradas.
Dai, quando votarmos o Titulo VIII e o art. 230, que esta
belece a aposentadoria generalizada para todos os traba
lhadores deste País, poderemos conceder a aposentadoria
aos vinte e cinco anos de serviço às mulheres de todas as
categorias profissionais.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Constituinte Luiz Salomão.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr. Pre
sidente, a nobre Constituinte Beth Azize, que me merece a
maior consideração e apreço, acaba de reproduzir lamen
tável atitude, que há dias tive oportunidade de condenar,
de outro Constituinte que veio à tribuna defender inte
resses pessoais correspondentes à sua vinculação profis
sional.

Lembro à nobre Constituinte Beth Azize - lamento
não esteja S. Ex.a prestando atenção neste momento 
que o § 4.° do art. 170 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, usado ancilarmente quando o Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte não trata da
matéria, reza:

"Tratando-se de causa própria ou de assunto
em que tenha interesse individual, deverá o Depu
tado" - no caso, o Constituinte - "dar-se por
impedido, fazendo comunicação nesse sentido à
Mesa. Para efeito do quorum, seu voto será con
siderado em branco."
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o mesmo caso se aplica ao § 4.° do art. 1.° do Regi
mento Interno da Assembléia Nacional Constituinte, quan
do diz:

"Não poderá o Constituinte, desde a instala
ção da Assembléia Nacional Constituinte até a
promulgação da Constituinte, patrocinar interes
ses de caráter não social de grupos ou pessoas, ou
interesses de empresas organizadas para exercer
atividades econômicas."

A nobre Constituinte Beth Azize incidiu, da mesma
forma que outro Constituinte há dois ou três dias, na
prática lesiva aos nossos trabalhos. E sinto-me no dever
de, por coerência, expressar meu protesto e recriminar sua
atitude de aqui defender a causa das juizas, sendo ela pró
pria uma juiza federal.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Luiz Salomão, esta questão já foi levantada em
várias oportunidades na Assembléia Nacional Constituinte,
não só nas Comissões temáticas como nesta Comissão de
Sistematização. Evidentemente, o Regimento fala com cla
reza que o Constituinte deve dar-se por impedido. Mas
quero informar a V. Ex.a que, segundo informações que
obtive da Mesa, a Constituinte Beth Azize há muito não é
juíza, posto que S. Ex.a pediu exoneração do cargo.

Superemos esse incidente e continuemos nossos tra
balhos.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMAO - Sr. Pre
sidente, quero registrar minhas escusas pelas acusações
que fiz.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Egídio Ferreira Lima, que encami
nhará a votação contrariamente à proposição do Cons
tituinte Maurício Corrêa.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREffiA LIMA 
Sr. Presidente, e Srs. Constituintes, no art. 46, inciso IH,
alínea a deste projeto, esta Comissão estabeleceu para os
funcionários públicos aposentadoria aos 35 anos de serviço
para o homem e aos 30 anos, para a mulher.

Na última semana, discutimos aqui o caso da mulher
que exerce o magistério. Chamamos então a atenção da
Casa para o texto constitucional ora em vigor, que asse
gura à mulher professora aposentadoria aos 25 anos de
efetivo exercício do magistério. Agora quer-se estender tal
vantagem à mulher que exerce a magistratura, desde que
tenha cinco anos de efetivo exercício.

Estamos estabelecendo entre a professora e a magis
trada uma discriminação, odienta e nociva ao serviço
público e à magistratura. Mulheres com outra função, ao
se aproximarem dos vinte anos de trabalho, ingressarão na
magistratura para, cinco anos depois, aposentar-se, o que
é uma distorção e um erro.

Acho que a índependêncía ~ a liberdade da. m~lh~r e
seu papel na sociedade nao e~ta:o em busc.ar di~crllnlna
ções mas em afirmar seus direitos, em pe de Igualdade
com' o homem. Não vejo diferença alguma entre a mulher
e o homem no que se refere à capacidade de trabalho, à
mente, ao espírito, às condições psíquicas. Acho que ambos
são eficientes e capazes de atender às mesmas tarefas e
missões. Não vejo como luta pela sua liberdade e pela
busca de seu papel na sociedade a mulher querer distingui
se do homem através de privilégios e vantagens.

Voto contra a emenda, pois não honra a mulher. A
mulher, que se tem revelado no mundo e neste País, até
a idade mais avançada, capaz, precisa e combativa, não
deve buscar na Constituinte uma distinção que a dls
crímína, que lhe atribua vantagens em relação a outras
mulheres e ao homem.

Dessa forma, sou contra a emenda.

o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Relator, Constituinte Bernardo Cabral, que
se pronunciará sobre a matéria.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, quero apenas manifestar minha dis
cordância da eminente Constituinte Sandra Cavalcanti,
que declara não se tratar de privilégio.

Quero que seja realmente um privilégio. Não posso
aceitar que se queira tratar normalmente a mulher juíza
que começa sua carreira, por exemplo, no interior do
Estado. E ainda há pouco ouvi o depoimento da Consti
tuinte Beth Azize, que conheci há 21 anos como juíza do
interior, sofr-endo as agruras que a mulher brasileira sofre.
Quanto mais no desempenho de um cargo desta natureza!
O homem juiz do interior sobrevive, sendo solteiro, em
muito melhores condições. A mulher, porém, é imposta
uma exigência de postura que não se deve reclamar de um
ser feminino. É privilégio? Pois que o seja!

Sr. Presidente, é preciso encontrar um suporte, em
razão da estrutura sócio-familiar. O que ocorre com a
mulher? Por essa estrutura sócio-familiar, qualquer ativi
dade que ela exerça está sujeita a um desgaste físico bem
superior ao do homem. Contudo, a exigência moral que se
faz dela é muito maior. Ouvi o eminente Constituinte
Egídio Ferreira Lima dizer que a mulher não deve buscar
dílscrímínação. Mas ela é discriminada exatamente em
função do império machista criado ao longo dos anos em
nosso País, com base no qual ela foi condicionada ao "não
pode" e "não deve". Tudo lhe era proibido. Aqui mesmo,
na Assembléia Nacional Constituinte, o número de mu
lheres, em comparação aos dos homens, demonstra a dis
criminação existente.

Entendo que, mais uma vez, o advogado saiu em defe
sa do Poder Judiciário. É o eminente Constituinte Maurí
eío Corrêa, ex-Presidente da OAB do Distrito Federal,
advogado militante, que sai em favor do outro tripé _
Ministério Público, Judiciário e advogado - para que se
dê à mulher brasileira, juíza, não um privilégio - ainda
que o fosse, reitero, eom ele estaria de acordo - mas
a aposentadoria aos 25 anos de serviço.

Por isso, Sr. Presidente, voto pelo acolhimento da
Emenda Maurício Corrêa, deplorando colocar-me contra
os eminentes colegas Egídio Ferreira Lima e José Ignácio
Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Vamos
passar à votação.

(Procede-se à votação)

-Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Bernardo Cabral, Fer
nando Lyra, Haroldo Sabóia, João Calmon, Milton Reis,
Nelson Carneiro, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Renato
Vianna, Sigmaringa Seixas, Antonio Mariz, Israel Pinhei
ro, João Agripino, Jorge Hage, José Carlos Grecco, Michel
Temer, Miro Teixeira, Ulduríeo Pinto, Afonso Arinos,
Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares,
Sandra Cavalcanti, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Simão
Bessím, Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza, Brandão Monteiro, Lysâneas Maciel, Francis
co Rossi, Sólon Borges dos Reis, Luiz Inácio Lula da Silva,
Adolfo Oliveira, Beth Azize. Votaram NÃO os seguintes
senhores Constituintes: Almir Gabriel, Antônio Britto,
Artur da Távola, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Ibsen Pinheiro,
José Fogaça, José IgnáJcio Ferreira, José Richa, José Serra,
Manoel Moreira, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo
Lima Filho, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Vírgíl
dásío de Senna, Wilson Martins, Euclides Scalco, José Ta
vares, Nelson Wedekin, Roberto Brant, Vilson Souza,
Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira,
José Jorge, José Lins, Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar
Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Enoc Vieira,
Gilson Machado, João Menezes, José Tinoco, Mozarildo
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Cavalcanti, Gerson Peres, Virgílio Távora, Adylson Motta,
Luiz Salomão, ottomar Pinto, Haroldo Lima e Roberto
Freire. ABSTENÇÃO os seguintes Senhores Constituintes:
Jarbas Passarinho e José Maria Eymael.

Brasília, 5 de novembro de 1987

DECLARAÇÃO DE VOTO

"No que se refere à Emenda n.O 27.497, que concede 25
anos de aposentadoria à mulher juíza, o voto é contrário
porque:

1) salário da juíza permite-lhe contratar 2 a 3
empregadas doméstícas. Neste nível não há - jamais 
dupla jornada de trabalho;

2) a aposentadoria aos 25 anos é uma forma de in
terrupção de carreira e uma forma de tornar a Desem
bargadoria exclusiva dos homens.

A emenda é, pois, antifeminista, porque desmoraliza
a luta dos professores e dos operários. - José Fogaça."

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 38 Constituintes;
ôvotaram NAO 47 Constituintes; abstiveram-se de votar 2
Constituintes. Total: 87 votos. O destaque foi rejeitado.
Declaração de voto, do Senhor Constituinte José Fogaça.

Convoco o ilustre Constituinte Fernando Henrique
Cardoso para assumir a Presidência dos trabalhos.

Destaque n.O 007609-87 - Emenda n.o ES
21564-7, do Sr. Christóvam Chiaradia, "que dá
nova redação ao inciso V do art. 135 do Substitu
tivo n.O 1 (art. 109, V, do Substitutivo n,? 2)".
(S5S.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Há sobre a mesa pedido de preferência para a votação
do Destaque n.o 7.609, do Constituinte Christóvam Chia
radia.

Os Brs, Constituintes que estiverem de acordo que per
maneçam como estão. (Pausa) Aprovada a preferência,
que incide sobre a Emenda n.O 2Ui64, que objetiva uma
modificação no Título IV, capítulo IV, Seção I, art. 109,
inciso V.

Concedo a palavra ao ilustre Constituinte Christóvam
Chiaradia para que encaminhe a votação da emenda.

O SR. CONSTITUINTE CHRISTóVAM CmARADIA 
Sr. Presidente, Sras. e 8rs. Constituintes, há uma
preocupação generalizada nesta Comissão de Sistematiza
ção de adaptar-se o Poder Judiciário do nosso País às
nossas novas realidades sócio-econômicas e políticas. Com
idêntico propósito, a par de outras emendas com esse mes
mo sentimento, estou apresentando à consideração dos
meus pares esta emenda, que visa a estabelecer piso sa
larial para nossa magistratura. Assim é, Sr. Presidente e
nobres Constituintes, que apresentei a Emenda n.O 21.564,
que vem para votação através do Destaque n.O 7.609:

"Altere-s'e o inciso IV do art. 135 do Substitu
tivo, passando a ter a seguinte redação:

Os vencimentos dos magistrados serão fixados
com diferença não excedente de cinco por cento
de uma para outra das categorias da carreira,
atribuindo-se aos integrantes dos Tribunais Supe
riores e dos Tribunais de Justiça dos Estados não
menos de noventa por cento do que perceberem,
a qualquer título, os Ministros do Supremo Tri
bunal Federal, não podendo ultrapassar os destes."

A justificativa, Sr. presidente, Sras. e Srs. Constituin
tes, é a seguinte:

"As inovações trazidas pelo Substitutivo re
comendam seja estabelecido também um piso
para os vencimentos dos Membros dos Tribunais
Superiores e de Justiça '8 não somente o teto. E

que, com a criação dos Tribunais Regionais Fe
derais, poderá haver um esvaziamento das Justi
ças Estaduais, se não ocorrer uma padronização
dos vencimentos dos Magistrados.

Él unânime o entendimento de que o Magis
trado deve ser bem remunerado, pois desempe
nha atríbuíções as mais elevadas, devendo cem
portar-se com altivez 'e independência.

Como ocorre um limite máximo de vencímen
tos, nada mais lógico que, no caso da Magistra
tura, se estabeleça também um mínimo indispen
sável ao exercício digno de seu cargo.

A emenda é própria e oportuna, pois não se
trata de vinculação de vencimentos de categorias
estranhas, mas de padronização com o propósito
de valorizar a Magistratura como um todo, evitan
do-se o esvaziamento das Justiças estaduais, que
alcançam todo o território nacional."

O propósito desta emenda, portanto, é ainda, uma vez
mais, acrescentar novas conquistas nesta luta de se valo
rizar o Poder Judiciário de nosso País, de se valorizar a
Magistratura, dando os nossos Magistrados as condições
necessárias, as condições basilares para que possam eles
comportar-se com altivez e rapidez no exercício de seu
digno múnus.

Peço aos nobres companheiros da Comissão de Siste
matização que examinem com profundidade esta emenda
e emprestem seu apoio, a fim de que possamos também
ficar 'com o ·texto do 2.a 8ubstitutdvo, estabelecendo um
piso salarial para essa nobre classe da sociedade brasi
leira que tanto contribui para nossa paz social.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra o Constituinte José Berra, para enca
minhar contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presí
dente, Br.as e 8rs. Constitudntes, ereto que o Relator Ber
nardo Cabral seguiu orientação correta na elaboração do
conjunto do seu substítutivo, ao evitar víneulação de re
munerações dentro do setor público. Isso pode seJ." obser
vado facilmente, a paTtir das diferentes propostas ou
emendas feitas nos vários momentos do processo Cons
tituinte e que não foram acolhidas pelo Relator. Credo
que é muito importante manter-se esse princípio. Venho
encaminhar contra a emenda do nobre Constituinte
ohrístóvam oníeradta, sustentando a necessídade e a
dmportãncía de se manter o texto do Relator.

A respeito da questão da remuneração no Poder Ju
diciário, o 2.° Substitutivo estabelece o seguinte:

"Art. 109 - Os vencimentos dos magistrados
serão fixados com diferença não excedente de
dez por cento de uma para outra das categorias
da carreíra, não podendo, a qualquer título, ex
ceder os dos Mindstros do Supremo Tribunal Fe
d-eral."

O que o Relatoil." fez foi fixar diferenças salariais
entre as diversas categorias da carreira e um limite
máximo para os vencimentos dos magistrados. Por
tanto, isso não constitui vinculação. Apenas se procura
fixar um teto para 'a remuneração dos magistrados e as
díterenças entre as várías categorias de magistrados.

A proposta do Constituinte Christóvam Chiaradia
estabelece a vinculação, quando diz que "os integrantes
dos Tribunais Superiores e dos Trit1unais de Justiça dos
Estados terão não menos de noventa por cento do que
perceberem, a qualquer título, os Ministros do Supremo
Trtbiunal Federal, não podeJ,1.do ultrapassar os destes".
Portanto, estabelece vinculação entre noventa e cem por
cento dos vencimentos dos Ministros do Supremo Trdbu
nal Flederal.
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Esta questão é muito importante. A proposta ainda
cóntraría outro dísposítívo contído no Substitutivo do
Relator, o qual veda as vinculações entre diferentes ca
tegorias do servãco público.

O que defendo, guarda carência com a argumentação
que tenho apresentado ao longo de todo esse processo,
contraríamente às vinculações, inclusive de Procuradores
da Justiça com Desembargadores, com Juízes, entre Pro
curadores do Estado e Procuradores da Justiça. Enfim,
temos de quebrar, pelo menos a nível de Constituição,
esse sistema de vinculações obrigatórias, que habitual
mente crãam uma ;ponta de barbante, a partir da qual
pra'ticamente Se irá movimentar todo o setor público.
Oomeçará agora com o Supremo Tribunal Federal; de
pois passará para Juízes, a seguir para Promotores, para
Procuradores, para Delegados, para Professores uníver
sítáeíos, le teremos, enfim, toda uma estrutura se movi
mentando simultaneamente. Vários grupos pretenderão
alterá-la e, na prática, ela se manterá sempre num es
piral ascendente.

Defendo com toda 'a ênfase a permanêncãa do texto
do Relator, quando estabelece um limite superior, mas
não vinculação - no caso, ãnapropríada - entre os ma
gistrados em geral e os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, Não há razão ;para se estabelecer 'essa vincula
ção. Por isso é que encaminho contra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Não havendo mais oradores inscritos, concedo a ;palavra
ao Relator, para que S. Ex.a opine.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sir. Presi
dente, Srs. Constituintes, o que se adotou no projeto foi
exatamente o princípio da não-vinculação. Tivemos o
cuidado de não criar essa problemática já aqui ressal
tada. Dessa: maneíra, para ser 'coerente' com o rproj'eto, a
Relatoria mantém o voto contra a 'emenda, o que faz a
contragosto, à vista das homenagens que sempre tribu
tou ao Constdtuinte Cl:fristóvám Chiaradia.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes: Senhores Constituintes:
Ademír Andrade, Oarlós Mosconi, Manoel Moreira, Pi
menta da V:eiga, Michel Temer, Miro Teixeira, Christó
vam Ohíaradía, Eraldo Tdnoco, Inocêncio Oliveira, Luis
Eduardo, Mário Assad, Oscar corrêa, Paulo Pimentel, Jo
nas Pinheiro, Gerson Penes, Bonifácio de Andrada e Fran
cisco Rossi. votaram NÃO '00 seguintes Senhores Consti
tuintes: Aíbdgail Feitosa, Almdr Gabriel, Antônio Britto,
Artur da TávoLa, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna,
Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, Fernando Henrique Cardoso, F'ernando Lyra,
F'J.'ancisco Pínto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João
Oalmon, Jos~ Richa, José Serra, Nelson Jobim, Nelton
Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Raímundo Be
zerra, Renato Vianna, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas,
Antonio M8Jriz, Chagas Rodrigues, Euclides Scalco, Israel
Pinheiro, João Agripino, Jorge Hage, José Carlos Grecco,
José Tavi8Jres, Uldurico pinto', Vilson Souza, Alceni Guer
ra, Arnaldo Prieto Carlos Chiarelli, José Jorge, José Lins,
Sandra oavalcantt, João Menezes, Jofran Frejat, José
Tinoco, VaJmÍJr Oampelo, Antônio Carlos Konder Reis,
Virgílio Távora, Adylson Motta, JoSé Mauricio, Lysâneas
Maciel, Luiz Salomão, Gastone Righi, Ottomar Pinto,
Luiz Inácio Lula da Silva, Plinio .A.rtruda Sampaio, Adolfo
Oliveira, José Maria Eymaell Haroldo Lima e Beth Azize.

O SR. PRESIDENTE (mernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 17
Constituintes; votaram NÃO 59 Constituintes. Total: 76
votos. O Destaque foi rejeitado.

Sobre a Mesa- requerimento vazado nos segumtes
termos:

"Exm.O Sr. Constituinte Afonso Arinos,

DD. Presidente da Comissão de Sistematização.
As Líderanças com assento na Comissão de

Sistematização, tendo requerido que a votação dos
destaques relativos ao art, 52 se efetivasse após o
término do item "Poder Judiciário", o que se dará
com o encerramento das votações do art. 144, vêm
aditar, dito requerimento, para que a votação do
art. 52 se dê no prímeíro momento da Sessão da
manhã do dia 5 do corrente (5.& feira), na hipó
tese da votação do Poder Judiciáil'io não ter se
encerrado naquele momento, forma pela qual se as
segurará a votação de tão relevante tema.

Sala das Sessões, 3 de novembro de 1987.

Requerem, ainda, que sejam votados, logo a
seguir ao art. 52, os destaques 7323 (ES-26907-1,
art. 119, relativo ao art. 95 do S2, e, ainda, o
Destaque 1417 (ES-26616-1) relativo 'ao art. 70 le
4.°, II do 82."

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: CARLOS GRECCO 
Sr. Presidente, retiro meu pedido de prererêncíae também
meu destaque, em ravoe do destaque do Constituinte Ha
roldo Sabóia, que virá a seguir.

O SR. PRESIDENTE (F'ernando Henrique Cardoso)
Agradeço a V. Ex.a

, Portanto, foi retãrado o destaque.

Passamos ao Destaque n.O 3880, de autoria do Consti
tuinte Gastone Righi, que recat sobre a Emenda n.O 26052,
também sobre o art. 52.

Dou a palavra a S. Ex.a, para encaminhar a votação
de sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Ser. Pre
sidente, o Plená'rio fez um acordo, dispostos a votar a
emenda do Constituinte Haroldo Sabóia - Destaque n.?
8146. Minha pergunta é a seguinte: na hipótese de desistir
deste meu destaque e, em se votando a Emenda Haroldo
Sabóia, estariam prejudicadas as demais emendas sobre
a matéria?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Uma vez aprovadas, sim.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - A Emen
da Osvaldo Coelho estaria aprovada? É o que quero definir.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Repeti:nei a Emenda Osvaldo Coelho, para informar a
V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Permita
me, Sr. Presidente, a Emenda 29869 mantém a situa
ção atual. Aprovando-se as outras, que deslocam esta
situação normal, ela estará preiudícadav

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Acho que sim. Todas dízem respeito ao art. 52. Havendo
matéria aprovada - 'e todas &e referem ao § 2.° do art. 52
- está respondida 'a questão do Constitudnte Gastone
Righi. Sim, estão tpl'ejudicadas.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Muito
obrigado. Então, Sr. Presidente, desisto do meu pedido de
destaque.

() SR. PRESIbENTE (Fernando Henrique Oardoso) 
Retirada a preferência pedida pelo Constdtuinte Gastone
Righi, passamos à votação do Destaque de n. O 1429 do
Constituinte Carlos Sant'Anna, que recai sobre a Em~nda
n.o 31650. O Constituinte Carlos Sant'Anna retirou o des
taque, Muito obrigado a V. Ex.a (Palmas)
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Destaque n.? 000637-87 - Emenda n,? ES
33684-3, do Sr. Brandão Monteiro - 'co-autor:
Enoc Vieira, "que modifica o art. 74 caput do

Substitutivo 11 (art. 52 "caput" do Substiutivo
2)". (354.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sobre a Mesa, requerimento de preferêneía assínado iPelas
Liderança, no sentido de que se ponha em votação o
Destaque de n.o 637, que diz respeito à Emenda de n.O
33684, de autoria do Constitudnte Brandão Monrteiro em
co-autoria com o Constituinte Enoc 'Vieira, relativa ao
caput do art. 52. Refere-se ao art. 74 - 52 no atual 
que diz:

"A Câmara Flederal compõe-se de represen
tantes do povo, eleitos por votos igual, direto e
secreto, em cada Estado, Território e no Distrito
Federal, dentre cddatlãos maiores de 21 anos e no
exercícío dos direitas políüeos, através do sistema
proporcionaL"

concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte Paulo
Delgado.

O SiR. CONSTITUINTE PAULO DELGADO - Sr. Pre
sidente, gostaria de comunicar à Mesa que também par
ticipo da autoria dessa emenda, uma vez que a de n.o 33236,
semelhante a esta, e através de acordo de Lideranças foi
colocada em segundo lugar em relação à Emenda Enoc
Vieira e Brandão Monteiro. Mas a autoria é dos Consti
tuintes Brandão Monteiro e Enoc Vieira, e também da
Liderança do PT.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa pede que se registre em ata, com alegria que se
trata de emenda pluripartidária e que tem o apoio de
V. Ex.a

Coloco em votação referida preferência. Os Srs. Cons
tituintes que estiverem de acordo com a concessão da pre
ferência permaneçam como se encontram. (Pausa) Apro
vada a preferência com um voto contrário.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGm - Sr. Pre
sidente peço a palavra para solicitar um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o nobre Constituinte Gastone Righi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGm - Sr. Pre
sidente, o destaque, se aprovado, terá o condão de fixar
apenas que as eleições serão proporcionais.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Exatamente.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE !RIGHI - Não mo
difica o resto que contínua sendo votado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Trata-se apenas desse artigo, que diz que as eleições serão
proporcionais. Inclusive, não veda o estabelecimento de
distritos.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Obrigado
a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Permita
me, Sr. Presidente.

Não veda a possibilidade de ser emendada colocando
se uma votação distrital?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não veda. Se V. Ex.a quiser um sistema global, ele é pos
síveL Há sobre a mesa apenas o que já li. A votação deve
ser proporcional.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PElRES - Permita
me, Sr. Presidente. Não anula a emenda, que é mais abran
gente.

Sr. Presidente, regimentalmente, parece-me que a sele
ção das emendas deve ser colocada em votação pelas mais
abrangentes, a fim de que as outras possam caír, se forem
vitoriosas. No caso, existem emendas que estabelecem o
voto distrital misto, que é geral e mais abrangente que o
voto proporcional. Se não me falha a memória, tem sido
esse o critério da Mesa.

Pediria a V. Ex.a que examinasse se estou certo. Caso
afirmativo que V. Ex.a, então, restabeleça a apresentação
dessas emendas a partir daquelas mais abrangentes.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Peço a
palavra, Sr. Presidente, para contestar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Constituinte Ademir Andrade, para con
testar.

O SR. CONSTITli'INTE ADEMIR ANDRADE- Sr. Pre
sidente, não consígo entender por que um destaque de
voto proporcional distrital misto é mais abrangente do que
uma proposta de voto proporcional. Aqui, entra-se no mé
rito. São sistemas diferentes.

Ocorre que há um pedido de destaque para votação
do voto proporcional. Se ele não for aprovado, então, ob
viamente, será colocado em votação posteriormente o
destaque do voto distrital.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a me permitirá dizer que a Mesa colocou em vota
ção um pedido de preferência, que foi aprovado. Li o tex
to antes de colocá-lo em votação e perguntei quem era
contra. Apenas um Constituinte manifestou-se contra.
Todos os demais se calaram.

Está em votação a matéria sobre o voto proporcional.
Não quero entrar na matéria, porque, no meu entendi
mento não é uma questão relativa à decisão da Mesa. :É
possível haver voto distrital e proporcional.

O SIR CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE- Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para uma segunda questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem a palavra, Constituinte Ademir Andrade.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Le
vanto a segunda questão de ordem: aprovada esta emenda,
V. Ex.a considerará prejudicada as demais?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Sim, sou obrigado a fazê-lo.

Com a palavra o Constituinte José Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOS~ LINS - Sr. Presidente,
o texto do Relator deixa a definição do sistema eleitoral
para a lei. Esta emenda dá preferência ao sistema eleito
ral proporcional, portanto, vetando qualquer modificação
para distrital, misto ou não. Quem quiser misto ou distri
tal puro, votará contra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Presidência não quer antecipar sobre o conteúdo.

Em discussão. concedo a palavra ao nobre Constituinte
José Jorge, para encaminhar a favor.

O SR. CONSTITUINTE INOC:/!:NCIO OLIVEIlRA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE INOCl!lNCro OLIVEIRA - Sr.
Presidente, creio que se aprovada a emenda do nobre Cons
tituinte Brandão Monteiro, que trata do voto proporcional,
mão haverá mais possibilidade de aprovação do voto dis
trital misto ou de qualquer outra natureza, jã que no
distrito o voto é majoritário.
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Então, se aprovarmos o voto proporcional, todas as
demais emendas estarão prejudicadas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Não tenho dúvida quanto ao assunto, mas não quero com
plicar a discussão. É possível haver distrito e voto propor
cional.

O SR. CONSTITUINTE J08É LINS - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem a palavra,

O SR, CONSTITUINTE JOSÉ LINS - sr, Presidente,
essa emenda diz respeito ao caput do art. 52 e não ao § 2.°,
como V. Ex.a anunciou.

O SR. PRESIDENTE (Fernardo Henrique Cardoso) 
Anunciei o caput do art. 52.Votaremos uma emenda relati
va ao caput do art. 52, que propõe que o sistema eleitoral
seja regido pela regra da proporcionalidade.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte José Jorge,
que encaminhará a favor.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Presiden
te, 81'S. Constituintes, considero esta emenda, trazendo de
volta ao texto constitucional o voto proporcional para elei
ção dos Parlamentares das diversas câmaras no nosso
País, condição fundamental para que possamos continuar
com o processo de democratização. Acho que seria um re
trocesso se nós, que há anos utilizamos voto proporcional
para eleger os Parlamentares - o que permitiu que as
diversas tendências do pensamento nacional estejam re
presentadas nesta Casa - voltássemos agora para o voto
distrital. Isso poderia fazer com que algumas tendências
importantes do pensamento nacional não estivessem repre
sentadas na casa do povo, a Câmara dos Deputados.

Levanto um aspecto que considero muito importante.
Quando queremos eleger a representação popular, preten
demos, através da elaboração desta Constituição, que ela
seja a mais fiel possível às diversas tendências de pensa
mento existentes na sociedade. Ora, adotar o voto distrital
é dar uma representação regional, que já está dada quando
as diversas bancadas estaduais estão representadas nesta
Casa. Então, o que teríamos com o voto distrital? O voto
estadual, as diversas representações estaduais, com uma
conotação regional, também necessária para a representa
ção do Congresso Nacional do nosso País. E teríamos o
voto proporcional, porque assim sendo não haveria a preo
cupação regional, mas a setorial, de representar todas as
linhas de pensamentos existentes em nossa sociedade.

Acredito que com o voto proporcional daremos opor
tunidade às minorias de serem aqui representadas, talvez
não através de muitos Deputados, mas trazendo seus pen
samentos e suas idéias, da mesma forma como o fazem as
maiorias.

O voto proporcional foi aprovado na Comissão de Or
ganização dos Poderes e Sistemas de Governo e na Sub
comissão do Poder Legislativo. Portanto, deve ser também
aprovado na Comissão de 'Sistematização, a fim de que pos
samos garantir no nosso País uma representação regional,
através das bancadas de cada um dos Estados da Federa
ção brasileira, e uma representação setorial, pelo pensa
mento diferenciado, ideológico ou não, mas que represente
uma gama de grupos ou de idéias que existem na socieda
de brasileira.

Na minha opinião, seria uma ínvolução política para
o País se voltássemos ao voto distrital, quando temos a
oportunidade de ter um sistema político moderno com o
voto proporcional, dando oportunidade de representação
a todos os que tenham o voto necessário para trazer o seu
pensamento a esta Casa. Portanto, encaminho favoravel
mente à emenda dos Constituintes Brandão Monteiro e

Enoc Vieira, pois representa mais uma etapa no progresso
político do nosso País. (Palmas)

O SR. PiRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Para encaminhar contra, concedo a palavra ao nobre
Constituinte Israel Pinheiro.

O SR. CONSTITUINTE ISRAEL PINHEIRO - Sr. Pre
sidente, Bras, e srs. Constituintes, a argumentação a res
peito do sistema eleitoral precisa ser encaminhada com
muita frieza e sem paixão. Estamos todos convencidos de
que, se o atual sistema eleitoral permanecer como está, a
política e os partidos neste País se tornarão inviáveis.

O atual sistema permite e estimula a divergência en
tre companheiros de mesmo partido. Quando vitoriosa a
tese do voto distrital misto na Comissão Temática, tive
oportunidade de dizer que, nos meus trinta e cinco anos
de vida pública, nunca tive ao meu lado nos palanques um
companheiro de partido a pedir voto para este humilde
orador. A disputa entre os companheiros de partido nas
campanhas eleitorais destrói nossa formação partidária, a
unidade e o fortalecimento partidários.

Qual é a fórmula? Qual é a solução? Não é o voto dis
trital puro, pratícado nos Estados Unidos, na Inglaterra e
em outros países ocidentais onde as minorias são preju
dicadas. Defendemos o voto proporcional com apuração
distrital, o que significa que o eleitor tem direito a dois
votos. No primeiro voto, o eleitor, em uma lista partidá
ria, vota no partido. O total de votos dados nessa lista irá
definir o quociente partídárío, isto é, o número de Depu
tados com representação na Câmara Federal para cada
partido.

Qual é a vantagem dessa lista? Ela evita a luta entre
os companheiros. Tomaríamos o exemplo de dois ilustres
Parlamentares, os Constituintes Ulysses Guimarães e Luiz
Inácio Lula da Silva. Como seria interessante se esses
dois nomes de proj eção nacional fossem colocados na lista
com seus respectivos partidos e pudessem correr o Estado
de São Paulo a ajudar seus companheiros que disputam
eleição majoritária nos distritos eleitorais! O que vemos
hoje é o contrário. Os Constituintes Luiz Inácio Lula da
Silva e Ulysses Guimarães fogem das praças públicas, dos
palanques e de seus companheiros, para não tomar voto.

Sabemos que sempre haverá má vontade por parte dos
que tiveram seus votos capturados por grandes lideranças.
Os que perderem seus votos, passarão a desconfiar das
grandes lideranças nacionais. O voto proporcional, com
apuração majoritária - esta é a terminologia certa - está
solucionado pelo nobre Relator, a quem faço um apelo
para que deixe a matéria para a lei ordinária, a fim de
que possamos, no próximo ano, com os ânimos serenados,
com a consciência tranqüila, com a convicção de que é
importante mudar o atual sistema em que vivemos, criar
um sistema eleitoral proporcional com apuração distrital.

Isto significa, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituin
tes, que teremos a pureza eleitoral, evitaremos os "pára
quedístas", a corrupão eleitoral. Porque, hoje o Brasil, in
felizmente, está dividido em um verdadeiro 'curral, onde
aqueles que oferecem melhores e maiores preços podem,
afinal, conseguir um mandato de Deputado Federal.

Faço um apelo final, com a autoridade daquele que há
trinta anos vem disputando eleições e sente dia a dia o
problema se agravar. Venho estudando, há anos, as legis
lações, e estou convencído de que o melhor sistema é o
adotado na Alemanha Ocidental, onde eles procuraram evi
tar os males do voto distrital puro, que realmente preju
dica a minoria, e adotaram sistema misto, que, no meu en
tendimento, fortalece o regime democrático, e é a solução
dos graves problemas que afligem a nossa Pátria.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Dou a palavra ao nobre Constituinte Antonio Mariz, para
encaminhar favoravelmente.
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o SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, além de mim, são auto
res da emenda que estamos defendendo os Constituintes
Enoc Vieira, Brandão Monteiro, Paulo Delgado, Haroldo
Sabóia e outros Constituintes que tiveram a preocupação
de preservar, na legislação eleitoral brasileira, o sistema
de eleições proporcionais. Isso se impõe, tanto mais agora
que esta Comissão aprovou o sistema parlamentar de Go
verno.

Ora, por paradoxal que pareça em face das noticias,
das informações tendenciosas que se têm lido na imprensa
e dos argumentos que se têm ouvido nos debates, o regi
me parlamentarista requer o voto proporcional, a acredi
tar-se na experiência européia.

É estarrecedor o fato de que se montem aqui argumen
tos contrários ao voto proporcional, sob o falso funda
mento de que o parlamentarismo reclama o voto distrital
majoritário.

Sr. Presidente, a afirmação que faço não é gratuita.
Aqui está uma pesquisa encomendada pelo Serpro a um
escritório internacional chamado Techinikos corporaüon,
de Washington, Estados Unídos, É um documento que per
tence ao acervo da Biblioteca da Câmara dos Deputados.
Ele trata dos sistemas eleitorais na Europa Ocidental. Es
tá dito na página 4 deste documento:

"Além do sistema previamente utilizado em
Portugal, de votação majoritária para blocos parti
dários, que ho] e está ultrapassado" o documento
é de 1981 - "somente dois países da Europa Oci
dental empregam atualmente o sistema majori
tário: Inglaterra e França ... "

Portanto esses são os dois únicos países, porque a Ale
manha Ocid~ntal utiliza um sistema chamado distrital
misto, que preserva, ainda assim, a proporcionalidade, na
medida em que distribui as cadeiras no seu Parlamento
pelo segundo voto, o voto proporcional. E mesmo esses
exemplos são discutíveis, porque a França atribui à legis
lação ordinária a fixação do sistema eleitoral e tem ado
tado tradicionalmente o sistema proporcional, como
aconteceu até 1958 e também nas últimas eleições parla
mentares, em 1986, quando foi adotado o sistema propor
cional.

Resta, assim, o exemplo da Inglaterra, que resolveu o
seu problema da representatividade.

Porque esta é a grande questão na escolha do sistema
eleitoral ou seja, fazer com que a democracia se exerça,
se realiz~ e que os Parlamentos possam exprimir, em toda
a sua autenticidade, a verdade eleitoral, a realidade prá
tica da nação, as correntes de opinião, as tendências que
exsurgem do seio do povo.

A Inglaterra tem uma superfície semelhante à do
Estado de São Paulo, mas dividiu seu território em 635
distritos, e, por essa multiplicação das ~ubdivisões terri
toriais e eleitorais de certa forma ObVIOU a quebra da
representatividade, 'que resultaria do voto majoritário.

O voto majoritário simples, tal como se adota no
Reino Unido da Grã-Bretanha e na Irlanda do Norte, le
var-nos-ia à possibilidade de que as minorias governassem,
pois a maioria simples, muitas vezes, é minoria nos distri
tos, e isso, pela composição social dos distritos, poderia
levar a que uma minoria governasse o Pais. O dado fun
damental, Sr. Presidente, é que as minorias se representem.

O voto proporcional representou um avanço na his
tória política dos países. Tenho comigo um documento
com mais de um século, escrito por Stuart Mills, pensador
britânico que, tratando exatamente dessa questão inglesa,
dizia:

"A democracia, da maneira como é comumen
te concebida e até agora praticada, é governo do

povo inteiro por uma mera maioria exclusivamente
representada."

Ê fundamental, pois, que se assegure o voto propor
cional, que reflete a experiência brasileira. Para nós e
para qualquer país do mundo, adotar o voto majoritário
é retroceder, é uma decisão retrógrada. Desde 1855, ado
tou-se no Brasil, através da Lei n.o 842, o voto majoritário,
que falhou, pois criou as Câmaras unânimes ou quase
unânimes, tendo, finalmente, sido substituído quando se
adotou o Código Eleitoral, em 1932. Também não caberia
pensar no sistema distrital misto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O tempo de V. Ex.a está esgotado.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Já en
cerro, Sr. Presidente.

Há a impossibilidade material de transplantar para o
País a e~periência alemã. A Alemanha tem 522 deputados,
dos qUaIS 498 eleitos pelo povo com dois votos - um
majoritário e outro distrital - mas tem 248 distritos.
Imaginem V. Ex.as se o Brasil, com oito milhões e qui
nhentos mil quilômetros quadrados, tivesse apenas 244
distritos! A média do eleitorado em cada distrito seria
superior a duzentos mil eleitores, o que representaria um
tremendo encarecimento das eleições, abrindo um campo
para o exercício abusivo do poder econômico. Seria trans
for!?ar os dis~ri~os em velhos currais eleitorais, que a
SOCIedade brasíleíra moderna, que o povo politizado dos
nossos dias repele, repudia e quer manter no passado.

Sr. Presidente, impõe-se, por isso, manter o que repre
senta a experiência positiva do povo brasileiro: o voto
proporcional, tal como é hoje praticado, e que se implan
tou no Brasil como uma das bandeiras da Revolução de
1930, constituindo-se em uma das raras experiências bem
sucedidas na nossa já longa vida política como povo inde
pendente. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o nobre Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, cedo minha vez ao nobre Constituinte Egidio Fer
reira Lima.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o nobre Constituinte Egídio Ferreira Lima,
para encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA
Sr. Presidente e demais integrantes da Comissão de Sis
tematização, estabeleceu-se e ganhou corpo com ares de
convicção a tese de que há uma relação necessária entre
o sistema distrital e o sistema parlamentar. Esta relação
necessária inexiste. Estabeleceu-se esse tabu porque os
dois sistemas - o sistema parlamentar de governo e o
sistema distrital - nasceram concomitantemente na In
glaterra. O que não observam é que, enquanto o sistema
parlamentar nasceu para modernizar, para conter o im
pério absoluto do rei, o sistema distrital foi instituído
para conter a presença, no Parlamento e na vida política,
das minorias.

Apesar de ter essa visão, entendo que não é hora de
esta Comissão definir tal polêmica. Estamos dividindo a
Comissão, ao decidirmos uma questão que está posta em
termos muito emocionais e de maneira muito deformada.
O Relator Bernardo Cabral foi sábio quando remeteu a
solução desse problema para a lei ordinária. É de todo
fundamental que o texto continue como está. Não pode
mos dividir esta Casa quanto ao fundamental, que é o
sistema de governo, discutindo agora o sistema eleitoral.
Depois de definido o sistema de governo, poderemos, na
legislação ordinária, sem a emocionalidade de agora, de
finir com clareza e com justiça o sistema eleitoral.
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Por isso, Sr. Presidente, oponho-me à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Vou dar a palavra à Relatoria, para que opine sobre a
matéria.

Com a palavra o Constituinte José Fogaça.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presi

dente, ilustres membros da Comissão de Sistematização,
o Relator Bernardo Cabral e o conjunto dos integrantes
da Relatoria têm uma posição bastante clara e rigorosa
mente inequívoca a respeito desta matéria.

Entende a Relatoria que o sistema de governo e o sis
tema eleitoral têm estreita relação entre si. Entende a Re
latoria que o sistema eleitoral está subordinado ao siste
ma de governo. Mas é um equívoco e é puro preconceito
supor que o sistema de governo dependa do sistema elei
toral, ou vice-versa. Há subordinação, não dependência.

O sistema eleitoral instrumentaliza o sistema de go
verno, mas não tem com ele um vínculo necessário e
imprescindível. A França, com um sistema parlamentaris
ta, j á adotou o voto distrital e, agora, o voto proporcio
nal. A Itália, com seu sistema parlamentar, adotou o voto
proporcional. Portugal, com um sistema parlamentar, ado
tou o voto proporcional. A Alemanha, com um sistema
parlamentar, adotou o voto distrital misto. E, paradoxo
dos paradoxos - para dirimir todos os preconceitos aca
dêmicos -, os Estados Unidos, cujo regime é presiden
cialista, adotam o voto distrital puro.

Demonstra a experiência dos povos, portanto, não ha
ver, necessariamente, vinculo ou dependência entre o sis
tema eleitoral e o sistema de governo. É preciso ressaltar
que estamos partindo para uma experiência histórica de
um sistema parlamentar. E aqui disse bem o Constituinte
Egídio Ferreira Lima: esta experiência haverá de ser di
tada por uma legislação ordinária nova, que, por certo,
também condicionará a legislação que tratará do sistema
eleitoral.

Mas é preciso que se tenha consciência - e aí está
a grande sabedoria do texto do 2.0 Substitutivo de Ber
nardo Cabral - de que não podemos amarrar o sistema
eleitoral na Constituição, de que não podemos submeter
o sistema eleitoral a um espartilho jurídico, porque esta
mos partindo para uma experiência histórica nova, e a
instrumentalização eleitoral do sistema de governo será
ditada por essa nova experiência histórica.

Daí por que o texto atual é sábio ao remeter à lei
complementar a questão do sistema de governo, porque
a própria experiência que a sociedade brasileira viverá, no
novo sistema de governo que erigimos e instituímos nes
ta Assembléia Nacional Constituinte, poderá determinar
a necessidade de mudanças, que se definirão ao longo do
tempo.

Eis por que, em razão destes argumentos, pede-me
o Relator Bernardo Cabral que, em seu nome e no da una
nimidade dos Relatores-Adjuntos, manifeste sua posição,
que não é a de entr.ar no m.éri~o do .exame do sistema
proporcional ou do SIstema dístrítal misto ou puro, mas,
isto sim, a da grande sabedoria que se encerra em d.~fer~r
essa matéria à lei complementar, para que a experiencra
histórica possa alterar o sistema eleitoral que é subsi
diário, que é meramente instrumental, do sistema de go
verno tantas vezes quanto a experiência o ditar ou deter
minar. Em função disso, a posição da Relatoria é pela
manutenção do texto e pela rejeição da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Srs. Constituintes, membros da Comissão de Sistematiza
ção, vamos passar à votação.

Repito, para conhecimento de V. Ex.~s, que a emenda
propõe que a Câmara, Federal se compara de representan-

tes do povo eleitos por voto igual, direto e secreto, em
cada Estado, Território e no Distrito Federal, dentre cida
dãos maiores de 21 anos e no exercício dos direitos polí
ticos, através do sistema proporcional.

Quem estiver de acordo com esta emenda, dirá "sim";
quem preferir o texto do Relator, que manda para a lei
ordinária ou complementar a decisão sobre a mesma ma
téria, dirá "não".

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Carlos
Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina Tava
res, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Francis
co Pinto, Haroldo Sabóia, João Calmon, João Herrmann
Neto, Manoel Moreira, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nel
son Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Severo Gomes,
Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Antonio Mariz,
Chagas Rodrigues, Daso Coimbra, João Agripino, José
Costa, Michel Temer, Octávio Elísio, Roberto Brant, Uldu
rico Pinto, Vilson Souza, Afonso Arinos, Christóvam Chia
radia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles,
Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Santana de Vascon
cellos, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, João Menezes, Jofran
Frejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Ricardo Izar, Valmir
Campelo, Virgílio Távora, Brandão Monteiro, José Maurí
cio, Lysâneas Maciel, Gastone Righi, Ottomar Pinto, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oli
veira, José Maria Eymael, Haroldo Lima, Roberto Freire
e Beth Azize. Votaram NÃO os seguintes Senhores Consti
tuintes: Aluízio Campos, Bernardo Cabral, Cid Carvalho,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, José Fo
gaça, José Richa, José Serra, Oswaldo Lima Filho, Pimenta
da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Israel Pinhei
ro, José Tavares, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo
Prieto, Carlos Chiarelli, José Lins, Osvaldo Coelho, Sandra
Cavalcanti, Paes Landim, Antônio Carlos Konder Reis,
Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Adylson Motta, Bonifá
cio de Andrada e Francisco Rossi. ABSTENÇÃO dos se
guintes Senhores Constituintes: Antônio Britto, Artur da
Távola e Ibsen Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 61 Cons
tituintes; votaram NAo 27 Constituintes; abstiveram-se
de votar 3 Constituintes. Total: 91 votos. O Destaque foi
aprovado.

Destaque n.O 008146-87 - Emenda n.O ES
32146-3, do Sr. Haroldo Sabóia, "que modifica a
redação do art. 74 e § 2.° do Substitutivo 1 so
mente em relação à expressão "A Câmara até do
povo: (art. 52 e § 2.° do Substitutivo 2)". (355.a
votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passemos agora ao requerimento de preferência do Cons
tituinte Haroldo Sabóia. Destaque n.o 8146, que recai sobre
a Emenda n.O 32146, que trata da representação dos Esta
dos na Câmara dos Deputados.

Em votação o requerimento de preferência. Os Srs.
Constituintes que estiverem de acordo, permaneçam como
se encontram. (Pausa) Aprovado.

Peço ao ilustre Constituinte Afonso Arinos, Presidente
efetivo desta Comissão, que assuma os trabalhos, posto
que a matéria versa sobre o aumento das bancadas. Gos
taria que S. Ex.a presidisse a sessão, a fim de que possa
ter a honra de anunciar o resultado da votação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Srs. Consti
tuintes, o destaque requerido e autorizado pelo Plenário
da Comissão refere-se à seguinte expressão: "A Câmara
Federal compõe-se de até 542 representantes do povo".

Este é o destaque em votação.
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o SR. CONSTITUINTE HAROLDO SABÓIA - Sr. Pre
sidente, como autor da emenda, lndíeo o Deputado Nelson
Jobim para encaminhá-la.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra
o nobre Constituinte Nelson Jobim, credenciado pelo autor
da emenda para defendê-la.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, vamos examinar agora algo
que precisa ser recomposto, reexaminado e reposto no seu
local próprio na Assembléia Nacional Constituinte.

Gostaria de lembrar aos Constituintes que, tradicio
nalmente, nas Cosntituições brasileiras, tivemos sempre
uma fórmula pela qual o povo brasíleíro se representava
proporcionalmente nesta Casa: os Estados-membros têm
sua representação fixada no Senado Federal e a Câmara
dos Deputados se destina à representação do povo brasi
leiro. Isto está nas nossas Constituições, exceção feita à
Constituição de 1937, que foi o exemplo histórico da fixa
ção dos máximos e dos mínimos das representações.

Mas é necessário que se diga também que em 1946
comecou a retornar o tema da representação na Câmara
dos Deputados, na proporção da população dos Estados,
porque aqui estava o povo brasileiro e não os Es·tados, cuja
representação está no Senado Federal. Mas o tempo
passou, e veio 1964 e, depois, 1977, quando esta Casa foi
fechada, e sobreveio a Emenda Constitucional n.O 8, de
autoria do Presidente da República, que, além de alterar
a composição da Câmara, estabelecendo um mínimo de
seis Deputados e o máximo de cínqüenta e cinco Depu
tados, havia também alterado o quorum para as emendas
constitucionais, de dois terços para a maioria absoluta,
porque isso convinha à composição política do Governo de
então. O mesmo se deu em 1982, com a Emenda Consti
tucional n.O 22, em que tivemos um aumento do mínimo de
seis Deputados para o máximo de sessenta, com um teto
de 487. E para que isso? Para se estabelecer dentro desta
Casa uma desproporção na relação entre a composição e
a população deste País.

É isso que o eminente Relator Bernardo Cabral pre
tendeu recompor, estabelecendo um mínimo de oito e um
máximo de oitenta Deputados. Esqueceu-se, no entanto,
de estabelecer o teto para fixação do número de Depu
tados. É evidente que se, de um lado. temos um princípio,
que esta Casa deve possuir, de proporcionalidade com a
população brasileira, precisamos também lembrar, por
outro lado, que vivemos num sistema eleitoral em que
o País é dividido em distritos eleitorais ou circunscrições
eleitorais, ou seja, os Estados.

Precisamos também estabelecer fórmulas pelas quais
o limite máximo não fique em aberto, sob pena de termos
um enorme Parlamento, quase incontrolável ou quase que
impossível de operar.

Por isso, precisamos limitar um máximo - no caso
da emenda, 536 Deputados. E por quê? Porque estaremos,
então, estabelecendo a proporcionalidade neste País.

Chamaria a atenção dos Srs. oonsütuínítes para o
fato de que uma vaga, para alguns Estados da população
de Brasil, corresponde a 125 mil habitantes, e para outros,
a 476 mil. O que temos hoje, na composição desta Casa
- na Câmara, não no Senado - evidentemente é uma
distorção, em que ocorre uma inversão da sua represen
tatividade.

A Câmara dos Deputados precisa, necessariamente,
Sr. Presidente, srs. Constituintes, ser reorganizada através
da emenda do Constituinte Haroldo Sabóia, mantido o
texto do Relator, porque ai teremos a voz do povo brasi
leiro sem as distorções que vêm desde 1977, agravados em
1982, porque o modelo que inspirou 1977 foi a "Polaca"
de 1937.

Portanto, temos o compromisso histórico de recompor
aquilo que há cinqüenta anos foi usado. Precisamos res
tabelecer a proporcionalidade da representação do povo
brasileiro nesta Casa.

Venho do Estado do Rio Grande do Sul, que não
sofre esta dificuldade, mas é um problema que não deve
ser discutido com Estados, mas com o povo brasileiro, que
precisa ter acesso a esta Casa, exatamente na proporção
de sua população. E que, pelo menos, as distorções impos
tas em 1977 sejam mínímízadas e agudizadas em 1982.

Srs. Constituintes, é necessário que o erro histórico
de 1937, que as maquiavélicas inteligências de 1977 e 1982
não sejam referendadas agora, com a decisão desta
Assembléia Nacional Constituinte. A Constituinte, por
esta Comissão e pelo seu Plenário, saberá recompor, na
Câmara dos Deputados, a efetiva representação do povo
nesta Casa. Isto porque aqui é o lugar do povo, não o
lugar para se discutir espaços mínimos ou máximos que
possam estabelecer distorções.

Conclamo os Srs. Constituintes a acolherem essa
emenda,

Era o que tinha a dizer, Srs. Constituintes. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra ° nobre Constituinte José Jorge, para contraditar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - S1'. Presiden
te, Srs. Constituintes, considero esta emenda bastante im
portante, porque diz respeito à distribuição d~ poder entre
os diversos Estados da Federação.

A meu ver, nela estão embutidos diversos aspectos. O
primeiro é quanto à representação do Estado mais po
deroso da Federação, 'efetivamente o único hoje afetado
por esse limite de 60 Deputados, que consta da atual
Constituição.

Gostaria de dizer que essa discriminação tem elemen
tos favoráveis e contrários, mas que deveria ser discutida
sem se pensar em aumentar o número de Deputados. Se
queremos aumentar a representação de São Paulo,
devemos ter a coragem de assim proceder sem aumentar
esse número. Comparar o número de Deputados do Brasil
com o da Inglaterra, do Japão ou dos Estados Unidos, seria
esconder o 001 com a peneira. Como todos sabem, o Japão,
os Estados Unidos e a Inglaterra têm recursos que não
temos. São países ricos, podem pagar quantos Deputados
quiserem. Isso não é prioritário, se considerarmos os recur
sos. Estamos num país pobre, onde já temos 479 Deputados
federais. Então, se queremos dar 80 ou 100 Deputados a
São Paulo, teremos de alterar a proporcionalidade, e não
retirar Deputados dos Estados do Piauí, da !paraíba, da
Bahia Ou de Minas Gerais. O que não se pode é legislar em
causa própria. Não podemos vir aqui e votar a favor do
aumento do número de Deputados, que todos somos. Preci
samos fazer como o Constituinte Bernardo Cabral, ou seja,
deixar isso para a Justiça Eleitoral, a fim de que verifique
o número ideal de Deputados.

Não sou favorável ao aumento da representação de
São Paulo. Oompraendo que os colegas de São Paulo, têm
suas razões para ser favoráveis. Quando Relator da Sub
comissão do Poder Legislativo e o Constituinte Egídio Fer
reira Lima da Comissão de Organização dos Poderes, re
cebemos pressão de diversos companheiros nessa sentido,
mas tivemos a coragem de manter essa proporcionali
dade, porque o erro não está na proporção, mas no fato
de termos uma Federação em que um único Estado re
presenta metade da estrutura econômica do País.

Então, há dois argumentos: o de que essa proporcio
nalidade material o status quo e o de não podemos
votar essa emenda, porque ela vem ao encontro de nossos
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interesses. E cabe, ainda, perguntar quem vai assumir
essas quarenta e tantas vagas para Deputado criadas por
esta emenda.

Considero a proposta absurda. Devemos votar contra
esta emenda, para que na opinião pública não fique a
impressão de que viemos aqui defender interesses pessoais.

Portanto, Sr. Presidente, encaminho contra a emenda
do nobre e brilhante Constituinte Haroldo Sabóia.
(Palmas)

O SE. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra, para manifestar-se no mesmo sentido, contrário
à emenda, o nobre Constituinte Osvaldo Coelho.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente pela ordem.

O SIR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - V. Ex.a tem a
palavra.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, gostaria de um esclarecimento da Mesa ao Ple
nário, até para efeito de nosso voto.

A proposta do Constituinte Haroldo Sabóia limita o
número de Deputados Federais a 542. O texto do Relator,
Constituinte Bernardo Cabral, não estabelece esse limite
e, pelo que consta no texto, haven?O a p~oporcionalida?e.
a ser ditada pelo Tribunal Supenor EleItoral - e o límíte
de 80 Deputados para São Paulo e 8 para os m~nores Es
tados atingiremos mais de 600 Deputados na Camara Fe
deral: Se o Tribunal Superior Eleitoral fizer a proporção,
a próxima Câmara dos Deputados terá de 600 a 700 mem
bros.

Portanto, para que possamos ter consciência do que
aqui votaremos, é preciso, em primeiro lugar, que se esta
beleça um limite de Deputados Federais e, em segundo,
é preciso saber se há outras emendas propondo um limite
diferente do que foi proposto pela emenda do Constituinte
Haroldo Sabóia.

Finalmente, gostaria de um esclarecimento claro, por
parte da Relataria, a respeito da questão. Isto porque, se
está sendo criticado aqui o fato de que vamos ter um limi
te de 542 Deputados, mantido o texto haverá mais de 600
Deputados Federais.

Precisamos ter uma idéia clara a respeito do assunto,
para que possamos votar com tranqüilidade.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o Constituinte Roberto Freire.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. constituintes, creio que em relação
a essa emenda do Constituinte Haroldo Sabóia, idêntica a
uma por nós apresentada, representando inclusive o pen
samento do Partido Comunista Brasileiro, dois questio
namentos são feitos: um, de caráter regional, e outro,
quanto à possibilidade de não podermos legislar para
aumentar o número de Deputados Federais. Tentaremos
responder aos dois.

O caráter regional não cabe, porque esse regionalismo
não existiu quando a ditadura, para privilegiar sua polí
tica, distinguiu exatamente a parte mais atrasada e oli
gárquica do País, até mesmo quando essa oligarquia votava
em defesa dos interesses a ela própria contrários. Isso não
houve, esse regionalismo.

E, mais, esta emenda garante a irreversibilidade nu
mérica das bancadas e mantém a mesma proporcionalida
de que têm as regiões na composição futura da Câmara.

Não entro em discussão ideológica, porque acho que
aqui não se pode estar imaginando. E, para nós, seria qua
se que uma heresia pensar que política se faz por questões
regionais. Estas existem, mas são marginais no processo
político, em que o vale são os interesses de classes. Aqui,
quando se colocam esses interesses, não importa se são
latifundiários do Nordeste, do Norte ou do Sul, se Se defen-

de o capitalismo em São Paulo ou no Nordeste, se se de
fendem operários em Pernambuco, em São Paulo ou no
Rio Grande do Sul. Os interesses de classes é que são
preponderantes. E nesse sentido não cabe aqui discutir
regionalismos. Estou falando isso como nordestino, o que
muito me honra e orgulha. Não vou entrar em cantilenas
menores de regionalismo onde ele não existe.

Isso talvez justifique exatamente uma super-repre
sentação dos setores urbanos mais avançados, mais com
prometidos com as transformações; talvez justifique exa
tamente um Congresso, um Parlamento que tenha um peso
maior, as forças oligárquicas e mais atrasadas. Não que
ro discutir isso. Quero dizer que este País tem no Parla
mento a representação política de sua população, e ela
deve ter sua proporcionalidade respeitada, se quisermos
ser democráticos.

Seria quase que absurdo imaginar-se um Congresso
que sempre crecesse, Mas não devemos ter receio - ai
respondo ao segundo questionamento - em resgatar para
nós, num processo constituinte, uma proporcionalidade
melhor e maior representatividade, o que nos foi tirado
pelo regime militar. Este Pais tem um dos menores Con
gressos, um dos menores Parlamentos e uma das represen
tações mais distorcidas.

Não cabe aqui bancar-se a vestal ou imaginar-se que
eatsmos legislando em causa própria. Estamos legislando,
aqui e agora, para o poder neste Pais, para um Parlamen
to que terá sob sua responsabilidade o Poder da República.
Por isso, não cumpre discutir se podemos, hoje, adequar a
representação proporcíonal da Casa à sua população, res
gatando, inclusive, aquilo que a ditadura nos tirou. (Pal
mas)

O SR, PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Osvaldo Coelho.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO COELHO - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. constituintes, desejo chamar a
atenção da Casa para a importância do federalismo brasi
leiro, a cada instante ameaçado pela crescente hegemonia
de alguns poucos Estados.

Eu seria até capaz de apresentar emenda em favor do
equilíbrio da Federação, em favor de um Congresso mais
representativo dos Estados brasileiros, aumentando a par
ticipação de todos os Estados menores. Não o fiz porque te
nho consciência de que devemos ser austeros e sisudos na
administração dos recursos públicos. Venho das praças pú
blicas, venho do meu Nordeste semi-árido e sei quanto va
Iem os recursos do Tesouro para a educação dos pobres,
para a alimentação dos famintos e para a satisfação das
necessidades básicas da população brasileira.

No atual estado de coisas, a representação de cada
Estado não tem sido fator de atribuição de crescimento de
nenhum Estado. Não é porque tem 60 Deputados que o
Estado mais forte e poderoso da Federação deixa de cres
cer, de ser economicamente forte e politicamente podere
síssímo. A hegemonia de um Estado sobre todos os outros
é uma ameaça aos princípios da Federação e a todos os
interesses nacionais.

O Estado que seria beneficiário da emenda do nobre
Constituinte Haroldo Sabóia, o Estado que passaria a ter
mais vinte Deputados é exatamente o que já tem O maior
Produto Interno Bruto do Pais, o responsável por mais da
metade da arrecadação, o que tem mais universidades, mais
ministérios e 16 milhões de eleitores capazes de decidir
uma eleição majoritária, o Estado beneficiário desta
emenda, que já tem quase 25% do eleitorado brasileiro,
passaria - quem sabe? - a ser o detento, o dono do poder,
sem precisar passar pelo atual sistema eleitoral de compro
missos com outras unidades da Federação.

Por isso, chamo a atenção da Casa para o equilíbrio
federativo, a fim de que não façamos deste País uma Fe-
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deração capenga, tão forte de um lado e tão pobre e mise
rável do outro.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, o quadro que
se desenha, no momento, é o de uma nação dividida: de
um lado, um país muito rico; de outro, um país muito
pobre. As cem cidades mais pobres do País estão de um
lado; os cem municípios mais ricos estão do outro. li: hora
de ponderação, de reflexão, de equilíbrio, de sabedoria po
litica e de salvar a Federação! Uns Estados não podem
ser tão fortes e enquanto outros se arrastam na obscuri
dade, no atraso, sem participar da gestão da coisa pública.

Vejam, nobres Constituintes, que os Estados menores
não participam da gestão da coisa pública, do Estado sobe
rano. Eles não têm assento nos Ministérios, não têm acesso
ao segundo escalão, não se beneficiam disso.

Assim, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, apresentei
emenda pedindo o voto ponderado, para que todos os Es
tados sejam consultados e que o Presidente da República
seja representativo da Nação brasileira.

Sou contra esse estado de coisas e, por isso, contra essa
emenda. Não sou contra um Estado, um segmento. Sou a
favor de um Brasil mais unido, mais equânime, mais jus
to, que tenha um desenvolvimento simultâneo e harmô
nico. Não se deve dar cada vez mais assento nos poderes
de decisão aos Estados fortes, na consulta aos melhores e
aos menores interesses do País e da Federação brasileira.

Rogo, pois, aos Srs. Constituintes muita reflexão para
derrotar essa emenda e, depois, aprovar a que mantém a
atual representação, sem onerar os cofres públicos e privi
legiar Estados.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra
o nobre Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, havia recebido a informação de que
exístãa um acordo entre as Lideranças !para aprovação da
Emenda Haroldo Babóía, Contudo, ecabo de saber, através
de várias lideranças, que não há tal acordo e que por
tanto, cada um vota como bem entender. A assessoría
auxílíar está liberada.

Por uma questão de coerência, o Relator vota, com o
seu texto.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Para prestar
um esclarecimento, concedo a palavra ao nobre Consti
tuinte José Fogaça.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, o Constdtuinte Ademir Andrade,
antes da última defesa da emenda, solicitou à Relatoria
que esclarecesse se o texto, tal como está, já inclui ou
supõe O aumento do número de Parlamentares na Câ
mara dos Deputados. li: evidente que sim. Se o teto dos
representantes de São Paulo sobe para 80, é óbvio que
haverá um aumento do número global dos. integrantes da
Câmara dos Deputados.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Presidente,
gostaria de :pedir um esclarecimento ao Relator.

a SR. PRESIDENTE (Afonso Annos) - V. Ex.a está
com a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Gostaria de
saber do Relatoa: se existem outras emendas que colocam
a !proporcionalidade atual e, portanto, não aumentam o
número de Deputados. :m do meu conhecimento que a pró
xima emenda mantém a proporcionalidade atual, o mes
mo número de Deputados já existentes. Oreío que é esta ~
que a Assembléia Nacional Constituinte deve oferecer a
população brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Ardnos) - A impressão
que me ficou da intervenção do nobre Constituinte Ademir
Andrade é a de que o número total poderia exceder, pela
,proporcionalidade, o que está fixaõ<? como limite. Mas este
problema não me parece ser insolúvel, porque a propor-

cíonalídade será calculada dentro do limite fdxaõo. Ela
não obedecerá a um limite que exceda o já fixado. Desde
que seja fixado este limite, a proporcionalidade será cal
culada dentro dele.

De maneira que, salvo melhor juízo, a observação do
nobre Constituinte Ademir Andrade é ãmportante, mas não
é procedente, porque a questão do cálculo da proporciona
lidade está por si mesma determinada no limite estabele
cido no texto.

Concedo a palavra ao Constituinte Inocêncio Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE INOClilNCIO OLNEIRA - Sol'.
Presidente, no sentado de ajudar a Mesa, gostaria de in
formar que a Emenda n.o 29869, do nobre Constituinte
Osvaldo Coelho, fixa o limite mínímo de oito e o máximo
de sessenta. Portanto, mantém em 487 o número de inte
grantes da Câmara dos Deputados. ai: esta a emenda que
achamos mais condízente com a realidade do nosso País e
com a moralização da Assembléia Nacional Constdtuinte.
(Palmas)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presi
dente, a Relataria, a título de esclarecimento, informa
que, além da emenda do Constituinte Osvaldo Coelho, que
estabelece o limite mínimo de oíto e máximo de sessenta,
há uma emenda do Constituinte Cunha Bueno, que apenas
estabelece o ldmite mínimo de oito Deputados, sendo omís
sa quanto ao limite máximo. Há ainda outra emenda, do
Constituinte Chagas Rodrigues, que estabelece o limite
mínímo de oito, o máximo de 65 e o número global má
ximo de quinhentos Deputados. Esta é a terceira emenda
existente. Ocorr'e que apenas a emenda do Constituinte
Chagas Rodrigues não foi objeto de pedido de destaque no
elenco prioritário das Lideranças, apenas não foi objeto
dessa negociação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Flelitos.a, Ademír Andrade, Fe'rnando Gasparian,
Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco
Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, João
Herrmann Neto, José Serra, Manoel Moreira, Milton Reis,
Nelson Oarneíro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Paulo
Ramos, Renato Vianna, Seve'ro Gomes, Sdgmaringa Seixas,
João Agripino, Michel Temer, Vilson Souza, Afonso Arinos,
Edme Tavares, Luís Edua.rdo, Ricardo Izar, Lysâneas Ma
ciel, Bocayuva Cunha, Gastone Righi, Sólon Borges dos
Reis, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda 8am!paío,
José Maria Eymael, Aldo Arantes, Roberto Freire e Beth
Azize. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes:
A1f.redo Campos, Almir Gabriel, Aluízio Oampos, Antônio
Britto, Bernardo Cabral, Celso Dourado, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Bezerra Coelho, José Fogaça, José Geral
do, José Ignácio Ferreira, José Richa, José Ulísses de Olí
veíra, Oswaldo Lima Filho, Pimenta da Veiga, Raimundo
Bezer,ra, Vírgíldásío de Senna, Wilson Martins, Chagas
Rodrigues, José Costa, Márcio Braga, Marcos Lima, Octá
vio Elísio, Alceni Guerra, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli,
Christóvam Chiiaradia, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles,
Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, Mário Assad,
Oscar Corrêa, Osvaldo Uoelho, Sandra Cavalcanti, João
Menezes, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Mo
zarildo Cavalcanti, Paes Landim, Valmir Campelo, Antônio
Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas Passardnho,
Adylson Motta, Bonifácio de Andrada, José Mauricio,
Flr3!ncísco Rossi, Adolfo Oliveira e Antonio FIarias. ABSTEN
ÇãO dos seguintes Senhores Constituintes: Artur da Tá
vola, Carlos Sant'Anna e Israel Pinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Ardnos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 37 Constituintes;
votaram NãO 59 Constituintes; abstiveram-se de votar 3
Constituintes. Total 92 votos. O Destaque foi rejeitado.
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o SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.
Presidente, apresentei emenda referente a esta matéria,
a qual foi objeto dos pedidos de prererêncãa e de destaque,
de n.os 75 e 4642, respectivamente. Essa emenda fixa o
número de Deputados em 500 e determina que a Justiça
Eleitoral faça os cálculos necessários, de modo que nenhum
Estado tenha mais de 65 nem menos do que o número
atual, ou seja, 8.

Sr. Presidente, a minha emenda, objeto de pedidos de
preferência e de destaque, não consta da planilha. Então,
pediria a V. Ex.a que, esgotada a matéria da planilha vo
tadas essas emendas que têm preferência, ouvisse o Ple
nário, inclusive a Relataria, sobre a votação da minha
'emenda. Isto, na hipótese de se esgotar a votação cons
tante da planilha e de não serem aprovadas as aqui rela
cionadas.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arínos) - Constituinte
Chagas Rodrdgues, estamos examinando as emendas s'e
lecíonadas pelos Líderes. Se conseguírmos votá-las nesta
sessão e se houver oportunidade, aprecíaremos o reque
rimento de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES
Muito obrigado.

Destaque n.? 008094-87 - Emenda n,? ES
29869-1, do Sr. Osvaldo Coelho, "que dá nova re
dação ao art. 74, § 2.°, do Substitutivo 1 (ar
tigo 52, § 2.° do Substitutivo 2)". (356.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Requerd
mento de preferência para votação do Destaque n.?
8094/87, relativa à Emenda n.O 29869, referente ao art.
52, assinada pelo nobre Constituinte Osvaldo Coelho.

Em votação a preferência. (Pausa) Aprovada.

Tem a palavra o autor da emenda. (Pausa) Estou sendo
informado de que S. Ex.a delega a incumbência de
defender a emenda à nobre Constituinte Sandra Caval
canti, a quem dou a palavra.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, no sistema bi
cameral, a Câmara dos Deputados tem como função prin
cipal representar o cidadão, o eleitor, o brasileiro que aqui
vive, trabalha e paga seus impostos. Não importa onde
resida, em que Estado viva, em que Distrito ou Município
exerça suas atividades, é cidadão brasileiro e, como tal,
fará jus a todos os direitos definidos na Constituição,
tendo de cumprir, por igual, todas as leis que venham
a ser votadas neste País. Seja ele paulista ou píauíense,
viva num Estado grande ou pequeno, rico ou pobre, seu
direito de cidadão está representado na Câmara dos
Deputados. E sería uma aberração se, amanhã, algum
de nós, eleitos Deputados a uma Câmara que tem como
objetivo cuidar do cumprimento da lei e fazer a defesa
dos interesses dos cidadãos brasileiros, se negasse a isso,
se desinteressasse, fugisse da responsabilidade de tratar
de algum assunto, por não ser local seu, muínícípal distrital
ou estadual. No sistema bícameral, quem cuida dos inte
resses das unidades que compõem a Federação é o Senado.
Por isso é que o Senado tem uma composição igualitária;
por isso é que tem o mesmo número de representantes,
seja para um Estado populoso, seja para um Estado pe
queno, seja para um Estado rico, seja para um Estado
pobre.

O Senador que representa a unidade da Federação
por onde se elegeu deve cuidar dos interesses daquela
unidade da Federação, além, é claro, de outras atribui
ções nacionais que também tem, na medida em que essas
responsabilidades nacionais são o somatório dos interes
ses das unidades da Federação.

Repugna-me a idéia de termos de decidir aqui, no
texto da Constituição, sobre aumento ou diminuição da
bancadas estaduais conforme as populações, pela razão
muito simples de que, se um cidadão brasileiro, nos
confins deste País, tiver seus direitos desrespeítados, todos
nós, eleitos por qualquer unidade da Federaçi3.o, seremos
responsáveis por ele do mesmo modo.

Por isso, Sr. Presidente, acho de todo conveníente
adotarmos a emenda do Constituinte Osvaldo Coelho, até
que a Justiça Eleitoral, em face dos ajustes naturais da
população brasileira, venha a definir de que maneira se
processam essas eleições em cada Estado. E acho perfei
tamente legítimo que aqui se estabeleça uma bancada
mínima e uma bancada máxima, nos termos atuais, até
porque custamos muito dinheiro à Nação brasileira.
Sustentar uma Câmara dos Deputados ainda é um peso
para uma população cuja distribuição de renda, além de
ser bastante pequena, é profundamente injusta.

Considero a emenda do Constituinte Osvaldo Coelho,
quando estabelece que a Justiça Eleitoral definirá, pro
porcionalmente à população, quais os ajustes necessários
que possam atender às bancadas, mantidos os limites mi
nímos de oito e máximo de sessenta, o modo mais sensato
de, primeiro, não deixarmos que no Plenário comecem a
influir as linhas de divisão estadual. Não há aqui a
bancada de São Paulo, do Rio ou do Paraná, mas um
grupo de Deputados brasileiros, que vêm eleitos dos seus
Estados para cuidar dos assuntos dos brasileiros. Tanto
faz que tenhamos bancadas em que a busca do eleitor seja
mais difícil e outras em que o número para se eleger
seja menor, já que tudo isso é altamente compensado e
equilibrado até pelas próprias dificuldades naturais.

Nos Estados populosos, em que 8'03 exige um quocíen
te maior para se eleger o Deputado Federal, é exatamente
nesses Estados que é mais fácil o contato desse candJidato
com a população. Nos Estados, onde ° quociente é peque
no, as léguas e léguas de territórios que precisam ser
percorridos, demonstram que o equilíbrio que se consegue
é uma forma nacional de se obter justiça.

Voto, pois, a favor da emanda Osvaldo Coelho, que
deixa a Câmara dos Deputados com SUacomposição global
atual e permite que os reajustes sle façam Internamente,
de acordo com as mudanças de população, as quaís ocor
rerão gradualmente, não devendo ficar fixadas no texto
da Constituição, e terão, certamente, uma tradução exata
através da forma encontrada pela justiça eleítoral,

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Para enca
minhar contrariamente, tem a palavra o Sr. Oonstítumte
Joaquim Bavílacqua.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a pretexto de defender
a Federação, o autor desta emenda o que faz, na verdade,
é pregar aqui neste Plenário representativo de todo o
povo brasileiro a extinção da Federação. Quero lembrar
ao Constituinte Osvaldo Coelho que, por ter S. Ex.a nascido
em Petrolina, não é mais brasileiro do que eu, que nasci
em São José dos Campos. Aliás, o ilustre representante
de Petrolina deve ter na vastidão dos seus negócios em
presariais, por certo, quase que com certeza, a extensão
dos seus negócios também na Bahia, em São Paulo e
por todo o território nacional, por não estar impedido de
fazê-lo. Não me parece que tenha S. Ex.a o privilégio, o
monopólio da cidadania, nem os paulistas, ou os nordesti
nos, os sulistas e os nortistas. Ser brasileiro é ter nascido
em solo brasileiro, dividido geograrícamente em Estados
para configurar uma Federação, que deve somar e não
dividir como S. Ex.a vem pregando odientamente, de uma
forma irracional, inaceitável para nós, brasileiros de São
Paulo e dos demais Estados.

Quero lembrar também a S. Ex.a que esta redução da
representativida~e dos grandes centros populacionais, que
e:tr:l: dez anos SUbIU de 54 para quase 70% a população que
hoje mora nos centros urbanos foi feita no regime auto-
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ritário. E para extinguir isso pensamos tenha vindo a
Nova República.

Quero lembrar ainda a S. Ex.a e aos meus nobres
Pares, que representam com tanta dignidade o Norte e o
Nordeste, onde eu gostaria, como brasileiro, de ter nas
cido, que não podemos esquecer as lições da História.
Quando se prega a segregação, a divisão, muitas vezes ela
ocorre. E nos lembramos de 1932.

Por outro lado, quero dizer que posso falar com auto
ridade, porque em minha cidade natal, da qual tive a
honra de ser prefeito, a maioria da população não é
paulista ou [oseense, mas nordestina, mineira, carioca, en
fim, porém de todos os quadrantes do País. A eles pres
tei meus serviços; a eles eu servi; por eles fui eleito.
Não vejo por que o cearense de São Paulo seja meio cida
dão e metade cearense do Ceará, nem por que o pernam
bucano de São Paulo deva ser metade do pernambucano
de Pernambuco.

Daí por que, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, avalizo,
endosso e assino em baixo as palavras aqui proferidas pelo
nobre Líder do Partido Comunista Brasileiro, o Consti
tuinte Roberto Freire. É preciso afastar essas questões re
gionais, menores, verdadeiras questiúnculas, que se trazem
aqui ao Plenário da Constituinte. A esta altura, entendo
que manter o texto do brasileiro do amazonense Bernardo
Cabral é a melhor solução, é o melhor caminho que temos,
rejeitando a emenda regionalista, sectária e odienta do
prezado cidadão brasileiro de Petrolina, Osvaldo Coelho.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra nobre Constituinte José Maria Eymael, para en
caminhar contrariamente à emenda.

O SR. CONSTITUINTE J08É MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, em São Paulo, das
pessoas que lá vivem em toda a sua imensa área e que re
presentam hoje milhões de seres, algumas vieram de mais
perto, outras de mais longe. Mas, cerca de 50% dos que
vivem em São Paulo vieram de outros Estados, não so
mente para morar em São Paulo, mas para ser gente em
São Paulo, para se tornarem cidadãos em São Paulo, a
fim de exercerem sua cidadania em São Paulo; não para
ser cidadãos pela metade, nem cidadãos emasculados nos
seus direitos políticos. Lá chegaram, com suas esperanças
de crescimento, para trilhar um caminho de plenitude
como cidadãos e não para serem podados por um ato
institucional que cortou fundo a representação política
deste Estado.

Exemplo disso é a própria bancada paulista. É só
examinar os Constituintes do Estado de São Paulo. Quem
lhe fala, Sr. Presidente, veio do Rio Grande do Sul. A
Constituinte Irma Passoni veio de Santa Catarina; Manoel
Moreira, do Maranhão, Robson Marinho, de Minas; José
Genoíno, do Ceará; Luiz Inácio Lula da Silva, de Per
nambuco; Fernando Henrique Cardoso, do Rio de Janeiro;
Mendes Botelho, de Minas, e assim tantos outros. Prati
camente, metade da bancada de São Paulo veio de outros
Estados. Quem conhece São Paulo, a sua periferia, vai
encontrar uma imensa massa de desvalidos que não tem
representação, inclusive, neste Parlamento, como bem
assinalou o Constituinte Roberto Freire. Isto porque esta
postura de representação hoje é ilegítima, perversa e in
decente.

Não falamos por São Paulo, Sr. Presidente. Não ocupo
esta tribuna para reivindicar em nome do Estado, mas
sim em nome do seu povo. Reivindico representação para
os brasileiros que lá vivem, pois não é justo que se corte
do povo paulista o direito de cidadania plena. Através da
proporcionaildade teremos direito a quase 130 represen
tantes. O número 80 ainda é uma sub-representação, mas

pelo menos redime um pouco o desacerto dessa represen
tação atual.

Pergunto: que direi aos brasileiros que vivem em São
Paulo, quando lá chegar? O que direi aos nordestinos que
representam a imensa população paulista? Qual o pretexto
que levou a Assembléia Nacional Constituinte a podar,
cortar, roubar e esbulhar os nordestinos em seu direito de
serem cidadãos? Que direi àqueles que se deslocaram do
Centro-Oeste para São Paulo? Qual a justificativa para
a Assembléia Nacional Constituinte cortar-lhes o direito
d~ serem cldadâos? Que chaga, Sr. Presidente, que mal
dita ~orte, que sinal dramático assinala o povo que vive
em. Sao Paulo para ser discriminado dessa maneira? Ou
sera que queremos eternizar o confisco da ditadura sobre
os direitos políticos dos cidadãos daquele Estado?

Sr. Presidente, em nome do povo de São Paulo peço
justiça através da reprovação da emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O nobre Cons
tituinte Osv~do Coelho, autor da emenda, pede a palavra
para encamínhar. Tem S. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE OSVALDO COELHO - Sr.
Presidente, 81'S. Constituintes, peço emprestados por mais
um pouco o ouvido e a paciência de V. Ex.as, para falar
sobre minha pessoa.

Com treze anos de idade sai do Nordeste para estudar
em São Paulo, num colégio interno. Todos os meus irmãos
lá fizeram os cursos secundário e universitário. Meus so
brinhos, ainda hoje, todos fazem em São Paulo os cursos
secundário e universitário. Não estudam no Rio Grande
do Sul, em Santa Catarina ou no Espírito Santo. Isto por
que não se tem o privilégio de manter sempre o Minis
tério da Fazenda à dipsosição do Estado para manejar o
orçamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento,
que este ano aplicou cerca de 300 milhões de dólares no
Brasil, sendo que o primeiro destaque - a importância
de sessenta e três milhões de dólares em favor da Univer
sidade de São Paulo - contrariava o interesse de um pro
jeto de desenvolvimento de irrigação no Estado da Bahia.

Por isso, estudei em São Paulo. Por isso essas coisas
acontecem lá. '

. pretend? ~ equílíbrío dessa Federação. Pretendo que
sejamos mais irmaos e mais concessivos uns com os ou
tros. R~nunciem?s mais. ao poder em favor do equilíbrio
da gestao da COIsa pública. Os Estados menores não têm
n.enhurna influência na gestão do Estado soberano o Bra
síl. E, o pacto fed~r~tivo irá exatamente proporci~nar si
multaneo e harmônico desenvolvimento de todos.

Srs. Constituintes, proponho a V. Ex.as esta emenda
de minha autoria, que mantêm o máximo de 60 deputados
para o Estado mais forte, e oito para o menor Estado. Esse
e um princípio de eqüidade, de justiça, princípio que
consulta os melhores interesses da Pátria brasileira.
. O SR. CONSTITUINTE IRAM SARAIVA - Sr. Pre

sídente, peço a palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a

a palavra.
O SR. IRAM SARAIVA - Sr. Presidente, gostaria de

fazer um esclarecimento, porque, em geral, os argumentos
que têm sido levantados contra a tese do aumento da re
presentação de São Paulo dizem respeito basicamente à
questão regional. Discutimos aqui a tese do Partido Co
munista do Brasil, que se posicionou contra a existência
do Senado Federal. No entanto, predominou aqui sua con
tinuidade, como sendo o caminho para a garantia e salva
guarda da Federação e portanto, para a igualdade entre
Estados maiores e menores. O que não se pode admitir é
que, sob .a. alegação de questões regionais, se queira man
ter a polftiea adotada pela ditadura militar, que reduziu a
representaçao do Estado de São Paulo. A proposta ante-
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riormente derrotada aqui era mais feliz na medida em que
restabelecia, até certo ponto, a representação de São Paulo
e, simultaneamente, assegurava o aumento da representa
ção dos Estados menores.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Permita-me,
Sr. Presidente, pela ordem.

Está claro que a gravidade e a seriedade da decisão
que está para ser tomada justifica e exige um esclareci
mento mais cabal e completo, como também, seguramente,
uma reflexão e uma busca de entendimetno entre os vá
rios setores deste plenário. Na votação da emenda do
Constituinte Haroldo Sabóia surgiram - e ainda existem
- dúvidas a respeito da aplicação imediata ou não da
medida, na hipótese de crescimento das bancadas. E seria,
evidentemente, o absurdo dos absurdos que, no curso de
uma legislatura, crescessem as bancadas. Esse motivo não
deve impedir o encontro de uma solução - a meu ver
bastante razoável- como a proposta na Emenda Haroldo
Sabóia ou a que se contém no próprio texto, mantendo a
mesma proporcionalidade, mas nunca com aplicação ime
diata.

Na verdade, esta e outras questões estão impedindo
que todos nós possamos votar com absoluta lucidez. Dessa
forma, sugeriria a V. Ex.a um maior esclarecimento a
respeito dessa questão, e até a suspensão da sessão para
buscarmos um entendimento mais claro, antes que a ma
téria seja submetida à votação. Gostaria também, se me
fosse permitido, de ouvir a opinião do eminente 'Relator
Bernardo Cabral a respeito do assunto.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Já era minha
intenção solicitar ao relator que se manifestasse. Concedo
a palavra a S. Ex.a

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, o que acaba de sugerir o Constituinte
Jorge Hage, se V. Ex.a me permite, deve ser acolhido,
inegavelmente. O momento é de reflexão. Busca-se o en
tendimento. O ponto nodal da controvérsia está todo ele
v<?ltado para a questão de se aproveitar o número de 80, e
nao haver nenhum freio nas Disposições Transitórias. Por
tanto, a matéria requer cuidado e reflexão.

Opino no sentido de que V. Ex.a acolha esta proposta
e suspenda a sessão pelo tempo que achar conveniente.
. O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊA - Sr. Pre

sídente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRli:A - Sr. Pre
sidente, não sei se é do conhecimento de V. Ex.a mas sus
pendemos a votação do art. 52, há uma semana: buscando
exatamente o entendimento que se procura alcançar agora
em 1'0 minutos. Temo que, mais uma vez, não consígamos
chegar a um acordo, já que, infelizmente, os interesses
regionais prevalecem, neste momento, sobre os interesses
nacionais.

Peço a V. Ex.a que mantenha o ritmo dos nossos tra
balhos, já que há uma semana estamos tentando negociar
esse entendimento. Se não foi possível entendimento al
gum, não seria agora, em dez minutos de suspensão dos
nossos trabalhos, que iríamos chegar a um acordo.
(Palmas)

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, peço a pelavra, pela ordem.

O SR PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, quero apenas ratificar o que disse aqui o Constituin
te oscar Corrêa e acrescentar que estamos votando uma
matéria normal. Estamos em um jogo democrático. Ganha

quem tem voto. Para que interrompermos nossos traba
lhos? Vamos procrastinar, sobrecarregar mais ainda no
tempo a solução dos problemas. Estamos trabalhando até
aos domingos, como determinou o Presidente Ulysses Gui
marães. Se interrompermos agora os nossos trabalhos, não
sairemos mais daqui.

O voto é a decisão. Quem perder, como temos perdido
e ganho muitas vezes aqui, que se satisfaça com o resulta
do. V. Ex.a, que é democrata respeitado neste País, há de
convir que a melhor solução para este problema é o voto.
Teremos ainda o Plenário para corrigir algumas distorções.
Vamos, então, votar a matéria que está tramitando e que
chegou ao nlonlento exato de receber o veredicto dos de
mais membros da Comissão.

Este, o apelo que formulo a V. Ex.a Será muito difícil,
quase impossível, chegarmos a um entendimento sobre essa
matéria.

O SR. CONSTITUINTE INOCENCIO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE INOCENCIOOL~A - Sr.
Presidente, gostaria de pedir alguns esclarecimentos ao no
bre Relator.

Primeiro: se for conservado o texto do Projeto Ber
nardo Cabral, será mantida a representação atual da
Câmara dos Deputados com quatrocentos e oitenta e sete
Deputados?

Segundo: as vinte vagas a mais serão acrescidas às
quatrocentas e oitenta e sete, perfazendo um total de
quinhentos e sete - o que seria mais simples - ou rar-se-á
um novo cálculo para todos os Estados?

Há quem diga que iremos a seiscentos Deputados!
Acredito que se acrescentarmos cento e treze vagas na
Câmara dos Deputados durante esta legislatura, isso será
altamente prejudicial à Assembléía Nacional Constituinte e
aos interesses do nosso País.

Peço a V. Ex.a que esclareça esses dois pontos.
Quero também contraditar meu particular amigo Aldo

Arantes os que aqui defendem que a representação na
Câmara dos Deputados continue com quatrocentos e oiten
ta e sete Deputados, não têm interesse regional. Apenas
querem que haja moralização na Assembléia Nacional
Constituinte, evitando que uma emenda seja dirigida com
cartas marcadas, indicando a quem beneficiará.

O SR, CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem, pois fui citado nomi
nalmente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Aldo Arantes.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, quero apenas prestar um esclarecimento a este
respeito.

Acho que o nobre Constituinte Inocêncío Oliveira não
foi feliz na sua colocação. Pela minha tradição política e
tendo em vista o partido ao qual pertenço, obviamente não
estou aqui para defender interesses de grupos, mas para
defender os interesses do nosso País e da democracia. O
que se discute é se manteremos ou não o critério da sub
representação de um Estado, São Paulo, fruto da manipu
lação da ditadura militar, que quis reduzir a representação
das regiões mais progressitas do Brasil para manter o
controle oligárquico de determinadas regiões. Esta é a
essência do problema.

Quanto à questão aqui levantada pelo Constituinte Ino
cêncio Oliveira, da aplicação imediata da alteração do cri
tério de proporcionalidade dos Estados, sou absolutamente
contra. Não tem cabimento aplicar-se imediatamente qual-
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quer decisão tomada a esse respeito na Assembléia Na
cional Constituinte.

Temos, portanto, dois problemas: o da aplicação ime
diata da alteração do critério de proporcionalidade dos
Estados e o fato de ser ou não justa essa alteração no fu
turo Congresso Nacional.

O SIR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Michel Temer.

O SIR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Pre
sídente, quero apenas dizer que esta é uma Casa de diálogo.
Esta é uma Casa em que muitas e muitas vezes se parte
do dissenso, e exatamente em função do diálogo, chega-se
ao consenso. A razão da harmonia desta Casa está exata
mente no fato de que, muitas e muitas vezes, da conversa,
do gesto de aproximação chega-se a um consenso, O que é
saudável para esta Casa e, portanto, para os representan
tes e para aqueles que representamos. Sem dúvida alguma,
em função da discussão que aqui se trava - e esta é uma
questão da mais alta relevância - o que se quer chegar a
um consenso.

Tenho em mãos emenda do Constituinte Egídio Fer
reira Lima, que aumenta para quinhentos o número de
representantes. Há uma emenda do Constituinte Chagas
Rodrigues que igualmente aumenta esse número para
quinhentos. Sr. Presidente, tomo a liberdade de sugerir a
V. EX,a, encaminhando favoravelmente, ao repetir o que
disse o Constituinte Jorge Hage, que suspendamos a sessão
por quinze ou vinte minutos, para que possamos dialogar.
Se não houver consenso, fica-se no dissenso. Primeiro, po
rém, vamos buscar o consenso, como desejo, aliás, o Sr.
Relator.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGm - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para contraditar a questão de
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a.
a palavra, para contraditar.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, em relação ao pedido que está sendo formulado a
V. Ex.a, de suspensão da sessão, desejo apenas registrar
o procedimento da bancada de São Paulo.

São Paulo não é, em verdade, regionalista, não cultiva
o espírito de representação sectária de região. Ao contrário,
é um Estado cosmopolita, onde 2/3 da população provêm de
outros Estados ou de outros países.

Devemos respeitar os Deputados que aqui vêm defender
seus Estados e suas regiões, apesar de não compreenderem
que um Deputado é representante não de uma região e,
sim, do povo brasileiro: Compreendemos até que alguém
se empolgue e defenda sua região. O que não posso enten
der é que um Deputado ocupe a tribuna para atacar ou
tentar reduzir, discriminar, aviltar e violentar irmãos bra
sileiros 'que com ele habitam o mesmo território, a mesma
Nação, o mesmo Estado, e que trabalham, lutam, pugílam
pelo crescimento do País e o desenvolvimento nacional,
contribuindo com mais de cinqüenta por cento para a
riqueza deste Pais, com os impostos que nele são apli
cados.

Por que a discriminação? Por que este violento proce
dimento que denigre, enxovalha o espírito de fraternidade,
de irmandade que deveria presidir a União brasileira? Aqui
estamos, pelo congraçamento, para erigir um Estado onde
todos os brasileiros tenham iguais direitos. Por que a dis
criminação? Por que haverá de valer um paulista um vinte
avos de um acreano? Onde está o espírito de justiça que
apregoam?

Sr. Presidente, nós, de São paulo, não queremos redu
zir Estado algum, não queremos tomar coisa alguma de
quem quer que sej a. Gostaríamos que devolvessem, ainda

que palidamente, aquilo que a violência e a ditadura to
maram de nós. Se não nos querem dar isso, mantenham
esta ditadura. Permitam algum dia a São Paulo afastar-se,
expulsem-no da Federação! Se São Paulo não merece fa
zer parte dela, sequer tem o direito de receber dela a jus
tiça.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Peço aos Srs.
Constituintes que se conscientizem do seguinte: ainda te
mos que votar hoje toda uma parte do Capítulo V, porque
amanhã começaremos a votar uma nova parte, como foi
combinado. De maneira que me parece muito importante
que nos lembremos disso.

Quanto ao que está ocorrendo, gostaria, também, com
todo o respeito que tenho pela Assembléia, de manifestar
a posição não da Presidência, mas do Presidente, que é
absolutamente isenta.

Sou de Minas Gerais, mas fui eleito pelo Rio de Ja
neiro. Um dos problemas mais sérios, e que se vai avolu
mando no nosso País neste fim de século, é o da se seces
são. É um problema político, social, econômico. Todos esses
problemas trazem um risco muito grande, porque a maior
guerra do mundo ocorreu nos Estados Unidos, no século
XIX. Até àquela ocasião, nunca tinha havido uma guerra
igual. A Guerra da Secessão foi o maior drama da História
até o século XIX. Temos que refletir sobre isso.

Tenho meditado sobre esse assunto. Realmente há um
risco. Se eu pudesse qualificar os riscos futuros deste País,
nesses últimos anos do século XX, diria que são três: pri
meiro, a difusão da droga, que está hoje nas mãos da
juventude e em todas as favelas do Brasil; segundo, o
problema do regionalismo, que atrai o risco da secessão.
Quanto ao terceiro, deixarei para referir posteriormente.

Considero que esse fato muito sério e delicado. Temos
que agir não apenas com prudência, mas com desvelo e
carinho para com este País, que foi criado por nós, que
se formou em quatro século de lutas e sofrimentos. Temos
que compreender que nosso dever é fazer com que este Pais
possa progredir e crescer através da união nacional.

Esse problema regional parece-me muito sério. Quero
citar um fato: uma das personalidades mais importantes
deste País disse-me hoje, que para ele o grande risco na
cional também é a confrontação regional, a secessão. Isso
me foi dito por uma das autoridades mais importantes des
te País. Não poderei citar seu nome porque seria trair uma
confidência.

Então, faço um apelo a esta Assembléia para que apro
veitemos este momento e nos voltemos sobre nós mesmos.
Devemos refletir sobre a delicadeza dessa situação, sobre
a gravidade desse processo, sobre os riscos desse movimento
e procurar, através de um esforço, que nos é ainda hoje
fácil, mas que, dentro de muito pouco tempo, poderá ser
muito penoso, uma solução de eonsenso. Espero que isso
seja feito ainda hoje desta sessão. Por outro lado, não
poderei adiá-la, nem suspendê-Ia, porque sou obrigado a
colocar em votação aquilo que está programado para ser
votado ainda hoje. Já pedi ao nobre Constituinte Jarbas
Passarinho que assuma a Presidência, em função da ne
cessidade do meu afastamento por motivos pessoais.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte José Genoíno.
O BR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sr. Presi

dente. acrescentaria um problema a mais aos que V. Ex.a.
referiu: o da democracia. Esta Casa aprovou o parlamen
tarismo e o fez denegrindo a representação de São Paulo,
já que o paulista vai ter um voto desqualificado para
compor o Congresso Nacional.

Em segundo lugar, é inconcebível que a Constituinte
esteja votando uma alquimia, produto do "pacote de abril",
ou seja, a representação máxima de 60 e mínima de 8.

Em terceiro lugar, vamos ter eleição direta para Pre
sidente, mas esse Presidente vai ser Chefe de Estado. Como
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vamos ter um parlamento representativo da sociedade, ~e
o voto de São Paulo vai ter um peso menor, na eomposíção
do Congresso, do que os votos do Norte e do Nordeste? Não
estamos aqui diminuindo o voto do Norte e do Nordeste,
mas reivindicando a reparação de uma injustiça contra os
nordestinos que moram em São Paulo. Sou nordestino e
fui eleito por São Paulo. É um absurdo, Sr. Presidente, que
esta Constituinte legitime um casuísmo da ditadura mili
tar, o "pacote de abril", que produziu essa alquimia.

Em nome da democracia - e este é um dos problemas
que eu acrescentaria aos que V. Ex.a mencionou. Vamos
rejeitar o casuísmo do "pacote de abril", a Emenda Osvaldo
Coelho.

O SR CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Permita
me Sr. Presidente, pela ordem. Gostaria de contraditar
o ~obre Constituinte Inocêncio Oliveira, que veio a esta
tribuna dizer que a emenda Osvaldo Coelho limita em 487
o número de Deptuados Federais.

A emenda Osvaldo Coelho é um ato institucional con
tra São Paulo, porque delimita a representação deste Esta
do em 60 mas não delimita o total. A qualquer instante
vamos po'der aumentar o número de Deputados aqui no
Congresso Nacional. Isto é uma agressão a São Paulo.

Gostaria também de contraditar alguns Constituintes
que me disseram que votarão a favor dessa emenda, [porque
detestam São Paulo e, assim, votarão contra tudo aquilo
que lhe disser respeito.

Expresso minha repulsa a esse "ato institucional" con
tra São Paulo.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Já usaram da
palavra treze srs, Constituintes, e o número não é muito
promissor.

Tem a palavra o nobre Constituinte José Costa. Estou
agora resgatando aquela oportunidade, quando não dei a
palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Serei breve,
Sr. Presidente. Estamos diante de duas questões importan
tes: uma, a premência do tempo e a necessidade de se
eontínuar o processo doe votação; a outra, de resolver um
problema relevante, uma questão importante.

Estou falando com absoluta isenção, porque se há algo
de que me orgulho é de ser alagoano, e de ser nordestino.
Mas tenho um filho nascido em São Paulo e uma mulher
que é paulistana, e muito me orgulho dos dois.

Acho que essa questão não pode ser conduzida com pas
síonalísmo, Então, proporia a V. Ex.a - sei que há necessi
dade de continuar esse processo de votação - que suspen
desse a sessão por 15 minutos, para que se tentasse resolver
a questão.

(Manifestação do plenário)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Permita-me,
Sr. Presidente.

Havendo manifestação do Plenário contra a suspensão
da sessão só quero esclarecer que, se tícar mantido o texto
do Substitutivo Cabral lI, o Nordeste perderá vinte repre
presentantes e essa é uma situação que precisa ser ne
gociada. Acho fundamental resolver a questão e resolvê
la bem para que possamos equacioná-la democraticamen
te. O que não pode acontecer é Estados pequenos como o
meu perderem substância na sua representatividade.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Minha im
pressão é a de que o Plenário que~ .que a matéria sej a
votada imediatamente. Peço ao Plenárto que se mamfeste.
(Palmas prolongadas)

O Plenárío prefere que seja votada a matéria.

O SR. CONSTITUINTE CAlRDOSO ALVES - Sr. Presi
dente, peço a palavra. É uma das raras vezes em que peço
a palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - É sobre O mes
mo assunto?

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Peço a V. Ex.a

que seja breve.
O SR. CONSTITmNTE CARDOSO ALVES - Serei

breve, Sr. Presidente.
Quero, de início, dizer que muito me honra falar neste

instante, quando a Presidência está sendo exercida por
V. Ex a, politico, constitucionalista e publícísta que recebe
publicações de publícístas a homenageá-lo.

Não quero, Sr. Presidente, colocar nestas minhas pala
vras nenhum tom emocional. Quero ater-me apenas à dou
trina e à filosofia política.

Não posso compreender como possamos conviver fe
derativamente, arrolhando a representação de um Estado.
Fico sempre cogitando da legitimidade da Assembléia Na
cional Constituinte, de onde estão ausentes mais de 8 mi
lhões de eleitores de São Paulo, contidos no máximo de
sua representação.

Esta Assembléia Nacional Constituinte, Sr. Presidente,
aqui reunida, neste momento, é uma Constituinte coxa,
capanga, aleijada, manca, defeituosa, porque há oito mi
lhões de eleitores brasileiros que não estão aqui represen
tados. Sr. Presidente, não posso compreender como um
eleitor do querido Estado do Acre, aqui representado por
magníficos colegas, possa ter um peso eleitoral dezesseis
vezes superior ao de um brasileiro que mora em São Paulo.
Portanto, neste instante, quero fazer um apelo à inteligên
cia política da Assembléia Nacional Constituinte. Não po
demos continuar contendo a representação de São Paulo,
impedindo a representação dos brasileiros que moram em
São Paulo, e que nem sempre são paulista, mas brasileiros.
vindos de todo o País. Esta contenção, Sr. Presidente, com
o tempo, será secessionista, uma ameaça à integridade
territorial do País. :Él preciso que convivamos federativa
mente, garantindo a cada um dos Estados da Federação
sua exata representação popular.

Termino, Sr. Presidente, agradecendo a V. Ex.a a
compreensão e a generosidade em ter-me concedido a pa
lavra neste instante, para fazer este protesto - convite à
Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Agradeço ao
nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente, depois de um discurso longo, defendendo uma po
sição, alguém tem que responder. Peço, portanto, a palavra.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr. Presi
dente, peço a palavra para contraditar o nobre Constitu
inte José Costa.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente, houve uma interferência do Constituinte Cardoso
Alves. S. Ex.a fez um discurso longo.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Mas isso não
impede que V. Ex.a tenha a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO _ Sim,
S. Ex.a pode, mas merece resposta.

O SIR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra
V. Ex.a

. O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente, gostaria de começar dizendo que todos nós, nor
destinos, temos muita afetividade por São Paulo, e até uma

.atração muito grande - ou estudamos em São Paulo, ou
trabalhamos em São Paulo. Estamos notando que OS me-
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lhores do Nordeste estão indo para São Paulo. E exata
mente quem tem a coragem de sair, quem tem o espírito
de aventura para sair é aquele que tem mais dinamismo e
mais força. E isso tem ocorrido em função das injustiças
cometidas contra o Nordeste.

Sr. Presidente, a divida externa que aí está, nem 5%
foi aplicado no Nordeste. A nossa região é auto-suficiente
em petróleo e pouco tem a ver com a importação. O Nor
deste tem sido discriminado. O que estamos querendo,
nesta hora, não é prejudicar os paulistas, que são nossos
irmãos brasileiros, mas dialogar com equilibrio para res
tabelecer a própria harmonia da Federação, para que o
Nordeste não seja discriminado.

Não se trata de ouvir palavra forte, emocional, de
paulista "quatrocentão", que acha que o que deveria ser
aprovado nesta Constituinte, imediatamente, seria a trans
ferência de todos os presos de São Paulo para o Nordeste,
porque, segundo dizem, todos são nordestinos. Se isto
ocorre, Sr. Presidente, é em função da miséria, das injus
tiças cometidas contra uma grande parte dos brasileiros.

Muito obrigado. (Palmas)
O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr. Pre

sidente, pela ordem, para contestar o Constituinte José
Costa.

O Substitutivo Cabral não vai influenciar em nada. O
Substitutivo Cabral não tira Deputado de Estado algum.
É uma injustiça e uma mentira o que estão falando aqui.
Sr. Presidente, o Projeto Cabral não elimina nenhum
Deputado de Estado algum.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para outra questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Presidência
solicita a todos os Srs. Constituintes o obséquio de toma
rem seus lugares para ter início o processo de votação pelo
sistema eletrônico. (Pausa)

Srs. Constituintes, queiram ter o obséquio, a a~enção,

a generosidade para com o Presidente, e seguir aquilo que
se está pedindo. Não se está ordenando, está-se pedindo
aos Srs. Constituintes que cumpram o Regimento, que se
contenham em suas paixões.

Estou certo de que entre as três razões que eu tinha
para recear o fim do século havia uma que eu não quis
enunciar: o terrorismo.

Constituinte José Genoíno, não lhe dou a palavra.
Faça o favor de sentar.

Com a palavra o nobre Relator.
O SR. !RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,

Sras. e Srs. Constituintes, o ilustre Relator-Geral, Bernar
do Cabral, teve imperiosa necessídade de ausentar-se du
rante alguns minutos. S. Ex.a já falou ~ respeito desta
questão e me caberia apenas responder a consulta feita
pelo Constituinte Inocêncio Oliveira.

A verdade é que os cálculos sobre o número total de
integrantes da Câmara dos Deputados será efetuado pelo
Tribunal Superior ,Eleitoral, se prevalecer O texto.

Quanto à segunda parte de sua pergunta, a }espeito
da inconveniência notória da imediata convocaçao, após
a promulgação da nova constituição, se prevalecer o.texto
de novos Parlamentares, isso pode ser solucionado através
de uma fórmula que está contida no próprio Regimento
Interno da Constituinte, que é o suprimento de omissão.
Deverá ser incluído um dispositivo no ato das "Disposições
Transitórias", através do qual se digna que esta nova dis
tribuição de cadeiras só te!á .e~icácia e. vigência; p_ara a
próxima legislatura. Isto sígnlríca suprir a omissao, se
mantido o texto do Cabral-li.

Esta é a informação que a Relatoria pode dar. Para
a Relatoria, a questão da apreciação da emenda destacada

é rigorosamente aberta à opinião de cada um dos Srs.
Constituintes.

Durante o pronunciamento do Sr. Adolfo Oli
veira, o Sr. Monso Arinos, Presidente, deixa a ca
deira da presídêncía, que é ocupada pelo Sr. Jarbas
Passarinho, Terceiro-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - De acordo
com °Regimento, prorrogo a sessão até às 22h55min.

O SR. CONSTITli"INTE JOSÉ SERRA - Sr. Presidente,
pela ordem.

O S!R. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra V. Ex.a '

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presidente,
para efeito de orientação de votação, gostaria que V. Ex.a
informasse à Casa sobre o conteúdo de emenda do Consti
tuinte Egídio F·erreira Lima a respeito do mesmo tema. Nâo
creio que isso represente qualquer procedimento posterga
tório. Parece-me um esclarecimento importante a ser dado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tenho o
pedido de esclarecimento de V. Ex.a como procedente. Ape
nas explico que ainda há duas propostas que podem ser
consideradas: uma, do Constituinte Egídio Ferreira Lima;
outra, do Constituinte Chagas Rodrigues. Essas propostas
só podem ser votadas depois de o Plenário deliberar sobre
as propostas dos Constituintes Cunha Bueno, Nelson Car
neiro e Oscar Corrêa, que têm preferência das Lideranças.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aluízio Campos, Carlos
Mosconi, Celso Dourado, Fernando Bezerra Coelho, João
Calmon, José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Ulisses
de Oliveira,' Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Pimenta
da Veiga, Raimundo Bezerra, Wilson Martins, José Costa,
Márcio Braga, Marcos Lima, Octávio Elísio, Roberto Brant,
Alceni Guerra, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam
Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Dor
nelles, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José San
tana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar
Corrêa Osvaldo Coelho, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti,
Enoc Vieira, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco,
Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Virgílio Távora, Adylson
Motta, Adolfo Oliveira e Antonio Farias. Votaram NÃO os
seguintes Senhores Constituintes: Ademir Andrade, Antô
nio Britto, Artur da Távola, Cid! Carvalho, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Gasparian, Fernando Lyra, Francisco
Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Herrmann
Neto, José Fogaça, José Richa, José Serra, Manoel Moreira,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Paulo
!Ramos, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Chagas
Rodrigues, Israel Pinheiro, Jorge Hage, José Tavares, Mi
chel Temer, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Paulo Pimentel,
Ricardo Izar, Antônio Carlos Konder Reis, José Maurício,
Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim
Bevilácqua, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Lima, Bocayu
va Cunha, José Genoíno, José Maria Eymael, Roberto Frei
re e Beth Azize. ABSTENÇÃO dos seguintes Senhores Cons
tituintes: Antonio Mariz e Paes Landim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A MeSa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 47 Constituintes;
votaram NÃO 43 Constituintes; abstiveram-se de votar 2
Constituintes. Total: 92 votos. O Destaque foi aprovado.

Em conseqüência, estão prejudicadas as emendas e os
pedidos de preferência dos Constituintes Cunha Bueno,
Egídio Ferreira Lima e Chagas Rodrigues.

O SR. CONSTITUINTE sóLON BORGES DOS fREIS 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma declaração.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra a V. Ex.a
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o SR. CONSTITUINTE SóLON BORGES DOS REIS
Sr. Presidente, o único Estado brasileiro cujo brasão

estampa o nome do Brasil e em cuj a bandeira tem o mapa
de nosso Pais acaba de ser discriminado na Assembléia
Nacional Constituinte,

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não aceito
mais colocações divisionistas, num sentído ou no outro.
(Palmas) Não aceito soluções divisionistas. Dirijo a sessão
e mantenho a decisão que a maioria adotou.

O SR. CONSTITUINTE OUNHA BUENO - Sr. Pre
sidente, pela ordem. V. Ex,a acaba de anunciar que minha .
emenda está prejudicada. Devo esclarecer a V. Ex.a que
ela difere frontalmente da já aprovada, uma vez que não
estabele limite para o número de representantes, obser
vando rigorosamente, a proporcionalidade entre os Esta
dos. Peço a V. Ex.a que reconsidere a decisão.

O SR. PIRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre
Constituinte, é tão clara a prejudicialidade que me admiro
não tenha V. Ex.a prestado atenção ao texto da emenda
aprovada, que fixa mínimo e máximo e, conseqüentemente,
prejudica a de V. Ex.a Não há como reconsiderar.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Agradeço a
V. Ex.a

Destaque n.v 001381-87 - Emenda n.o ES
26907-1, do Sr. Nelson Carneiro, "que Substituti o
Capítulo ITI do Título V do Substitutivo 1 ressal
vado o inciso IV sem prejuízo do texto referente
às Disposições Transitórias (Papitulo lU do Títul{l
IV do Substitutivo 2)". (357.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há reque
rimento, assinado por todos os Líderes, de preferência para
a votação do Destaque n.O 1381, referente à Emenda ES
26907. Em votação. Os senhores que aprovam a preferência,
permaneçam como se encontram. (Pausa) Concedida a
preferência.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nelson Oar
neiro.

O SR. CONSTITli'INTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. constituintes, a emenda objeto de
exame nesta oportunidade completa a constituição do sis
tema parlamentar de Governo, e apenas se refere à com
petência do Conselho da República. Declara que ao referido
Conselho cabe pronunciar-se sobre:

"I - dissolução da Câmara dos Deputados;
TI - nomeação e exoneração do Primeiro-Mi

nistro, nos casos previstos no item III do art. 130
e § 4.° do art. 125;

lI! - realização de referendo;
IV - intervenção federal, estado de defesa e

estado de sítio;
V - todas as questões relevantes para a esta

bilidade das instituições democráticas."
Aceito que foi pela Oomissão de Sistematização, o sis

tema parlamentar justo será aquele que complete essa or
ganização e possibilite que o parlamentarismo chegue inte
gro ao exame do Plenário da Oonstituinte.

Daí por que peço seja aprovado esse texto, que corrige
uma omissão e dá por findo todo o trabalho relativo ao
parlamentarísmo,

O SR.. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não há
oradores inscritos.

Ooncedo a palavra ao Relator.
O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. PresIdente,

eis o pensamento da Relatoria.
\ Tecnicamente, não deve ser enunciado, já que, com a

máxima vênia, nós estamos voltando para tratar de maté
ria vencida, quando ainda nos falta a apreciação do Capí-

tulo V do Título IV, relativo ao Ministério Público. Exis
tem destaques preferenciais a serem votados, e essa
matéria relativa ao Conselho da 'República já está superada
de há muito. O Conselho tem a sua competência fixada e
estabelecida. Esta matéria foi apreciada pela Comissão de
Sistematização há dois dias. Logo, a Relataria considera
um precedente de acentuada gravidade voltarmos atrás
para tratar de matéria, como disso, vencida.

Por esta razão, Sr. Presidente, a Relatoria vai-se abster
de votar.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDfRADE - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Ademir Andrade.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, quero prestar um esclarecimento e contrapor
me à argumentação da Relatoria.

Se há um requerimento de preferência e se V. Ex.a o
colocou em votação, O que interessa a nós, nesta Comissão,
é examinarmos o mérito desta matéria. Esta matéria não
foi votada. Votamos o capítulo todo, mas já houve pre
cedentes nesta Comissão, quando fomos adiante e voltamos
atrás. Agora mesmo votamos o art. 152, que trata do voto
proporcional, e ele é o primeiro de todos os Capítulos desse
Título. '

Então, a Relatoria não pode colocar-se desta forma.
Esta posição não é coerente. O que a Relatoria tem que
fazer é analisar o mérito da questão. E o mérito é alta
mente positivo e salutar, porque o Conselho da República
é um órgão da maior importância, e decisões políticas
como essas têm que passar por ele. Portanto, caberia à
Relatoria definir-se quanto _ao mérito, não com referên
cia à questão regimental.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Srs.
Constituintes, em prol do bom andamento dos nossos tra
balhos, eu diria que não devemos ficar aqui repetindo coi
sas que já aconteceram. O Relator já se posicionou. Ao
pedir a palavra pela ordem, o Constituinte deve apresentar
questão de ordem, mas o Constituinte Ademir Andrade
não levantou nenhuma questão de ordem, lavrou um pro
testo.

O Relator tem razão, quando afirma que a análise da
matéria está retroagindo. O que acabou de dizer o Cons
tituinte Ademir Andrade não tem similitude, uma vez que
em tempo oportuno se votou a necessidade de postergar
a votação do art. 152 para depois da apreciação do capí
tulo referente ao Poder Judiciário. Então, foi apreciado
em tempo oportuno.

Rendi-me, primeiro, à planilha que encontrei segundo
à votação encaminhada; terceiro, ao pedido dos Líderes:
Mas há, evidentemente, uma retroação, tanto na proposi
ção do .Constituinte Nelson Carneiro como na do Oonsti
tuinte Oscar Corrêa.

Agora, aberto o precedente, vamos submeter a matéria
à votação, o que já fizemos antes.

Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa,· Ademir Andrade, Alfr:edo Campos
Almir Gabriel, Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur dà
Távola, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Egídio Ferreira
Lima, . Fern~ndo Bezerra Coelho, Fernando Gasparian,
FranCISCO Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João
Calmon, José Geraldo, José Richa, José Serra José Ulis
ses de Oliveira, Nelson Carneiro, Nelson Jobim Nelton
Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pi~enta da
Veiga, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson
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Martins, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Jorge Hage,
José Carlos Grecco, José Costa, José Tavares, Márcio
Braga, Marcos Lima, Michel Temer, Miro Teixeira, Nelson
Wedekin, Octávio Elísio, Roberto Brandt, Uldurico Pinto,
Vilson Souza, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Francisco
Dornel1es, José Lins, Sandra Cavalcanti, Jarbas Passarinho,
José Maurício, Lysâneas Maciel, Plínio Arruda Sampaio,
José Genoíno, Haroldo Lima, Roberto Freire e Beth Azixe.
Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Ma
noel Moreira, Raimundo Bezerra, Christóvam Chiaradia,
Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, Paulo
Pimentel, Enoc Vieira, Jesualdo Cavalcanti, Jonas Pinheiro,
Paes Landim, Ricardo Izar, Gerson Peres e Adylson Motta.
ABSTENÇÃO dos seguintes Srs. Constituintes: Luís Edu
ardo, Oscar Corrêa, Jofran Frejat, Antônio Carlos Konder
Reis, Darcy Pozza, Bocayuva Cunha, Francisco Rossi, Gas
tone Righi, Sólon Borge dos Reis, Adolfo Oliveira, José
Maria Eymael e Alceni Guerra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 57 Constituintes;
votaram NÃO 14 Constituintes; abstíveram-se de votar 12
Constituintes. Total: 83 votos. O Destaque foi aprovado.

Destaque n.O 001417-87 - Emenda n,? ES
26616-1, do Sr. Oscar Corrêa, "que suprime ex
pressões no art. 92, § 4.°, lI, do Substitutivo n,° 1
(art. 70, § 4.°, 11, do Substitutivo n.O 2)". (358.a
votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
mesa requerimento de preferência para discussão e vota
ção do Destaque n.? 1417, referente à Emenda n.O 26616, as
sinada pelos Líderes, de iniciativa do Constituinte Oscar
Corrêa.

Em votação o requerimento. (Pausa) Preferência con
cedida.

Concedo a palavra ao Constituinte Oscar Corrêa.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR1!:A - Sr. Pre
sidente Srs. Constituintes, subo à tribuna sem qualquer
paixão,' e penso que este deveria ser o sentime~to de. todos
os Srs. Constituintes que agora me ouvem. Nao esta aqui
falando um presidencialista, mas uma pessoa interessada
em que o nosso texto constitucional tenha uma forma e
um conteúdo que possam ser entendidos como perma
nentes e duradouros.

Proponho em minha emenda, Sr. Presidente, a supres
são das expressões contidas no art. 70, § 4.°: "sistema par
lamentar de governo". Com isso, quero apenas restaurar
um princípio que me parece claro. Além do mais, dizem
as disposições transitórias, no seu art. 2.°, que :'as dísposí
ções referentes ao sistema de governo entrarao em VIgor
em 15 de março de 1988 e não serão passíveis de emenda
em um prazo de cinco anos".

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, espero que nossa
Constituição não dure apenas cinco anos; espero que dure
mais do que isso, mas sem essa nódoa, essa marca de que
durante ou após esse prazo não possamos alterar a forma
de Governo. Repito que não defendo essa idéia simples
mente por ser pres!dencialista, mas por achar que como
técnica legislativa a permanência deste texto é absoluta
mente imprópria e inadequada. Além do mais este mesmo
Plenário aprovou a supressão da expressão "forma repu
blicana" que é a espécie, o gênero, e nós estamos manten
do uma ~ubespécj,e,um subgênero, Nós a~mitimos eJEtinguir
o todo e não admitimos extinguir o partícular. Razao pela
qual acho que, por coerência, não ~o~_paixão, mas a
preocupação de fazermos uma ConstItUlçao limpa, deve
vemos suprimir a expressão. (Muito bem)

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Tem
V. Ex.a a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: GENOíNO - Sr. Pre
sidente, não vou usar da palavra para falar a favor da
matéria, pois nós, do PT, temos uma emenda semelhante
a esta. Quero apenas chamar a atenção para a necessidade
de aprovarmos a proposta, para não haver o absurdo cons
titucional de poder-se mudar a forma republicana, mas
não se poder mudar o regime de governo. Isso é inconce
bível. Portanto, faço um apelo para que, por unanimidade
esta Comissão aprove a emenda defendida pelo Consti~
tuinte Oscar Corrêa - e temos uma emenda semelhante a
esta - evitando, assim, um absurdo no texto constitucio
nal.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pergunto
ao nobre Constituinte Brandão Monteiro se desistiu de
falar em favor do Constituinte José Genoíno. Como V. Ex.a
sabe melhor do que eu, dois oradores falam a favor ou
seja, o autor, de preferência, e mais um - no caso, v.' Ex.
No entanto, o Constituinte José Genoíno fez na verdade
um encaminhamento a favor. Então, pergunto se V. Ex.á
cedeu-lhe a vez; caso contrário, V. Ex.a tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE AULíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, normalmente, quando não há oradores para en
caminhamento contrário, os companheiros desistem de
um encaminhamento a favor, depois de falar o autor. As
sim, faço um apelo aos que se inscreveram para falar a.
favor, no sentido de que desistam, a fim de que possamos
iniciar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O apelo
de V. Ex.a está rejeitado pelo interessado.

Tem a palavra o Constituinte Brandão Monteiro.

A Mesa tem uma dúvida: constam, para falar a favor,
os Constituintes Eraldo Tinoco, cuja inscrição foi cancela
da, e Bocayuva Cunha, que passou sua preferência para o
constituinte Brandão Monteiro. Não há, portanto, orador
inscrito para encaminhar contra. V. Ex.a, nobre COnsti
tuinte Nelson Carneiro, quer inscrever-se agora, para falar
contra?

O SIR. CONSTITUINTE NELSON OARNEIRO - Sim,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra, apesar de ter esquecido de inscrever-se
a tempo Faço apenas um apelo aos oradores inscritos
para serem breves, tendo em vista a realização de sessão
da Câmara.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, serei muito breve.

Os parlamentaristas não têm culpa de haverem os
presidencialistas dado seu voto para retirar a forma repu
blicana em homenagem aos que defendem a monarquia
ou o partido monárquico. Nosso texto incluía a rorma re
publicana ou o sistema parlamentar de Governo. Man
tínhamos os dois. A emenda do Constituinte Cunha Bueno
contou. com o voto dos presidencialistas, que entenderam
era preciso possibilitar a criação, no País, de um partido
monarquista, porque já havia partidos de todas as colo
rações. Mas nós, os parlamentaristas, vivemos o episódio
de 1963/1964, quando se fez neste Pais um plebiscito ante-
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cípado contra a Emenda Constitucional de 1961, já que,
pela referida emenda, o plebiscito só poderia ser realizado
9 meses antes do fim do mandato do Sr. João Goulart. Nós,
então, mantemos nosso ponto de vista quanto à duração
do parlamentarismo, para que ele pudesse ser aplicado a,
depois, o povo pudesse julgá-lo.

Essa é, portanto, uma medida de preservação da von
tade da maioria desta comissão - certamente da maio
ria do Congresso Nacional - e, mais ainda, da maioria
do povo brasileiro, expressa em recente pesquisa na Folha
de S. Paulo, feita em onze capitais do Brasil que assegura
a preferência pelo sistema parlamentar de governo.

Não tem razão, por tudo isso, o nobre Constituinte
Oscar Corrêa. O destaque deve ser rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a pa
lavra o nobre Constituinte Brandão Monteiro.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, gostaria de chamar a aten
ção da Comissão de Sistematização para o texto do subs
titutivo.

A emenda do nobre Constituinte Oscar oorrêa preten
de excluir a eternidade do sistema parlamentar de governo.
Nós, neste período constitucional, admitimos a iniciativa
popular. E aqui já votamos a possibilidade de se mudar
até o sistema republicano, e hoje se busca, com este texto,
a perpetuidade do parlamentarismo, impedindo que o povo
se manifeste. Se, amanhã, por exemplo, o sistema parla
mentar de Governo neste País for um fracasso e levar o
País a eríses sucessivas, estaremos impedidos de mudá-lo.

Srs. Constituintes, este é um dos maiores absurdos que
já vimos. Lamento que um democrata como o Constituinte
Nelson Carneiro venha à tribuna defender a ditadura de
posições, a ditadura de consórcios partidários, que querem
impingir ao povo brasileiro a pena perpétua do parlamen
tarismo. E chamo a atenção dos Srs. Constituintes para o
seguinte fato: qual a forma 'que teremos para mudar essa
situação? Só através da revolução e das armas poder-se-á
modificar o sistema de governo, ainda que se apresente
ineficiente e causador de crises.

Faço um apelo aos Srs. Parlamentares: conheço-os e
sei que muitos são democratas e defendem o sistema par
lamentar, mas não através de casuísmos, aqueles mesmos
casuísmos contra os quais, muitas vezes, nós todos aqui lu
tamos no regime anterior.

Srs. Constituintes, parece que as coisas mudam, outras
pessoas assumem o poder, mas o casuísmo, a prática an
tidemocrática, infelizmente, neste País é comum à maio
ria desta forma, querem manter de forma eterna o siste
ma parlamentar. Os argumentos do nobre Constituinte
Afonso Arinos e dos parlamentaristas mostravam que o
sistema presidencial seria o grande causador das críses
brasileiras. Agora, na experiência em que querem colo
car no País, desej am a perpetuidade.

Espero que a consciência democrática deste Plenário
não permita que se ímpínia no País uma ditadura de pen
samento e de posição eventual de partidos que são majori
tários nesta Gasa.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Per
mita-me, Sr, Presidente, pela ordem.

Em nome de todos os parlamentaristas aqui presentes,
quero dizer que vamos aprovar a emenda (Palmas) Ni0
pelas razões emocionais aqui apresentadas, mas porque o
art. 2.° das Disposições Transitórias diz o seguinte:

"Art. 2.° - As disposições referentes ao sistema
de governo entrarão em vigor em 15 de março de
1988 e não serão passíveis de emenda em um prazo
de cinco anos."

Por isso, Sr. Presidente, os parlamentaristas apoia
rão a Emenda Oscar Corrêa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre
Constituinte Nelson Carneiro, se bem entendi, V. Ex.a
substitui a perpetuidade por cinco anos? É esse o nosso
entendimento.

O SR. CONSTITUINTE NELSON OARNEIRO - Espe
ramos que seja perpétuo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
substitui a perpetuidade por cinco 'anos. !É este o enten
dimento da Comissão.

Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur
da Távola, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dou
rado, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fer
nando Gasparian, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen
Pinheiro, João Calmon, José Geraldo, José Richa, José Ulís
ses de Oliveira, Manoel Moreira, Nelson Oarneíro, Nelson
Jobim, Nilson Gibson, oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Sigmaringa Seixas,
Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Antonio Mariz, Cha
gas [Rodrigues, Jorge Hage, José costa, José Tavares, Mi
chel Temer, Miro Teixeira, Nelson iWedekin, Octávio Elí
sio, Roberto Brant, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Ziza
Valadares, Alceni Guerra, Arnaldo Prieto, Oarlos Chiarelli,
Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles,
Inocêncio Oliveira, José Lins, José Santana de Vascon
cellos, Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo
Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Jofran Frejat, Paes
Landim, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson
Peres, Jarbas Passarinho, Adylson Motta, Brandão Montei
ro, José Maurício, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Sólon Borges dos Reis, Luiz Inácio Lula da Silva,
Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Lima e Roberto Freire.
Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Abi
gail Feitosa, Alfredo Campos, José Serra, Marcos Lima,
Sandra Cavalcanti e Beth Azize. ABSTENÇÃO dos seguintes
Senhores Constituintes: Bernardo Cabral, José Maria Ey
mael e Adolfo Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE JOSli: SERRA - Sr. Presiden
te, quero justificar que me equivoquei no voto, para que fi
que o registro nos Anais. Minha intenção era votar sim,
e por um erro de digitação, acabei votando não. Meu voto
é sim.

O SR. CONSTITli"INTE ADOLFO OLIVEIIRA - Cons
tará dos Anais a declaração de V. Ex.a.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço ao
Constituinte Adolfo Oliveira que suspenda a chamada por
um momento. Quero convocar os Líderes para 'que, termi
nada a votação, venham discutir matéria da maior impor
tância em relação à prejudicialidade ou não que está ainda
para ser votada dentro do prazo de hoje. Gostaria que os
Líderes depois me procurassem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 73 Constituintes'
votaram NÃO 6 Constituintes; abstiveram-se de votar 3
Constituintes. Total: 82 votos. O destaque foi aprovado.

IV - SUSPENSÃO D:A REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Presi
dência vai suspender os trabalhos, convocando os Senhores
Constituintes para a continuação da presente reunião,
amanhã, 6-11-87, às 9:00 horas.

Está suspensa a reunião.
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Brasília, 6 de novembro de 1987

n - ATA CIRCUNSTANCIADA (continuação)

ATA DA 32.a REUNIÃO EXTRAOlWINARIA,
EM 6 DE NOVEMBRO nE 1987 ("')

Presidência dos srs.: Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice
Presidente; Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Pre
sidente.

I - REAB,ERTURA nA tREUNIAO
o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Havendo

número regimental, declaro reaberta a reunião.
AS 09:42 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Adolfo Oliveira,

Afonso Arinos, Alceni Guerra, Almir Gabriel, Aluízio Cam
pos, Antônio Britto, Antônio Carlos Konder Reis, Arnaldo
Prieto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Brandão Mon
teiro, Carlos Chiarelli, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna,
Celso Dourado, Christóvam Chiaradia, Cid Carvalho Cris
tina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Eraldo Tinoco: Fer
nando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando
Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Dornelles,
Francisco Pinto, Francisco Rossi, Gastone Righi, Geovani
Borges, Gerson Peres, Haroldo Lima, Haroldo Sabóia, Ibsen
Pinheiro, Inocêncio Oliveira, Jamil Haddad Jarbas Pas
sarinho, João Calmon, João Herrmann Neto,' Joaquim Be
vilacqua, José Fogaça, José Geraldo, José Ignácio Ferreira,
José Jorge, José Lins, José Lourenço, José Maurício José
Paulo Bisol, José Richa, José Santana de Vasconcello~, José
Serra, José Ulisses de Oliveira, Luís Eduardo, Luiz Inácio
Lula da Silva, Lysâneas Maciel, Manoel Moreira, Marcon
des Gadelha, Mário Assad, Mário Lima, Nelson Carneiro
Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oscar Cor~
rêa, Oswaldo Lima Filho, Paulo Pimentel, Paulo Ramos
Pimenta da Veiga, Plínio Arruda Sampaio, Raimundo Be~
serra, Renato Vianna, Ricardo Fiúza, Roberto Freire, San
dra Cavalcanti, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Siqueira
Campos, Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna, Virgílio
Távora, Wilson Martins, Adylson Motta, Aldo Arantes
Antonio Mariz, Beth Azize, Bonifácio de Andrada, ChagaS
Rodrigues, Daso Coimbra, Délio Braz, Enoc Vieira, Euclides
Scalco, Gilson Machado, Israel Pinheiro, Jofran Frejat,
João Agripino, João Menezes, Jonas Pinheiro, Jorge Hage,
José Carlos Grecco, José Costa, José Ganamo, José Mara
nhão, José Maria Eymael, José Tavares, José Tinoco, Luiz
Salomão, Márcio Braga, Marcos Lima, Michel Temer, Miro
Teixeira, Mozarildo Cavalcanti, Octávio Elísio, Ottomar
Pinto, Ricardo Izar, Roberto Brant, Sólon Borges dos Reis,
Valmir Campelo, Vicente Bago, Vilson Souza, Ziza Valada
res, Darcy Pozza, Edme Tavares e Anibal Barcelos e" os
Senhor,es Constituintes não membros: Florestan Fernan
des, Paulo Delgado, Luiz Alberto Rodrigues, Luís RDverto
Ponte, Robson Marinho e Chico Humberto.

DEIXARAM DE COMPARECER:
Alfredo Campos, Aloysio Chaves, José Freire, José Luiz

Maia, Milton Reis, Osvaldo Coelho, Rodrigues Palma e Bo
cayuva Cunha.

n - EXPEDmNTE
Ofício do Sr. Líder do PMDB:

;Oficio n.? 248/87

Excelentíssimo Senhor
Senador Afonso Arinos
DD. Presidente da Comissão de Sistematização
Nesta

Senhor Presidente:
Informo a Vossa Excelência que a bancada dos Suplen

tes do PMDB na Comissão de Sistematização, através de
"[
'. Ata da reunião de votação iniciada em 24-9-87 e concluída em
'18-11-87.

a9ordo entre seus membros, estabeleceu ordem de ínsorí
çao pa;ra as -yotações daquela Comissão, para o Título VI
Da Tnbutaçao e do Orçamento, conforme relação anexa.

Sem outro particular, reitero a Vossa Excelência votos
de estima e cordial apreço. - Senador Mário Covas Líder
do PMDB na Assembléia Nacional Constituinte. '

RELAÇãO DI!\. ORDEM DOS SUPLENTES
PARA O TíTULO VI

Euclides Scalco - Roberto Brant - Rose de Freitas 
D'aso Coimbra - Jorge Hage - Márcio Braga - José Car
los Grecco - Marcos Lima - Vilson Souza - Antonío Ma...
riz - Chagas Rodrigues - Délio Braz - Vicente Bogo 
José Costa - João Agripino - Ziza Valadares - Michel
Temer - José Tavares - Nelson Wedekin - Albano Fran
co - Octávio Elísio.

Ofícios do Sr. Líder do PFL:

Ofício n.o 293/87 - PFL
Brasília, 6 de novembro de 1987

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Francis
co Benjamim, PFL - BA, deixa de integrar, a partir desta
data, a Comissão de Sistematização, em face de seu afasta
mento da cidade.

Em substituição ao seu nome passo a integrar a refe
rida Comissão, como Membro Efetivo.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Exce
lência protest,?s de apreço e distinta consideração. 
Deputado Jose Lourenço, Líder do PFL.

Ofício n.o 294/87-PFL
Brasília, 6 de novembro de 1987

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
no. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelêncía que o Deputado Jesualdo

'Cavalcanti, PFL-PI, deixa de integrar, a partir desta data
a Comissão de Sistematização, em face de seu afastamen~
to da ciçlade.

Em substituição ao seu nome, passa a integrar a refe
rida Coniíssão, como -Membro Suplente, o Deputado Furta
do Leite, PFL-CE.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência os protes
tos do meu· elevado' apreço e distinta consideração -
Deputado José ~urenço, Lider do PFL. .

Ofício n,v 295/87-PFL ,
Brasília, 6 de novembro de 1987

Ao Excelentíssinío Senhor
, Deputado Ulysses GUImarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

Sennor Presidente:

Achando-se o Deputado José Thomaz Nonô ausente
dest:: Capi~al, comunico a Vossa Excelência que, durante Q
seu Impedimento, passa o Deputado Aníbal Barcellos a
substituí-lo, como Membro Efetivo, na Comissão de Siste
matização.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência os protes«
tos do meu ~levado apreço e distinta consideração. .....
Deputado Jose Lourenço, Líder do PFL. I
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Ofício n.? 296/87-PFL
Brasília, 6 de novembro de 1987

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléía Nacional Constituinte

Senhor Presidente:
Achando-se o Deputado Mendes Thame ausente desta

Capital, comunico a Vossa Excelência que, durante o seu
impedimento, passa o Deputado Geovani Borges a substi
tuí-lo, como Membro Efetivo, na Comissão de Sistematiza
ção.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência os protes
tos do meu elevado apreço e distinta consideração. 
Deputado José Lourenço, Líder do PFL.

Requerimento do Sr. Constituinte Siqueira Campos:
Senhor Presidente,

Solicito a V. Ex.a que substitua o Deputado Roberto
Balestra pelo Deputado José Maria Eymael, como suplente
desta Comissão, nos dias 6, 7 e 8 do corrente.

Sala das Reuniões, 6 de novembro de 1987. - Siqueira
Campos, Vice-Líder do PDC.

Recurso do Sr. Constituinte Manoel Moreira:
Ao ilustre Senhor Relator, Constituinte Bernardo Ca

bral, para opinar. Ressalto, na oportunidade, que esta Co
missão, em reunião plenária de 3 do corrente, aprovou o
Destaque n.O 1927-87 (Emenda ES-30318-0), introduzindo
alterações no caput do art. 115, que trata de matéria afim
daquela mencionada pelo recorrente.

Brasília, 6 de novembro de 1987. - Constituinte Afonso
Arinos, Presidente.

A MESA DA COMISSÃO DE SISTEMATIZ~ÇÃO

Manoel Moreira, infra-assinado, vem, respeitosamente,
nos termos das disposições regimentais, recorrer de deci
são dessa augusta Cümissão, quanto à aprovação de maté
ria destacada, pelos seguintes fundamentos:

A Comissão de Sistematização, ao apreciar e decidir
sobre o Capítulo do "Poder Judiciário" deu como aprovada,
através de Destaque, a Emenda n.o 1P-'09979-0, de autoria
do nobre Constituinte Vivaldo Barbosa que, expressamen
te, estabelecia:

"Art. A lei criará Juizados de Instrução cri-
minal fixando-lhe atribuições e competências."

Ocorre, entretanto, que ao dispor sobre a matéria em
foco, dentro do mesmo capitulo, entendeu a Comissão de
limitar a criação de juizados de pequenas causas, com
atribuições também na esfera criminal de tal forma que a
emenda acima mencionada, seja pelo aspecto substantivo
ou instrumental, fica prejudicada, em face da manifesta
incompatibilidade com o sistema e o conjunto de normas
que informam a edificação do Poder Judiciário.

De outra parte, no dia 23-10-87, foi submetido a
plenário da oomíssão de Sistematização o Destaque
n,v 3805/87, requerido pelo Constituinte Ibsen Pinheiro, que
colímava a supressão da expressão "Instrução e", do texto
do inciso X, atr. 23, que previa a instalação e funciona
mento dos Juizados de Instrução e de pequenas causas,
tendo sido a matéria entendida pelo relator como redacío
nal pelas mesmas razões retroexpostas - todo o con
texto do projeto abole a figura do Juizado de Instrução,
tendo o Plenário concordado com a decisão da relataria e,
o texto daquele inciso, já constante do substitutivo im
presso com redação final, após apreciação das emendas
pela Comissão, expungído no seu inciso X, do art. 26, o
Juizado de Instrução.

A emenda no nobre Deputado Ibsen pinheiro era su
pressíva, com prioridade à votação de qualquer emenda adi
tiva que tratasse do mesmo assunto, e não tendo sido re
jeitada, pela concordância do relator, com apoio da una
nimidade do Plenário, face o entendimento de se tratar de
tema redacional, prioritária que era em qualquer instante,
impediria a votação de emenda de outra espécie, que por
equívoco regimental o foi.

Em face do exposto, tendo em vista a autorização regi
mental de utilização subsidiária do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados, recorremos da decisão supra
impugnada com fundamento no art. 200, inciso VI, para
que seja declarada a prejudicialidade da Emenda n.o
1P-09979-0, retirando-a do texto já aprovado.

Sala da Comissão, 5 de novembro de 1987. - Consti
tuinte Manoel Moreira.

Documentos a que se refere o Sr. Constituinte
Manoel Moreira:

"Em votação o Destaque n.o 3805, requerido pelo Cons
tituinte Ibs,en Pinheiro, referente ao íncíso 10, para su
pressão da palavra "de instrução". Tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, o meu destaque tem o
objetivo, de corrigir uma impropriedade que deve ser re- "
sultado de outras naturais dificuldades do processo de ela
boração do Substitutivo, no seu último momento. E diria
mesmo que a emenda supressíva que proponho teria quase
o caráter de uma emenda de redação, porque no inciso 10.0
estabelece-se:

"Art. 23 - Compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislarem concorrentemente so
bre:
o' I ••• 0 •••••••••••• 1 •• 11 •••••••••••••• -o •• 1 •• 0 ••••

X - criação, funcionamento e processo do jui
zado de instrução e de pequenas causas;"

Tenho a impressão, Sr. Presidente, de que a intenção
do Relator era manter o dispositivo relativo ao juizado
de pequenas causas, porque em todo o Substitutivo, em
nenhum momento, se contempla a figura do juizado de
instrução. Foi uma opção que se fez desde cedo, já na
Comissão Temática. Não se optou pelo caminho do jui
zado de instrução, mas pela preservação da tradição bra
sileira. A investigação criminal se faz na área da Polícia
Judiciária, a titularidade da ação penal compete ao Minis
tério Público e a Magistratura tem a sua imparcialidade
preservada pelo seu caráter estático. Esta é a melhor tra
dição brasileira: a investigação policial na área, o inqué
rito da Polícia Judiciária, o Magistrado estático e impar
cial no aguardo de que, através do Ministério Público, se
dê início à ação penal.

Além disso, Sr. Presidente, razões de natureza social e
econômica, além dessas históricas, considerar-se-ia na hi
pótese de criar-se o Juizado de Instrução em distritos, em
municípios pequenos, que são termos de comarcas maiores.
Daí adviria a necessidade da presença de um juizado de
instrução com encargos pesadíssimos, numa estrutura que
seria concorrente com a do aparelhamento policial, deter
minando também a necessidade da críacão das Promoto-
rias. -

Então, Sr. Presidente, por todas estas razões, invoco
a atenção do Sr. Relator, convencido de que o dispositivo,
tal como se encontra, é assístêmíco, não tem guarida em
toda a concepção constante do projeto que estamos vo
tando. Por todas essas razões, Sr. Presidente e Srs. Cons
tituintes, encaminho em favor da aprovação do destaque,
para que o texto fique expungído das palavras de ins
trução. Lendo-se então no inciso X:
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"Criação, funcionamento e processo do juiza
do de pequenas causas."

Esse é o encaminhamento, Sr. Presidente, e o apelo
que faço ao Relator, cuja manifestação acompanho com a
maior atenção.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, o Constituinte Ibsen Pinheiro fez uma
observação correta. Há uma impropriedade de redação.
Como tal, sendo assunto redacional, o Relator acolhe a
observação de S. Ex.a e está resolvida a matéria. Não é
necessária submetê-la à votação, Sr. Presidente. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEmO - Muito
obrigado, Sr. Presidente.

PROJETO DE CONSTITUIÇãO
SUBSTITUTIVO DO RELATOR (SEGUNDO)

Presidente: Constituinte Afonso Arinos

Relator: Constituinte Bernardo Cabral
Art. 23. Compete à União, aos Estados e ao Distrito

Federal legislar concorrentemente sobre:
I - direito tributário, financeiro, penitenciário e eco-

nômico;
11 - orçamento;
III - juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;
V - produção e consumo;
VI - florestas, caça, pesca, fauna e conservação da

natureza, proteção ao meio ambiente e controle da po
luição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, ar
tístico, turístico e paisagísticos;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente,
ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estéti
co, histórico, turístico e paisagístico;

IX - educação, cultura, ensino e desporto;

X - criação, funcionamento e processo de juizado de
instrução e de pequenas causas;

XI - procedimentos em matéria processual;

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

XIII - assistência judiciária e Defensoria Pública;

XIV - normas de proteção a pessoas portadoras de
deficiências;

XV - direito urbanístico e parcelamento do solo ur
bano;

XVI - normas de proteção à infância e à juventude.

Parágrafo único - No âmbito da legislação concor
rente, a competência da União prevalecerá sobre a dos
Estados e do Distrito Federal e a dos Estados sobre a dos
Municípios.

SUBSTITUTIVO DA COMISSãO DE SISTEMA
TIZAÇãO AS EMENDAS DE PLENARIO

Relator: Constituinte Bernardo Cabral
Obs.: 1) Aprovados, com redação final, o Preâmbulo e os
Títulos I, II e III.

2) Aprovados, com ressalva dos destaques, os Títulos IV,
V, VI, VII, VIII e IX.

XXVII - defesa territorial, defesa aeroespacial e defe
sa civil.

Parágrafo único. Lei Complementar poderá autori
zar os Estados a legislarem sobre questões específicas das
matérias relacionadas neste artigo, desde que não causem
risco à soberania e unidade nacionais.

Art. 25. É competência comum da União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das
instituições democráticas;

II - cuidar da saúde e assistência pública, bem como
da proteção e garantia das pessoas portadoras de defi
ciência;

III - proteger os documentos, as obras e outros bens
de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos e
as paisagens naturais notáveis, bem como os sítios ar
queológicos;

IV - impedir e evasão, a destruição e a descarac
terização de obras de arte e de outros bens de valor his
tórico, artístico ou cultural;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à
educação e à ciência;

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição
em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII - fomentar a produção apropecuária e organi

zar o abastecimento urbano;

IX - implantar programas de construção de mora
dias, bem como promover a melhoria das condições habita
cionais e de saneamento;

X - combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalização social do homem, promovendo a integra
ção social dos setores desfavorecidos.

Art. 26. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:

I - direito tributário, financeiro, penitenciário e eco-
nômico;

rI - orçamento;
rII - juntas comerciais;
IV - custas dos serviços forenses;
V - produção e consumo;

VI - florestas, casa, pesca, fauna, conservação da
natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção
do meio ambiente e controle da poluição;

VII - proteção ao patrimônio histórico, cultural, ar
tístico, turístico e paisagístico;

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente,
ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico;

IX - educação, cultura, ensino e desporto;

X - criação, funcionamento e processo do juizado de
pequenas causas;

XI - procedimentos em matéria processual.
Senhor Presidente,
Encaminhou-me V. Ex.a, para exame e parecer, o re

curso do nobre Senhor Constituinte Manoel Moreira da
decisão do Plenário desta Comissão, que aprovou a Emen
da n.O lP-09979-0, com objetivo de ser declarada a sua
prejudicialidade.

2. A Emenda n.> 1P-09979-0, de autoria do nobre
Oonstituinte Vivaldo Barbosa, propõe a inclusão, no futuro
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texto constitucional, no Oapítulo referente ao poder Judi
ciário, a seguinte disposição:

"A lei criará Juizados de Instrução Criminal,
fixando-lhe atribuições e competências."

3. A referida emenda foi aprovada na reunião do dia
três do corrente, consignando o mapa de votação 91 votos,
sendo 47 favoráveis, 40 contrários e 4 abstenções. Enca
minharam a votação da matéria, na oportunidade, o autor
e o Senhor Oonstituinte Egídio Ferreira Lima, a favor, e o
Senhor Constituinte Ibsen Pinheiro, contra.

4. O recurso fundamenta-se no fato de haver o Re
lator-Geral acolhido, na reunião de 23-10-87 desta Comis
são, o Destaque n.o 3805-87, de autoria do nobre Sr. Depu
tado Ibsen Pinheiro, cujo objetivo era o de suprimir, do
texto do inciso X do art. 23, a expressão "instrução e".

5. Por outro lado, V. Ex.a, ao despachar o recurso
a este Relator Geral, observou, com oportunidade e pre
cisão, que esta Comissão, na sessão plenáría de três do
corrente voltou a dispor sobre a matéria ao aprovar a
Emenda'n.O ES-30318-0, de 'autoria do nobre Constituinte
Plínio Arruda Sampaio, tornando imperativa a obrigato
riedade da Justiça dos Estados de

" ... instalar juizados especiais, providos por
juízes togados, ou togados e leigos, para o julga
mento e a execução de causas cíveis de menor
complexidade e infrações penais de menor poten
cial ofensivo, mediante procedimento oral e su
maríssimo, permitida a transação e julgamento
de recursos por turmas de juízes de primeiro
grau." (grifamos)

6. Do exposto, verifica-se que a matéria específíca,
objeto de recurso, mereceu, por parte da Comissão de Sis
tematização, tratamento múltiplo do qual resultaram dis
posições conflitantes, pois que, se de um lado, 'exclui-se
da competência 'concorrente da União e dos Estados 'aque
la de criar Juizados de Instrução, de outro, se estabeleceu
regra determinando a criação -desses mesmos Juizados e,
ainda, se admitiu implicitamente a figura "da instrução"
nos casos de pequenas causas cíveis e infrações penais
de menor potencial ofensivo.

7. Assim, entendo que a matéria deve ser objeto de
correção em segunda discussão, quando o Plenário, pode
rá promover, através de destaques e emendas, a adequa
ção do texto para fazê-lo correto do ponto de vista lógico
e do ponto de vista jurídico, de acordo com a que dispõe
o 'art. 29, caput, do Regimento Interno da Assembléia Na
cional Constituinte.

Sala das Reuniões, 6 de novembro de 1987. - Bernar
do Cabral, Relator Geral.

IH - COMUNICAÇÕES
Do Sr. Presidente em exercício:
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Quero

fazer uma primeira declaração.
Ontem concluímos o Capítulo IV, ou seja, foi encer

rada a votação do Capítulo IV e hoje devemos começar
pelo Capítulo V. A matéria que no Capítulo IV não foi
votada ficou, naturalmente, prejudicada, para ser reme
tida, nos termos do acordo aqui já realizado, para a
Assembléia Nacional Constituinte.

Toem a palavra o Sr. Constituinte Nelson Carneiro,
que a solicitou.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, permita V. Ex.a que ínícíe a minha fala re
cordando um trecho da História de Portugal, citada por
Cândido de Oliveira Filho, no Jornal do Commercio do
Rio de Janeiro, de 7 de janeiro de 1945, inclusive para
quebrar Q. gravidade desse silêncio.

"Passando el-Reí D. Sebastião do paço de Xa
bregas para o mosteiro, chegou uma mulher a
apresentar-lhe um memorial. Recebeu-o e entre
gou-o a um fidalgo dos que o acompanhavam. Ela,
afligida, disse: .

- Senhor, corre minha honra perigo na tar
dança.

Pôs nela os olhos el-Rei com aquele afeto de
pai, que foi tão próprio de seus antepassados pa
ra com os seus vassalos; pediu recado de escrever,
e ali mesmo despachou o memorial, dizendo:

- Os negócios desta qualidade em toda par
te devem ter despacho pronto. (Cândido de Oli
veira Filho, Jornal do Comrnercio, Rio de Janeiro,
7-1-1945,) "

Esta introdução, Sr. Presidente, é para que não fique
nos Anais a crítica formulada ontem pelo nobre Consti
tuinte Adolfo Oliveira, COmo integrante da Relatoria, que
suscitou uma desarrazoada questão de ordem, deixando,
inclusive, de se manifestar sobre o mérito, porque se in
surgia contra uma iniciativa preliminar.

. Sr. Presidente, todos nós, Parlamentares jovens, pra
tícamos equívocos, até erros são pecados veniais mas pa
ra os que já envelheceram no Parlamento ,esse~ mesmos
equívocos seriam pecados mortais. Sou capaz de ter pra
tl~ado os pecados veníaís e tenho a impressão de que
nao cometo, a esta altura, pecados mortais.

Por isso tenho vivido aqui por muitos anos. Tive a
mesma, cautela de apresentar um texto inteiro, que é o
Destaque n.O 1381, sobre todo o texto que diz respeito ao
parlamentarismo. Mas, como previa que isso podia criar
dúvidas, eu próprio, Sr. Presidente, como V. Ex.a verá nos
documentos da Casa, ofereci, destacadas, 18 partes desse
Substitutivo. Quando aqui, na rumorosa reunião em que
se discutiu o Cons-elho da República, estava entra eles o
destaque, todos com o mesmo número ES-26907-1, mas
er~ ? sexto, o Destaque n.o 7328, de Nelson Carneiro.
ExistIam duas emendas: uma, do eminente Constituinte
Egídio Ferreira Lima; e outra, de minha autoria. Para
que fosse votada a Emenda Egídio Ferreira Lima auto
rizei o nobre Constituinte Antônio Britto para, em meu
nome, com minha autorização, retírar a minha emenda
E isso foi feito. Foi feito e estiv-e com V. Ex.a na Presi-'
dência para verificar se seria possível reapresentá-Ia.
V. Ex.a ~~sse-n:e que nã~ era possível, porque aqu-ela
emenda ja havía SIdo retirada, Mas, anteontem surgiu
um,a hipótese: algumas Lideranças pleitearam que se in
cluísse um texto do art. 57 ou 58, que já havia sido 'VO
tado, doe autoria do nobre Constituinte Oscar Corrêa para
reti~ar a expressão "o sistema parlamentar de Govérno".
Entao, era natural que se reapresentasse não aquela
emenda destacada, que tinha sido retirada mas a emen
da original que continha todo o texto que era a de n o
1381. ,.

De modo que, Sr. Presidente não quero deixar nesta
Casa - velho que aqui estou há 36 anos - o carão que
me passou o Sub-Relator Adolfo Oliveira. Não quero dei
x~r o ca~ão, Sr. Presidente, porque já estou na idade de
nao pratíear pecados veniais que se convertem em peca
dos mOJ;tais. E porque não os pratiquei, quero dizer que
se alguém nesta Casa ,COm a devida vênia merece críti~
cas nesse episódio não sou 'eu, quem criticou ontem o
nobre Deputado Adolfo Oliveira foi o nobre Deputado Vi
valdo Barbosa. O mal exemplo, Sr. Presidente, não foi
dado por mim. Tenho consciência de ter agido corr-eta
mente. (Muito bemí)

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - COncedo
a palavra ao nobre Constituinte Adolfo Oliveira.
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o SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, V. Ex.a vai-me perdoar e a Casa também,
estou certo, porque quero falar também na qualidade de
eleitor do Senador Constituinte Nelson Carneiro. O Cons
tituinte Nelson Carneiro é uma legenda gloriosa deste
País. O seu modesto eleitor e antigo colega do Congresso
Nacional jamais teria como obíetívo qualquer tipo de cen
sura ou de crítíca à proposição do eminentíssimo Parla
mentar.

Sr. Presidente, entendo que o assunto está duplamen
te vencido; ao receber o voto soberano da Comissão de
Sistematização, no seu plenário, foi consagrada a tese
sustentada e defendida pelo grande Constituinte do meu
Estado. Razão por que quero deixar aqui assinalado que,
se as minhas expressões não foram felizes, se elas, de
qualquer maneira, feriram 'a sensibilidade daquele que
sempre foi um grande amigo, um grande ecmpanheíro
de lutas cívicas, de resistência democrática neste País e
que enche de orgulho a população do Estado do Rio de
Janeiro, pelo elevadíssimo teor de sua representação no
senado Federal e na Assembléia Nacional Constituinte,
eu, publicamente, peço-lhe escusas, não foi esse o meu
propósito, foi apenas o de ressalvar que eu, pessoalmente,
não concordava com o reexame de assuntos que já tinham
sido deixados para trá.s

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Acho que

o Constituinte Nelson Carneiro ouviu V. Ex.a e recebeu
as escusas apresentadas. Eu também tenho parte no
assunto, porque endossei as palavras do Relator. O nobre
Constituinte Nelson Carneiro sabe exatamente a que me
referia.

Em primeiro lugar, havia a determinação - e S. Ex.'\
com muita fidelidade, reproduziu o nosso diálogo - de
que os artigos já votados não voltariam a ser cogitados
para novas votações. V. Ex.a, muito elegantemente, reti
rou a matéria. Surpreendeu-me quando voltou a ela. Deu
as explicações agora, e eu as acolho com a maior boa
vontade, naturalmente.

Insisto, porém, que pelo menos o destaque referente
à segunda matéria, votada logo após a de V. Ex.a , era
absolutamente irregular, pois, inclusive, já tinha impli
cado a aprovação da um texto. Havíamos aprovado um
texto e voltamos a ele, para ter de, outra vez, excluir uma
expressão que, no final, significava a eliminação total
do dispositivo quando ele havia sido eliminado apenas
parcialmente. 'Ora, se a Casa aceitou elimin~r parci~l
merite é porque aprovou o restante da redação, Eu nao
poderia voltar a matéria à consideração da Casa.

Também eu junto as minhas palavras às do Consti
tuinte Adolfo Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte José Serra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presiden
te, dado que a pauta de discussão de hoje não pare?e
grande nem o número de destaques a serem aqui díseutí
dos e votados consulto a V. Ex.a sobre a possibilidade
de concluía..mo~ o Título de ontem, que teve interrompi
da a votação dos destaques a partir do art. 145. E uma
das causas foi exatamente o art. 119, que voltamos a exa
minar. São questões importantes que ficaram .se~ ser 9-is
eutídas, inclusive muitos destaques de relevância, sejam
supressivos, sejam substitutivos.

Então me permitiria consultar a V. Ex.a , dada a apa
rente folga de tempo que poderíamos ter hoje, sobre a
hipótese de concluirmos esse Titulo, que poderá, inclusive,
ser feito depois da votação do Título V, para que não
transferisse o atraso do Título IV para o Título V. Esta-

riamos, de alguma maneira, cobertos com relação a essa
possibilidade se deixássemos para o final? Faço a consul
ta a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Devo, em
resposta a V. Ex.a, dizer que ontem, ao fim da reunião,
eu, exatamente porque pretendi salvar parte desse mate
rial, que também reputo, como V. Ex.a, importante, e
que deveria ser objeto de nossa votação, convoquei os Srs.
Líderes à Mesa. E o consenso das Lideranças foi no sen
tido de que tínhamos que cumprir exatamente o decurso
de prazo estabelecido. O prazo estabelecido até ontem era
para votação do Capítulo IV e encerrava-se, portanto, on
tem. E que eu ainda prolonguei; prorroguei a reunião de
ofício até 21 horas praticamente, que era a hora que a
Sessão da Câmara deveria começar, A decisão tomada foi
considerar exatamente a matéria prejudicada, por não
ter tido tempo de ser examinada. Reconheço, como V. Ex.2. ,

que há matéria ímportants no bojo. Também discutimos
a hipótese, que V. Ex.a levanta como última alternativa:
de discutirmos, após a pauta de hoj e, e regressarmos ao
Capítulo IV. Também isso foi considerado inconveniente,
porque estamos na ordem crescente dos Capítulos e não
deveremos retornar. Agora mesmo V. Ex.a me ouviu dar
uma resposta a uma questão de ordem do Constituinte
Nelson Carneiro no mesmo sentido. Se comecarmos a vo
tar matéria e regredir para votar matéria' já ultimada
no prazo ou ultimada em aprovação ou rejeição, estare
mos cometendo um precedente extremamente perigoso.

Em todo caso, a Mesa ainda estará, hoj e pela manhã,
aqui mais representada do que pela minha pessoa e leva
rei a opinião de V. Ex.a à Mesa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Então, soli
cito a V. Ex.a que, em contato com as Lideranças, eon
sulte sobre essa possibilidade, pois, se for feito no final,
não se estará abrindo nenhum precedente, porque não
estaremos ínvadíndo o tempo do Título VI.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não se
engane V. Ex.a, e V. Ex.a disse muito bem, aparentemente
a matéria de hoje é mais leve, mas é porque ela está
começando a ser entregue...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Estou levan
tando a hipótese porque ouvi de vários Constituintes aqui
que o tema de hoje seria mais restrito.

Em todo caso. queria também deixar registrado que
essa decisão, se for mantida pelas Lideranças, fixa um
precedente essencial para os próximos dias, ou se]a, em
nenhum dos próximos dias a discussão de nenhum Título
será prorrogada para qualquer outro dia.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - E até
agora tem sido assim.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Creio que
V. Ex.a poderia, talvez, em algum momento, fazer essa
consulta para o caso do final dos trabalhos, caso haja,
realmente, essa folga no tempo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A opi
nião de V. Ex.a sará devidamente considerada.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Muito obri
gado.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA
SILVA - Sr. Presidente, peço a palavra para uma ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarínho) - Concedo
a palavra ao Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA
SILVA - Sr. Presidente, desde o início do funcionamento
da Comissão de Sistematização temos sido vitimas de al-



Janeiro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUiNTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 1881

gumas acusações, enquanto Constituintes participantes da
Comissão, e, ao mesmo tempo, temos sido vítimas de no
ticiários distorcidos. Poder-se-ia até imaginar que fosse
apenas uma atitude de má-fé e de incompreensão, mas,
a partir da semana passada, começou uma campanha ar
ticulada, uma campanha de angaríação de fundos para
tentar descaracterizar o trabalho da Comissão de Siste
matização. Ontem, isso culminou com um encontro de
empresários aqui em Brasília, que já estão, inclusive, sain
do com propagandas pagas na televisão, para tentar des
caracterizar aquilo que foi aprovado na Comissão de Sis
tematização, principalmente no que diz respeito à questão
da Ord-em Econômica.

A minha questão de ordem é no sentido de que a
Mesa, mais uma vez, conscientize -a Presidência da Cons
tituinte de que é necessário que haja a resposta articula
da dos Constituintes, através da Comissão de Sistemati
zação, para explicar à opinião pública o que foi aprovado
até agora. Pelo menos alguns empresários têm dado de
clarações, inclusive o empresário Constituinte Albano
Franco, que é Membro da Comissão de Sistematização,
como Suplente, acaba de fazer uma matéria na revista
Veja, onde, descaradamente, existem algumas mentiras
ou inverdades colocadas na matéria que pr-ecisariam ser
debatidas ou respondidas pela Comissão de Sistematiza
ção, senão a opinião públíea ouvo apenas um lado, senão
a opinião pública fica com a informação apenas daque
les que não querem que tal medida sej a aprovada.

Então, peço a V. Ex.a, como Presidente, a criação de
instrumento qualquer - uma conversa com o Dr, Ulysses
Guimarães -, para que a Comissão de Sistematização
possa explicar, através da própria Mesa, o que aconteceu
aqui, o que foi aprovado com relação aos Direitos Sociais,
principalmente na questão da estabilidade, na questão da
redução da jornada de trabalho, no repouso da gestante,
pois o que está sendo vendido pela imprensa é uma ver
dadeira falácia, uma mentira deslavada, que não explica
nem de perto o que foi aqui aprovado. Se lermos os jor
nais de hoje, percebemos que a propaganda paga, feita
pelos empresários, faz com que um trabalhador tente in
duzir o outro a não aceitar a estabilidad-e, porque, se acei
tal' o que está aprovado na Sistematização, significa que
não vai mais garantir emprego para o filho do traba
lhador. Ou seja, a garantia do emprego parte do pressu
posto de que não deve haver estabilidade no emprego.
li: uma distorção do fato, uma distorção daquilo que foi
aprovado e a Comissão de Sistematização e o Congresso
Nacional Constituinte não podem ficar vulneráveis dian
te da má-fé de alguns segmentos da sociedade, princi
palmente de alguns empresários que estão tentando de
turpar aquilo que foi aprovado na Comissão de Sistema
tização.

E nós também, pela imprensa, estamos acompanhan
do que o Dr, Ulysses Guimarães vai utilizar o rádio e a
televisão, em cadeia nacional, para explicar... E é im
portante dizer que não basta o Dr. Ulysses Guimarães, é
preciso que as forças políticas repres-entadas nesta Cons
tituinte, na Comissão de Sistematização, todos os Par
tidos politicos tenham o direito de utilizar esses progra
mas de televisão, para colocar o que o seu Partido pensa
sobre o que acontece aqui, porque, se a pessoa que for
falar não gozar de credibilidade perante a opinião públi
ca neste instante da História, possivelmente a fala do
nr. Ulysses Guimarães poderá soar como um desastre,
como soou a fala do Presidente José Sarney. Ou seja,
quando o homem vai perdendo a credibilidade e tenta
justificar determinadas coisas, é melhor ficar quieto.

Portanto, peço a V. Ex.a, como Presidente da Comis
são, pondere ao Dr. Ulysses Guimarães no sentido de que
esse programa de televisão não seja um programa feito
apenas por um homem ou por um Partido politico, mas
que dele participem todos os Partidos políticos que inte
gram o Congress-o Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - T-em ra
zão V. Ex.a, naturalmente, no que já expõe. E sabe bem
o Constituinte Lula que esta matéria já tem sido versada
aqui algumas vezes. Há um aspecto novo na sua coloca
ção, que será levada ao Presidente Ulysses Guimarães.

Devo apenas dar-lhe uma informação, se é que ainda
não a possui, de que os encarregados desses cinco minu
tos do Diário da Constituinte têm procurado Constituintes
de diversas facções políticas, exatamente para que cada
um deles faça a defesa do trabalho da Comissão de Sis
tematização. Ontem, por exemplo, fui procurado, em nome
da organização que é encarregada desse trabalhe, para
dizer também alguma coisa a respeito do trabalho que
estamos realízando aqui.

Acho que isto permite o rodízio entre nós desde logo.
Quanto à rede de televisão, vou lev-ar a opinião de V. Ex.a
ao Presidente da Constituinte. (Pausa)

IV - ORDEM DO DIA

VOTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
TíTULO V, (início)

Destaque n.O 000870-87 - Emenda n.O ES
27563-1, do Sr. Haroldo Lima, "que suprime o art.
182 e seus parágrafos, do Substitutivo 1 (art. 152,
do Título V, Capítulo I, Seção I, do Substitutivo
2)". (359.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há :e
querímento de preferência sobre a mesa, nos termos r-egi
mentais, para a votação do Destaque n.O0370, de autoria
do Constituinte Haroldo Lima.

Os Srs. Constituintes que estão de acordo com a pre
ferência queiram permanecer sentados. (Pausa)

Fica concedida a preferência.
Tem a palavra o Sr. Constituinte Haroldo Lima, que

propõe a supressão da Seção I do Capítulo I do Título V,
que dispõe sobre o estado de defesa.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

Conforme foi anunciado, o meu destaque refere-se à
supressão do estado de defesa do Substitutivo proposto.

Na verdade, Srs. Constituintes, esse estado doe defesa
insere-se numa linha que data na história das Constitui
ções brasileiras, no Capítulo chamado Da Defesa do Es
tado. Em 1937, essa questão foi inserida na Oonstituícão
pela primeira vez, com o título Do Estado de Emergência.
Até então, na história das COnstituições brasileiras não
existia a temática da emergência, do estado de emergên
cia ou de medidas de emergência. Existia, sim, o 'estado
de sítio. Em 1937, o art. 166 da Constituição desse ano
é que introduziu o conceito de estado de emergência, acen
tuando aquilo que seria característica dess-e tipo de situa
ção. Ao se decretar esse estado, dever-se-ão estabelecer
as medidas coercitivas que vigorarão durante a sua exe
cução. Essas medidas eram as indicadas: a detencão em
edif~cio ou local não destinado a réus comuns; a prívação
da liberdade de ir e vir; a censura de correspondências e
comunicações; a suspensão da liberdade de reunião e a
busca e apreensão em domicílios. Estas eram as medidas
previstas para a decretação do estado de emergência em
1937. A Constituinte de 1946 suprimiu o estado de emer
gência. A Constituição de 1967, outorgada pelo regime mi
litar, também manteve a supressão do estado de emer
gência. Em 1973, através da Emenda de n.O 11 a chama
da Constituição de 1979 vai reincorporar aquÍlo que em
1937 havia surgido, que é o estado de emergência e vai
ampliar. Acrescentam-se, ao lado do estado de emergên
cia, também as medidas de emergência. E aí ficaram na
Constituição de 79 o estado de emergência as medidas
de emergência e o estado de sítio. Essas três situações
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guardam entre si certa unanimidade básica, porque todas
prevêem a possibilidade de se empregar, dependendo da
situação, algumas das medidas coercitivas relacionadas no
'art. 156, § 2.°, da Constituição de 79, que são as seguin
tes: obrigação de residência ou local determinado, deten
ção em edifícios ou locais não destinados a réus comuns,
ousca e apreensão em domicilio, suspensão de Ilbardade
de reunião ou de associação, intervenção em entidades
- e isto é novidade, não existia em 37, passou a existir
em 1979 -, a possibilidade de se intervir em entidades,
a censura à correspondência e telecomunicação - tudo
isso existia em 37 - e mais uma novidade: o uso tempo
rário de bens de autarquias e empresas públicas. Então,
o estado de emergência que passou a vigorar em 1979 é
o mesmo que existia, basicamente em 1937, com dois
acréscimos, como acabei de relacionar. As diferenças fun
damentais nessas três situações - é bom que se diga 
são diferenças sutis. São as seguintes: as medidas de
emergência devem ser decretadas por um prazo máximo
de 60 dias, prorrogável; o estado de emergência pode ser
decretado; o decreto 'estabelecerá o tempo de duração, a
região e as medidas, ou seja, o tempo não é fixado; e o
estado de sítio, salvo nos casos de guerra, terá um limite
de 180 dias, também prorrogável.

Srs. Constituintes, como se vê, a diferença entre esta
do de emergência e medidas de emergência na história
das Constituições brasileiras é a questão de se escolher
das sete medidas coercitívas previstas quais serão aque
las aplicadas, podendo ser todas. Também em se estabe
lecer qual o tempo de prevalecímento da dita situação,
da medida de emergência ou do estado d", emergência.

O Substitutivo atual retoma essa linha de desenvol
vimento do pensamento da chamada defesa de Estado
do Brasil. Também trabalha com estes três fatores bási
cos: o tempo em que vai vigorar essa medida excepcional,
a região que vai ser afetada e quais são as medidas, anu
lando, também, as medidas que poderão existir. Assim,
retomam-se todas as medidas que começaram a ser rela
cionadas em 1937 aduzem-sa as que foram acrescenta
das em 1979· e mais uma que não existia até então, a re
quisição de bens.

Então, as medidas que estão relacionadas como po
dendo prevalecer pelo Substitutivo são todas aquelas que
citei e mais estas.

Ora, há também um parágrafo único muito curioso no
Substitutivo, aquele que prevê que entre as restrições não
está a difusão de pronunciamentos de Parlamentares,
desde que sei am efetuados nas Casas Legíslativas e que
sej am aprovados pelas Mesas.

Por conseguinte, também isto não existia na Cons
tituição de 1937, a "Polaca", nem mesmo, literalmente,
na Constituição de 1979.

Sr. Presidente, há um jogo de nomes nessa doutrina
constitucional brasileira a respeito da defesa do Estado.

Em 1937, não havia estado de sítio - na "Polaca"
a figura do estado de sítio inexistia, havendo apenas o
estado de emergência e o estado de guerra; na de 1946,
não havia o estado de emergência, ocorrendo o estado
de sitio, sem medidas de emergência; na de 1967, não
existia o estado de emergência, mas havia o estado de
sítio; na de 1969 - a mais abrangente - havia o estado
de emergência, medidas de emergência e estado de sítio.
No Substitutivo que estamos discutindo, existe o estado
de defesa, que, até então, com esse nome inexiste, e exis
te o estado de sítio.

Pelo que expus, o estado de defesa proposto no Subs
titutivo tem a mesma filosofia, a mesma compreensão e
a mesma coneretude das medidas do estado de emergên
cia proposto. Daí porque, penso eu, Sr. Presidente, sem
nenhum prejuízo da defesa do Estado democrático bra
sileiro, poderíamos ficar com a tradição que vem d<e 1946:
permanecer o estado de sítio e retirar o estado de defesa,

que é a ressurreição do estado de emergência e das me
didas de emergência. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, tem a palavra o Constituinte Egídio
Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Srs. Membros da Comissão de Sistemati
zação, já disse, em outra oportunidade, que o Estado não
é estranho à sociedade, o Estado é a projeção da socie
dade. O Estado é concebido em favor e como instrumento
de operação e do díscíplínamento da vida social. O Esta
do precisa ter suas defesas e mecanismos que assegurem
a sua permanência em favor e pela sociedade.

Ora, eu concordaria com a exposição do Constituinte
Haroldo Lima se o projeto de Constituição tivesse optado
ou estabeleeído no estado de sítio, como fez a Constitui
ção de 1946, as duas hipóteses: o estado de sítio abran
gente e o estado de sitio limitado. Mas a nossa Consti
tuição, corno outras, e me lembro claramente do exemplo
da Constituição da Espanha, estabelece, ao lado do esta
do de sítio, o estado de alarme. Constata-se no Projeto
um grande avanço. O Projeto, por exemplo, não estabe
leceu a pena de banimento; o Projeto proíbe a incomu
nicabilidade do preso no estado de defesa ou no estado
de sítio. As duas medidas são precisas. Pessoalmente, se
tivesse redigido o Capítulo, por questão didática e até pa
ra enxugar a Constituição, eu teria preferido, num só Ca
pítulo, e só com a denominação de estado de sítio, se
guir a linha doutrinária, mecânica, da Constituição de
1946. Não cometeu qualquer erro o Relator Bernardo C:a
bral ao fazer opção pelas duas hipóteses: a menor e a
maior. Se o caso é mais grave, mais extensivo, se atende
a todo o País, o estado de sítio. E há até uma virtude
nessa opção, porque o estado de sítio é sempre traumá
tico, e, se a questão é localizada, temos o estado de de
fesa. Não devemos ter medo desse nome, devemos tirar
a maldição que a ditadura pôs sobre a palavra "defesa
do Estado", devemos, de uma VeZ por todas, esquecer os
danos e as marcas que em cada um, na sociedade, deixou
o regime autoritário. Só assim conseguiremos a paz, a
harmonia de todos e a convergência no sentido do bem.

O estado de dafesa, como aqui se encontra discipli
nado, é democrático, preciso e indispensável à defesa do
Estado, que, em última análise, significa a defesa e a
proteção da sociedade. As duas hipóteses - a abrangen
te, o estado de sítio, e a restrita, o estado de defesa 
são perfeitamente democráticas e perreítamente ajustá
veis à situação nacional, sobretudo em um País com a
extensão do nosso.

vamos admitir que no Estado do Relator, o Amazonas,
surgisse uma problemática séria, sem nenhuma repercus
são concreta '8 objetiva sobre os demais Estados. Não se
ria correto decretar o estado de sítio e deixar uma pro
blemática localizada ao Amazonas. Daí o estado de de
fesa muito bem traçado, muito bem desenhado e confor
me o estado dte direito e a democracia que queremos edí
fícar. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Relator-Geral Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, o eminente Constituinte Haroldo Lima,
ao criticar o estado de defesa, se esqueceu do outro lado,
deste lado que muito bem resaltou o Constituinte Egídio
Ferreira Líma, quando faz o paralelo entre o estado de
defesa, o estado de sítio, relembrando que na Constituição
de 46 o estado de sítio era abrangente, como também era
limitado.

Cabe ressaltar a esta Comissão que no estado de de
fesa, quando em sua vigência, a prisão por crime contra
o Estado, § 4.0 do art. 152, será eomunícada imediata
mente ao juiz competente, que a relaxará, se ela não for
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legal. Quando não fosse esta uma das conquistas, o § 5.0
é expresso quando diz:

"Decretado ° estado de defesa ou sua pror
rogação, o Presidente da República, dentro de 24
horas, submeterá o ato com a respectiva justifi
cação ao Congresso NacionaL"

Ora, S1's. Constituintes, o dono absoluto da justeza da
medida é esta Casa. Não fica ao alvedrio, ao alvitre, ao
desejo, pura e simplesmente, do que queira o Presidenta
da República. O que não se pode deixar é de dar garan
tias. Não importa o que houve no passado, temos que
nos fixar no presente, tomando como ponto de partida
para o futuro o Estado sem um órgão de defesa.

Ademais, Sr. Presidente, o Substitutivo foi muito cla
ro no seu art. 8.0 , quando diz que, "se o Congresso não
aprovar o ato, cessa imediatamente o estado de defesa".

oonseqüentemente, Sr. Presidente, não há como se
dar suporte para acolher a Emenda Haroldo Lima.

Por estas razões, a Relatoria votará contrariamente,
ficando o texto, na esteira da argumentação do nobre
Constituinte Egídio Ferreira Lima.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Carlos Mosconi, Cristi
na Tavares, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto, Nel
ton Friedrich, Antonio Mariz, Jorge Hage, Octávio Elísio,
Vilson Souza, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Sigma
rlnga Seixas, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Salo
mão, Luiz Inácio Lula da Silva, José Genoíno, Haroldo
Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaxam NAO os
seguíntes Senhores Constituintes: Antônio Britto, Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Carlos sant'Anna, Celso Dou
rado, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho,
Fernando Henrique Cardoso, João Calmon, José Fogaça,
José Richa, Manoel Moreira, Nelson Carneiro, Nelson Jo
bim, Délio Braz, Euclides Scalco, João Agripino, José Ta
vares, Nilson Gibson, Raimundo Bezerra, Renato Vianna,
Edme Tavares, José Lourenço, Francisco Dornelles, José
Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís
Eduardo, Marcondes Gadelha, Oscar Corrêa, Paulo Pi
mentel, Enoc Vieira, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José
TInoco, Mozarildo Cavalcanti, Ricardo Izar, Valmir Cam
pelo, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas
Passarinho, Bonifácio de Andrada, Francisco Rossi, Joa
quim Bevílacqua, Sólon Borges dos Reis, Adolfo Oliveira
e Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 22 Constituintes;
votaram NÃO 47 Constituintes. Total: 69 votos. O Desta
que foi rejeitado.

O SR. CONSTITli"INTE RAIMUNDO BEZERRA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, pela ordem, o Sr. Constituinte Raimundo Bezerra.

O SR. CONSTITUINTE !RAIMUNDO BEZERRA - Sr.
Presidente, fatos estarrecedores estão acontecendo em nos
so País, e apesar de o momento talvez não ser o mais opor
tuno, porque nos encontramos em pleno curso da reunião
da Comissão de Sistematização, a importância do que vou
relatar talvez possa contar com a benevolência de V. Ex.a,
Sr. Presidente, dando-me condições de denunciar essa ação
de verdadeira desobediência civil que está sendo cometida
pela Autolatina, quando desafia o controle de preços.

Sr. Presidente, uma multãnacíonal, alegando um proto
colo assinado em abril, com o ex-Ministro Dilson Funaro,
esquecendo-se de que depois disso tivemos um choque he
terodoxo, o Plano Bresser, que revogou todas as ações de

ordem financeira até então, vigentes; esquecendo isso, de
safiando o Governo, num verdadeiro ato de desobedíêncía
civil, coloca os preços de seus produtos, ao seu bel-sabor,
não aceitando aquilo que foi determinado pelo órgão com
petente que é o Ministério da Fazenda.

Talvez, Sr. Presidente, pela primeira vez na História
do Brasil, desde o Brasil Império, fato de tal gravidade
está acontecendo, e por isso que denuncio, neste momento
essa irresponsabilidade e conclamo todos os parlamentares'
todos os Constituintes, independente de Partidos, a darem'
apoio unânime ao Senhor Presidente da República, para
que Sua Excelência tenha força suficiente para tomar a
atitude que o caso requer, até a intervenção, convocar as
Forças Armadas, porque esse é um ato de agressão patente
à soberania nacional; uma desobediência civil caracteriza
da pela divulgação, hoje, através de todos os órgãos de im
prensa do País, que merece realmente que uma atitude
forte seja tomada e, talvez, o caminho mais apropriado seja
a intervenção com o apoio desta Casa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - As decla
rações de V. Ex.a constarão dos Anais.

Destaque n.o 001027-87 - Em€.uda u.O ES
23230-4, do Sr. Vilson Souza, "que suprime os pa
rágrafos 5.° e 6.° do artigo 182, do Substitutivo 1
(artigo 152, parágrafo 5.0 e 6.°, do Sub,titut.í
vo 2)". (360.'1, votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)

Sobre a mesa. requerimento de preferência:
"Requeiro, nos termos regimentais, preferên

cia para a votação do Destaque n.O 1027, de auto
ria do Constituinte Vilson Souza."

Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Aprovado.

Em votação o Destaque n.o 1027, de autoria do Consti
tuinte Vilson Souza, com referência à Emenda n. O 23230,
do próprio autor do destaque. Esta Emenda é substitutiva
do art. 152, caput,

Tem a palavra o Constituinte Vilson Souza.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, o art. 152 do Substitu
tivo ora em votação, confere ao Presidente da República
poderes discricionários para decretar o estado de defesa,
e um controle a posteriori pelo Congresso Nacional.

A minha emenda visa submeter ao controle prévio do
Congresso Nacional a decretação do estado de defesa. E
mais: desloca a manifestação, também prévia, do Con
selho de Defesa Nacional, que é uma entidade organizada
e composta por representantes militares e do Governo, para
o Conselho da República, que é o órgão superior de consul
ta do Presidente da República.

O 'que está em discussão aqui, Sr. Presidente, é a de
mocratização da decretação do estado de defesa. Temos
que levar em consideração que, com a decretação desta
medida excepcional, serão restritas e suspensas as garan
tias constitucionais, garantias que nós, neste processo
constituinte, através da manifestação livre, clara, crista
lina e soberana da socíedade, outorgamos aos cidadãos.
Não podemos permitir que o indivíduo, ainda que legitima
do pela escolha popular, possa sobrepor-se à representa
ção da sociedade na decretação dessas medidas excepcio
nais.

Lembro que pouquíssimas Constituições do Mundo pre
vêem a figura do estado doe defesa. A maioria prevê o es
tado de sítio, que será decretado ou pelo Chefe de Estado
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ou pelo Chefe de Governo, mas sempre mediante a prévia
audiência e autorização do órgão de representação na
cional.

Por isso, Srs. Constituintes, há necessidade, aqui, de co
locarmos como fulcro da nossa decisão a questão demo
crática e deve ficar bem claro, e está claro na nossa lem
brança, o abuso que se cometeu com essas medidas de de
fesa, medidas excepcionais no processo de votação da
Emenda Dante de Oliveira, quando, sem que nenhum dos
pressupostos constitucionais se houvesse caracterizado, o
Presidente João Figueiredo decretou medidas de emergên
cia, praticamente, suspendendo toda a comunicação, todo
contato de Brasília com o resto do País quando se votava
uma das mais importante medidas constitucionais para a
efetivação do processo democrático do Brasil.

Portanto, como ato de soberania, como ato de maturi
dade desta Casa, há necessidade de que a Assembléia Na
cional Constituinte atribua ao Congresso Nacional os po
deres para manifestação prévia sobre a decretação do esta
do de defesa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contrariamente, tem a palavra o Constituinte
Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, pretende a emenda do eminente
Constituinte Vilson Souza alterar o caput do art. 152 para
fazer com que o ato da decretação do estado de defesa de
penda de prévia aprovação do Congresso Nacional.

O eminente Relator havia colocado que o estado de
defesa seria decretado pelo Presidente da República, por
solicitação do Primeiro-Ministro, ouvido o Conselho de
Segurança Nacional.

Devemos lembrar, primeiramente, que, em face da
aprovação da emenda do eminente Constituinte Senador
Nelson Carneiro, esse poder foi transferido, no lugar pró
prio, para o Conselho da República, portanto, o texto atual
do Relator, tendo em vista aquela aprovação do Constitu
inte Nelson Carneiro, o Presidente da República só pode
decretar o estado de defesa por solicitação do Primeiro
Ministro, ouvido o Conselho da República e, depois, sube
terá o ato ao Congresso Nacional.

A emenda do eminente Constituinte Vilson Souza tem
um problema muito sério. O estado de defesa destina-se,
basicamente, a restabelecer, em locais determinados e res
tritos, a ordem pública e a paz social ameaçadas por grave
e iminentes instabilidade institucional ou atingidas por
calamidades naturais de grandes proporções.

Chamaria a atenção para o fato de 'que o estado de de
fesa tem um ambiente restrito de atuação. Os pressupos
tos fáticos para a decretação do estado de defesa não
coincidem, de forma alguma, com os pressupostos fáticos
para a decretação do estado de sítio.

Estamos nós, neste Capítulo, trabalhando com aquilo
que se chama Sistema Constitucional das Crises, ou seja,
são as formas constitucionais dos tratamentos das crises
institucionais. Não podemos estabelecer esta inversão da
ordem por uma razão muito simples: o estado de defesa
se destina, por exemplo, determinar ou restabelecer a
ordem em locais atingidos por calamidades naturais de
grandes proporções. Decretado o estado de defesa, o Pre
sidente da República remeterá, em 24 horas, ao Congresso e
submeterá a ele a ratificação desse estado de defesa.

Ora, se estamos perante uma situação de grave crise
institucional em determinado local da República, decor
rente de calamidade pública, e se vamos esperar, aguardar
a decisão do Congresso Nacional, para o qual, evidente
mente, não há prazo algum para que aprove o estado de
sítio, como, também, não há nenhum prazo para o Con-

gresso referendar o estado de defesa, estaríamos submeten
do o estado de defesa pensando, equivocadamente, que as
situações de crise, situações ínstítucíoonaís de calamidade
pública, aguardam a decisão do Congresso Nacional, que
poderá demorar muito tempo.

Então, me parece perfeitamente legítima a pretensão
estabelecida no substitutivo, que estabelece, claramente,
que, decretado o estado de defesa, o Presidente da Repú
blica o submeterá ao Congresso Nacional, 24 horas após.
E vejam V. Ex.as: este estado de defesa é solicitado pelo
Primeiro-Ministro e é ouvido, previamente, o Conselho da
República, do qual participam Membros representativos
desta Casa. Ou seja, o estado de defesa destina-se a am
bientes restritos, destina-se a situações emergenciais de
momento, em locais determinados. Se invertermos a ordem,
isto é, o Presidente da República solicitar previamente ao
Congresso, vai-se determinar algo muito sério, que é a im
possibilidade da ação imediata, rápida e eficaz do Estado
na preservação da ordem naquele local.

Queria chamar a atenção dos eminente Constituintes,
este Capítulo do Sistema Constitucional das Crises nas
ceu no Direito Constitucional por uma situação muito
simples e muito clara Precisamos de instrumentos como
estes para as hipóteses de crise, porque, se a oonstítuíçêo
não tiver o estado de defesa ou o estado de sitio, se não
tiver estes instrumentos constitucionais de preservação e
intervenção imediata nas crises, estaremos empurrando o
Estado para a ilegalidade. O fato da crise institucional
índepende das regras constitucionais. Se não houver ins
trumentais que possibilitem a eficaz intervenção do Estado
perante esses fatos, estaremos, necessariamente, jogando o
Poder Executivo na ilegalidade, porque é dever do Executi
vo, perante a Nação e o povo, preservar a ordem pública.

Era isto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a pa

lavra o Sr. Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. constituintes, estou falando a
favor da Emenda Vilson Souza, em primeiro lugar,
porque concordo com ela, e, em segundo, porque
teremos dois oradores contra, e para que a emenda
não seja prejudicada com duas argumentações contra e
apenas um argumento a favor, estou aqui para defender a
Emenda Vilson Souza.

Sr. Presidente, há um problema que não foi respon
dido na argumentação contrária à emenda do nobre Com
panheiro Vilson Souza. A decretação do estado de defesa
se insere no modelo de Constituição que está no Substitu
tivo rI, que é a base do Título V, que são exatamente os
mecanismos coercitivos do Estado para colocar-se ele dian
te das crises institucionais. Não estamos aqui discutindo
estado de defesa para calamidade pública. Estamos dis
cutindo estado de defesa como a medida preliminar ao
estado de sítio, a se antepor a determinadas crises institu
cionais ou para enfrentá-las.

É óbvio e é evidente que, pela natureza do Estado - e
aqui não _tenho uma visão idílica do Estado, nem que ele
seja um ente indefinido e incolor, muita pelo contrário, é
um ente muito definido e tem uma cor muito definida 
a decretação dessas medidas coercitivas - e aqui apoiamos
a emenda do nobre Constituinte Haroldo Lima, que supri
miu o estado de defesa, e trabalharíamos com o estado de
sitio, em situações internas e externas - é necessário que
nessas medidas coercitivas do Estado se coloquem determi
nadas precauções, se coloquem determinados mecanismos
para diminuir, para atenuar a evidência natural de que
COm a decretação de uma medida coercitiva o poder arbi
trário do Estado inerente à sua condição de Estado não
ultrapasse a determinados limites que firam as liberdades
públicas e as liberdades individuais.
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Por isto que, quando o Constituinte Vilson Souza
propõe que o Congresso Nacional seja ouvido, após a de
cretação do estado de defesa, é uma medida cautelar, é
uma medida que busca estabelecer, em outra instância dos
Poderes da República, a decretação desse estado de defesa,
na medida em que o estado de defesa tem implicação, tem
incidência, tem uma decorrência, senão não adianta co
locar estado de defesa, a não ser que queiramos colocar o
estado de defesa e banalizá-lo.

Por isto, era necessário que o Congresso Nacional,
que é outro Poder, diante de uma iniciativa do Poder Exe
cutivo, este Congresso Nacional dê o seu aval, dê a sua
aprovação, seja ouvido nas condições do estado de defesa.
É importante essa questão de relação do Congresso Na
cional com essas medidas coercitivas no período de crise.
Várias v-ezes o Congresso Nacional é citado no Capítulo que
trata do estado de defesa. Eu mesmo tenho uma emenda
sobre isso, logo em seguida. Não adianta colocar o Congres
so Nacional como uma peça figurativa, não adianta co
locar o Congresso Nacional como um órgão apenas legiti
mador, na medida em que suas decisões não terão efeito
contra a possibilidade ou a necessidade da decretação
desse estado de defesa pode, inclusive, o estado de defesa,
nas condições postas, ai, ser decretado pelo Congresso
Nacional.

Concluindo, Sr. Presidente, está-se colocando um poder
muito forte na mão do Poder Executivo e o Congresso Na
cional não pode dar a sua contrapartida. Por isto que a
Emenda Vilson Souza cria essa precaução, estabelece outro
mecanismo, outro Poder para esse juízo, para essa avalia
ção. Por isso que apóio a Emenda Vilson Souza.

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, para encaminhar contra, o nobre Constituinte
Marcondes Gadelha.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA - Sr.
Presidente, nobres Srs. Constituintes, a diferença entre
as propostas do nobre Constituinte Vilson Souza e o texto
do Relator está em que a Emenda Vilson Souza exige que o
decreto do estado de defesa sej a submetido, previamente, à
autorização do Congresso Nacional. No mais, os dois textos
seguem rigorosamente iguais, ou seja, quanto aos objetivos
de prontamente restabelecer em locais determinados e
restritos a ordem pública ou a paz social ameaçadas por
grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas
por calamidades naturais de grandes proporções.

Sr. Presidente, eu poderia concordar com o Constitu
inte Vilson Souza em submeter previamente ao congresso
Nacional a decretação do estado de defesa, se também uma
calamidade pública esperasse por uma decisão do Con
gresso Nacional para se instalar, se uma enchente ou
um terremoto pedissem licença ao Congresso Nacional e
aguardassem, pacientemente, a decisão dos membros do
Poder Legislativo para começar a produzir os seus efeitos
devastadores, colocar milhares ao desabrigo, instalar a
fome, a insegurança ou a intranqüilidade.

Assim, Sr. Presidente, peca, já de saída, o texto Vilson
Souza, no que diz respeito às calamidades púb~ica~, lD;as
também à grave e eminente ameaça de desordem ínstítucío
nal, eis que os focos de ínsurgêncía também não esperam
por decisão do Congresso Nacional para prosseguir com as
suas ações.

Se essas circunstâncias excepcionais geradas por pro
pósitos de desestabilização institucional aguardassem ele
gantemente, com toda nojlesse,. por uma decisão d.p Con
gresso Nacional, aí, entao, evidentemente, eabería esta
parcimônia excessiva que vai muito além daquela que já
é extraordinariamente, desmesuradamente colocada pelo
nobre Relator, ungido do melhor espírito democrático.

Sr. Presidente, tenhamos a ombrídade de colocar o
problema em termos: ou o Estado necessita desse mecanis
mo de estado de defesa ou ele não necessita. li: evidente
que todos os organismos complexos, até mesmo seres vivos
de escala inferior, têm dispositivos automáticos de defesa
contra agressões do meio ambiente ou contra desordens
intestinais, e toda a estrutura complexa só pode evoluir e só
pode progredir se tiver ínsitos, na sua própria Constitui
ção, esses mecanismos, esses automatísmos de defesa contra
focos incipientes de desordem e desestabilização.

Ainda assim, Sr. Presidente, foi extremamente caute
loso o Relator. E quero deixar mais claro um detalhe: é
que o estado de defesa é decretado pelo Presidente da
República a pedido do Primeiro-Ministro, que, por suposto
em um regime parlamentarista, é responsável, contínua,
diuturna e permanentemente, perante este Congresso Na
cional. Se S. Ex.a extrapolar, exorbitar na avaliação de que
seja o quadro conjuntural, ao solicitar, ele estará sendo
responsabilizado mais adiante pelo Congresso Nacional.
Há que se confiar no Congresso Nacional, há que se con
fiar no Presidente da República, há que se confiar no
Primeiro-Ministro, há que se confiar, sobretudo, nos desíg
nios da democracia e apostar nela, Sr. Presidente.

Por esta razão, peço a manutenção do texto do Relator.
O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 

Sr. Presidente, me releve a impertinência, mas eu gostaria,
em uma questão de ordem, de fazer uma sugestão ao Rela
tor, para melhor entendimento do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Só faço
um reparo a V. Ex.a: jamais o considerei impertinente.
V. Ex.a pode dirigir-se ao Relator.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA _
Sr. Presidente, Sr. Relator, o texto se acha bem redigido
e em boa técnica, mas, se houver inversão da ordem na
frase, ele ficará mais claro; da maneira em que se encontra
redigido, exige um pouco de atenção, para que se perceba
o seu alcance. A inversão o tornará absolutamente claro.
O advérbio "quando", seguido das condições que levam à
decretação do estado de defesa, colocado nessa ordem
deixa uma dúvida; só seria ouvido o Congresso nessa~
condições. Haveria outro decreto de estado de defesa, que
prescindiria dessas condições. Então, qual é concretamente
a sugestão? O artigo ficaria assim redigido:

"Quando for necessário preservar ou pronta
mente restabelecer, em locais determinados e restri
tos, a ordem pública ou a paz social ameaçadas
por greves e iminente instabilidade institucional ou
atingidas por calamidades naturais de grandes pro
porçoes, o Presidente da República poderá decre
tar, por soliictação do Primeiro-Ministro e ouvido
o Conselho da República, o estado de def~sa, sub
metendo-o ao Congresso Nacional."

Ficaria perfeitamente claro e não induziria nenhuma
dúvida de interpretação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Relator Geral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente
Srs. Constituintes, inicialmente devo dizer ao Constituint~
Egídio Ferreira Lima que acolho a sua sugestão para reda
ção final, não há nenhum problema.

. Eu não posso, Sr. Presidente, ainda que a sustentação
feita pelo eminente Senador Constituinte Marcondes Ga
delha, após a atuação do Constituinte Nelson Jobim não
posso deixar de registrar o equívoco do eminente C~nsti
tuínte J~sé Genoíno. S. Ex.a quer que este Congresso Na
clOn~1 de o seu aval a priori. Esta Casa não é uma Casa
avalísta, Esta Casa ou aprova ou recusa o ato do Presidente
da República. Não poderia oferecer a S. Ex.a como deseja
o eminente Constituinte, dizendo que o est~do de defesa
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implica em medidas coercitivas - palavras textuais - e
que, portanto, devem ser colocadas determinadas precau
ções.

Essas precauções estão todas alinhadas, a partir da
prisão, que deve ser comunicada ao j:uiz, seguindo-se da
aprovação ou não pelo Congresso Nacíonal.

Realmente, só tomo a presença do eminente Consti
tuinte José Genoíno na tribuna para apoiar o nobre oons
tutuinte Vilson Souza, de forma que deploro e sou obrigado
a votar contra sua emenda.

Sr. Presidente, pela rejeição. O voto é "não".
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota

ção.
Solicito aos Srs. Constituintes tomem os seus lugares

para se proceder à votação. (Pausa)

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Carlos Mosconi, Cristina
Tavares Haroldo Sabóia, Nelton Friedrich, Paulo Ramos,
Sigmari~ga Seixas, Antonio Mariz, Jorge Hage, Octávio
Elísio Vilson Souza, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz
Salo~ão Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio,
Haroldo 'Lima Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram
NÃO os segui~tes Senhores Constituintes: Antônio Britto,
Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna,
Celso Dourado Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, João H~rrmannNeto, José Fogaça, José Richa, José
Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson
Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Fi
lho, Rairnurrdo Bezerra, Renato Vianna, Virgildásio de
Senna, Chagas Rodrigues, Daso Coimbra, Euclide~ Scalco,
José Tavares, Michel Temer, Roberto Brant, Alcem Guerra,
Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Francisco Dornelles,
Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Santana de
Vasconcelos, Luís Eduardo, Marcondes Gadelha, Mário As
sad, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Enoc
Vieira, Furtado Leite, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José
Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Ricardo Izar, Valmir Cam
pelo Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson
Per~s, Jarbas Passarinho, Adylson Motta, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Joaquim Bevilácqua, Adolfo Oliveira e José
Maria Eymael. ABSTEVE-SE de votar o Senhor Consti
tuinte Miro Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 20 Constituintes;
votaram NÃO 58 ,Constituintes: absteve-se de votar 1
Constituinte. Total: 79 votos. O Destaque foi rejeitado.

Destaque n.O 000561-87 - Emenda n.O 1P
06636-1 do ISr. .José Genoíno, "que suprime, no
§ 7.° d~ art. 236, a expressão: "sem prejuízo da
validade dos atos lícitos praticados durante sua
vigência", do projeto de Constituição (~rt. 152, §
8.° do Substitutivo n.O 2)". (361.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o requerimento de preferência para o Destaque n.?
0561, de autoria do Constituinte José Genoíno.

Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma-
necer sentados. (Pausa)

Aprovado.
O destaque de preferência é concedido.

Tem a palavra o Constituinte José Genoíno.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre

sidente, Br.as e Srs. Constituintes:
Em primeiro lugar, deixo rt::gistrado que, na; minha

intervenção anterior, quando usei a palavra - ai estou-

me dirigindo ao nobre Relator - "avalista", não signifi
cava só o Congresso dar o aval. Agora, apelo ao nobre
Relator para aprovar minha emenda, que passo a ler.

O § 8.0 diz:
"Não aprovado o ato pelo Congresso Nacional,

cessa imediatamente o esado de defesa, sem pre
juízo da validade dos atos lícitos praticados du
rante a sua vigência."

A minha emenda é exatamente suprimindo as expres
sões finais, passando a ter a seguinte redação:

"Não aprovado pelo Congresso Nacional, cessa
imediatamente o estado de defesa."

Esta emenda melhora o texto do estado de defesa, tex
to que eu propus suprimir. Portanto, fui derrotado na
supressão do estado de defesa e agora estou tentando me
lhorar um texto que foi aprovado pela maioria, contra o
meu voto. Considero que esta emenda é necessária. Por
quê? Porque, se ficar o "sem prejuízo da validade dos atos
lícitos, praticados durante a sua vigência", em primeiro
lugar é desnecessário, não há necessidade de se colocar
isto aqui. E já que temos que "enxugar" o texto constitu
cional, vamos aproveitar a Comissão de Sistematização
para aprovar algumas emendas, melhorando o processo
de feitura do texto constitucional. Em segundo lugar,
abre-se uma discussão sem critério, sem fronteiras, entre
atos lícitos e atos ilícitos, na medida em que aqui não está
colocado explicitamente "atos ilícitos". Essa discussão vem
desde a Subcomissão, onde havia só "atos" e se colocou
a palavra "ilícitos". É necessário agora suprimir toda a
expressão, porque assim estamos configurando a plenitu
de da decisão do Congresso Nacional, pois, se "não apro
vado pelo Congresso Nacional, cessa imediatamente o es
tado de defesa". Não podemos colocar este acréscimo _
por isso, estou propondo a supressão -, porque criaria
uma situação esdrúxula, paradoxal, nos casos do "estado
de defesa". É mais ou menos a seguinte situação: o Con
gresso não aprova o estado de defesa, este cessa imedia
tamente. Por que é necessário colocar "sem prejuízo desses
atos lícitos praticados durante o estado de defesa"? Por
isto que, na medida em que o Congresso Nacional, e eu
concordo inteiramente com as palavras do lRelator, é
uma Casa de decisão, ele aprova ou não aprova, vamos
aprovar essa emenda, porque aí está qualificada a sobera
nia da decisão do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, para encaminhar contra, o Constituinte Oswaldo
Lima Filho.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO - Sr.
Presidente, Srs. Membros da Constit;uinte, não é sem
constrangimento que venho negar apoio a uma iniciati
va do ilustre Professor de História e vigilante Constituin
te José Genoíno, em defesa das liberdades públicas. To
davia, parece-me que S. Ex.a se excedeu um pouco nessa
emenda, e só por isto ela não tem aprovação. Vamos exa
minar, fria e logicamente, a aplicação do dispositivo.

Diz o § 8.0 do art. 152 do Projeto Bernardo Cabral _
projeto, aliás, a que faço muitas ressalvas e muitos repa
ros, não neste caso:

"Não aprovado o ato pelo Congresso Nacional,
cessa imediatamente o estado de defesa ... "

E o trecho que o nobre Constituinte José Genoíno quer
suprimir:

"Sem prejuízo da validade dos atos lícitos pra
ticados durante a sua vigência."

Ora, uma das hipóteses de aplicação do estado de de
fesa é exatamente quando a ordem pública ou a paz social
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forem ameaçadas por grave e iminente instabilidade ínstí
tucíonal ou atingidas por calamidades naturais de gran
des proporções Imaginemos uma enchente que devaste
vasta região do Território Nacional. O Primeiro-Ministro
requer ao Presidente da Rapública a decretação do estado
de defesa. Isto é feito. Durante a sua vigência, medidas
indispensáveis são tomadas: desapropriação de estoques
para alimentação das populações, censura telefônica, en
fim, todas as medidas que o estado de defesa permite.
Por qualquer motivo, por uma vigilância que pode ser
muito justa, o Congresso Nacional pode vir a negar apro
vação ao estado de defesa assim decretado. Esses atos
de desapropriação de bens, de estoques, como ficarão?
Eles foram lícitos dentro de uma medida decretada pela
Presidência da República, com apoio na Constituiqão,
para um objetivo lícito. Parece-me que a disposição deve
permanecer.

Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade regimental
para fazer daqui uma advertência. Hoje, como bem de
nunciou aqui o nobre Constituinte Raimundo Bezerra 
e parece-me que a Constituinte está um pouco como os
sábios de Bizâncio, que ficavam a discutir o sexo dos anjos
ou quantos anjos caberiam na ponta de um alfinete,
enquanto os sarracenos cercavam Constantinopla - as
instituições democráticas no Brasil estão ameaçadas, gra
vemente ameaçadas Hoje, o fascismo brasileiro declarou
guerra à democracia pela voz dos seus porta-vozes mais
destacados, o Sr. Antônio Ermírio de Moraes e o Sr. Walf
gang Sauer, da Autolatina. Querem impor à Assembléia
Nacional Constituinte aquilo que ela deve aprovar e des
respeitam as determinações do Governo no combate à in
flação.

O Governo do Presidente José Sarney precisa tomar
providências imediatas e enérgicas. OU o Governo en
frenta a Autolatina em defesa da soberania nacional ou o
Presidente será deposto por essa conspiração fascista que
está hoje em todos os meios de comunicação do País.
(Muito bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, para encaminhar favoravelmente, o Constituin
te Michel Temer.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. presi
dente, Srs. Constituintes, pretendo ser breve na minha in
tervenção, apenas para encaminhar favoravelmente, ten
do em vista um dos argumentos levantados pelo nobre
Constituinte José Genoíno.

É o argumento que diz da absoluta desnecessidade da
parte final do § 8.0 , quando se diz: "sem prejuízo da vali
dade dos atos lícitos, praticados durante a sua vigência".

Ora, o que é a licitude e o que é a ilicitude? Lícito é
aquilo que é praticado de acordo com o sistema norma
tivo em vigor, a partir da Constituição e a ela seguindo-se
todas as leis. Ilícito é aquilo que é praticado em descon
formidade com a Constituição e com as leis e atos norma
tivos que se lhe seguem.

Sendo assim, eu teria muita preocupação se aquí esti
vesse escrito: "sem prejuízo da validade dos atos pratica
dos durante a sua vigência", porque seria obrigado a en
tender que até mesmo os atos eventualmente ilícitos es
tariam cobertos por esta afirmação. A demasia aqui esta
belecida ao dizer atos lícitos, data massíma venia, penso
que está dizendo o óbvio. Se o ato é lícito, não há como
dizer que é inválido; se o ato é ílíeíto, é, naturalmente, in-
válido.

No tocante à declaração de inconstitucionalidade, em
tese, por força da manifestação e de proposta do Consti
tuinte Bonifácio de Andrada, já modificamos a competên
cia do Supremo Tribunal Federal, para dizer a partir de

que momento é lícito ou ilícito o ato. Licitude ou ilicitude
são sinônimos de validade ou de invalidade. Portanto, se
o ato é lícito, não há razão para dizer que é "sem pre
juízo do ato assim praticado."

Quando é que o ato é lícito? Quando obedecidas as
formalidades de decretação do estado de defesa previstas
na Constituição - portanto, estou falando de forma - e
quando a matéria, ou seja, o conteúdo do ato praticado,
não é desconforme, seja com a Constituição, seja com as
lei sou com os demais atos normativos.

Por esta razão, apelo ao Sr. Relator, no sentido de
examinar esta matéria e, quem sabe, em benefício - numa
expressão livre - do enxugamento do texto constitJcional,
retirar esta expressão final, sem nenhum prejuízo para o
estado de defesa, para as instituições democráticas mas
por mero apego à boa técnica constitucional. '

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
a Relatoria deixa a questão em aberto para os Relatores
auxiliares, mas, de logo, declara que a argumentação expen
dida pelo Constituinte José Genoíno e pelo eminente Pro
fessor de Direito Constitucional Michel Temer são argu
mentos que merecem prosperar.

Em verdade, o final "sem prejuízo da validade" é um
pleonasmo que considero completamente desnecessário.

A Relatoria, Sr. Presidente, vota pela aprovação da
Emenda José Genoíno (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vai-se
proceder à votação.

Peço aos Srs. Constituintes que ocupem seus lugares.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Antônio Britto, Artur da
Távola, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Gasparian, Fernando Hen
rique Cardoso, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen
Pinheiro, José Fogaça, José Ignácio Ferreira, Mário Lima,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich Paulo
Ramos, Sigmaringa Seixas, Wilson Martins, Antoni~ Mariz
Chagas Rodrigues, Euclides Scalco, Jorge Hage, José Tava:
res, Michel Temer, Miro Teixeira, Octávio Elisio, Roberto
Brant, Vilson Souza, Ziza Valadares, Christóvam Chiara
dia, Mário Assad, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Antônio
Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Jarbas Passarinho, José
Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Ottomar Pinto
Luiz Inácio Lula da Silva, José Genoíno, José Maria Ey:
mael, Aldo Arantes, Roberto Freire e Jamil Haddad. Vota
ram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Carlos
Sant'Anna, Fernando Bezerra Coelho, João Calmon José
Richa, José Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Raimundo Bezerra', Alceni
Bezerra, Alceni Guerra, Carlos Chiarelli, Edme Tavares,
Inocêncio Oliveira, José Lins, José Santana de Vasconcelos
Aníbal Barcellos, Luís Eduardo, Marcondes Gadelha, Oscar'
Corrêa, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Furtado Leite João
Menezes, José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Ricardo' Izar,
Gerson Peres, Francisco Rossi, Adolfo Oliveira e Antonio
Farias. ABSTENÇãO dos seguintes Senhores Constituintes:
José Jorge, Adylson Motta e Sólon Borges dos Reis.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 50 Constituintes;
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votaram NÃO 30 Constituintes; absteveram-se de votar 3
Constituintes. Total: 83 votos. O Destaque foi aprovado.

Sobre a mesa, requerimento de preferência para vota
ção do Destaque n.O 7.731, do nobre Constituinte Depu
tado José Maria Eymael.

Em votação o requerimento.

Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Está aprovado.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) ~ Tem a
palavra o Constituinte Haroldo Lima, para uma questão
de ordem.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, é sabido que, quando havia a perspectiva de fun
cionamento, concomitante, do Plenário da Constituinte e
da Comissão de Sistematização, os destaques a serem
apresentados em Plenário deveriam ser feitos à proporção
em que o trabalho da Comissão de Sistematização ia avan
çando. Assim, os três primeiros Títulos iam ser encami
nhados ao Plenário da Constituinte, para esses três pri
meiros Títulos já se havia aberto tempo para a apresen
tação dos destaques no Plenário. Posteriormente, houve
uma mudança na metodologia de funcionamento: não ha
verá mais o funcionamento do Plenário ao mesmo tempo
que a Comissão de Sistematização.

Contudo, quando é que vai ser aberto o prazo para a
apresentação de destaques no Plenário da Constituintes?
Esta pergunta tem procedência, porque, neste instante, a
fila para a apresentação de destaques para o plenário da
Constituinte já é bastante grande.

Perguntando na fila, qual é a perspectiva - noto que
todos estão preocupados em manter a sua posição na fila,
ninguém sabe quando será aberto, propriamente, o mo
mento da apresentação de destaque. Há uma suposição
de que seria para hoje, mas, como existe dúvida, todos
estão lá. Daí eu sugerir a V. Ex.a um esclarecimento a
respeito desta questão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
pede a mim uma coisa que escapa à minha autoridade,
porque, nesta ocasião, já estaremos trabalhando em regi
me de Assembléia Nacional Constituinte. A decisão será
dada pela Mesa da Assembléia Nacional Constituinte. Ouço
dizer que manterá uma sistemática semelhante àquela que
aqui adotamos. A partir do momento da redação final do
Título, abre-se o tempo para o destaque do Título seguinte.

Mas isto é uma matéria que naturalmente levaremos,
como pergunta, a Mesa da Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Tem a palavra o Sr. Constituinte José Maria Eymael.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, o destaque em referência trata da problemática
do estado de sítio localizado.

Perscrutando e escutando as lições de inúmeros Cons
tituintes, evoluí no meu pensamento, no meu raciocínio e
inclino-me, agora, a acompanhar o texto do Relator e
retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirado
o destaque.

O SR. CONSTITUINTE ADEMm ANDRADE - Gos
taria de indagar de V. Ex.a e da Relataria, porque a per-

gunta do Constituinte Haroldo Lima nos trouxe uma preo
cupação. Ainda não aprovamos a redação final do título
IV.

Pergunto a V. Ex.a se a redação final do título IV será
submetida à votação em seqüência: cada Título uma vota
ção de redação final, ou se as redações finais serão vota
das todas no dia 17.

Eu gostaria de ter este esclarecímento de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A nossa
previsão é de que hoje à tarde estaremos fazendo a reda
ção final do Título IV. (Pausa)

Destaque n,v 007738-87 - Do Sr. José Maria
Eymael, "que suprime o parágrafo úníeo do art.
155, do Substitutivl} n.o 2".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
mesa, requerimento de preferência, nos termos regimentais,
para o Destaque n.o 7.738, de autorãa do Gonstituinte José
Maria Eymael.

Em votação o requerimento de preferência.

Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma-
necer sentados. (Pausa)

Está aprovado.

A emenda é supressíva do art. 155, parágrafo único.

Pergunto ao Constituinte, no momento de analisar a
matéria, se a supressão é do parágrafo único ou apenas do
art. 155. V. Ex.a terá oportunidade de ezplíear.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, ela não é supressíva de todo o parágrafo único
é apenas supressíva da expressão ", .. desde que liberad~
por suas Mesas".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
me dará um momento de atençãov

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Pois
não.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O
documento que tenho em mãos está apenas manuscrito
com a seguinte expressão: "supressívo do parágrafo único
do art. 155-", e não há ressalva, enquanto o requerimento
de destaque diz:

"RequelÍro destaque para votação em separado
do art. 155, parágrafo único".

Não há ressalva a que V. Ex.a se refere.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, eventualmente pode ter ocorrido um desvio de
encaminhamento, porque eu havia enviado para a Mesa,
a fim de que isso fosse precisado. Todavia, como ainda
não foi iniciado o processo de encaminhamento de vo
tação, solicito, então, que seja registrado apenas com esta
expressão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Dei a
rpalavra a V. Ex.a na suposição de que o documento estava
inteiramente de acordo com as normas que temos aqui
exibidas. Mas a secretaria informa-me que no requeri
mento de preferência do mesmo Destaque n.o 7738, V. Ex.a
escreveu realmente, aqui, suprime a expressão "desde que
liberado por suas Mesas". V. Ex.a continua com a nalavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente e Srs. Constituintes, trata-se de matéria que
nos par.ece da maior relevância. Estabelece o iparágrafo
único do art. 155 exatamente que não Se inclui nas res
trações do inciso m, ou seja, as restrições de comunicação,
a difusão de pronunciamentos de Parlamentares efetua-
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dos em suas respectivas Casas Legislativas, desde que
liberados por suas Mesas.

O que ocorre, portanto, com este texto? Faltou neste
texto expücítar o seguinte: "desde que liberado rpor suas
Mesas, na forma de seus Regimentos, porque, como está
redigido, permíte-ss à Mesa total arbítrío. A Mes,a, única
e exclusãvamente, conforme a sua Interpretação e ao ar
repío do Regimento Interno da Oâmara dos Deputados e
do Senado Federal, poderá decidir no mérito se cabe ou
não publicar determinado pronuneíamento de um parla
mentar. O que vemos em relação a este aspecto, em pri
meiro lugar, evidente que este não foi o objetivo, não é
o espírito do relator, mas a nítida introdução de um prin
eípío de arbítrio da Mesa 00 arrepío do Regimento Interno
da Câmara 'e do Soenllldo. De outro lado, isto representa
um retrocesso em toda a história eonstítueíonal brasileira,
rporque é a primeira vez no Direito Constitucional pátrio
que se estabelece esse princípio.

Quais são as conseqüências que esse princ1pio poderá
trazer?

Em :primeiro lugar, sem dúvida nenhuma - e eu
gostaria, inclusive, que o Sr. Relator atentasse a esse de
talhe - este dispositivo, como está, fatalmente, condu
zirá a um conflito eniIDe a Mesa e o Plenário, porque a
Mesa, ao basear 'a sua decisão, não a estará fundamen
tando em termos regimentais. Estará fundamentando-a,
única e exclusivamente, num ato de arbítrio.

Em segundo lugar, como fica com o poder de liberar
independente de Regimento, a Mesa assume diretamente
a responsabilidade por todos os pronunciamentos. Todo e
qualquer pronunciamento liberado será um pronunciamen
to que tem o endosso da Mesa. Qual será, 'então, a con
seqüência? A Mesa se,rá :tentada, na maior :parte dos casos,
a não endossar os pronunciamentos, a não liberá-los, por
que, ao liberar um :pronuncliamento nos termos em que
aqui está, automaticamente o estará endossando, porque
ela só libera se considerar que esse pronunciamento não
vai ferir qualquer aspecto.

li: fundamental que este texto seja completado com a
expressão "nos termos regimentais". Como não existe
agora esta oportunidade, rporque não há como apresentar
emenda aditiva a oeste 'aspecto, é que apresentamos uma
emenda, neste momento, para que seja retirada esta ex
pressão: automaticamente este assunto será remetido para
o âmbito dos Regimentos Internos das Casas, e, se for
aberto um prazo para a apresentação de novas 'emendas,
poderemos restabelecer o texto, apenas acrescentando "nos
termos regimentais".

Parece-me, Sr. Relator e Srs. Constituintes, que é eeal
mente da maior valia a supressão desses termos, senão
teremos, de um lado, a possabilidade de um -arbítrio, de
outro lado, a ínstítucíonaãsaçâo de um clima de conflito
entre a Mesa e o Plenário, porque as decisões da Mesa
não estarão amparadas pelo Regimento.

Em terceiro lugar, aquele aspecto que assinalei e que
me parece extremamente relevante: a Mesa estará coagida,
na maior parte dos casos, 'a não liberar os pronuncia
mentos, porque qualquer liberalidade representará endos
so, na prática, ao pronunciamento pela Mesa. Portanto,
solicito que nesta fase fosse acolhida a emenda nestes
termos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarãnho) - Para
encamínhar contra, tem a palavra o Constituinte Nelson
Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEmO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, peçO a atenção para o art.
153, que diz o seguinte:

"Art. 153. O Presidente da República pode,
ouvido o Conselho de Defesa Nacional. .. "

E, 'agora, depois da emenda aprovada ontem:

" ... ouvido o Conselho da República, solicitar
ao Oongresso Nacional a decretação do estado de
sítio nos casos de:

I - comoção grave de repercussão nacional
ou fatos que comprovem a ineficácia da medida
tomada durante o estado de defesa:

"I! - e para isso peço a atenção da Casa 
declaração de estado de guerra ou resposta a
agressão armada estrangeira."

Entre as restrições que se criam figura:
"I!I - restrições objetivas à inviolabilidade de

correspondência, ao sigilo de correspondência, aos
sigilos de comunicações, a prestações de informa
ções e à liberdade de imprensa, radiodifusão e te
levisão, na forma da lei."

É um caso excepcional na vida o País, com todas essas
ressalvas.

Então, vem o parágrafo que se quer tirar uma frase, e
diz o seguinte:

"Não se inclui nas restrições do inciso...

IrI - "aquela liberdade de imprensa, radiodi
fusão e televisão."

" ... não se inclui nas restrições do inciso I!I a difusão
de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas
respectivas Casas legislativas, desde que liberados por sua
Mesa."

Ora, o nobre Constituinte José Maria Eymael queria
editar "na forma dos seus Regimentos," mas não tem
emenda para dizer isso, e ainda que tivesse, seria desne
cessárío, porque a Mesa evidentemente, aprovado esse tex
to, terá que modificar os Regimentos da Câmara e do
Senado, para propiciar aquelas hipóteses em que pode ser
autorizado ou não. E, depois, temos que confiar que as
Mesas são eleitas pelos Deputados e Senadores, que devem
merecer a confiança do Plenário, e, certamente, elas não
serão tão generosas a ponto de permitir que não ocorra
isso.

O que não pode, Sr. Presidente - e falamos todos
como brasileiros - é no caso de declaração de estado de
guerra ou resposta à agressão armada estrangeira, permi
tir-se que um Deputado ou Senador ocupe a tribuna, faça
uma campanha incentivando tal situação e isso seja auto
maticamente divulgado pela imprensa, pela radiodifusão e
pelos meios de comunicação.

Evidentemente, estaremos trabalhando contra nós
mesmos, contra o Brasil, e não contra um ou outro parti
do, não contra uma ou outra ideologia.

Não é possível, portanto, Sr. Presidente, que se apro
ve essa emenda. Não haverá possibilidade de a Mesa da
Câmara ou do Senado, eleita, e que votará de acordo com
seu Regimento, impedir que um Deputado ou Senador che
gue à tribuna, incentive a agressão estrangeira, enquanto
permitimos que esse discurso de incentivo à agressão es
trangeira e à guerra seja possível, pelos meios de comuni
cação do Brasil contra o Brasil.

Por ísso, Sr. Presidente, se o nobre Constituinte José
Maria Eymael pensar bem, retirará sua emenda, porque
acredito que nem S. Ex.a. será capaz de votar a favor do
texto porque ora propugnou.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não há
mais oradores inscritos. Com a palavra o Constituinte
José Fogaça, como Relator-auxiliar.
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o SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, Srs.
membros da Comissão de Sistematização:

Na verdad-e, a emenda do nobre Constituinte José Ma
ria Eymael parte de um raciocínio talvez perfeitamente
cabível a um estado de normalidade democrática. Real
mente, num clima político de um estado de normalidade,
esse instrumento seria condenável, - e talvez isso seja
um esforço muito dítícíl, muito penoso, no entanto neces
sário - o que temos que ponderar, o raciocínio que te
mos que fazer é a partir de situação de um estado de sítio.

Não podemos jamais esquecer que, para o projeto de
Constituição que estamos elaborando, para o projeto de
sociedade aue estamos organizando, que será o de uma
sociedade democrática, o estado de sítio é um instrumento
excepcional sim, mas um instrumento de defesa do Es
tado democrático; não um instrumento do autoritarismo,
como bem lembrou o nobre Constituinte Nelson Carneiro.
Quando ocorrer uma grave ameaça de caráter fascista,
uma grave ameaça às instituições democráticas, na verda
de será necessário que o instrumento excepcional do esta
do de sítio seja utilizado pela democracia em sua defesa.
Por outro lado, as Mesas são, pela tradição das duas Casas,
de caráter pluripartidário e expressam a composição glo
bal tanto da Câmara quanto do Senado. Os Regimentos
Internos haverão de prever, normatizar e disciplinar essa
questão. Não podemos ter, portanto, uma atitude de prévia
suspeição em relação ao comportamento das Mesas da
Câmara e do Senado, porque elas são a expressão democrá
tica da vontad-e dos Deputados e dos Senadores.

Lembra-me o nobre Constituinte Antônio Carlos Kon
der Reis que há um precedente histórico datado de 1955,
quando a Mesa do Congresso Nacional conseguiu liberar,
ou seja, o instrumento funcionou em favor da democracia,
pronunciamentos dos parlamentares desta instituição,
numa decisão histórica do emérito gaúcho Deputado Flores
da Cunha.

A partir desses argumentos o Relator Bernardo Cabral,
que nos instruiu para a defesa do texto, pede e encarece
ao Plenário mantenha esse instrumento, porque é rigoro
samente um instrumento em defesa da democracia e faz
um apelo ao nobre Constituintes José Maria Eymael, no
sentido de que examine esta questão e reveja, inclusive,
a sua proposta.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, ouvindo a argumentação da relatoria, e prin
cipalmente na esperança da reabertura de prazo para
apresentação de novas emendas, quando, então, podere
mos oferecer um texto substitutivo à redação, estabele
cendo a obediência ao Regimento das duas Casas, retiro a
emenda, agradecendo a atenção que me foi dispensada.
(Palmas)

Destaque n.O 002695-87 - Emenda n.o ES
34028-9, do Sr. Nelton Friedrich, "que acrescenta
artigo ao Título VI, Capítulo I, do Substitutivo
n,o 1 (Título V, Capítulo I, artigo 152, do Substi
tutivo n.? 2)". (362.11. votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
mesa, requerimento de preferência, para votação do Des
taque n.O 2695, de autoria do Constituinte Nelton Friedrich.

Os Srs. Constituintes que estão de acordo queiram per-
manecer sentados. (Pausa)

Aprovado.

Tem a palavra o Constituinte Nelton Friedrich.

O SR. CONTITUINTE NELTON FRIEDRICH :- Sr.
Presidente Sras. e srs, Constituintes, estamos analísando
este título' da extrema importância, "Da Defesa do Estado
e das Instituições Democráticas", e apresentamos uma

emenda, n.v ES-34028, muito mais ampla e destacamos ape
nas duas partes.

Diz o texto destacado:

"Ficará impedido de ocupar cargo ou exercer
função política quem atentar por meios violentos
contra a Constituição. A prescrição da penalidade
só começará a correr a partir da data do restabe
lecimento da ordem constitucional."

Sr. Presidente, é claro que a nossa proposta veio do
trabalho realizado na subcomissão, da qual fomos relator
- Da Garantia da Constituição Reformas e Emendas. Na
ocasião, diversos foram os conferencistas, colaboradores
que, por várias vezes, se debruçaram sobre a necessidade
de estabelecermos alguns mecanismos quanto à violação
da Constituição que estamos elaborando. Por unanimida
de na Subcomissão essa proposta foi acatada. Na comis
são temática, em boa parte, também tivemos o acata
mento, e, por isso, estamos aqui, na tribuna, para, quanto
ao mérito, ilustre relator, Sras. e Srs. Constituintes. dizer
efetivamente que não temos ilusões nem estamos labo
rando no campo exclusivo do idealismo, até porque deter
minadas insubordinações irrompem muito mais em razão
de climas sociais e políticos, e não é uma disposição cons
titucional que vai detê-las. Portanto, a insubordinação tem
esse componente dos climas político e social e, efetivamen
te, não é no Código Penal Militar, muito menos na Cons
tituição, que vamos deter essa insubordinação. A plena
democracia, efetivamente, as instituições fortes e a orga
nização popular é que podem evitar essas tentativas à in
subordinação, às quarteladas, etc.

O que buscamos, Sr. Presidente, é um mero freio, é
muito mais uma força indicativa, diria melhor, é muito
mais uma postura didática que se pretende colocar, vedan
do acesso a cargo público a quem venha, por meios vio
lentos, antepor-se à Constituição.

Além disso, é claro, a prescrição da :pena daqueles que
:por meios violentos atentarem contra a Constitudção co
meçará a correr a:pós, o restabelecimento da ordem cons
titucional.

Trata-se, portanto, ilustres Constituintes, muito mais
de uma pena política do que ficarmos restritos a uma pena
proposta; no Código Penal Mildtar, por exemplo; trata-se,
muito mais, de uma sansão estigmatizante de quem venha
tentar, por meios. violentos, violar a Constituição vigente.

Não quero ater-me a exemplos de outros :países, pode
ríamos citar várias constituições, e nenhum Constituinte
deixou de se inspirar, aqui ou acolá, em textos constitu
cionais, todos devem ter manuseado constituições de ou
tros países, até porque as mesmas servem como uma espé
cie de campo de observação.

Se fôssemos aqui ao lado, à Venezuela, veriamos que
na sua recente Constituição exãste um Tftulo especial
sobre a inviolabilidade da Constituição, art. 250 que vai a
fundo nessas punições. Não se pretende isso, Sr. Presidente.
(O Sr. Presidente faz soar a campainha)

Concluo, Sr. Presidente.
Não se busca, nessas tentativas de detalhamento,

apenas uma pena polítíca para estigmatizar quem possa
tentar por meios violentos, 'contra a oonstttuícão que
estam~s elaborando, Há exemplos como o da Grécia que,
com elevada pena, pune os .responsáveís pela violação da
Constituição.

Pcrtanto, é o apelo que faço, a todos os Constituintes,
já que reduzimos substancialmente a pretensão, para que
possamos votar e incluir no texto eonstítucdonal brasíleíro,
que ficará impedido de ocupar cargo ou exercer função
pública quem atentar, por_meios viole;ntos, contra a Co~s

tituição; e que a prescríçâo da penalidade so começara a
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correr a partir da data do restabelecimento da ordem
constítucâonal, É para essa tentativa, é rpara essa faixa
de ação, é 'claro, insistindo, ninguém evita a violação pela
força, se, na correlação das forças, a força é a vencedora.

Portanto, apelo para esse espírito democrático pre
ventivo para se colocar um pequeno freio, porque é im
possível obstruir, obstacularizar, pela Constituição, essas
tentativas. É um freio, é uma pena polítíca, é um processo
de estlgmatízação que' se pretende fazer.

Durante o pronunciamento do Sr. Nelton
Friedrich o Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice
Presidente deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso,
Quarto-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Constituinte Egídio Ferreira Lima,
que encaminhará contra.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA Lll~A 
Sr. Presidente, defende-se uma Constituição, defende-se
a ordem legal, defende-se o estado de díreíto com bons
mecanismos em deresa desse estado de direito e desenhan
do um estado aberto rpara a sociedade.

A emenda do Constituinte Nelton Friedrich tem o
propósito muito válido como intenção, mas é uma: moeda
de duas faces. Como posta a disposição sugerida, é uma
arma poderosa na mão do Governo ou do Estado, qual
quer que seja a sua oríentação ideológica, nos momentos
de eclipse do estado de direito. Ela tanto pode ser usada
para atingir um lado, como para atingir outro lado. De
pois, ela não define, não precisa bem o que vem a ser
crime contra a Constituição. É horrenda essa preocupação
de tomar alguns crimes ímpreserítiveís ou de estabelecer
um momento que não está preciso para que a prescríção
comece a 'COTreT. A prescrição é tão útil e tem um alcance
tão nobre quanto a anistia.

Por isto, e pela grande carga de ameaças que a dis
posição contém contra os democratas, contra os que que
rem um estado democrático, voto contra a emenda.

O SR. PRESIDENTE (F1emando Henrique Cardoso) 
Não havendo mais oradores inscritos, peço ao relator que
opine.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
a opinião da relatoria, por unanimidade, na esteira da
argumentação do Constituinte EgLdio Ferreira Lima, é
contra a emenda, Votará "nâo'"

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique caedoso) 
Vamos colocar em votação a emenda, com o parecer con
trário do relator.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademír Andrade, Carlos; Mosconi, Cristina
Tavares, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Nelson Carnei
ro, Nelton Fded!1ich, Osvaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Sigmaringa Seixas, Antonio Mariz, Jorge Hage, Miro Tei
xeira, Octávio Elísio, Roberto Brant, Vilson Souza, José
MauTÍcio, Lysâneas Maciel, José Genoíno, Aldo Arantes,
Roberto Freire e Jamil Haddad. Votatam NÃO os seguintes
Senhores Constituintes: Antônio Britto, Mtur da Távola,
Bernardo Cabral, Carlos sant'Anna, Celso Dourado, Egí-dio
Fer,reira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Femando Gas
parian, Fernando Henrique Oardoso, João Calmon, José
Fogaça, José Richa, José Utisses de Oliveira, Manoel Mo
reira, Már:o Lãma, Nilson Gibson, Raimundo Bezerra, Se
vero Gomes, Virgildásio de Senna, Chagas Rodrigues, Dé
lio Braz, José Carlos Grecco, José Tavares, Michel Temer,
Ziza Valadares, Alceni Guerra, Geovani Borges, Carlos
Chiarelli, Edme Tavares, Fra:ncisco Dornelles, Inocêncio
Olíveíra, José Jorge, José Lins, José Santana de' Vascon-

cellos, Annibal Barcellos, Luís Eduardo, Mário Assad, Os
car Corrêa, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Furtado
Leite, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Mozarildo Cavalcan
ti, Ricardo Izar, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza,
Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Virgílio Távora, Fran
cisco Rossi, Joaquim Bevilácqua, Ottomar Pinto, Adolfo
Oliveira, José Ma:ria Eymael ,e Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 23 Cons
tituintes; votaram NÃO 56 Constituintes. Total: 79 votos.
o destaque foi rejeitado.

Destaque n.o 000872-87 - Emenda n.? ES
2.7562-3, do Sr. Haroldo Lima, "que modifica o
art. 188, do Substitutivo n,? 1 (art. 157, título V,
capítulo I, seção 11 do Substitutivo n.O 2". (363.a
votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oacdoso) 
Passamos ao pedido de prefe,rência do Constituinte Ha
roldo Lima sobre o Destaque n.o 872, referente à Emenda
n.o 27562. O art. 157 passa a ter a seguinte redação:

"As imunidades dos Membros do Oongreeso
Nacional subsistirão durante o estado de sítio."

Retdra-se:
" ... ficando garantida a difusão do pronun

ciamento ... "
Em votação o :pedido de preferência. E os srs, Cons

tituintes que estiverem de acordo p'ermaneçam sentados.
(Pausa)

Aprovada a preferência.
Tem a palavra o Constdtuinte Aldo Arantes, que tem

indicação do Constituinte Haroldo Lima para represen
tá-lo.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, estamos discutindo o art. 157,
seção II, sobre o estado de sitio, que, pela proposta do
relator, tem o seguinte texto:

"As imunidades dos Membros do Congresso
Nacional subsistirão durante ° estado de sítio;
todavia, poderão ser suspensas mediante o voto
de 2/3 (dois terços) dos respectivos Membros da
Câmara Federal e do Senado da República, as do
Deputado ou Senador cujos atos, fora do recinto
do Congresso, sejam manifestamente incompatí
veis com a execução do estado de sítio, após a sua
aprovação."

8'rs. Constituintes, estamos tomando uma série de
medidas no sentido de implantar o estado democrático.
O meu partido teve oportunidade, através do Constituinte
Haroldo Lima, de se manifestar aqui contra a criação de
determdnados mecanismos de defesa do Estado, como o
chamado 'estado de defesa. Na nossa opinião, é a intro
dução, no texto constitucional, de um instrumento ado
tado pela ditadura militar, já que, anteriormente, na Cons
tituição de 1946, este instrumento não estava incorporado.

Essa questão já mereceu o voto dos Srs. Constituintes.

Estamos, agora, tratando da questão das imunidades
parlamentares. Na nossa opinião, esta questão não deve
ser objeto de restrição. O Deputado Federal ou o Senador
que assumiu o seu mandato assumiu como uma expressão
da vontade popular. A partir do momento em que foi
eleito ele conquistou a imunidade parlamentar pela von
tade do povo. No meu entender, mesmo que seja por voto
de dois terços dos Deputados ou Senadores, isso poderá
abrir caminho para que maiorias eventuais, e em circuns
tâncias determinadas, terminem por retirar a inviolabili
dade do mandato de determinados Deputados comprome
tidos com causas populares.
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No meu entender, no rumo democratizador, que esta
Comissão tem conseguido incorporar algumas conquistas
importantes, conquistas essas, inclusive, que passam a ser
objeto de uma campanha sistemática dos setores mais
conservadores da sociedade, articulados para derrubar de
terminadas conquistas da Comissão de Sistematização.
Esta Comissão deve manter os seus objetivos.

O fato de se argumentar que a situação de Um estado
de sítio, que é uma situação excepcional, uma situação
anômala, seria uma razão para retirar as imunidades par
lamentares é, 110 meu entender, um risco que não deve
remos incorporar a esta Constituição.

É por isso que faço um apelo aos Srs. Constituintes,
mantenhamos a imunidade parlamentar plena, até porque,
ao introduzirmos o sistema parlamentar de governo neste
País, incluímos um componente novo de valorização do
parlamento, e, por isto, é necessário, sem nenhuma restri
ção, sem nenhuma limitação, manter-se a imunidade par
lamentar em qualquer circunstância, que, no meu entender,
é um fator fundamental de garantia da própria estabili
dade democrática.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte Egídio Ferreira Lima, para
encaminhar contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE EGIDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, inicialmente faço um apelo ao Constituinte
Haroldo Lima, no sentido de que S. Ex.a retire a emenda.

Em situação de guerra, parcelas da sociedade, muitas
vezes, podem ficar como ínímígos da Pátria e como .in~
gos de todos. Nós, crianças muitos, outros, pela hístóría,
nos lembramos do que foi a II Guerra Mundial e a situa
ção no País, em alguns Estados.. quando fora~ neeessárías
medidas sérias para evitar movímentos de naCIOnaIS quan
to à orientação do País contra o Eixo, naquela época.

A Constituição de 1946 já previa o que era tradicional
em nosso Direito Constitucional, em seu art. 213: a sus
pensão de imunidade, nos precisos termos respeitados e
acatados pelo Relator Bernardo Cabral.

Não há nenhum sentido retirar este texto. O texto é
preciso correto e atende a uma situação emergencial.
Depois' há uma segurança muito grande: "Pelo voto de
dois t~rços de cada uma das Casas."

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Não há mais oradores inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cab~al). - Sr', P.resident~,
tem absoluta razão o eminente ConstItUlnt~EgIdIO FerreI
ra Lima - e eu já alinhava as. argumentaçoes que S. Ex.~,
com propriedade, produziu m,!1Ito melh?r - sobre ~ e9-Ul
vaca que paira na sustentaçao do eminente oonstítuínte
Aldo Arantes.

Em primeiro lugar, é preciso que se diga q~e a im~
nidade parlamentar é inerente ao Poder LegIslatIvo e nao
se obtém apenas porque se conquista no voto, quando o
candidato se elege.

Quando não fosse esta a preocupação, eu gostaria que
o eminente Constituinte Aldo Arantes, a quem rendo as
minhas homenagens de estilo, observasse que o artigo teve
o cuidado de dizer: " ... fora do recinto do Congresso."
Conseqüentemente a imunidade permanece nesta Casa. E
é exatamente p~r permanecer porque veio desde a
Constituição de 1946, mantida na Constituição de 1967, e
foi apenas a Constituição de 1969 que retirou os dois ter
ços. Este é um artigo nitidamente moralizador para esta
Casa, para este Poder.

Por estas razões, a Relatoria vota NÃO, contrário ao
destaque do eminente Constituinte Haroldo Lima e defen
dido pelo nobre Constituinte Aldo Arantes.

Sr. Presidente, o voto da Relatoria é NãO.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

O Constituinte Aldo Arantes mantém o destaque.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Carlos
Mosconi, Cristina Tavares, Francisco Pinto, Haroldo Sa
bóia, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Antonio Mariz,
Jorge Hage, José Maranhão, Octávio Elísio, Roberto Brant,
Vilson Souza, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Salo
mão, José Genoíno, José Maria Eymael, Aldo Arantes e
Jamil Haddad. Votaram NAO os seguintes Senhores Cons
tituintes: Antônio Britto, Bernardo Cabral, Carlos Sant'
Anna, Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernando Be
zerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique
Cardoso, Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Fogaça, José
Richa, José Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário
Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Rai
mundo Bezerra, Virgildásio de Senna, Délio Braz, José
Carlos Grecco, José Tavares, Michel Temer, Miro Teixeira,
Ziza Valadares, Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli, Inocêncio
Oliveira, José Lins, José Santana de Vasconcellos, Annibal
Barcellos Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa, Paulo
Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Furtado Leite,
Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Mozarildo Cavalcanti, Ri
cardo Izar, Antâniocarlos Konder Reis, Darcy Pozza,
Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Virgílio Távora Fran
cisco Rossi, Joaquim Bevilacqua, Ottomar Pinto' Adolfo
Oliveira e Roberto Freire. '

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 22 Cons
tituintes; votaram NAO 53 Constituintes. Total: 75 votos.
O Destaque foi rejeitado.

Destaque D.O 003116-87, do Sr. José Genoíno,
"que modifica o "caput" do artigo 160 do Título V
Capítulo n, do Substitutivo 2". (364.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passa-se, agora, ao pedido de preferência do Constituinte
José Genoíno sobre o Destaque de n.O 3.116, referente a
uma emenda, que pede que se mantenha o caput do art.
160, de acordo com o texto do Constituinte Bernardo Ca
bral - Substitutivo de n.O 1, em vez do Substitutivo de
n.o 2.

Em votação a preferência.
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo perma

neçam sentados. (Pausa)
Aprovada.
Tendo sido aprovada a preferência, tem a palavra o

nobre Constituinte José Genoíno.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre

sidente, Srs. Constituintes:
Permitam-me começar estranhando que um assunto

tão importante, que esteve presente em qualquer transi
ção política, que de vez em quando é objeto de manchete
dos jornais nacionais, tenha uma sessão fria, aparente
mente calma, quando está em discussão o papel constitu
cional das Forças Armadas.

Outra estranheza do Constituinte que assoma à tri
buna para defender, não a emenda de sua autoria, que
começou a trabalhar na Comissão Temática, e dizia, como
outros Constituintes, que o papel das Forças Armadas de
via restringir-se à defesa da Pátria, é não ver nenhuma
posição em se conceituar esse ato de defesa da Pátria de
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nenhuma subestimação do papel político das Forças
Armadas.

Venho à tribuna, nesta sessão calma, para defender o
Substitutivo n.? 1, do Relator Bernardo Cabral, e mais do
que isto, para defender o Projeto de Constituição da Co
missão Afonso Arinos, que, no seu art. 414, diz o seguinte:

"As Forças Armadas destinam-se a assegurar
a independência e a soberania do País, a integri
dade do seu Território, os poderes constitucionais
e, por iniciativa expressa destes, nos casos estritos
da lei, a ordem constitucional."

E foi este conceito que o Relator Bernardo Cabral, no
Substitutivo I, adotou, enquanto destinação constitucional
das Forças Armadas.

No Substitutivo n, do Relator Bernardo Cabral, a
ordem constitucional foi substituída por Lei e a ordem".

Então, Sr. Presidente, vamos entrar na discussão de
qual é a questão de fundo que aflora no problema do papel
constitucional das Forças Armadas.

Deixo claro que essa discussão envolve uma questão
política, doutrinária e ideológica; não envolve nenhum
julgamento a qualquer membro das Forças Armadas. Não
é o que está em discussão neste momento. O que está em
discussão é uma questão política de fundo. Ao se colocar
"Lei e ordem", o que se está dizendo com esta expressão?
Quando se fala "ordem", está-se pressupondo o contrário
da ordem, que é a desordem. Quando falamos "ordem",
estamos dando um sentido de que qualquer desordem pode
justificar a intervenção das Forças Armadas - desordem
social, desordem pública, desordem econômica - e isto
quer dizer, em outras palavras, que as Forças Armadas
podem cumprir, pelo texto constitucional do Substitutivo
11, o trabalho que deve ser feito pela polícia, e por outra
instituição.

Quando falamos "ordem constítucíonaí" - e este con
ceito, Sr. Presidente, quero deixar bem claro -, é que está
na constituição espanhola, é o conceito qus está em mais
de vinte Constituições que perquisamos aqui, e nenhuma
delas é um modelo de Constituição socialista; nenhuma
Constituição socialista consagra esse papel de polícia, de
defesa da ordem interna, nos termos em que abre ° Substi
tutivo.

A Constituição espanhola e a Constituição portuguesa,
que são as duas Constituições de uma transição, que têm
semelhança em relação à transição brasileira, são claras
ao deixar explicitada a ordem constitucional. Por que essa
diferença? O Estado tem o poder armado, e as Forças Ar
madas têm a legitimidade do uso da violência pelo texto
constitucional. É o único poder do Estado que pode, legiti
mamente, pela Constituição, usar da violência.

É claro que o poder armado tem uma autonomia den
tro do Estado, pela natureza intrínseca do poder armado.
O Substitutivo enfrenta parcialmente esse problema, por
que existem duas questões presentes nesta discussão. pri
meira: A quem se subordinam as Forças Armadas? Ao po
der civil. Neste sentido o Substitutivo II deixa claro, por
convocação de um dos Poderes. Portanto, a convocação
para intervenção estaria parcialmente consagrada nessa
expressão. Mas, em seguida, quando fala em "lei e ordem,"
dá uma abrangência muito grande para a intervenção das
Forças Armadas, no sentido amplo e no sentido profundo.

Para concluir, Sr. Presidente, temos que enfrentar
dois problemas: o primeiro, é que existe, historicamente,
e nos anos mais recentes da História deste País, uma tu
tela militar sobre o poder político, uma tutela militar na
organização do Estado. Essa tutela militar, que teve na
doutrina de segurança nacional a sua fundamentação te6-

rica, coloca a "lei e a ordem", mantém a base dessa dou
trina, dessa abrangência, para uma intervenção das For
ças Armadas.

Em segundo lugar, o espaço polítíco ocupado pelas
Forças Armadas ampliou-se, principalmente se conside
rarmos os vinte anos de intervenção direta do poder mili
tar no Estado. Portanto, ao manter o texto como está, não
estamos resolvendo nem o problema da tutela nem o do
espaço ocupado pelo aparelho militar que constitui as
Forças Armadas.

É evidente, Sr. Presidente, que, se estamos consagran
do a organização democrática da sociedade, o direito de
manifestação, de resistência aos abusos das autoridades,
do dissenso, da divergência e da explicitação da luta entre
partes opostas, não podemos colocar o poder militar como
árbitro para resolver esses conflitos. Colocar "lei e ordem"
é deixar esse poder de árbitro para as Forças Armadas.

Por isto, a nossa emenda recupera o Substitutivo I
que é o texto igual ao da Comissão Afonso Arinos. (Muitó
bem!)

Durante o pronunciamento do Sr. José Genoí
no, o Sr. Fernando Henrique Cardoso Quarto
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência
que é ocupada pelo Sr. Jarbas Passarinho, Tercei~
ro-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, tem a palavra o Constituinte Fernando
Henrique Cardoso.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Sr. Presidente, Brs, Constituintes, inicialmente
devo dizer que o Constituinte José Genoíno tem razão,
quando diz que esta matéria requer uma atenção redobra
da do Plenário e exige a participação e o voto consciente
de todos. Se venho a esta tribuna para discutir este as
sunto, hoje, é exatamente porque acredito que um dos pon
tos fundamentais a respeito do qual temos a obrigação
de tomar uma decisão firme, clara e democrática é este.

Todos estamos cansados de ouvir e de saber dos argu
mentos desde a Constituição de 1891, através da qual efe
tivamente foi outorgada uma espécie de poder de tutela
às Forças Armadas.

Todos sabemos que a doutrina das intervenções fre
qüentes e a tentativa de transformar as Forças Armadas
em Poder Moderador acabou por gerar, no Brasil, uma si
tuação de permanente suspeita entre a sociedade e as For
ças Armadas.

O texto do Constituinte Bernardo Cabral, desde a pri
meira formulação até à segunda, na verdade, o que buscou
e busca é romper com essa tradição. Se V. Ex.as permitem,
leio aqui o que dizia a constituição de 1934 sobre esta ma
téria:

"As Forças Armadas são instituições nacionais
permanentes e, dentro da lei, essencialmente obe
dientes a seus superiores hierárquicos. Destinam
se a defender a Pátria e a garantir os Poderes
Constitucionais, a ordem e a lei."

A Constituição de 1946:

"Destinam-se as Forças Armadas a defender a
Pátria e a garantir os Poderes Constitucionais a
lei e a ordem." ,

A Constituição de 1967:

"Destinam-se as Forças Armadas a defender a
Pátria e a garantir os poderes constituídos, a lei
e a ordem."
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A Constituição vigente, de origem castrense:

"As Forças Armadas, essenciais à execução da
política de segurança nacional, destinam-se à de
fesa da Pátria e à garantia dos Poderes constituí
dos, da lei e da ordem."

O que inovou o Relator Bernardo Cabral nos dois tex
tos? Inovou ao dizer que as Forças Armadas são sím
destinadas a garantir a integridade da Pátria; ino':ou aó
claramente definir que: "qualquer outra participação das
Forças Armadas no processo nacional, que não sej a o da
defesa da integridade da Pátria, depende da decisão dos
poderes constitucionais". É a ruptura entre as formula
ções anteriores e a formulação atual. Ruptura, porque
anteriormente não se dizia isso. A iniciativa, ímplíoíta-,
mente, pelos textos anteriores, ficava nas mãos das For
ças Armadas. E é isto que é a tutela, é isto a teoria Rui
Barbosa e é o que concluiremos, hoje, na votação da As
sembléia Nacional Constituinte. Por que, então, ao propor
se um avanço, vêm aqui alguns - e lamento dizer que o
fez o Constituinte José Genoíno - propor esse avanço
COmo se fosse recuo? Qual é a vantagem para a democra
tização do País apresentar-se o que é um passo adiante
como se fosse um passo atrás? Não vejo nenhuma.

Por que a transformação do primeiro texto no segun
do? Direi a V. Ex.as e me honro de ter sido Relator-Adjun
to e de ter colaborado tanto no primeiro quanto no se
gundo texto. A razão é simples: ao elidirmos a possibili
dade da participação do controle sobre o poder civil das
Forças Armadas em circunstâncias específicas, estaremos
fazendo uma Constituição para ser desrespeitada. Por
quê? Porque amanhã, quando os partidos pedirem garan
tias federais à eleição, não poderemos fazer nada, pois a
Constituição terá fechado essa possibilidade. "Ordem e
lei" aqui se refere a isso. A questão central é quem dá a
ordem, e as Forças Armadas hão de ser, na democracia
hierarquizadas, obedientes, silentes e fora do jogo político;
obedecem à decisão que aqui, explicitamente, se diz que é
de um dos Poderes constitucionais.

E por que de um dos Poderes constituintes, um destes,
não como estava na formulação anterior, "dos Poderes"?
Porque um poder poderia, eventualmente, barrar outro,
alegando que o texto constitucional requer os três em
conjnto, e não há razão alguma para que este Poder sobe
rano, que é o Legislativo, não possa requisitar as Forças
Armadas, assim como não há nenhuma razão para que o
Poder Judiciário não o possa fazer. Quem determina, quem
pede, quem tem iniciativa, quem determina a hierarquia
é o poder civil. E a hierarquia diz que as Forças Armadas
obedecem a quem? .8.0 Presidente da República, que é elei
to pelo voto popular direto.

Fico, portanto, com o tem do Relator Bernardo Ca
bral e declaro enfaticamente que 'esse texto rompe com a
teorãa da tutela, dotando a nossa Constituição de um
instrumento moderno, que não taipa o sol com a peneira,
sabe que as Forças Armadas exis,teme que, em certos
momentos, o poder cívíl precisa delas, mas que elas hão
de ser silentes, obedientes e hi'erarquizadas ao poder civil,
que se fundamenta no voto popular. (Muito bem! Palmas)

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
antes de V. Ex.a conceder a palavra ao futuro Constitudnte
inscrito, quero registrar a rpresença em nosso plenário do
Governador Tarcísio Burity, que saíu desta Casa como
Deputado l11ederal, para, pela segunda vez, 'assumir o Go
verno do Estado da Paraíba,

:É uma honra rpara a Comissão de Sistematiza,ção, Sr.
Presidente, e por isto faço este registro. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pa:ss,arinho) - Tem a
palavra, para encaminhar a favor, o Constituinte Lysâneas
Maciel.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, na verdade estamos
examinando aqui, hoj e, no parpel das Forças Armadas
vários paliativos. Vejo que há até emendas que dizem que:
se houver 'extravasamento ;por parte das Forcas Armadas
hav-eria punição. Há outras emendas que punem o golp~
contra as instituições com uma série de rprovlidências e
uma série doe penas.

Sr. Preslderrte, nos esquecemos, e quero chamar a
'atenção, brevemente, de que o processo de militarização
do País sofreu, segundo um estudo feito pela Universidade
de Camrpinas, um processo singular. Portanto, o processo
de desmiütanzação do País tem também que sofrer .um
processo semelhante, Na verdade, assistimos, há POUC08
dias, aos tanques do Exército invadir a Campanhia Side
rúrgíca Nacional, 'e também invadir Itaipu, para 'conter
reívdndícação legitima dos trabalhadores. Então, quem é
que se coloca na posíção de álrbitro do que é loegal, do que
pode ou não ser feito e do que pode ou não ser reivindi
cado? São as Forças Armadas, num :papel inadequado,
para o qual elas não foram criadas, mas vivido por elas
neste País. Aí, sim, é que estamos querendo tapar o sol
com a rpeneira. O árbitro das crises ainda é o mlilitar.
Precisamos, 'então, 'Começar 'esse período de transição que
estamos agora iniciando e que está longe de ser efetivado,
por culpa inclusive dos setores civis. O Presidente da Re
pública se colocou ao lado do que existe de mais retrógrado
e conservador que existe nas Forças Armadas, Sua Ex
celência hoje é um serviçal obediente desses setores e para
transformar este País numa verdadeira democracia, pre
cisamos desmilíêarízá-Io. Aqui defendemos a partícípação
dos rnãlítares 'em todos os processos da vida civil. O militar
tem o direito e o dever de rparticipar, mas deve ser como
cidadão comum e não como uma corporação, falando em
nome da Marinha, do Exército ou da; Aeronáutica.

Qual o critério da reivindicação do 'capitão que inva
diu uma rpref'eitura no Paraná para reívíndícar melhores
condições de trabalho? Qual a diferença que deve existir
entre aquele capítão e 00 trabalhadores de Vol,ta Redonda
ou de Itaipu? Nenhuma. Mas é porque os militares estão
colocados como árbitros, e essa situação de tutela, de ar
bítrio dos militares não está permitindo a verdadeira re
democratização do País. Que:remos a participação dos mí
lítares, mas através das franquias democráticas que exis
tem no Pais e não através de recados, da advertências,
através de admoestações.catravés da interpretação do que
é ordem, do que é desestalbillização da ordem democrática
neste PaÍS. É este- o dilema que temos diante de nós, na
verdade: é este o desaüo que tem aqui o período de tran-
sição.

José Sarney é sempre aquele estadista menor que
todos conhecíamos. Sua Excelência não está interessado,
está-se colocando exatamente debaixo da orientação des
ses .setores mais retrógrados, os setores mais retrógrados,
mais conservadores e que se locupletaram, até certa época,
se beneficiaram das maãores raicatruas que já existiram
neste País. Nunca tivemos coragem de criticar os milita
res, não porque eles fossem mais honestos ou mais capazes
do que 'os civis. Não os criticávamos por medo, e hoje
temos receío de desestabiIdzar o processo de transição.
Na; verdade, rpor que um capítão pode invadir uma pre
feitura 'e !pleitear com justiça melhores salários? E por
que 081 trab'alhadores. não podem fazer o mesmo? Na ver
dade, ou temos coragem de iniciar o processo de desmi
litarização, ou essa tutela, esse arbítrio continuará e não
haverá medida paüatíva, como alguém que propõe aí:
"É proibido dar golpe neste País". Vamos estabelecer uma
pena para os miltares ou, então, vamos passar a mão na
cabeça dos militares, na verdade, esses civis não estão
coptribuindo em nada para um grupo de patriotas que
existe dentro das Forças Armadas, um grupo muito maior
do que se imagina, um grupo muito mais conseqüente do
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que se imagina, que lutou pelos princípios democráticos,
e que está aí também insatisfeito com essa eãtuação que
perdura no País. Ou temos a coragem de enfrentar isto
ou não haverá transição democrática.

De repente, dependemos do humor do General Leo
ntdas. O General Leônidas diz que o mandato do Presi
dente José Sarney é de seis anos; o General Leônidas diz
que a estabilidade pode prejudicar o regime; o General
Leônidas diz que não pode dar anistia e este Congresso,
submissamente, vai atender a esses reclamos militares.

Então, vamos vestir a carapuça, mas não vamos dizer
que temos soberania ou liberdade, que esta Assembléia é
livre e soberana, porque, na verdade, soberania, como li
berdade, não é um conceito que se pode adotar pela me
tade; ou se tem soberania ou não se tem soberania; ou se
tem liberdade ou não se tem liberdade, mas nunca se tem
meia liberdade nem meia soberania.

Pbrtanto, na verdade, aqui hoje estamos votando uma
série de paliativos, uma série de medidas, medidas que re
velam medo, revelam subserviência, revelam pouca inde
pendência. Poucos têm coragem de dizer aqui, por exemplo:
esse militarismo requentado que representou alguns pro
nunciamentos militares ultimamente ouvidos. 11: a velha
história do Brasil potência militar, que representa, na ver
dade, a ideologia dos dominados, nem sequer a ideologia
dos dominantes. 11: por isso que podemos ser o quinto país
exportador de armas no Mundo e o país onde o brasileiro
comum não tem feijão, não tem arroz para se alimentar.
É o 75.0 em matéria de miséria. Exportar armas a preços
de trabalhadores, a preço vil, é ao que estamos assistindo.

Portanto, não é uma medida contra os militares. É
uma medida a favor dos militares sadios. Com 0,10%, se
gundo a opinião de abalizados militares reformados, pode
mos fazer um exército eficiente, um exército bem pago. um
exército bem remunerado para atender à defesa externa
do País. Dois terços das Forças Armadas se destinam preci
samente às intervenções internas no País. É só dizer que
tipo de treinamento eles recebem; que tipo de armamento
eles recebem, e em que tipo de localização eles estão para
saber se 'eles se destinam a defender o Brasil externamente
ou se destinam, na verdade, a intervir internamente com
esse pretexto de desestabílízaçâo, desordem, como está
ocorrendo agora.

Um militar pode dar uns "cascudos' num funcionário
de uma Prefeitura no Paraná, agora, os trabalhadores,
através dos seus sindicatos não podem fazê-lo. O processo
de militarização no País, sofreu, segundo observadores aba
lizados, um roteiro totalmente singular e o processo de
desmilitarização, da destutela militar também tem que so
frer esse mesmo efeito.

Portanto, cabe a nós decidirmos se somos realmente
livres e soberanos ou se ainda estamos de baixo dessa
tutela e desse arbítrio totalmente inaceitável para uma
Assembléia livre e soberana.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a pa
lavra o Constituinte Gerson Peres, para encaminhar con
trariamente a emenda.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente e prezados colegas, quem se dá ao necessário tra
balho de fazer uma análise histórica do papel das Forças
Armadas nas Constituições brasileiras desde 1824, vai ve
rificar que elas sempre estiveram dentro deste mesmo pro
cesso de defesa de ordem interna. Nenhuma delas retirou
as Forças Armadas desse processo. O que se deve discutir
sobre o papel das Forças Armadas, não é simplesmente
uma forma redacional da Constituição; as Forças Armadas
são armadas, e elas detêm, realmente por isso, um papel
muito mais forte dentro do contexto dos seus relaciona
mentos com a sociedade.

O que o Constituinte José Genoíno esqueceu-se de ana
lisar, juntamente com o ilustre Constituinte Lysâneas Ma
ciel foi o papel cultural que elas desenvolvem no processo
político brasileiro; elas são um ponto importante deste
papel. Não se fez nenhuma transformação política, social
no País sem que tivéssemos precedendo a esse desenvolvi
mento uma questão militar. Esta é que é a grande realida
de! Por incrível que pareça, prezados colegas, as Consti
tuições de 1824 e 1891, no que diz respeito ao papel das
Forças Armadas, foram muito mais hábeis, inteligentes,
do que as outras; as de 4, de 46 e a de 67. Estas três
últimas é que, pela sua forma redacional, colocaram as
Forças Armadas como papel de quarto poder.

No Império, as Forças Armadas se relacionavam com a
Assembléia Geral até para importação de equípamentos
militares; para elaboração dos seus orçamentos, para a
formação dos seus efetivos as Forças Armadas vinham à
Assembléia Geral discutir com os Parlamentares, e havia
um entrosamente maior no relacionamento das ativida
des administrativas das Forças Armadas com as atividades
políticas do Congresso. Havia mais uma afinidade, e o gol
pe, portanto, se distanciava cada vez mais das intenções
dos militares. E não tivemos nenhum golpe, a não ser em
1891, por força de mudança do sistema monárquico de go
verno para o sistema republicano. Assim mesmo a Consti
tuição de 1891 conseguiu inserir no seu texto este mesmo
equilíbrio de relacionamento, e só em 1930 é que tivemos,
por uma questão militar novamente, um novo golpe, uma
nova transformação e por ele surgiram as grandes con
quistas dos trabalhadores. A Legislação do Trabalho que
está aí foi força de uma revolução de 1930, trazida pelos
militares.

Não defendo o militarismo como um princípio aí
estou errado - defendo, sim, o papel das Forças Armadas
como compatível com as nossas conquistas e as nossas tra
dições. Quero lembrar aos prezados colegas que as nossas
Constituições de 1946 e de 1967 reservam este mesmo papel.

O Projeto Bernardo Cabral está muito melhor redigido
do que a emenda que se propõe, e se integra mais a este
papel histórico. O que deveríamos fazer para que as Forças
Armadas evitassem os golpes tão censurados e verbera
dos por todos nós, tão criticados até como uma dose muito
grande de injustiça no que diz respeito ao papel de deter
minados militares, por certos parlamentares?

Deveríamos, isto sim, ter a sabedoria política de tra
zer as Forças Armadas para discutir dentro do Congresso
as suas atividades; quer no setor econômico, no campo
da fiscalização orçamentária; quer no setor de segurança
nacional, na Comissão de Segurança Nacional; quer no
que diz respeito ao processo de adidos militares, no campo
da Comissão de Relações Exteriores do Congresso Nacional.
Se aqui vivessem os militares discutindo conosco o seu
papel em relação ao desenvolvimento do País, nós não
teríamos muitos golpes ou nenhum golpe mais.

O que temos é que trabalhar para politizar as Forças
Armadas, para profisionalizá-Ias cada vez mais e aí sim,
haveremos de ter um relacionamento maior. E no dia em
que a classe política se dispuser a se relacionar mais com
as Forças Armadas, aí nós não teremos mais golpes neste
País. O distanciamento é que força aqueles que têm armas
a. depor os que não as têm e também, muitas vezes, o pés
simo comportamento; o comportamento impatriótico da
classe política força os quartéis a saírem com as armas
e reporem esse comportamento dentro de um processo
normal.

Sr. Presidente, pediria aos colegas que rejeitass-em a
emenda do.Constituinte José Genoíno, a fim de que pudés
semos caminhar normalmente no processo do Projeto Ca
bral, porque ele nos parece ° mais correto. (Muito bem!)
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o SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - 81'. Presidente,
Srs. Constituintes, o que pretendo é discutir o texto do
Substitutivo para o qual tive a valiosa e efetiva colabora
ção do eminente Constituinte Fernando Henrique Cardoso.

Sr. Presidente, não me quero perder no lado da emo
ção porque quem lê o texto constitucional vê, no seu con
junto de normas, uma afirmação do poder político legiti
mamente constituído. Não há, em nenhum instante, Sr.
Presidente, dentro do art. 160, quem deixe de vislumbrar
que ali foram eliminados todos os resquícios da chamada
tutela militar, que ouvi ainda há pouco.

Ouvi o eminente Constituinte José Genoíno declarar
que este texto legitimaria o uso da violência por parte dos
militares. Entendo que é aqui que se faz a confusão. A
instituição das Forças Armadas é séria e com elas não
se podem confundir os militares que a denegriram no pas
sado. E falo muito à vontade, porque foi num Governo
militar que fui cassado e perdi dez anos de meus direitos
políticos. Por esta razão até é que vejo ser esta a melhor
oportunidade - desvinculado de qualquer revanchismo 
para mostrar que as Forças Armadas, neste texto, estão
subordinadas ao poder civil.

Observem que se faz menção aos poderes constitucio
nais.

Vamos supor que, de uma hora para outra, haja denún
cia de fraude eleitoral em determinado Estado, envolvendo
o seu Governador. A Policia Militar não poderia ser cha
mada, pois cabe ao Exército, nessa hora, a apuração dos
fatos.

Fala-se que os militares - nova confusão com a Instí
tuíção - invadem, como invadiu, ainda há pouco, um
capitão, que, em decorrência, está preso. Nem por isso
a nossa Constituição, neste projeto substitutivo, deixou de
consagrar que era livre a greve no Capítulo "Direitos
Sociais" para os trabalhadores.

Não é esse o caminho. Quando se declarava que
nenhuma Constituição moderna do nosso continente abor
dava o assunto, o Constituinte José Fogaça trouxe-me
o art. 132 da Constituição da Venezuela, onde as Forças
Armadas nacionais ficam devendo respeito à Constituição
e às leis - quase uma repetição deste substitutivo, ape
nas com menos condição.

Aqui, as Forças Armadas se destinam à defesa da
Pátria, mas são convocadas à garantia dos Poderes cons
titucionais. Conseqüentemente, este Poder, num processo
democrático, tem condições de resolver a sua convocação.

Não é verdade - e não tenho por que deixar de regis
trar, seria sobretudo um contorcionismo político que não
me habituei a ter, nem uma neutralidade oportunista que
o Presidente José Sarney seja um serviçal. Acho que o
termo é violento quando se embute uma acusação dessa
natureza; ele é o Comandante-em-Chefe das Forças Arma
das. Quem a ele presta obediência são as Forças Armadas.
E não é verdade, porque o conheço há quase trinta anos,
que o General Leônídas Pires Gonçalves não seja um demo
crata.

Sr. Presidente, esta Casa tem que ter um raciocínio
objetivo e não o lado emocional subjetivo para, ao invés
de discutir o artigo se perder no labirinto de discussões
estéreis.

O texto é bom, o texto é aprimorado e por esta razão
o destaque pedido pelo eminente Constituinte José Ge
noíno tem a negativa da Relatoria. A Relatoria vota contra,
pela permanência do texto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - 81'S. Cons
tituintes, de acordo com os Regimentos das Casas, iniciada
uma votação ela não pode ser interrompida. E pelo Regi-

mento Interno do Senado, inicia-se a votação a partir do
momento em que se encaminha a votação.

Nós estamos em votação e em conseqüência da falta
de luz, que se deu ainda há pouco, há uma p311.e no sistema
eletrônico. Assim, vamos proceder à votação nominal desta
matéria.

Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Haroldo Sabóia, Nelton
Friedrich, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Antonio Mariz,
José Carlos Greco, Jorge Hage, Octávio Elísio, Vicente
Bogo, Vilson Souza, Brandão Monteiro, José Maurício,
Lysâneas Maciel, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno,
Aldo Arantes, Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram
NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Artur da T~vola,

Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Cid Carvalho, Egidio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gaspa
rian, Fernando Henrique Cardoso, Francisco Pinto, Ibsen
Pinheiro, João Calmon, José Fogaça, José Richa, José
Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson
Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Oswaldo Lima
Filho, Antônio Britto, Virgildásio de Senna, Chagas Rodri
gues, Daso Coimbra, Délio Braz, João Agripino, José Ma
ranhão, José Tavares, Michel Temer, Miro Teixeira, Rober
to Brant, Ziza Valadares, Alceni Guera, Geovani Borges,
Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Edme Tavares, José Lou
renço, Inocêncio Oliveira, José Lins, José Santana de Vas
concellos, Anibal Barcellos, Luís Eduardo, Mário Assad,
Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra
Cavalcanti. Furtado Leite, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro,
Gilson Machado, Mozarildo Cavalcanti, Ricardo Izar, Antõ
nio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas
Passarinho. Virgílio Távora Adylson Motta, Francisco Ro~

si. Ottomar Pinto Adolfo Oliveira e José Maria. Evmael.
ABSTENÇÃO do Senhor Constituinte Celso Dourado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 20 Constituintes;
votaram NÃO 64 Constituintes; absteve-se de votar 1
Constituinte. Total: 85 votos. O Destaque foi rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a pela ordem.

O 8R. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEmo - Sr.
Presidente, eu peço a palavra para dar um esclarecimento
à Comissão de Sistematização e à Casa, a respeito da reti
rada da assinatura do chamado documento "Centrão" dos
Constituintes do PDT. Por informações que foram passa
das à imprensa, que a liderança do PDT teria obrigado
aos Srs. Constituintes retirar, não é verdade. Mas eu acho,
que os líderes desse movimento têm obrigação moral de
desmentir as notícias que estão publicadas nos jornais,
que os empresários estão empregando 35 milhões de dóla
res para garantir a posição do Centro Democrático, em
defesa dos interesses dos empresários. E mais, a denúncia
é grave na medida em que diz estão-se reunindo no Hotel
Nacional, onde foram alugados quatro andares, os empre
sários estão pagando 70 milhões de cruzados. Nós não
devemos vir à tribuna só para criticar a imprensa quando
critica a Assembléia Nacional Constituinte como já fize
mos. E V. Ex.a ao me conceder a palavra está sendo mag
nânimo, como nós já o fomos e outros Constituintes quan
do vieram à tribuna denunciar manobras no Palácio do
Planalto tentando desmoralizar a Assembléia Nacional
Constituinte e a imprensa como fez a Constituinte Sandra
Cavalcanti.
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Sendo

Os líderes desse movimento para a boa honra da As
sembléia Nacional Constituinte devem publicamente expli
car se é verdade que estão financiados pela União Brasi
leira dos Empresários, que o Constituinte Luiz Salomão
fez essa denúncia há três meses da Tribuna da Assem
bléia Nacional Constituinte - o Constituinte Afif Domin
gos se achou orendído e, inclusive, ingressou COm um
processo no Supremo Tribunal Federal contra o Consti
tuinte Luiz Salomão.

As notícias estão aí e é extremamente grave que a
Assembléia Nacional Constituinte tenha um grupo que
esteja sendo sustentado por empresários para defender os
seus privilégios. Era a colocação que eu queria fazer aqui
na Comissão de Sistematização. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Recebo
a colocação de V. Ex.a e me permito fazer algum comen
tário. Em primeiro lugar, a denúncia apresentada pelo
Constituinte da Bancada de V. Ex.a, Luiz Salomão, teve
a repulsa imediata, inclusive, do PDS oficialmente e par
ticularmente de pessoas indicadas nominalmente na de
núncia, que eram Amaral Netto, Delfim Netto e Roberto
Campos. V. Ex.a se refere ao Constituinte Afif Domingos
que teria promovido uma ação. Parece-me extremamente
precária que se tome como informação definitiva aquilo
que pode ser uma manobra também de neutralização e de
intimidação das pessoas. Mas, creio que V. Ex.a tem razão
quando exige que os líderes desse movimento - e me
associo à colocação de V. Ex.a nessa fase - e creio que
cabe a eles uma palavra, porque não posso admitir que
em meio de 280 ou 300 pessoas que se encontram hoje já
comprometidas com esse movimento de centros chamados
que haja mercenários que vendam a sua alma, o seu voto
a qualquer que seja o tipo de dinheiro que lhes seja ofere
cido. Por isso cabe a eles uma explicação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENCO - Sr. Pre-
sidente, peço a palavra. -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Acho isso
uma denúncia tão grave e as pessoas que se preocupam
tanto em defender a imagem da Assembléia NaClonal Cons
tituinte fazer uma denúncia desse tipo, me parece que
essas pessoas, sim, estão levando à opinião pública do
nosso país uma imagem que não é mais negativa, é o fim
da Assembléia Nacional Constituinte. Eu acho que essas
acusações não podem ficar no vago, elas têm que diz~r

são estes, aqueles e esses e provarem. A Naçao e nos
repudiamos esse tipo de manobra dessa esquerda irrespon
sável. Nós não aceitamos, em nome do País ao qual per
tencemos solidariamente - e interpretamos, creio a von
tade daqueles que para aqui nos trouxeram - não aceita
mos esse tipo de pecha, nós não aceitamos esse tipo de
invólucro, nós não aceitamos e repudiamos com toda a
veemência que alguém que se diz defensor permanente do
bom nome da Assembléia Nacional Constituinte de nosso
País seja o primeiro a atacá-la e feri-la mortalmente. ~e
alguém recebeu dinheiro devem ser eles próprios mas nao
os homens de bem ao qual todos nós nos incorporamos.

O SR. CONSTITUINTE BRANDãO MONTEIRO - Sr.
Presidente, eu não fiz aqui acusação contra ninguém e se
soubesse eu o faria e daria o nome; o que eu disse foi o
que a imprensa está publicando e, em nome da Assembléia
Nacional Constituinte solicitei que os líderes do movimento
falassem a respeito. Eu não fiz aqui nenhuma acusação
e V. Ex.a é testemunha em defesa da Assembléia Nacional
Constituinte embora ontem aqui ,em Brasília os empresa
lias se tenham organizado para fazer uma campanha con
tra a Assembléia Nacional Constituinte. O Constituinte
José Lourenço, como sempre, confunde tudo, talvez de
acordo com seus próprios interesses.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estamos
encerrando a reunião e eu não vou transformá-la, como
ontem aqui se fez, em um diálogo muito doloroso para
nós, a partir do momento que as pessoas tomavam o mi
crofone para transformá-la numa luta entre o Brasil e os
Estados desenvolvidos brasileiros.

Espero também que tanto a Maioria como a Minoria
se comportem dentro de uma democracia.

O direito da Maioria deve ser respeitado pela Minoria,
e os direitos da Minoria devem ser respeitados pela Maio
ria.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra a V. Ex.a se for para uma nova questão de or
dem, para assunto novo. A matéria anterior, para mim,
está encerrada e peço a V. Ex.a que me poupe.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES É um
assunto novo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho)
uma nova questão concedo a palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, há algum tempo fiz uma questão de ordem a
V. Ex.a com relação aos ataques de que estava sendo vítima
a Assembléia Nacional Constituinte; ataques que vinham
de editoriais dos jornais O Estado de S. Paulo, de O Globo,
de empresários, etc. Fiz uma proposta concreta a V. Ex.a
que, inclusive, de uma maneira muito objetiva e rigorosa,
numa reunião feita pela Mesa da Comissão de Sistemati
zação com a da Assembléia Nacional Constituinte e com
os Líderes dos Partidos, encaminhou a proposta de reali
zação de um programa de televisão, em defesa da Consti
tuinte. Hoje, Sr. Presidente, está aqui no .IOl·naI de BraSÍ
lia:

"Empresário acusa a Constituinte de subverter
a ordem econômica."

Ora, Sr. Presidente, está sendo feita uma campanha,
esta sim - não quero entrar no mérito das conseqüências
internas que isso tem, mas no mérito de que está havendo
uma campanha, com muito dinheiro, com muita "grana",
pelos empresários articulados, os industriais, Iatírundíáríos
e banqueiros, com o objetivo de desmoralizar a Assembléia
Nacional Constituinte e, aí sim, acho que todos nós ternos
o dever de sair em defesa da Assembléia Nacional Consti
tuinte. Não vi daqui, nenhum ataque mais violento, dos
setores conservadores desta Casa, dessa natureza. Isto acho
inaceitável, porque esta Comissão de Sistematização foi
composta e pode haver questionamento acerca de como foi
ou não composta, mas, de qualquer maneira, isto é de nossa
responsabilidade.

O que estamos sentindo é que está havendo uma cam
panha. Fala-se, aqui, que se procura subverter a ordem;
há afirmações do Presidente da União Brasileira dos Em
presários de que o que se pretende é, exatamente, colocar
abaixo o capitalismo e a ordem econômica natural. Não
Não sei o que é ordem econômica natural.

Então, quero solicitar a V. Ex.a que volte a insistir
com o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.
Não é possível que quando nós estamos trabalhando nos
finais de semana, sábados e domingos, comece a crescer,
nessa amplitude, a campanha contra a Assembléia Nacio
nal Constituinte e fiquemos de braços cruzados. A omis
são, seja dos Constituintes, seja da Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte, é uma conivência com esses ataques.
Quero, portanto, pedir a V. Ex.a que reitere a solicitação
feita por mim, e encaminhada por V. Ex.a, de que esta
Assembléia Nacional Constituinte venha a público esclare
cer ao povo o que está acontecendo; porque, infelizmente,
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inclusive trabalhadores que estão sendo beneficiados pelas
decisões tomadas aqui não estão tendo sequer a clareza
do que aqui está acontecendo.

Acho que é necessário que este Poder venha a público,
de uma maneira sistemática, para comunicar ao povo bra
sileiro a campanha que está sendo feita e dizer quais
foram as conquistas por eles obtidas até agora,

Era o que tinha a dizer. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Ainda
bem que V. Ex.a se recorda de que a primeira proposta de
V. Ex.a foi por mim levada à Mesa. V. Ex.a e eu perten
cemos à Minoria, nesta oasa, e estamos sendo governados
pela Maioria. O número de vezes que, neste microfone, se
tem pedido, instado e insistido insistentemente sobre a
mesma matéria, já chega a saturar e acho que cabe a cada
um de nós a razão de reclamar providências que sejam
mais objetivas e mais urgentes.

Acolho a palavra de V. EX,a e, diante da solicitação
do Relator, retifico o horário para a reabertura da reunião
que se fará às 15 horas e 30 minutos, porque a estamos
interrompendo às 13 horas e 30 minutos.

v - SUSPENSÃO DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Presi

dência vai suspender os trabalhos, convocando os Senhores
Constituintes para a continuação da presente reunião,
hoje, 6-11-87, às 15:30 horas.

Está suspensa a reunião.
(Levanta-se a reunião às 13 horas e trinta

minutos)

EM 6 DE DEZEMBRO DE 1987 (2)

Presidência dos Srs.: Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente; Afonso Arinos, Presidente; Fernando Henrique
Cardoso, Quarto-Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo

número regimental, declaro reaberta a reunião.

II - ORDEM DO DIA

VOTAÇAO DO PROJETO DE CONSTITUIÇAO
TíTULO V (FINAL)

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Passa-se ao
Destaque n.O 5734, do ilustre Constituinte Carlos Alberto
Caó, sobre a Emenda n.O ES-30896-3. Estamos começando
a votar o Capítulo II, Das Forças Armadas - art. 160.

Em votação a preferência requerida.
Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa)
Está aprovada a preferência.

O nobre Constituinte Carlos Alberto Caó não se encon
tra presente. Fica prejudicado o Destaque.

Destaque n.O 006537-87 - Emenda n.O 29886-1,
do Sr. Lysâneas Maciel, "que modifica o art. 160
do Substitutivo n.? 2".

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Passa-se ao
Destaque n.O 6537, sobre a Emenda n.o 29886-1, do ilustre
Constituinte Lysâneas Maciel.

Em votação a preferência.
Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa)
Aprovada.

O texto da emenda é o seguinte:
Art. As Forças Armadas, constituídas pela

Marinha de Guerra, Exército e Aeronáutica Mili
tar, são instituições nacionais permanentes, subor
diante diretamente ao Ministério da Defesa, sob
o comando supremo do Presidente da República
que será o Comandante Geral da Força e o único
com o posto mais elevado - Almirante de Esqua
dra, General de Exército ou Tenente Brigadeiro.

Parágrafo único. Todos os oficiais generais
que hierarquicamente, ou por antiguidade no posto,
antecediam no respectivo quadro o Comandante
Geral da Força nomeado pelo Presidente da Repú
blica, serão automaticamente transferidos para
a reserva quando do ato da nomeação.

Art. Às Força.s Armadas destina-se a defesa
externa do País.

Art. As Forças Armadas, em tempo de paz,
terão o total de seus efetivos limitados a um déci
mo do total da população do Pais e seus gastos
totais não poderão ser superiores a cinco por cento
do orçamento da União, conforme regulamenta
ção em lei ordinária.

Tem a palavra o autor do Destaque, Constituinte
Lysâneas Maciel, para o encaminhamento a favor.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, Sr. as e Srs. Constituintes: sem qualquer laivo
de emoção, conforme fui acusado esta manhã, mas tento
somente chamar a atenção dos Srs. e Sr. as Constituintes
para o processo de transição democrática por que está
passando o País.

Aqui, o que se discute é exatamente a formação das
Forças Armadas como instituições nacionais e permanen
tes, e definindo com muita precisão o seu papel, a fim de
que este País possa operar tranqüilamente o processo
de transição.

Chamo a atenção dos Srs. e Sras. Constituintes para o
seguinte:

"A penetração do militarismo nos diversos
aparelhos do Estado brasileiro foi implantada de
forma única, não existindo no mundo caso símílíar,
Por isso mesmo, o processo de desmilitarização
tem que ser feito de forma única também."

Essa foi a conclusão final de uma discussão levada a
efeito na Universidade de Campinas, a propósito da desmi
litarização e do processo de redemocratização do País:

I - Os constituintes de 87 não ignoram a permanên
cia do regime civil-militar que não foi banido da vida
brasileira. A manutenção da influência dos militares na
vida pública não se dá somente através dos "recado~ e
advertências" que fazem vez por outra, quando alguém
ou algum grupo parlamentar luta para incluir na Consti
tuição determinadas reivindicações populares, mas é muito
mais forte quando dão sustentação ao atual Presidente
com tudo o que ele representa de retrógrado e conser
vador.

"O período de transição do autoritarismo para a demo
cracia ora em curso e a consolidação do regime demo
crático pressupõem que medidas sejam tomadas para
neutralizar os fatores que têm conduzido as Forças Arma
das ao papel de árbitro da crise e à tutela da sociedade
civil.

Este objetivo será alcançado quando todos os segmen
tos sociais, particularmente o dos militares, se compene
trarem de que os conflitos ocorrentes no processo político
deverão ser resolvidos exclusivamente através de recursos
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oferecidos pelas franquias democráticas e do ordenamento
jurídico, sem interferências estranhas e indesejáveis no
cenário político."

O que permanece é a visão da Escola Superior de
Guerra, voltada para a construção de um Brasil-Potência
Militar que não pode permitir as mudanças estruturais
necessárias à vida nacional. Os grupos míltares que empal
maram o poder não conseguiram evoluir desta visão que
vem dos tempos áureos de Golbery - o mesmo General
que alugou suas estrelas à multinacional - não se aper
cebeu que isso é uma ideologia dos setores dominados.
Não conseguem, também, entender a dura realidade que
aponta em outra direção: jamais conseguiríamos, e nem
os militares conseguirão também, alcançar este objetivo
de Brasil-Potência-Militar, sem primeiro analisar detida
mente as relações capital-trabalho que imperam nas eco
nomias atrasadas ou dependentes, como a do Brasil.

Não percebem que esse aliado temporário, o empre
sariado nacional, agora está muito excitado com alguns
pequenos e ligeiros avanços que esta Constituinte teve. E
notem bem os Srs. Constituintes: qual é a posição que
esses que defendem a chamada revogação daqueles avan
ços que esta Assembléia Nacional Constituinte conseguiu?
Imaginem, Srs. Constituintes, se conseguirem revogar as
44 horas de trabalho, aquela ligeira estabilidade, e outros
avanços; como é que eles ficarão perante a opinião públi
ca, quando isto foi conseguido numa Assembléia Nacional
Constituinte dominada ainda sob o influxo severo dos
setores mntares?

O que permanece, então, é esta visão da Escola Supe
rior de Guerra e dos generais do tipo Golbery. Não per
cebe que seu aliado temporário, o empresariado nacional,
que hoje as manchetes dos jornais denunciam que está
alugando grandes conjuntos de salas, está movimentando
grandes quantidades de dinheiro, a fim de modificar a ori
entação da Assembléia Nacional Constituinte.

Necessita esse empresariado de mão-de-obra barata
para alcançar seus propósitos de lucro e para ter maior
competitividade.

Se dúvidas houvesse contra isso, se realmente estives
sem atentos os setores militares para o que fazem o empre
sário nacional e internacional, esse empresariado que não
tem nada a ver com aquele empresariado legítimo que tem
verdadeira preocupação com o destino da Nação, bastaria
o exemplo de hoje, do cartel internacional, a Autolatina,
que disse: - "Eu não obedeço às leís deste País." - "Eu
não obedece às determínacões do Ministério da Fazenda."
- "Eu não' obedeço às detérminaçõs do Conselho rntermí
nisterial de Preços." - "Eu vou fazer o pr-eço que eu quero
e não acontecerá nada e não vai acontecer nada." É o
Wolfgang Bauer, Presidente da Autolatina, do monopólio
que está extinguindo, que está esmagando várias indús
triais nacionais, que faz essas declarações todos os dias; 
"Não obedeço às leis deste País." ]ji o mesmo Wolfgang
Sauer da Brasilvest, são os mesmos homens que dizem:
- "Essa lei que existe para o empresariado nacio
nal não existe para nós, para os "trustes" internacionais,
para os monopólios e cartéis." A Autolatina já foi conde
nada várias vezes pelo próprio Ministério da Justiça, e
simplesmente ignora, dizendo: - "Não obedeço às leis
deste País".

Na verdade esses setores mais atrasados, mais insen
síveis, estão plantando uma sementeira de violência nesse
País e, na verdade, não estão se apercebendo que as desi
gualdade que estão criando geram bolsões de pobreza,
em proporções arrasadoras, uma raça mal nutrida, uma
raça analfabeta, uma raça doente.

2 - Na verdade as concessões especiais mol
dadas pelo autoritarismo permanecem fazendo com

que a "casta" militar goze de excepcionalidades
que contribuem mas ainda para a sua alienação
- dessas mesmas classes militares - e para a sua
miopia.

3 - Por causa destas ligações e de sua per
cepção da realidade social é que os militares vêm
nas reivindicações populares "desordem", "deses
tabildiade" e "ameaças à democracia".

Chamei a atenção hoje, Sr. Presidente, e não consegui
a sensibilidade do ilustre Relator que falou que o Capitão
que invadiu uma prefeitura, reivindicando legitimamente
melhoria do seu salário, é o mesmo Capitão de uma outra
guarnição, lá em Volta Redonda, que invadiu com um
"Urutu", para conter as reivindicações dos operários.

E S. Ex.a o Relator disse que o Capitão está preso.
Ele se esqueceu de dizer que os 19 operários que foram
demitidos continuam investidos em suas funções sindicais
debaixo de uma sentença judicial, continuam despedidos
e continua a plantação dessa sementeira de violência neste
País, a pretexto de desestabilização, a pretexto de desor
dem e a pretexto da manutenção de uma ordem que só
interessa às grandes multinacionais que proclamam o seu
desrespeito.

Onde está a segurança nacional diante da manifesta
ção da Autolatina? Onde está a segurança nacional diante
dessa tentativa de cercear os legítimos avanços?

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, quero
apenas esclarecer aqui. Este é o momento oportuno para
acabar com o fosso que existe entre as Forças Armadas
e a sociedade brasileira, e nós não podemos estabelecer
privilégio ao militarismo, respeitando os militares; nós,
aqui, como outros parlametnares, defendemos os direitos
dos militares e até o dever de os militares participarem
como cidadãos comuns;

O SE. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O tempo de
V. Ex.a está esgotado.

O SE. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - .. '
defendemos o direito de eles serem candidatos, não apenas
os oficiais superiores, mas também os marinheiros e os
praças de pré. Nós defendemos essa igualdade e os meca
nismos democráticos propiciam essa oportunidade, que
tem que ser usada em igualdade de condições e não como
corporações militares.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra, para encaminhamento contra, ao eminente oons
títuínte Virgílio Távora.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO TÁVORA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

Seremos o mais breve possível ao tratar de assunto
cuja importância e gravidade não precisam ser enfatiza
das.

O que deseja o nobre Constituinte Lysâneas Maciel?
No art. 1.0 de sua proposição, diz que:

"As Forças Armadas, constituídas pela Ma
rinha, Exército e Aeronáutica são instituições
nacionais permanentes, subordinadas diretamente
ao Ministério da Defesa, sob o comando supremo
do Presidente da República que será o Coman
dante-Geral das Forças e o único com o posto
mais elevado - Almirante de Esquadra, General
de Exército ou Tenente-Brigadeiro.

Parágrafo único - Todos os oficiais generais
que hierarquicamente ou por antigüidade no pos
to antecediam no respectivo quadro o Comandan-
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te-Geral da Força nomeado pelo Presidente da
R,epública serão automaticamente transferidos
para a reserva quando do ato da, nomeação."

Não vamos ler nem o artigo seguinte.
O que diz o autor da emenda? Que é uma forma jus

tamente de controlar as Forças Armadas e evitar a repe
tição do passado.

Srs. Constituintes, com ligeira nuança, o que os Srs.
estão vendo aqui é, nada mais nada menos, o quadro que
emoldura todas as Forças Armadas da vizinha nação Ar
gentina, e o que vimos lá foi um exemplo que pode, aqui,
ser colocado aos Srs. como amostra de eficiência e de su
bordinação ao poder civil. Ainda mais, o sistema draco
niano de castas, em que a vontade do Senhor Presidente da
República, escolhido a seu bel-prazer, como comandante de
cada uma das três Armas - Exército, Marinha e Aeronáu
tica - um oficial General, e que faça, com essa escolha,
irem para a reserva, indistinta e inapelavelmente, todos
aqueles oficiais Generais mais antigos que ele, a tradição
militar do que aqui está contido, deu os mais péssimos e
funestos exemplos na nação vizinha.

Ao contrário do que é aqui afirmado, o que aqui se
faz é justamente o incentivo a que as tropas, as Forças
Armadas, vejam, dentro de si, penetrar a política. Isso é
o testemunho de um ex-aluno da Escola Superior de Guer
ra, em cujo curso foi estudado o assunto, justamente além
da tão decantada segurança nacional e seus conceitos os
mais diversos, a organização do Ministério da Defesa, este
sim, um passo avançado que, quando condições favoráveis
permitirem, deveria ser instalado no Brasil. Tentou o ex
Presidente Oastello Branco, com toda a sua força, com
toda a sua autoridade moral e não conseguiu; Juscelino
Kubitschek, por ele, estava encantado; Ernesto Geisel
também, e o exemplo que vimos, no passado, foi que, nas
atuais circunstâncias, mais do que uma aventura, seria
uma temeridade que nada acrescentaria à necessária paz
e à tranqüilidade social em que vivemos.

Por todos esses motivos, Sr. Presidente, prometemos
ser breve e não enumeraremos outros, não há como aco
lher a proposição do eminente Constituinte pelo Estado
do Rio de Janeiro.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não há mais
oradores inscritos para falar a favor da emenda. Há, entre
tanto, para falar contra, o Constituinte Ottomar Pinto.

Perguntaria a S. Ex.a se mantém sua inscrição, tendo
em vista que já falaram o autor, a favor, e o Constituinte
Virgílio Távora, contra. (Pausa)

Tem a palavra o Sr. Constituinte Ottomar Pinto.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

A Emenda do Constituinte Lysâneas Maciel é mais uma
catilináría contra as Forças Armadas brasileiras do que
uma proposta para se inserir no corpo permanente de uma
Constituição.

Quem lê isto aqui, naturalmente imagina que os auto
res dessa proposta queriam colocar os militares no banco
dos réus. Na realidade, os militares tiveram 'Papel saliente
no processo de transformações sociais do País. Aqui e ali
cometeram erros - é inegável- mas as intervenções mili
tares que ocorreram neste País, na realidade, ocorreram
nos momentos em que havia uma ausência, um vazio de
autoridade e jamais se colocaram as Forças Armadas, nos
momentos 'de intervenção, contra aquelas aspirações para
as quais, naquele momento, a população brasileira acorria
com mais intensidade, haja vista a Marcha com Deus pela
Liberdade e outros movimentos que antecederam a saída
dos soldados dos quartéis no dia 31 de março de 1964.

Ao mesmo tempo em que pretende amarrar, aíouíar os
militares a não sei que tipo de servidão, há algumas in
congruências - lamento dizer ao ilustre Constituinte
Lysâneas Maciel, em que reconheço uma grande autorida
de em assuntos militares nesta Casa. Por exemplo: S. Ex.a,
na sua emenda, quer reduzir as Forças Armadas a 10% da
população do País, isto é, quer multiplicar por dez os efe
tivos militares; hoje, eles não chegam a um milhão de
homens; S. Ex.a quer que sejam 14 milhões de homens. Há
nisto aí um verdadeiro contra-senso. S. Ex.a, ao mesmo
tempo em que faz esse tipo de 'COnsideração, pretende li
mitar os gastos com as Forças Armadas a 10% do orçamen
to da União, já que sabemos que o Produto Interno Bruto
brasileiro é de 300 bilhões de dólares e as Forças Armadas
brasileiras, hoje, no cômputo geral das relações gastas com
os militares com o PIB é a mais baixa do mundo, Srs.
Constituintes, é cerca de 0,4%. Houve realmente um de
créscimo de gastos militares, desde que o regime de 1964
se implantou no poder. iRefiro-me aos militares políticos e
os militares do DOI-CODI, que não representam sequer
0,1% da estrutura militar deste País, e nem sempre, na
maioria das vezes, existia um divórcio total entre aquilo
que pensavam os membros do DOI-CODI e os militares
políticos, com o que o cerne da instituição, voltada para
os problemas da Pátria, pensava no que deveria ser o ver
dadeiro papel dos militares no País. Contra-sensos figu
ram nesta proposição, como a discriminação em relação
à criação de um Ministério de Defesa, exemplo nefasto que
se verificou na Guerra das Malvinas. Sabemos perfeita
mente que, quando os Ministros Militares permanecem
no quadro, a sua lealdade é voltada para o Poder Civil, para
o Presidente da República, porque eles representam o Po
der Civil na força. Quando se instituir o Ministérío da
Defesa, o que haverá, na realidade, será o reacendimento,
a exacerbação do espirito corporativista das Forças Arma
das.

Para que no Brasil haja paz, para que não haja possi
bilidade de intervenções, de ingerências militares na vida
civil brasileira, por tudo isto é que nos contrapomos e pe
dimos a este Plenário que vote contra a proposição do
eminente Constituinte Lysâneas Maciel.

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

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, naturalmente o ilustre Brigadeiro Constituin
te leu mal, porque falei a 1/10%, ou seja 130 mil homens.
S. Ex.a interpretou como 1 milhão e 300 mil homens. l!i
1/10 do total.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, falo em 5% do Or
çamento. Como foi dito pelo Constituinte Ottomar Pinto,
eu não falei, em momento algum, em 10%.

Em terceiro lugar, Sr. Presidente, estas informações
aquí me foram dadas por militares. Para que se faça um
exército bem equipado, bem pago, voltado para a defesa
nacional, é preciso que Se corrija 1/10 por cento.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Qual é a
questão de ordem de V. Ex.a?

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL - A
questão de ordem é para esclarecer que o Brigadeiro não
soube ler o que está aqui na proposta. É 1/10% o que está
na proposta, 130.000, e não 5%. Ele faz uma afirmação que
não.tem nada a ver com a realidade da proposta.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o Sr. Constituinte Adolfo Oliveira, que falará pela
relatoria.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,
vou falar a favor do texto. Pediu-me o eminente Relator-
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Geral, Constituinte Bernardo Cabral, realizasse uma tarefa
das mais fáceis, qual sej a a de defender o texto e, nada
obstante o particular apreço que votamos ao ilustre Cons
tituinte Lysâneas Maciel, que comigo reparte a honra de
representar o Estado do Rio de Janeiro, demonstrar em
poucas palavras que não há como acolher a emenda do
ilustre representante. Só posso acreditar que a redação
oficial publicada esteja truncada, porque o primeiro artigo
diz simplesmente - vou lê-lo e solicito a atenção do Ple
nário:

"As Forças Armadas, constituídas pela Mari
nha de Guerra, Exército e Aeronáutica Militar, são
instituições nacionais permanentes subordinadas
diretamente ao Ministro da Defesa, sob o comando
supremo do Presidente da República, que será o
comandante geral da Força, e o único com o -posto
mais elevado, Almirante-de-Esquadra, General de
Exército ou Tenente-Brigadeiro."

Ora, se esta redação for tomada ao pé da letra não te
remos mais presidente civil, porque teremos o Almirante
de-Esquadra José Sarney, o General-de-Exército José Sar
ney ou o Tenente-Brigadeiro José Sarney. E logo adiante
há um dispositivo enigmático, no parágrafo único:

"Todos os oficiais generais que, hãerarquíca
mente ou por antiguidade no posto, antecediam,
no respectivo quadro, o Comandante-Geral da
Força"

e olhem que, pelo eaput, o Comandante-Geral da: Força é
o Presidente da República,

"nomeado pelo Presidente da RepúblIca, serão
automaticamente transterídos para a reserva,
quando do alto da nomeação".

Positivamente, deve haver um truncamento. Conheço
e admiro, de longa data, o talento, o espírito público, a
fina educação, a gentileza do nobre Constituinte Lysâneas
Maciel, que é dos colegas mais estimáveis que temos nesta:
Casa, mas não podemos concordar com sua emenda. S.Ex.a
declarou há pouco, no esclarecimento, que limitava os
'efetivos das For,cas Armadas a 1/10% do total da popula
ção do País, mas dsso não está escrito na 'emenda, que diz:

"as ForçaS' Armadas, em tempo de paz, terão
o total de seus efetivos limitado a 1/10% do total
da população do País" - 14 milhões de pessoas
armadas.

Positivamente, não iríamos aceitar uma situação as
sim, mas temos que nos limitar à redação que consta.
A redação está truncada, S,r. Presidente, e por todas estas
razões é que lamentamos não poder acolher a emenda e
damos parecer no sentido de que seja rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação.

OS 81'S. Oonstâtuíntes tomem seus lugares paea ini
ciarmos o processo de votação.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACmL - Sr.
Presidente, pergunto à Presídêneía se basta a correção
feita de 0,1% dos 'efetivos, que é uma coisa lógica para
todo mundo - quem acha que um efetivo que possa real
mente constituir um exército bem adestrado, bem pago,
ia pensar em colocar 14 milhões de elementos? -, se a
minha correção feita ,agora serve para efeito de votação,
que é 0,1% da população, ou seja, 130 mil homens, como
esclareci. Isso é suficiente para esclarecer, ou não?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Infelizmente,
não! V. Ex.a poderá corrigir ;para efeito de Plenário, mas
não mais para votação na Comissão.

Se V. Ex.a mantiver a emenda, eu a submeterei a
votação.

V. Ex.a pode retira:r e apresentar a emenda com o
texto corrigido para discutirmos em plenário. Talvez seja
a solução mais radical.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Quer
dizer que, se eu a retirar, poderá ser apresentada 'em
plenário? (Pausa) Então, retiro a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Muito obrí
g~do!

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MAOIEL - Unica
mente em virtude do erro de datilografia. Mantenho in
tegralmente todos os pontos de vista.

Destaque n.o 004644-87 - Emenda n.o ES
25284-4, do Sr. Chagas Rodrigues, "que modifica
o art. 192 do Substitutivo 1 (Título V, Capítulo n,
art. 160, do Substitutivo 2)". (365.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a fica
com a: faculdade doe a representar.

Requerimento de destaque n.> 4644, do eminente Se
nador Chagas Rodrigues, referente à Emenda n. O 25284.

Em votação o requerimento.
Os srs, Constituintes que o aprovam permaneçam

sentados. (Pausa)
Aprovado.
A emenda tem o seguinte texto:

As Forças Armadas, consütuídas pela Ma
'rinha, pelo Exérci·to e pela Aeronáutica, são insti
tuições nacionais permanentes e regulares, orga
nizadas com base na hierarquia e na díscípãna,
sob autoridade 'Suprema do Presidente Constitu
cional da República, e se destinam à defesa da
Pátria e da Constituição, à garantia do lívre fun
cionamento dos Poderes LegisJativo, Executivo e
Judiciário e à pres-ervação da ordem pública, na
forma da lei.

Com a palavra o autor do Destaque para o encamã
nhamento a favor.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.
Presidente e Srs. Constituintes, esta nossa emenda, como
se lê na justificativa, se inspira n31 atual redação, bem
como na redação do anteprojeto Afonso Arinos.

Uma Constituição, Sr. Presídente, deve ser um
documento básico, a led maíor, um documento para ser
lido e entendido pelo povo, pelas dlrerentes -camadas e
não apenas pelas, pesooas mais instruídas.

A nossa emenda faz ligeiras alterações no texto vi
gente. De acordo com o nosso entendimento, sugerimos
a V. Ex.a a seguinte redação:

"As Forças Armadas, constituídas pela Mari
nha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são insti
tuições nacionais permanentes e regulares, orga
nizadas com base na hierarquia e na disciplina
sob a autoridade suprema do Presidente... "

E aqui incluímos: "Constitucional".
Nós queremos libertar as Forças Armadas de Presiden

tes inconstitucionais.
As Forças Armadas estão organizadas com base na

hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do
Presidente constitucional.

Nós acrescentamos o vocábulo "constitucional" da
República. E se destinam, Sr. Presidente e Srs. Constituin
tes, à defesa da Pátria. Mas não só à defesa da Pátria,
nós acrescentamos "à defesa da Pátria e da Constituição".
Isso é básico. Uma Constituição que tem até o efeito didá
tico, como disse. As Forças Armadas se destinam à defesa
da Pátria e da Constituição.
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A Constituição para aqueles que defendem o princípio
da Constitucionalidade, sobretudo em um país de hierar
quia das leis, como o nosso, a Constituição é uma espécie
de alma da nacionalidade. O país que não tem uma Cons
tituição, uma lei básica, fundamental, respeitada, esse país
não é uma pátria, é um aglomerado qualquer. As Forças
Armadas se destinam à defesa da Pátria - nós acrescen
tamos - da Constituição.

O Substitutivo diz:
"A garantia do livre funcionamento dos Po

deres."
Fala em poderes constitucionais. l!: preciso mencionar

os poderes, e nós dizemos: "Poderes Legislativo, Executi
vo e Judiciário".

Finalmente, Sr. Presidente, concluímos o texto com
"a preservação da ordem pública na forma da lei". É o
princípio da legalidade, porque aqui, quando diz "garan
tias dos poderes constitucionais" e "por iniciativa de um
destes", da lei e da ordem, é a lei que deve disciplinar.
Vêem V. Ex.as que apenas procuramos explicitar, não há
modificação profunda, procuramos, sobretudo, colocar as
Forças Armadas sob a autoridade suprema do Presidente
Constitucional da República. Dizemos que se destina à
defesa da Pátria e da Constituição e, mais ainda, men
cionamos os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.

Sr. Presidente, apresentamos a emenda com o pro
pósito de, na medida do possível, aprimorar o texto que,
a nosso ver, é bom mas poderia ser, modéstia à parte, no
nosso entendimento, aprimorado, e o submetermos à con
sideração de V. Ex.as

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra, para encaminhamento contra, o nobre Constituinte
José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente Sras. e Srs. Constituintes, estou encaminhando
contra ~ssa emenda, não propriamente favorável ao texto,
até porque, hoje pela manhã, votamos emenda supressiva,
substitutivo global, que foi derrotada. Portanto, nao estou
aqui defendendo o texto. Mas não poderia deixar de regis:
trar, perante esta Comissão, que a emenda que defen_dl
hoje pela manhã, e que foi derrotada com a argumentação
do ilustre Senador Fernando Henrique Cardoso, era se
melhante a uma emenda de S. Ex.a defendida na Comissão
Temática.

Portanto não estou defendendo o texto. A emenda do
nobre Constituinte Chagas Rodrigues tem alguns proble
mas' primeiro - e chamo a atenção do nobre Constituinte
_, ao dizer que as Forças Armadas defend.em .os três ~o
deres isso aí é a defesa da ordem constítueíonal. DIzer
que ~s Forças Armadas .vã? defender a orde!? pública n~
forma da lei S. Ex.a esta piorando o texto. AI S. Ex.a esta
transformando claramente, explicitamente, a ordem públi
ca _ vamos inclusive discuti essa questão no papel da
segurança pública onde ela está explícita enquanto Ordem
pública na forma da lei. Colocar isso como função das
Forças Armadas, nobre Constituinte, vai piorar o.texto,
portanto precisamos votar contra este emenda. Alem do
mais as Forças Armadas estão subordinadas ao Presidente
da República. O nobre Constituinte sugere que seja o
Presidente Constitucional, isto é, legalmente constitucio
nal. Claro quando se está falando em Presidente, é o
presidente' Constitucional, porque se não é constitucional,
não haverá mais sentido em se discutir se as Forças
Armadas vão obedecer, pois a coisa já não estará mais no
terreno da lei, estará no terreno da força.

Portanto Sr. Presidente, acho que além dessa emenda
ser confusa ~essas duas partes em relação à Ordem Cons
titucional - chamo a atenção do nobre Constituinte -

ela piora o texto, fica o termo "ordem pública" e "ordem
pública" colocada nestes termos, vai fazer Com que tenha
mos uma lei ordinária regulamentando ordem pública
para greve, para isso, aquilo, etc, e estará constitucional
mente legitimado esse tipo de intervenção.

Portanto, o meu encaminhamento é contrário à emen
da e faço um apelo para que o nobre Constituinte Chagas
Rodrigues retire essa emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
a emenda.

Solicito aos nobres Constituintes que assumam seus
lugares para que possamos iniciar a votação. (Pausa)

(Procede-se à votação)

Votaram .SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Nelson ca:nelro, Chagas Rodrãgues, Gerson Peres e Jar
b.asPassarínho. ,votaram NAO os seguintes Senhores Oons
tItU:n~S: ~deffilr Andrade, Almir Gabriel, Aluízio Campos,
Antôm~ BrItto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos
Moscom, Oarlos Sant'Anna, Celso Dourado Cristina Ta
vares, Egídio Fe~reixa Uma, Fernando B~zerra Coelho
Fernando G~~rl8Jn, Haroldo Sabóia, João Calmon, José
Fogaça, .Jose ?Icha, Manoel Moreira, Nelson Jobim, Os
waldo Líma Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Rai
mundo Bezerra, Severo Gomes Wilson Martins Antonio
M~riz, Délio Braz! João AglXipino', Jorge Hage, José Tavares,
Mich~l Temer, Miro Teixeira, Nelson Wedekin Vilson Sou
za,. Zíza Valadare~,Alcení Guerra, Aloysio Chá.ves, Arnaldo
PrlJeJ:?, <?arlos. Ohâarelí, ~aldo Tinoco, Francisco Dornelles,
Inoeêneío OltiveIra, Jose Jorge, José Lins, José Santana
de Vasconcellos, AI~.nibal Barcel?s, Luís EduaJrdo, Mário
Assad, Oscar Correa, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza
sar:dra Caval'c~nti, Enoc ,vi'8ira, João Menezes, JOfra:d
FreJa~, Jonas PInheiro, Jose Tdnoco, Mozarildo Cavalcanti
ValmIr Ca?IJPelo, .l?8Jrcy . Pozza, Yirgíldo Távora, AdYlso~
Motta,..Jo~e Maurício, LUlZ S'alomao, Francisco Rossi, Gas
ton~ RIg~l, Ottomar Pinto, José Genoíno, Adolfo Oliveira,
Jose Maria Eym~l, Haroldo Lima, Roberto Freire, J8Jmil
Haddad e Antonio Fardas.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Está en
cerrada a votação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 4 Constituintes'
votaram NAO 74 Oonetãtuíntes. Total: 78 votos. ODes:
taque foí rejeitado.

. .Passamos, agora, ao Destaque n.? 3959, do nobre Cons
títuínts Deputado José Tavares, sobre ° art. 162 Capí-
tulo TIl do Título V. '

Em votação a preferência.

Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa)

Está aprovada,

A SRA. CONSTITUINTE BETH AZIZE - Sr. Presí
dente, peço a palavra ;pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a; 'Pala
vra, pela ordem, a Oonstituinte Beth Azize.

A SRA. CONSTITUINTE BETH AZIZE - sr. Presi
dente, gostaria que V. Ex.a me permitisse usar da palavra
e não me advertisse, porque não vou falar de nada que
diga respeíto à matéría que está sendo colocada em dís
cussão ou votação. Não tenho, tampouco, qualquer dúvida
regimental, no momento, ;para pedir a palavra ou le
vantar questão de ordem.

Sr. Presidente, hoje, o .TornaI do Brasil em matéria
assinada, traz uma manchete que fere a horJa não 8Jpen8J8
da Assembléia Naeíonal Constituinte, mas de todos os
Constituintes. A manchete diz: "Reale diz que oonstttuínte
virou grande ;patifaria".
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Sr. Presídente, eu, 'como mulher e como Constitudnte,
sinto-me profundamente ofendida na minha honra de
Constituinte, com esta matéria veiculada no Jornal do
Brasil, de Tesponsabilidade de um cidadão que se diz ju
rista, professor, que se diz emérdto, da Faculdade do Largo
do São Francisco, integralista, s-egundo a própria matéria,
e que usa uma linguagem que não é própria de nenhum
jurista, sendo mais própria doe um leão-de-chácara.

Não 'Posso aceítar o fato desse professor, que conheci
em livros manuseados apenas pelo que havãa de mais
podre e mais reacionário na Faculdade de Direito do meu
Estado, não posso aceitar que um cidadão brasileiro, Pro
fessor de Direito, que integrou a Comissão dos Notáveis,
como ele diz aqud, tenha esse tipo de linguagem para com
os Membros da Assembléía Nacional Constituinte. Ele po
deria até discordar do que aqui se 'está aprovando, mas
não com essa Iínguagem rasteira, suja. Este fato rev-ela
bem o que existe 'Por trás de tudo i8OO: o propósito, a
premeditação de desonrar o trabalho dos Constituintes"
aquã, nesta Assembléia.

Em. razão de me sentir profundamente ofendida na
minha honra como Constituinte, peço a V. Ex.a qu-e so
licite ao Presidente da Assembléia Nacional oonstítuínte,
ou que transmita a ele, o meu apelo no sentido der acionar
o serviço de assístêncía jurídica, de assessoria jurídica
dessa Assembléia, para mover uma queixa-crime contra o
Progessor Miguel Real,e.

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

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presídên
eía transmitirá o apelo de V. Ex.a em defesa da nossa
Assembléia ao Presidente da Casa.

Tem a Ipalavra o Sr. Constituinte José Tavares.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Presi
dente, nobres colegas:

Esta emenda de minha autoria, relativa ao art, 162,
no Capítulo "Da Segurança Pública", constituiu para mim,
por ocasião da sua elaboração, o que de melhor, na opor
tunidade, poderíamos arregímentar 'como expressão do
desejo das instituições que compõem a segurança pública
no Braslil. Evid,entemente, como nunca tive e nem tenho
o díreíto e nem ,a expectatíva de ser o dono da verdade,
apenas procurei, como ex-trabalhador no campo da segu
rança púbUca, expreasar numa emenda constitucional
aquilo que, segundo o meu entendimento, era o melhor
para o País.

Partindo do princípio de que, até aqui, nunca tivemos
nas nossas Constituíçôes nenhuma ddsposíçâo r-elacionada
com a segurança pública, os dias de hoje nos impõem
que, como Constituintes, raçamos alguma coisa neste sen
tido. Foi, portanto, 'este o espírtto da minha emenda.
Todavia, como rorma de colaborar com o andamento dos
trabalhos da nossa Comissão, 'com o 'espírito único de
ajudar 'a construdr um capítulo sobre segurança pública
que IpOSSla dar à população realmente instrumentos de
defesa p-essoal, de defesa patrimonial, tendo em vista que
o texto do Relator Bernardo Cabral, com algumas exce
ções, preenche tudo 'aquilo que imaginei um dia aíudae a
construir como Constituinte, numa demonstração de abso
luto espírito aberto 'e de dísposíção de me somar MS ou
tros colegas Interessados, ligados a essa área, retiro a
minha emenda. Faço apelo aos meus colegas, 'e me coloco,
inclusive, à dísposíção deles no serrtido de que encontre
mos melhor texto, um texto que possa atender às aspíra
ções do povo no nosso 'trabalho, porque todos nós sabe
mos, Sr. Presidente e nobre Colegas, da importância que é
hoje, a segurança no Brasil. A segurança pública ganhou
dimensão tal que hote nós não temos como ignorar a sua
importância. Ela foi, ao longo dos anos, relegada, es,
quecída, mas, felizmente, no momento rem que nós esta-

mos desnudando as instituições, redefiníndo o País nada
mais oportuno do que 'encontrarmos um texto sobre se
gurança ;pública, que possa refletir os anseíos de nossa
população. Vamos deixar de lado, Sr. Presãdente, o cor
porativismo, deixar de lado as paíxões e pensar única e
exclusivamente na segurança da nossa população.

Portanto, concluo diz-endo que o texto do Relator Ber-
. nardo Cabral é o que tem de melhor até aqui, com algu

mas exceções, ;porque me reservo o direito, evidentemente,
de ao votá-lo, fazer algumas restrições ao mesmo. Apelo
aos meus colegas, em especial àqueles lígados à área, que
se entendam, e eu me coloco à disposição del-es, Ipllira que
possamos aprovar hoje, aqui, um texto que possa traduzir
os anseios da população brasílelra,

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa agra
dece a colaboração de V. Ex.a

Em votação o pedido de Destaque do nobre Constituin
te Celso Dourado, sob o n.O 2447, ES-25614. A votação é pela
preferência.

Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Aprovada a preferêncía,

O SR. CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra, pela ordem, o Sr. Constituinte Manoel Moreira.

O SR CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA - Sr.
Presidente, formulamos ontem um recurso à Mesa, em re
lação à votação do inciso X do art. 23, ocasião em que foi
excluída a expressão "juizado de instrução". Houve a vo
tação de uma proposta do Constituinte Vivaldo Barbosa
que, no nosso entender, estava prejudicada e, portanto,
não deveria ter sido votada. Em relação a isso, solicita
mos um recurso no sentido de que o Plenário se manifeste
sobre esta matéria.

O S!R. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra o Relator, para um esclarecimento ao Constituinte Ma
noel Moreira.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, o eminente Constituinte Manoel Mo
reira dirigiu recurso a esta Presidência no sentido de que
fosse esclarecido o problema da criação de juizado de ins
trução criminal, decorrente da aprovação de uma emenda
de autoria do Constituinte Vivaldo Barbosa. A Presidência
encaminhou o expediente, a fim de que esta Relataria emi
tisse parecer, o que já foi feito e está sendo encaminhado à
Mesa, mas para que, de logo, o Constituinte Manoel Mo
reira tome conhecimento, e a Casa, a Relataria conclui que,
em se tratando de matéria específica, o objeto do recurso
mereceu, por parte da Comissão de Sistematização - e aqui
está o problema - tratamento múltiplo, do qual resultaram
disposições conflitantes; pois que, se de um lado se ex
clui da competência concorrente da União, dos Estados,
aquela de criar juizados de instrução, de outro, estabele
ceu-se regra determinando a criação desses mesmos jui
zados e, ainda, admitiu-se implicitamente a figura da
instrução nos casos de pequenas causas cíveis e infrações
penais de menor potencial ofensivo.

Assim, entendo que a matéria deve ser objeto de corre
ção em segunda discussão, quando o Plenário poderá pro
mover, através de destaques e emendas, a adequação do
texto para fazê-lo correto, do ponto de vista lógico e do
ponto de vista jurídico, de acordo com o que dispõe o
art. 29, caput, do Regimento Interno da Assembléia Na
cional Constituinte.

V. Ex.a foi atendido e, conseqüentemente, a matéria
será dirimida no Plenário da Assembléia Nacional Cons
tituinte.
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o SR. CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA - Mui
to obrigado.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Obrigado a
V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên
cia acolhe o Parecer do Relator, ficando deferida a solu
ção da questão, já vencida, a nível da Comissão, para o
Plenário da Assembléia Nacional Constituinte.

Destaque n.O 002447-87 - Emenda n.o ES
25614-9, do Sr. Celso Dourado, "que substitui ex
pressões no art. 162 e § 1.° do Substitutivo 2".

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A emenda
em votação é a de n.v ES-25614 .do Constituinte Celso
Dourado. S. Ex.a propõe substituir no art. 162 a expres
são "polícias civis" por "polícias estaduais". E no § 1.0
declara:

"As polícias estaduais, destinadas ao policia
mento ostensivo e à apuração das infrações penais,
e os Corpos de Bombeiros são subordinados aos
Governadores de Estado, cabendo às guardas mu
nicipais a proteção do patrimônio municipal e a
função de auxiliares das polícias estaduais."

As guardas municipais não constam do texto, e a
emenda que propunha a sua inclusão, do Constituinte José
Tavares, foi retirada.

Com esses esclarecimentos, dou a palavra ao Consti
tuinte Celso Dourado, para o encaminhamento a favor.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente, Sras. e srs, Constituintes, de novo o assunto de
segurança pública, assunto de interesse de toda a comu
nidade brasileira. Estamos vivendo um momento crítico
nesta área e, naturalmente, a preocupação em democra
tizar a vida brasileira, sem dúvida alguma, tem uma rela
ção direta e íntima com o setor de segurança pública.

Tive oportunidade de conversar com muitos represen
tantes da Polícia Militar e da Polícia Civil, e pude consta
tar a seriedade, o desejo de todos em encontrar um bom
entendimento nesta área, de possibilitar à comunidade
receber o devido tratamento, a devida solídariedade e, so
bretudo, corrigir determinadas distorções que, sem dúvida
alguma, foram criadas em função do longo período auto
ritário que tivemos. Já pude dizer, diante desta tribuna,
'que muitos subtenentes, sargentes, estão no mesmo cargo,
no mesmo posto hierárquico, por mais de 15 ou 20 anos,
sem receber a devida promoção.

Sr. Presidente, sem dúvida alguma que essas distorções
têm, no mínimo, servido como desmotivação ao trabalho,
desmotivação ao serviço e à própria dedicação à comuni
dade.

Sr. Presidente, devo dizer aqui que conversei com
muitos colegas Constituintes, e todos fizeram a seguinte
afirmativa: realmente, isto aqui é o ideal, como também os
representantes da Polícia Militar e da Polícia Civil. Ao in
vés de criar e estimular esse conflito e o desentendimento
entre as duas polícias, nós propomos que haja um esforço
de unificação, para que todos os setores se comprometam
ao serviço, à dedicação e, sobretudo, 'que a polícia esteja
diretamente ligada à comunidade. Não acredito em segu
rança imposta, por mais armamento que possua, por mais
recursos técnicos que possua, se ela não é preparada, cons
cientizada à solidariedade, à comunidade, ao serviço à co
munidade, à dedicação. Trata-se de um setor da nossa
sociedade que merece todo o respeito, pela tarefa difícil
que realiza. Mas também o nosso acompanhamento e a
nossa crítica, para que determinadas distorções sejam su
peradas, e nós possamos encontrar um denominador co
mum nesta área, porque a sociedade brasileira está sofren
do uma onda tremenda de violência, e muitas vezes ela é

resultado da própria ação distorcida dos setores respon
sáveis pela segurança da sociedade.

Entendo, Sr. Presidente, que a comunidade tem que
estar intimamente relacionada, intimamente identificada
com a ação do policial. Propomos que, ao invés desta divi
são entre Polícia Civil e Polícia Militar, que seja dado um
primeiro passo, não para uma substituir a outra, mas
para que haja diálogo, entendimento; e que as duas as
sumam a responsabilidade do papel primordial, do papel
absolutamente essencial ao bem-estar da comunídade no
combate à violência, na repressão ao crime; e que não haja
razões para as acusações mútuas de que a Polícia Civil é
aquela que está intimamente ligada ao crime, à droga, ao
mau comportamento; e a Polícia Militar numa posição
de mais distinção, de mais consideração e até de mais
apoio, tendo, segundo os decretos-leis autoritários, a sua
ligação intimamente presa ao próprio Exército, comanda
da a inspetoria sob as ordens de um general, e que o posto
mais alto da hierarquia da Policia Militar é o posto de
coronel; Se ele tem um general como seu superior, sem
dúvida alguma, a sua dependência é total e absoluta.

Sr. Presidente fica aqui o apelo aos Srs. Constituintes
para que examinem essa questão, e possamos dar esse
passo inicial para resolver um grande problema da nossa
sociedade. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra, para encaminhamento contra, o nobre Constituinte
Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes a emenda do eminente Consti
tuinte Celso Dourado basicamente pretende - e ela está
redigida no texto e o livro publicado, considerando o
Substitutivo n.O 1 - ela pretende concentrar a atividade
policial brasileira em um só organismo, fazendo a con
centração, na Polícia Civil, da atividade do policiamento
ostensivo e da atividade do policiamento repressivo.

É tradicional no Direito Administrativo da Ordem
Pública brasileira a distinção entre Polícia Civil e Polícia
Militar, reservando à Política Militar a função do policia
mento ostensivo, e reservando à Polícia Civil a função do
policiamento repressivo. É a policia civil auxiliar do Poder
Judiciário e como tal, nomina-se normalmente em polícia
judicária, porque age, principalmente, em cima do fato
delituoso e na apuração das pessoas envolvidas.

É necessário que tenhamos e venhamos a manter essa
tradição brasileira, que tem funcionado no sentido de esta
belecer a distinção fundamental entre a polícia judiciária,
de um lado, e a polícia com função ostensiva de outro,
reservando às clássicas polícias mílítares a função do
polícíamento ostensivo e reservando à polícia civil a fun
ção da apuração da infração penal, como órgão auxiliar
do Poder Judiciário.

A tentativa feita e trazida, lucidamente, pela Emenda
do Constituinte Celso Dourado procura concentrar estas
duas atividades no que S. Ex.a denomina polícias estaduais.
Não há previsão nenhuma sobre a destinação das polícias
militares na emenda, daí porque, pela tradição brasileira
da existência da dupla atividade, que tem mostrado um
razoável funcionamento, dependendo de algumas corre
ções, encaminho contrariamente a emenda, no sentido de
que seja mantido o texto, para que possamos, oportuna
mente, vir a suprimir alguns dados do § 2.° e alguns dados
do § 3.° do art. 162, de tal forma a estabelecer nitidamente
a preponderância do policiamento ostensivo à polícia mi
litar e-a apuração das infrações penais à polícia civil.

É nesse sentido o encaminhamento, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a
palavra o nobre Relator José Fogaça, para falar em nome
da Relatoria.
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o SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, Srs.
Membros da Comissão de Sistematização, a Emenda
"Celso Dourado" é carregada da melhor das intenções
que seria a de dirimir possíveis conflitos entre a atua
ção da polícia civil e a atuação da polícia militar. Mas,
evidentemente, ela não tem viabilidade no terreno con
ereto, no terreno dos fatos. E lamentando ter que fazê
lo, mas rigorosamente presa à realidade indesmentível
hoje no Brasil, a relatoria se manifesta contrária à emen
da e, evidentemente, pela sua rejeição, ficando com o
texto.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra, pela ordem, o Sr. Constituinte Celso Dourado.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente, como temos outras emendas a respeito deste capí
tulo e deste título, nós estamos na expectativa de que
alguns passos concretos sejam dados nesta direção que
estamos sugerindo. Mas, em função de uma estratégia de
trabalho, retiramos a nossa emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Muito obri
gado a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra, pela ordem, o Sr. Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, sras. e Srs. Constituintes, há pouco menos
de treze anos, despedi-me desta Casa, desta mesma tri
buna, e afastei-me por completo das atividades políticas.
Voltei à plenitude do convívio com a minha família, com
os meus amigos, com a minha cidade, comigo mesmo,
e dispus-me a voltar depois de ter dito aqui, àquela época,
que eu me despedia com um "adeus" ou com um "até
um dia". Mas confesso a V. Ex.a, Sr. Presidente, que nunca
imaginei que fosse participar de uma Assembléia Cons
tituinte, alvo das piores e mais torpes campanhas exter
nas e internas, para procurar destruir o conceito da ins
tituição, atropelando pelo caminho o conceito de cada um
de nós.

Hoje, antes do encerramento dos trabalhos na parte
da manhã, o ilustre Líder do Partido Democrático Tra
balhista o nobre Constituinte Brandão Monteiro, veio à
tribuna: Sr. Presidente - e V. Ex.a poderá recorrer às
notas taquigráficas -, pura e simplesmente para veicular
uma notícia, ou uma informação, de que os empresários
teriam reunido 35 milhões de dólares para financiar o
movimento, a esta altura, da maioria da Constituinte,
conhecido como "Centrão".

Estou muito à vontade para falar, com absoluta inde
pendência e isenção, eis que não faço parte de~se movi
mento o que é notório. A meu ver, as coisas nao podem
ficar dessa forma. Não é possível que as coisas sejam di
tas e se percam no ar... E nada se faz contra esse lama
çal enorme que se vai cristalizando e salpicando suas in
fectas gotículas sobre cada um de nós.

Publícam-se nesses jornais, opiniões de juristas deca
dentes, empedernidos, que não acordara~ para .a. nova
época para o novo Brasil. (Palmas) Tudo ISSO VaI impu
neme~te sem uma palavra de resistência, sem uma pala
vra de l~ta! Aqueles que acusam têm o ônus da prova.
Nenhum de nós é obrigado a comprovar que é correto,
independente, digno, fiel ao compromisso que assumiu
com o eleitorado brasileiro.

Sr. Presidente, não posso mais silenciar. Conclamo a
V. Ex.a, que representa o que a vida pública brasileira
tem de melhor, para que, juntamente com o Presidente

Ulysses Guimarães, promovam o imediato desagravo desta
Casa, (Muito bem! Palmas) e mandem apurar as denún
cias aqui veiculadas pelo Colega Constituinte Brandão
Monteiro. Se S. Ex.a estiver mentindo, se S. Ex.a estiver
faltando com a verdade, que seja também punido, para
que possamos trabalhar com o coração aberto, o1hando
nos nos olhos e cumprindo, acima de tudo, o nosso de
ver. (Palmas)

Durante o pronunciamento do Sr. Adolfo Oli
veira, o Sr. Aluizio Campos, Primeiro-Vice-Presi
dente deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Monso Arinos, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Presidente
se associa de forma integral e absoluta à estranheza e à
repulsa com que o nobre Constituinte Adolfo Oliveira aca
ba de se manifestar - acredito que em nome de toda a
Casa - contra as agressões torpes de que está sendo víti
ma e objeto a Assembléia Nacional Constituinte.

Não estamos defendendo a nós mesmos; estamos de
fendendo a posição assumida por dezenas de milhões de
brasileiros que, cumprindo determinações tomadas pelo Po
der Legislativo anterior, manifestaram a sua opção nas
urnas pela escolha daqueles que seriam incumbidos de tra
çar os novos rumos da vida instdtucíonal brasfleíra. Esta
mos, aqui, cumprindo um dever que nos foi delegado pelo
povo e desprezamos aquelas palavras insensatas, ressen
tidas, daqueles que, não tendo conseguido chegar a esta
posição por mandato parlamentar, aqueles que não tendo
sido objeto da confiança popular, e embora, provavelmente,
tenham alimentado esta ilusória esperança, ousam mani
festar-se de público, não contra nós, mas contra o povo
brasíleíro que nos elegeu.

Falando como Presidente, eu digo aos meus queridos
colegas que nós temos que manifestar serenidade compla
cência, não isenta de certo sentimento de desp~ezo pelas
palavras que aqui são atiradas, pelas camadas de lama, pe
los punhados de lama que, querendo atingir este recinto
ficam depositadas nas portas deste edifício. '

Quero dizer aos Srs. Constituintes que o que está acon
tecendo hoje, na elaboração desta Carta Constitucional, é
qualquer coisa de tipicamente representativo do que acon
tece todas as vezes que uma Constituição se segue a anos
e anos de ditadura. As Constituições que se seguem aos
períodos ditatoriais, todas elas, expandem, transpõem,
ocupam, no seu texto, um espaço habitualmente muito
maior do que aquele que é destinado pelas limitações da
teoria constitucional. Essas Constituições integrativas
correspondem ao período de repressão, ao período de omis
são, ao período de diminuição da liberdade, no sentido da
manutenção de sistemas que representavam uma forma de
restrição àquílo que nós estamos expandindo. Isso não
acontece apenas conosco. São as constituições habitual
mente elaboradas ao termo de uma fase de restrição di
tatorial. O que está acontecendo conosco, aconteceu com
várias Constituições, fora do nosso País, quando se restau
rou a ordem que tinha sido suprimida por longos períodos
de repressão civil ou militar. Estou de acordo. Acabo de
receber delegação do meu emínene amigo, Relator Bernar
do Cabral, que diz: "V. Ex.a fala pelo iRelator, também,
que se honra da sua amizade." Agradeço ao Relator.

Srs Constituintes, nós não devemos nos surpreender,
não devemos perder a serenidade diante desses ataques
torpes, que não atingem a finalidade dos nossos objetivos.
Nós cometeremos, naturalmente, enganos, cometeremos er
ros, cometeremos excessos, como é natural naqueles que
vêm se manifestar ao termo de 20 anos de opressão, de
silêncio forçado, de submissão a normas impostas pelo
poder. Nós estamos representando a liberdade; nós esta
mos representando a esperança; nós estamos representan
do tudo aquilo que o País acumulou de ressentimentos, de
mágoas, de sofrimentos, tudo aquilo que tivemos que
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atravessar durante 20 anos de ditadura militar. :É natural
que isto ocorra. Insisto nesse ponto. Ouso dizer que in
sisto neste ponto, inclusive, como professor da Cadeira de
Direito Constitucional. Na história de Direito Constitucio
nal, é habitual que as Constituições que se sigam a lon
gos períodos de opressão política sejam excessivas na sua
forma, sejam, muitas vezes, excessivamente detalhadas no
seu conteúdo. Mas elas exprimem qualquer coisa que su
pera os tempos; elas exprimem qualquer coisa que domina
as cóleras; elas exprimem qualquer coisa que vence as in
vejas; exprimem qualquer coisa que despreza as ignomí
nias dos ataques desmesurados, desvairados, e exprimem,
realmente, todo o sol que vem do futuro.

Elas não se voltam para um passado de misérias,
elas não se voltam para um presente de inveja, de peque
nez moral, um presente que não pode deixar de nos cau
sar mágoa, surpresa, mas também desprezo.

Estou aqui falando no que acredito, com palavras im
provisadas, palavras que me sobem à garganta e que me
vêm à mente de uma maneira descontrolada, imprecisa,
mas há muito de qualquer coisa de preciso. Manifesto a
minha SOlidariedade total com a Constituinte brasileira
(Palmas!) e estou colocando esses homens que estão aqui
reunidos acima de qualquer ataque temporal, acima de
qualquer objurgatóría miserável, acima de qualquer insul
to desprezível. Não nos voltamos para aqueles cães que
ladram em torno de nós. Marchamos para a frente, em
busca do futuro. (Palmas!)

O SR. CONSTITli"INTE PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO 
Sr. Presidente, creio até que as palavras de V. Ex.a en
cerrariam o episódio. Todavia, eu gostaria de fazer uma
observação: a palavra patife é uma injúria e uma injúria
é um crime. Dizendo que esta é uma Casa de patifarias, o
professor Reale fez uma injúria a todos nós, se é que disse
essa palavra.

De modo que a minha pergunta a V. Ex.a é: se a Mesa
da Assembléia Nacional Constituinte, e V. Ex.a poderia
ser o portador dessa solicitação, não poderia fazer uma
interpelação ao professor Reale, para saber se ele confirma
ou não as suas declarações. Porque, evidentemente, pode
ter sido mal-entendido. Se fizermos assim, nós daremos ao
Professor ReaIe a oportunidade que ele não me deu em
1964, quando Secretário da Justiça do Governo Ditatorial
'que me demitiu a bem do Serviço Público, em um processo
inconcluso.

Faremos diferente, faremos o tratamento democrático;
perguntaremos a ele se ele de fato usou a palavra injuriosa.
Se a usou, a democracia tem meios de se defender e o fará.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi
dente.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Antes, eu res
ponderei ao Constituinte Plínio Arruda Sampaio.

O !Relator pede a palavra.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,

como o Constituinte Plínio Arruda Sampaio levanta uma
questão de Direito Penal, encontra-se nesta Casa, em visi
ta, um dos maiores criminalistas que eu tive a honra de
conhecer e com ele conviver, que é o Professor Carlos de
Araújo Lima, que se encontra na bancada das autoridades
e que a Presidência poderia consultá-lo, porque ele tem
mais de 50 anos de advocacia neste campo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obri
gado. A presidência fará isso oportunamente.

Eu queria apenas acentuar ou ajuntar qualquer coisa.
Não quero ser precipitado, nem injusto, com o Professor
Miguel Reale. Eu tenho, como estudioso do Direito, admi-

ração pelos seus trabalhos. Considero o Professor Miguel
Reale um homem que tem uma formação jurídica e uma
obra juríôíca, que vai além dos trabalhos propriamente
científicos do Direito e que entra no terreno da Filosofia
do Direito. Ele é, talvez, o representante mais verdadeiro
da Escola do Direito Filosófico do Brasil. Ponho muito em
dúvida que ele se tenha manifestado da maneira por que o
fez. De maneira que eu, pessoalmente, através deste mi
crofone, peço ao Professor Miguel Reale que confirme, ou
que desminta as expressões que lhe foram atribuídas.
(Palmas)

Peço ao Professor Miguel Reale, em nome da admira
ção que lhe devoto e da amizade 'que nos une, que esclare
ça esse assunto, porque será uma decepção tão grande
para mim, como é uma surpresa para V. Ex.as, que um ho
mem dessa eminência, desse passado, dessa responsabili
dade de Professor da Faculdade de Direito de São Paulo,
que é, com a de olínda, o segundo templo de estudo jurídi
co neste País, tenha feito essa declaração. A Faculdade
de Direito de São Paulo surgiu a 11 de agosto de 1827, como
uma das glórias da nossa tradição intelectual. Ele é um
Professor daquela Faculdade e tem acompanhado a vida
politica. Divirjo das suas posições pró-fascistas, no perio
do em que ele foi integralista e não tomo parte nas censu
ras que lhe fazem a esse respeito. Dirijo-me ao jurista, di
rijo-me ao Professor, ao meu colega, e pergunto-lhe daqui,
das alturas desta Mesa, à importância da sua posição em
São Paulo, se ele sustenta as injúrias que nos assacou,
Nesse caso, estarei plenamente de acordo com a posição do
Professor Plínío Arruda Sampaio. Mas espero ainda que
ele tenha oportunidade de se justificar, não perante nós,
mas perante o Brasil, perante a opinião pública do Brasil.
A opinião pública do Brasil terá, neste episódio, uma opor
tunidade de se manifestar se espera ou não a democracia.
Ela terá oportunidade de nos dizer se acredita ou não na
democracia, porque se a democracia não estiver aqui, onde
está hoje neste País, eu pergunto: (Palmast) onde estará
hoje? Em que local ela se esconde? Em que desvão ela se
mete? Em que posição ela se esconde, e se mistifica, e se
fantasia? Ou a democracia está aqui, e isto é autêntico e
representa a democracia brasileira, ou o Brasil é um País
impossivel de alcançar a forma democrática de GOverno,
porque nós estamos aqui investido de uma função demo
crática de organizar uma Constituição. Até hoje, não se
apresentou um só fato concreto que venha, de qualquer
maneira, trazer qualquer apoio às infâmias que contra nós
foram assacadas, Então, temos que dizer se nós hoje, que
não representamos a democracia no Brasil, o futuro demo
crático do Brasil, onde se esconderá essa misteriosa figu
ra, essa misteriosa instituição, esses misteriosos persona
gens? Onde? Na imprensa? Que imprensa? Que espécie
de imprensa? Na voz de indivíduos que nós não conhece
mos? Que espécie de individuos? Nós não somos aqui pes
soas, somos representantes; não somos aqui indivíduos,
somos aqui escolhidos pelo povo e se nós não podemos fa
lar com o respeito do povo, a quem o povo vai respeitar
neste Pais neste momento? A quem o povo poderá oferecer
o seu respeito e a sua admiração se não for a este cená
culo, a este grupo de homens que ele escolheu, elegeu e
enviou para cá, no mais limpo dos pleitos que se têm veri
ficado neste País? Ou somos a representabilidade brasilei
ra, ou somos a democracia do Brasil, ou o Brasil é um
País perdido para a democracia, é um País sem esperança
para a democracia, é um País afundado no lamaçal, no
lodo da injúria espúria, miserável, que solta de qualquer
maneira para atingir objetivos não confessados, que são
os objetivos dos interesses comprometidos, os objetivos das
falsas esperanças, que não permitiriamos que façam, os
objetivos das falsas esperanças democráticas.

Srs. Constituintes, unamo-nos todos, serenidade sim,
tranqüilidade sim, porém, fraqueza não, covardia não, fu
ga não. Vamos reagir contra o que nos ataca, porque, se
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nós cedermos, o País não tem esperanças. (Muito bem!
Palmas prolongadas)

Prossegue-se a sessão.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O EiR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra, pela ordem, o nobre Constituinte Aldo Arantes.

O SR CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi
dente, estou aqui com um requerimento assinado por mais
de cinqüenta Constituintes, e não tive a oportunidade de
estar com todos, ainda. Esse requerimento se relaciona
exatamente com a questão levantada por V. Ex.a e por
vários Constituintes. O problema é que esta Assembléia
Nacional Constituinte não pode ficar sem dar uma respos
ta a esses ataques caluniosos. Mas não é suficiente, Sr.
Presidente, que essa resposta seja dada aqui, interna cor
poris, é necessário que o povo brasileiro tenha conheci
mento, através dessa sua energia, dessa sua firmeza, do
que está ocorrendo.

Já houve uma solicitação, feita por mim, quando
estava presídíndo os trabalhos o Constituinte Jarbas Pas
sarinho, para que o Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte convocasse uma cadela de televisão, de uma
hora, para que a Assembléia Nacional Constituinte, en
quanto institUJição, pudesse se defender. Os ataques estão
cada vez ganhando mais volume, maior amplitude, e a
Assembléia Constituinte não se defende.

No meu entender, é um absurdo completo.
Hoje, fiz uma questão de ordem ao Constituinte Jar

bas Passarinho, e S. Ex.a me respondeu: Deputado Aldo
Arantes, o Sr. é Minoria e eu também sou Minoria.

Quero, portento, pedir a V. Ex.a, como presidente
da Comissão de Sistematização, como homem que com
:preendeu o significado para resguardarmos a autoridade
política da Assembléia Constituinte, único Poder, hoje,
que tem condições de ter uma respeítabãlídade ;perante
o povo brasileiro. Mas, ou ela se faz respeitar, ou não
será respeitada. E a forma de se fazer respeitar é fazer
com que o povo brasileiro tenha conhecimento do que
está acontecendo aqui. Infelizmente, o povo está sendo
desínformado; o povo brasileiro não sabe do que aqud
está acontecendo, 'B, até agora, a Assembléia Nacional
Constituinte, de maneira institucional, formal, oficial,
não tomou medidas para preencher essa lacuna.

Quero, portanto, em nome desses 50 Constituintes
- mas não tenho dúvida, da quase totalidade, ou da
totalidade dos Constituintes - solicitar a V. Ex.a que
interfira, como Presidente- da Comissão de Sistematiza
ção, ;para que, no tempo o mais rápido possível, haja um
horário de televisão, para que, de maneira formal, a
Assembléda Nacional Constituinte possa se dirigir ao
povo contra essas ealúnãas, mostrar o sentido político
d-essa campanha contra ela e explicar ao povo o que
está, de fato, acontecendo aqui.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em resposta

ao nobre Constituinte, direi que sua intervenção implica
numa !proposição e, portanto, solicito que S. Ex.a a for
malize devidamente, a fim de apresentá-la à Mesa, que
a submeterá ao Plenário da Comissão.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Lysâneas
Maciel.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, V. Ex.a, ;praticamente, esgotou o assunto da
soberania, da independência e da dignidade ~esta As
sembléia, mas resta perguntar agora, Sr. Pil"esadente, o

que há por trás desses ataques à Assembléia Nacional
Constituinte.

Sr. Presidente, temos aqui parte da resposta. Acaba
de ser firmado nos Estados. Unidos, um acordo entre o
ooverno do Brasil e o comitê de assessoramento dos
bancos credores a respeito da normalização das relações
entr-e o Brasil e a comunidade financedra internacional.

Sr. Presidente, o acordo é vergonhosamente avíltante
para o País, estamos pedindo mais dínheíro, agora que a
Argentina está tentando repelir essa Ingerênela nos seus
assuntos internos, no seu desenvolvimento, o Brasil, ape
sar daquelas declarações bombástdcas, apesar daquelas
declarações altissonantes, na verdade, o Brasil foi lá de
;pires na mão, ou de 'calças na mão para firmar o acordo
com os credores internacionais, Ex.a E o grav;e disso tudo
é que estamos aqui na Assembléia Nacional Constituinte
absorvidos por uma série de ataques, aparentemente ãnex
plícáveís, aparentemente nos acusando de xenofobia nas
nossas resoluções, quando um presidente de um cartel
interna-cional mandou às favas a legislação brasilei-ra,
mandou àSJ favas- o Presidente da República, mandou às
favas o Ministro da Fazenda; o Presidente da organiza
ção Autolatina, hoje, diz que não vali. obedecer às leis do
País, esse mesmo homem que esteve envolvido nos eseân
dalos internacionais dOI Brasílínvest, quando dínheíro
brasileiro foi carreado para o exterior, diz que não obe
dece à lei neste País. (Palmas)

Agora, Sr. Presidente, por que nós estamos aqui absor
vidos em coisas que muitas vezes nos. desviam do que
está acontecendo neste País? Então eu quero chamar a
atenção, Sr. Presidente, eu não vou ler todas as cláusulas,
mas foi adotado a líbor, e, acima da líbor, que já é uma
taxa exageradamente grande para um País como o Brasil,
sem maiores riscos, sobre ela há uma ;penaldzação, 81'.
Presidente, e é dinheiro pa;ra pagar débito, para ;pagar
juros retroativamente a fevereiro, sem perder qualquer
coisa. Até aí, Sr. Presidente, é um procedimento normal.
Onde está a segurança nacional? Onde estão esses mili
tares que permitem isso?

Sr. Presidente, ainda diz mais. o seguinte: "o Governo
no Brasil se compromete a ampliar a sua coop-eração junto
com a comunidade financeira internacional como um
meio de assegurar financiamento externo adequado para
seus objetivos de crescimento econômico. Neste contexto
o Brasil vai procurar um programa do Fundo Monetário
Internacional para apoiar seu programa econômico."

E nós estamos sendo desviados por essa série de me
didas, Sr. Presddente, e aqueles que julgam que muitas
vezes nós falamos com radicalismo, quando nós pergun
tamos: onde esses militares que dominam toda a finança,
os aspectos, econômicos deste País. Onde estão os Delfim
Netto? Onde estão os Roberto Campos? E esses outros que
vêm de longe da Pátria, Sr. Presidente, estão no "centrão",
tentando desestabflízar esta Assembléía Nacional Consti
tuãnte,

Vou além, Sr. Presidente. A opinião não é minha,
mas do Sr. Arthur Schlesinger, Ministro do Governo
Kennedy. Diz o seguinte:

"Se o critério do Fundo Monetário Interna
cíonal tiv-esse determinado o procedimento do
Governo dos Estados Unidos, no século XIX, nos
sa economia jamais teria atingido o grau em que
está."

E, pregando essa política monetarísta, dura, íntlexível
e insensível, diz ainda o Ministro Arthur Schlesinger, no
s-eu livro "Noventa Dias" - e notem bem a dureza da
expressão:

"Se tivéssemos pregado a filosofia monetarís
ta, os Estados Unidos e o seu Governo estariam
na posição de uma prostituta" - é a expressão
literal do livro de Arthur Schlesinger Jr. - "que,
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de repente, depois de fazer as suas economias
com o seu ganho ilegal, acreditava que a virtude
:pública exigia o fechamento dos bordéis naquele
país."

É isso o que quer o FMI, Sr. Presidente: na calada
da noite. firmam-se vários acordos internacionais. E esses
que agora mesmo gritam para que não se fale nisso, é por
que estão, realmente mancomunados. São os mesmos
homens que tanto mal trouxeram a este País que, agora,
querem contribuir para a sua desgraça.

O acordo foi fechado, Sr. Presidente, enquanto dis
cutimos, aqui, muitas vezes, coisas sem maior importân
cia. E, nesse ataque ao sistema representativo, não se en
controu, até hoje, na civilização contemporânea, um suces
sor à altura do sistema. Por isso é que estamos preocupa
dos, Sr. Presidente, com os nossos erros. E agora, de
repente, quer falar-se na modificação daquilo que essa
Assembléia conseguiu a duras penas, que essa Assembléia
conseguiu depois de muita luta e até com uma participação
popular incipiente, mas que começa a declinar rumos para
o futuro procedimento deste País.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - V. Ex.a tem
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
compreendo as preocupações dos nobres colegas. Estou de
acordo com muitas das observações já feitas, mas quero
lembrar que temos uma obrigação fundamental perante
o povo, que é votar. Nós temos, agora, tempo limitado e
muita matéria a ver.

De modo, Sr. Presidente, que pediria a V. Ex.a que
apesar do entusiasmo dos nobres Colegas, que passemos
aos nossos trabalhos, que é a melhor resposta que. P?de
mos dar àqueles que denigrem o nome da oonstttuínte.
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) (Fazendo soar
a campainha) - Prossegue a Sessão.

O Constituinte José Genoíno requer preferência para
o Destaque n.o 0406/87, de autoria do mesmo nobre COl~s
tituinte relativo à emenda, art. 162, § 1.0, I, de um dís
positiv~ que ele menciona.

Em votação a preferência. (Pausa)
Está aceita.
Tem a palavra o Sr. Constituinte José Genoíno.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre

sidente a emenda de nossa autoria que diz respeito ao
inciso Í do § 1.0 baseia-se em rejeitar uma tradição que
foi inco~porada ao sistema policial brasileiro, do conceito
de ordem politica e social. Mas nós temos, Sr. Presidente,
neste Título algumas emendas importantes que merecem
ser votadas ~ discutidas com tempo suficiente. Penso que
foi produtivo o tempo que gastam.os _aqui para ouvi~ a
manifestação dos membros da Comlss~o contra essas in
júrias essas infâmias daqueles que estao contra a Assem
bléia 'exatamente por algumas coisas que ela tem de posi
tivo.' Nesse sentido, para dar prosseguimento a outras
emendas que têm importância maior e atendendo ao ape
lo de alguns companheiros, retiro o destaque.

Destaque n.? ll07929-87 - Emenda n.? ES
32015-7, do Sr. Paulo Ramos e co-autoria dos Srs.
Hélio Rosas José Maria Eymael, Ibsen Pinheiro,
e Siqueira Campos, "que acrescenta parágrafo 1.°
ao art. 194 do ISubstitutivo 1 (art. 162, Titulo V,
Capítulo llI, do Substitutivo 2)". (366.a votação)

SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Requerimento
de preferência para votação do Destaque n.O 7929 do nobre
Constituinte Paulo Ramos, relativo à Emenda n.o 32015/7.

Em votação a preferência. (Pausa) Concedida.

Com a palavra o. nobre Constituinte Paulo Ramos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, estou subindo à tribuna
e recebendo a recomendação do ilustre Constituinte Sena
dor - que considero meu amigo - Nelson Carneiro, no
sentido de que seja breve na minha exposição. Entretanto,
pretendo utilizar o tempo regimental, com o máximo
respeito ao Constituinte Nelson Carneiro, visto que, con
forme palavras proferidas pelo Constituinte José Tavares,
a segurança pública hoje é uma das grandes reívíndícações
da sociedade brasileira. Sabemos perfeitamente bem que
o crime e a violência verificados, hoje, nos grandes cen
tros urbanos, é conseqüência natural deste modelo econô
mico e da injustiça social que prevalece em nosso País.
De qualquer forma estou defendendo essa emenda, que
também é subscrita pelos Constituintes: Hélio Rosas, José
Maria Eymael e Ibsen Pinheiro, fazendo questão de frisar
que essa emenda é semelhante àquela retirada pelo Cons
tituinte José Tavares, com algumas pequenas modifica
ções.

Precisamos compreender que a segurança pública,
hoje, é uma matéria que exige uma observação pelo lado
político, mas uma observação, também, pelo lado profis
sional. Sabemos que, no Brasil, o modelo policial caminha
para a duplicidade das polícias: uma polícia chamada civil,
responsável pelas atividades ligadas à apuração das in
frações penais, isto é, a Policia Judiciária. Faço questão
de frisar que a polícia que assume a responsabilidade das
apurações das infrações penais, nada mais é do que a Polí
cia Judiciária, porque a apuração das infrações penais
significa também Polícia Judiciária. E uma outra polícia,
que convencionou-se chamar de Polícia Militar, em fun
ção da sua estrutura, baseada na hierarquia e na disci
plina, que tem a responsabilidade de promover a ação
preventiva, através do policiamento ostensivo. Temos, en
tão, duas polícias que devem ser complementares, que
devem atuar de forma harmônica. Não podemos ter um
modelo de polícia baseado na duplicidade da polícia, mas
que sejam policias conflitantes. Precisamos de um texto
constitucional que torne as polícias complementares e har
mônicas. Não podemos admitir, não podemos aceitar, não
podemos compreender o que acontece, especialmente nos
grandes centros urbanos, onde, por indefinição de compe
tência, as polícias se conflitam e perde a sociedade, por
que perde a qualidade do Serviço de Segurança Pública.

Procurei, com esta emenda, dar harmonia e comple
mento às duas polícias. E nada mais fiz do que trazer
para o texto o que consta do Substitutivo I, elaborado
pelo Relator, que na verdade tinha a marca da proficiên
cia, tinha a marca da harmonia. O texto que apresento aos
Srs. Constituintes, além de tornar as polícias harmônicas
e complementares, também dá uma destinação constitu
cional ao Corpo de Bombeiros. É preciso que todos saibam
que no Rio de Janeiro, como também no Distrito Federal,
os Corpos de Bombeiros não estão incrustados, não per
tecem às Polícias Militares.

Entendo também que a atividade do Corpo de Bom
beíros nada tem a ver com as atividades de Policia Militar
e com as atividades de Polícia Civil. Jjj preciso que, em todas
as unidades da Corporação, o Corpo de Bombeiros seja uma
corporação independente, para que possa desenvolver as
suas atividades.

Então. temos no texto o seguinte:

"As Polícias Militares destinadas ao policia
mento ostensivo, isto é, à ação preventiva; as po
lícias civis destinadas à apuração das infrações
penais; e os corpos de bombeiros militares destina
dos às atividades de defesa civil, são subordinados
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aos Governos dos Estados, dos Territórios e do Dis
trito Federal, cabendo às guardas municipais a
proteção do patrimônio municipaL"

É preciso ser dito que esse texto, além de dar às ativi
dades de segurança pública aquilo que é exigido pela so
ciedade, além de dar essa harmonia, ainda enxuga o
texto constitucional.

Vou abordar, para concluir, Sr. Presidente, um tema
que tem sido motivo de preocupação de alguns. Faço
questão de dizer que, neste texto, as policias militares e
os corpos de bombeiros deixam de ser forças auxiliares de
reservas do Exército.

E porque que é importante essa desvinculação? É
preciso ser dito com todas as letras que o texto constitu
cional já preserva a União de qualquer açodamento de Go
vernador de Estado. Sei que alguns, nesta Casa, manifes
tam a preocupação com o fato do surgimento ou do ressur
gimento de polícias militares extremamente fortalecidas e
que possam, de alguma forma, afrontar o poder da União.

Neste texto, em todo o texto do Substitutivo 2, essa
verdade não se realiza, porque não é verdade. Cabe à
União legislar privativamente sobre a organização, sobre
convocação e sobre mobilização de polícias militares e cor
pos de bombeiros. E na destinação constitucional de For
ças Armadas - que já foi aprovada -, as Forças Arma
das têm a responsabilidade na manutenção da lei e da
ordem, mas por iniciativa de um dos poderes constitucio
nais. E o poder constitucional que tem possibilidades de
solicitar a interferência das Forças Armadas é o Governo
do Estado, em relação às polícias militares.

Se não queremos um Governo de Estado fortalecido, a
ponto de afrontar à União, também não podemos querer
a quebra de um princípio federativo e da autonomia dos
Estados-membros da Federação. Precisamos compreender
que, hoje, a aprovação deste texto que ofereço à aprecia
ção dos membros da Comissão de Sistematização é um tex
to que corresponde a todas as expectativas. É um texto que
há de consagrar a importância da segurança pública e há
de consagrar o princípio federativo,

E para que todos compreendam, para que não haja
qualquer dúvida, leio de novo o texto, porque este texto,
sim, corrssponde, inclusive, a todas as aspírações d.as cate
gorias profissionais envolvidas na segurança publica. En
tão, o texto que será submetido à votação é o seguinte:

"As polícias militares destinadas ao polícía
mento ostensivo, isto é, a policia preventiva: as
policias civis, destinadas à apuração das infrações
penais' a polícia judiciária e a polícia repressiva
que é ~ nome completo - e os corpos de bombei
ros destinados às atividades de defesa civil, são su
bo~dinados aos Governos dos Estados, dos Territó
rios e do Distrito Federal, cabendo às guardas mu
nicipais a proteção do patrimônio municipal."

Srs. membros da Comissão de Sistematização, sabemos
o que significa a segurança pública; sabemos o que signi
ficam os confrontos existentes entre polícias civis e milita
res nas diversas Unidades da Federação. Precisamos dotar
a Nação de um texto de segurança pública que se compa
tibilize 'com as perspectivas de uma polícia moderna, com
as perspectivas de uma policia avançada, com as perspec
tivas de uma segurança pública eficiente e que possa fazer
com que, as corporações policiais sejam respeitadas e dig
nificadas.

Peço a todos a compreensão, peço a todos o apoio, por
que não podemos, neste momento, deixar de observar o
significado dessa emenda.

Muito obrigado. (Muito bem! Palmas)

o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte ottomar Pinto, para se manifes
tar contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

Segurança pública é pressuposto de bem-estar geral e
de bem-estar social. Nós entendemos que, realmente, o
Constituinte Paulo Ramos colocou de forma bem sistemá
tica a dívísâo das atribuições das diferentes policias. Mas,
fazemos reparo à emenda de S. Ex.a num ponto que colo
co aqui à consíderação e à reflexão dos presentes: sabemos
que existem as justiças estaduais, mas existe o Tribunal
de Recursos a nível federal, para fazer a uniformização da
jurisprudência, de tal sorte, que apesar de haver essa sis
tematização bem definida, peca a sua emenda por uma
condição básica. li: que retira as polícias militares da sítua
ção de forças auxiliares de reserva do Exército. Isto, por
quê? Porque a Inspetoria Geral de Policia do Exército é o
órgão que faz a uniformização das polícias, no que tange a
equipamento, no que tange a efetives. Apesar do Consti
tuinte Paulo Ramos haver asseverado que em capítulos
anteriores, nas atribuições legislativas da União competia
lhe regular determinadas atribuições de policia, as atri
buições capituladas na competência da União são res
tritas apenas à organização e à mobilização. Tivemos a ex
periência de antes de 1930, quando Estad{)s mais poderosos
tinham verdadeiros exércitos, em número, em efetivo, em
armamento e munição superiores ao poder de fogo e mobi
lização ao do Exército Nacional. E o Exército vivia acuado
em pequenas guarnições espalhadas pela imensa vastidão
territorial elo Brasil. E foi realmente difícil conter os sur
tos de rebeldia que ocorreram nos Estados. De modo que
é fundamental, é importante, é um imperativo de segu
rança que não fere o princípio federativo. Federação sig
nifica equilíbrio, significa uniformidade entre os Estados
membros da organização federal. Deixar sem uma unifor
mização, sem uma padronização efetuada por 'quem tem
competência e sabedoria para fazê-lo, no caso a Inspeto
ria Geral do Exército, é criar desequilíbrio de forças entre
Estados-membros, muitas vezes vizinhos. Ao contrário do
que assoalhou o nobre Constituinte Paulo Ramos, é dese
quilibrar as forças do sistema federativo, é contribuir até
mesmo para pôr em cheque a hegemonia das Forças Ar
madas, como principal lastro de defesa e de manutenção
das instituições nacionais.

Por isso, encaminho contra a emenda do nobre Consti
tuinte Paulo Ramos.

O SR. PiRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a pa
lavra, para encaminhar favoravelmente, ao Sr. Cons
tituinte José Tavares.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Pre
sidente e Srs. Constituintes:

Por COincidência ou por ironia do destino, exatamen
te no instante em que a Assembléia Nacional Constituin
te está discutindo a segurança pública, esta mesma As
sembléia vê-se às voltas com uma calúnia que constitui
crime. Vejam, portanto, a importância deste assunto.
Coincidentemente, no momento em que nós estamos aqui
procurando definir o que é segurança pública, quais os ór
gãos que a compõem, quais as suas atribuições, esta Casa
está praticamente sendo vítima de uma agressão, de uma
infração. Mas o que está realmente em questão nesta ho
ra, especiíicamente, é uma emenda de autoria do Consti
tuinte Paulo Ramos, que, a meu ver, é uma emenda que
deve ser acolhida, na medida em que ela define, de manei
ra clara, quais são os órgãos que compõem a segurança
pública, quais as Suas atribuições, e para mim, ela deixa
também, de maneira muito clara e definida, a autonomia
dos Estados, no que diz respeito à responsabilidade da se
gurança pública, ao desvincular do exército, as polícias mi
litares Acho que segurança pública é um assunto estrita-
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mente ligado aos interesses dos Estados, por isso, ela
tem esse aspecto positivo. Todavia, temos outras emendas
que, a seguir, serão examinadas, temos o texto do Relator
Bernardo Cabral que continua, a meu ver, sintetizando o
que de melhor se conseguiu até aqui; agora, na ausência
de uma outra possibilidade de aprovação, de análise de
outro texto, reservo-me o direito de ficar com a emenda
Paulo Ramos.

Mas, repito aqui o que disse, por ocasião da desistên
cia da análise da minha emenda, que tem muita semelhan
ça com a emenda do Constituinte Paulo Ramos: temos
uma grande responsabilidade, porque somos detentores
de mandatos, fazendo o melhor, cumprindo fielmente com
as nossas obrigações, procurando ser o mais honesto pos
sível, temos sido alvo de criticas, incompreensões, injus
tiça e maldades. Imaginem Srs. se não soubermos, em
momentos como este, decidir da melhor maneira possível,
escolher o que é melhor para o País, que tipo de análise,
que tipo de crítica não haveremos de receber.

Portanto, concluo, conclamando os meus companhei
ros a aprovar esta emenda que, na falta de uma outra, é a
que melhor sintetiza as preocupações que deveremos ter
com a segurança pública, que é coisa séria e que preocupa
a qualquer um de nós no dia-a-dia.

Portanto, Sr. Presidente, nobre Relator, V. Ex.a que
ao elaborar o seu texto procurou traduzir o que sentia, com
o que concordo, que melhor se aproxima dos interesses de
todas as instituições; caso no final dos trabalhos da reu
nião de hoje não consigamos, de maneira alguma, manter
o seu texto, acho que o texto do Constituinte Paulo Ramos
vem de encontro aos anseios e as aspirações das institui
ções que compõem a segurança pública em nosso País.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra
o Constituinte José Maria Eymael, por cessão do Consti
tuinte Gastone lRighi.

O SR. CONSTITl.;'INTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente ocupo a tribuna apenas para prestar uma in
formação, 'que faz justiça à posição do Constituinte Hélio
Rosas. S. Ex.a hoje, pela manhã, quando celebramos um
acordo com o Constituinte Paulo Ramos, tinha a sua emen
da colocada na lista em primeiro lugar. Dai o fato de o
Constituinte Hélio Rosas ter também assinado a emenda
do Constituinte Paulo Ramos.

Faço esta colocação em nome do Constituinte Hélio
Rosas.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, fui citado nominalmente e gostaria de dar a se
guinte explicação: o Constituinte Hélio Rosas estava a par
de que o meu destaque seria votado primeiro, porque eu,
na parte da manhã, consultando o Constituinte Jarbas
Passarinho, que presidia os trabalhos, obtive a informação
de que a minha emenda, por ser mais abrangente, seria
votada primeiro. Na primeira relação distribuída pela Me
sa, as emendas estavam ordenadas de acordo com o que
está sendo encaminhado. O Constituinte Hélio Rosas es
tava a par, sim.

o SR. PiRESIDENTE (Afonso Arinos) - COm a pala
vra o Sr. Relator.

O SR. IRELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, quero chamar a atenção dos membros
da Comissão de Sistematização para a emenda Paulo Ra
mos, com toda a admiração que a relatoria possa a S. Ex.a
tributar, ela tem as seguintes implicações:

Primeira: se aprovada a emenda Paulo Ramos, ela
prejudicará as Emendas José Maria Eymael e Hélio Ro
sas. Atentem bem V. Ex.as, porque está havendo uma con
ciliação entre essas emendas.

Segunda: o Constituinte Paulo Ramos, no seu § 1.°
exclui as polícias do Distrito Federal e dos Territórios re-

derais, o que importa criar o seguinte problema: se
as Polícias Militares são subordinadas aos Governos esta
duais e ficam excluídos o Distrito Federal e os Territórios
federais, cabe a esta relataria chamar a atenção para esse
aspecto.

Porém, o aspecto principal é que a emenda Paulo Ra
mos suprime os parágrafos 2.0, 3.° e 5.° do Substitutivo
atual, ou seja, ficarão sem sentido as definições: "para a
Polícia Civil", "para a lei 'que vai disciplinar" e "para as
guardas municipais" que S. Ex.a englobou no § 1.°, supri
mindo as demais.

Chamo a atenção dos Srs. Constituintes, porque este
equívoco na votação poderá importar um sério prejuízo
às composições que estão sendo feitas e que atenderá de
um lado tanto à Polícia Militar quanto à Polícia Civil.

Por essa razão, Sr. Presidente, e entendendo que era
meu dever chamar a atenção dos Srs. Constituintes, a rela
toria vota contra a Emenda Paulo Ramos, na qual reco
nhece mérito mas contra ela é obrigada a se manifestar.

a voto da Relataria é não, pelos prejuízos 'que a emen
da causará.

O SIR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Relator dá
parecer contrário.

Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIlvr os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Artur da Távola, Carlos Mosconi, Oelso
Dourado, Cristina Tavares, Fernando Lyra, Francisco Pin
to, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Herrmann Neto,
José Paulo Bisol, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelton
Friedrich. Oswaldo Lima Filho. Paulo Ramos, Renato
Vianna. Virgildásio de Senna, Antonio Mariz, Jorge Hage,
José Tavares. Miro Teixeira, Octávio Elísio, Vilson Souza,
Brandão Monteiro José Maurício, Luiz Salomão, PUnia
Arruda Sampaio, José Genoíno, José Maria Eymael, Aldo
Arantes. Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram NAO
os seguintes Senhores Constituintes: Almir Gabriel, Ber
nardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Egídio Ferreira Lima,
Fernando Bezerra Coelho, Fernando Garparian, João Cal
mon. José Richa, José Serra, José Ulísses de olíveíra, Ma
noel Moreira, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Pimenta da
Veiga, Raimundo Bezerra, Wilson Martins, Délio Braz, Eu
clides Scalco. Israel Pinheiro. João Agripino, José Carlos
Grecco, Michel Temer. Roberto Brant, Ziza Valadares,
Afonso Arinos. Alovsío Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos
Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Francisco
Dornelles. Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José
Santana de Vasconcellos. Anníbal Barcelos, Luís Eduardo,
Mário Assad. Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Sandra Caval
oantí, EIlOC Vieira ,Furtado Leite, Jofran Frejat, Jonas Pi
nheiro, José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Valmir Cam
nela, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson
Peres. Jarbas Passarinho, Virgílio Távora. Adylson Motta,
Fr::tncisco Rossi, Gastone Righi, Ottomar Pinto Adolfo Oli
veira e Antonio Farias. ABSTENÇãO do Se:n:hor Consti
tuinte José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 33 Constituintes'
votaram NÃO 59 Constituintes; abteve-se de votar 1 Cons~
tituinte. Total: 93 votos. O destaque foi rejeitado.

, ~ SR CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presídente, nos termos regimentais eu requeiro a V. Ex.a
a palavra, porque fui citado nominalmente pelo Consti
tuinte Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre ,Constituinte Brandão Monteiro.

O SIR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEmO - In
felizmente, tenho a impressão de que S. Ex,a não estava
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na sessão da manhã quando levantei a questão. Eu sou
um homem que tenho responsabilidades. Não acusei nenhum
Parlamentar de que estaria recebendo recursos de qual
quer origem, porque, se soubesse, denunciaria, diria o no:
me e a quantidade do dinheiro recebido. O que eu disse fOi
que os jornais estão publicando -que a União Brasileira
dos Empresários fez uma caixinha de 35 milhões de dóla
res para influenciar na Constituinte e que teria alugado 4
andares de um tradicional hotel desta cidade para reu
nião de um grupo de Parlamentares. Diante deste fato,
falei que a Assembléia Nacional Constituinte deveria apu
rar essas denúncias solicitei até que as Lideres do Centro
Democrático desme~tissem o fato, porque eu me sinto tam
bém atingido, Sr. Presidente, porquanto sou Constituinte.

Não fiz aqui nenhuma acusação, porque não tenho pro
vas desses fatos Os jornais que publicaram foram O Esta
do de S. Paulo e a Tribuna da Imprensa.

Era esta a explicação que eu queria dar a V. Ex.a como
Presidente, porque não estava pela manhã, como a todos
os meus pares.

E, ainda, uma questão de ordem, Sr. Presidente.
Ontem o Senador Fernando Henrique Cardoso, presi

dindo os trabalhos da Constituinte em função de um
lobby que se estabeleceu dentro do plenário, quando, na
quela oportunidade, juízes, ministros, desembargadores e
outras categorias aqui estavam importunando os Consti
tuintes, inclusive o nobre Senador Jarbas Passarinho de
terminou que a segurança não permitisse que, aqui dentro
do Plenário, estivessem pessoas que não fossem aquelas
explicitadas pelo regimento, tais como parlamentares, ser
viço de segurança e jornalistas credenciados.

Lamentavelmente, hoje, neste momento, novamente o
Plenário é invadido, inclusive com a presença ilustre do
Sr. Romeu Tuma, que é delegado de polícia, cI;efe de po
lícia federal, e não é parlamentar. Portanto, nao pode es
tar aqui no momento em que se está votando - não só
ele como outros - o papel da polícia, o papel das Forças
Armadas e o papel das polícias militares.

Ontem, o Presidente Fernando Henrique Cardoso fran
queou as galerias para aqueles que estavam dentro do
Plenário, e não eram parlamentares.

Requeiro de V. Ex.a a mesma atitude com relação às
pessoas que estão aqui fazendo lobby, importunando-nos.

O SR PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O nobre Cons
tituinte acaba de dar explicações a respeito do que aqui
se comentou, sobre declarações de S. Ex.a, havidas na
reunião de ontem. Mas S. Ex.a hoje juntou que existem
pessoas que estão novamente ocupando posições no plená
rio contra as normas do Regimento, contra as normas ha
bituais de qualquer plenário, de qualquer Congresso de
mocrático. Conseqüentemente, convido as pessoas que aqui
se encontram nessa situação para que tenham a bondade
de se retirar imediatamente do plenário, caso contrário a
Presidência será forçada a fazer com que a segurança da
Casa faça esse convite mais diretamente.

Peço, portanto, às pessoas que aqui se encontram e
que não têm crachás, nem formas de representação den
tro do plenário, que se retirem e se dirijam às galerias que
são públicas, a fim de acompanhar a reunião.

Destaque n.o 004921-87, do Sr. Hélio Rosas e
co-autoria dos Srs, Paulo Ramos, Ibsen Pinheiro e
José Maria Eymael, "que modifica o art. 162. pa
rágrafo 2.°, do Substitutivo 2". (367.a votação)

O SR PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vou colocar
em votação requerimento de preferência para votação do
Destaque n.O 4921 do Sr. Constituinte Hélio Rosas.

Em votação. (Pausa)
Está concedida a preferência.

Tem a palavra o nobre Constituinte Hélio Rosas.
O SR. CONSTITUINTE HÉLIO !ROSAS - Sr. Presi

dente, Srs Oonstituintes, as Polícias Militares, no Brasil,
têm suas origens no Regimento Regular de Cavalaria de
Minas Gerais, criado em 1775. Desse Regimento fez parte
o Alferes Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiraden
tes, o Patrono da Independência.

Em 1808, foi criada, por D. João VI, a Polícia Milicar
do Estado do Rio de Janeiro, e em 1831 surgiu a Polícia
Militar do Estado de São Paulo. Ê esta mais que sesquicen
tenária policia que está presente nos mais de seis mil mu
nicípios do Brasil, e em milhares de distritos, de patrimô
nios, de localidades que, em prevalecendo, na integra, o
texto co art. 162. § 2.0, estará sujeita à extinção, estará
em disponibilidade remunerada.

Permito-me analisar um relatório da atuação da As
sembléia Nacional Constituinte, neste Capítulo "Da Se
gurança Pública". Votamos, debatemos, na Subcomissão
de Segurança, onde foram ouvidos todos os segmentos in
teressados. Ouvimos todas as Associações da Polícia Mi
litar, ouvimos Os Clubes dos Sargentos e Subtenentes;
ouvimos todas as associações da Polícia Civil; esteve lá
presente, e vi hoje, aqul neste recinto, o Dr. Romeu Tuma,
que é um exemplo de dignidade e honradez na Polícia Ci
vil do nosso Brasil.

Depois de ouvir todos, depois da análise dos Relator.es,
e o Relator, além de ouvir em Plenário - e isto S. Ex.a
declarou de público - 8. Ex.a recebeu a todos que o
procuraram, na sua própria residência. Depois disso
debateu-se por longo período e votou-se por uma decisão.
Em seguida, repetiu-se o fato nas Comissões Temáticas;
foram novamente ouvidos todos os Interessados, foi no
vamente feito o jogo democrático das pressões, e foi votado
pelo Plenário da Comissão Temática. Após isso, apresen
tamos emendas que foram analisadas pelo Relator, e foi
produsído o Substitutivo Cabral I.

Pois bem, senhores, até este momento do Cabral I,
estava feita a separação ideal entre as duas polícias, que
garante a ambas um trabalho eficiente, em prol da área
da segurança; após isto, eís que surge o Substitutivo
Cabral lI, e nele foi incluída - -e eu me permito ler _
a palavra "polícia preventiva", entre as atribuições da Po
Iícta Civil.

Com isso, a Polícia Civil, que já tinha as funções
de Policia Judiciária -e de Investigação Criminal, que são
as duas funções nobres da área de segurança, ficou com
uma outra terceira função, deixando a Polícia Militar re
duzída a uma posição de polícia de choque, aquartelada.

Para encerrar, Brs. Constituintes, a quem poderia
interessar ·e a quem beneficiaria essa situação que coloca
um contingente de 355 mil homens, espalhados por todos
os recantos do Brasil, a quem ínteressaría que este con
tingente ficasse na inatividade remunerada, equiparados
às companhias de segurança privadas, que permanecem
nas guaritas dos bancos, imóveis. impassíveis, desmotí
vades, sem ação, sem competência? certamente não inte
ressaria nem à causa da segurança pública, nem à socie
dade brasileira, até pelo contrário, a soeídade brasileira
está se manifestando maciçamente, através do apoio às
Polícias Militar,es, e através de um manif-esto, apelo que
será encaminhado na semana que v-em a esta Casa, com
10 milhões de assinaturas, pedindo que se preserve este
grande patrimônio que é a Policia Militar do Brasil.

É assim que pedimos aos senhores apoio para esta
emenda, esta emenda simples que ap-enas restabelece às
Polícias Militares as funções que elas sempre exerceram,
e delega as policias civis as funções nobres que elas
também sempre exerceram, sendo isto tudo fruto de
estudo exaustivo realizado no âmbito das Subcomissões e
das Comissões Temáticas.
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É esse apoio que pedimos aos srs. Constituintes.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Ccnstituíntc José Tavares, para encaminhar
contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Pre
sidente e Srs. Constituintes, tenho a impressão de que
os meus companheiros haverão de me compreender. Sou
um dos Consütuíntes que menos usa a tribuna. Se estou
aqui, novamente, não é para tomar o tempo de V. Ex.as
nem, muito menos, para perder tempo.

Cada um tem um entendimento. Sei que chego, aqui,
absolutamente derrotado. Sei QU3 minha defesa de nada
vai adiantar. O importante, contudo, nem sempre é
vencer. O importante é, muitas vezes, deixar as coisas de
maneira muito clara.

Sou contra a supressão da expressão "preventiva", por
várias razõas, Primeiro, como ex-trabalhador da segu
rança pública e, na época, na Polícia Civil - e quero
deixar bem claro que não 'estou defendendo interesses
corporativistas, porque não adoto esse sistema - atuei
muito, preventivamente. Foram longoa os meus anos de
trabalho como trabalhador da segurança pública, na Po
licia Civil, e foram muitas as vezes em que trabalhei no
serviço preventivo. Convivi, muito de perto, com a Polícia
Militar do meu Estado, que também desempenha, mais
do que a Polícia Civil, um trabalho preventívo.

Ao se colocar no texto do Relator Bernardo Cabral
a expressão "preventiva", entendo eu que S. Ex.a não
quis, com isto, absolutamente, tirar nenhuma atribuição
da Polícia Militar, porque S. Ex.a diz que à Polícia Militar
compete o policiamento ostensivo, que é próprio, caracte
rístíco, dessa corporação. Ao colocar a expressão "preven
tiva", S. Ex.a não quis subtrair da Polícia Militar absolu
tamente nada, mas deixar claro - e sinto que aqui no
Plenário existe, respeitosamente, este equívoco - que à
Polícia Civil também deve ser reconhecida uma tarefa
que ela faz ao longo da sua existência, que é o exercício
da policia preventiva,

Portanto, entendo que ao suprimirmos essa expressão
nós estaremos cometendo um erro, porque se não tlvessa
sido ali inserida essa expressão, não se teria, de maneira
nenhuma, chamado a atenção de quem quer qus sej a
para esse aspecto. Mas, a partir do instante em que o
Sr. Relator entendeu que deveria inserir nas atribuições
da Polícia Civil também aquela de trabalhar peventi
vamente, ao suprimirmos isto, vai subentender que à Po
lícia Civil não cabe a tarefa de polícia preventiva, o que
será um grande equívoco, porque se estamos aqui para
somar os esforços das duas políeías, em bsnerícío de uma
segurança melhor para a população, enfraqueceremos
uma delas - e isto eu não acho justo.

Por isto, voto pela manutenção do texto como ele
se encontra. Aliás, o texto é para mim, repito aqui, o
melhor texto que já se escreveu a respeito da seguranca
pública. Até agora, com todo o respeito por todas as
emendas - inclusive sou 'autor de uma delas - mas o
que se fez de melhor até aqui em termos de segurança
pública, tirando de lado os interesses corporativistas das
duas ínstítuícõss, é O texto do Relator Bernardo Cabral.
Por isso, insisto na sua manutenção.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Para enca
minhar favoravelmente a matéria, tem a palavra o nobre
Constituinte Gastone Righi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

É indeclinável o meu dever de falar, porque sou autor
de um destaque supressívo juntamente com outros Cons
tituintes, que também têm destaques sobre a matéria,
como José Maria Eymael, Michel Temer, Farabulini Júnior

e Paulo Ramos, que sustentou uma emenda dentro da
qual também havia a supressão desta expressão "pre
ventíva e"...

Quero ressaltar. ao sustentar a presente emenda su
pressíva a atitude da Relataria. O Sr. Relator, ao escrever
a expressão "policiamento" ou "policia preventiva", fê-lo
na. melhor das intenções, atendendo ínelusive apelo de
companheiros que procuravam atender aos interesses dos
vários segmentos que representavam a Polícia Civil. Mas
ocorre que ao co-ntrário do que foi dito pelo Constituinte
José Tavares, nosso amigo, por quem temos o maior
respeito, ao contrário do que foi dito por S. Ex.", esta
expressão "polícia preventiva", colocada no § 2.° que se
refere à Policia Civil, se não for repetida no § 3.°, atribui
à Polícia Civil, e apenas a ela, o policiamento preventivo,
suprímíndo da Polícia Militar, esta competência ou esta
atribuição.

Sê: à Polícia Civil eu digo que cabe a polícia preven
tiva e não digo que cabe também à Polícia Militar no
parágrafo seguinte, eu incluo uma e excluo outra. É
preciso, portanto, extirpar a expressão "preventiva ·e", e
extirpando a expressão, nós não estamos impedindo à
Polícia Civil de exercitar a polícia preventiva - é claro
que ·a ela caberá também esse policiamento preventivo,
porque caberá à Polícia Milita.r o policiamento ostensivo
e todo outro policiamento. incluindo o preventivo.

Impõe-se assim que sela excluída esta expressão
"preventíva", e isso não é contra a. Policia Civil. Os
Srs. delegados de polícia, toda a Políeia Civil concorda
com a supressão, a tal ponto qU3 foi feito um acordo de
aprovarmos este destaque suprimindo essa expressão e,
em seguida, aprovamos a emenda do Constituinte Adylson
Motta, que será a próxima emenda a ser discutida.

Nessa emenda, vamos estabelecer que a polícia civil
será chefiada por Delegado de polícia de carreira. Este é
o ponto nevrálgico que importa à polícia civil - é a
preservação do delegado de polícia de carreira na chefia
da polícia civil, para que não seja a função desvirtuada
ou a carreira distorcida ou modificada de Estado para
Estado ou de acordo com as contingências momentâneas.

Desejo esclarecer este Plenário que tanto a polícia
civil quanto a polícia militar estão perfeitamente de acor
do com a aprovação da presente emenda e, em seguida,
com a aprovação da Emenda do Constituinte Adylson
Motta.

Ao Sr. Relator faço um apelo para que concorde com
a supressão dessa expressão que, na verdade, acabou fi
cando a mais, em que pese, temos certeza e sabemos, que
não foi esta a intenção do Sr. Relator quando incluiu a
expressão.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra
o nobre Relator, Constituinte José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
81'S. Membros da Comissão de Sistematização:

A Relatoria pede ao Plenário que atente com a maior
consciência para um esclarecimento que desejamos fazer:

Instruiu-me o Relator Bernardo ,Cabral para que dei
xasse registrado, diante deste Plenário, o propósito da
relataria. Trata-se, efetivamente, de uma verdadeira ope
ração combinada para duas emendas que vamos apreciar
ou sobre as quais vamos votar: primeiro, esta do eminente
Constituinte Hélio Rosas e, a seguir, a Emenda do eminen
te Constituinte Adylson Motta.

São duas emendas que, dentro do conjunto de esforços
que foram feitos pelo Relator, na busca de um acordo e
de uma composição, podem aproximar-se, dentro dos li
mites de possibilidades que temos, a uma congruência, a
uma conciliação.
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Por isso, a relatoria manifesta-se, neste caso, positi
vamente, porque entende que toda e qualquer sorte de
contradição precisa ser eliminada. As polícias cívís e as
polícias militares deste País são instituições demasiada
mente sérias e importantes e são instituições que têm as
runçõs mais elevadas e indispensáveis a serviço do Estado
democrático.

Com o objetivo de eliminar toda e qualquer sorte de
contradição, a relatoria propõe a aprovação da Emenda
Hélio Rosas, condicionando, a seguir, à aprovação da Emen
da Adylson Motta, entendendo que assim estaremos bus
cando o máximo possível de congruência e de composição
de interesses, evitando conflitos e superposições.

Portanto, neste caso, o parecer da Relataria é favo
rável.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Pre
sidente, peço permissão a V. Ex.a para uma questão, que
eu qualificaria como questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Pre
sidente, sou homem que vivo pautando minha vida pelo
bom senso. Disse, desde o começo, que o texto do Relator
Bernardo Cabral à respeito da segurança pública era o
que de melhor, segundo meu entendimento, se fez até
aqui. Mas, a partir do momento em que S. Ex.a, sensibi
lizado pelos clamores dos colegas Constituintes, decidiu
acolher a emenda do Constituinte Hélio Rosas, que enca
minhei contra. e a favor da emenda do Constituinte Adyl
son Motta, acho que não me cabe outra alternativa, senão
votar com o Relator, dizendo que concordo com seu en
tendimento, para que eu não fique sozinho, isolado, e é
esse o meu temperamento, com uma posição. Não que eu
tema algo a respeito disso, não! É que minha vida, como
eu disse, é construída em cima do bom senso. A partir
do instante em que o Relator, que é um homem que exerce
atividade política, e esta Casa é essencialmente política,
atendeu aos clamores, e eu fui um dos Constituintes que,
muitas vezes, chegou até S. Ex.a, tratando deste assunto,
não me restaria outro caminho, senão retirar a minha
contrariedade à emenda e votar favoravelmente à ela, já
que a Emenda Adylson Motta, realmente, vem de encontro
aos interesses da Polícia Civil do Brasil. (Muito bem! Pal
mas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Obrigado a
V. Ex.a O nobre Constituinte José Tavares modificou seu
ponto de vista e declara-se de acordo com a manifestação
do Sr. Relator.

Passa-se à votação.

Solicito aos Brs, Constituintes que retomem os seus
lugares. (Pausa)

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio
Campos, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral,
Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gas
parian, Fernando Henrique Cardoso, Francisco Pinto, Ha
roldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, João Herrmann
Neto, José Fogaça, José Paulo Bisol, José Richa, José Ser
ra, José Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Paulo Ra
mos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna,
Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna,
Wilson Martins, Chagas Rodrigues, Délio Braz, João Agri
pino, Jorge Hage, José Carlos Grecco, José Tavares, Michel
Temer, Miro Teixeira, Octávio Elízio, Roberto Brant,
Vilson Souza, Ziza Valadares, Afonso Arinos, Geovani

Borges, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Francisco
Dornelles, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José
Santana de Vasconcellos, Anníbal Barcellos, Luís Eduardo,
Mário Assad, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza,
,,3andra Cavalcanti, Enoc V[e1ra, Furtado Leite, Jofran
Frejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti,
Valmir Campelo, Antôniocarlos Konder Reis, Darcy Pozza,
Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Adylson Motta, Bonifácio
de Andrada, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Sólon Borges dos Reis, Plínio Arruda Sampaio, José Genoí
no, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Aldo Arantes, Ro
berto Freire, Jamil Haddad e Antonio Farias. Votaram
NÃO os seguintes Senhores Constituintes: José Maurício
e Lysâneas Maciel.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultados: votaram SIM 90 Constituintes;
votaram NAo 2 Constituintes. Total: 92 votos. O Destaque
foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Antes de
passar a Presidência ao Constituinte Fernando Henrique
Cardoso, gostaria de transmitir ao Plenário, solicitando
sua manifestação que pode ser do tipo de adesão, a se
guinte comunicação que recebi do Constituinte Jarbas
Passarinho:

"Sentindo a tendência favorável de quase todo
o Plenário, bem assim dos Líderes, em sua maioria,
solicito, data venia, propor ao Plenário façamos
três reuniões no sábado e apenas aquela de manhã,
no domingo. As reuniões de sábado serão: pri
meira. de 9: 00 às 13: 00 horas; segunda, de 14:00
às 18: CO horas; terceira, de 19: 00 às 23: 00 horas

Do amigo Jarbas Passarinho".
Posso considerar que o Plenário assente? (Palmas)
Passo a reler, para que os Srs. Constituintes guardem

bem de memória: "Sábado, três sessões: l.a, de 9 às 13
horas; 2.a, de 14 às 18 horas; 3.a, de 19 às 23 horas.

O P]enário está de acordo? (Pausa) Posso, então,
determinar estas providências para os funcionários da
Mesa.

Destaque n.o 006173-87 - Emenda n," ES
23710-1, do Sr. Adjylson Motta, "que acrescenta
parágrafo ao artigo 194 do Substitutivo 1 (artigo
162, § 2.°, Substitutivo 2)" (368.a votação)

O SR. PRESIDENTE (F1ernando Henrique Cardoso)
Sobre a mesa, 'O Destaque n.O 8173, relativo à Emen

da 23710 do Constituinte Adylson Motta. !É uma modi
ficação no art. 162.

O § 2.° ficaria assim redígído:

"As Polícias Civis dirigidas por delegados de
polícia de carreira são destinadas. ressalvada a
competência da União, a proceder 'à apuração de
infrações penais e às atividades de polícia [udí
eíárla."

Em votação o requerimento.

Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa)

Aprovado.

Tem a palavra o Constituinte Adylson Motta para
encaminhar a sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA Sr.
Presidente, 81'S. Constituintes, hoje, liberto-me do maior
tormento, talvez, aqui dentro da Assembléia Nacional
Constituinte. É no momento em que vejo, talvez por ma
bilidade ou por emoeíonalísmo, colocar-se em [ogo duas
categorias profissionais que têm a obrigação' de trabalhar
harmoníosamente, porque são encarregadas de um dos
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setores mais importantes da nossa sociedade: a segurança
pública. Trata-se de uma das atividades que requerem
seriedade absoluta.

Tenha-se presente, Sr. Presidente, que, hoje, foi um
dos poucos dias, neste plenário, em que os noventa e três
Constituintes estrveram presentes e votando.

Sr. Presidente, quero ínãcíar - e não me vou alongar
- dizendo que aprendi, no meu Estado, a ter uma imensa
admiração pela Brigada Militar e pela Polícia Civil. Na
Brigada Militar recebi todas as condecorações e, também,
na polícia Civil, onde sou encarregado do projeto que
lhe deu o patrono a nível estadual.

Digo isso para mostrar a que nível procurei uma
alta solução para um problema dessa natureza. Por isso,
Sr. Presidente, faz mais ou menos um mês que venho
dialogando com todos os setores da Polícia e da Brigada
Militar.

Tenho a honra de dizer que a prímeíra emenda que
entrou na Assembléia Nacional Constdtuinte, 'Para impedir
que se extínguíssem as polícias militares foi de minha
autoria, e o Senador Jarbas Passarinho é testemunha
disso. Desde lá, Sr. Presidente, outra co'sa não tenho feito
senão procurar compatdbilizar os interesses dessas duas
categorias, embora colocando acima disso os interesses
maiores da Na;ção, que é ter resguardada a sua segurança.

Então, a minha emenda, Sr. Presidente, complemente,
um acerto que foi feito, aqui, cavalheirescamente, por
um grupo de De'Putados que, como eu, como os Deputados
F8Irabulini Júnior, Paulo Ramos, Héldo Rosas, Arnaldo
Prieto e tantos outros, se dedicaram a encontrar uma
solução que harmonizasse isso que estava se tornando
preocupante para nós aqui, na Assembléia Nacional Cons
tituinte.

A minha emenda, Sr. Presidente, repete algumas coi
sas que há no texto atual, mas apenas acrescenta uma
expressão, ·e ãsso será compatibilizado na parte eedacíonal:
"as polícias civis, dírígídas por delegados de 'Polícia de
carreira' - é apenas esta a parte inovadora - "são
destínadas, ressalvada a competência da União, a pro
ceder à a;puração de infrações penais e ao exercício da
Polícia Judiciária". Foi retirada a 'Palavra "preventiva".
Então, essa emenda não prejudica a Brígada Militar, não
prejudica o Ministério Público, não prejudica .81 União 
que até isso foi levantado - e mais importante, Sr. Pre
sidente, ela apenas procura valorizar um setor que precisa
cada vez mais se especlalízae.

Pergunto: quem melhor do que um Delegado de Po
lícia para dirigir um setor especializado como é a Polícia?
Agora, tentou-se, Sr. Presidente, aqui, vender uma ima
gem falsa de que o Delegado de Polícia seria o Secretá;rio
da Begurança, que por essa emenda tornaria obrígatórío
esse vínculo, o que não é verdade. O cargo de secretário
de Estado é um cargo político, de livre nomeação, demis
sível ad nutum, que apenas tem que preencher um re
quísíto: o da confiança do Governador do Estado. Aqui
se restringe apenas à área especializada da Polícia Civil.

Sr. Presidente, assim como nós eumprímos a primeira
parte, agora tazemos um apelo que todos nós cumpramos
a segunda, aprovando essa emenda que leva o meu
nome, mas que é de autoria de todos os Constituintes !l~e
se dedicaram a 'este assunto, porque foi uma compatibí
Iízaçãc de interesses.

Muito obrigado. (Muito bem. Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Antes de dar a palavra a;o Constituinte RicaJrdo Fiúza,
que vai encaminhar contra, quero tornar mais claro aquilo
que já foi explicitado pelo Presidente Afonso Arínos, A
proposta do Constituinte JM"bas Passarinho, que foi apre
ciada pela Casa, diz respeito a que amanhã, sábado,

nós teremos três reuniões. E, domingo, uma só pela
manhã.

Aqui está escrito: "Faremos 3 reuniões no sábado e
apenas a da manhã do domingo. Senador Jarbas Passari
nho".

Como V. Ex.as sabem melhor do que eu, nada como um
dia depois do outro. Vamos ver sábado quanto nós traba
lhamos e, aí, decidiremos sobre o domingo.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Ricardo
Fiúza.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO F!úZA - Sr. Pre
sidente, eu não vou propriamente encaminhar contra; não
vou encaminhar a favor, para não perder a vez - vamos
ficar calmos. Esse assunto foi da nossa modesta lavra. Fui
relator desta comissão e este foi o tema de mais difícil
compatibilização que eu já vi em toda a minha vida. Nós
tentamos exatamente tirar esta penumbra, esta zona cin
zenta que provocava esses conflitos. Desejava saber do
nobre Relator Bernardo Cabral, se tirando a palavra "pri
vativamente" - meu nobre relator, peço a V. Ex.a que
me dê uma atençãozínha, pois desejo um esclarecimento
- a Polícia Militar também pode fazer os seus inquéritos?
Por exemplo, uma coisa de conflito - porque aí vai ficar
nos Anais e o espírito do legislador vai ser invocado -: se
amanhã tiver que ser aberto um inquérito contra um sol
dado, um tenente, um cabo, esse inquérito pode ser feito
pela Polícia Militar ou se ele, pertencendo a outra corpora
ção, vai ter o seu inquérito feito pela Polícia Civil? Se a
Polícia Militar, também na medida em que se tirou o
"privativamente," puder abrir o inquérito, eu já não estou
mais contra, desejo saber do relator, porque aí fica nos
Anais, a intenção do legislador.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
V. Ex.a me concede a palavra para responder?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Desde logo, Sr. Relator, pode esclarecer.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
o Constituinte Ricardo Fiúza tem razão na sua inquie
tação. E foi muito bom que formulasse a indagação, porque
foi exatamente pela supressão da palavra "privativamen
te", acordada previamente, que eu dizia ao Constituinte
Adylson Motta que esse era o caminho para não se retirar
da Polícia Militar a competência dela fazer seu inquérito ...

O SR. CONSTITUINTE RICARDO F!úZA - Estou sa
tisfeito, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte José Tavares.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!J TAVARES - Gostaria
de pedir aos meus companheiros que tenham um pouqui
nho de compreensão, pois serei realmente breve. Mas, con
versando com alguns companheiros, tenho sentido que
há alguns mal-entendidos com relação à emenda do Cons
tituinte Adylson Motta.

Essa emenda busca apenas incluir as palavras "diri
gidas por delegado de carreira". Por que isso? Porque a
Polícia Civil é uma instituição que tem que ser hierarqui
zada e que tem que ser, também, instituída em carreira.

Quando o hoje Senador José Richa assumiu o Gover
no do Paraná, assumiu um compromisso com a classe polí
tica, na época o MDB, a sua Bancada - e eu era um dos
deputados estaduais - de preservar a instituição, dando
lhe, na direção máxima, um delegado de carreira. Até en
tão, quem dirigia a Polícia Civil do Paraná era pessoa es
tranha aos seus quadros. O cargo é delegado-geral. Como é
que pode ser ocupado por alguém que não é delegado? O
exemplo deu 'certo, o seu Governo, nessa área transcorreu
bem, e o seu sucessor, o Governador Alvaro Dias, adotou o
mesmo critério, que vem dando muito certo.
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Na maioria dos Estados brasileiros, a figura do dele
gado-geral já existe e é assim que vem funcionando, a
exemplo do comandó-Geral da Polícia Militar~ que at~ ~n
tão era dirigido por oficial do Exército e, hoíe, e dirigído
por oficial da própria corporação.

Então são avanços que nós aqui, na Constituinte, te
mos que preservar. Por isso, louvo a atitude do eminente
Constituinte, Bernardo Cabral e conclamo V. Ex.as a aco
lher a emenda do Constituinte Adylson Motta. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Dou a palavra ao nobre relator para que opine.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
apenas para confirmar as palavras do Constituinte José
Tavares. uma vez que o próprio substitutivo já previa que
"é a Policia Civil estruturada em carreiras." Com isso se
sana o abuso de se trazer para dentro da Polícia Civil,
quem não fazia parte dos seus quadros. 1!: altamente mo
ralizador e encareço aos Srs. Constituintes membros desta
comissão, que aprovem a Emenda Adylson Motta.

Pela aprovação.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

CO!l1 parecer favorável do relator, procederemos à votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Almir Gabriel, Aluizio Campos, Antônio
Britto Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi,
Celso Dourado, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egídio Fer
reira Lima Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gaspa
rian Fern~ndo Henrique Cardoso, Francisco Pinto, Harol
do Sabóia Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Fogaça, José
Paulo Bisol, José Richa, José li1ísses de Olíveira, Manoel
Moreira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nel
ton Friedrich, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimun
do Bezerra Renato Vianna, Sigmaringa Seixas, Wilson
Martins, chagas Rodrigues, Daso Coimbra, Délio Braz,
João Agripino, Jorge Hage, José Carlos Grecco, José Tava
res Michel Temer, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Roberto
Br~nt, Vilson Souza, Ziza Valadares, Aloysio Chaves, Ar
naldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Francisco Dornelles,
Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Santana de
Vasconcellos, Annibal Barcellos, Marcondes Gadelha, Má
rio Assad, Paulo Pimentel, iRicardo Fiúza, Sandra Caval
canti, Furtado Leite, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Mo
zaríldo Cavalcanti, Valmir Campelo, Antôniocarlos Kon
der Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho,
Virgílio Távora, Adylson Motta, Brandão Monteiro, .Tosé
Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone Ri
ghi, Joaquim Bevílacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio
Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael, Aldo
Arantes, Roberto Freire, Jamil Haddad e Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Fernando HenriqUe Cardoso)
- Votaram "sim" 47 Srs. Constituintes. Está aprovado o
destaque. Mas, ainda assim, peço ao Sr. Secretário que
proceda à chamada. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 85
Constituintes. Total: 85 votos. O destaque foi aprovado.

Aprovada a emenda, eonseqüentemente, estão preju
dicados os Destaques n.Ps 6.453 do Constituinte Adolfo de
Oliveira, e 5.995 do Constituinte Arnaldo Prieto.

Antes de passarmos à votação de outro requerimento
de preferência, quero anunciar ao Plenário que até há
pouco havíamos votado 339 destaques, haviam sido retira
dos 792, prejudicados 1172, totalizando 2303 destaques.

Destaque n.o 004620-87, do Sr. Brandão Mon
teiro, "que modifica o art. 162; § 3.°, do Substi
tutivo n.O 2". (369.a votação>

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Requerimento de preferência do Constituinte Brandão

Monteiro, D2staque n.? 4620, relativo ao art. 162, § 3.0. É
uma emenda modificativa, solicitando a supressão das
expressões "forças auxiliares e reservas do Exér1cito", no
que diz respeito à Polícia Militar.

Vou colocar em votação a preferência. (Pausa)
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Peço a pa

lavra, pela ordem, Sr. Presidente, para dizer que esta é
uma matéria prejudicada, porque já votamos e rejeita
mos matéria de 'autoria do Constituinte Paulo Ramos. É
só verificar a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Foi votado o substitutivo e não foi aprovado.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Ela foi
rejeitada, por isso mesmo está prejudicado o texto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Perdão! A expressão QU2 fica mantida é apenas "força
auxiliar".

Em votação o pedido de preferência.

Os Srs. Constituintes que aprovam o pedido, queiram
permanecer sentados. (Pausa)

Aprovada a preferência. concedo a palavra ao nobre
IConstitu/inte Luiz Salomão, indicado pelo Constãbnínte
Brandão Monteiro.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr. PI·e.
sídente, Srs. e Srs. Constituintes:

A proposição do Constituinte Brandão Monteiro da
suprimir, apenas, a expressão "forças auxiliares", manten
do, portanto, a condição de reserva do Exército, visa, tão
soment-e, a 'eliminar uma incongruência existente desde
a Constituição de 46, no que diz respeito à subordinação
das Policias Militares e do Corpo de Bombeiro. Com efei
to, é anulado, por essa condição de força auxiliar, a su
bordinação da Polícia Militar ao Exército, às Forças
Armadas, de uma forma geral.

De fato, o Comando da Polícia Militar, com essa con
dição de forças auxiliares, na verdade, fica subordinado,
é subalterno ao Comando do Exército, na Região que
abrange o Estado. Por conseguinte, isso fere o princípio
constitucional de que o Poder Constitucional do Gover
no do Estado tenha, sob sua subordinação, a Polícia Mi
litar correspondente,

Um outro aspecto importante é qua foi essa subor
dinação, foi essa subalternídade em relação ao Exército
que levou as Policias Militares a se desviarem da sua fun
ção precípua de exercer o policiamento ostensivo, de
manter a ordem pública. Foi essa subalternídade que
levou ao d-esvio de quadros das Polícias Militares e do
Corpo de Bombeiros a prestarem serviços à repr-essão polí
tica, à repressão violenta, durante os períodos negros do
regime militar.

De qualquer forma, esse desvio é grave, na medida
em que as Polícias Militares não se têm dedicado, como
deveriam, sobretudo nesses últimos 20 anos, à função es
pecifica de manter a ordem pública, de trazer a paz
social, levando, até mesmo, à uma distorção na formação
dos seus quadros, que são preparados com uma visão be
licista, que são preparados, muitas vezes, para matar o
inimigo, quando, na verdade. a sua função é a de valori
zar a vida, é de valorizar as relações entre os cidadãos.

Um outro aspecto importante é a contrapartida dessa
confusão que se estabelece entre o papel da Polícia Militar
e o papel das Forças Armadas, porque da mesma forma
que a PoU.cia Militar pode ser empregada para fins mili
tares, conforme está previsto, inclusive, nas competên
cias da União, acabou-se conduzindo as Forcas Armadas
a terem uma ação que não lhe é especifica:qu.c é a sua
intervenção, a intervenção sobretudo do Exército e da

Marinha, na repressão dos movimentos reivindicatórios,
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nas greves, como já tivemos oportunidade da denunciar
em inúmeras ocasiões ainda este ano, quando o Exército
tomou conta dos portos, das refinarias, das ferrovias e
também a Marinha foi mobilizada para uma atividade
que era especificamente da Polícia Militar.

:Él esta mistura da funções, é esta distorção do papel
que deve ser especínco para cada força responsável pela
segurança da sociedade que devemos evitar, suprimindo
do § 3.° desse artigo a expressão "forças auxiliares",
mantendo a reserva do Exército, que de resto é estendida
a todos os cidadãos que cumpriram o serviço militar.

De outra parte, os cidadãos terão mais clareza, terão
mais nitidez 'e transparência se pudermos isolar. tornar
estanques as funções de cada uma dessas corporações res
ponsáveís pela segurança pública.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem l)
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oardoso

- Concedo a palavra. ao Constituinte José Tavares, que
está inscrito para falar contra, (Pausa) S. Ex.a se encon
tra ausente, Consulto ao Plenário se algum dos srs,
Constituintes vai encamínhar contra. (Pausa)

O Constituinte Ottomar Pinto encaminhará contra.
O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Sr.

Presidente, srs. Constituintes, a emenda do nobre Cons
tituinte Brandão Monteiro propõe-se a suprimir do § 3.°
a expressão "forças auxllíares".

Então, as Polícias Militares deixariam de ser forças
auxiliares do Exército. Vamos, então, verificar as impli
cações contidas nessa alteração.

Ora, pela definição constitucional das Forças Arma
das, elas têm a incumbência da manutenção da ordem
constitucional: da lei e da ordem. Ora, as Polícias tam
bém são responsáveis pela ordem públíca. De modo que
retirar da Polícia Militar esta condição de força auxiliar
das Forças Armadas ou do Exército significa que, no
caso por exemplo de uma guerra em que o Brasil se
envolva, apenas o Exército seria o responsável pela ma
nutenção da ordem no 'Ilerritório. A Polícia estaria deso
brigada desse mister, porque ela não poderia ser envol
vida no processo como força auxiliar do Exér,cito, haja
vista que, como força principal, de maneira alguma,
lhe caberia essa atribuição, essa competência. De modo
que é importante refletir sobre isto. O Exército tem a
responsabilidade da manutenção da ordem, a Polícia tem
a responsabüídade da manutenção da ordem pública.
:Él impossível dissociar a pa.rticipação dessas duas tnstí
tuíções no processo de manutenção da ordem em nosso
País.

De modo que, de acordo com o raciocínio que acabei
de expor e, ainda mais, frisando bem, que o fato de se
tratar de força auxílíar do Exército, não significa abso
lutamente que as forças militares deíxem de estar sob a
autoridade dos Gov,ernadores dos Estados, Distrito Fe
deral e Territórios. Uma situação não tem nada que ver
com outra. São duas condíções completamente distintas
e divorciadas do processo. Força auxiliar do Exército não
implica, necessariamente, em não subordinação aos Go
vernadores dos Estados, Territórios e Distrito Federal.

Há outro aspecto a considerar: o Brasil não possue
guarda territorial, como muitos outros países, por con
següínte, em caso de guerra, é necessário que as polícias
militares, além das suas funções correntes, normais, ha
bituais se engagem no processo de garantia da ordem
interna do País, conjuntamente com o Exército, do con
trário seria atribuir a competência pela segurança in
terna exclusivamente ao Exército, à Marinha e à Aero
náutica. O que não seria justo o que não seria alté mesmo
o ponto de vista que é defendido por muitos grupos, que
entendem que as Forças Armadas iriam ficar adstritas
à defesa externa. Não é compreensível que 'agora, no

processo de segurança ou defesaJ interna do País, de
manutenção da ordem interior, sejam as forças policiais
afastadas disto, o que ocorreria Soe ela deixasse de ser
força auxiliar do Exército, porque não poderão ser a
força principal num caso de operações conjuntas.

POI' conseguinte, Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
opinamos contrariamente à aprovação dessa emenda que
cria uma condição absolutamente inconveniente no pro
cesso de utilização, de conjugação de todas as forças
comprometidas com a ordem pública no processo de
manutenção da ordem e da segurança do povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (:F1emando Henrique Oardoso)
- Dou a palavra ao Oonstituinte J:bsen Pinheiro para
encaminhar favoravelmente.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO - Sr. pre
sidente, 8rs. Constituintes, tenho a impressão de que a
primeira virtude da emenda oferecida pelo eminente
Constituinte Brandão Monteiro é de restabelecer a qua
lidade da d-efinição e peço a S. EXI.a, o 'eminente Relator,
a atenção para a colocação que pretendo fazer. Definir
as Policias Mílítares como força auxiliar e reserva do
Exército e, a seguir, estabelecer sua subordinação ao
Governo dos Estados é correr o ríseo de uma contradi
ção formal no próprio texto que aborda duas questões.

Não há, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, nenhuma
limitação a que o Governo Federal, entendendo qual
quer risco para a ordem pública, nascida, eventualmente,
da hipertrofia da atividade de uma polícia militar, possa
agir através dos instrumentos constítueíona's conferidos
ao Governo da República. Mas nada aeonselra, Sr. Pre
sidente', nem a boa técnica nem a boa polítíca, que as
polícias mílítares tenham, pertencendo como pertencem
aos Estados, subordinação direta, na qualidade aqui de
tendída, ao Exército nacional ou às Forças Armadas.

A subordinação far-se-á, nos termos da Constituição,
quando necessário, pelos mecanismos constitucionais que
prevêem o remédio extremo da intervenção, extremo e
absolutamente eficaz, não vrecisando, por isto, a con
vívêncía desta anomalia, que é a subordinação ao Go
verno do Estado e a definição como força auxiliar.

Gostaria, Sr. Presidente, de dizer que uma formula
ção dessa natureza corresponde, também, a um anacro
nismo. Quando estamos buscando restaoelecer a Federa
ção, a soberania e a dignidade do Estado, nada justifica
que uma força policial do Estado, paga e administrada
pelo mesmo, paga pelos cidadãos do Estado, tenha subor
dinação direta a uma instituição federal, por mais res
peítávsl que seja.

Por esta ~a.l'1ão, Sr. Presidente, Sr. Relator e Srs.
Constituintes, penso que se justifica o esforço de Testa
be1ecer a harmonia no aparelho de segurança do Es
tado. As Ipolíc:as estaduais construímos hoje, aqui, um
edifício que lhes assegura absoluta. igualdade no exer
cício das suas re1evantes funções, poís que não vamos
permítír que um desses ramos da autoridade ~oncial

estadual fique subordinada a uma instituição tederal,
repito, :por mais respeitável que seja.

Por essas razões, Sr. Presidente, apelo ao Sr. Relator,
apelo ao voto dos 81'S. Constituintes, para que escoimando
o texto dessa imprecisão se faça uma melhor detínícão.
Obrigado. .

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Dou a 'Palavra ao Relator Ipara que opine.

Falará pelo Relator o Constituinte Antônio Carlos
Konder Reis.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, matéria sobre
segurança pública no texto da futuro Constituição tem
sido, nesta reuníão da Comissão de Sistematização, lon-
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gamente discutida e abordada em extensão e profundi
dade em razão das emendas que foram apresentadas
pelos nobres Srs. Constituintes.

Agora, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, em
razão de iniciativa do nobre Sr. Constituinte Ibsen Pi
nheiro, busca-se alterar a redação do § 2.0 , do art. 162,
do Bubstítutívo n. o 2, para efeito de retirar-lhe a ex
pressão "forças auxiliares".

Os argumentos apresentados pelos nobres Srs. Cons
tituintes que defenderam a proposição, situaram-se, todos,
num racíocínío que busca levar a Comissão de Sistemati
zação ao equivoco de se equiparar mandamento constitu
cional, que determina que as polícias militares são forças
auxiliares do Exército, com a disposição que lhes atribui
a responsabilidade de forças auxiliares.

Há que se desfazer esse equívoco, Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Constituintes, e a melhor maneira de buscar fazê-lo
é atentar para o inciso XX. do art. n.o 21 do projeto tá
aprovado.

Diz o art. 21:

"Cabe privativamente à União legislar sobre:

. " XX - normas gerais de organização, ga
rantias e condições de convocação ou mobilização
das polícias miiltares e corpos de bombeiros mili
tares; ... "

Ê no âmbito desse dispositivo, que se há de situar a
condição das polícias militares como forças auxiliares do
Exército. Afirmar que esse atributo levará a situação de
subordinação das polícias militares às autoridades do
Ministério do Exército é incorrer em grave equívoco. As
razões que militam em favor da manutenção do texto do
Substiutivo n.O 2, foram aquí alinhadas pelo nobre Cons
tituinte Ottomar Pinto. Nós temos o dever de raciocinar,
de argumentar, tendo como base a situação, o estado que
a Constituição futura do Brasil pretende disciplinar, or
denar e coordenar, que é o estado de normalidade demo
crática, E no estado de normalidade democrática seria
uma lacuna, uma omissão, um erro, se não atribuíssemos
às polícias militares a tarefa de forças auxiliares do Exér
cito, forças auxiliares indispensáveis em caso de guerra
externa ou de grave perturbação da ordem.

Assím, Sr. Presidente Sr. Relator Geral, sem embar
gos dos altos objetivos da emenda, que é fundada num
equívoco, mantém-se o texto do projeto e se manIfesta
contrariamente à emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOãO MENEZES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para uma reclamação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOãO MENEZES - Sr. Pre
sidente e Srs. Constituintes, presenciei hoje o Constituinte
e Líder Brandão Monteiro fazer aqui uma reclamação com
todo o critério referente à presença do Dr. Romeu Tuma
aqui dentro do Plenário da Comissão de Sistematização.

Ontem também ouvi que se fez a mesma reclamação
contra juízes que aqui estavam no Plenário. Quero fazer
a reclamação, pois não se pode estar humilhando as pes
soas. Se o Dr. Romeu Tuma entrou aqui no Plenário da
Comissão de Sistematização, se os juízes ontem entraram
neste plenário e se pessoas outras entram aqui constan
temente, Sr. Presidente a culpa não é de quem vem para
dentro deste recinto. A culpa está sendo da direção da
Assembléia Nacional Constituinte, que não toma as pro
vidências no sentido de se credenciar aqueles que podem
entrar aqui no plenário. O que não é possível é que os
Constituintes convidem pessoas para virem ao plenário e,
depois de estarem aqui dentro serem postas para fora como

intrusos, como furões desta Assembléia, De maneira qU3
deixo expressa a minha estranheza com relação sobretudo,
à falta de providências da Assembléia Nacional Consti
tuinte que não põe ordem nos trabalhos da Casa. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Constituinte sabe V. Ex.a que, ontem, por pedido de
vários Constituintes a Mesa determinou - era eu quem
estava eventualmente na Presidência - aue só tem direito
a tomar assento nas três últimas fileiras deste recinto
os assessores dos Srs. Constituintes. E isto mesmo por
concessão. Pedi polidamente duas vezes, porquanto, ontem,
não se podia nem caminhar, que se tomassem assento e
que se retirassem não tendo ocorrido isto, suspendi a ses
são e determinei que só entrasse agora quem estivesse com
o respectivo crachá. Não pedi, de forma alguma, que saís
sem desta sala juízes - nem sei quem estava aqui - mas
todos os que estivessem. Acredito até que os Srs juízes,
se aqui estiveram - e alguns estavam - alguns deles
encontravam-se sentados, normalmente, onde deveriam
estar. O que houve foi um tumulto muito grande. Nâ')
gosto de discriminar, não creio que seja correto que, a
cada instante, se peça a, b ou c. Acredito, entretanto. que
a direção da Casa deva, efetivamente, tomar medidas es
tritas e peço a colaboração dos Srs. Constituintes; peço a
colaboração dos Srs. Constituintes para que não convidem
as pessoas a virem aqui, porque, de fato, vêm convidados
e sofrem o constrangimento depois de uma retirada. De
modo que, eu peco aos Srs. que se abstenham de convidar,
mas determinações na portaria devem ser rígidas, mas
para o meu gosto não estão suficientemente rígidas.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, 'peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o nobre Constituinte Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Que
ria, apenas, ressalvar que o Presidente da Assembléia Na
cional Constituinte, o Sr. Ulysses Guimarães, não pode
ser responsabilizado pelo fato. O nobre Senador João Me
nezes responsabilizou, exatamente. aquela pessoa que não
tinha razão a'guma de ser acusado neste momento. A
Comissão de Sistematização tem um Presidente, 4 Vice
Presidentes, e eles são - os responsáveis pelo andamento
dos trabalhos nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Agradeço e foi por isso que dei a explicação dizendo que
a determinação foi minha e manterei.

Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Artur da
Távola, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Henrique Cardoso, Fer
nando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pi
nheiro, José Fogaça, José Paulo Bisol, Nelson Carneiro,
Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho,
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Renato Vianna, Sigma
rínga Seixas, Virgildásio de Senna. Antonio Mariz, Chagas
Rodrigues, Jorge Hage, José Carlos Grecco, José Tavares,
Miro Teixeira, Octávio Elísio, Vilson Souza, Ziza Valada
res, Sandra Cavalcanti, Brandão Monteiro, José Maurício,
Lysâneas Maciel, Ottomar Pinto, Luiz Inácio Lula da Silva,
Plínio Arruda Sampaio, Aldo Arantes, Roberto Freire e
Beth Azize. Votaram NÃO os seguintes Senhores Consti
tuintes: Bernardo Cabral, Cid Carvalho, Fernando Bezerra
Coelho. Fernando Gasparian, João Calmon, José Richa,
José Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Nilson Gibson,
Raimundo Bezerra, Wilson Martins, Alceni Guerra, Aloy
sio Chaves, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Eraldo
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Tinoco, Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira, José Lins,
José Santana de Vasconcellos, Annibal Barcellos, Mário
Assad, Paulo Pimentel, Gilson Machado, Furtado Leite,
João Menezes, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Mozaríldo
Cavalcanti, Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Adylson
Motta, Francisco Rossi, Gastone Righi, Adolfo Oliveira,
José Maria Eymael e Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vai ser feita a apuração. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 43 Cons
tituintes; votaram NÃO 40 Constituintes. Total: 83 votos.
O destaque foi prejudicado por falta de quorum qualifica
do.

Em votação o Destaque n.> 6453, de autoria do Consti
tuinte Adolfo Oliveira.

Em votação a preferência.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, desejo usar a palavra para uma reclamação.

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra V. Ex.a

O SIR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, foi-nos distribuído um informe que, me parece, re
pete informação verbal dada por V. Ex.a, de que sábado
haveria três reuniões: uma das 9:00 às 13:00h outra das
14:30 às 18:30h e, finalmente, uma das 19:00 às 23:00h.

A primeira parte da reclamação é entender o absurdo
de se encerrar, uma reunião às 18:30h e recomeçá-la às
19:00h. Ninguém conseguirá jantar nesse prazo ou fazer
qualquer coisa. O que se fará é dispensar a reunião; é,
na verdade, tornar improdutiva ou impraticável a outra,
submetendo a um possível vexame até a própria Comissão,
se não tivermos número na seguinte.

E, finalmente, para protestar também contra a realí
zação de apenas uma reunião no domingo. Masoquismo por
masoquismo, masoquismo total; vamos fazer três reuniões
no domingo. Por que uma sessão só? Não há razão nenhu
ma, e ainda a sessão de amanhã, prejudicando a missa de
muitos, eu acho que tem que ser três reuniões, uma pela
manhã, uma à tarde e uma à noite.

O meu protesto aqui fica lavrado, como reclamação,
e peço que a Mesa mostre a sua austeridade, a firmeza,
que mostre que 'quer trabalhar, e não fique ausente con
vocando apenas uma reunião no domingo. Como é que
vamos trabalhar só uma reunião no domingo, ainda pela
manhã? Três reuniões no domingo, e amanhã acaba com
esse negócio de intervalo de meia hora, ninguém aqui quer
intervalo ou descanso não, vamos direto, até às 23 horas.
Acabe-se com isso, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não, nobre Constituinte, eu registro o protesto de
V. Ex.a Lamento que V. EX,a não estivesse aqui quando
eu disse que é um dia depois do outro, e alerto ao espírito
religioso de V. Ex.a que há missa domingo à tarde; não
há nenhum prejuízo.

Em votação a preferência.

Os Srs. Constituíntes que estão de acordo com a pre
ferência permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovada a preferência.
Tem a palavra o Constituinte Adolfo Oliveira, para

encaminhar a sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, a emenda tem como objetivo
unicamente substituir a palavra "manutenção" pela pala
vra "preservação da ordem pública". Foi objeto de enten-

dimento que a expressão "preservação da ordem pública"
corresponderá, de maneira muito mais atualizada, muito
melhor, à trefa da Polícia M11itar. Por essa razão, Sr. Pre
sidente, é que apresentamos o destaque da emenda que é
de autoria do nobre oonstítuínte Darcy Pozza.

Mas não quero deixar esta tribuna sem antes dizer
que a nossa preocupação de constituinte deve se voltar
para o prestigio, o respeito à Polícia Militar, à Polícia Civil
dos Estados, mas acima de tudo deve se voltar para a
população desassistida, para as famílias, para as meninas,
as moças, as senhoras que não podem mais sair às ruas,
para uma atmosfera de insegurança e de intranqüilidade
em todos os grandes centros deste Pais.

A constituinte deve demonstrar que está atenta a essa
ânsia pela segurança pública. O pânico quase toma conta
das famílias, que não podem mais sair à noite, que tran
cam e retrancam as suas portas e as suas janelas. E a
verdade, Sr. Presidente, é que alguma coisa precisa ser
feita para mudar o atual estado de coisas.

Precisamos reaparelhar, material e moralmente, as
nossas polícias, sejam elas quais forem. E vou terminar,
consignando que talvez o exemplo que deva ser seguido
seja o da Polícia Federal, que está tendo uma conduta 'que
a recomenda ao respeito e à gratidão de todos os brasí
leiros, que cuida de uma seleção interna, de uma apuração
de tudo quanto esteja errado em relação aos seus agentes,
e que por isso mesmo se recomenda ao respeito de todos
nós

Vamos aparelhar materialmente a polícia, com re
cursos tecnológicos modernos. Temos que enfrentar todos
juntos esse desafio do crime organizado, dos bandos que
se preparam para fazer o tráfico de tóxicos, que rondam as
escolas primárias, Sr. Presidente, que rondam os colégios,
para viciar desde a mais tenra idade a nossa mocidade.
Bandos organizados de seqüestradores, máfias que se orga
nizam nesse Pais, Sr. Presidente, no meio da quase abso
luta impunidade. Vamos contar com quem? Vamos con
tar COm uma nova mentalidade dessas polícias que rece
bem todo o nosso apoio e todo o nosso prestigio.

Mas devemos cobrar, também em nome das familias,
em nome dos brasileiros que anseiam por segurança. e
tranqüilidade em suas casas e em seus locais de trabalho.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte Gerson
Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Eu queria
propor a V. Ex.a que considerasse como emenda de reda
ção esta pequena modificação de "preservação da ordem"
para "manutenção da ordem". São palavras sinônimas, e
o Relator já tem acolhido sugestões semelhantes, e nós
ganharíamos tempo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Se o Sr. Relator concordar com essa mudança. (Pausa)

S. Ex.a está examinando a diferença entre preservação
e manutenção.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, concordo por uma razão muito simples: o caput do
art. 162 j á prevê a preservação da ordem pública, de modo
que o mais correto é fazer-se a alteração como emenda
redacíonal e a relataria acolhe.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A emenda foi transformada numa sugestão ao Relator
que vai acolhê-la.
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Destaque n.O 003818-87 - Emenda n.O ES
28350-2, do Sr. Ibsen Pinheiro, "que suprime o
inciso V, altera a redação do § 1.°, adita novo
parágrafo e renumera os demais do art. 194 do
Substitutivo n.O 1 (art. 162, § 1.° do Substítu
tivo n.? 2)". (370.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Passamos, agora, à votação do Destaque n,o 3B1B, do
Constituinte Ibsen Pinheiro, sobre a Emenda n.O 2B350.

Este destaque visa substituir o § 5.° do art. 162.

Em votação.
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo com a

preferência queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Concedo a palavra ao Constituinte Ibsen Pinheiro

para explicar do que se trata.
O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO - Sr. Pre

sidente, a explicação do que se trata é deveras singela.
Na verdade, a minha emenda era mais ambiciosa e

pretendia regular, de modo cabal, o capítulo relativo às
polícias militares e civis.

No entanto, a construção que se fez neste Plenário
torna necessário, na minha visão, que se regule de modo
mais adequado a questão das guardas munícrpaís,

Sr. Presidente, leio para relembrar aos Srs. Consti
tuintes o dispositivo que está no texto do Substitutivo
Cabral 2:

"Às guardas municipais, além do que dispuse
rem as eonstrtuíções estaduais, compete a proteção
do patrimônio municipa1."

Gostaria de alertar aos integrantes da Comissão de
Sistematização para esta oração intercala "além do que
dispuserem as constituições 'estaduais", alertando-os para
o risco de a Constituição Faderal abrir um permissivo
desta natureza, que poderá levar, em algum caso extre
mo, a que, eventualmente, constituições estaduais atri
buam funções repressivas à guarda municipal.

Nosso sistema de segurança está definido exaustiva
mente no texto que temos aprovado esta tarde. Ais guardas
munícípaís têm outra função, de colaboração para a ordem
dos serviços municipais.

Por esta razão, Sr. Presidente, entendo que uma defi
nição adequada é aquela que ofereço:

"Os Municípios poderão constituir guardas
municipais destinadas à proteção das instalações
e dos serviços municipais."

Com isto, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, sempre
que necessária, a ação da guarda municipal, para a pro
teção, para a ordenação de serviços muníeípaís, em
parques nas repartições municipais, elas prestarão esses
serviços à comunidade, mas jamais poderão ser confun
didas, eventualmente, num texto constitucional estadual
como integrantes do sistema de segurança, que, no plano
do Estado, limita-se às polícias civil e militar, e, no plano
da 'União, estão definidas claramente.

Sr. Presidente, por entender que oferece uma solução
adequada, peço para esta emenda a atenção do Sr. Rela
tor e a aprovação dos Srs. Constituintes. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Para encaminhar contra, tem a palavra o nobre Cons
tituinte José Tavares. (Pausa)

S. Ex.a desiste.

Tendo desistido o Constituinte José Tavares, não há
mais ninguém inscrito para falar contra.

- Não estando presente o Sr. Relator, concedo a pala
vra ao Constituinte Adolfo Oliveira, que falará pela
Relatoria.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,
o eminente Líder Ibsen Pinheiro pretende substituir o
§ 5.° do texto pela redação que apresento. Diz o texto:

"As guardas municipais, além do que dispuse
rem as constituições estaduais, compete a prote
ção do patrimônio municipal."

Diz a emenda:

"Os Municípios poderão constituir guardas
municipais destinadas à proteção das instalações
e dos serviços municipais."

O ilustre e digno Relator-Geral considera bastante
feliz a redação proposta pelo nobre Constituinte Ibsen
Pinheiro, opinião, de resto, comungada por nós, seus
modestos auxiliares, razão pela qual a Relatoria vota a
favor da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Com o parecer favorável do Relator, passamos à
votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, solicito um esclarecimento de votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Está V. Ex.a com a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL 
Apenas porque estou numa dúvida e quero votar conscien
temente. Pergunto e, se for o caso, solicitaria até que o
próprio autor esclarecesse, Por exemplo: uma praça pú
blica é considerada uma instalação?

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - É um
bem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Claro, tem que proteger o patrimônio.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, sugeriria ao Relator, como simples emenda de
redação, que ao invés de instalações fossem bens e
serviços. Esta é a expressão própria. É apenas uma altera
ção de redação - bens e serviços.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Não sei, regimentalmente, se eu posso fazer isso, porque
a emenda aqui diz o seguinte: "os muníeípíos poderão
constituir guardas municipais destinadas à proteção das
instalações e dos serviços munícípaís." Acho que, em ins
talações lato sensu poderia incluir praças, latíssímo sensu,
Monumento não é instalação.

Tem a palavra o autor da emenda, o Constituinte
Ibsen Pinheiro, para que se explique.

. O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEffiO - Sr. Pre
sídente, obviamente, a 'minha interpretação não tem o
caráter- de uma Interpretação autêntica, como o valor
maior do que a de qualquer um, mas posso, pelo menos
revelar a intenção como que o texto foi produzido. '

Penso que "instalações" é o gênero que inclui patrimô
nio, que inclui bens. Penso que é o gênero muito mais am-
pIo: instalações municipais. '

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, tendo em vista a relevância que a Emenda do
Constituinte Ibsen Pinheiro traz, a nível de aperfeiçoa
mento, apelo, e tendo em vista o precedente já colocado
que seja entendido de forma ampla, conforme o próprió
autor colocou, e, de~ois, a nível de redaeão se contemple
o objetivo também do patrimônio. .,

O SR. PlRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
A única possibilidade que a Mesa tem é a de colocar em
votação a Emenda do Constituinte Ibsen Pinheiro.
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o SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
Sr. Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte Virgildásio de Senna.

O ElR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA
Sr. Presidente, reputo a matéria importante. Alguns aspec
tos não foram abordados, relativamente ao assunto. Os
municípios tradicionalmente, no Brasil, têm a guarda no
turna e màntêm-na como proteção à sociedade, e não em
defesa do patrimônio municipal, pura e simplesmente.

Há muitos municípios em que há um processo de van
dalízação de bens públicos, como quebra de lâmpada de
empresa que pertence ao Estado e que é debitada ao muni
cípio, pela ação vandálica. Restringir, .co~ .uma e~~nda
que quer a defesa exclusiva ~o. patrímônío munícípal,
quando toda a sociedade brasíleíra realíza um mutirão
contra a violência, em defesa da propriedade e da sociedade
como um todo, não me parece o encaminhamento mais
oportuno sobre a matéria.

Peço a V. Ex.a que reexamine o assunto, tendo em vista
uma tradição de longos e longos anos da sociedade, relativa
às guardas-municipais e às guardas-noturnas.

O SR. CONSTITUINTE INOC:t!:NCIO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte Inocêncio Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE INOC:i!;NCIO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, tendo em vista os argumentos apresentados,
eu pediria ao nobre /Relator que revisse a sua exposiçao, ja
que o texto, pelo que se viu é. mll.i~o melhor .do .que a
emenda, porque preserva o patrímônio do muníoípío,

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Coloco em votação.

Esclareço à Casa que a alternativa presente é: ou se
mantém o texto, tal como está, ou se vota a favor da
emenda do Constituinte Ibsen Pinheiro, nos te~mos em
que está, cabendo aos hermen~utas do futuro a mterpre
tação do que significa ínstalação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio
Britto Artur da Távola, Bernardo Cabral, Celso Dourado,
cristilla Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fern~do Bezerra
Coelho Fernando Gasparian, Fernando Henrlque Cardoso,
Fernando Lyra Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen
Pinheiro João 'Calmon, José Fogaça, José Geraldo, José
Paulo Bi~ol, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson Carn~iro,
Nelton Friedrich, Nilson Gibson, oswaldo. Lima !ilh0'
Paulo Ramos Raimundo Bezerra, Renato VIanna, SIgma
rínga Seixas, Antonio Mariz, Jorge Hage, José Carlos Grec
00 Miro Teixeira, Octávio Elísio, Ziza Valadares, Arnaldo
Prieto Christóvam Chiaradia, José Santana de Vascon
cellos' Marcondes Gadelha, Mário Assad, Paulo Pimentel,
Furtailo Leite, Jonas Pinheiro, ~ozarildc!"Cavalcanti, A;dyl
son Motta Lysâneas Maciel, LUIZ Salomao, Ottomar' Pinto,
Luiz Inácio Lula da Silva, Plinio Arruda SampaIO, Adolfo
Oliveira José Maria Eymael, Aldo Arantes, Roberto Freire
e Beth Azize. Votaram NAO os seguintes Senhores Cons
tituintes: Cid Carvalho, José ~icha, José Ulísses de Oli
veira, Virgildásio de Senna, Jose ~avares, Roberto ~rant,

Vilson Souza Alceni Guerra, AlOYSIO Chaves, Eraldo Tinoco,
Inocêncio OÍiveira, oJsé Lins, Anibal Barcellos, .Sandra
Cavalcanti, Gilson Machado, Jofran Frejat, :1ntollloca:r:los
Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas.Passarl1l~o, Virgílio
Távora, Bonífáeío de Andrada, FranClsco ROSSI e Gastone
Righi.

O SR. !RELATOR (Adolfo Oliveira) - Eencerrada a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: 'Votaram SJM 56 Cons
tituintes; votaram NAo 23 Constituintes. Total: 79 votos.
O Destaque foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com isso, entendo que o Destaque n.O 4735, do Consti
tuinte Antônio Britto, esta prejudicado.

Resta agora o Destaque n.o 7076, do Constituinte Mello
Reis. (Pausa)

Está prejudicado.
srs. Constituintes, amanhã, começamos às 9 horas da

manhã na primeira sessão. Agradeço a presença e a colabo
ração e felicito-os por terem terminado o capítulo até às
19 horas e 45 minutos.

Está encerrada a votação do Título V.
Amanhã, temos a primeira meia hora para as preferên

cias relativas ao Título VI.
lU - SUSPENSAO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Presidência vai suspender os trabalhos, convocando os
Senhores Constituintes para a continuação da presente
reunião amanhã, 6-11-87, às 9:00 horas.

Está. suspensa a reunião
(Suspende-se a reunião às 19 horas e 50 mi

nutos).

EM 7 DE NOVEMBRO DE 1987

Presidência dos Srs. Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente' Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presidente;
Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Presidente.
I - REABERTURA DA !REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) r: Havendo
número regimental, declaro reaberta a reuniao.

As 9: 00 horas comparecem os Senhores: Abigail Feitosa,
Ademir Andrade Adolfo Oliveira, Afonso Arinos, Alceni
Guerra Alfredo 'Campos, Almir Gabriel, Aluizio Campos,
AnnibaÍ Barcellos Antônio Britto, Antônio Carlos Konder
Reis Arnaldo Prieto Artur da Távola, Bernardo Cabral,
Bra~dãoMonteiro C~rlos Chiarelli, Carlos Mosconi, Carlos
Sant'Anna, Celso Dourado, Christóvam Chiaradia, Cid ~a~
valho Cristina Tavares, Darcy Pozza, Edme Tavares, EgIdio
Ferreira Lima Enoc Vieira, Eraldo Tinoco, Fernando Be
zerra Coelho 'Fernando Gasparian, Fernando Henrique
Cardoso, Feri:Iando LYra, Francisco Dornelles, Francisco
Pinto Francisco Rossi, Gastone Righi, Gerson Peres, Geo
vani Éorges Gilson Machado, Haroldo Lima, Haroldo Sa
bóia Ibsen' Pinheiro, Inocêncio Oliveira, Jamil Haddad,
Jarbas Passarinho, João Calmon, João Herrmann Neto,
Joaquim Bevilacqua, José Fog~ça, José G~raldo, José Igná:
'Cio Ferreira, José Jorge, Jose Lins, Jose Lourenço, Jose
Luiz Maia José Maurício, José Paulo Bisol, José Richa,
José Sant~na de Vasconcellos, José Serra, José Ulisses de
Oliveira Luís Eduardo, Luiz Inácio Lula da Silva, LYsâneas
Maciel Manoel Moreira, Marcondes Gadelha, Mário Assad,
Mário 'Lima Nelson carneiro, Nelson Jobim, Nelton Frie
drich Nilso~ Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Pimentel,
Pauló Ramos, Pimenta da Veiga, Plínio Arruda Sampaio,
Prisco Viana, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Ricardo
Fiúza, !Rodrigues Palma, Sandra Cavalcanti, Severo Gomes,
Sígmarínga Seixas, Siqueira Campos, Virgildásio de Senna,
Virgilio Távora, Wilson Martins, Adylson Motta, Afif Do
mingos Albano Franco, Aldo Arantes, Antonio Mariz, Be
nito G~ma, Bonifácio de Andrada, César Maia, Chagas
Rodrigues, Daso Coimbra, Délio Braz, Euclides Scalco, Fer
nando Santana, Furtado Leite, Jalles Fontoura, João
Agripino, João Menezes, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Jor
ge Haje, José Carlos Grecco, José costa, José Genoíno, José
Maria Eymael, José Tavares, José Tinoco, Luiz Salomão,
Márcio Braga, Marcos Lima, Michel Temer, Mozarildo Ca
valcanti, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Paes Landim,
Roberto Brant, Rose de Freitas, Simão Sessim, Sólon Bor-
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ges dos Reis, Uldurico Pinto, Valmir Campelo, Vicente Bo
go, Vilson Souza, Ziza Valadares e Theodoro Mendes e os
Senhores Constituintes não membros: Luiz Alberto Rodri
gues, Florestan Fernandes, Robson Marinho, Paulo Del
gado e Chico Humberto. Deixaram de comparecer: Aloysio
Chaves, Antonio Farias, Antoníocarlos Mendes Thame,
Francisco Benjamim, José Freire, José Thomaz Nonô, Mil
ton Reis, Oscar Corrêa e Roberto Freire.
11 - EXPEDIENTE
"Oficio n.v 299/87-PFL

Brasília, 7 de novembro de 1987
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Benito

Gama passa a integrar, como Suplente, a COmissão de Sis
tematização, a partir desta data, em vaga existente.

Apresento a Vossa Excelência, nesta oportunidade,
protestos do meu elevado apreço. - Deputado José Lou
renço, Líder do PFL.

Liderança do Partido Democrático Trabalhista - PDT

"Ofício n.O 181/87
Brasília, 7 de novembro de 1987

A Sua Excelência o Senhor
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
Nesta

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o

Constituinte Cesar Maia para substituir o Constituinte
Bocayuva Cunha, como membro Suplente da C'omissão de
Sistematização.

Informo, outrossim, que a partir de 9-11-87 o Consti
tuinte Bocayuva Cunha reassumirá suas funções na referi
da Comissão.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de con
sideração e apreço. - Constituinte Brandão Monteiro, Li
der do PDT."

Recurso do Constituinte Plínio de Arruda Sampaio
"REF.: Recurso do Constituinte Plínio Arruda Sam

paio da decisão proferida em questão de ordem sobre a
prejudicialidade declarada à Emenda ES-30322 - Destaque
1925-87.

Ao Senhor Presidente Ulysses Guimarães, permitindo
nos chamar a atenção de S. Ex.a para o caráter minucioso
e bem articulado da exposição do Senador Jarbas Pas
sarinho.

Brasília, 7 de novembro de 1987. - Constituinte Afon
so Arinos, Presidente."

Documentos a que se refere o Sr. Presidente
Monso Arinos.

"Exm.o Sr. Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte

Constituinte Plínio Arruda Sampaio (PT-SP), tempes
tivamente e atendendo a protesto de imediato formulado,
vem interpor o presente Recurso da r. da decisão hoje
tomada pela Eg. Presidência da Mesa da Comissão de Sis
tematização, que, em questão de ordem por ela levantada,
entendeu prejudicado o Destaque n.o 1925, formulado pelo
Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, relativo à Emenda
n,v 30322, de autoria do recorrente, por força da rejeição
da Emenda n.o 32215 (Destaque n.? 4686), do Constituinte
Nelson Jobim, inobstante ambas emendas tenham por ob
jeto alterar a composição do Supremo Tribunal Federal,
elas o fazem, na realidade, de forma substancialmente di
ferente, como se nota da leitura de ambas e como será es
clarecido, oportunamente, em razões orais que serão adu
zidas.

Nestes termos, pede e aguarda seja recebido, proces
sado e provido o presente recurso para o fim de ver o
recorrente discutida e votada a sua Emenda de n.> 30322,
objeto do Destaque n.o 1925, na Comissão de Sistema-
tização. c

Brasília, 3 de novembro de 1987. - Plínio Arruda
Sampaio.

Apoiamento: José Paulo Bisol - José Costa
Euclides Scalco - PMDB; Nelson Jobim - PMDB; Koyu
Iha - PMDB.
"BSB-156/87

Brasília, 5 de novembro de 1987.
Ex.mo Sr.
Deputado Ulysses Guimarães
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF

Senhor Presidente,
A decisão do Presidente em exercício, na Mesa da Co

missão de Sistematização - Senador Jarbas Passarinho
proferida na sessão de 3 de novembro p.p., considerando
prejudicada a Emenda ES-30322-8, de minha autoria, fere
"data venia" as normas regimentais e não pode ser man
tida.

Senão vejamos:
1. A matéria em discussão e votação versava sobre a

estrutura do Supremo Tribunal Federal e os dispositivos
submetidos à Comissão continham, em textos constituídos
pelo caput e vários parágrafos, três disposições: o número
de membros da Corte; a forma de seleção e investidura'
a vitaliciedade ou temporalidade do cargo. '

2. Foi 'Colocada em votação, inicialmente, a Emenda
ES-32215-0, do Deputado Nelson Jobim, não tendo a mes
ma alcançado o "quorum" necessário para aprovação.

Em seguida, foi votada a Emenda ES-28609-9 de auto..
ria do Deputado Egídio Ferreira Lima. Também :dão obteve
"quorum".

A emenda seguinte, ES-30322-8, de minha autoria foi
considerada prej udícada. '

3. O quadro abaixo, que fez uma comparação entre
preceitos votados, demonstra o equívoco da decisão.

Substitutivo Emenda Jobim Emenda Egídio Emenda Plínio

Estrutura do STF

N.O de membros 11 16 Hl 19

Presidente Presidente
Nomeação Presidente Câmara Presidente Câmara

STF Juízes do STF

IDuração Vitalício Temporário Vitalício Temporário e
Vitalício
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4 - A emenda de minha autoria difere das outras
duas em relação ao número de membros, à forma da
escolha, à duração do cargo. A equivocada decisão de
considerá-la prejudicada impediu a Comissão de se pro
nunciar sobre uma alternativa e isto fere o Regimento.

5 - O senhor Presidente em exercício da Comissão
de Sistematização fundamentou a decisão da prejudiciali
dade com o argumento de que a emenda de minha auto
ria, ao propugnar por uma composição mista de ministros
temporários e vitalícios para o Supremo Tribunal Federal,
é de natureza idêntica à emenda do Constituinte Nelson
Jobim. Esta, no entanto, propõe a existência, unicamente,
de ministros temporários, ressalvando, apenas, a título
de disposição transitória, o mandato vitalício dos atuais
ministros da nova Corte Suprema.

,6 - Se a emenda de minha autoria foi considerada
prejudicada em decorrência das votações das Emendas
Jobim e Egídio, pergunta-se, à luz do quadro anterior,
com que fundamento se colocou em votação a Emenda
Egídio, após a derrota da Emenda Jobim?

Em razão do exposto, requeiro provimento ao recurso
tempestivamente interposto e espero que V. Ex.a deter
mine a inclusão da matéria na Ordem do Dia da Comis
são de Sistematização. - Plínio Arruda Sampaio, Depu
tado Federal.

"Assembléia Nacional Constituinte

COMISSãO DE SISTEMATIZAÇãO

Ref.: Recurso do Constituinte Plínio Arruda Sampaio
da decisão proferida em questão de ordem sobre a pre
judicialidade declarada à Emenda n.O ES-30322 - Desta
que n.v 1925-87.

Ao ilustre Senador Constituinte Jarbas Passarinho,
autor da decisão impugnada, para opinar.

Brasilia,6 de novembro de 1987. - Constituinte Mon
so Arinos, Presidente."
"Excelentíssimo Senhor
Doutor Ulysses Guimarães
Digníssimo Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte

Brasilia, 7 de novembro de 1987
Senhor Presidente,
Ao opinar a V. Ex.a sobre o recurso interposto pelo

nobre Deputado Plínio Arruda Sampaio, cabe-me, na con
díçâo de Presidente, em exercício, da oomíssão de Siste
matização, nos trabalhos da reunião realizada às 15 horas
do dia 3 do corrente mês de novembro, expor os fatos
ali ocorridos e que deram origem ao recurso em referência.

Os debates travados em torno da Emenda n.o ES
32215-0, destacada sob n.? 4686, de autoria do Senhor
Deputado Nelson Jobim, fixaram-se em quatro pontos
fundamentais:

"a) não vitaliciedade dos Ministros do Supre
mo Tribunal Federal, salvo quanto aos .l1 atuais
Ministros que continuariam vitalícios;

b) aumento do número de membros daquela
Corte de Justiça, de 11 para 16;

c) competência dos três Poderes na indicação
dos Ministros;

d) aprovação das indicações pelo Senado, me
diante audiência pública."

Colocada a emenda em votação, foi apurado o seguin
te resultado: 60 votos contrários e 31 favoráveis, sendo,
portanto, rejeitada.

Na votação da Emenda n.? ES-28516-5, objeto de Des
taque n.? 4777, de autoria do Constituinte Egídio Ferreira

Lima, e que se processou em seguida, a Comissão, confir
mando decisão anterior, negou por 56 votos o aumento do
número de Ministros do Supremo Tribunal Federal de
11 para 16, o que nos levou a considerar prejudicada a
Emenda n.o ES-28609 (Destaque n.O 4778), do mesmo Cons
tituinte e que, embora com redação diversa, tinha o mes
mo objetivo.

Aü anunciar o requerimento de preferência para o
Destaque n,v 1925, do Deputado Luiz Inácio Lula da Silva,
e que objetivava a votação da Emenda n.o ES-30322, de
autoria do nobre Constituinte Plínio Arruda Sampaio,
declarou esta Presidência que, estando em dúvida quanto
à sua prejudicialidade parcial, uma vez que, à feição da
proposição do nobre Constituinte Nelson Jobim, já rejei
tada, a emenda admitia duplicidade de funções, vitalícias
e não vitalícias, na composição do Supremo, gostaria de
ouvir o pronunciamento do autor da emenda (pág, 74).

Reconheceu Sua Excelência, o nobre Constituinte plí
nio Arruda Bampaío, a complexidade da matéria que esta
belecia, em seu entendimento, "uma nova fórmula de
conceber o Supremo Tribunal Federal", concluindo por
considerar que a emenda não estaria prejudicada em
qualquer dos seus aspectos.

Usaram, em seguida, da palavra o Constituinte Oscar
Corrêa, concluindo pela prejudicialidade integral da emen
da, tendo em vista o sentido dos debates em Plenário;
o Constituinte José Fogaça, pela relatoria, também con
cluindo pela prejudicialidade integral, em face do resul
tado das votações já processadas, considerando a matéria
vencida e rejeitada, tanto em relação à nova composição
sugerida para o Supremo Tribunal Federal, quanto com
relação à questão da não vitaliciedade, e o Constituinte
Oswaldo Lima Filho, pela não prejudicialidade, não quan
to ao mérito, mas por considerar, equivocadamente, que
as emendas anteriores estavam apenas "prejudicadas" por
falta de quorum, e não "rejeitadas", como efetivamente
o foram.

A Presidência, à vista dos entendimentos expendidos
e considerando a dificuldade em separar do texto da
emenda, para votação, a parte inevitavelmente prejudi
cada, encareceu a compreensão do nobre Constituinte Plí
nio Arruda Sampaio que se antecipou e desde logo recor
reu de uma decisão da Presidência, que realmente não
chegou a ser aduzida, sendo o recurso acolhido a fim de
ser encaminhado, para decisão, à Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte, como meio de dar prosseguimento,
sem mais delongas, aos trabalhos da Comissão.

É meu entendimento que não procedem os argumen
tos do nobre Constituinte Plínio Arruda Sampaio porque:

1.0 previa a sua emenda a figura, já pre
viamente rejeitada, do Ministro Temporário, fe
rindo o princípio aprovado da vitaliciedade;

2.0 quanto ao número de membros, 19, em
bora 11 fossem vitalícios, oito seriam temporários;

3.0 quanto à forma da escolha a prejudicia
lidade da proposição é nítida porque a composí
ção, em si, já não poderia ser considerada.

A Emenda n.o ES-28916-9, de autoria do Constituinte
Egfdio Ferreira Lima, devia ser apreciada porque a única
identidade entre ela e a Emenda Jobim era o número
de integrantes do Supremo Tribunal Federal. A forma da
escolha e a composição eram diferentes, de sorte que um
Constituinte poderia concordar com 16 membros, mas
todos vitalícios, o que lhe permitiria rejeitar a Emenda
Jobim e aprovar a Emenda Egídio. Logo, mais uma vez,
é descabida a argumentação que o Constituinte Plínio
Arruda Sampaio desenvolve, pretendendo que se a Emen
da Egídio foi levada à votação a sua também o deveria
ter sido.

Não foi outra, lembro, a conclusão do nobre Relator
José Fogaça.
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Isto posto, confio em que o Ex.mo Sr. Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte negará provimento ao
recurso impetrado.

Para maiores esclarecimentos, encaminho a V. Ex.a
as notas taquigráficas da referida reunião, e os textos
das respectivas emendas.

Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex.a os
protestos de alta estima e distinta consideração. - Jarbas
Passarinho."

III - COMUNICA;ÇõES

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao eminente Relator para uma rápida comuni
cação.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Comunico aos
eminentes colegas Constituintes que participará como Re
lator-Auxiliar, a meu convite, neste Titulo da Tributação,
o eminente Constituinte Fernando Bezerra Coelho, que
foi o Relator da Subcomissão de Tributos, Participação
e Distribuição das Receitas. S. Ex.a vem colaborar não
só com a relatoria, mas sobretudo com os nossos com
panheiros da Comissão de Sistematização. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Haroldo Lima, pela ordem,
para uma comunicação.

Antes, porém, convido o Senador e Constituinte Jar
bas Passarinho para assumir a Presidência. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, com a palavra concedida pela Presidência, soli
cito a compreensão doa V. Ex.a para um registro que, em
bora não diretamente vinculado aos trabalhos desta Co
missão de Sistematização, julgo importante ser feito no
dia de hoje. Peço também a compreensão dos nobres
colegas Constituintes. Hoje comemora-se o septuagésimo
aniversário da Revolução Socialista Soviética. (Palmas)
Registro esse acontecimento porque a Revolução Socia
lista - Revolução de Outubro - promoveu a maior trans
formação da História da humanidade, instituindo um re
gime social ínteíramente novo, fundado na propriedade
social dos meios de produção.

A Revolução Soviética pôs em prática os ideais de
uma doutrina nova fundada por Marx e Engels e, mais
do que isso, deu-lhe um caráter científico, estabelecendo
os pressupostos de uma complementação doutrinária que
passou a ser chamada de "leninismo" em homenagem ao
seu fundador, o camarada Lênin.

A Revolução Soviética influenciou enormemente os
trabalhadores do mundo inteiro, as revoluções e os pro
cessos sociais em todas as partes do mundo -a até mesmo
aqui, no Brasil. Até hoje estamos trabalhando aqui, uns
a favor dos ideais da Revolucão Soviética e outros contra
elas. •

Em 1922, cinco anos após a Revolução de Outubro,
foi fundado, no Brasil, o Partido Comunista do Brasil,
inspirado nas transformações ocorridas na antiga pátria
russa e sob o impacto delas.

Sr. Presidente, ao fazer este breve registro, rejubilo
me, entusiasmado, pela Revolução Soviética que hoje co
memora o seu septugésímo aniversário.

Queremos lamentar o fato de que a pátria soviética, a
antiga pátria de Lênin e Stálin, transformou-se numa
nação aberta ao capital estrangeiro, num país integrado
ao capitalismo internacional. Essas transformações co
meçaram em 1956, quando, no XX Congresso do Partido
Comunista da União Soviética, sob a direção do 'ex-cama-

rada Kruchev, perpetraram-se mudanças fundamentais
na linha de conduta da construção de um país socialis
ta, linha esta que agora foi transformada inteiramente
e que hoje se reestrutura, naquele país, sob as benesses
da Coca-Cola, da IBM -e da Genei al Motors, numa nova
nação capitalista, competindo com as que hoje existem
no mundo inteiro. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Virgílio Guimarães.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARÃES 
Sr. Presidente, pedi a palavra para fazer uma breve co
municação em nome do meu Partido, o PT. Estamos aqui
para registrar o nosso júbilo pelo transcurso do septua
gésimo aniversário da tomada do poder na Rússia, depois
União Soviética, pelos operários e camponeses daquele
país. O mundo não foi nem será o mesmo depois daquele
episódio. Esta Assembléia Constituinte se reúne sob pres
são do movimento dos operários do mundo inteiro ,e do
espectro do socialismo, que continua rondando o mundo
É por isso que continuam avançando as conquistas dos
trabalhadores rumo a uma sociedade nova, a uma socie
dade socialista. Por isso, o PT registra o fato com entu
siasmo, com força e dá o seu parabéns aos proletários
de todo o mundo pelo transcurso dos setenta anos da
tomada do poder pelos trabalhadores, operários e cam
poneses da Rússia soviética.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos
conceder a palavra límítadamente. Em primeiro lugar
não podemos transformar a sessão, naturalmente, em um~
comemoração dos setenta anos da Revolução Russa. Por
outro lado, evidentemente, ficamos, eu particularmente
satisfeitos por ver posíçõss tão transparentes. peço qU~
todos sejam breves. Dou a palavra à Constituinte Sandra
Cavalcanti.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI _
Sr. Presidente, falo, nesta altura, pelo meu partido. Gos
taria da registrar, isto sim, o tempo que a Revolução R'lltS
sa levou para perceber que tinha entrado na contramão
da História, para sentir que o maior poder da criatura
humana é a liberdade e para perceber que um dos maio
res anseios da criatura humana é poder trabalhar bus
cando um ideal material de vida com a garantia da sua
propriedade. O elogio aqui feito por pessoas que aderi
ram a essa ideologia, às atitudes ultimamente tomadas
pelo Primeiro-Ministro Mikhail oorbaehev reitera esse
ponto de vista. Até lá a democracia acabou sendo vito
riosa. Esperamos apenas que 'ala se amplie, que se abram
as cadeias onde ainda continuam presos todos os dissi
dentes que não concordam com as opiniões do Kremlim
do Politiburo, e que um dia haja esta coisa extraordinári~
que são as eleições livres e diretas, muitos partidos e a
p~essão da classe trabalhadora fazendo-se por íntermé
dío de representantes eleitos por sufrágio livre.

Sr. Presidenta, no dia em que na Praça do Kremlim
tremularem bandeiras num comício pelas eleições diretas
aí, sim, daremos um voto de louvor a essa revolução:
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Constituinte Gérson Peres. Vou limitar essas
Intervenções porque, do contrário, ficaremos aqui a ma
nhã inteira falando sobre a União Soviética e os setenta
anos de sua revolução, enquanto eu, na posição de Presi
dente, fico preso, sem poder expressar o mau pensamento.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
d~nte, gostaría de falar em nome dos democratas brasí
leíros no dia em que a União Soviética comemora setenta
anos de ditadura socialista. Quaríamos, desta tribuna fa
zer um apelo para que o atual Primeiro-Ministro soviéti-
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co saia da palavra para a ação, que transforme a peres
troika e a glasnost, numa realidade, dando liberdade à
imprensa, liberdade ao povo soviético para escolher o seu
próprio destino, liberdade em todos os níveis, pois as pa
lavras perestroika e glasnost ainda não atingiram o seu
real significado, uma vez que o princípio da materializa
ção do homem e da socialização da matéria continua im
perando naquele recanto imenso do mundo. Em nome dos
democratas brasileiros, no aniversário de setenta anos de
ditadura, pedimos que Gorbachev dê liberdade ao povo
russo para que ele possa escolher o seu próprio destino.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vou usar
um critério em relação à questão levantada pelo PC do B,
que acusa de desvíacíonísmo o Governo atual da União
Soviética. Então, é natural que, em defesa do PCUS, fale
o Constituinte Carlos Sant'Anna. Desculpe, Fernando
Santana. Como ontem aqui Tiradentes virou Bonifácio,
tenho o direit-o também de ter o meu momento de dú
vida.

Tem a palavra o Constituinte Fernando Santana.

o SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA - Sr.
Presidente, serei breve. Apenas em poucas palavras gos
taría de declarar que não foi tardia a decisão atual eon
substanciada nas palavras glasnost e perestroíka, A Cons
tituinte Sandra Cavalcanti poderia perfeitamente perce
ber que uma revolução que ficou cercada pelo mundo ca
pitalista querendo destruí-la, que depois da Segunda
Guerra Mundial teve de se armar até os dentes para resis
tir à pressão do armamento nuclear dos Estados Unidos,
não poderia dar passos à frente - como hoje está fazen
do - no sentido da paz, porque a grande questão do
mundo moderno é a decisão da guerra ou da paz. Acre
ditamos que o atual Secretário-Geral esteja abrindo novas
perspectivas para que o mundo do Século XXI seja real
mente de paz. Então, é dentro dessa perspectiva histó
rica que está havendo essas transformações, as chama
das transparências, com a possibilidade de uma discussão
mais ampla e de descristalização dos quadros que vinham
por anos e anos retardando o próprio processo de apli
cação do socialismo. Acreditamos, Sr. Presidente, que na
União Soviética não há abertura para a IBM ou para
qualquer outra multinacional. Há, sim, uma maior cla
reza uma maior transparência para que o verdadeiro
soci~1ismo seja realmente implantado com a liberdade,
um dos seus objetivos.

O SR. PRESIDETE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, pela Liderança do PMDB, desejamos 'registrar_o
evento histórico de hoje, assinalando que a Revoluçao
Soviética pode representar, tendo 'em vista a polarização
ideológica que se introduziu a partir de 1917, a even~ual
produção de uma síntese futura que venha determinar
a paz do mundo nos entendiment-os do ~cidente coIl} o
Oriente. Fundamentalmente, queremos registrar também,
além desse regozijo, que há necessidade de que socialistas
do mundo ínteíro venham a produzir uma teoria do Es
tado, uma vez que até hoje o socialismo não a elaborou
'8 tem paulatinamente, com dificuldades, tentado adotar
a teoria dos Estados ocidentais no mundo oriental. Muito
obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente na condição de socialista nos sentimos no dever
de fazer este registro e chamar a atenção para um fat;?o
Este registro não pode ser objeto de um humor que nao

possa dar a dimensão do principal acontecimento do sé
culo XX, a Revolução de Outubro, que resolveu alguns
grandes problemas. Ao fazer este registro e ao defender
a Revolução Socialista de Outubro, não temos nem a vi
são dogmática de achar que tudo que acontece lá está
correto nem uma visão de negação absoluta. É necessá
rio entender os novos problemas que o marxismo, que
o socialismo tem de resolver na atualidade. Este registro
não pode ser apenas com relação ao passado, mas prin
cipalmente para nos orientar no presente e nos dilemas
que temos pela frente. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos
desfilar, então, em torno da Revolução Soviética de 1917.
Começamos a sessão com uma hora de atraso e vamos
dedicar possivelmente uma hora às comemorações aqui
iniciadas pelo Constituinte Haroldo Lima. Concedo a pa
lavra ao Constituinte Jamil Haddad.

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr. Pre
sidente, não viria à tribuna se V. Ex.a não tivesse per
mitido que outros nobres companheiros fizessem uso da
palavra. Qu,ero dizer que, ocupando neste momento a Pre
sidência Nacional do Partido Socialista Brasileiro, a Re
volução de 1917 teve uma influência -capital para a mu
dança de estruturas arcaicas e obsoletas em vários países
do mundo. Aqueles que erítícam o Movimento de 1917 não
dizem que, para que houvesse a vitória sobre o nazi-fas
císmo, houve uma atítuda extremamente heróica da União
Soviética que levou à vitória as forças democráticas. Nes
te momento, quero declarar que, num debate interno do
Partido Socialista Brasileiro, nós, que temos algumas di
vergências com os outros partidos comunistas, apoiamos
o Movimento de 1917, porque a partir dele iniciou-se uma
nova era na tentativa de libertação das classes operárias
comuns.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Paulo Ramos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Constituintes, trago um documento ao
conhecimento da Casa, no momento ,em que a Assembléia
Nacional Constituinte sofre todos os tipos de pressão 
,e nos dias que antecederam a esta sessão foram feitos
vários pronunciamentos a respeito dos ataques até indig
nos perpetrados contra esta Assembléia. Como recebi a
incumbência d-e fazer a sua leitura nesta sessão, para que
todos tomem conhecimento da matéria passo a ler a se
guinte carta:

"O Comitê de Defesa da Autonomia da Cons
tituinte criado, recentemente, para afirmar, pe
rante a opinião pública o funcionamento da
Assembléia Nacional Constituinte, vem denunciar
a tentativa de desestabílízação e difamação da
mesma, como fato notório de reação contra os
avanços sociais, políticos 'e mstítueíonaís consa
grados nas votações realizadas até agora na Co
missão de Sistematização.

Nós, um grupo de funcionários da Assembléia
Nacional Constituinte e Seoretariado Parlamen
tar, eonelamamos todos os que integram as Asses
soríaís da Assembléia Nacional Constituinte e ou
tros segmentos de funcionários do Congresso Na
cional a que se mantenham mobílízados para lu
tar contra essa campanha solerte, que parte de
alguns segmentos da sociedade, integrados por
aquelas pessoas que jogam tudo para manter os
privilégios de poucos em detrimento dos anseios
legítimos 'e das necessidades justas da maioria do
nosso povo.

Conclamamos, também, os diretórios regionais
dos partidos políticos, entidades de classe, erga-
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nízações sindicais, confederações de trabalhado
res a que permaneçam em constante estado de
alerta 'e mobilização no sentido de manter a po
pulação informada sobre o real funcionamento
da Assembléia Nacional Constituinte, a fim de
que não paire a menor dúvida sobre a importân
cia da mobilização popular nas decisões que estão
sendo adotadas no âmbito da Constituinte.

Propusemo-nos a lutar e vamos lutar por uma
Constituição que expresse o anseio popular, ma
nltestado em milhares de cartas e em várias
emendas apresentadas à Constituinte. Uma carta
que consagre os princípios e os ideais de justiça
social, de Iíberdades públicas, de soberania na
cional, de democracia que emane, realmente, do
povo, de igualdade e de fraternidade.'

Este comitê foi organizado por assessores parlamen
tares e por todos os funcionários que estão trabalhando
na Assembléia Nacional Constituinte.

Peço a V. Ex.a que faça constar dos Anais desta Casa
o documento ora lido.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra a nobre Constituinte A:bigail Feitosa.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, tomei um susto quando abri os jornais hoje
e verifiquei que o Brasil vai voltar ao FMI.

Gostaria, então, de registrar aqui o meu protesto con
tra a política econômica do Governo, que está fazendo
o País voltar ao FMI. Toda a vida nos posicionamos con
tra isso. Portanto, não aceitamos que se traga de volta
D. Maria Jul, ou seja lá quem for, para gerir as contas
do nosso País.

o SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr.
Pr,estdente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ja,rbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Siqueira Campos.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS- Sr. Pre
sidente, comemoramos hoje mais um aniversário da Revo
lução Russa, que, inequivocamente, trouxe progressos e
avanços para a Rússia, depois União Soviética, mas tam
bém cometeu graves equívocos. Por quê? Porque suprimiu
a liberdade e estabeleceu o capitalismo de Estado, criando
uma nova classe que nada tem de diferente da elite do
mundo do capitalismo selvagem, que esmaga, espolia,
explora e leva à miséria a grande massa de trabalhadores
e a classe média.

Registramos esse fato para dizer que a grande saída
para uma sociedade livre, justa e solidária, é a democra
cia cristã, que conteve os extremismos de direita e de
esquerda na Europa no pós-guerra.

Este é o registro que desejava fazer.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Cónstituinte João Menezes.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Sr. Pre
sidente, peço desculpas a V. Ex.a, mas se falou tanto no
aniversário da Revolução Russa que não me posso furtar
de dar um pequeno depoimento.

Estive no mês passado na União Soviética, especial
mente na Sibéria, e vi o que lá se passa. A Sibéria é um
lugar onde a civilização não chegou. Ali inexíste um mí
nimo de civilização. Há um abandono completo.

Está-se fazendo na Rússia realmente uma grande
modificação. Mas o Sr. Gorbachev está procurando fazer
uma modificação dentro do seu sistema, onde a liberdade
e a transparência estão sob o controle do governo.

O que observei na Rússia é que realmente as classes
pobre e média estão vivendo na pior situação, sem con
forto nenhum, sem direitos e sem condições de procurar
melhorar a vida. Isso é o que presenciei na Rússia. Essa
é a razão de o Minístro Gorbachev estar procurando fazer
uma mudança, porque a Rússia hoje precisa de dinheiro
para sustentar todo o mundo que vive sob a orientação
soviética. Ela está sem essas condições. Todos os dias,
o Ministro está dizendo que o povo russo se limitou ao
imobilismo, não trabalha, e que a Rússia precisa traba
lhar, porque é um país que só tem quatro meses por ano
para produzir e não está tendo nem isto.

Perdoe-me, Sr. Presidente, mas não me quis furtar
à prestação deste depoimento sobre o que vi de corpo
presente passar-se na União Soviética.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o nobre Constituinte Virgildásio de Senna.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILD:ASIO DE SENNA 
Sr. Presidente, com a devida vênia de V. Ex.a, quero ape
nas registrar uma declaração diante de V. Ex.a e desta
Casa. É que fico muito feliz em ver e presenciar o septua
gésimo aniversário da Revolução Russa, que modificou
muitas cabeças como se fosse a pomba do Espírito Santo
descendo sobre elas.

Vi, Sr. Presidente, desfilarem nesta tribuna figuras
que agora fazem pregação democrática, enquanto antes
- eu 'próprio os via, quando estive na cadeia, em 1964 
pregavam a revolução antidemocrática que a todos nós
perseguiu, que nos pôs no cárcere. De modo que assistir
hoje a esse desfile é para mim altamente gratificante.
Sinto-me rejubílado, porque a Revolução modificou de tal
modo o comportamento de certas figuras brasileiras que
se transformaram em defensores intransigentes da demo
cracia. Sou testemunha ocular, da cadeia, do espírito
democrático de todos que aqui vêm hoje revelar seus
conceitos sobre a Revolução Soviética e manifestar, com
tanta ênfase, a defesa da democracia. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Dou por
encerrado o assunto. Não poderíamos, no prazo de alguns
minutos do qual se serviram os oradores, fazer a análise
do movimento que eclodiu em 1917 na Rússia, que depois
transformou-se na União das Repúblicas Socialistas So
viéticas. Os pontos de vista contrários naturalmente toma
riam de nós não apenas uma sessão, mas muitas delas,
se tivéssemos que aqui díscutir. Apenas acredito que é
um bom sinal que tenhamos a oportunidade de estar dis
cutindo esta matéria, mesmo em prazo exíguo. Como disse
o Constituinte Virgildásio de Senna, é bom que tenhamos
observado que, na quase totalidade das pessoas que fala
ram, houve um extraordinário consenso de respeito à
democracia. Aqui se falou como representantes, como dis
se o Constituinte Fernando Santana, na busca do verda
deira socialismo. S. Ex.a ainda afirmou que esse verdadeiro
socialismo só poderá exístir quando o humanismo marxis
ta estiver comprovado nos países em que os partidos
comunistas detêm o poder.

Portanto, acho que, ao registrar o fato, devemos con
siderar-nos satisfeitos que tenhamos dissidências e diver
gência de opiniões, pois esses fatos precisam vir, numa
Assembléia livre, a público, como vieram agora.

IV - ORDEM DO DIA

VOTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
TíTULO IV (Início)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passo ao
início dos trabalhos.



1926 27 Quarta·feira DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

Destaque n.? 007730-87, do Sr. José Maria
Eymael, "que altera o art 262, parágrafo único,
do Substitutivo n,? 1 {art. 168, § 2.°, I, 11, do Subs
titutivo n.? 2)". (371.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Chamo
a atenção de V. Ex.as para o fato de que o documento
apresentado já começa a sofrer alterações. Em vez de
começarmos pelo do Constituinte Adolfo Oliveira, come
çaremos pelo requerimento de preferência para votação
do Destaque n.O 7730 pedido pelo Constituinte JOlslé Maria
Eymael.

Os Srs. Constituintes que estão de acordo permaneçam
como se encontram. (Pausa)

Aprovado.

Trata-se de um requerimento sobre o texto. O Cons
tituinte José Maria Eymael, naturalmente, na sua defesa,
justificará o seu desejo de substituir, pelo parágrafo único
do art. 262 do Projeto, o art. 168, § 1.0

Tem a palavra S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, inicialmente
desejo registrar que o espírito desta emenda é o mesmo
da proposição do Constituinte Adolfo Oliveira. Se, even
tualmente, esta emenda for aprovada, eu me considerarei
co-autor da mesma.

Temos, Sr. Presidente, nesta matéria, que trata do
empréstimo compulsório, um dos grandes momentos da
Assembléia Nacional Constituinte. Refiro-me ao disposi
tivo não do texto que hoje temos, mas do texto produzido
anteriormente, ao longo de demoradas, intensas e parti
cipativas reuniões na Subcomissão de Tributos e na Co
missão temática. Pelo texto atual, Srs. Constituintes, nós
temos a seguinte situação:

"Art. 168. A União, os Estados e o Distrito
Federal poderão instituir empréstimos compulsó
rios para atender a despesas extraordinárias pro
vocadas por calamidades públicas.

§ 1.0 A União poderá, ainda, instituir em
préstimos compulsórios nos seguintes casos:

I - ínvestímento público de relevante inte
resse nacional, observado o disposto na alínea b,
do inciso III do art. 170;

II - conjuntura que exija absorção tempo
rária do poder aquisitivo;

III - guerra externa ou sua iminência."

Qual a conseqüência disso, Srs. Constituintes? O que
se infere dessa norma? Em prímeíro lugar, vejamos o
que significa "investimento público de relevante interesse
social". Essa é a norma mais aberta que se poderia con
ceber -am matéria tributária. Dentro dela cabe tudo. Qual
quer tipo de imposto ou tributo disfarçado cabe dentro
dessa conceituação.

Vou repetir o texto: investimento público de relevan
te interesse social. Qualquer coisa poderá ser argüida a
esse título.

'Alguém poderá dizer: mas isso dependerá do Congres
so Nacional, dependerá da Assembléia Nacional Consti
tuinte.

Pergunto: por que colocarmos aqui, no texto consti
tucional essa porta, para vir despejar na Câmara dos
Deputados, no Senado, nas Assembléias Legislativas, me
didas ditatoriais discriminatórias contra a Constituinte
e contra o cidadão? Basta de arbítrio. Basta de medidas
disfarçadas que abram uma porta ou uma avenida para
qualquer tipo de opressão ao cidadão.

Segundo ponto. Diz o texto, como outra hipótese para
a instituição de empréstimo compulsório:

"Conjuntura que exija absorção temporária
do poder aquisitivo."

Ora, Srs. Constituintes, novamente aqui temos a me
dida do arbítrio. E mais: estamos assistindo a isso mo
dernamente. Basta que a população tenha um pouquinho
mais de poupança e vem o fisco confiscá-lo, dizendo que
está sobrando dinheiro na mão do povo. É um verdadeiro
crime contra a economia popular esta medida aqui pro
posta.

E mais: admitiu-se, como uma exceção excepcional
no texto constitucional - e chamo a atenção para isso
- que o IPI não precisasse ficar sujeito ao princípio da
anualidade. Por quê? Para dotar o Estado de um poder
de política econômica e estabelecer uma retirada de ex
pansão monetária através do IPI. Concordamos com o
argumento. Volta agora a Fazenda querendo, além do IPI,
a possibilidade de lançar empréstimos compulsórios quan
do a população brasileira tiver um pouquinho mais de
dinheiro na mão. Isso é um absurdo, Srs. Constituintes.

Nossa emenda destaca o parágrafo úníco do art. 262
do Projeto, não do 1.0 Substitutivo, nos termos em que
foi colocado e distribuído. Aqui há um equívoco. O nosso
destaque refere-se ao parágrafo único do art. 262 do Pro
jeto. Esse dispositivo apenas confirma que o empréstimo
compulsório somente será utilizado em caso de calamida
des públicas, quando não houver para tanto recurso or
çamentário. Essa é a linguagem usada no texto e a sua
Interpretação. Admitimos o empréstimo compulsório para
essa hipótese: calamidade pública, quando não houver re
cursos orçamentários. Esse parágrafo único, dentro da
redação que será dada, compatibiliza-se com o texto e re
duz, portanto, a medida alvitrada a essas proporções:

"Admite-se empréstimo Compulsório a nível
da União, dos Estados e do Distrito Federal, em
caso de calamidades públicas, quando não houver
recursos orçamentários e mediante aprovação pe
lo Congresso Nacional, ou pelas respectivas Assem
bléias Legislativas."

É para esta emenda, Sr. Presidente, que solicito apro
vação deste Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, tem a palavra o nobre Constituinte Egí
dio Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA
Sr. Presidente, Bras. e Srs. Constituintes, a emenda em
votação insurge-se contra o empréstimo compulsório dis
ciplinado, de maneira correta, no Substitutivo ora em de
bate.

O empréstimo compulsório é um instituto que decor
reu de exígêneías do Estado moderno, do seu desenvol
vimento, do atendimento aos reclamos e às necessídades
sociais. O Brasil o adota desde que uma emenda consti
tucional a introduziu na Carta de 46. A Eletrobrás só se
tornou possível graças a ele. Desde que coloquemos me
canismos que evitem o abuso, a usurpação, a interferên
cia indevida no patrimônio do contribuinte, o empréstimo
compulsório é uma necessidade premente do mundo mo
derno. Veja-se como está o assunto disciplinado na Cons
tituição de 46, pela Emenda Constitucional n. O 18:

"Somente à União, em casos excepcionais, de
finidos em lei complementar, poderá instituir em
préstimo compulsório."

A Constituição de 67 e a vigente seguiram a mesma
trilha.
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o que faz o Substitutivo? Prevê e disciplina, de ma
neira democrática e correta, o empréstimo compulsório.
Diz o art. 168, que agora é atacado:

_ "A União, os Estados e o Distrito Federal po
derão instituir empréstimos compulsórios para
atender a despesas extraordínárías provocadas
por calamidade pública."

Imaginem uma calamidade pública tão comum no
mundo, tão noticiada pela imprensa em outros países e
até no nosso, obrigando o Governo a recorrer a meios e
recursos extraordinários. Depois diz:

"§ 1.0 A União poderá, ainda, instituir 'em
préstimos compulsórios nos seguintes casos:

I - investimento público de relevante inte
resse nacional, observado o disposto na alínea "b"
do inciso IH do art. 170;

I! - conjuntura que exija absorção tempo
rária de poder aquisitivo;

lI! - guerra externa ou a sua iminência."

Diz o § 2.°:
"Os empréstimos compulsórios, exceto aque

les instituídos com base no inciso III do parágra
fo anterior:

I - somente poderão tomar por base fatos
geradores compreendidos na competência tribu
tária da pessoa jurídica que os instituir."

No inciso lI, logo abaixo, temos a garantia fundamen
tal:

"Dependerão de lei aprovada por maioria
absoluta dos membros do Congresso Nacional ou
das respectivas Assembléias Legislativas, que res
peitará o disposto na alínea "a" do inciso III do
art. 170."

Tirou-se o arbítrio da legislação anterior, evitando
se que a cada momento se recorra - como muito se fez
e se vem fazendo excessivamente - ao decreto-lei para
instituir o empréstimo compulsório. O texto prevê, níti
da e claramente, as hipóteses excepcíonaís: não fica na
expressão vaga. Enumera e elenca essa excepcionalidade.
Além disso, exige lei complementar, rrto especial e quo
rum de maioria absoluta. Está afastada a possibilidade
do decreto-lei com as características que tem hoje, da
utilização e recorrência ao empréstimo compulsório.

A medida é correta do ponto de vísta econômico,
social e está revestida das garantias necessárias para que
o contribuinte não seja lesado.

Sou contra a emenda, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a

palavra o Constituinte Adolfo oliveira.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.

Presidente, procurarei ser muito breve.
Inicialmente agradeço ao nobre autor do destaque

e da preferência, o ilustre representante de São Paulo,
Constituinte José Maria Eymael, por compartilhar a au
toria da emenda com este modesto orador.

Tanho outro destaque, que será apreciado daqui a
pouco, que elimina do texto apenas a hipótese de em
préstimo compulsório para conter o poder aquisitivo, o
que realmente me parece uma violência e uma providên
cia inteiramente descaoída,

Venho à tribuna para defender a Emenda José Maria
Eymael porque eu me coloco a favor do contribuinte.
Quando tantos e tantos se preocupam com a arrecadação
federal, a arrecadação dos Estados e dos' Municípios, é
preciso também uma palavra para se lembrar aquele que
paga a conta. Tenho grandes dúvidas sobre a capaeida-

de do contribuinte brasileiro pagar tudo o que está sur
gindo na nova Constituição. E por quê, Sr. Presidente?
Porque, neste país, não são muitos aqueles que pagam
imposto e é justamente sobre esses que pagam ímposto
que vamos criar novas incidências, novas hipóteses de
taxação e de tributação. Os grandes especuladores do mer
cado financeiro, das bolsas de valores, dessas grandes
transações e operações que estão por aí, estão pratica
mente isentos de tributação por força de toda a sorte de
manobras. Nós já vemos o contribuinte igualado, seja
pobre ou carente, ao milionário, nos impostos indiretos.

No feijão, no arroz, nos gêneros de primeira neces
sidade, o pobre, que conta os tostões, paga o mesmo im
posto que o milionário, o ricaço, o abastado. Toda essa
injustiça fiscal precisa ser corrigida. Vá lá que não o seja
da noite para o dia, mas é necessário que haja algum
progresso nesse sentido.

Imagino que o Plenário acolha a Emenda José Maria
Eymel. Mas se isso não acontecer, virei à tribuna para,
então, sustentar minha emenda, para que, pelo menos,
não se venha com esse empréstimo compulsório a pre
texto de diminuir o poder aquísltívo do povo quando todo
nosso programa, todo nosso ideário deve ser exatamente
para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, seu
poder aquisitivo e não para reduzi-lo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
encaminhar contra, concedo a palavra ao nobre Consti
tuinte César Maia.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presi
dente, srs, Constituintes, entendo que o texto do Relator
introduz elementos muito importantes à sistemática atual.
Introduz a necessidade de os empréstimos compulsórios
virem a ser discutidos e aprovados por maioria absoluta
pela Câmara e pelo Senado. Esse é o dispositivo que
democratiza a discussão a respeito do empréstimo com
pulsório.

Quanto ao empréstimo compulsório em si e à sua
aplicação para investimentos de alto interesse e relevân
cia nacional, é uma necessidade em países pobres que
têm nível de renda muito baixo e, por isto, o nível de
poupança espontânea reduzido. Quantas vezes será neces
sário o setor público, de forma compulsória, devolvendo
os recursos corrigidos, oferecer à população, à sociedade
os investimentos emergenciais de que ela necessita, sem
esperar por décadas até que se crie a capacidade de pou
pança privada em função do crescimento de renda?
A retirada desse dispositivo eu reputo como um absurdo
num País pobre como o nosso, que exige recursos de prazos
curto e médio em função de necessidades e de priorida
des nacionais. Assim, peço aos Srs. Constituintes que man
tenham o texto do Relator.

a SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Constituinte Fernando Coelho, como Relator.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, gostaria de pedir a
especial atenção dos Srs. membros da Comissão de Siste
matização para este importante assunto que ora estamos
analisando e que passaremos a votar. A figura do emprés
timo compulsório ficou desvirtuada pela sua utilização
por parte dos últimos Governos e até mesmo do atual
em que o empréstimo compulsório tem sído instituíõó
por decreto-lei. Além disso, em várias ocasiões foi insti
tuído como verdadeiro tributo e isto é que gerou toda a
insatisfação da sociedade, sobretudo da classe média, que
recentemente teve de arcar com o empréstimo compulsó
rio sobre o álcool e a gasolina.

_ Mas esse instrumento é imprescindível, como bem
c-olocaram ás Constituintes César Maia e Egídio Ferreira
Lima. É importante ressaltar que o RelatOr Bernardo Ca-
bral teve o cuidado de democratizar é aperfeiçoar a insti
tuição do empréstimo compulsório, que não existirá se
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não ocorrer autorização legislativa, e a Casa Legislativa
representa a sociedade. Serão os Srs. Deputados e os
Srs. Senadores que darão autorização para que ° Poder
Executivo possa ou não instituir o empréstimo compulsório.

Por outro lado, é importante ressaltar que, no caso
do empréstimo compulsório para pagamento de investi
mentos de relevância social, temos exemplos bastante elu
cidativos ao longo da nossa História. Instituições como o
BNDES e a Eletrobrás surgiram graças à instituição de
empréstimos compulsórios. Nesse sentido, Sr. Presidente,
é que a Relatoria se manifesta pela manutenção do texto
e contra o destaque do Constituinte José Maria Eymael.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Sr. Presidente, peço a palavra para um esclarecimento
sobre a votação. Pergunto ao Relator se, para a instituição
de qualquer empréstimo compulsório, é necessário um pro
jeto de lei aprovado pelo Congresso, por maioria absoluta,
se ela nunca mais se fará por decreto-lei. :É este o enten
dimento, Sr. Relator?

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) - Exato.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, neste momento em que vamos votar as condições
para o poder público instituir o empréstimo compulsório,
é indispensável que se comunique à Casa que ontem a
Justiça Federal de São Paulo concedeu o primeiro man
dado de segurança sustando o empréstimo compulsório
sobre combustível. O que vale dizer que os combustíveis
em São Paulo, por força desse mandado de segurança,
não poderão ter ° aumento imposto pelo Governo. E mais,
o fundamento da liminar é o de que o empréstimo com
pulsório não foi autorizado pelo Poder Legislativo. :É pre
ciso que os Srs. Congressistas, Srs. Constituintes, tenham
conhecimento de que a Justiça já se está pronunciando,
ou seja, exigindo que o Poder Legislativo seja ouvido sobre
o empréstimo compulsório.

Portanto, sou a favor da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos

passar ao processo de votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Aluízio Campos, Fernando Gasparian, José Geraldo, João
Agripino, Roberto Brant, Alceni Guerra, Geovani Borges,
Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, José Lourenço, Ino
cêncio Oliveira, José Lins, José Santana de Vasconcellos,
Jalles Fontoura, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Mozarildo
Cavalcanti, Simão Sessim, Valmir Campelo, Darcy Pozza,
Gerson Peres, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim
Bevilácqua, Adolfo Oliveira e José Maria Eymael. Vota
ram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Ademir
Andrade, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Antônio Britto,
Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos
Sant'Anna, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egídio Ferrei
ra Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Henrique
Oardoso, Francisco Pinto, João Calmon, José Foga<'a, Jn'lé
Paulo Bisol, José Richa, José Serra, José Ulísses -de Oli
veira, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nel
son Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima
Filho, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Renato Vianna,
Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna,
Wilson Martins, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Délio
Braz, Euclides Scalco, Jorge Hage, José Carlos Grecco,
José costa, José Tavares, Octávio Elísio, Vilson Souza,
Francisco Dornelles, José Jorge, Annibal Barcellos, Mário
Assad, Sandra Cavalcanti, João Menezes, Antônio Carlos
Konder Reis, Jarbas Passarinho, José Maurício, Lysâneas

Maciel, César Maia, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arru
da Sampaio, Haroldo Lima, Fernando Santana e Jamil
Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 26 Constituintes;
votaram NAO 60 Constituintes. Total: 86 votos. O Desta
que foi rejeitado.

Os Srs. Constituintes receberam a redação final do
Titulo IV. A Secretaria da Mesa tomou providências para
que todos a recebessem. Peço que na primeira oportuni
dade que tiverem leiam-na para que possamos votar a
redação final em seguida.

Pedido de requerimento de preferência para o Des
taque n.O 6912, de autoria do Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, entendo que a decisão tomada agora pelo Ple
nário, visivelmente a vontade da maioria, e por um acerto
de Lideranças, mantendo a figura do depósito compulsó
rio, merece no entanto, um aprimoramento, porque no
art. 168, inciso lI, está dito que entre as hipóteses nas
quais se poderia aplicar o depósito compulsório está "con
juntura que exija absorção temporária de poder aquisitivo"
o que me parece uma expressão dúbia, genérica e perigo
sa, que tem de ser retirada do texto. Como, no entanto,
o nobre Constituinte Adolfo Oliveira tem emenda que
atende melhor à possibilidade de supressão deste dispo
sitivo, retiro meu destaque e manifesto apoio ao destaque
do Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Reque
rimento retirado.

Destaque n.? 006552·87, do Sr. Adolfo Oliveira,
co-autores: .vosé Maria Eymael, Antônio Britto e

Afif Domingos, art. 168, I e II do Substitutivo n."
1 (art. 168 incisos I e II do Substitutivo n,? 2)".
(372.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há sobre
a mesa requerimento de preferência para votação do Des
taque n.o 6552, de autoria do Constituinte Adolfo Oliveira.
Em votação. (Pausa) Preferência aprovada.

Concedo a palavra ao Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, Sras. e srs. Constituintes, inicialmente quero
cumprimentar os nobres colegas José Maria Eymael e A.'t1
tônio Britto, com os quais compartilho a autoria dessa
emenda que será votada agora. O empréstimo compulsõrío
deve continuar para atender a despesas de emergência,
conforme juízo do Congresso Nacional, que será chamado
a decidir em cada caso. Mas não podemos, definitivamen
te, deixar no texto da Constituição um instrumento de
contenção do poder aquisitivo e da poupança do povo
Nunca seria através de um mandamento constitucional e
de uma ameaça de caráter fiscal que iríamos contribuir
para que a dolorosa situação do povo brasileiro pudesse
melhorar. Daí por que, Sr. Presidente, estamos propondo
que seja retirado do texto a expressão contida no item II,
do § 1.0, que diz:

"§ 1.0 A União poderá, ainda, instituir emprés
timos compulsóríos .nos seguintes casos:

II - conjuntura que exija absorção tempo
rária do poder aquisitivo;"

Vamos acabar com isso, Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, vamos terminar com esta ameaça que aí se en
contra, vamos nos lembrar do contribuinte e de que o
empréstimo compulsório precisa ser empréstimo mesmo e
não um confisco, porque hoje em dia já existe o emprés
timo compuls6rio sobre a gasolina, sobre o álcool, sobre
o d6Iar-turismo, além do da Eletrobrás, este justificável
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Agora vamos acabar com o abuso que poderia existir se
fosse mantido o texto do item II do § 1.0

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

O SR. CONSTITUINTE JOSE SERRA - Sr. Presí
dente, peço a palavra para um esclarecimento. Pela emen
da do Constituinte Adolfo Oliveira, - gostaria de enten
der o texto - o art. 168 ficaria como está, menos o inciso
II do § 1.0, ou seja, retira-se "conjuntura que exige absor
ção temporária de poder aquisitivo". Essa é a proposta
do Constituinte Adolfo Oliveira?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O do
cumento que foi passado aos Constituintes considerava
que a proposta do Constituinte Adolfo Oliveira era suo
pressiva no art. 168, § 1.0, incisos I e II mas S. Ex.a fez
modificações em tempo hábil, só para o inciso 11.

O SR. CONSTITUINTE JOSE SERRA - Então, é ape
nas o inciso II que fica fora?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sim. No
caso de aprovado, renumerar-se-ia o inciso lil. Tem a
palavra, inscrito para falar contra, o Constituinte Nilson
Gibson.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Sr. Pre
sidente, ocorre que, quando me inscrevi para encaminhar
contra, percebi na planilha que eram os §§ 1.0 e 2.0 do
art. 168. Em decorrência da modificação do Adjunto do Re
lator, retiro minha inscrição e comunico que sou favorá
vel à proposta do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
retira sua inscrição. Então, para falar contra tem a pala
vra o Constituinte Virgildásio de Senna.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, venho a esta tribuna sa
bendo, de antemão, que, por um acordo de Liderança e
de Plenário, já decidiram pela aceitação da emenda. Entre
tanto, quero e preciso registrar o meu ponto de vista, o
meu entendimento sobre a matéria. Considero, Sr. Presi·
dente, que a sociedade precisa armar-se de mecanismos 
e armar-se sem receio e medo - que permitam o funcio
namento de sua economia. Não creio que o mercado seja
o regulador absoluto de todas as operações econômicas e
o agente normativo exclusivo e ideal de todo o processo
econômico. Assim como neste instante esta Casa inteira
c o Brasil defendem preços mínimos para a agricultura a
fim de enfrentar uma conjuntura contrária a preços inter
nos ou externos, considero que o Poder Público precisa
armar-se de mecanismos para, setoríalmente, enxugar con
junturas extremamente favoráveis de preços que permi
tam criar desequilíbrios financeiros e econômicos contra
toda a sociedade. E exatamente por isso que considero
oportuna a medida aqui introduzida, cercada de todos os
cuidados, exigindo maioria absoluta para a aprovação de
projetos de lei discutido por todo o Congresso. Podem
ocorrer conjunturas extraordinárias de preços setoríalmen
te favoráveis que coloquem nas mãos de determinado se
tor da economia um volume de moeda que promova per
turbações significativas em todo o corpo econômico da
sociedade. Assim, o Poder Público, por dispositivo consti
tucional sério aqui introduzido, estaria armado dos meca
nismos necessários a enxugar este setor e evitar que estas
perturbações se propaguem por toda a sociedade. Do rnes
mo modo que a sociedade protege o produtor contra a
conjuntura desfavorável de preços, criando o mecanismo
dos preços mínimos, em contra partida teria, para evitar
o fenômeno oposto, de armar-se com os cuidados que o
texto introduziu, a fim de impedir que uma conjuntura al
tamente favorável de preços venha a perturbar toda a.
economia e causar lesões cuja propagação não podemos
prever.

Por isso, e sabendo haver um acordo de Lideranças,
voto contra a proposição.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Constituinte Francisco Dornelles, para falar
a favor da proposição.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, de acordo com
a sistemática atual, o empréstimo compulsório pode ser
cobrado pela União em quatro situações: nos casos de ca
lamidade pública, guerra externa, investimentos relevan
tes - a exemplo da Eletrobrás - e visando à absorção
temporária do poder aquisitivo.

O primeiro substitutivo do Relator Bernardo Cabral
estabeleceu que o empréstimo compulsório só poderia ser
cobrado em caso de calamidade pública e, mesmo assim,
através de projeto de lei votado e aprovado pela maioria
absoluta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.
Posteriormente, aceitando emenda apresentada na Oomís
são de Sistematização, o ilustre Relator introduziu no texto
modificação restabelecendo a situação hoje vigente, que
permite à União cobrar empréstimo compulsório nos casos
de calamidade pública, guerra externa, absorção temporã
ria do poder aquisitivo e investimento relevante, e mante
ve um importante parágrafo estabelecendo que tais em
préstimos só podem ser cobrados quando lei aprovada
por maioria absoluta da Câmara e do Senado estabelecer
as condições da sua cobrança.

A emenda do Constituinte Adolfo Oliveira estabelece
que os empréstimos compulsórios podem ser cobrados nos
casos de guerra externa, investimento relevante e calami
dade pública. Mas propõe que não seja dada à União a
faculdade de cobrar o empréstimo compulsório visando à
absorção temporária do poder aquisitivo.

Apóio integralmente a emenda apresentada pelo Cons
tiutinte Adolfo Oliveira, mesmo porque, para absorção
temporária do poder aquisitivo, a União já possui o IPI,
que pode ser cobrado no mesmo exercício e ter suas alí
quotas aumentadas em decorrência de ato do Poder Exe·
cutivo. Não tem sentido a União recorrer ao empréstimo
compulsório para absorver temporariamente o poder aqui
sitivo.

Por essas razões, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
opino favoravelmente à aprovação da emenda do ilustra
Constituinte Adolfo Oliveira, que contribuirá para fazer
um sistema tributário mais justo e compatível com o estã
gio de crescimento econômico em que se encontra o Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
falará pela Relataria o eminente Constituinte Fernando
Bezerra Coelho.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) - Sr.
Presidente, questão do empréstimo compulsório sempre
foi uma questão aberta entre os membros da Relatoria.
A emenda ora apresentada pelo Constituinte Adolfo Olí
veira consegue atingir o consenso que buscava a Relatoria,
porque, como bem disse o Constituinte Francisco Dornel
les, as preocupações do Constituinte Virgildásio de Senna
estão amplamente atendidas na medida em que a União,
o Poder Executivo, através da aplicação das alíquotas do
IPI, poderá utilizar a variação dessas alíquotas para absor
ção temporária do poder aquisitivo, já que elas poderão
variar dentro do mesmo exercício fiscal.

Neste sentido é que a Relatoria opina favoravelmente
ao acolhimento da Emenda Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passamos
à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Antônio
Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi,
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Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fer
nando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Hen·
rique Cardoso, Francisco Pinto, José Fogaça, José Geraldo,
José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa, José
Serra, José Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário
Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Os
waldo Lima Filho, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Rena
to Vianna, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Wilson
Martins, Chagas Rodrigues, Daso Coimbra, Délio Braz,
Euclides Scalco, João Agripino, Jorge Hage, José Carlos
Grecco, José Costa, José Tavares, Octávio Elísio, Roberto
Brant, Vilson Souza, Alceni Guerra, Geovani Borges, Chris
tóvam Chiaradia, Eraldo Tinico, José Lourenço, Francisco
Dornelles, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José
Santana de Vasconcellos, Anníbal Barcellos, Mário Assad,
Sandra Cavalcanti, Jalles Fontoura, Jonas Pinheiro, José
Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Simão Sessim, Valmir Cam
pelo, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson
Peres, Jarbas Passarinho, Adylson Motta, José Maurício,
Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plí
nio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael,
Haroldo Lima, Fernando Santana e Jamil Haddad. Vota
ram NAO os seguintes Senhores Constituintes: Almir Ga
briel, Carlos Sant'Anna, Nelton Friedrich, Virgildásio de
Senna e Arnaldo Prieto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 82 oonstítuíntes:
votaram NÃO 5 Constituintes. Total: 87 votos. O Destaque
foi aprovado.

Tem a palavra, pela ordem, o Constituinte Itamar
Franco.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO - Permite
me V. Ex.a , com as minhas desculpas, interromper a
seqüência das preferências.

Não quero aqui discutir se algum de nós, Parlamen
tares, somos apenas observadores privilegiados. Temos até
o direito de sentar um pouco nas cadeiras à frente e não
atrás. Não quero discutir quantas e quantas vezes o Regi
mento foi infringido pelos acordos de Liderança. Ocorre
me neste instante um sentimento de lógica, no momento
que tenho uma emenda destacada. Trata-se da preferência
das lideranças. Percebemos, com certa tristeza, que há
hoje um comando das lideranças, quase uma ditadura,
permitindo sempre - se V. Ex.a fizer uma estatística veri
fica isso - que os mesmos parlamentares tenham S'3US
destaques votados na Comissão de Sistematização. Nada
temos contra isso, mas nós outros também gostaríamos
de ter o mesmo direito. O acordo de lideranca estabelecido
no processo que se adotou para a oomíssão' de Sistemati
zação, no meu entendimento, infringiu totalmente o Regi
mento da Casa, prejudicando aqueles outros que não são
membros da Comissão de Sistematização e nós, que até há
pouco tempo pertencíamos a pequenos partidos e fomos
eliminados às vésperas do início dos trabalhos da Comissão
de Sistematização Ipelos partidos a que pertencíamos.

Para minha orientação, inclusive, se for o caso, para
que eu possa retirar-me do plenário, gostaria de saber se
as preferências das lideranças vêm até o art. 174. Tenho.
por exemplo, uma emenda correspondente ~ art. 174 e,
na seqüência, já se pula para o 175. SOu mformado de
que minha emenda só entrará 3JPÓS todas as preferências
das lideranças serem examinadas, o que se devia no art.
178. Quer me parecer que a argumentação usada pelo nobre
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, quando
resolveu manter somente a realização das sessões da Co
missão de Sistematização, não permitindo que funcionas
sem concomitantemente as da Assembléia Nacional Oons
títuínte, foi para que tivéssemos a idéia de conjunto e não
votássemos títulos ou capítulos sem conhecê-los.

Sr. Presidente, após chegarmos ao art. 178 voltaremos
ao art. 174? Não há lógica. Com muito respeito, !pediria
a V. Ex.a que se não puder resolver a questão neste ins
tante - como Presidente ciente das normas regimentais,
consciente de que o trabalho deve ser de todos e não de
alguns - não permitisse para as próximas preferências,
que os artigos deixem de obedecer à sua ordem cronoló
gica. Essa é a razão pela qual pergunto a V. Ex.a se, ao
chegarmos ao art. 174, minha emenda só será apreciada
após todas as preferências das Lideranças. Isso me parece
uma aberração, parece-me que não há uma seqüência
lógica nesse critério, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Devo, em
resposta a V. Ex.a, dizer que até ontem acompanhávamos.
na prioridade, a ordem crescente dos números. Natural
mente, toda e qualquer emenda apresentada a um deter
minado artigo era apreciado segundo a ordem crescente
dos números dos artigos. contudo, a reunião das Lideran
cas que terminou às 2:00h da madrugada de hoje, deu
à. Mesa, que a acolheu, a idéia de que as preferências fo~
sem pelas Lid,aranças, de acordo com uma consolidação
já feita antes com a reunião ~~ tod~s os Líder~s,. das
Mesas e do Prestdente da Assembléia NaclOnal Oonstltumte.
V. Ex.a tem razão: teremos um retrocesso, di~cu~iremo~
um artigo e voltaremos a outro, mas a preferenc:ta sera
dada, às Lideranças, na medida e~ que apre~entam.ma~or
contingente de membros na Oorníssão de s~~~eIn;atlzaçao.
Por isso sou obrigado a acompanhar essa sequencia contra
a qual V. Ex.a s,e insurge.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO --:- Sr. J?re
sidente acato a decisão de V. Ex.a, mas quena deixar
registr~o o meu protesto e mostrar que, às vezes, parece
me até razoável a atitude daquele~ que, busca.In; a ~odi
ficação do Regimento, para adequa-lo a partícípação de
todos. Só não considero justo esse processo. A contínuar
essa ditadura, não vamos participar dos trabalhos da Cons-
tituinte.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho! - Consti
tuinte Itamar Franco, já decidimos a questão de ordem
de V. Ex.a

Tem a palavra o Constituinte Nelton Friedri~h.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH.- Sr.
Pr,estdente, apenas para efeito de registro ~os AnaIS, .por
equívoco tecnológico, o meu voto era "SIm", anterior
mente.

O SR CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO - Sr. Pre
sidente, q~ero dízer a V. Ex.a que estamos assistindo exa
tamente a uma meia-dúzia comandando todo o :Qrocesso
de sistematização. Espero que no plenárío isso não venha
a acontecer.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas [Passarinho) - A menos
que o plenário modifique os critérios, não teremos outra
forma, a não ser acompanhar esta.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO - O que é
lamentável.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O pro
testo de V. Ex.a fica registrado.

Destaque n.O 004692-87 - Emenda n.O ES
32213-3 (em parte), do Sr. Nelson ,Jobim, "que
modifica a redação do art. 201 somente em relação
à expressão: "item 111 do art. 197" do Substitutivo
n,? 1 (art. 169 do Substitutivo n,? 2)". (373.a vota"
ção)

O aR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Requeri
mento de preferência, nos termos regimentais, para vota"
ção do Destaque n,v 4692, do Constituinte Nelson Jobim.
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Os Srs. C<:lnstituintes que estão de acordo permane
çam como se encontram. (Pausa) Aprovada a preferência.

Em votação o Destaque n.? 4692, requerido pelo oons
títuínte Nelson Jobim, referente à Emenda n.s 32213.

Tem a palavra S. Ex.a

O SR CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, visa a emenda aditar ao art. 169 do 2.° Substi
tutivo referência ao inciso !II do art. 165 do mesmo Subs
titutivo. O art. 169 regula o problema das contribuições
sociais, ao estabelecer que:

"Compete exclusivamente à União instituir
contribuições sociais, de intervenção no domíJ?-io
econômico e de interesse das categorias profis
sionais ou econômicas, como instrumento de sua
atuação nas respectivas áreas, observado o dis
posto nos incisos I e III do artigo 170."

A emenda pretende agregar, além da referência a.os
incisos I e III do art. 170, o inciso III do art. 165, ou seja
visa a emenda fazer com que se apliquem também, ~o
que diz respeito às 'cont:-ibuições ~o~iais, ~s n0!ill~ ~erals
em matéria de legislaçao e admínístracão tríbutárías, o
que aliás já vem sendo feito pela jurisprudência, quanto
a i~stitutos, como o lançamento, constituição, modifi
cação e extinção do crédito tributário. Si~i~ic!l que tod~
a matéria tributária - impostos e eontríbuíções - tera
as regras gerais disciplinadas pelo Código T:i~~tário N8;
cíonal, Em conseqüência, na fixação dos crrtéríos gerais
em matéria tributária, procura-se evitar dispandade,. ou
seja, que as contribuições sociais recebam tratamento dit~
renciado dos impostos. COm isso, as n?I1Il:as gera:s, uJ?-IfI
eadas, possibilitarão tratam~nto.perteíto a.~atérIa.t:lbu
tária, fazendo aplicar também as cor:t~lbUlç?:es S?Clal~ .as
legislações gerais sobre tributos e admínístração tríbutáría.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com.a
palavra o constituinte Francisco Dornelles, para encami
nhar a favor.

O SR CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES .
Sr. Presidente, a emenda do Constituinte Nelson Jobim
apenas inclui no texto do Relator Bernardo Cabral a
expressão "no item III do art. 197".

Essa emenda visa aplicar às. co?~ribuiç~es de nature~a
econômico-social os mesmos prmcipios ~xlstentes no Co
digo Tributário para a cobrança de tnbutos.

Manifesto meu apoio à emenda do Constituint~ Ne}
son Jobim. As contribuições são instituídas por lei. S,ao
exigidas de forma compulsória. Tê~ todas ~s cara?tens
ticas econômicas de um tribU;,to. N~o ha:rena sen~l~o se
a cobrança dessas contríbuíções nao eS~lvesse SUJel,ta: a
uma regulamentação mínima, estabelecída pelo Oódígo
Tributário Nacional.

A emenda do Constituinte Nelson Jobim, ao estabe
lecer que se apliquem à cobrança das contribuições os
princípios do Código Tributário Nacional, guarda inclu
sive bastante coerência com outro dispositivo contido no
projeto do Relator Bernardo Cabral, que, no campo da
seguridade, exige também a aplicação dos mesmos dis
positivos.

Por essas razões, opino favoravelmente à aprovação
da emenda, deixando claro que o ilustre Constituinte Nel
son Jobim manteve integralmente o texto do art. 169, no
que se refere à "intervenção no domínio econômico e de
interesse das categorias profissionais ou econômicas",
estabelecendo apenas uma adição, no sentido de que sejam
aplicados' os dispositivos do Código Tributário Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) 
Sr. presidente, Sras. e Srs. Oonstítuíntes, a Relatoria
entende que a medida apregoada na emenda do oonstí
tuinte Nelson Jobim é fundamental para 'Ordenar a impo
sição das contribuições parafíscaís, submetendo-as às
normas gérais de legislação e administração tributárias.

É importante chamar a atenção dos Srs. Constituintes
para o fato de que a atual arrecadação federal, apenas
no que se refere às contribuições sociais, corresponde a
cerca de 90% da receita tributária de impostos e de taxas,
o que evidencia a necessidade de maior controle sobre
esse conjunto de receitas públicas.

A propositura em questão visa obrigar que o Código
Tributário defina não apenas os princípios em relação a
impostos, mas também em relação a contribuições. Muito
bem acolhida pela Relatoria, vem evidenciar todo o cuida
do que o Relator Bernardo Cabral e os Constituintes que
participaram da elaboração do projeto, na parte relativa
a sistema tributário, têm tido permanentemente, no sen
tido de proteger o contribuinte e a sociedade brasileira,
para que se tenha cada vez maior controle sobre a admi
nistração dos recursos tributários.

Nesse sentido, a Relatoria é pela aprovação e acolhi
mento do destaque do Constituinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREmA LIMA 
Sr. Presidente, pela ordem. A emenda do Constituinte
Nelson Jobim está redigida nos seguintes termos:

"Dê-se a seguinte redação ao art. 201 do Subs
titutivo do Relator ao Projeto de Constituição... "

Bubstítuí todo o artigo. Não se refere ao caput do
artigo. É preciso que fique claro que apenas o capuil
do artigo está sendo modificado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - li: nesse
sentido que adotamos aqui até a liberdade de mudar a
classificação da emenda; ao invés de substitutiva, aditiva,
para referir-se apenas a esse item nr,

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Só aditiva
da referência ao artigo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passemos
à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aluízio
Campos, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Ca
bral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Cid Carvalho,
Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, Fernando Henrique Cardoso, Francisco Pinto,
Ibsen Pinheiro, João Calmon, João Herrmann Neto, José
Geraldo, José Paulo Bisol, José Richa, José Serra, José
Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson
Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga,
Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Se
vero Gomes, Sigmaringa Seixas, Wilson Martins, Antonio
Mariz, Chagas Rodrigues, Daso Coimbra, Délio Braz, João
Agripino, Jorge Hage, José Costa, José Tavares, Octávio
Elísio, Roberto Brant, Vilson Souza, Alceni Guerra, Geo
vani Borges, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo
Tinoco, José Lourenço, Francisco Dornelles, Inocêncio Oli
veira, José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos,
Annibal Barcellos, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Ri
cardo Fiuza, Benito Gama, Jalles Fontoura, Jonas Pinhei
ro, José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Simão Sessim, Val
mir Campelo, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres,
Jarbas Passarinho, Adylson Motta, Bonifáci'J de Andrada,
José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Joaquim Bevilácqua, Luiz Inácio Lula da Silva,
Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, José Maria Ey
mael, Haroldo Lima, Jamil Haddad e Fernando Santana.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 88 Constituintes.
Total: 88 votos. O Destaque foi aprovado.

Redação final do Título IV do Substitutivo
n.? 2 ao Projeto de Constituição, do Sr. Bernardo
Cabral. (374.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
atencão dos Srs. Constituintes: como avisado há cerca de
uma" hora, fizemos a distribuição da redação final do
Titulo IV.

Pedimos aos Srs. Constituintes que fizessem, naquela
oportunidade, a leitura do texto, e agora vamos passar
à votação da redação final do Titulo IV.

Como é uma votação final de matéria constitucional,
vou ter que tomar os votos.

Os Srs. Oonstituintes que votarem SIM aprovam a
redação final.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Ca
bral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Cid carvalho,
Cristina Tavares, Fernando Bezerra Coelho, Fernando
Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, João
Calmon, Joã'Q Herrmann Neto, José Geraldo, José Paulo
Bi.sol, José Richa, José Serra, José Ulí.sses de Oliveira,
Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jo
bim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pi
menta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Ro
drigues Palma, Sígmarínga Seixas, Virgildásio de Senna,
Wilson Martins, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Daso
Coimbra, Délio Braz, João Agripino, Jorge Hage, José Cos
ta, Octávio Elisio, Roberto Brant, Vilson Souza, Afonso
Arinos, Geovani Borges, Christóvam Chiaradia, Edme Ta
vares Eraldo Tinoco, José Lourenço, Inocêncio Oliveira,
José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos, Anni
bal Barcellos, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Ricardo
Fiuza Benito Gama, Jalles Fontoura, Jonas Pinheiro, José
Tinoc~, Mozarildo Cavalcanti, Simão Bessím, Valmir Cam
pelo, Antônio Carlos Konder Reis, Jarbas passarinh?, José
Mauricio, César Maia, Luiz Salomão, Francisco ROSSI, Gas
tone Righi, Joaquim Bevilácqua, Luiz ~nácio Lpla da: Silva,
Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Olíveíra, Jose Mana Ey
mael Haroldo Lima, Fernando Santana e Jamil Haddad.
ABSTENÇÃO dos seguintes Senhores Constituintes: Os
waldo Lima Filho, Arnaldo Prieto e Adylson Motta.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 82 Constituintes;
abstiveram-se de votar 3 Constituintes. Total: 85 votos.
A redação final do Título IV do Substitutivo n.O 2 do Pro
jeta de Constituição foi aprovada.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - T·em a
palavra V. Ex.a , para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, reitero questão de ordem que venho levan
tando há muitos dias.

Acabo de votar favoravelmente à redação final, mas
entendo que regimentalmente, não há título aprovado,
nos termos do art. 27, § 3.°, do Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte, que passo a ler:

"Votado o Título ou Capítulo, votar-se-ão, em
seguida, os destaques dele concedi~os. As emen
das serão votadas em globo, conrorme tenham
parecer favorável ou contrário, ressalvados os
destaques."

Ora, o destaque é um direito do Constituinte, ele tem
de ser apreciado e votado. Não há, absolutamente. acor
do de lideranças ou qualquer outra tentativa de agilizar
os trabalhos que permita escapar do dispositivo regimen
tal.

Não procede, pois, a solução proposta pelo ilustre
Constituinte José Genoíno, no sentido de que, no final,
poderíamos votar os destaques em globo. Está havendo
uma confusão entre destaque e emenda. As emendas po
derão ser votadas em globo, conforme estabelece o § 3.°
do art. 27 do Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte:

..... As emendas serão votadas em globo, con
forme tenham parecer favorável ou contrário, res
salvados os destaques."

Mas os destaques não podem ser votados em globo.
Eles têm de ser votados, um por um, até o último. Poderão
ser prejudicados, se houver destaque semelhante com voto
favorável ou contrário, mas não há a figura do destaque
remanescente nem no Regimento da Assembléia Nacional
Constituinte, nem no da Câmara, nem no do Senado.

Não espero de V. Ex.a uma resposta imediata, porque
isso. naturalmente, diz respeito a uma decisão da Mesa,
das Lideranças etc, Mas registro esta questão de ordem,
que venho fazendo há muitos dias, antes que o trabalho
da Comissão de Sistematização se encerre e este ques
tionamento saia da Oomíssão de Sistematização para o
Plenário da Assembléia Nacional Constituinte. No momen
to em que o Substitutivo chegar lã, pode-se questionar,
da forma como os trabalhos se estão processando, que
não há Substitutivo, uma vez que os Títulos não foram
aprovados, pois os destaques não foram votados na sua
integralidade.

Quando o Título é posto em votação, se aprovado, ele
o será, ressalvados os destaques. Se os destaques não Hão
aprovados, o titulo não o será. Conseqüentemente, o mes
mo ocorrerá com o Substitutivo, e sua validade poderá
ser questionada.

Terei, talvez, que encaminhar por escrito a questão
de ordem. Mas quero ressalvar aqui este fato, poís aca
bamos de votar a redação final de um título supostamen
te aprovado; e tenho dúvidas quanto à regímentalídade
da sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Conheço
a questão de ordem Jevantada por V. Ex.a , pois tive a
oportunidade de ouvi-Ia quando estava no exercício da
Presidência Aliás, também há uma questão de ordem no
mesmo sentido levantada pelo Constituinte José Genoíno.
A Mesa, naturalmente, dará a informação que V. Ex.a .
pretende ter -'c com justa razão. Votamos todos os títu
los, sem prejuízo dos destaques e das emendas, e agora
tivemos - creío que com a participação de V. Ex.a 
um entendimento com a Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte, com a Mesa da Comissão de Sistematização
e com os Líderes, quando se definiu, no item 7.0 da Con
solidação então aprovada o seguinte:

"São fixados prazos determinados para vota
ção de cada Título, findos os quais os destaques
remanescentes serão encaminhados ao Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte, nos termos
do parecer do Relator, passando-se ao Título Sc
guinte."

Então, é evidente que esses destaques, de algum mo
do, não seriam submetidos à votação de per si. E, mais:
encaminhados ao Plenário da Assembléia Nacional Oons
títuínte.. eles teriam preservado seu direito de lá serem
apreciados, ao passo que, aqui, se observarmos as normas
regimentais - V. Ex.a se baseia no Regimento - ao vo
tarmos as emendas em globo, pelo menos todas as que
tiverem parecer desfavorável do Relator já serão preíu-
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dícadas na votação. Levarei, no entanto, mais uma vez.
a proposta de V. Ex.a à Mesa, para uma decisão.

Com a palavra o Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, quero apenas pedir a V. Ex.a que adite às razões
que já expendeu duas outras que escaparam à memória
do nobre Líder Carlos sant'Anna, A primeira é a de que
o artigo a que S. Ex.a se refere trata especificamente da
votação no Plenário da Assembléia Nacional Constituinte.
A segunda é a de que o documento a que V. Ex.a se refe
re, e do qual fez leitura parcial, foi submetido a votação
pela Comissão de Sistematização e aprovado sob aplausos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Constituinte Fernando Henrique Cardoso.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Sr. presidente, creio que já se torna desnecessá
ria minha intervenção, porque os argumentos foram por
V. Ex.a brilhantemente expostos.

Queria apenas lembrar que isto aqui é uma mera Co
missão. Não estamos no Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte. Esta Comissão fez um regimento próprio e
pode alterá-lo. O texto que V. Ex.a leu foi uma decisão des
ta Comissão, porque submetido a este Plenário, que o
aprovou.

De modo que o zelo do Constituinte Carlos Bant'Anna.
que seria de todo pertinente para a Assembléia Nacional
Constituinte, não procede no que diz respeito a uma de
cisão desta Ccmíssão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pergun
to a V. Ex.a, nobre Constituinte Fernando Henrique Car
doso, se aceita trocar a comodidade da posição de mem
bro do Plenário pela Presidência da Comissão.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Se V. Ex.a determinar, eu assumirei a Presidên
cia.

'0 SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, quero apenas dizer a V. Ex.a que respeito mui
to o entendimento sociológico do Constituinte F'erriando
Henrique Cardoso, mas a argumentação de S. Ex.a nada
tem a ver com o Regimento da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos
encerrar esta discussão.

O Constituinte Nelson Jobim retirou o Destaque n.?
7057. Então, passamos agora à votação do requerimento
de preferência para o Destaque n.? 4739, de autoria do
Constituinte Antônio Britto. (Pausa) Aprovado.

Destaque n.? 004739-87, do Sr. Antônio Britto,
"que suprime o inciso V do art. 170 do Substitutivo
n,v 2". (375.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o Destaque n.o 4739, que suprime o inciso V do art.
170.

Concedo a palavra ao Constituinte César Maia.
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presiden

te, Srs. Constituintes, o destaque do Constituinte Antônio
Britto suprime o inciso V do art. 170, que proíbe estabelecer
privilégios de natureza processual para a Fazenda Pública
em detrimento do contribuinte.

Há uma questão fundamental, que deve ficar clara em
relação a esse dispositivo: sua supressão levará para a le
gislação ordinária a discussão a respeito das prerrogativas
que a Fazenda Pública terá, no caso da defesa do crédito
tributário.

A segunda questão é de natureza filosófica. É um prin
cípio básico e fundamental do liberalismo, para que haja
liberdade de iniciativa, que o Poder Público fique circuns
crito às suas atribuições precípuas. Na medida em que es-

se texto retira do Poder Público uma atribuição sua, que
é fundamental, e se rompe com um princípio liberal, o
retorno é menos liberdade de iniciativa e mais interven
ção do Estado, como tem acontecido nos últimos anos.

Quero lembrar aos Srs. Constituintes que, se esse dis
positivo passar, vamos ter de enfrentar várias distorções.
A Fazenda Pública ficará em posição menos favorável do
que hoje gozam as instituições financeiras particulares na
execução de créditos garantidos por alienação fiduciária,
os condomínios imobiliários e os armazéns gerais, que dis
põem de execução privada.

A distorção, no caso, é a seguinte: o crédito tributário,
que tem preferência sobre todos os outros créditos, deixa.
de ter essa preferência. Isso significa, por exemplo, que,
na falência de uma empresa, o crédito tributário, que sig
nifica recursos de todo o povo brasileiro, não terá prefe
rência sobre um banco privado, e a certidão da dívida ati
va, hoje considerada prova pré-constituída e que tem pre
sunção de liquidez, deixa de tê-lo.

Acredito que a emenda do Constituinte Antônio Britto
é clara. Simplesmente retira do texto constitucional, jo
gando-a para a legislação ordinária, a discussão a respeito
das prerrogativas, não dos privilégios da Fazenda Pública.

Durante o pronunciamento do Sr. César Maia,
o Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra o Constituinte Francisco Dornelles, que
vai encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, ao analisarmos o capí
tulo do sistema tributário elaborado pelo ilustre Consti
tuinte Bernardo Cabral, verificamos que S. Ex.a procurou
atingir quatro objetivos. Em primeiro lugar, abrir caminho
para que possamos ter um sistema tributário mais pro
gressivo; segundo, promover uma melhor distribuição re
gional de rendas; terceiro, fortalecer as finanças dos Esta
dos e Municípios; quarto, estabelecer maiores garantias pa
ra o contribuinte.

No campo das garantias para o contribuinte, gostaria
de ressaltar o princípio da igualdade, segundo o qual todos
os contribuintes que estejam na mesma situação não po
dem ser discriminados no campo tributário. Esse dispositi
vo vai obrigar o legislador ordinário a levar todos os rendi
mentos das pessoas físicas para o imposto progressivo, o
que é um grande princípio de justiça fiscal.

O item V do art. 170 diz que é vedado estabelecer pri
vilégios de natureza processual para a Fazenda Pública em
detrimento do contribuinte. Por que a Fazenda Pública de
ve ter qualquer privilégio em relação ao contribuinte?
Numa relação fiscal, as partes têm que permanecer na
mesma situação - Fazenda e contribuinte não podem ficar
em posições diferenciadas.

Hoje, Srs. Constituintes, existe o privilégio da Fazenda
Pública na parte processual. Estabelece-se um privilégio da
Fazenda Pública, que coloca os contribuintes em posição
bastante inferior na discussão dos artigos de natureza trt
butária.

Por esta razão, entendo que o inciso V, do art. 170,
do Projeto Bernardo Cabral, está inserido entre aqueles
artigos que atribuem garantia para os contribuintes. No
meu entender, esse dispositivo deve ser mantido, motívn
pelo qual falo contra a emenda supressiva ora apresentada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
conoeco a palavra ao Constituinte NeIson Jobim, que vai
defender a emenda.
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o SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Constituintes, a manutenção do texto,
que o destaque visa a evitar, importa em um grande equí
voco. Isto porque, na medida em que se estabelece que
o contribuinte deve ter o mesmo tratamento processual
que a Fazenda Pública, estabelece-se uma igualdade entre
o interesse individual e o coletivo. E aqui o que se visa é
suprimir o texto, é possibilitar que a Fazenda Pública ou
seja, o interesse coletivo, tenha determinadas preferências
fundamentais. Uma delas - aqui não explicitada, mas em
butida no texto - relativamente aos processos de falência,
é estabelecer uma equiparação entre a Fazenda Pública e
o contribuinte, ou melhor, o credor, jogando então o crédi
to social, que representa o imposto, que representa o cré
dito da Fazenda, como um crédito estabelecido no mesmo
nível dos negócios privados.

:É vital entender-se isso, porque o discurso que se pode
fazer neste momento e que se poderá fazer durante a vota
ção de todo o trabalho visará estabelecer uma guerra entre
a Fazenda e o contribuinte, no sentido de que a Fazenda
estaria pisando no contribuinte. O que não é verdade! O
que se quer exatamente é que o interesse coletivo, repre
sentado pelo sistema tributário, seja privilegiado em rela
ção ao interes~e individual e privado. Por quê? Porque o
interesse coletivo leva a que se jogue com todo um tipo de
constítuíção de. sociedade, e na política fiscal há que se
rnimrmzar as diferenças que ocorrem em nOSSa sociedade.

É vital que se tenha presente isso, na questão preces
su!11 propriamente dita, ou seja, na demanda judicial, que
fOI o exemplo suscitado pelo eminente Constituinte César
Maia. O que se quer, efetivamente, é estabelecer uma igual
dade. Ter o contribuinte um prazo de quinze dias para em
bargos de uma defesa fiscal, tendo a Fazenda o mesmo
prazo, não é tratar a Fazenda no mesmo pé de igualdade
que o contribuinte, já que a Fazenda precisa de maior tem
po para articular seus argumentos e obter material para a
defesa.

O que temos que privilegiar aqui, basicamente, é exata
mente o interesse coletivo. Não se confunda a discussão
com uma pressão da Fazenda Pública sobre o contribuinte,
mas que se veja nisso uma relação dicotômica entre o in
teresse privado, de um lado, e o interesse coletivo de outro.

É por isso, Sr. Presidente, Sr. Relator, que encaminho
favoravelmente à emenda, para que possa o sistema proces
sual b;rasileiro estabelecer privilégios e preferências pro
cessuais, necessários ao equilíbrio entre o interesse coleti·
vo e o interesse individual.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Joaquim Bevi
lácqua.

O SR. OONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA 
Sr. Presidente, nobres srs, Constituintes, esta emenda, de
autoria do Constituinte José Maria Eymael, visa o ínteres
se público maior, que é a agilização da justiça.

Hoje, uma das grandes queixas nacionais é a morosi
dade do Poder Judiciário. Se formos verírícar nas varas
dos executivos fiscais !privativos, ou mesmo nas varas cí
veis, onde tramitam os executivos fiscais, matérias de
interesse coletivo, matérias que visam a arrecadação de
dinheiro do povo, da coletividade, do contribuinte, veremos
(:.:'3 uma das razões da morosidade desse processo reside
exatamente no fato de que a Fazenda Pública, o Estado,
o Procurador, o responsável pela defesa do Erário Público
tem seu prazo consignado em dobro, ou seja, se o contri
buinte tem 10 dias, ele terá 20 dias.

Não se trata de matéria substantiva, ma.'> de matéria
adjetiva processual, que visa estabelecer a isonomia pro
cessual, a igualdade entre os poderes, entre o exeqüente
e o executado, para que a Justiça seja mais célere e mais
rápida, e para que a sociedade, como um todo, receba

mais rapidamente aqueles créditos que têm diante de
contribuintes faltosos.

Este é o espírito, exatamente contrario sensu àquilo que
aqui argumentaram os ilustres Constituintes Nelson Jobim
e César Maia. Acho que a medida vem favorecer a coletí
vídade e não prejudicá-la em detrimento do contribuinte
individual. Por que favorece a coletividade? Porque aten
de ao princípio geral, à necessidade coletiva de acelerar
os processos judiciais. Dentre esses que temos aí há inúme
ras liquidações que estão em juízo, todos os 'dias, nos
jornais, pendentes de julgamento. Isto, ;porque os Pro
curadores da Fazenda Pública, os Procuradores do Estado
têm prazo em dobro, sempre prazo em dobro! E essa moro
sidade se deve, em grande parte, a esse processo dilatado
que se dá aos representantes do Estado. Portanto, quem
quer defender a coletividade, quem quer defender Os ínte
resses do Estado, COmo representantes da soeíedade, devem
votar pela manutenção da emenda consignada no texto.
que proíbe qualquer tipo de discriminação em favor de
parte num processo judicial. Não se trata, portanto, repito,
de matéria substantiva.

Dai por que sou pela manutenção do texto.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Permita-me,
Sr. Presidente.

Gostaria de esclarecer que o destaque simplesmente
suprime o inciso V. Por conseguinte, o destaque não cria
prerrogativas ou privilégios para a Fazenda Pública. A
discussão é transferida para a legislação ordinária, no
seu detalhe. Não está propondo criar privilégios ou prer
rogativas mas, simplesmente, levar à legislação ordínáría
a discussão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Está bem esclarecido seu ponto de vista.

Com a palavra o nobre Relator.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,

Sras. e srs. Constituintes, o eminente Constituinte Nelson
Jobim, cuja inteligência e talento são sempre motivo de
respeito nesta Comissão, comete um equivoco. Quem é
advogado militante nesta área e ao longo dos anos, tem
enfrentado a Fazenda pública, sabe ser este dispositivo
uma garantia individual, em termos fiscais.

S. Ex.a declarou que é preciso um prazo maior par~
que a Fazenda disponha de material para defesa. E fOI
mais além: disse que há uma relação dicotômica entre o
interesse do Estado, de um lado, e o interesse coletivo, de
outro.

Em primeiro lugar, o material para defesa é substan
tivo. A defesa que a Fazenda terá de fazer já está devida
mente municiada nos seus quadros de elementos, porque
outra relação processual já se integra em juízo. Quando
as partes são convocadas para a integração dessa relação
processual, na hora em que o prazo para Um é menor e
para o outro é maior, não há quem me convença da ne
cessidade disso. Há necessidade, isto sim, de se produzir
um trabalho maior.

Que se amplie, se necessário for, o quadro de Procura
dores, que se trabalhe um pouco mais. Os escritórios de ad
vocacía especializados na área tributária geralmente estão
entulhados de processos e têm que dar conta dentro do
prazo. Porque, aí, o prazo é fatal. Como para a Fazenda
esse prazo passa a ser em dobro, evidentemente a tran
qüilidade é maior, mas a desigualdade no tratamento é
flagrante.

Por isso, nesse sentido, Sr. Presidente, o dispositivo
pretende vedar privilégios de natureza processual - e
chamo atenção para esses privilégios - só quando existe
relação litigiosa, quando essa relação processual já se es
tabeleceu em Juizo. Veda apenas isso, não as demais con-
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S. Ex.a se referiu ao problema da execução judiciária.
Como ficaria a igualdade, na hipótese de uma ação de
anulação de débito, uma ação de repetição de débito, mo
vido na Comarca de Livramento, por exemplo, em que a
Fazenda tenha 15 dias para contestar, a partir ,Cla estação
exatora?

seqüências naturais de privilégios para a Fazenda Pública,
que estão mantidas no texto.

Quanto à natureza processual, é preciso que se repita
que é até uma garantia individual em termos fiscais para
o contribuinte.

Por essa razão, Sr. Presidente, a Relatoria, deixando a
questão em aberto, vota contra, pela manutenção do texto.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, gostaria de um esclarecimento do eminente Rela
tor.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA ~ Sr. Presi
dente, 81'S. Constituintes, a intenção do Constituinte Gas
tone Righi, ao incluir neste dispositivo a 'Contraprestação
ou ~a~~mento de preços ou tarifas pelo usuário, abre a
possibílldade de, sempre que o serviço público for prestado
contra tarifas ou preços, ele venha a ser tributado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 47 Cons
tituintes; votaram NÃO 44 Constituintes' absteve-se de
votar 1 Constituinte. Total: 92 votos. O destaque foi
aprovado.

Destaque n,? 003895-87 - Emenda n.o ES
25797-8, do Sr. Gastone Righi, "que adita a ex
pressão: "ou em que haja contraprestação ou pa
gamento de preço ou tarifa pelo usuário" ao § 2.°
do art. 203 do Substitutivo n.O 1 (art. 171, § 2.0 do
Substitutivo n,v 2)". (376.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos à votação do requerimento de preferência para o
Destaque n.? 3895, de autoria do Constituinte Gastone Ri
ghi, e que se refere à Emenda n.O 25797.

. Em votação o requerimento. Os Srs. constituintes que
estiverem de acordo, permaneçam como estão. (Pausa)
Aprovado o requerimento.

Concedo a palavra ao Constituinte Gastone Righi para
que defenda sua proposição. '

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes, esta emenda em
nada altera o texto do Substitutivo. Visa apenas uma ex
plicitação, necessária em virtude da definição anterior.
O Sr. Relator, com muito senso de oportunidade, lógica e
justiça, estabeleceu, nesse parágrafo, 'que a União, os Es
tados e Municípios não podem cobrar impostos, respecti
vamente, uns dos outros. Estabeleceu que isso não compre
ende o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com
a exploração de atividades econômicas regidas pelas nor
mas aplicáveis a empreendimentos privados. Isto signifi
ca que as empresas estatais, ou paraestatais que tenham
a~ivi~ades econômi~as e que ~ão regidas por normas apli
caveis a empreendnnentos privados, como é o caso da Lé
das Sociedades Anônimas, do Código Comercial, etc., têm
de pagar os tributos aos Municípios, ao Estado ou mesmo
à União.

Acrescentei isso porque aí me parece que há um vazio,
um buraco, um defeito de definição, pois a qualquer ins
tante a União, o Estado ou os Municípios podem dissolver
uma Aso~iedade anô.niJ;1a que atue em determinado campo
economico e substituí-Ia por uma autarquia, por exem
plo. E a autarquia já não está mais regida pelas normas
aplicáveis a empreendimentos privados. Em virtude disso
a autarquia escaparia do âmbito do Município, do Estad~
ou da União para ser tributada. Então, acrescentei a se
guinte expressão:

" ... ou em que haja contraprestação ou pagamen
to de preço ou tarifa pelo usuário."

Porque isso é que caracteriza a atividade econômica
da empresa, ou seja, quando há contraprestação ou paga
mento doe preço ou tarifa. E isto significa que o poder
público não está atuando, portanto, como poder público.
e sim exercitando uma atividade econômica, porque está
vendendo o bem ou o serviço.

Assim, peço aos Srs. Constituintes, particularmente
ao Sr. Relator, que considerem esta emenda apenas como
contribuição de aperfeiçoamento ao seu pensamento. (Pau
mas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Constituinte César Maia para en-
caminhar contra. '

(Procede-se à votação)
votaram SIM os seguintes Senhores Constituinte~:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, A!fredo Campos, Alml;r
Gabriel Antônio Britto Artur da Tavola, Carlos Moscom,
Celso Dourado Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egídio
Ferreira Lima,'Fernando Garparian, Fra~cisco Pi;rto~ Ib
sen Pinheiro, João Calmon, José paulo.BlSOl, Jose R1C~a,
José Serra Mário Lima, Nelson oarneiro, Nelson JobIm,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, ~ig
marínga Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martll1s,
Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Euclides S.calco, Jorge
Hage José Carlos Grecco, Roberto Brant, vítson Souza,
Alceni Guerra Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, João
Menezes Jarb~s Passarinho, J,osé Maurício, Lysâneas Ma
ciel, Lui~ Salomão, Luiz Inácio Lula da Silva, plínio Arru
da Sampaio Haroldo Lima, Jamil Haddad e Fernando
Santana. Votaram NAO os seguintes Senhores Constituin
tes: Aluizio osmros, Bernardo Cabral, Carlos sant'Anna,
Fernando Bezerra Coelho, Fernando Henrique Cardoso,
João Herrmann Neto, José Ignácio Ferreira, José Ulisses
de Oliveira, Manoel Moreira, Nilson Gibson, Raimundo
Bezerra Renato Vianna, Rodrigues Palma, Severo Gomes,
Daso C~imbra, Geovani Borges, Arnaldo Prieto, Christó
vam Chiaradia, Edme Tavares, José Lourenço, Francisco
Dornelles, José Jorge, José Lins, José Santana de yascon
ce11os, Anníbal Barcellos, Marcondes Gadelha, Mario As
sad, Ricardo Fiúza, Jales Fontoura, Jofran Frejat, Jonas
Pinheiro, José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Simão Sessim,
Antônio Carlos Konder IReis, Darcy Pozza, Gerson Peres,
Adylson Motta, Bonifácio de Andrada, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Joaquim Bevilácqua, Adolfo Oliveira e
José Maria Eymael. ABSTENÇÃO do Senhor constituinte
Valmir Oampelo.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - ]j: citado
na sede.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Com a permis
são da Presidência, o nobre Constituinte Gastone Righi
acaba de responder, por antecipação, com uma resposta
nítida para quem advoga normalmente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nelson Carneiro,
pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE NELSON c~NEmO - Sr.
Presidente, estamos aqui com a preocu:paçao de enxugar o
dispositivo. Retirando esse texto, que e de natureza pro
cessual, o enxugaríamos.

Essa possibilidade de maior ou ~enor prazo de ?atu~
reza processual, vigora na lei adjet:.va; ~, aSSIm, nao ha
necessidade de> se incluir na ConstltUlçao.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação.
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Isto tem uma abrangência absurda, pois serviços de
limpeza, de bombeiro e outros, que venham a ter como
contrapartida tarifas de preços ou contraprestação, pode
rão vir a ser tributados. Esta não era a intenção do Cons
tituinte Gastone Righi, mas ocorre essa abertura no texto.

Portanto, peço aos Srs. Constituintes que votem con
tra essa emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
deplorando colocar-me contrário à argumentação do emi
nente Constituinte César Maia, eu diria que, em verdade,
a emenda Gastone Righi aperfeiçoa a imunidade, de modo
a dela excluir, além das atividades exploradas pelo Esta
do, sob regência das normas aplicáveis aos empreendi
mentos privados, aquelas que, mesmo regidas pelo Direito
Público, sejam remuneradas por preço ou tarifa e tenham,
conseqüentemente, caráter empresarial.

O texto de S. Ex.a complementa, em verdade, uma im
portante inovação deste Substitutivo, porque viabiliza a
tributação sobre atividades empresariais exercidas por
entidades públicas.

Por esta razão, a Relatoria acolhe a emenda Gastone
Righi e vota pela sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa deixou de chamar o Constituinte Francisco
Dornelles, que encaminharia a favor e que deseja ser
substituído pelo Constituinte José Serra. Por esta razão
concedo a palavra ao Constituinte José Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presiden
te, Srs. Consttíuintes, encaminho a favor da emenda, por
entender que aperfeiçoa o texto.

O art. 203, no seu inciso lI, veda à União, aos Estados,
ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos
sobre patrímônío, renda ou serviços, uns dos outros. Ou
seja, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Muni
cípios. Mas, no § 2.° deixa muito claro que esta impossi
bilidade de instituir impostos não compreende o patrimô
nio, a renda e os serviços relacionados com exploração de
atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a
empreendimentos privados.

Ora, em que sentido a emenda do Constituinte Gasto
ne Righi aperfeiçoa o texto? No sentido de que ela acres
centa entidades públicas que cobram preços e tarifas por
serviços prestados. Por que isso é uma melhora? Em pri
meiro lugar, é preciso dizer que estamos, de alguma for
ma, atendendo a uma reivindicação muito antiga de go
vernos estaduais e, principalmente, municipais, em face
de situações de injustiça fiscal, em que empresas privadas
ou estatais do mesmo ramo de negócio recebem tratamen
to diferenciado, prejudicando bastante a arrecadação mu
nicipal e estadual. Agora, se o texto ficasse como está o
que poderia ocorrer? Muitas empresas passariam a autar
quias, para fugir da taxação. Então, a emenda do Consti
tuinte Gastone Righi, ao estabelecer a questão do preço,
tornaria inútil esse movimento de se passar de empresa
para autarquia.

Neste sentido, representa um aperfeiçoamento ao
texto.

Por outro lado, não posso deixar de comentar algo a
que se referiu o Constituinte César Maia, pessoa que mui
to respeito e que, em geral, propicia concordância muito
grande em questões econômicas e mesmo tributárias. Tra
ta-se de que, efetivamente, o serviço de lixo que cobre
uma tarifa, pode, eventualmente, sofrer taxação. Mas o
maior problema que existe é que há muitas empresas,
inclusive portuárias, que geram, em determinada cidade,
custos para a administração estadual e municipal. Os
seus trabalhadores geram demanda de serviços públicos

como educação, transporte, saúde etc., e o Erário estadual
e municipal não têm uma contrapartida de receita para
cobrir esses gastos gerados pela ação das empresas. Então,
criam-se realidades muito adversas para Municípios, prin
cipalmente para Estados, relativamente à ação de todo um
conjunto de empresas. Isto porque, se trazem progresso,
trazem também custos, do ponto de vista da adminis
tração.

Esse, o espírito do que consta no texto e que a emenda
do nobre Constituinte Gastone Righí aperfeiçoa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Já tendo o parecer favorável do Sr. Relator, passamos à
votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os Senhores Constituintes: Ademir An

drade, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aluízio Campos,
Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Car
los Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cid Car
valho, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho,
Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, João Calmon,
José Fogaça, José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José
Richa, José Serra, José Ulisses de Oliveira, Manoel Morei
ra, Mário Lima, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson
Gibson, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato
Vianna, Rodrigues Palma, Wilson Martins, Antonio Maríz,
Chagas Rodrigues, Daso Coimbra, Délio Braz, Euclides
Scalco, Jorge Hage, José Carlos Grecco, Roberto Brant,
Vilson Souza, Alceni Guerra, Geovani Borges, Arnaldo
Prieto, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Ti
noco, José Lourenço, Francisco Dornelles, Inocêncio Oli
veira, José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos,
Annibal Barcellos, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Gil
son Machado, Ricardo Fiúza, Jalles Fontoura, João Mene
zes, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Mozarildo
Cavalcanti, Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Adylson
Motta, Bonifácio de Andrada, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oliveíra, José Maria
Eymael, Fernando Santana e Jamil Haddad. Votaram
NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa,
Fernando Gasparian, Francisco Pinto, João Herrmann
Neto, José Paulo Bisol, Paulo Ramos, Sígmaringa Seixas,
José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Luiz Inácio
Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio e Haroldo Lima.
ABSTENÇÃO da Senhora Constituinte Cristina Tavares.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 78
Constituintes; votaram NÃO 13 Constituintes; absteve-se
de votar 1 Constituinte. Total: 92 votos. O Destaque foi
aprovado.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR PRESIDENTE (Feranndo Henrique Cardoso)
- Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - ST. Pre
sidente, quero apenas registrar que hoje, coincidindo com
o aniversário da Revolução Russa, aniversaria também o
companheiro, camarada Constituinte Sigmaringa Seixa.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Muito bem. Não sei se há relação de causa e efeito, mas,
de qualquer maneíra, felicito S. Ex.a

Destaque n.o 004505-87 - Emenda n.o ES
34118-9, do Sr. Victor Faccioni, "que adita a ex
pressão: "de previdência privada e "à alínea "c"
do inciso 11 do art. 203 do Substitutivo n.o 1 (art.
171, inciso 11, alínea "c" do Substitutivo n.O 2)".
377.a votação)

O SR. PRESIDENTE (F,ernando Henrique Cardoso) 
Em votação o pedido de preferência n.o 4505, do Consti-
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tuinte Victor Faccioni, para a Emenda n.? 34118. (Pausa)
Aprovado.

O Constituinte Bonifácio de Andrada foi credenciando
;para defender a proposição. Com a palavra S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
Sr. Presidente, o Constituinte Mário Lima está ínscríto
,em primeiro lugar. Peço a V. Ex.a que conceda a palavra
primeiro a S. Ex.a Se necessário, falarei em seguida.

O SR. PRESIDENTE CF1ernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte Mário Lima.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO LIMA - Sr. presi
dente, Srs. Constituintes, a emenda do Constituinte Victor
F8iCcioni vai tornar claro um dispositivo da atual COnsti
tuição que isenta do Imposto de Renda as fundações que
complementam nossa defictente Previdência Social, as
quais, nos países mais adíantados, representam uma re
serva saãaríal para os traoalhadores ao se aposentarem.

No Brasil, tais fundações, chamadas de previdência
social fechada, sem fins lucrativos, já beneficiam cerca
de dois milhões de trabalhadores, concedendo-lhes suple
mentação de aposentadoria, :permitindo que os trabalha
dores das fábricas, dos campos de produção de petróleo,
das minas e dos setores que oferecem as mais adversas
condições de trabalho, ao se aposentarem, não tenham
uma velhice miserável, pois, todos sabemos, a aposentadoría
proporcionada ipela nossa Previdência oficial é muito de
ficiente.

1: dítícíl para mim enfrentar a argumentação de dois
parlamentares eonsíderados oíentístas na área, Sei que o
ilustre Constituinte' Francisco Dornelles, que está nessa
seara desde o Governo passado, tecnocrata conhecido e
agora, para nOSS8J honra e prazer, nosso colega, vai alegar,
assim como o ilustre colega do meu partido, o Consti
tuinte José Serra, também técnico renomado nessas ques
tões que isso permitirá que algumas empresas cometam
falc~truas. Mas, pergunto aos Srs. Constituintes: qual é
o ramo de atividade neste Pais em que não há falcatruas?
Estas existem na exportação, na Importação, no sistema
bancárío, enfim, em todas 3JS atívídades. Se não houvesse
falcatruas, não precisariam existir a polícla e os tríbu
naís.

Mas não concordo em que prejudiquemos dois milhões
de trabalhadores \porque determinada organização poderá
cometer irregularidades. Não entendo que se faça uma
Constituição que, paea exemplar' os maus, puna os bons.
Vamos dar isenção a 'essas organizações que já 'Presta
ram e vão prestar significativos serviços aos trabalhado
res! Vamos tazer com que a polícia investique as de
núneías e as leve aos tribunais, para que sejam 'Punidos
aqueles que porventura cometam falcatruas!

sería o caso, por exemplo, de acabar com a isenção
de impostos das universidades privadas. saoemos que
muitos aousos são cometidos por parte dos donos dessas
uníversídades, mas não se ipode desconhecer que tais ins
tituições de ensino prestam serviço à cultura e à educa
ção deste País.

O que se tem de faZle'r - 'e aí faço um apelo às Lide
ranças do PMDB, que têm maioria na Comissão - é dar
isenção às organizações que prestam assistência social
aos trabalhadores na época de sua aposentadoria, o que
normalmente acontece quando chega a velhice, munin
do a lei de instrumentos para punir os fraudadores e
aqueles que, subvertendo a lei, procuram tirar proveito
pessoal.

Daí eu entender, Sr. Presidente; que o nosso ;partido
e os demais não podem tirar desta Constituição um di
reito que essas fundações feohadas, sem fins lucrativos,
já concedem 'aos trabalhadores. Seria o mesmo que a
Constituição da Nova R'epública retirar um direito já exís-

tente. Não temos o direito de negar aos trabalhadores
'esse benefício. Espero que meus companheiros entendam
a profundidade desta emenda e compreendam que a atual
Constituição não pode retírar dos trabalhadores, dos. ope
rários, dos bancários e de outras categorias profissio
nais direitos que a atual Carta Magna, mesmo retrõ
grada, já consagra.

Queremos avanças e não retroceder. E, se não 81pro
varmos a emenda do ilustre Constituinte Victor Faccioni,
haverá um retrocesso.

O SR. PRESIDENTE (Pernando Henrique Cardoso)
- Parra encaminhar a votação, contra a proposta, con
cedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz Salomão.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - 8-r. Pre
sidente, SI1'.as e Srs. Constituintes, desde logo quero lou
var a iniciativa do orador que me antecedeu na tribuna,
o Constituinte Mário Lima, ressaltando a tmportêncía,
das entidades de prevídêncíe, porivada na complemen
tação dos benefícios da Previdência Social ofícíal, e sua
preocupação 'em fortalecer essas entidades no sentido de
ministrar aos seus associados, aos trabalhadores, uma
complementação da aposentadoria, tão necessária para
os últimos tempos de sua vida.

Quero, porém, ressaltar e de certa forma contestar
sua defesa intransigente dessa ímunídade tríbutáeía, que
quer consagrar na Constituição como instrumento ina
dequado para a realização dos seus obletívos. O que de
fato deveríamos prever, 'Para a legislação ordinária, seria
a concessão de isenções específicas para os fundos de
previdência privada, sempre que o Estado considerasse
conveniente o desenvolvimento dessas instituições.

A imunidade pretendida é inconveniente, no sentido
de que 'criaria um precedente perigoso que certamente
seria requerido, por exemplo, pelos fundos de investimen
tos, que também são investidores ínstttucíonaís, que tam
bém transferem ganhos para os cidadãos e de forma
alguma poderiam eonsíderar-se prejudicados e discrimi
nados em relação às entidades de prevldêncla privada
incluídas na letra "o" do referido inciso.

De modo, Sr.as e Srs. Constituintes, que não cabe
conceder tal ;privilégio a essas entidades, muitas das
quais poderiam servir-se desse ibenefíoio para transa
cíonar no mercado de capitais de maneira até fraudu
lenta, por exemplo, adquirindo ações "gordas", como se
diz na gíria do mercado de capítaís, com díreíto a divi
dendos e auferíndo esses dividendos, revendendo essas
ações, como se diz na gíría do mercado de capítaís, "ma
gras", com direito exercído, benerícíando-se, portanto,
da isenção, mas, na verdade, transacíonando com os di
versos investidores do mercado de capitais, 'Propiciando
a transferência de ganhos em detrimento da Receital
Pública.

Sr. president.e, Sra•s e Srs. Constituintes, a imuni
dade pretendida para as entidades de Previdência Soocial
não é instrumento adequado ao objetivo aqui pretendido
e defendido pelo Constituinte Mário Lima. Devemos pre
ver isenções espeeífíeas para determinados ímpostcs, a
fim de que, ;por exemplo, essas entidades de' :previdência
social prívada não possam razer outras transações de
natureza comercial, também beneficiando-se da imuni
dade, como estaría garantido, caso o dispositivo fosse
aprovado nos termos propostos pela emenda.

De modo que, Sr.as e Srs. Constituintes, quem pedtr
o voto contrário a essa proposição, porquanto, a despeito
do nobre objetivo pretendido, ela envolve riscos, incon
venientes Ipara o E&tado e ipllira a sociedade.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Para encaminhar a favor, dou a palavra ao nobre Consti
tuinte Bonifácio de Andrada.
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o SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o nobre autor da emenda,
o Constituinte Victor Faccioni, por motivos de força maior
não pôde comparecer a esta reunião, e solicitou que enca
minhássemos sua proposta constitucional, o que faço neste
instante, após ouvir as palavras do líder sindicalista, o
ilustre Constituinte Mário Lima.

Peço a atenção dos meus ilustres colegas para o fato
de que se trata, aqui, de criar e votar as isenções relativas,
na prática, ao Imposto de Renda. Assim, o art. 171 do pro
jeto do nobre Constituinte Bernardo Cabral diz o seguinte:

"É vedado à União ( ... ) (lI) instituir impos
tos sobre c) patrimônio, renda, serviços de parti
dos políticos, inclusive suas fundações, das entida
des sindicais dos trabalhadores e das instituições
de educação e de assistência social, sem fins lu
crativos ... "

Em outras palavras, o texto já estabelece a isenção
para as entidades educacionais e para as entidades assis
tenciais sem fins lucrativos. Pelo projeto, uma fundação
educacional e uma fundação assistencial não pagarão im
postos.

O que deseja o Constituinte Victor Faccioni? S. Ex.a
quer colocar ao lado das instituições educacionais e das
instituições assistenciais sem fins lucrativos as entidades
previdenciárias sem fins lucrativos.

Está muito certo. porque a Previdência Social. neste
País, funciona muito mal. O povo não tem o necessário am
paro por parte da Previdência Social oficial. A Previdência
Social oficial neste País é falha. Precisamos da prevídêncía
privada, sem fins lucrativos, para ajudar as diversas cama
das que não têm acesso aos serviços governamentais da
Previdência Social. precisamos estimular a Previdência So
cial privada sem fins lucrativos, para o povo ter de fato
o apoio e amparo que merece nesse sentido.

O ilustre colega que falou antes de nós disse que a
Emenda do Constituinte Victor Faccioni atinge os fundos
de investimentos. É um erro, não atinge fundo nenhum,
só entidades privadas sem fins lucrativos. O nobre Cons
tituinte Francisco Dornelles, quando dirigia a Receita Fe
deral, o grande e poderoso "leão" fiscal que S. Ex.a inven
tou, aplicava o Decreto-Lei n.O 2065-83 que está em vigor
e que dá isenção às entidades privadas previdenciárias. Estas
já têm isenção, pelo decreto-lei aplicado pelo Constituinte
Francisco DorneIIes, com as simpatias do Constituinte José
Serra.

De modo que, quando S. Ex.as falam que as funda
ções de certos bancos que cuidam das atividades previden
ciárias ficam isentas, S. Ex.as têm que acrescentar que as
fundações dos bancos que cuidam da assistência social, e
de entidades educacionais sem fins lucrativos também não
pagam o imposto. Quer dizer, quando um banco poderoso
cria uma fundação educacional não vai pagar imposto;
quando um banco poderoso cria uma fundação assisten
cial não vai pagar imposto. Então, quando criar uma fun
dação previdenciária sem fins lucrativos também não de
verá pagar imposto. Por que essa distinção? Precisamos
prestigiar a previdência popular, não a estatal, porque de
fato ela vai beneficiar o povo.

É este o intuito da emenda do nobre Constituinte Victor
Faccioni.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Permíta-me Sr. Presidente, pela ordem, já que fui citado
nominalmente pelo meu querido e ilustre conterrâneo Bo
nifácio de Andrada.

Quero dizer a S. Ex.a que sou partidário de uma eco
nomia aberta. Acredito na força da iniciativa privada. Mas
não estou de acordo com qualquer medida que leve à fraude
e à sonegação fiscal.

Durante o tempo em que estive na Receita, fechei todas
as portas à sonegação e fiz todos aqueles que têm maior
renda e maior patrimônio pagarem maior imposto. Quando
assumi a direção da Receita, o Imposto de Renda sobre
o trabalho correspondia a 60% da arrecadação e, quando
a deixei o Imposto de Renda sobre o capital correspondia
a 70% da arrecadação e sobre o trabalho, 30%.

Esta é a emenda da fraude, é a emenda da sonegação
fiscal, é a emenda que vai beneficiar os grandes conglome
rados do Brasil. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA 
Permita-me, Sr. Presidente, pela ordem.

O nobre Constituinte Francisco DorneIIes fez confusão.
O Decreto-Lei n.? 206'5, de 1983, que está hoje em vigor, es
tava em vigor quando S. Ex.a era chefe da Receita Federal.
Esse decreto isenta as entidades de previdência privada.
S. Ex.a, por conseguinte, respeitou e cumpriu esse decreto,
que, repito, estava em vigor antes e continua em vigor hoje.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Constituinte José Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, venho aqui também encaminhar contra
a concessão de imunidade constitucional, no campo tribu
tário, para a previdência privada.

O primeiro ponto importante a destacar é a figura da
imunidade constitucional. É uma figura muito importante,
só devendo ser admitida em casos excepcionais. É o que
se procurou fazer no texto. É possível conceder isenção
de impostos através de decreto, quando o Executivo tem
autorização viu legislativa, etc. Assim, quando alguém se
opõe à imunidade para isso ou para aquilo, não significa
que necessariamente essa atividade no futuro não possa
ser beneficiada com determinadas isenções, que poderão
ser detalhadas, no sentido de melhorar a excepcionalidade.

Esse é um ponto importante, pois se está abrindo agora
o campo da discussão a respeito de imunidade, porque há
várias propostas para conceder imunidade para isso e para
aquilo.

O segundo ponto é que dar imunidade num caso e não
cobrar imposto de empresas de previdência privada ou
instituições sem fins lucrativos não significa que essas
empresas não operem dentro do mercado, no sentido de
obter lucro para engrossar seu patrimônio e os benefícios
futuros. É muito importante que fique claro. Acontece que,
no Brasil, 94% dos aposentados ganham até cinco salários
mínimos. Temos que olhar para essa realidade. A meu ver,
não é correto dedicar recursos públicos a tais setores.
E não cobrar imposto é uma forma de fazer um gasto
tributário para as pessoas de melhores condições de apo
sentadoria. Isso não é justo. Se temos esses recursos, de
vemos utilizá-los para os mais carentes. E 96% dos apo
sentados ganham até cinco salários mínimos - insisto
nesse ponto.

Portanto, não é justo dedicar mais recursos a setores
que, embora possam não ser privilegiados do ponto de vista
do conjunto da sociedade, estão em posição relativamente
melhor que a da grande massa de aposentados, inclusive
porque seus salários estão muito acima do maior benefí
cio da Previdência Social, pois irão receber aposentadoria
integral também no caso das estatais. É preciso entender
que o setor público está subsidiando essa área de previ
dência, ao complementar a aposentadoria. As empresas pú
blicas pagam três para um, muitas vezes, para seus traba
lhadores terem uma aposentadoria íntegral. Esse é um
ponto importante, que devemos ter em mente. Não se está
excluindo isso, mas me parece inadequado dar mais um
privilégio fiscal a nível da própria Constituição.

Outro dado é que todos os conglomerados financeiros
privados têm sua seguradora privada, sendo muito fácil
dentro desses conglomerados criar mecanismos que trans-
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firam os lucros para as áreas que não são tributadas. Isso
é elementar. Não é problema de fiscalização. Estamos
criando uma situação quase que de controle impossível e
de privilégio inaceitável.

Por essas razões, com todo o respeito que tenho, desde
minha época de líder estudantil, por um líder sindical va
loroso como Mário Lima - entendo sua posição, seu pro
pósito e a contragosto encaminho proposta contrária à que
defendeu - espero que os nobres Constituintes votem
contra essa proposta de imunidade.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a ,palavra, por indicação do Relator Bernardo Ca
bral, ao Constituinte Fernando Bezerra Coelho, Relator
Adjunto.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, chamo a atenção dos
membros da Comissão de Sistematização para o que ire
mos votar logo mais.

As argumentações dos Constituintes Mário Lima e Bo
nifácio de Andrada visaram colocar no mesmo nível as
previdências privadas sem fins lucrativos e as instituições
de assistência social sem fins lucrativos, conforme dispõe
o texto do Relator Bernardo Cabral. É importante, entre
tanto, que façamos distinção entre as empresas de previ
dência privada e as instituições de assistência social. A en
tidade de previdência fechada constitui uma organização
que recebe de seus associados periodicamente uma pres
tação, objetivando assegurar no futuro, a esses mesmos
associados, complementação da aposentadoria. Essas pes
soas, por considerarem insuficiente a aposentadoria que
lhes é assegurada pelo sistema geral de previdência, mobi
lízam recursos para, no futuro, ampliarem seus rendimen
tos. Os recursos assim mobilizados são investidos em di
versas atividades e aplicações, resultando daí a obtenção
de lucros que as entidades de previdência fechada alegam
estar imunes a impostos, por se tratar de benefícios des
tinados à assistência social.

Ora, Sr. Presidente, as instituições de assistência so
cial, na tradição jurídico-constitucional brasileira, têm sido
protegidas por imunidades, relativamente a impostos. O
sentido dessa imunidade é que essas instituições, ao pres
tarem assistência social, exercem atividades próprias do
Estado. Por isso, como o Estado, ficam imunes a impostos.
Constitui assistência social a mobilização por um grupo
de pessoas de recursos financeiros e humanos, com a fi
nalidade de prestarem auxílio e apoio a terceiros, que são
pessoas carentes e desamparadas, como os menores aban
donados, os idosos sem fonte de recursos, os doentes po
bres e os desassistidos. Sem dúvida alguma, as entidades
de previdência privada não se inserem nessa realidade. Os
recursos mobilizados pelo grupo de associados têm por
finalidade beneficiar o próprio grupo, e não a terceiros.
Esta a grande distinção. Esse grupo não é carente, tam-

. pouco desamparado. É justamente o contrário. São pessoas
que querem assegurar seu próprio futuro com recursos que
lhes proporcionem nível de vida confortável, com casa,
automóveis, viagens etc. No caso, confundem-se contríbuín
tes e beneficiários, que não são carentes, nem desampa
rados.

A emoção que nos domina, ao propor a rejeição da
emenda do Constituinte Victor Faccioni, é porque foi no
capítulo da imunidade, a nível da Subcomissão e da Co
missão temática, que os Constituintes sofreram todo tipo
de pressão. O Constituinte Bernardo Cabral procurou es
crever um capítulo de imunidade tributária a mais exten
siva possível, estendendo-a apenas aos partidos políticos
e às entidades sindicais de trabalhadores, exclusivamente
a essas instituições, além das outras tradicionalmente as
sistidas pelas Constituições brasileiras. Na Subcomissão e
na Comissão temática, demos parecer contrário às de
mandas que solicitavam imunidade tributária para os tra
balhadores assalariados. Portanto, agora não podemos aceí-

tal' que se estenda a imunidade tributária aos grupos de
previdência privada, que vão apenas cuidar dos interesses
daqueles que já estão bem assistidos e bem amparados.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO LIMA - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO LIMA - Sr. Presidente,
antes que V. Ex.a coloque a matéria em votação, quero
fazer um reparo: o ilustre Relator, do início ao fim de sua
exposição, cometeu um erro que precisa ser corrigido. Esse
assunto de previdência privada no País é pouco conhecido.
Do início ao fim, S. Ex.a se referiu a empresa de previdên
cia privada. Isso não existe. S. Ex.a descreveu uma coisa
que não é real. Não existe empresa de previdência privada.
Simplesmente o ilustre Relator discorreu sobre algo que
não existe e está cometendo um equívoco que precisa ser
esclarecido. O que existem são fundações que, pela lei, têm
atribuições diferentes de empresas. São fundações de pre
vidência privada fechadas, sem fins lucrativos, são diferen
tes das empresas de previdência privada abertas. Estas têm
fins lucrativos, as outras, que defendi no plenário, são fun
dações regidas por leis específicas, sem fins lucrativos e
que visam a dar uma aposentadoria mais digna aos traba
lhadores.

Se isso é inconstitucional, não sei o que estamos fa
zendo aqui.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Constituinte, não posso permitir que V. Ex.a faça de
novo a defesa. Não há questões de ordem. A Mesa não pode
resolver se é empresa ou não.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Permita
me, Sr. Presidente, s6 para contraditar, por trinta segundos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pediria a V. Ex." que não contestasse.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Pediria ao
nobre Constituinte Mário Lima que qualificasse o que são
o Montepio da Famflia Militar, o GBOEx e tantas outras
instituições de previdência privada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Aluízio Campos, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson Jo
bim, Rodrigues Palma, Virgildásio de Senna, Geovani Bor
ges, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco,
José Santana de Vasconcellos, Annibal Barce1l0s, Mário
Assad, Jonas Pinheiro, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy
Pozza, Gerson Peres, Adylson Motta e Bonifácio de Andra
da. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade,' Almir Gabriel, Antônio
Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi,
Carlos sant'Anna, Celso Dourado, Cid Carvalho, Cristina
Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho,
Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Francis
co Pinto, Ibsen Pinheiro, João Herrmann Neto, José Foga
ça, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa, José
Serra, José Ulísses de Oliveira, Nelton Friedrich, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Raimundo Bezerra, Sigmaringa Seixas, Wilson Mar
tins, Antonio Maris, Chagas Rodrigues, Délio Braz, Eucli
des Scalco, Jorge Hage, José Carlos Grecco, Octávio Elísio,
Roberto Brant, Vilson Souza, Alceni Guerra, Edme Tava
res, José Lourenço, Francisco Dornelles, Inocêncio Olivei
ra, José Jorge, José Lins, Marcondes Gadelha, Gilson Ma
chado, Ricardo Fiúza, Jalles Fontoura, João Menezes, José
Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Simão Sessim, Valmir Cam
pelo, José Maurício, César Maia, Luiz Salomão, Francisco
Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula
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da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Haroldo
Lima, Fernando Santana e Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 19 Cons
tituintes; votaram NAO 69 Constituintes. Total: 88 votos.
O Destaque foi rejeitado.

Com a palavra o Constituinte Manoel Moreira, para
explicar seu voto.

O SR. CONSTITUINTE MANOEL MOREIRA - Sr.
Presidente, conforme instrução, votei "não". No entanto,
o meu voto apareceu como "sim". Gostaria que ficasse
consignado nos Anais da Casa que meu voto foi "não".

Isso demonstra que há erro ou alteração no processo
de votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Será registrado, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - O mesmo
ocorreu comigo, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Estão registrados os votos de V. Ex.as na ata. Infelizmente.
sem efeito suspensivo.

v - SUSPENSÃO DA REUNIAO

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
A Presidência vai suspender os trabalhos, convocando os
Senhores Constituintes para a continuação da presente
reunião, hoje, 7-11-87, às 15:00 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 7 DE NOVEMBRO DE 1987
Presídência dos Srs. Aluízio Campos, Prímeíro-Více-Pre

sidente; Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Presiden
te; Afonso Arinos, Presidente; Jarbas Passarinho, Terceiro
Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo

número regimental, declaro reaberta a reunião.

11 - ORDEM DO DIA

VOTAÇAO DO PROJETO DE CONSTITUIÇãO
TíTULO VI (continuação)

Destaque n.o 004896-87 - Emenda n.o ES
31216-2, do Sr. Paulo Roberto Cunha, "que modifi
ca a redação da alínea "c", inciso 11 do art. 203
do Substitutivo n.O 1 (art. 171, inciso U, alínea "c"
do Substitutivo n.0 2)". (378.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O primeiro
destaque é o de n.o 4896, referente à Emenda n,o 31216/2.
Propõe o Constituinte Paulo Cunha que se retire do texto
do art. 171, inciso lI, alínea c, a palavra "trabalhadores"
(sindicato de trabalhadores), deixando só "amplamente".

O Constituinte Paulo Cunha está ausente; foi indicado
o Constituinte José Maria EYmael para encaminhar a vo
tação. Antes, porém, procederemos à votação da preferên
cia.

Em votação. (Pausa) Aprovada.

Concedo a palavra ao Constituinte José Maria Eymael.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, há quorum para votação?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Há oradores
inscritos para se pronunciarem contra a emenda, e duran
te esse tempo naturalmente se completará o quorum.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, a emenda do Constituinte Paulo Roberto
Cunha oferece uma redação substitutiva, trazendo nova
mente o texto original, como aprovado na Subcomissão de
Tributos, sem a alteração que sofreu, posteriormente, na
Comissão Temática.

Sr. Presidente, falo com muita tranqüilidade sobre a
matéria, uma vez que a proposição original da imunidade
tributária aos sindicatos é de minha autoria e contou com
a participação do Constituinte Virgílio Guimarães, numa
reunião de trabalho, quando discutimos a imunidade dos
sindicatos. A primeira redação estabelecia exatamente que
entre as imunidades contempladas estaria mas imunida
des aos sindicatos, de forma geral, sem discriminar entre
sindicatos de trabalhadores e sindicatos de não-trabalha
dores - chamo a atenção para este ponto -, não neces
sariamente apenas sindicatos patronais.

Sr. Presidente, quando se imagina retirar a expressão
"de trabalhadores" - esse argumento era freqüente _
surge logo o seguinte: se deixarmos para todos os sindi
catos a imunidade tributária, estaremos privilegiando a
Federação dos Bancos, a FIESP, a FIERGS, a Federação
do Comércio, ou seja, as grandes federações patronais. Es
sa é a interpretação corrente.

Diz-se, ainda, o seguinte: se a FIESP, por exemplo, alu
gar salas, o produto desse aluguel estará isento do tributo.

Sr. Presidente, na verdade, estamos discutindo um as
pecto muito mais abrangente. Na redação atual, estamos
preocupados em não dar essa imunidade a algumas de
zenas de entidades, que são as entidades patronais fortes
mas sacrificamos dezenas de milhares de sindicatos de ou~
tras ca tegorias.

. Começo a relacionar algumas categorias que estarão
diretamente afetadas se permanecer a explicitação apenas
"trabalhadores". Vou citar alguns exemplos elucidativos.

Permanecendo o texto, todos 08 sindicatos rurais do
País estarão marginalizados da imunidade tributária. O
que são os sindicatos rurais? Há mais de quatro mil sin
dicatos rurais no País, os quais, pela sua natureza con
gregam pequenos agricultores, com pequenos sítios. E
'c~mo cada agricultor não pode pagar a um agrônomo, o~
nao pode ter um pequeno trator, os sindicatos rurais ofe
r~ce~ esses serviços com~mi~á!ios. Como não basta, para o
sindicato rural, a contríbuíção sindical, esses sindicatos
cobram pequenas taxas dos seus filiados.

Ora, Sr. Presidente, toda essa receita passará agora a
ser tributada.

Vamos examinar um outro exemplo relacionado com
a categoria dos profissionais liberais. Todo e qualquer sin
dicato de profissionais liberais está à margem dessa imu
nidade. Os sindicatos dos dentistas, dos médicos dos en
fermeiros, dos advogados, dos fotógrafos, de todas essas
profissões liberais, estão escoimados da imunidade tribu
tária.

Vamos entrar agora na área patronal. O que menos
existe, em termos de número, são os grandes sindicatos
patronais. Temos, porém, milhares de pequenos sindicatos
de pequenas empresas. Por exemplo, os sindicatos dos va
rejistas de carne fresca, ou seja, os açougueiros, os sindi
catos das oficinas mecânicas, os sindicatos dos ateliês de
fotografia e os sindicatos das autos-escolas.

Há, então, um processo passional de não se querer
privilegiar a Febraban, a FIESP, a FIERGS e outras fe
derações grandes, que, aliás, não diferem muito, por
exemplo, de um sindicato dos metalúrgicos em São Bernar
do do Campo - não sei se o seu patrimônio e o seu orça
mento são iguais aos da FIESP de São Paulo. Entretanto
a título de se escoírnar essas grandes entidades - já te~
mos um levantamento nesse sentido - estamos margína-
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lizando quase cinqüenta mil entidades sindicais de peque
no porte.

Sr. Presidente, se isso é democracia, meu conceito de
sociedade está errado.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Concedo a
palavra ao ilustre Constituinte Francisco Dornelles, para
encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a emenda do ilustre
Constituinte José Maria Eymael objetiva estabelecer a
imunidade fiscal para os sindicatos patronais. Em decor
rência da exposição do ilustre Constituinte, é importante
fazer uma diferença técnica entre imunidade e isenção.

Quando o Constituinte José Maria Eymael fala em
milhares de sindicatos de pescadores e de agricultores es
palhados pelo Brasil que não devem pagar imposto, dá a
impressão de que, se esses sindicatos patronais não tive
rem imunidade, esses pequenos sindicatos obrigatoriamen
te pagarão imposto.

O fato de não existir imunidade não significa que não
haj a imposto; mas, existindo imunidade, nunca poderá
haver imposto. Por esse motivo, no momento em que se
reconhecesse a imunidade para os sindicatos patronais, es
taríamos reconhecendo a imunidade fiscal para todos os
sindicatos patronais do Brasil. A União não poderia co
brar imposto de qualquer sindicato patronal; o Municipio
de São Paulo não poderia cobrar Imposto Predial da
FIESP; o Municipio do Rio de Janeiro não poderia cobrar
Imposto Predial da Federação do comércio; a União não
poderia cobrar Imposto de Renda de salas que a FIESP
alugasse em São Paulo. E se fala em sindicato de pescado
res. Ora, se se desejar tirar o imposto dos pequenos sindi
catos, o caminho é a lei, que estabelece a isenção. O fato
de não existir imunidade não significa que exista imposto.

Por esses motivos, entendo que a emenda do Consti
tuinte José Maria Eymael não pode ser aceita. O Imposto
de Renda incide sobre aqueles que têm maior renda e
maior patrimônio. Pode existir uma situação em que um
sindicato de operários, ou de trabalhadores, tenha maior
renda e maior patrimônio do que um sindicato patronal.
Mas essa não é a regra, é a exceção. E não se pode legislar
por exceção. No se pode estabelecer imunidade tributá
ria para sindicatos patronais porque fere todos os princí
pios da progressividade do Imposto de Renda e da justiça
fiscal.

Dai, opinamos contrariamente à emenda do ilustre
Constituinte José Maria Eymael. Os casos específícos a que
S. Ex.a se referiu, dos pequenos sindicatos e organizações,
podem ser atendidos em lei ordinária. Assim entende a As
sembléia Nacional Constituinte. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A Mesa for
mula apelo aos nobres Constituintes desta Comissão, no
sentido de que apenas faça uso da palavra um orador a fa
vor e outro contra, a não ser em casos excepcionais. Como
já se manifestou neste sentido o Constituinte José Genoí
no, que se encontrava inscrito, considero que S. Ex.a con
corda. (Pausa)

Passamos à votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Geovani Borges,
José Lins, Gerson Peres, Gastone Righi, Joaquim Bevilac
qua e José Maria Eymael. Votaram NAO os seguintes Se
nhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade,
Aluízio Campos, Antônio Britto, Carlos Mosconi, Celso
Dourado, Cristina Tavares, Fernando Bezerra Coelho, Fer
nando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Haroldo
Sabóia, João Calmon, José Geraldo, José !Richa, José Ser
ra, José Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima,

Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ra
mos, Pimenta da Veiga, Sigmaringa Seixas, Chagas Rodri
gues, Euclides Scalco, João Agripino, Jorge Hage, José
Carlos Grecco, José Tavares, Octávio Elisio, Roberto Brant,
Vilson Souza, Annibal Barcellos, Francisco Dornelles, Gil
son Machado, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lou
renço, Mário Assad, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Simão
Sessim, Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder Reis,
Jarbas Passarinho, José Mauricio, Lysâneas Ma,ciel, Luiz
Ealomão, Francisco Rossi Plínio Arruda Sampaio, José Ge
noíno, Adolfo Oliveira, Haroldo Lima, Jamil Haddad e
Fernando Santana. ABSTENÇAO dos seguintes Senhores
Constituintes: Oswaldo Lima Filho, Darcy Pozza e Adyl
son Motta.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 8 Constituintes;
votaram NÃO 56 Constituintes; abstiveram-se de votae 3
Constituintes. Total: 67 votos. O Destaque foi rejeitado.

Destaque n.o 007054-87, do Sr. Nelson Jobim
- Emenda n.v ES-22319-4, do Sr. Antonio Bríttu,
"que dá nova redação ao artigo 206 do Substi
tutivo n,? 1 (artigo 174 do Substitutivo n.v 2)"
(379.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Oampos) - Passamos
agora ao Destaque n.o 7054, do Constituinte Nelson Jo
bim, relativo à Emenda n.O ES-22319-4.

Em votação a preferência. Os Srs. Constituintes que
estiverem de acordo, permaneçam como se encontram.
(Pausa) Aprovado.

Com a palavra o Constituinte Nelson Jobim, para
encaminhar a votação a favor da emenda.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - S1'. Pre
sidente, Srs. oonstãtuíntes, a emenda 'em questão diz
respeito ao art. 174 do Substitutivo II e ;pretende substí
tuír a redação do artigo, mantida a expressão "r-essal
vados os concedidos por prazo 'certo e sob condição".
Com a aprovação da emenda, o art; 174 terá a seguinte
redação:

"Art. 174. - Disposição legal que conceda
isenção ou outro benefício fiscal, ressalvados os
concedidos por prazo certo 'e sob condição, terá
seus efeitos avaliados durante o ;p:rimeiro ano de
cada Iegíslatura ;pelo Legislativo competente, nos
termos do disposto 'em lei 'complementar, consi
derando-se revogada aquela que não foi expres
samente convalidada."

Sr. Presidente, sabe-se que a reversão dos incentivos
fiscais é algo absolutamente crucial na reforma tributá
ria, pois constitui renúneía de r-eceita e, por extensão
contém um custo social 'elevado. Dessa forma devem se~
periodicamente reavaliados, para que se revoguem aque
les que cumpriram sua finalidade.

O dispositivo objetiva expressamente isto: todos os
incentivos fiscais não concedidos. por prazo certo e sob
condição deverão ser reavaliados no inicio de cada, legis
latura. considerando-se revogados aqueles que não forem
convalidados no início de cada legislatura. Mantêm-se
portanto, fora do dispositivo aqueles incentivos conce
didos com prazo certo e sob condição.

Reitero que esta; emenda conserva a expressão "res
salvados os> concedidos por prazo certo e sob condição"
do art. 174 do Substitutivo II, de tal forma que somente
os incentivos concedidos não figurados nesta hipótese é
que deverão ser reavoliados no início de cada legisla
tura. Isto impedirá que concessões sem prazo e condição
possam ser revogadas apenas por lei especial. Bastará a
circunstância de _uma nOV3J legislatura não convalidá-las
para que sejam revogadas.
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o texto é importante, porque dá aos íneentívos e
beneficios fiscais um tratamento eonsentãneo com a
transitoriedade ,e o critério da temporariedade d3J con
cessão, haja vista que muitos não foram estabelecidos
com prazo certo nem fixados sob condição.

Por isso apelo ao Sr. Relator para que, tendo em
vista a. ressalva feita, opine favoravelmente pelo acolhi
mento da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Não ha
vendo quem queira encaminhar contraríamente, conce
do a palavra ao Sr. Relator.

O SR. RELATOR (F·ernando Bezerra Coelho) - Sr.
Presidente, a posição da Relatoria é favorável ao des
taque do nobre Constituinte Nelson Jobim, referente à
emenda do Constituinte Antônio Britto, pois confere
maior clareza ao disposto n.o art. 174, que obriga o poder
Legislativo a fazer a avaliação de toda disposição legal
que concede isenção ou beneficio fiscal.

A proposta deixa claro que o Legislativo, quer seja
o Congresso Nacional, quer sejam as Assembléias Legis
lativas 'estaduais, tenha que avalíar, no primeiro ano da
legislatura, toda a legislação pertinente à isenção fiscal
ou à concessão de isenção 'e benefício fiscal. Vale, en
tretanto, ressaltar, sobretudo !para os companheiros das
bancadas do Norte, Nordeste, Espírito Santo, que os in
centivos fiscais setoriais ou regionais rícaen ressalvados,
tendo em vista que o art. 174 ressalva aqueles concedídos
por prazo certo e sob condição. Essa ressalva é necessária
porque qualques empresário só pode partir para 'O investi
mento sabendo se vai contar ou não com aqueles bene
fícios ou com aquela isenção fiscal. portanto, os incen
tivos e os beneficios fiscais concedidos por prazos certos
estão ressalvados,

A Relatoria Molhe a emenda do Constituinte Antô
nio Britto, porque ela reforça o papel do_ Legíslatlvo, d;,
reavalíar, periodicamente, toda a legíslação pertmente a
isenção ou benefício fiscal.

A Relatoria é favorável ao destaque. (Pa1lllas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Apresen
tada a emenda, o texto do art. 174, se aprovada a pro
posta, passará 'a. vigorar com a seguinte redação:

"Disrposição legal que conceda isenção ou
outro benefício fiscal, ressalvados os concedidos
por prazo certo e sob condição, terá seus efeitos
avaliados durante o !primeiro ano de cada legis
latura pelo Poder Legislativo competente, nos
termos do dísposto em lei complementar, consi
derando-se revogada aquela que não foi e~res

samente revalidada,"
Em votação.

(Procede-se à votação)
Votara;m SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluizio Campos, An
tÔI!ÚO Britto, ~rtur da Távola, Carlos MosCQll1i, Oarlos
Sant'Anna, Celso Dourado, Fernando Bezerra Coelho,
F'emando Gasparian, F\ernando Henrique Cardoso, Ha
roldo Sabóia, Ibsen Pinhedro, João Calmon, José Geraldo,
José Paulo Bisol, José Richa, José serra, José tnísses de
Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelton Friedrich,
Ricardo Fiúza, Jales Fontoura, Jofran Frejat, Jonas Pi
menta da Veliga, Raimundo Be~erra, Sigmaringa Seixas,
Wilson Martins, Chagas Rodrigues, Euclides Scalco, João
Agripino, Jorg,e Hage, José Ca.rlos Grecco, José TaV3JreS,
Octávio Elísio, Roberto Brant, Vilson Souza, Annibal Ba.r
ceüos, Simão Sessim, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy
Pozza, Jarbas Passa.rinho, Adylson Motta, José Mamicio,
Lysâneas Maciel, César Maia, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Joaquim -Bevilacqua, Plínio Ara:uda Sampaio, José
Genoino, José Maria Eymael, Jamil H3Jddad e Fernando

Santana. Vota;ram NÃO os seguintes Senhores Consti
tuintes: Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Dor
nelles, Geovani Borges, Gilson Machado, Inocêncio Olâ.
veíra, José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos
Ricardo Fiúza, Jales Fontoura, Jofran Frejat Jonas Pi':
nheiro, Valmir Campelo, Benito Gama ,(; Gérson Peres.
ABSTENÇÃO Senhor Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mes3J vai
proclamar o resultado: votaram SIM 55 Constituintes;
votaram NAO 16 Oonstítuíntes: absteve-se de votar 1
Constituinte. Total: 72 votos. O Destaque foi aprovado.

Destaque ».0 003897-87 - Emenda n.o ES
25802-8, do Sr. Gastone Righi, "que substitui o
o inciso III do artigo 267 do Substitutivo n,? 1 (art.
175, "caput", inciso 111 do Substitutivo n.o 2".
(380.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - O nobre
Donstituinte Haroldo Lima :retirou o Destaque n,v 876
constante da planílha. De modo que vamos votar a pre~
rerêncía para o Destaque n.o 3897, do Ilustre Constituinte
Gastone Righi relativa .a; Emenda ES-25802-8.

Em votação a !preferêncd.a. Os Srs. que aprovam, man
tenham-se como se encontram. (Pausa) Aprovada a pre
ferência.

Com o destaque do Constituinte Gastone Righi, pas
samos a votar a Seção III - "Dos I!XljpOstos da União" 
Título VI. O destaque refere-se ao inciso do art. 175,
S. Ex.a propõe a seguinte redação:

"Oompete à União instituir impostos sobre
renda e ,proventos acima de dez salános mínimos
mensais."

Concedo a palavra ao autor, para encaminhamento a
favor.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, 81'S. Constituintes, ao longo de nossa História.,
muito se tem batido contra a incidência do Imposto de
Renda sobre salários e sobre os escassos rendimentos dos
contribUtintes. A exemplo do ex-Governador Franco Mon
toro -;- e o MD.B. também o fazia - muitos pregmam a
isençao dos saláríos, sustentando que salário não é renda.

Eu proponho algo mais modesto, isto é, que não haja
incidência de Imposto de Renda sobre todos os proventos
até dez salários mínimos mensais, ainda que provenientes
de l'e1?'d3J. Ou seí a, aãnda que sej a; alguém, por exemplo,
que VIva de pequeno aluguel, deve estar isento até dez
salários minimos.

. ~Od08 ~~s temos de reconhecer, publicamente, que dez
sal~r:os mimmos - cerca de vinte mil cruzados - são
sufíeíentes apenas !para a sobrevivência de uma peesoa,
O .~mSE, el? .estudo recente, demonstrou que o salário
mmimo brasíleiro deveria aproxímar-se dos vinte mil cru
zados.

.Então, minha emenda é compatível com a xealidade
n~clOnal. Quem reeebe até dez salários mínimos mensais
nao deVe 'estar sujeito a imposto sobre Tenda, porque to
dos sabemos que a percepção desses vencimentos salários
o~ .pr<;?ventos, não dá.:ao indivíduo mais do que 'o neces
sano a sua a1limentaçao, sua moradia e às despesas abso
lutamente essencíads, a nível baíxíssímo, paupérrimo.

Portanto, cabe a esta Constituinte deftnír em termos
de justiça socíaã, a própria justiça tr1butári~. É dneon
eebível que apenas os assalariados e os de menor renda
seJam os grandes pagadores de imposto no País e não
possam fugir dele, porque já vem descontado na folha de
pagamento - é pago antecipadamente - enquanto os
nco~, os poderosos, as grandes empresas pagam apenas
~ fínal do ano, no final do exercício - quando pagam,
eis que, geralmente, nada pagam.
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Vamos começar a praticar justliça social e justiça
bríbutáría, Vamos isentar de impostos o contríbulnte bra
sileiro que recebe até dez salários. Por isso, peço a esta
egrégia Comissão que acolha minha emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra para encaminhamento contra ao nobre Consti
tuinte José Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, venho encaminhar contra a
emenda do Constituinte Gastone Righi porque creio que,
não obstante a boa intençã-o d-e S. Ex.a, o que ocorreria,
na prática, seria o oposto do que pretende.

Em primeiro lugar, não creio que o limite de isenção
seja uma questão constitucional. Atualmente há isenção
de Imposto de Renda para pessoas que ganham até cinco
salários mínimos. Esta questão poderia ser estabelecida
por lei ordinária ou até mesmo por decreto governamen
tal. Trata-se de um problema de limite de isenção e não
de congelar algo, em termos de imunidade, para sempre,
na Constituição.

Vou ilustrar o segundo ponto com um exemplo: uma
pessoa que ganha nove salários mínimos e vive com a
família, sem nenhuma despesa com aluguel ou alimenta
ção, de acordo com essa emenda não pagará Imposto de
Renda, Outra pessoa que ganhe quinze salários mínimos,
tem família para manter e as demais despesas, terá de
pagar Imposto de Renda.

Com a aprovação dessa emenda, criaremos uma si
tuação regressiva, no sentido de que quem tem uma renda
disponível menor terá de pagar mais imposto do que quem
tem uma renda disponível maior.

O terceiro argumento - e isto m-e parece absoluta
mente fundamental - é que, na medida em qu-e amarra
mos o salário mínimo a todo um conjunto de variáveis e
decisões econômicas, estamos impedindo que o s-eu valor
seja efetivamente corrigido e aumentado ao longo dos
anos, porque estamos criando todo um conjunto de res
trições para que o salário mínimo real seja aumentado.
Por quê? Porque, nesse caso, por exemplo, diminuirá a
receita do Imposto de Renda e haverá outro efeito aqui
e acolá. li: essencial para uma política de recuperação do
valor real do salário mínimo que ele não seja vinculado a
coisa alguma, e muito menos a limites de isenções tribu
tárias.

Por essas razões é que encaminho contra a emenda,
não obstante as nobres intenções do Líder do PTB, que a
apresentou. Crei-o que a emenda conduz exatamente à
situação oposta: vai contribuir para o arrocho do salárío
mínimo, vai cometer injustiças fiscais e é muito mais
apropriada para a legislação ordinária, não para a parte
de imunidades de um texto c-onstitucional que se supõe
deva durar para sempre.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Oampos) - Concedo a
palavra ao ilustre Relator.

O SR. FERNANDO BEZERRA COELHO (Relator) 
Sr. Presidente, Srs. Constituíntes, tendo em vista a expo
sição do Constituinte José Serra, a Relatoria manifesta
apenas a sua posição contrária à emenda do Constituinte
Gastone Righi.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Oampos) - Comunico
ao Plenário que' o ilustre Constituinte Lysâneas Maciel,
inscrito para falar contra a emenda, desistiu, atendendo
ao apelo da Mesa.-

Em votação. -

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Aluízio Campos, Oswaldo Lima Filho, Antonio Mariz,
Afonso Arinos, Annibal Barcellos, Arnaldo Prieto, Ohrís-

tóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Inocên
cio Oliveira, José Lins, Jalles Fontoura, Jofran Frejat,
José Tinoco, Valmir Campelo, Darcy Pozza, Adylson Mot
ta, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi, Só
lon Borges dos Reis, Adolfo Oliveira e José Maria Eymael.
Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Abi
gail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir Ga
briel, Antônio Britto, Artur da Távola, Carlos Mosconi,
Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima,
Fernando Bezerra Coelho, Fernando Henrique Cardoso,
Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Paulo
Bisol, José Richa, José Serra, Mário Lima, Nelson Jobim,
Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Sigmaringa
Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Chagas Ro
drigu-es, Délio Braz, Euclides Scalco, João Agripino, Jorge
Hage, José Carlos Grecco, José Tavares, Octávio Elísio,
Roberto Brant, Vilson Souza, Francisco Dornelles, Geova
ni Borges, Gilson Machado, José Santana de Vasconcellos,
Mário Assad, Ricardo Fiúza, Jonas Pinheiro, Benito Gama,
José Maurício, César Maia, Plínio Arruda Sampaio, Jamil
Haddad e F·ernando Santana. ABSTENÇAO dos Senhores
Constituintes: José Jorge, Gerson Peres, Jarbas Passari
nho e José Genoíno.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 23 Constituintes; vo
taram NAO 52 Constituintes; abstiveram-se de votar 4
Constituintes. Total: 79 votos. O Destaque f-oi rejeitado.

Destaque n.O 2091-87 - Emenda n,? 1P
12711-4, do Sr. Virgílio Guimarães, "que modifica
a redação do art. 270 do Projeto de Constituição
art. 175 do Substitutivo n.? 2." (381.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passamos
agora ao requerimento de preferência relativo ao Desta
que n.? 2091, de autoria do eminente Constituinte Virgílio
Guimarães.

Os Srs. Constituintes que o aprovam, permaneçam
como se encontram. (Pausa) Aprovado o destaque.

Passamos a mencionar o objetivo da emenda. Preten
de .s. Ex.a transferir da competência do Estado para a
da União o imposto de transmissão causa mortis e de doa
ção de quaisquer bens ou direitos, acr-escentando o inciso
VI ao art. 175 do projeto.

Com a palavra o autor do destaque, para encaminha
mento a favor.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARAES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a emenda é bastante
simples. Trata-se de transferir o imposto causa mortis e
sobre doações - na realidade, aquele que chamamos de
Imposto sobre Herança - dos Estados para a União.

Já houve tentativa de implantação deste imposto, in
clusive com reações na época em que era Ministro da
Fazenda o Constituinte Francisco Dornelles. Diante das
grandes reações havidas na é peca, inclusive com famílias
que até l-evaram estudos de casos concretos para o Gover
no, o Ministério da Fazenda reagiu. Estou falando isso
porque a imprensa noticiou fartam-ente o assunto, e não
se conseguiu implantar no Brasil um Imposto sobre He
rança digno deste nome.

Então, em nosso País não existe, de fato, Imposto sobre
Herança. Muito se falou que a reforma tributária no País
deveria incorporar, no seu aspecto social, uma carga fiscal
maior dos Impostos dir-etos para diminuir a carga dos im
postos indiretos, tornando o sistema socialmente mais justo.
Na realidade, muito pouco se inovou neste aspecto. Os im
postos sobre a propriedade continuaram praticamente os
mesmos: é o Imposto Predial e Territorial Urbano, é o Im
posto sobre Veículos Automotores, é o Imposto Territo
rial Rural. O Imposto de Renda, outro imposto direto,
também não sofreu maiores inovações.
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Na realidade, o sistema que estamos aqui discutindo
é muito pouco inovador, no que diz respeito à justiça fiscal,
no sentido de torná-la socialmente mais justa. Essa trans
ferência dos Estados para a União visa a criar as condi
ções para, na prática, implantar-se o Imposto sobre He
ranças, um imposto direto, socialmente justo, que visa a
justiça fiscal e social. E por que essa transferência do Es
tado para a União viabiliza isso? Em primeiro lugar, por
que a União tem em mãos o Imposto Territorial Rural,
iSl0 é. um cadastro das terras, que representa uma boa
parte das heranças neste País - os imóveis rurais. O Im
posto de Renda é cobrado através da Receita Federal, que
tem o cadastro do patrimônio das pessoas físicas e jurí
dicas. Isso já facilita também.

Acima de tudo, esse sistema vai impedir que se criem
os chamados "paraísos fiscais". Meu receio, porém, é que,
se um Estado como São Paulo, Rio de Janeiro ou Minas
Gerais, criar um Imposto sobre Heranças para valer 
digamos 10% ou alguma coisa substancial - algum outro
Estado pequeno, pobre, até pensando em defender os in
teresses dos seus habitantes, venha a criar um imposto de
meio por cento, ou 1%, para que as grandes fortunas se
desloquem para lá. Não podem levar as terras, mas trans
formam aquilo em empresa e levam os papéis, as ações, as
quotas dessas companhias. Estas, sim, é que serão doadas,
é que vão ser herdadas. Nesses casos, chegaremos, na prá
tica, a uma taxação irris6ria.

Esta emenda, portanto, é de grande alcance, pois visa
a criar condições para estabelecer, na prática, um Imposto
sobre Heranças digno desse nome. ou seja, com alíquotas
substanciais, capazes de propiciar um mínimo de justiça
social a este Pais.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra, para encaminhamento contra, o ilustre Constituinte
Francisco Dornelles.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a Constituição em vigor
considera competência privativa da União a criação do Im
posto de Renda. O Imposto de Renda tem como fato gera
dor o acréscimo patrimonial decorrente da percepção da
renda e do provento. O pr6prio C6digo Tributário Nacio
nal define renda como remuneração do capital e do tra
balho. Renda é juro, é dividendo, é lucro, é aluguel; renda
é a remuneração do trabalho. Considera provento qualquer
acréscimo patrimonial não derivado do capital e do traba
lho. Quais são os proventos? Ganhos de capital, doação c
heranca. De modo que a União já tem, hoje, competência
constitucional para criar o imposto sobre doação e herança.

A época em que fui Ministro da Fazend>, estávamos
preparando uma legislação para criar o imp ~to sobre he
ranças, pois já existe a competência constitucional. De
modo que a emenda do ilustre Constituinte Virgílio Gui
marães é inócua, porque desnecessário se torna dizer que
a União já tem competência para criar um imposto sobre
doação e heranças. Tendo competência para dobrar o Im
posto de Renda, e sendo este um imposto sobre o acrés
cimo patrimonial, decorrente de renda, de proventos, de
ganhos de capital e de herança e doação, não é necessária
fixar nova competência para a União.

O que se fez no projeto foi estabelecer que o imposto
causa mortis é de competência dos Estados, que poderão
cobrá-lo e dar maior abrangência à sua cobrança. Isto,
porque é nos Estados que se processa o inventário. :m lá,
naquele momento, antes de se proceder ao inventário, que
o Estado pode estabelecer e cobrar o imposto daquele que
teve um acréscimo patrimonial por herança ou doação.

Pode acontecer de uma pessoa ter propriedades espa
lhadas pelo Brasil, mas todas elas devem figurar no inven
tário. O imposto causa mortis, hoje, já é da competência
dos Estados. Está-se dando apenas maior abrangência para
que atinja os bens m6veis.

Por esse motivo, Sr. Presidente, opino contrariamente
à emenda do ilustre Constituinte Virgílio Guimarães.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) - Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, além das considera
ções feitas pelo Constituinte Francisco Dornelles à emenda
do Constituinte Virgílio Guimarães, pediria a S. Ex.a e aos
demais membros da Comissão de Sistematização que aten
tassem para o § 3.0 , do art. 177, que diz que as alíquotas
do imposto sobre transmissão causa mortis e doações po
derão ser progressivas e não excederão os limites esta
belecidos em resolução do Senado Federal. Ou seja, o Se
nado da Repúblbica poderá fixar tetos elevados para alí
quotas do Imposto sobre Herança que é a preocupação
do Constituinte Virgílio Guimarães. Lembro, até, que este
dispositivo foi introduzido graças à emenda do Constituin
te Antonio Mariz, na Comissão Temtica, quando o assunto
foi profundamente discutido e avaliado.

Entendo, pois, que as preocupações do Constituinte
Virgilio Guimarães estão plenamente atendidas no disposi
tivo constante do § 3.0 do art. 177. Nesse sentido, a posição
da Relatoria é contra a emenda e o destaque do Consti
tuinte Virgilio Guimarães.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Permita
me, Sr. Presidente, solicitar um esclarecimento do Sr. Re
lator.

Diz S. Ex.a que, em sendo estadual, é possível aplicar
o imposto progressivo. Mas as grandes heranças, as gran
des doações e os grandes patrimônios envolvem acervos
que se espalham por vários Estados. Como é possível ser
feita a progressividade, se o imposto é estadual e os bens
se situam em vários Estados?

Explique-me, por favor, s6 para eu entender.
O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) - Nobre

Constituinte, como o Constituinte Francisco Dornelles disse,
o inventário se processa no Estado onde reside a pessoa
física proprietária daqueles bens m6veis e im6veis. E é lá
no Estado onde ela declara os bens - embora espalhados
por todos os Estados - que a alíquota incidirá. Ainda
assim, é possível aplicar as alíquotas progressivas indepen
dentemente de onde estejam situados os bens do de cujus.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Encerrado
o debate sobre a matéria, passamos à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, João Calmon, Paulo Ra
mos, João Agripino, José Maurício, Lysâneas Maciel, Cé
sar Maia, Gastone Righi, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio
Arruda Sampaio, Aldo Arantes, Fernando Santana, Jamil
Haddad. Votaram NãO os seguintes Senhores Constituin
tes: Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aluízio Campos, An
tônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabril, Carlos Mos
coni, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Egídio Ferreira Li
ma, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fer
nando Lyra, Francisco Pinto. Haroldo Sab6ia, Ibsen Pi
nheiro, José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Paulo
Bisol, José Richa, José Serra, José Ulisses de Oliveira, Ma
noel Moreira, Mário Lima, Nelson Jobim, Nilson Gibson,
Oswaldo Lima Filho, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezer
ra, Renato Vianna. Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas,
Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Antonio Mariz, Daso
Coimbra, Euclides Scalco, Jorge Hage, José Carlos Grecco,
José Tavares, Octávio Elísio, Roberto Brant, Vilson Souza,
Afonso Arinos, Anníbal Barcellos, Arnaldo Prieto, Chris
t6vam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco
Dornelles, Geovani Borges. Gilson Machado, Inocêncio Oli
veira, José Jorge, José Lins, José Lourenço, José Santana
de Vasconcellos, Mário Assad, Ricardo Fiúza, Jalles Fon
toura, João Menezes, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José
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Tinoco, Simão Sessim, Valmir Campelo, Benito Gama, An
tônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jar
bas Passarinho, Adylson Motta, Bonifácio de Andrada, Fran
císco Rossi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oliveira, José Ma
ria Eymael. ABSTENÇãO do Senhor Constituinte Chagas
Rodrigues.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 14 Constituintes; vo
taram NAO 77 Constituintes; absteve-se de votar 1 Cons
tituinte. Total: 92 votos. O destaque foi rejeitado.

Destaque n.? 1909-87, do Sr. Luiz Inácio Lula
da Silva - Emenda n.O ES-30323-6, do Sr. Plínio
Arruda Sampaio, "que adita o item VI ao art. 207
do Substitutivo n,? 1 (art. 175 do Substitutivo n.?
2)." (382.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passamos à
votação da preferência relativa ao Destaque n.o 1909, de
autoria do Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, com
a colaboração do Constituinte Vilson Souza. Os Srs. Cons
tituintes que estiverem a favor, permaneçam como estão.
(Pausa) Aprovada a preferência.

Com a palavra o ilustre Constituinte Plínio Arruda
Sampaio, autor da emenda.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, srs. Constituintes, esta emenda não é
apenas de minha autoria, mas também do Constituinte
Vilson Souza e de vários outros que se manifestaram de
acordo com o seu conteúdo. Versa sobre uma questão im
portante: a concentração de renda.

Todos aqui clamamos contra a concentração de renda
e afirmamos querer viver em uma sociedade mais justa.
Outro dia, ouvi o Líder José Lourenço reclamar contra
acusações de que sua posição seria conservadora. S. Ex.a
disse que não, que luta por uma social democracia que
redistribua a renda e faça justiça. Pois bem, aqui está a
oportunidade para isso. O imposto sobre o patrimônio lí
quilo das pessoas é aquele de que se valeram os países de
senvolvidos da Europa e os Estados Unidos para provoca
rem uma distribuição de renda. Por isso, nesses paises não
há esse abismo que temos hoje entre os mais ricos e os
mais pobres.

O imposto sobre patrimônio líquido é direto; não é
transferível para a mercadoria; não recai sobre a popu
lação; atinge diretamente as pessoas de maior patrimônio
e força uma redistribuição. O que é o patrimônio líquido
de uma pessoa? Diremos que é o carro, é a terra, é a casa,
que já são taxados. Mas restará uma possibilidade resi
dual, como esse imposto, e isto estimulará os Estados e os
municípios a cobrarem um imposto hoje notoriamente
mal utilizado. São ações as debêntures, as quotas-parte,
os dividendos. Dír-se-á que já são taxados e se aplicam
à produção. São taxados enquanto fluxo; não o são en
quanto estoque. Trata-se de imposto que se dirige ao
estoque, à riqueza, à acumulação. Portanto, não há bitri
butação. Dir-se-á que estão aplicados na produção, e se
ria injustiça taxá-los.

O mesmo vale, contrario sensu, para um outro compo
nente da riqueza. E qual é esse componente? É o bem de
luxo, o suntuárío, isto é, a pinacoteca, o iate, as jóias, o
ouro, a tapeçaria, tudo aquilo que, muitas vezes, é usado
para acumular riqueza, fácil de ser convertida em dinhei
ro e escapar do fisco.

O argumento para a ação vale para esses casos. Isto
não é fruto do trabalho? Quando taxamos os bens sun
tuários, de certa maneira dificultamos o trabalho do arte
são, do artista, do que faz. Estamos encarecendo esse
trabalho. O mesmo argumento que vale para não atacar
um bem voltado para a produção, vale para o bem luxo,
porque este também está voltado para outro tipo de pro-
dução. .

81'S. Constituintes, sei que esse imposto provocará
muita reação. Gostaria que esta Comissão derínísse sua
posição em relação a ele. Queremos ou não um processo
gradual, lento e sem traumatismo? É o que ouço falar
aqui todos os dias. Pois bem, façamo-lo pelo imposto.
Aqui está a oportunidade.

Sei que muitas pessoas gostariam de votar a favor
desse imposto, mas temem que isso provoque muita rea
ção nos setores mais conservadores. Não acredito que tal
ocorra. Acho que os conservadores que têm uma consciên
cia democrática sabem, inclusive, que só se pode manter
a democracia neste País se se estabelecer um processo sé
rio de redistribuição de rendas.

Por isso, peço a aprovação da emenda. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a

palavra ao nobre Constituinte José Lins, para encami
nhar contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LIN8 - 81'. Presidente,
Srs. Constituintes, defendo, exatamente, um ponto de
vista contrário ao do nobre Constituinte Plínio Arruda
Sampaio. Isso porque diz a proposição - aditiva - que a
União, além do Imposto Territorial Rural, que já é um
patrimônio líquido, taxará também o patrimônio líquido
das pessoas físicas.

Ora, Sr. Presidente, esta emenda caminha exatamen
te no sentido contrário da solução do grande problema
nacional, que é a poupança. Hoje, somos um País que
poupa extremamente pouco. Precisamos aumentar nossa
poupança. A poupança. permite o investimento, que, por
sua vez, leva à criação de mais empregos. De modo que
este é exatamente o ponto fundamental para o País.
Acresce que o patrimônio líquido já é taxado, como o é o
patrimônio imobiliário.

Aliás, o autor da emenda diz muito bem que este é um
imposto que iria incentivar outros já criados. E cita, tex
tualmente, o IPTU, o IPVA e o ITR. Logo, o autor da
emenda pretende acrescer novas aliquotas sobre impostos
já lançados.

Como se trata de assunto importante, eu diria mais:
já que o patrimônio líquido e ímobiliário das pessoas físi
cas está taxado, vamos agora taxar ainda mais esse patri
mônio. Ora, Sr. Presidente, aí estão contidos nada mais
nada menos do que os pequenos investimentos. Toda a
renda da caderneta de poupança ficará também sujeita a
esse novo imposto criado pela União.

Já se vê, portanto, que a emenda não é interessante
para o País.

Acresce, ainda, o fato de que - e aqui há um ponto
importante - a União pode lançar, residualmente, outros
impostos. E, mesmo que ela fosse lançar tal tipo de im
posto, o melhor seria que, mesmo por absurdo, o fizesse
através do poder residual de taxação, que não precisa es
tar citado na Constituição, porquanto esse imposto teria
uma quota de 20% distribuída para os Estados.

Deste modo, Sr. Presidente, por ser uma emenda que
realmente prejudica as necessidades de poupança do País,
o investimento e o emprego, posíclonamo-nos contra ela.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o Constituinte Vilson Souza, para um esclarecimen
to sobre a proposta, da qual é co-autor.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Sr. Presi
dente, na qualidade de co-autor da emenda ora em vota
ção, gostaria de prestar alguns esclarecimentos sobre o
tributo que pretendemos que a Assembléia Nacional Cons
tituinte crie.

Obviamente, todos somos conhecedores da profunda
injustiça do atual modelo tributário dó Brasil. A atual es
trutura tributária é altamente regressiva. Isto é, quem
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ganha mais, paga menos tributos. Quem ganha acima de
vinte salários mínimos tem uma carga tributária de 15%
de sua renda, enquanto quem ganha até dois salários mí
nimos paga aproximadamente 35% de sua renda, a título
de tributos.

A Assembléia Nacional Constituinte, convocada para
mudar esse quadro de injustiça social, tem, então, a opor
tunidade de encontrar novos fatos econômicos como base
ímponível de tributos.

Trago, então, alguns dados aos Srs. Constituintes, no
sentido de melhor esclarecimento e maior informação
para o processo de votação.

No Brasil, os impostos sobre patrimônio, ou seja, o
IPTU, o IPVA e todos os demais que gravam o patrimô
nio, correspondem tão-somente a 0,78 do PIB, ou menos
de 2% da arrecadação total, enquanto na Inglaterra e
nos Estados Unidos esses tributos representam 4% do
PIB e, em alguns casos, até 20% da renda total.

De outro lado, esse tributo é amplamente criado no
Mercado Comum Europeu, onde mais de treze países já
o instituíram.

Finalmente, esse imposto não é incompatível com o
Imposto de Renda, eis que tem base mais abrangente.
Enquanto o Imposto de Renda grava o enriquecimento e
não a riqueza, conseqüentemente favorecendo o imobilis
mo das fortunas, esse imposto vai gravar exatamente a
riqueza improdutiva, a propriedade, a detenção dos bens,
como afirmou o Constituinte Plínio Arruda Sampaio.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. CONSTITUINTE INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr.

Presidente, pela ordem.

O SR PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, este título é muito longo, e houve um acordo
dos Líderes para falar um contra e um a favor, a fim de o
encerrarmos ainda ho]e. Da maneira como está sendo fei
to, dois a um, o título não será encerrado.

Para contestar as palavras do nobre Constituinte Vil
son Souza, gostaria de dizer que o imposto incide princi
palmente sobre a caderneta de poupança do pequeno inves
tidor nacional.

Então, é dizer "não" a esta emenda, que contraria os
interesses do povo brasileiro.

O SR. PIRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra o relator.

O SR CONSTITUINTE Cl!::SAR MAIA - Sr. Presiden
te, pelo a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Nobre Cons
tituinte, está encerrado o debate. Peço a V. Ex.a que per
mita que o relator fale, para podermos votar. Este assunto
está por demais esclarecido. A emenda pretende tributar
o patrimônio líquido de pessoas físicas.

O SR. CONSTITUINTE Ol!::SAR MAIA - Sr. Presidente,
com relação ao texto da justificação, há uma explicação, e
gostaria de saber do Sr. Relator se essa explicação vale ou
não.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a deseja
pedir um esclarecimento ao Relator?

O SR. CONSTITUINTE Cl!::SAR MAIA - Sim, Sr. presi
dente.

O SR PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra. Mas peço-lhe que seja breve.

O SR. CONSTITUINTE Cli:SAR MAIA - Sr. Relator,
na justificação, ficou claro que O imposto sobre o patri-

mônío líquido das pessoas físicas não incidirá paralela
mente ao IPTU, que está excluído. Como o Constituinte que
apresentou o destaque não é tributarista, evidentemente,
por uma questão de redação, seria colocada uma vírgula e
excluído o imposto de 'que trata o inciso etc.

Era este o comentário que gostaria de fazer.
O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) - Sr. Pre

sídente, a posição da relatoria é contra a emenda do
nobre Constituinte Plínio Arruda Sampaio, cujo destaque é
de autoria do Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva.

E isto, por duas razões. A primeira, como referiu o
Constituinte José Lins, é que estariamos criando um im
posto que iria tributar um patrimônio formado por uma
renda já tributada. Neste caso, estaríamos incentivando
aquele que, aO longo de toda sua vida, não teve qualquer
cuidado com a poupança ou com a formação do patrimô
nio, ou seja, privilegiando aquele que destinou seus recur
sos intensamente para atividade de consumo.

Em segundo lugar, foi dito aqui pelo Constituinte Plí
nio Arruda Sampaio que este tributo daria oportunídade
à linião de arrecadar substanciais parcelas de recursos
para promover melhor justiça fiscal. Infelizmente, com
base nos dados de que dispomos, obtidos quando o assunto
foi discutido a nível da subcomissão e da comissão temá
tica, pode-se dizer 'que esse tributo é de baíxíssíma renta
bilidade.

A experiência mais recente é a da França. Quando o
Partido Socialista assumiu o poder na França criou o
imposto sobre grandes fortunas, começando com alíquotas
progressivas mas é);J'equenas, de 0,5% a 1,5%. Após quatro
anos, essa alíquota já estava em 2%, mas, apesar disso, o
imposto representou apenas 0,5% de toda a arrecadação
fiscal da França, o que é nada, praticamente zero, em
termos de arrecadação fiscal.

Enganaram-se Os Constituintes que imaginam que o
imposto sobre patrimônio liquido de pessoa física pode re
presentar substancial aumento de receita por parte da
União. Não é isso que se constata nos países onde esses
impostos são aplicados.

Nesse sentido, a relatoria é contra a emenda do nobre
Constituinte Plínio Arruda Sampaio

O SiR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em vota
ção a emenda, que pretende determinar tributação sobre
o patrimônio líquido de pessoa física.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Carlos Mosconi,
Celso Dourado, Fernando Gasparian, Fernando Henrique
Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
Ibsen Pinheiro, João Calmon, João Herrmann Neto, José
Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Serra. Mário Lima,
Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Pau
lo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Sigmarin
ga Seixas, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Euclides
Scalco, José Carlos Grecco, Roberto Brant, Vilson Souza,
Jalles Fontoura, José Tinoco, Antônio Carlos Konder Reis,
Jarbas Passarinho, José Mauricio, Lysâneas Maciel, Oesar
Maia, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio,
Aldo Arantes, Fernando Santana, Jamil Haddad. Votaram
NÃO os Constituintes: Aluízio Campos, Bernardo Cabral,
Carlos Sant'Anna, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, José Geraldo, José Richa, José Ulisses de Oliveira,
Manoel Moreira, Nilson Gibson, Renato Vianna, Rodrigues
Palma, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Daso Coim
bra, Alceni Guerra, Annibal Barcellos, Arnaldo Prieto,
Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco,
Francisco Dornelles, Geovani Borges, Gilson Machado, Ino
cêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Lourenço, José
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Santana de Vasconcellos, Mário Assad, Ricardo Fiúza, João
Menezes, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Simão Sessim,
Valmir Campelo, Darcy Pozza, Gerson Peres, Bonifácio de
Andrada, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevi
lacqua, Adolfo Oliveira, José Maria Eymael. ABSTENÇãO
do Senhor Constituinte Afonso Arinos.

O SR. PiRESIDENTE (Aluízio Campos - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 46 Constituínt vs:
vu'aram NÃO 44 Constituintes; absteve-se de votar 1 Oom
tituinte. Total: 91 votos O destaque foi prejudicado por
falta de quorum.

Destaque n,v 2723-87 _ Emenda n.o ES
34009-3, (em parte) do Sr. Nelton Friedrich, "que
adita parágrafo ao art. 207 do Substitutivo n.? 1
(art. 175 do Substitutivo n,? 2)".

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passamos ao
requerimento de preferência para o Destaque n.O 2723, de
autoria do Constituinte Nelton Friedrich.

Os Srs. Constituintes que o aprovam, permaneçam
como estão. (Pausa) Aprovado.

A emenda do Constituinte Nelton Friedrich acrescen
ta ao art. 175, § 4.°, o seguinte: " ... sendo ilegítimas as
modalidades de títulos, valores e aplicações ao portador.
Este é o texto da emenda.

Com a palavra o eminente autor, para encaminhar a
favor.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Per
mita-me Sr. Presidente, pedir um esclarecimento à Mesa.
E gostaria, até, que fosse respondido 'I}elo 81'. Relator.

Há quem diga que havia oito vagas no PMDB. E vota
ram apenas seis Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, para acabar com a dúvida da nobre Consti
tuinte, vou ler a relação dos suplentes que votaram. O
PMDB tinha oito votos disponíveis. Votaram "sim"; anto
nio Mariz, Chagas Rodrigues, Euclides Scalco, José Carlos
Grecco, Jorge Hage, Roberto Brant e Vilson Souza. Votou
"não", Daso Coimbra. No total, tivemos oito votos. Só dei
xaram de votar um Parlamentar do PDS e o Constituinte
Antônio Farias.

A SRA. CONSTITUINTE CiRISTINA TAVARES 
V. Ex.a tem razão. Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio campos) - Vamos reto
mar a ordem da votação. Com a palavra o Constituinte
Nelton Friedrich.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, nossa proposta bus
ca vedar as modalidades de títulos, valores e aplicações ao
portador. Se até o presente momento esta COmissão tomou
algumas decisões importantes, na busca de uma nova re
partição tributária, com o estabelecimento de mecanismos
de defesa do contribuinte e do consumidor; se estamos de
volvendo ao Poder Legislativo suas prerrogativas, para pôr
fim ao decreto-lei e ao decurso de prazo; se o Poder Le
gislativo, por via de conseqüência, passa legislar sobre a
questão tributária; se acabamos com clamorosas regalias
fiscais de parlamentares, de juízes e militares; se tantas
são as medidas que ainda precisamos tomar, uma é indis
pensável, qual seja, decidir se 'queremos um capitalismo
moderno ou se continuaremos com uma "republiqueta de
bananas". Para evoluir, é necessário exatamente pôr fim
aos títulos ao portador.

Sr. Presidente, a emissão de títulos ao portador é, sem
dúvida, uma trapaça oficializada, além de permitir a eva
são fiscal e causar prejuízo à economia. Um dinheiro que
muitas vezes tem origem duvidosa é aplicado na especula
ção financeira por meio de títulos ao portador, O que per
mite ocultar ou construir grandes fortunas, de maneira íle-

gítíma, favorecendo, evidentemente, a concentração de
renda e de riqueza.

Precisamos proteger a riqueza social. É preciso pôr fim
ao anonimato privilegiador. Há uma casta de sonegadores
ao portador, verdadeiros ilhéus tributários. Em nome do
princípio minimo de eqüidade na tributação e cobrança,
vamos extirpar da vida brasileira esse instrumento nocivo.
Se quisermos moralizar esta área fundamental da ques
tão tributária, é preciso pôr termo ao título ao portador.
Aliás, não foi esta a saída escolhida por países capitalistas,
como os Estados Unidos, França, Inglaterra? Qual o país
capitalista moderno que tem títulos ao portador? A Suíça,
sim, utiliza ·esse sistema, mas não para os suíços, apenas
para os estrangeíros, que lá escondem, via títulos ao por
tador, grandes fortunas - inclusive do Brasil.

Para terminar Sr. Presidente, não devemos nos preo
cupar apenas com as arrecadações, mas também com a
localização das arrecadações, pois na área dos títulos ao
portador temos essa verdadeira trapaça oficializada.

Portanto, espero seja acatada a nossa proposta, no
sentido de vedar definitivamente, no Brasil, as modall
dades de títulos, valores e obrigações ao portador.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra o Constituinte Oswaldo Lima Filho.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, quero fazer à Mesa e a S. Ex.a, o Sr. Rela
tor, uma consulta sobre a emenda agora apresentada pelo
Constituinte Nelson Friedrich, e peço a atenção de V. Ex.a,
da Mesa, do Relator e do autor. A emenda tem o nobre
objetivo de estabelecer a justiça fiscal, mas entendo que
ela põe em risco a economia do País, que está toda mon
tada, no momento, sobre ações ao portador.

Com o mesmo objetivo, mas com as cautelas neces
sárias para evitar esse choque, oferecia a Emenda n.?
30580-8, sobre a qual existe requerimento de preferência
junto à Mesa. Refere-se ao íttulo "Das Dísposíções Transi
tórias" e tem o seguinte texto:

"São extintos os títulos e ações ao portador,
que poderão ser convertidos em títulos nomina
tivos ou endossáveis, no prazo de 2 (dois) anos
da promulgação desta Constituição."

Como se vê, trata-se de emenda muito mais ampla e
que não causa choque algum. Pergunto a V. Ex.a Sr. Pre
sidente: votada a emenda de autoria do Constituinte Nel
ton Friedrich, a emenda ficaria prejudicada ou não?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O fato de a
Constituição não determinar a ilegitimidade de títulos e
valores ao portador não significa que a lei ordinária não
possa fazê-lo. Se as disposições transit6rias assim deter
minarem, evidentemente deverão ser cumpridas. Não há
prejudicialidade.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) - Per
mita-me, Sr. Presidente.

Como Relator-auxiliar, entendo que a colocação do
Constituinte Oswaldo Lima Filho é correta. Esse assunto
deve ser tratado nas disposições transitórias.

O título ao portador não é matéria tributária. Pode
ter efeitos e conseqüências no sistema, mas não é matéria
tributária a extinção ou a vedação ao título ao portador.
Entendo que é um assunto muito sério. A Relatoria está
aberta a esse assunto. Minha opinião é contrária tanto à
emenda apresentada pelo Constiutinte Nelton Friedrich
quanto à do Constituinte Oswaldo Lima Filho. O momento
oportuno para analisar e discutir em profundidade este
assunto, a nosso ver, será quando ocorrer a discussão da
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parte relativa às Disposições Transitórias, conforme plei
teia o Constituinte Oswaldo Lima Filho.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao Constituinte Ricardo Fiúza, para encaminhar
contra.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
V. Ex.a, com permissão do orador.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH 
Permita-me, Sr. Presidente.

Ouvi atentamente e, inclusive, tenho em mãos a pro
posta subscrita pelo Constituinte Oswaldo Lima Filho.
Ouvi também a exposição do Sr. Relator, contrária à pro
posta quanto ao mérito, mas que procura localizar essa
questão nas Disposições Transitórias. Não abro mão do
objetivo que aqui pretendemos alcançar. Mas, neste mo
mento, compreendendo a necessidade de melhor localizar
a matéria, em entendimento com o ilustre Constituinte
Oswaldo Lima Filho, para que, juntos, possamos fazer os
encaminhamentos e a defesa nas Disposições Transitórias,
e exclusivamente em favor dessa melhor localização, retiro
a emenda.

Seguiremos o Constituinte Oswaldo Lima Filho, por
entender que, se a Assembléia Nacional Constituinte per
der a oportunidade de extinguir essa malandragem Iocalí
zada, não o faremos jamais. Ficarei, pois com a proposta
do Constituinte Oswaldo Lima Filho, por entender que há
um interesse maior, até em termos de estabelecer uma
tributação adequada, justa e equânime no País.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Agradeço
a V. Ex.a a atenção. Retirado o destaque.

Destaque n.? 002046·87 - Emenda n.o 1p·
12712-2, do Sr. Virgílio Guimarães, "que adita o
§ 5.0 ao art. 270 do Projeto de Constituição (art.
175, Substitutivo n," 2)". (383.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passamos
ao requerimento de preferência para o Destaque n.O 2046,
de autoria do Constituinte Virgílio Guimarães, sobre a
Emenda n.o lp·12712.

Em votação. (Pausa)
Aprovado
Trata-se de emenda aditiva ao § 2.° do art. 175, deter

minando que se inclua na renda tributável a valorização
do patrimônio real. Pretende o autor que se tribute a valo
rização patrimonial como imposto de renda.

Concedo a palavra ao eminente autor, para encami
nhamento.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO GUIMARÃES 
Trata-se de emenda aditiva sobre o imposto de renda. O
texto atual diz o seguinte:

"O imposto de que trata o inciso lU "- ou
seja, o Imposto de Renda .:» serã info:mado pelo
critério da generalidade, da umversahdade e da
progressividade, na forma da lei."

Perfeito. Segundo este principio, deve pagar mais Im
posto de Renda quem recebe mais. Sabemos que no Bras~l
existem distorções quanto a esses aspectos, porque mui
tos ganhos de capital, objetivamente, não são taxados ou,
quando o são não entram no cálculo da progressividade do
imposto. li: o'caso dos ganhos com especulação financeira,
com o mercado de ações etc. Alguns deles são até estímtr
lados por isenções.

O que aqui se pretende é estender às pessoas físicas
o que já existe para as pessoas jurídicas, ou seja, consi
derar como ganho a valorização patrimonial. E o que síg-

nifica isso? Significa que o patrimônio de quem obtenha
ganhos de capital de várias maneiras, e consegue inclusive
burlar o Imposto de Renda, de uma maneira ou de outra,
aparece aumentado. Esse crescimento do patrimônio, me
dido em termos reais, inflacionários, e não em termos
majoritários, deveria ser taxado. Um patrimônio valorl
zado por uma obra pública ou: pela expansão urbana causa
ônus a toda a sociedade. A expansão imobiliária decorrente
do crescimento urbano ocorre porque a sociedade inteira
investiu, teve que pagar a infra-estrutura. A sociedade
inteira paga a valorização dos terrenos, o encarecimento
do custo de moradia etc.

De todos os ângulos que se observa, para captar a
economia invisível, com esses ganhos de capital que nunca
vêm à tona, a fim de serem taxados pelo Imposto de Ren
da, acaba-se caindo no aumento do patrimônio. Tributar a
valo~íza.ção patrimonial seria uma forma, portanto, de cap
tar mdiretamente essas formas que existem de escapar,
em termos da renda real, como também para gravar ga
nhos reais. Socialmente é justo, especialmente quando
seguidamente a Comissão de Sistematização derrota pro
posta no sentido de se aumentarem impostos diretos e de
gravar mais e tornar mais progressivo o sistema tributá
rio brasileiro.

Eu diria que esse é um elemento mínimo para resgatar,
nesta Comissão, o sentido social do sistema tributário que
se pretende implantar, com a reforma tributária, na nova
Constituição.

Por isso, peço aos membros da Comissão de Sistema
tização que aprovem esta emenda, simples, porém justa,
no que se refere à nossa legislação do Imposto de Renda.

Durante o pronunciamento do Sr. Virgílio
Guimarães o Sr. Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso,
Quarto-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Constituinte Francisco Dornelles, para
encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE F1RANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o ilustre Constituinte
Virgílio Guimarães deseja tributar com o Imposto de Ren
da a valorização patrimonial auferida pelas pessoas físicas.

A renda é produto do capital e do trabalho. A valori
zação real pode ser tributada no momento em que se vende
um bem. Com a valorização, ele está sujeito ao imposto
sobre o ganho de capital. Se o bem é imóvel, há o Imposto
Predial Rural, o Imposto Predial Urbano e o Imposto Ter
ritorial a tributá-lo. Imaginemos a situação de alguém
que possui uma casa, que, evidentemente, valoriza. Neste
caso, vai-se tributá-lo com Imposto de Renda? Que renda?
Não há renda. ÊJ possível 'que a pessoa tenha renda para
pagar o imposto.

Entendo que o Constituinte Virgílio Guimarães tomou
como base a situação da pessoa jurídica. Mas a pessoa
jurídica está sujeita a correção patrimonial. Se se corri
gem passivo e ativo e se a correção do 'ativo é maior, ela
toma conta do resultado. Se a correção do passivo é maior,
ela vai tomar conta da despesa. Mas a pessoa física não
tem condições de, no final de cada ano, saber qual foi a
valorização do seu imóvel para pagar o imposto, quando
não teve sequer renda para cobrir essa valorização. Se
alugou o imóvel, paga impostos sobre o aluguel; se
vendeu, paga imposto sobre ganho de capital. Mas, antes
de realizar o lucro ou de obter rendimento, não vejo como
se poderia cobrar dessa pessoa Imposto de Renda sobre
valorização patrimonial

Em que pese ao maior respeito e à grande amizade que
tenho pelo meu ilustre conterrâneo Virgílio Guimarães;
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tenho que encaminhar contrariamente à emenda do ilus
tre e querido Constituinte.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Concedo a palavra ao Relator, para que opine.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, o Constituinte Francisco
Dornelles já foi suficientemente claro e trouxe informações
elucidativas aos membros da Comissão de Sistematização.

Tenho a impressão de que o Constituinte Virgílio Gui
marães, ao querer introduzir na renda tributável a valo
rização patrimonial real, tinha em vista a pessoa jurídica.
Ora, hoje, na sistemática do Imposto de Renda, já está
prevista, pelas normas vigentes, a correção monetária,
tant-o do ativo quanto do passivo. Portanto, em relação à
pessoa jurídica, isso já ocorre Em relação à pessoa física,
em um país como o nosso, onde a inflação é de 300, 400%,
é impossível íntrodusír medida desse tipo, porque não exis
tirá renda disponível para a pessoa física pagar o imposto
sobre a valorização real.

Neste sentido, a iRelatoria é 'contra a emenda do cons
tituinte Virgílio Guimarães.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com o parecer contrário do Relator, passamos à vo
tação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguinte Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Carlos Mosconi, Cristina
Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Lyra, Francisco
Pinto, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto, Mário Lima,
Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Sig
marínga Seixas, Antonio Mariz, João Agripino, Jorge Hage,
Vilson Souza, José Maurício, Lysâneas Maciel, César Maia,
Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Aldo
Arantes, Jamil Haddad, Fernando Santana. Votaram NAO
os seguintes Senhores Constituintes: Alfredo Campos, Al
mir Gabriel, Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur da Tá
vola, Bernardo Cabral, Carlos sant'Anna, Celso Dourado,
Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando
Henrique Cardoso, Ibsen Pinheiro, João Calmon, José
Geraldo, José Richa, José Serra, José Ulisses de Oliveira,
Manoel Moreira, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Pimenta
da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues
Palma, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Chagas Ro
drigues. Dasso COimbra, José Tavares, Roberto Brand, Al
ceni Guerra. Aníbal Barcellos, Arnaldo Príeto, Christóvam
Chiaradia, Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Francisco Dor
nelles, Geovani Borges, Gilson Machado, Inocêncio Olivei
ra, José Jorge, José Lins, José Lourenço, José Santana o:'e
Vasconcellos, Márío Assad, Ricardo Fíúza, Jalles Fontoura,
João Menezes, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco,
Mozarildo Cavalcanti, Simão 8essim, Valmir Campelo, An
tônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jar
bas Passarinho, Adylson Motta, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Joaquim Bevílaequa, Adolfo Oliveira, José Marla
Eymael. ABSTENÇÃO do Senhor Constituinte Severo Go
mes.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 26 Cons
tituintes; votaram NÃO 64 Constituintes; absteve-se de
votar 1 Constituinte. Total: 91 votos. O Destaque foi re
jeitado.

O SR. CONSTITU"'INTE (Egídio Ferreira Lima) - Sr.
Presidente, apenas para efeito de registro, desejo dizer que
fui traído no momento em que manejava os botões do pai
nel eletrônico. Meu voto é NAO.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Pois não. Está registrado. Há traições piores.

Em votação o Requerimento de preferência n.o 2435
de autoria do Constituinte Dalton Canabrava, que recai
sobre a Emenda n.O 23922. OS 81'S. Constituintes que o
aprovam permaneçam como estão. (Pausa) Aprovado a
preferência.

O SR. CONSTITUINTE DALTON CANABRAVA - Sr.
Presidente, retiro o pedido de preferência para o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Mas só foi votada a preferência. Retira V. Ex.a 'O destaque?

O SR. CONSTITUINTE DALTON CANABRAVA - Não.
Retiro o pedido de preferência para o destaque.

O SiR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, o que o nobre Constituinte Dalton Canabrava quer
é que essa emenda de sua autoria acompanhe a próxima
votação do Destaque n.o 2467, para combinarem as duas,
senão S. Ex.a pode perder a oportunidade de votar. S. Ex.a
quer votar o próximo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Entendo o que S. Ex.a quer. Encaminha V. Ex.lI. o seu des
taque ao Plenário, Constituinte Dalton Canabrava?

O SR. CONSTITUINTE DALTON CANABRAVA - Sim,
encaminho-o ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Perfeito. Totalmente de acordo com o Regimento.

Destaque n.o 8062-87, do Sr. Francisco Dornel
les, "que adita inciso ao art. 209, do Substitutivo
n.O 1, (art. 177, do Substitutivo n.o 2)".

Há sobre a mesa pedido de preferência para o Des
taque n.o 8062, de autoria do Constituinte Francisco Dor
nelles.

Está V. Ex.a de acordo; nobre constituinte? :m um pedi
do de preferência de V. Ex.a Trata-se de emenda aditiva
ao inciso 1, para que seja aditado ao art. 177 o inciso I do
art. 209 do 1.' Substitutivo. Como a Iínguagem é quase
hieroglífica, pergunto ao ilustre Constituinte se está de
acordo, pois vou submeter a preferência à votação.

Os 'que estiverem de acordo permaneçam como estão.
(Pausa) Estando todos de acordo, é concedida a prefe
rência.

Concedo a palavra ao Contsituinte Francisco Dornel
les, para encaminhar a votação da emenda.

O SiR. CONSTITUINTE FRANCISCO DOR~mLLES _
Sr".presidente, srs. Constituintes, desejo, neste momento,
mais do que fazer uma defesa, prestar um depoimento.
para que cada um de V. Exas. pens-e sobre ° assunto e
decida de acordo com sua conscíêncía,

Trata-se do Imposto T,erritorial Rural, que no 1.0 Subs
titutivo do Constituinte Bernardo Oabral era da compe
tência dos Estados, mas que no 2.0 Substitutivo, acolhen
do emenda apresentada, foi transferido para a competên
cia da União.

No aspecto doutrinário, sendo o Imposto Territorial
Rural um instrumento da política de reforma agrária c
sendo esta ,política de competência da União, íustítíea-se
plenamente que tal imposto fique na área de competência
da União. Entretanto, queria chamar a atenção dos Srs.
Constituintes para o fato de que, em 1967, o Imposto Ter
ritorial Rural passou para a competência da União, e
sua arrecadação representa hoje 0,05% da receita tribu-
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táría - ou seja, o Imposto Territorial Rural não é co
brado.

Pergunto: por que não é cobrado? Por que a Receita
Federal não quer cobrar o Imposta Territorial Rural?
será que alguém imagina que durante o período em que
chefiamos aquela Secretaria não houve a intenção de co
brar o Imposto Territorial Rural? O que quero dizer, neste
depoimento, é que a União não tem condições de cobrar
o Imposto Territorial Rural, num pais da dimensão do
Brasil. Toda a preocupação do Secretário da Receita, com
um quadro de um número reduzido de fiscais, tem que se
voltar para as grandes empresas, para as multinacionais
e para as estatais. E o que ocorre? O Imposto Territorial

Rural não é cobrado.

Por esse motivo, apenas quero dar um depoimento. S'
se planeja cobrar o Im:posto Territorial Rural, ele deve vol
tar para a competência dos Estados. Pode ocorrer que mui
tos Estados não cobrem Ou que outros venham a cobrar,
mas a União Federal não tem a menor condição de cobrar
o Imposto Territorial Rural no Brasil. Por esse motivo
apresentei emenda transferindo para a competência dos
Estados o Imposto T'erritorial Rural.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Só há uma inscrição aqui. O Constituinte Plínío Arruda
Sampaio é a favor ou contra? (Pausa) Está com a jpalavra
o Con.stituinte PUnia Arruda Sampaio, para falar contra.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO 
Sr. Presidente. Srs. Constituintes, é um verdadeiro atrevi
mento contestar uma afirmação técnica do Constituinte
Francisco Dornelles, indiscutivelmente um especíalísta em
matéria tributária, que manipulou, trabalhou e operou o
sistema fiscal deste Pais. No entanto, ouso contraditá-lo,
e com um argumento seu.

S. Ex.a perguntou: será que o Governo não quis cobrar
esse imposto? - E eu respondo: não quis. Não quis porque
não desejou fazer uma reforma agrária. Não quis porque
estava comprometido em manter o status-quo no campo.

Os governos do regime autoritário deste País nunca
tiveran: !nteresse .em cobrar esse imposto, tendo deixado
um:; dívida altíssima - denunciada nesta Casa pelo Dr.
Jose Gomes da Silva, quando Presidente do INCRA _
dívida da ordem de um trilhão de cruzeiros. Não vejo
com o adiantamento e desenvolvímento da eletrônica d~
automação, da computação, nenhuma dificuldade nisto.
Vejo, sim, uma vantagem importante em que esse imposto
seja de competência da União. S,e, um dia, um governo
decidir fazer reforma agrária, contará com o instrumento
tributário para complementar as medidas de redistribuição
da terra.

Além disso, cabendo esse imposto à União, esta pode
centralizar a informação sobre matéria fundiária. Trata
se de informação vital para os assentamentos e para as
ações de reforma agrária, poís todo o processo de desa
propriação é informado com dados cadastrais que, inclu
sive, vem do Imposto. De modo que me animo, só .por isto,
a pedir aos srs, Constituintes que rejeitem a emenda e
mantenham o texto do Relator Bernardo Cabral como
está.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pergunto ao ilustre Constituinte Francisco Dornel1es se
deseja falar novamente. (Pausa)

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Permita-me,
Sr. Presidente.

Constituinte Francisco Dornelles, quero fa~er um ape
lo a V. Ex.a gostaria que retirasse a emenda, de acordo
com o que havíamos conversado, há tempos, sobre este
Imposto. Acho que meu apelo tem cabimento neste ins
tante.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Ilustre Constituinte Bernardo Cabral, não posso, de forma
alguma, negar qualquer ,pedido a V. Ex.a Retiro a emenda.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Muito bem, Constituinte Francisco Dornelles. Muito obri
gado.

Destaque D. o 006561-87 do Sr. Adolfo Oliveira
e Afif Domingos, 'que suprime o art. 177, § 1.0 do
Substitutivo D.9 2." (384.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oardoso) 
Passamos à votação do requerimento de preferência ;para
o Destaque nO 6561, de autoria do Constituinte Afif D;)
míngos, Trata-se de emenda supressíva do § 1.0 do art. 177,
que autoriza os Estados a instituirem um adicional de Im
posto de Renda.

Em votação. Os Srs. Constituintes que estiverem de
acordo permaneçam como estão. (pausa) Aceita a pre
ferência.

ooncedo a palavra ao nobre Constituinte Adolfo Oli
veíra,

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, o dispositivo que pretendemos eliminar do
texto diz o seguinte:

"Os Estados e o Distrito Federal poderão ins
tituir uma adicional ao imposto de que trata o
art. 175, inciso m, incidente sobre lucros, ganhos
e rendimento de capital, até o limite de cinco por
cento do ímposto pago à União por pessoas físicas
ou jurídicas residentes ou domiciliadas nas res
pectívos territórios."

Sr. Presidente, é isso ai. Além do Imposto doe Renda
que alguns contribuintes pagam neste País, os Estados e
o Distrito Federal ainda irão montar na garupa do Impos
to de Renda federal para arrancar mais alguns cruzados ,
do infeliz do contribuinte, taxando-lhe 5% além do Im
posto de Renda.

Ora, Sr. Presidente, um amigo meu, cidadão modesto,
trabalhador, era da classe média mais alta, mas, depois
do Plano Cruzado, está na classe média baixa. Mesmo na
classe média baixa, porém, está sempre envolvido em
pagamentos de Imposto de Renda, em descontos de paga
mentos. E depois do desconto ainda vem o pagamento
em :parcelas. Pois bem, numa viagem ao interior do Estado
de São Paulo, a convite de um velho amigo, hoje milioná
rio, que dirigia O seu Mercedez Bens último tipo, ia con
tando suas privações, seus problemas, seu sofrimento, as
surpresas que teve com o Imposto de Renda, e preoeupa
va-se com a ameaça de que a Constituinte, agora, iria
instituir mais Imposto de Renda, a ser cobrado pelos Es
tados. E continuou nessa cantilena, sentado ao lado do
amigo elegantemente trajado, no Mercedes esporte, du
rante 10, 15, 20 minutos. Até que o amigo não agüentou
mais, parou o carro e disse: "Pára com essa conversa. Essa
conversa não me interessa. Não entendo disso. Não pago,
nunca paguei Imposto de Renda!"

Eis o trágico retrato do Brasil fiscalista, em que pou
quíssimas pessoas se lembram do contribuinte.

. Sr. Presidente, é para expressar a marca de nossa
identidade com o sofrimento e o interesse do contribuinte
que aqui estamos, pedindo a aprovação da emenda de
autoria do Constituinte Afif Domingos, igual a uma de
nossa lavra e a outra do nobre COnstitulnte .João Agri
pino. Somos todos co-autores e repartiremos, com multa
honra, a iniciativa com a maioria ou com a totalidade da
Comissão de Sistematização.
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Vamos procurar diminuir os padecimentos daqueles
que pagam o Imposto de Renda, já que os grandes espe
culadores, os milionários sempre encontram meios e mo
dos de nunca pagarem Imposto de Renda, nem imposto
algum.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte José Serra, para encaminhar
contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presidente,
Srs. "contribuintes", venho encaminhar a favor da manu
tenção do texto do relator, portanto, contra a emenda
apresentada pelo Constituinte Adolfo Oliveira.

No texto do relator, contempla-se a possibilidade 
é importante sublinhar a palavra "possibilidade" - de os
Estados cobrarem um adicional da ordem de 5%, íncí
dente sobre lucro, ganhos e rendimentos do capital de
pessoas físicas e jurídicas, do Imposto de Renda pago à
União.

Em primeiro lugar, é importante entender que esse
adicional ao Imposto de Renda não é obrigatório; depeno
derá de cada Estado, de cada governador e de cada As
sembléia Legislativa. É, pois facultativo.

Em segundo lugar, é importante entender que ele não
incide sobre os salários; incide sobre juros, lucros e rendi
mentos de capital.

Em terceiro lugar, é importante dizer que se trata de
5% do imposto que se deve, ou seja, se alguém tem de
pagar Cz$ 30,00 de imposto, vai pagar CZ$ 31,50. É impor
tante ter isso presente, para se examinar a magnitude de
incidência do imposto.

Em quarto lugar, é importante também levar em con
ta que estamos aqui trabalhando com imposto progressivo,
um imposto que tende a atingir as camadas de maior ren
dimento do País.

Muitos argumentam que esse adicional pode represen
tar um aumento significativo da carga tributária, porque
tudo termina sendo repassado para os preços. Isto nao e,
no caso desse adicional, rigorosamente verdadeiro. Sempre
há alguma transferência, mas sempre há também redistri
buição de renda em qualquer tipo de imposto que se
cobre.

Portanto de maneira alguma pode-se dizer que é o
conjunto da'sociedade que vai pagar. Não, pagarão mais
aqueles que têm mais. Trata-se, repito, de um adicional
de caráter claramente progressivo.

Por outro lado, é importante ter em conta que esse
adicional não redistribui renda tributária de um Estado
para outro. Ele representa um adicional sobre os contri
buintes de determinado Estado. Muitos levantam o proble
ma da localização da pessoa jurídica. Em primeiro lugar,
é importante esclarecer também que o grosso desses ren
dimentos estão de fato localizados fisicamente, pela esti
mativa que fizemos. E, em segundo lugar, será a lei com
plementar que irá regular a forma de cobrança desse
adícíonal.

Por todas essas razões e também pelo aspecto de
maior eqüidade no processo de descentralização que esta
mos imprimindo nesta Constituição e no capitulo referen
te ao Sistema Tributário, é que encaminho contra a pro
posta de retirada desse adicional do Imposto de Renda.
Parece-me uma medida positiva, não apenas do ponto de
vista fiscal e da descentralização, mas também, do ponto
de vista da justiça tributária.

O capítulo referente ao sísítema tributário, no projeto
de Constituição do Relator Bernardo Cabral, contém avan
ços significativos na área da progressividade do sistema

tributário - apesar de algumas afirmações aqui feitas
contrariamente - devido aos vários dispositivos e inova
ções que introduzimos no novo sistema. E esse adicional,
sem dúvida, é um dos mais importantes, razão pela qual
recomendo, enfaticamente, a rejeição da emenda supres
siva do Constituinte Adolfo Oliveira. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o nobre Constituinte João Agripino, que
encaminhará a favor. E esclareço que se trata da emenda
do Constituinte Afif Domingos. O Constituinte Adolfo Oli
veira apenas pediu destaque.

O SR. CONSTITUINTE JOãO AGRIPINO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, requeri também desta
que de preferência para uma emenda no mesmo sentido,
supressiva do § 1.0 do art. 171. Ouvi atentamente a expo
sição do ilustre Relator da Comissão do Sistema Tributário
Orçamento e Finanças, Constituinte José Serra, mas não
me convenço da necessidade de manutenção desse adi
cional do Imposto de Renda no texto constitucional. E me
estribo em razões de ordem doutrinária. A primeira delas
é que o Imposto de Renda é de natureza federal, e iríamos
dar ao Estado a faculdade também de instituir imposto
sobre o mesmo fato gerador, algo inadmissível na dou
trina do sistema tributário em qualquer lugar do mundo.

Em segundo lugar, trata-se de um adicional, alguma
coisa que, como o próprio nome diz, se acrescenta. O
adicional tem sempre um caráter de transitoriedade, ou
seja, ele nunca é definitivo, porque é alguma coisa que
se acrescenta a algo que já existe. Isto pode ser feito por
intermédio da legislação ordinária ou complementar, como
ocorre atualmente. Não há adicional de Imposto de Renda
no texto constitucional vigente e nunca houve. Estaremos
inovando na matéria, ao incluir no texto constitucional
um adicional de imposto. Não me coloco contra a taxa
ção nem contra o imposto sobre os ganhos de capital.
Muito pelo contrário. Tenho dito e repetido sistematica
mente que sou favorável a uma maior taxação sobre os
rendimentos daqueles que ganham 'mais. Mas creio que
esse adicional teria de ser criado através de lei comple
mentar ou ordinária, e não inserido no texto constitucional.
Amanhã por exemplo, poderá desaparecer a razão da exis
tência desse adicional e ele permanecerá inserido no texto
constitucional. O caráter de transitoriedade desse adicio
nal não permite que figure no texto constitucional. Trata·
se de um modelo de sistema tributário, a meu ver, concen
trador de renda e que não corrige os desequilíbrios regio
nais. Esse adicional vai agravar ainda mais essa situação,
porque, nos moldes em que está concebido no substitutivo,
recairá sobre o Estado mais pobre. Explico. O Estado que
recolhe o Imposto de Renda é aquele onde está a pessoa
física ou a sede da empresa. No caso das empresas, no
momento em que for instituído, em adicional de 5% do
Imposto de Renda será cobrado sobre a filial que obtiver
lucros em qualquer Estado, mas será recolhido onde a
empresa tiver a sua sede, porque é lá que terá sido reco
lhido o Imposto de Renda. Além disso, efetuando-se o reco
lhimento na sede, também incidem esses 5% sobre o custo
do produto. Quer dizer, um Estado poderá instituir o adi
cional e outro, não. O Estado rico o instituirá, com certeza,
com base na disposição constitucional. E quem vai pagar
o custo final do produto será o Estado pobre. De forma
que continuamos dentro do mesmo modelo, que não cor
rige o desequlibrio regional, ou seja, o fato de o mais
pobre continuar mais pobre e o mais rico continuar fican
do' ainda mais rico. (Palmas) Feitas as contas, verificar
se-ã que o adicional de 6% da arrecadação ficará para a
região Sudeste. -

Também não admito que se diga que sou a fa~or de
estimular a briga ou o desentendimento entre as regiões.
Não! Votei a favor da Emenda do Constituinte Haroldo
Sabóia, que foi igualitária, porque entendo que a repre
sentação deve ser proporcional em toda a sua extensão.
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Insisto em dizer que, se for mantido o adicional no
texto da Constituição, estaremos, nós, do Nordeste, pagan
do tudo mais caro, mais uma vez.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra ú nobre Constituinte Fernando Gasparian.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, venho à tribuna falar
contra a Emenda do Constituinte Afif Domingos, pois os
oradores que me antecederam apresentaram argumentos
que quero aqui refutar.

O Constituinte Adolfo Oliveira afirmou - e concordo
inteiramente com S. Ex.a - que este imposto virá aumen
tar a carga tributária sobre as pessoas físicas e jurídicas
do País. Defendo esse imposto adicional de renda, porque,
no meu entendimento, a reforma tributária que se está
embutindo nesta Constituição é que irá ingressar o Pais,
ainda por muito tempo, num sistema tributário profunda
mente injusto, do ponto de vista social, pois se baseia, por
demais, em impostos indiretos e não em impostos diretos.

Qualquer país civilizado procura atingir o perfeito
através de impostos diretos sobre quem recebe herança,
sobre quem aufere renda maior, sobre quem, realmente,
tem um rendimento maior, e não por meio de impostos
indiretos, que recaiam sobre os contribuintes de forma
igual e injusta, independentemente da renda de cada cída
dão. A Constituição do Brasil, aliás, está consagrando por
demais os impostos indiretos.

Neste caso, defendo esta emenda, porque acho que os
Estados mais desenvolvidos do País deverão adotar este
tipo de imposto e diminuir o outro, o injusto, que é o
ICM sobre o arroz, o feijão, ou seja, sobre os itens de
primeira necessidade, o qual poderá ser reduzido, - aí,
quem sabe, poderá até mesmo haver anistia para eles,
cobrando-se maiores tributos dos ricos.

Estranho, aqui, ouvir alguns Constituintes dizerem
que estão querendo defender o Nordeste ao ficarem
)'çontra esta tributação nos Estados mais ~icos. Na ver
dade, eles estão defendendo os muito ricos dos Estados
ricos do País.

Por isso, então, esses argumentos não funcionam mes
mo porque Imposto de Renda não entra no custo de
coísa alguma. O que entra no custo das mercadorias são
os insumos, os impostos indiretos. Só têm que pagar Im
posto de Renda aqueles que tiveram lucro, e este não está
colocado. nec-essariamente, no preço das mercadorias.

Queria argumentar novamente, Sr. Presidente, no sen
tido de que não é verdade que esse imposto não existe
em lugar algum do mundo. Ao contrário, nos Estados Uni
dos alguns Estados, nem sempre os mais adiantados eco
nomicamente, mas aqueles onde se encontram as maiores
fortunas do país, como Massachussats, Delaware, Nova
Iorque, existe o imposto de renda federal e o estadual.
Parece-me, até, que em alguns municípios dos Estados
Unidos também se cobra o Imposto de Renda.

Por kS3, Sr. Presidente, acho que é um avança apro
varmos esta emenda. que cria um tributo que, inclusive,
não precisa ser adotado em muitos Estados. Os Estados
o adotarão na medida em que julgarem que seu estágio
de economia e de aperfeiçoamento do aparelho de arre
cadação permitam colocá-lo em funcionamento.

Por esses motivos, por julgar que será socialmente
muito mais justa essa tributação - e será justa pala
alguns Estados, que poderão captar o referido tributo da
quelas pessoas mais ricas - venho defender a redação
do relator e fica contra a emenda do Oonstítuínte Gui
lherme Afif Domingos.

O SR. PRESiIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Ofereço a palavra ao relator.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho - Sr,
Presidente, Srs. Constituintes, chamo a atenção dos ilus
tres membros da Comissão doe Sistematização para esta
importantíssima votação.

Tributo tem sido, segundo a História, motivo até de
guerra. Estamos aqui definindo o novo sistema tributário
nacional. Na subcomissão e na comissão temática tivemos
a oportunidade de ouvir todos os segmentos da sociedade.
O mais que se pedia era que houvesse maior justiça fiscal,
maior progressividade. Esse adicional de Importo de Renda
é sobre ganhos de capital; é um imposto es.senc~almente

progressivo, já que taxa os ganhos de capital. (MUlto bem!
Palmas)

Fala-se de que é um dispositivo único, mas os EstSJdos
Unidos e o Canadá também têm dísposítívos semelhantes,
cobrando impostos de rendas estaduais. Eu gostaria de
chamas a atenção dos meus companheiros de Bancada do
Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste para o fato de que
não podemos estar aqui a votar dispositivos isolados. Com
esse sistema tributário procurou-Soe, através do relatório
do Deputado Bernardo Cabral, atender a uma manifesta
ção básica da sociedade brasileira, que é a descentralização
administrativa e o fortalecimento dos Estados e dos muni
cípios. Tivemos que percorrer dois caminhos para atender
a esse anseio da sociedade brasileira, num país tão desi
gual, que tem um São Paulo e um Piauí. Para atender às
regiões mais fracas, para atender às regiões menos desen
volvidas, o caminho percorrtdc foi o do fortalecimento
dos fundos de transferências constitucionais. Daí :por que
se elevam substancialmente os fundos de participação es
tadual e os fundos de participação dos municípios. Mas,
por outro lado, é inconcebível que os Estados mais desen
volvidos da Federacão brasileira tenham de ficar rodando
de pires na mão em Brasília, sem poder tirar proveito do
s-eu potencial econômico. Neste sentido foi que se ampliou
o campo de incidência tributária do imposto estadual, que
se faculta aos Estados criar um adicional do Imposto de
Renda.

É preciso dízer que mais de 50% do Imposto de Renda
arrecadado neste País vem de um único Estado da Fe
deração. Nada mais justo, portanto, que mantenhamos a
coerência, no sentido do que este sistema tributário pro
posto pelo Constituinte Bernardo Cabral possa atender às
demandas mais variadas. Respeitamos a posição daqueles
que, com justiça, se colocam a favor do contribuinte. Mas
é preciso trazer aqui um exemplo da História: o ITR já
pertenceu à União, depois foi transferido para os Estados.
Em São Paulo, a alíquota do referido tributo foi reduzida
para níveis menores do que os que vigoravam quando o
imposto era da competência da União. :É preciso acreditar
na classe política; é precíso acreditar nos representantes
eleitos pela sociedade. Cada Assembléía Legislativa só irá
criar o adicional, se os seus representantes, legitimamente
eleitos, assim o desejarem. Por isso é que eu apelo 
esta é uma votação que considero importantíssima;;- para
que se mantenha aqui a unidade de todas as regioes e se
atenda a todas as demandas.

Falando como relator-auxiliar, a posição, perante a
relatoria, está aberta, mas meu voto pessoal é contra a
emenda do nobre companheiro COnstituinte Adolfo Oli
veira. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Pois não, Constituinte João Agripino.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA
Sr. Presidente, gostaria de solicitar vênia a V. Ex.a para
pedir ao nobre relator-auxiliar, que presidiu a Comissão
Tributária de orçamento e Finanças, que esclareça ao
Plenário se esta atribuição aos Estados, em matéria de
adicional de Imposto de Renda, é obrigatória ou faculta-
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tiva, ou seja, se os Estados ficam obrigados ou se há esta
raculdade para os Estados.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique CaTdoso) 
Sr. Relator, por favor, responda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não, Constituinte João Agripino.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) - A
redação é clara. Leio, na integra, O' § 1.0, do art. 177.

"Os Estados e o Distrito Fed,eral poderão ins
tituir um adicional ao imposto de que trata o art.
175, inciso !II, íncídente sobre lucros} ganhos e
rendimentos de capital, até o limite de 5% (cinco
por cento), do imposto pago à União por pessoas
físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas nos
respectivos territórios."

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Está feito o esclarecimento.

O Sr. Constituinte João Agripino tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Eu pedi
ria dois esclarecimentos à relataria. O primeiro, é s'e, dían
te do que dispõe o art. 170, inciso I - "exigir ou aumentar
tributo sem lei que o estabeleça" - seria possível instituir
adi-cionais de Imposto de Renda em qualquer nível.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) - Náo
entendi a pergunta.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Gostaria
de saber de V. Ex.a se o adicional de imposto poderia SEr
criado, por lei que o estabeleça, na forma do art. 170,
sobre qualquer tipo de imposto.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Onelho) - Sr.
Constituinte João Agripino, parece-me muito claro o que
está estabelecido no dispositivo do § 1.0, do art. 177: 03
Estados através de suas Assembléias Legislativas, s·e o de
sejarem, poderão instituir adicional sobre o Imposto de
Renda até o liimte de 5% (cinco por cento).

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Sim, mas
não é esta a minha pergunta. Gostaria de saber se pode
ser instituído adicional sobre qualquer imposto, de acordo
com o art. 170.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra oceíno) - S'e
V. Ex.a entende o adicional do Imposto de Rend"a como
aumento de alíquotas, o texto é claro: só QJoderá haver
instituição de novo imposto, ou aumento de imposto, com
lei, através de autorização legislativa.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Então
V. Ex.a admite que o adicional pode ser ínstítuído por lei?

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) - Sim.
O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - E nós

estamos pretendendo colocar adicional no texto constitu
cional?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou pedir licença a V. Ex.a, mas não permitirei diálogo
entre o relator e os Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Mas o
segundo esclarecimento é da maior importância.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Permita-me
responder a V. Ex.a

Há uma regra geral estabelecida e há outra regra
especial. A especial, criada pelo adicinal, diz respeito a
ganhos e rendimentos de capítal, Veja V. Ex.a que não
seria aquele adicional apenas que se trata por uma legis
lação comum. Quer-se embutir no texto constitucional
uma modalidade tal e qual que os Estados possam utilizar.

O SR. CONSTITUINTE JOãO AGRIPINO - Se a lei es
tabelecer, pode.

O segundo esclarecimento é da maior importância, Sr.
Presidente, porque ouvi, dentro deste plenário, vários co
mentários que havia um acordo no sentido de ser aprovado
esse adicional de 5%, tendo em vista que os Constituintes
do Nordeste concordaram com um percentual de 3% dentro
do texto constitucional. Quero saber da Relatoria se houve
esse acordo.

O SR. IRELATOR (Fernando Bezerra Coelho) - Sr.
Constituinte João Agripino, V. Ex.a participou intensamen
te dos debates na Subcomissão e na Comissão Temática.
Houve vários impasses na formação do texto que ora esta
m?s analisando perante a Comissão de Sistematização. :€
evidente que se chegou a uma posição consensual. Não
temos autoridade para falar por nenhum dos Constituintes
mas aqueles que participaram de perto da questão, através
de audiência com seus Governadores, com Secretários da
Fazenda e pelas próprias manifestações das bancadas do
Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, reunidas em diversas
ocasiões, entendem que há vários dispositivos desse texto
que atendem ~s demandas dessas regiões e outros que
mteressam mais de perto aos Estados mais desenvolvidos
d~_Federação brasileira. Entendo, na minha modesta opí
mao, que esse texto representa o consenso possível de se
alcançar numa matéria tão polêmica.

O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernand'O Henrique Cardoso) 
Se for questão de ordem, respondo. Se não o for porei a
matéria em votação. '

Tem a palavra o Constituinte Afif Domingos.
O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS - Sr. Pre~

sidente, como fui citado nominalmente ...
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Esta regra não vale, Sr. Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS - 1!: uma
questão de esclarecimento à Mesa quanto ao encaminha
mento da votação, pois, inclusive, sou o autor da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex a indicou outro Constituinte para falar em seu nome.

O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS - Gostaria
de pedir um esclarecimento ao ilustre Relator sobre o se
guinte ponto: é muito importante que se esclareça ao
~lenári? que todos os adicionais ou impostos sobre ganhos
tínanoeíros acabam acrescendo O custo do próprio dinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Constituinte, isso não é questão de ordem nem versa
sobre a matéria. Desculpe-me, mas V. Ex.a abriu mão de
seu direito de defender a matéria.

O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS - Cassa-se
o direito do contribuinte.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Mantém-se o Regimento.

Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Almir Gabriel, Aluízio Campos, Mário Lima, Nilson Gibson
Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Antonio Mariz Joã~
Agripino, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, E~e Ta
vares, Eraldo Tinoco, Geovani Borges, Gilson Machado
Inocêncio Oliveira, José Lourenço, José Santana de Vas~
concello~, R~card'O ~ú~a, Jalles ~ntoura, Jofran Freia;t,
Jonas Pinheiro, Jose Tll1ooo, Mozanldo Cavalcanti ValmIr
Campelo, Antõníocarlos Konder Reis, Darcy pozza; Gerson
Peres, Jarbas Passarinho, Bonifácio de Andrada, Adolfo



1954 Quarta-efira 27 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

Oliveira. votaram NAo os Constituintes: Abigail Feitosa,
Ademir Andrade, Alfredo Campos, Antônio Britto, Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos
Sant'Anna, Celso Dourado, Cid Carvalho, Cristina Tavares,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando
Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Calmon, João Her
mann Neto, José Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Paulo
Bisol, José Richa, José Serra, Manoel Moreira, Nelson Car
neiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Pi
menta da Veiga, Renato Vianna, Severo Gomes, Sigmarin
ga Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Daso
Coimbra, Euclides Scal-co, Jorge Hage, José Tavares, Vilson
Souza, Alceni Guerra, Aníbal Barcellos, Francisco Dor
nelles, José Jorge, José Lins, Simão Besaím, Benito Gama,
José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco
Rosi, Gastone Righi, Joaquim Bevilácqua, Luiz Inácio Lula
da Silva, Plínio Arruda Sampaio, José Maria Eymael, Aldo
Arantes, Fernando Santana, Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 30 Cons
tituintes; votaram NÃO 60 Constituintes. Total: 90 votos.
O Destaque foi rejeitado. Em conseqüência, está rejeitado
o Destaque n.O 4664, do Constituinte João Agripino.

Destaque n.O 003703-87, do Sr. José Geraldo,
"que suprime o artigo 177, § 5.° inciso 11 do Substi
tutivo n,v 2", (385.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos ao iRequerimento de Preferência de n.o 3.703,
do Constituinte José Geraldo, que diz respeito à supressão
do inciso rr do parágrafo 5.° do art. 177.

Em votação. (Pausa)
Aprovado.
Concedo a palavra ao Constituinte José Geraldo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, Sras. e Srs. Constituintes, o destaque
que apresentamos, para o qual pedimos a atenção e a
aprovação deste Plenário, objetiva suprimir O inciso II do
parágrafo 5.° do art. 177. O texto do Substitutivo rI do
Relator Bernardo Cabral diz o seguinte:

Art. 177, § 5.°. "Em relação ao imposto de
que trata o inciso lI, resolução do Senado da Re
pública, por iniciativa do Primeiro-Ministro ou de
um terço dos Senadores, em ambos os casos apro
vada por dois terços de seus membros, estabelecerá:

I - As alíquotas aplicáveis às operações e pres
tações interestaduais e de exportação;

rr - As alíquotas aplicáveis às operações in
ternas realizadas com minerais."

Vejam V. Ex.a que o texto do atual substitutivo estabe
lece que caberá ao Senado Federal, por 2/3 dos seus mem
bros, aprovar as alíquotas do ICM nas operações interes
taduais e de exportação para todos os produtos, sem quais
quer exceções.

Estamos não só de acordo COmO elogiamos esta medi
da porque visa, fundamentalmente, entre outros objetivos,
a evitar uma guerra fiscal entre os Estados e a propiciar
uma política homogênea, uniforme para exportação. Já o
inciso lI, contra o qual nos possícíonamos, estabelece que
caberá ao Senado Federal, também por 2/3 dos seus mem
bros, determinar as alíquotas do 10M nas operações inter
nas, ou seja, nas operações praticadas dentro do próprio
Estado com minerais. Por que apenas em relação aos mi
nerais caberá ao Senado estabelecer as alíquotas das ope
rações internas? Por que os Estados são competentes para
estabelecer as alíquotas do ICM nas operações internas
para todos os produtos, que constituem uma pauta quase
inesgotável, mas não o são para estabelecer as alíquotas
internas para minerais?

Esse inciso, além da aberração politica que representa,
ao ferir autonomia estadual e ao agredir o principio fe
derativo, constitui discriminação odiosa contra os Estados
produtores de minerais e favorecimento imoral às empresas
mineradoras, que são, na sua grande maioria, multínaeío
nais. Como sabemos, são poucos os Estados produtores
de minerais, basicamente apenas quatro. A dificuldade
desses quatro Estados em obterem o apoio de 2/3 dos in
tegrantes do Senado para aprovar as alíquotas levá-Ios-à
a ficar sem essa aprovação por muito tempo, beneficiando
exatamente as mineradoras, que, nesse período, não pa
garão qualquer imposto sobre as operações de venda de
minérios praticados dentro do Estado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Com a palavra o Constituinte José Ignácio Ferreira, para
encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, esta questão inte
ressa diretamente a todo País, diz respeito até mesmo à
soberania nacional. A indústria extrativa, como indústria
primária, não tem escapatória, não pode sair do Estado
onde se encontra a jazida e ir para outro. Quer dizer, tem
de ficar alí mesmo, fixar-se como indústria primária para
extrair os produtos da jazida. Se por qualquer razão sen
tir-se impedida de continuar, não tem como sair dali, por
que está diretamente ligada à jazida. Portanto, fica sujeita
a todas as regras que forem impostas pelo Estado onde
a jazida se encontra. E não é justo que o Estado, o prin
cipal interessado, não tenha qualquer freio à sua voraci
dade tributária, porque não há possibilidade de a empresa,
reagindo ao gravame que lhe é imposto, retirar-se do ter
ritório onde se encontra.

Por outro lado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituin
tes, a indústria minerária é síngularíssíma como indústria
primária: tem um longo processo de maturação, é muito
grande o tempo entre o início da pesquisa e o início da
lavra. E mais, pesquisas são investimentos influenciados
fortemente por fatores aleatórios e os investimentos para
lavra são normalmente gigantescos, aumentados ainda mais
nos tempos de hoje, com esses fatores novos de natureza
ecológica, de proteção ao meio ambiente e tudo o mais,
que onera a pesquisa, sobretudo a lavra.

Sr. Presidente, além disso há o aspecto de uma política
uniforme para o País, que, no projeto, o Relator soube
costurar muito bem. Na política nacional há todo um sis
tema para a questão mineral: art. 19, inciso VII, que inclui
entre os bens da União os recursos minerais e os potenciais
de energia hidráulica; art. 21, inciso XII, que coloca na
competência da União legislar sobre jazidas, minas, outros
recursos minerais e metalurgia; art. 197, que dispõe que
as jazidas, minas e demais recursos minerais constituem
propriedade distinta da do solo e pertencem à União; art.
198, diz que a pesquisa e a lavra de recursos e jazidas mine
rais somente poderão ser efetuadas por empresas nacio
nais, mediante autorização ou concessão da União, com o
parágrafo único estabelecendo que essas autorizações só
poderão ser transferidas, total ou parcialmente, mediante
anuência prévia da União.

A União, portanto - e aqui o Senado tem o seu papel
da maior relevância para a manutenção do equilíbrio fe
derativo - precisa continuar cuidando dessas alíquotas
e não deixá-Ias à competência do Estado, porque este irá
gravar ao seu talante uma das indústrias da maior impor
tância para o País. Essa uniformização do tratamento da
questão minerária não é de hoje, vem dos recuados tem
pos de 1934, de 1940, com o Código de Minas, de 1946, quan
do a Constituição Federal instituiu o Imposto único sobre
Minerais.

Enfim, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, será grave
demais para o interesse do País essa autonomia para os
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Estados-membros de fixarem essas alíquotas, quando o
Senado, no desempenho da sua missão maior, que é a do
eauilíbrio federativo, está perfeitamente contemplado nes
sa- função no Projeto Cabral, como parte integrante de
todo esse sistema. Refiro-me em especial a Minas Gerais,
e que me perdoem os ilustres e dignos Constituintes deste
Estado. O interesse do Estado-membro não pode e não
deve sobrepairar o interesse nacional.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Estávamos seguindo a regra de um orador a favor e
outro contra. O Constituinte Pimenta da Veiga está ins
crito. Creio que o Constituinte Pimenta da Veiga tem de
fazer uma relação de custos e benefícios: ganhará mais
votos falando, ou não

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, só para duas palavras.

Sr. Presidente, talvez até não viesse à tribuna, aten
dendo à solicitação de V. Ex.a, se não tivesse havido uma
referência expressa a meu Estado, Minas Gerais, pelo últi
mo orador, referência essa que me parece absolutamente
injusta. Considero a aprovação da emenda que suprime o
inciso II do § 5.° do art. 177 um imperativo de justiça, por
que não favorece apenas Minas Gerais. Essa é uma dist~r
ção. Atende, sim, aos interesses de Minas, nunca tambem
aos do Pará, Paraná, Rondônia e de São Paulo. É impor
tante fixar isso.

Da forma como está posto no texto do relatório, o
Senado fixará, em caráter absolutamente excepcíonaí, !ls
alíquotas aplicáveis às operações internas com mmerais.
Ora, hoje, o segundo Estado em arrec~~ação do IUM_ é
exatamente São Paulo porque os materíaís de construção,
a brita, o cimento, a ~al, os produtos ce!âmicos ~ as lou:
ças sanitárias, que São Paulo produz multo, tudo ISSO esta
submetido ao IUM. Por isso, ele e o segundo Estado na
arrecadação desse imposto.

Mas é um imperativo essa reti:r:ada, porque não é ~us~o
que os Estados mineradores permitam que o seu proppo
interesse seja decidido pelo Senado. Por que essa exceçao?
Por que os Estados mineradore~ n~o.têm o ~reito. ~e de
fender seu próprio interesse? Nao e Justa a díspcsíçáo do
texto. Também não ocorre a hipótese aqui ventilada de o
Estado sacrificar as empresas mineradoras. O Estado, ab
solutamente, não fará isso, porque estaria agindo contra
seus interesses.

É evidente que ele disporá o tributo no limite do paga
mento da conveniência do Estado e da empresa. Que
intere~se teria um Governador em sacrificar uma empresa
do seu Estado que recolhe tributos? Nenhum.

Portanto é importante a supressão desse inciso, até
pelo princípi~ da descentralização tributária.

Venho à tribuna para dizer fundamentalmente isto:
defendo a descentralização tributária, em favor dos Muni
cípios e dos Estados, sobretudo dos Estados míneradores,
que têm o direito de defender suas reservas mmerais.

Por isso, conclamo V. Exas. a aprovarem esta emenda
supressiva, até para que não ocorra uma outra injustiça,
está sim perigosa, qual seja a de que o Senado Federal
reta~de ~ aprovação dessas alíquotas, beneficiando inde
vidamente as empresas mineradoras em detrimento dos
Estados e da descentralização tributária.

É imperativa a aprovação desta emenda.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Tendo eu consentido que o Constituinte Pimenta da Veiga
fosse o segundo orador, pergunto se há algum outro Cons
tituinte que deseje pronunciar-se sobre o assunto. (Pausa)
Não havendo, concedo a palavra ao Relator Bernardo Ca
bral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
apenas duas considerações. Primeiro, em homenagem aos
companheiros de Minas Gerais, devo dizer que a questão

fica em aberto para votação. Segundo, devo contar a his
tória deste dispositivo.

Urna tarde, reunidos em nosso gabinente, eu, os Se
nadores Fernando Henrique Cardoso, José Ignácio Ferreira,
Wilson Martins e o Deputado Adolfo Oliveira, recebemos
a visita do então Presidente da Vale do Rio Doce, Dr,
Raimundo Mascarenhas - hoje falecido, que nos foi ex
plicar as razões da necessidade deste inciso, dizer do seu
alto índice nacionalista e que sua não inclusão no texto
prejudicaria a Vale do Rio Doce. Por este motivo, ele foi
incluído no Substitutivo.

Deixo à consciência de V. Ex.as o acolhimento ou não
da emenda. li: um problema de foro íntimo. Tinha de expli
car as razões deste dispositivo. Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Alfredo Campos, Antônio Britto, Carlos
Mosconi, Celso Dourado, Cid Carvalho, Fernando Bezerra
Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Lyra, Francisco
Pinto, Ibsen Pinheiro, João Calmon, João Herrmann Neto,
José Geraldo, José Paulo Bisol, José Serra, José Ulísses de
Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson Carneiro,
Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho. Paulo Ramos Pimenta
da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues
Palma, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Euclides
Scalco, Jorge Hage, Octávio Elísio, Vilson Souza, Afonso
Arinos, Alc-eni Guerra, Arnaldo Prieto, Christóvam Chia
radia, Eraldo Tinoco, José Santana de vasconeeãos, Ricar
do Fiúza, Jonas Pinheiro, Simão Sessim, Benito Gama,
Bonifácio de Andrada, José Maurício, Lysâneas Maciel,
Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim
Bevilácqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Adolto OJiveira, José
Maria Eymael, Aldo Arantes, Fernando Santana e Jamil
Haddad. Votaram NlíO os Senhores Constituintes: Ademir
Andrade, Almir Gabriel, Artur da Távola, Bernardo Cabral,
Carlos Sant'Anna, Egídio Ferreira Lima, Fernando Henri
que Cardoso, Haroldo Sabóia, José Fogaça, José Ignácio
Ferreira, José Richa, Nelson Jobim, Severo Gomes, Wilson
Martins, Antonio Mariz, João Agripino, Anníbal Barcellos,
Edme Tavares, Geovani Borges, Gilson Machado, Inocêncio
Oliveira, José Jorge, José Lins, José Lourenço, Jales Fon
toura, Mozarildo Cavalcanti, Valmir Campelo, Antnôío Car
los Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Pas
sarinho e Plínio Arruda Sampaio. ABSTENÇlíO: Senhores
Constituintes Francisco Dornelles, Jofran Frejat e Adylson
Motta.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 56 Cons
tituintes; votaram NÃO 32 Constituintes; abstiveram-se
de votar 3 Constituintes. Total: 91 votos. O Destaque foi
aprovado.

Sr. Se,cretário, peço que faça constar na Ata que o
Presidente não votou e, ao não votar, automaticamente,
sem que eu soubesse, se repetiu o último voto, no caso,
um NAO. Como já está resolvida a questão, é só para
constar da Ata.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, no painel consta o voto de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
É exatamente o que estou dizendo. Eu não votei e cons
tam o meu nome e voto no painel. Soube depois que ao
não votar, se repete o último voto dado, que, no c'aso,
foi NAO. Mas esse NAO não significa o meu voto.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, desejo levantar uma questão de ordem.

Está instituído aqui, e vimos atendendo a isto que
há três tipos de voto: SIM, NÃO e ABSTENÇÃO. Mas' devo
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demonstrar a V. Ex.a, que se tem destacado e é reconhe
cidamente uma das maiores culturas e inteligências des
te Pais, que este procedimento é absurdo, Não existe vo
to de abstenção. O voto na Comissão de Sistematização é
de quorum qualificado para aprovação, ou seja, é necessá
rio atingir 47 votos SIM. Portanto, qualquer outro voto
que não seja SIM quer dizer NAO. Não há abstenção. Isto
é falácia e é até farisaísmo, para proteger aqueles que
queiram omitir-se, pois, caso desejem abster-se, não de
vem votar, para que o Suplente possa manírestar-sa, Isto
é abstenção. Não é possível continuarmos proclamando
essa ínverdade de votar por abstenção, quando ela não
existe. O voto ou é SIM ou é NAO, porque a matéria exige
voto positivo. Portanto, tudo que não for SIM será NAo.
Não há voto de abstenção.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, peço a palavra para contraditar a questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Se V. Ex.a quiser contraditar em mau lugar, tem a pala
vra.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente contestar essas afirmações que não têm lógica e
invadem o princípio de consciência. São, portanto, afir
mações prepotentes e indevidas.

Lamento que o Constituinte Gastone Righi venha aqui
se sobrepor pelas palavras à decisão da consciência de
cada um. Tenho optado pela abstenção nesta Comissão,
por não me julgar capaz de votar com convícção no mo
mento devido, e, também, porque há a oportunidade de
votar a mesma matéria no Plenário da Assembléia Na
cional Constituinte. Por exemplo, no caso do voto do me
nor de dezesseis anos eu me abstive, para refletir, para
me aconselhar com pessoas mais experimentadas neste
campo, e talvez possa, na Assembléia Nacional Consti
tuinte, dar meu voto SIM - ou NAO. Portanto, a ABS
TENÇAO não pode ser considerada NAO. Na concepção
do ilustre Constituinte Gastone Righi, sim, e o respeito,
mas é uma concepção errada, indevida e se intromete
numa decisão de consciência do Parlamentar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Quero apenas informar a esta Casa que o art. 67, § 5.0 ,

do Regimento da Assembléia Nacional Constituinte, diz
o seguinte:

"Constarão da Ata os nomes dos Constituintes
votantes, discriminando-se os que votaram a fa
vor ou contra e os que se abstiveram."

Portanto, a Mesa permitirá as abstenções e não as
considerará falácia nem rarísaísmo.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, essa norma não é para matéria constitucional,
mas para votação em geral. Referi-me à matéria consti
tucional.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa procedeu regimentalmente e até informou que,
embora não tivesse votado, apareceu seu voto no painel.
Sem rarísaísmo e sem falácia.

Passamos agora ao requerimento de preferência de
n. O 6761, do Constituinte Carlos sant'anna, S. Ex.a o COn
sidera prejudicado e eu também.

Está prejudicado o requerímento do Constituinte Car
los Sant'Anna.

Destaque n.o 005064~87 - Emenda n. O ES
29849-6, do Sr. Tadeu França, "que modifica a
redação do § 7.9 do art. 209 e adita dois parágra
fos com os n.os 8.° e 9.°, renumerando-se os demais
do art. 209 do Substitutivo n.o 1 (art. 177, § 7.°
do Substitutivo, n.O 2}." (386.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos o requerimento de preferência n.o 5064, do Cons
tituinte Tadeu Franç.a, referente a Emenda ES-29849-6.

Em votação. (Pausa)
Aprovada a preferência.
O autor pede que se dê a palavra ao Constituinte

Nelton Friedrich.
Antes, tenho a honra de passar a Presidncia ao Cons

tituinte Afonso Arinos, que, por direito e pela votação de
todos nós, sempre nos honrando, vai presidir os nossos
trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH 
Sr. Presidente, ilustres Constituintes, a emenda subscrita
pelo ilustre Constituinte Tadeu França é de fácil defesa.
Trata-se de uma postulação unânime dos secretários de
Fazenda dos Estados, do Distrito Federal e Territórios,
conforme encontros realizados no Rio de Janeiro, em
15 de outubro último, e em Canela, no Rio Grande do
Sul, nos dias 6 e 7 de agosto último.

O que pretende esta emenda? Pretende que nas ope
rações entre contribuintes se assegure ao Estado destina
tário parcela do imposto, o ICM, nas operações interesta
duais, quando os bens adquiridos se destinem ao uso ou
ao consumo da empresa adquirente.

É justo que o Estado que desembolsa o dinheiro fique
com parcela do imposto. Bens, por exemplo, que se desti
nam ao uso, ao consumo. Imaginemos um exemplo con
creto de aquisição de bens de capital. Uma indústria
têxtil do Nordeste adquire uma máquina especial Se há
uma alíquota de .17% sobre a venda dessa máquina, estes
17% ficam totalmente no Estado que a produziu. Se esta
emenda for acatada, 12% desse imposto ficará com o
Estado onde se produziu esse bem e 5% serão repassados
ao Estado sede da empresa adquirente do bem. Caberá
à lei ordinária regulamentar as alíquotas. Para que esta
emenda seja inserida, há necessidade de uma pequena
mudança no § 7.0 do art. 177 e a inclusão de dois pará
grafos, conforme a nossa proposta, acrescentando:

"Em relação às operações e prestações que
destinem bens e serviços a consumidor final loca
lizado em outro Estado, adotar-se-á:

LO} a alíquota interestadual, quando o desti
natário for contribuinte do imposto;

2.°) a alíquota interna, quando o destinatá
rio não for contribuinte."

Além disso, outro inciso, na hipótese do item I do
parágrafo anterior, a que fiz referência, isto é, a alíquota
interestadual, estabelece:

"Quando o destinatário for contribuinte do
imposto, caberá ao Estado da localização do des
tinatário o imposto correspondente à diferença
entre a alíquota interna e a interestadual."

A proposta dos Secretários estaduais, que tenho em
mãos, inclusive publicada no jornal Gazeta Mercantil,
do dia 16 de outubro, diz que os signatários manifestam
aos Constituintes que tal declaração traduz a posição de
consenso de todos os Estados, Territórios e Distrito Fe
deral, obtida através de um esforço coletivo em prol do
entendimento, visando ao fortalecimento da Federação e
à melhoria das condições de vida do nosso povo. O n.? 2
desta declaração diz exatamente o seguinte:

"É assegurada a participação dos Estados con
sumidores na tributação em todas as operações
interestaduais realizadas entre contribuintes."

Sr. Presidente, volto ao exemplo porque ele é extre
mamente esclarecedor. Se uma indústria sediada no Nor
deste adquire, hoje, veículos para transporte de bens que
produz, o que acontece? O Estado onde está sediada a
indústria de veículos tributa-a com alíquotas de 17%,
ficando todo o imposto naquele Estado. Pela emenda, se
aprovada, 12% desse imposto ficaria com o Estado onde
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está situada a indústria que produziu os veículos e 5%
seriam repassados para o Estado onde está sediada a em
presa que os adquiriu para uso próprio, para transportar o
que produz.

Portanto, Sr. Presidente, a emenda do ilustre Cons
tituinte Tadeu França, do Estado do Paraná, ao ter o
apoiamento dos Secretários de Fazenda dos Estados, dos
Territórios e do Distrito Federal, deve merecer nossa aco
lhida, contando com a colaboração do ilustre Relator,
para que possamos contemplar também esses Estados.
A proposta, efetivamente, distribui melhor a arrecadação
tributária e, ao mesmo tempo, facilita o caminho para
que, na boa aplicação dos tributos, possamos melhorar,
a qualidade de vida do povo brasileiro. Estamos desta
cando para que haja uma conjugação no art. 177: mu
damos parte do § 7.° para facilitar a inclusão de novos
parágrafos, que seriam o 8.° e o 9.°, permanecendo, assim,
os demais. Há que se acrescentar os §§ 8.° e 9.° Rea
crescentando os demais, teríamos, portanto, além desses,
o 10 e o 11.

Esta a proposta, Sr. Presidente, ilustres Relatores,
Sras e srs, Constituintes, em defesa dos interesses dos
Estados que produzem e dos que consomem, dentro dessa
característica.

Durante o pronunciamento do Sr. Nelton Frie
drich, o Sr. Fernando Henrique Cardoso. Quarto
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Afonso Arinos, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Para enca
minhar contrariamente, concedo a palavra ao nobre Cons
tituinte César Maia.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, a emenda objetiva que as em
presas situadas em Estados mais pobres se beneficiem
de uma alíquota menor na aquisição, principalmente, de
bens para seu ativo fixo. Não vamos imaginar que o inte
resse seja desanuviar as empresas na compra de sabone
tes, por exemplo. Se isso passar no texto constitucional,
produzirá generalidade na aplicação do dispositivo que
impede a fiscalização, ou seja, um supermercado poderá
adquirir papel higiênico para seu consumo e para venda.
Teremos casos de empresas adquirirem produtos com alí
quotas menores, até para os transferirem para o consumo
de seus empregados, via cooperativas etc. Esse dispositivo,
apesar de bem-intencionado, permitirá um enorme grau
de distorção.

Hoje isso é feito através de convênios. Um convênio
entre os Estados declara que esse ou aquele bem será
menos tributado quando vendido de Estado mais desen
volvido para Estado menos desenvolvido. Sendo esta a
intenção do autor da emenda, é melhor que seja feito
em legislação ordinária, que seja indicativa, que informe
qual é o bem e não produza distorções a nível da estru
tura, da tributação, da fiscalização - distorções que esse
dispositivo vai permitir.

Peço aos Srs. Constituintes que entendam a intenção
desse dispositivo e que na legislação ordinária possamos
dar-lhe seqüência, mas que não seja incluído na Cons
tituição.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, o Constituinte Cesar Maia tem razão na
sua argumentação. S. Ex.a mostra que a inserção de um
dispositivo - como pretende a emenda - impede a físca
lização. Vou mais além: não só impede como tornará im
possível a fiscalização.

O eminente Constituinte Nelton Friedrich - evidente
mente aqui se lhe atribuem todas as boas razões de que
S. Ex.a é portador - pretende viabilizar, através do texto

constitucional, aquilo que só é possível através da legisla
ção ordinária. Senão, Sr. Presidente, veremo-nos submeti
dos às chamadas evasões oblíquas.

Por esta razão, lamentando não poder acolher a pr~

tensão do Constituinte Nelton Friedrich, só me cabe ror
mular-lhe um apelo.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO - Nobre
Sr. Relator, posso formular a V. Ex.a um pedido de escla
recimento, com a devida vênia da Presidência?

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - V. Ex.a tem
todos os direitos e f mais do que isto, homenageia o Rela
tor ao pedir-lhe esclarecimento.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO - Nobre
Sr. Relator, espero que V. Ex.a, além da generosidade, pos
sa homenagear-me com um esclarecimento que oriente
meu voto.

Muitas vezes, quando estou em dúvida, oriento-me por
V. Ex.a No momento, confesso-me perplexo e em dificul
dade: 23 Secretários de Fazenda, representando a Federa
ção brasileira pelos seus titulares mais vinculados aos
problemas dos Estados, encaminham a favor da emenda.
Então, Sr. Relator, é preciso confrontar, talvez pela ne
cessidade de divergir de V. Ex.a e ficar com esse estuário
de manifestações. Peço, pois, o esclarecimento a V. Ex.a :
não estará nessa manifestação a solução que restabelece
a Federação nessa matéria tão importante?

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Eminente Cons
tituinte Ibsen Pinheiro, constrangido, darei a resposta :3
V. Ex.a Não sei se fico tão sem jeito quanto ficou V. Ex."
pela reclamação de 23 Secretários de Estado, ou se fico a
favor de um texto constitucional que visa a beneficiar a
população brasileira. Agora quem fica em dificuldade sou
eu. O que devo preferir? Um texto constitucional que, por
certo, atenderá milhões de brasileiros, ou uma emenda
proclamada, reivindicada, solicitada, sugerida pelos Secre
tários de Estado? Na dúvida, temos de percorrer o melhor
caminho. E vou percorrer o caminho do texto sustentado
pelo eminente Constituinte César Maia.

O SR. CONSTITUINTE IBSEN PINHEIRO - Agrade·
ço a atenção e a homenagem que V. Ex.a me prestou, e
lamento que desta vez - talvez a última - não possa
acompanhar V. Ex.a

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - V. Ex.a mere
ce minha atenção e homenagem. Também espero que seja
a última vez que isso ocorra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presíden
te, pela ordem. A propósito da intervenção do nobre Líder
Ibsen Pinheiro, quero dizer que minha posição é contrária
à emenda, mas não porque não entenda o alcance dela. A
minha posição é no sentido de que, nas sessões plenárias,
trabalhemos num texto mais adequado, para evitar impero
feições e distorções, a partir do que foi apresentado. Tere
mos oportunidade, em duas plenárias, de trabalhar nesse
sentido.

Quero ainda observar que muitas das mais importan
tes reivindicações, do conjunto apresentado pelas Secreta
rias de Estado, foram atendidas e incorporadas ao texto.
Estou à vontade para dizê-lo, porque sou de São Paulo, e
lá a Secretaria da Fazenda apóia a emenda que está sendo
apresentada, enquanto estou contra ela. Isto mostra que,
no caso, não estamos assumindo uma posição de caráter
estreito, regional ou local, Pensamos - esta minha posição
- numa solução mais adequada, inclusive seguindo as brio
lhantes sugestões aqui feitas pelo Constituinte César Maia.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, sobre as últimas intervenções, gostaria de acres
centar que certamente vamos aprovar esta emenda. Se há
problemas de redação, eles serão perfeitamente sanados
pelo ilustre Relator, que tem extraordinária competência
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para tanto. Ao mesmo tempo, se há o que aprimorar, vamos
fazê-lo no Plenário. Antes tratemos de aprovar a emenda,
aqui e agora, porque é de extrema justiça quanto à tribu
tação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao Constituinte Fernando Santana.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA - Sr
Presidente, esta é a primeira vez que venho hoje à tribuna,
e costumo dar muita importância ao uso do tempo.

Quero simplesmente dizer ao Sr. Relator que não faz
justiça ao povo brasileiro quando S. Ex.a retém todo o
imposto na fonte produtora ou industrial. A justiça serla
melhor distribuída se fosse aprovada a emenda apresenta
da pelo Constituinte Nelton Friedrich: o Estado produtor
ficaria com 12%, e o consumidor apenas com 5%. Assim
se faria justiça.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
peço a palavra para dizer ao ilustre Constituinte Fernando
Santana que esta Relatoria é tão justa - e procura en
quadrar-se dentro desta norma - que acaba de informar
ao Constituinte José Fogaça que votará favoravelmente à
emenda, em homenagem ao Dr. César Schirmann, nosso
Secretário de Estado cuja presença registramos. Veja
V. Ex.a que somos mais que justos.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Passa-se à
votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Antônio Britto, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna,
Celso Dourado, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Fernando
Bezerra ,Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Lyra,
Francisco' Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João
Calmon, José Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Paulo
Bisol, José Richa, José Ulísses de Oliveira, Mário Lima,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson
Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Pal
ma, Sigmaringa Seixas, Wilson Martins, Antonio Mariz,
Euclides Scalco, João Agripino, Jorge Hage, José Tavares,
Vilson Souza, Annibal Barcellos, Arnaldo Prieto, Christó
vam Chiaradia, Edme Tavares, Enoc Vieira, Geovani Bor
ges, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José
Lins, José Santana de Vasconcellos, Jalles Fontoura, Jofran
Frejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti,
Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres,
Adylson Motta, Bonifácio de Andrada, Lysâneas Maciel,
Luiz Salomão, Francisco Rossi, Joaquim Bevilacqua, Adol
fo Oliveira, José Maria Eymael, Aldo Arantes, Fernando
Santana, Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguintes Senho
res Constituintes: Artur da Távola, Bernardo Cabral, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Henrique Cardoso, João Herrmann
Neto, José Serra, Manoel Moreira, Virgildásio de Senna,
Afonso Arinos, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, Simão
Sessim, Benito Gama, José Maurício, Gastone Righi, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio. ABSTENÇÃO
do Senhor Constituinte Paes Landim.

O SR. PRESIDENTE (Afo118o Arinos) - A Mes-a vai
proclamar o resultado: votaram SIM 71 constãtuíntes:
Votaram NÃO 17 Constituintes; absteve-sê de- votar 1
Constituinte. Total: 89 votos. O destaque foi aprovado.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES -
Sr. Presidente, uma vez Vassado o clima emocional da
votação, desejo prestar um esclarecimento, para mos
trar a importância de se examinar com calma certos
setores.

Deu-se o entendimento de que, determinando-se, nas
vendas ao consumidor final, que cabia ao Estado onde
estava o estabelecimento do COnsumidor cobrar a dife
rença entre a alíquota Interestadual e a interna, isso

implicaria menor imposto para o Estado de onde saíra
o produto, ou seja, para São Paulo e outros Estados
industrãalízados,

O que de fato soe estajseleceu aqui foi a competência
para que o Estado em que se dá o 'consumo cobre da
empresa consumidora, nele domiciliada, um adicional de
ICM. Na realidade, não houve perda de recurso pelo
Estado produtor, mas apenas Instítudu-se um ganho 'adi
cional para o Estado onde está situado o empreendi
mento.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, não é verdade. Caberá ao Estado importador,
pura e simplesmente, a dif.erença do ICM que deveria,
na hipótese da alíquota interna, incidir sobre a venda
ao eonsumídor. 1Í1 este o fato, ou seja, não há aeréseímo
algum há puramente permanência. no caso específico,
doe 5% no Estado importador, se as alíquotas fossem,
por exemplo, 12% 'e 17%. É só isto.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Uma díterença cobrada do contribuinte.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Não é
verdade. Os 5% não caberiam ao exportador, mas sim
ao importador.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Devemos
prosseguir a votação. A Presidência considera a inter
venção dos Srs. Constituintes como declaração de voto,
,e não como questão de ordem.

Em votação a preferência para o Destaque n.o 2529/87,
de autoria do nobre ConstitUJint.e Nelson Wedekin, rela
tiva à Emenda n,v 21514.

Em votação. (Pausa) Está aprovada.

Está presente o nobre Constituinte Nelson Wedekin?
(Pausa)

A emenda está !prejudicada.

Está presente o Constituinte Ademir Andrade?
(Pausa)

Destaque n,? 004294-87, do Sr. César Maia,
"que suprime o art. 177, § 8.°, inciso 11, alínea "b",
do Substitutivo 11.° 2". (387.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arãnos) - Requerimen
to de preferência para a votação do Destaque 11.0 4294/87,
de autoria do nobre Constituinte César Maia.

Em votação. (Pausa) Aprovado.

Trata-s-e de emenda supressiva da letra b do inci
so Ir do § 8.0 do art. 177.

Concedo a ;palavra ao Constituinte Luiz Salomão,
indicado pelo autor do destaque.

O BR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr. pre
sidente, Bras. e Srs. Constituintes, a redaeão dada a esse
inciso Ir, 11a sua letra b, resulta de um entendimento
d?s membros :9-31 Comissão do Sistema Tributário, adquí
rido em tunção de um balanço entre 'os- interesses dos
vários Estados. Mas, de fato, esta disposição constitui
uma discriminação odiosa e inaceitável contra os Esta
dos que produzem petróleo, seus derivados e energia
elétrica.

Com efeito, a fixação da letra b, nos termos em que
se 'encontra, ímpeds que, para sempre, se cobre o ICM _
Imposto de 'Oírculação de Mercadorias - sobre esse tdpo
de 'Produto, privando os Estados produtores de uma base
de tributação que lhes pode ser essencial no futuro.

O argumento empregado pelos defensores da manu
tenção do texto é que combustíveis, lubrificantes deles
-c,erivados e energia elétrica são produtos de consumo
universal, .disseminados por todo o País e, por eonse-



Janeiro de 1988 DIARIQ DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 1959

guínte, não cabe ao Estado produtor taxá-los, nem agora,
nem no futuro. No entanto,' Srs. {)onstituinte.s., vejam
bem, o mesmo se pode dizer em relação ao aço, ao clmen
to e a todos os produtos intermediários que são fabri
cados em determinados Estados e consumidos em todo
o território nacional.

Portanto, essa 'Pr,escrição da letra b oonstitui uma
prãvação, não apenas no tocante ao Estado do Rio de
Janeiro - que tenho a honra de representar, juntamente
com o nobre autor da emenda - mas a todos os Estados
que produzam 'Petróleo ou energia elétrica. Bles estarão,
eonstítueíonalmente, condenados a abrir mão de uma
base de tributação que Ihes pode vir a ser assenclal. A
proibição alcança também Estados produtores de energia
elétrica, como o Paraná re o Pará, que, a não ser que
se emende a Constituição, 'Por 2/3 de votos do ron
gresso Nacional [amaãs poderão taxar esse Insumo 'essen
cial para todo o País.

Mas gostaria de chamar a atenção dos Srs. Cons
tituintes 'Para o texto do § 5.°, do mesmo artigo, onde é
estabelecido que o Senado Federal fixará as alíquotas
atribuídas a cada mercadoria e produto vendido no País,
para que sejam aplicadas pelos Estados. O Berrado Fe
deral é sem dúvida, o forum rpróprdo para o estabeleci
mento dessas alíquotas, 'P0rq1l'e nele a Federação estará
representada de forma equilibrada, balanceando os inte
resses das várias regiões e Unidades Fed,erativaoS. Nesta
situação cabe ao Senado Federal, considerando os inte
resses d~ toda ·a F'ederação, estabelecer a isenção e fixar
uma alíquota zero, isentando, por conseguinte, os con
sumidores dos Estados não 'Produtores da taxação pelos
Estado.s produtores.

O que me parece uma ãnjustíça insanável, caso per
maneça o texto da letra b, do inciso II, § 8.0 , art. 177,
é que, constitucionalmente, estará consagrada a impos
sibilidade de os Estados se ressarcirem dos custos da
produção. E não são apenas os Estados que tenham os
lençóis 'Petrolíferos, seja no seu território, seja na 'Pla
taforma submarina. Serão também impossibilitados todos
os Estado.s que tenham ou aspirem a ter uma refinaria
ou uma usina hidrelétrica.

De modo, Bras. e Srs. Constituintes, que, mesmo con
slderando os interesses dos Secretários de ~az.enda que
participaram desses entendimentos com OS Relatores e os
Presidentes da Comissão do Bístema Tributário, Orça
mento e FinançaoS, convoco-os à reflexão e peço-lhes que
votem contrariamente à manutenção desse texto, ou seja,
a favor da emenda supressíva, para que não se consagre,
constitucionalmente, essa injustiça irreparável, ou só re
parável de forma muito difícil, com 2/3 dos votos dos
membros do Congresso Nacional. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra para encaminhar contrariamente o nobre Constituin
te José Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presiden
te e Srs. Constituintes, venho encaminhar contra a pro
posta defendida aqui pelo nobre Constituinte do Rio de
Janeiro, Luiz Salomão, que suprime um inciso do Subs
titutivo do Relator Bernardo Cabral. Esse inciso diz que
as alíquotas interestaduais do ICM que incidem sobre
energia elétrica, petróleo, lubríücantes, combustíveis lí
quidos e gasosos, ou seja, as taxas dos impostos interes
taduais sobre esses produtos que vão de um Estado para
outro deverão ser zero. Entendemos, na Comissão do Sís
tema Tributário, Orçamento e Finanças, e desde a épo
ca da Subcomissão de Tributos, Participação e Distribui
ção das Receitas, que era fundamental não deixar a
cargo do Senado a fixação das aüquotas, Por quê? Por
que. se trata de um assunto cujo potencial de conflito
político pode chegar a uma dimensão Icapaz de ameaçar
inclusive a própria estabilidade da Federação. Por quê?

Porque hoje não existe de um Estado para outro expor
tação de impostos, de energia elétrica e de combustíveis
e' lubrificantes. A localização de fontes produtoras de
energia elétrica ou de rerínarãas de petróleo obedeceu, em
grande medida, a uma, distribuição de recursos naturais
ou a uma política, de localização de refinadas. 'Há Esta
dos que praticamente não têm nem rerínarías, nem pro
dução de energia elétrica.

Em conversa há pouco com um Constituinte do Nor
deste, S. Ex.a me informava que os Estados da Paraíba,
do Rio Grande do Norte, do Ceará, de Alagoas e do Piauí
não têm rérínarías' e hídrelétrícas. Posso estar mal-in
formado num ou noutro ponto, mas acredíto que a in
formação, no seu conjunto, -é correta. No caso do Sul, por
exemplo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são ím
portadores liquidos de energia elétrica, e altos importa
dores. São Paulo é importador líquido de energia elétrica,
e é exportador líquido, ou seja, exporta mais do que im
porta de combustíveis e lubrificantes. Então, vai aconte
cer que vamos ter alguns Estados com a sua economia
absolutamente estrangulada e uma transferência de re
cursos que hoje não existe. Esse é um fator fundamental.
Chamo a atenção para ele. Trata-se de uma questão mui
to grave.

Dír-se-á que o Senado levará esse fator em conta no
futuro. Acontece que o processo de fixação dessas aliquo
·tas interestaduais vai envolver uma negociação polítíca
no Senado e, fatalmente, críar-se-ão pressões e resistên
cias muito fortes nessa ocasião. Estaremo.s introduzindo
um elemento de conflito, com um potencial de instabili
dade brutal no País. Digo-lhes isso de maneira muito sín
cera. Todos aqueles que acompanham o trabalho da Cons
tituinte, especialmente a parte referente ao sistema tri
butário, sabem que defendi essa posição desde o início,
sem ter qualquer informação mais precisa a respeito do
balança energético dos diferentes Estados. Inclusive há
Estados hoje, como Minas Gerais, que são super.avitários
em energia elétrica, e no que se refere a combuatíveís e
lubrificantes têm um desequilíbrio -não sei se para címa
ou para baixo - grande. Mas o potencial hidrelétrico de
Minas Gerais está definido e não vai crescer, enquanto o
consumo de petróleo e combustível vai crescer Agora, po
de-se imaginar o conflito que ocorrerá no futuro para
se localizar uma refinaria, se ela implicar exportação de
impostos! Isso não é possível. Temos, então, de'evitar
esse problema pela raiz, estabelecendo na Constituição
ser zero a alíquota interestadual para produtos estraté
gicos COmo eombustíveís e todos os derivados de petróleo
e energia elétrica. Temos de fixar a alíquota zero já na
Constituição, para matar na raiz um instrumento poten
cial de conflito para a Federação, em nosso País,

Este é o meu argumento, Sr. Presidente, Srs. Consti
tuintes, para defender o texto do Relator e para encami
nhar contra a proposta apresentada aqui pelo nobre Oons
tituinte do PDT do Rio de Janeiro. ,(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Srs. Consti
tuíntes, preciso dar uma explicação ao Plenário. Está ins
crito para falar o nobre Constituinte Jovanni Masini
mas, não sendo S. Ex.a membro da Comissão de siste~
matízação, não tem condições de fazê-lo. Lamento pro
fundamente que isso ocorra, mas não poderia dar a pala
vra, para discutir o assunto, a quem não é membro da
Comissão. Apresento minhas escusas públícas 'ao Consti
tuinte Jovanni Masini. Sou obrigado a agir conforme
manda o Regimento; S. Ex.a, não sendo membro da Co
missão de Sistematização, não pode falar. .

Tem a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a posição da Relataria é
contra a emenda. Gostaria de adicionar aos comentários
e às afirmações feitas pelo Constituinte J'o.sê Serra que
é preciso fazer-se a leitura de todo o texto do Sistema
Tributário. Não é possível que cada r-epresentante de Es-
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tado queira enxergar nesse dispositivo isolado uma van
tagem para seu Estado. No caso, o dispositivo que esta
mos discutindo trata da não-incidência do ICM nas ope
rações interestaduais, derivados de petróleo e de energia
elétrica. A razão para não haver incidência é muito sim
pies: uma hidrelétrica ou uma refinaria de petróleo são
construídas com os recursos e esforços de toda a Nação.
Estamos transferindo o campo tributário para a compe
tência estadual, a fim de que cada Estado possa cobrar
tributo sobre o seu consumo, sobre a sua própria econo
mia, e não sobre aquilo que exporta para os demais Esta
dos da Federação. Tendo em vista, portanto, a preocupa
ção com o equilíbrio federativo, a Relatoria é contra a
emenda do nobre Constituinte César Maia.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Artur da
Távola, Carlos Sant'Anna, Francisco Pinto, Mário Líma,
Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Virgíl
dásio de Senna, Euclides Scalco, Jorge Hage, José Tav,a
res, Alceni Guerra, Eraldo Tinoco, Simão Sessim, Benito
Gama, Gerson Peres, Jarbas passarinho, José Maurício,
Lysâneas Maciel, César Maia, Adolfo Oliveira, Fernando San
tana e .Jamil Haddad. Votaram NÃO os Senhores Consti
tuintes: Alfredo Campos, Antônio Britto, Bernardo Cabral,
Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cid Carvalho, Cristina Ta
vares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho
Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Fer
nando Lyra, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Cal
mon, .João Herrmann Neto, .José Fogaça, .José Geraldo,
José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa, José
Serra, José Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Nelson
Jobim, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Raimundo
Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Bígmarínga
Seixas, Antônio Mariz, João Agripino, Octávio Elísio, Vil
son Souza, Afonso Arinos, Annibal Barcellos, Arnaldo Prie
to, Edme Tavares, Enoc Vieira, Geovani Borges, Gilson
Machado, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José
Lourenço, José Santana de Vasconcellos, Ricardo Fiuza,
Jalles Fontoura, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Mozarildo
Cavalcanti, Paes Landim, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza, José Luiz Maia, Adylson Motta, Francisco
Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevílaequa, Luiz Inácio
Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, José Maria Eymael
e Aldo Arantes.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 26 Constituintes;
votaram NÃO 64 Constituintes. Total: 90 votos. O des
taque foi rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente, apenas para constar <!os Anais eu gostaria de
corrigir um equívoco. Em decorrencia de erro na manobra
da máquina, eu, que pretendia votar SIM, fiz uma opção
errada e votei NAO.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Será consig
nada em Ata a comunicação de V. Ex.a

Há o Destaque n.O 7817-87, de autoria do nobre Depu
tado Jovanni Masini, que está prejudicado, porque cor
responde exatamente ao destaque anterior.

Destaque n.o 004293-87, do Sr. César Maia,
"que suprime a palavra "comunicação" do inciso
11 do art. 177 do Substitutivo D.O 2". (388.a vo
tação)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Preferênc!a
para votação do Destaque n.? 4293, que pede a supressao

da expressão "comunicação" do texto do item li, art. 177,
de autoria do Constituinte César Maia. Em votação a
preferência. (Pausa) Aprovada. Tem a palavra o autor do
destaque.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presi
dente, Srs. Consttiuintes, Sr. Relator, Srs. Relatores Auxí
liares, o destaque supressivo euí a votação encaminho nes
te momento tem o objetivo de deixar com os municípios
o que neste momento já é deles: o Imposto Sobre Serviços
de comunicação telefônica, de telecomunicações.

Se algum princípio foi observado na Assembléia Na
cional Constituinte foi o da descentralização. Se aprovado
o texto como está, vamos inverter este princípio, trans
ferindo o que, neste momento, é dos municípios para os
Estados.

Explico: o Governo Federal, através de uma articula
ção, de uma discussão, de um debate com os munícípíos,
encaminhou a esta Casa a Lei Complementar n.o 12, que
redesereve a lista dos serviços. Entre esses serviços, ela
inclui, no item de n.s 99, "Comunicações Telefônicas".
Não houve, na tramitação desta lei, que está ocorrendo,
qualquer emenda que substituísse a inclusão do Imposto
Sobre Serviços de comunicação para os municípios. Por
tanto, os parlamentares estão de acordo com esta inclusão.

A primeira razão por que peço que deixem o Imposto
Sobre Serviços de comunicação na órbita dos municípios
se prende ao fato de estarmos acompanhando a tendên
cia de votação nesta Casa.

A segunda razão é que o imposto é clara e nitida
mente municipal, pelos seguintes motivos: primeiro, ele
não tem custo de fiscalização, pois será embutido na conta
telefônica. É apenas uma transferência da Telebrás para
os municípios; segundo, é um imposto que cresce propor
cionalmente à urbanização. Quanto mais domicílios mais
vai sendo cobrado - e sabe-se que as tarefas de controlar
e de racionalizar a urbanização são dos municípios; ter
ceiro, esta é uma questão fundamental para as cidades
de médio e de grande porte.

A permanência do Imposto Sobre Serviços de comu
nicação na órbita dos municípios vai permitir às cidades
de médio e de grande porte começarem a enfrentar a
situação dramática, produzida pelo processo de urbaniza
ção descontrolado.

Peço, portanto, aos Srs. Constituintes que, dentro do
espírito de descentralização, da defesa do município, não
permitam que o ISS de comunicação - hoje, dos muni
cípios - venha a participar da tributação dos Estados.
Esta é uma questão da mais alta relevância para as cida
des de médio e de grande porte. Assim, solicito o apoio
de V. Ex.as (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não há mais
oradores inscritos.

Tem a palavra o COnstituinte José Serra, para enca
minhar contra.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presi
dente, apenas para um esclarecimento a respeito do texto
da emenda, já que me foi solícitado.

A emenda é supressiva.

Diz o item 11 do art. 177:

"I! - operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestação de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação, ainda que as operações e as pres
tações se iniciem no exterior;"

Retiramos apenas o "e de comunicação". Isso, auto
maticamente, transfere o ISS de comunicação para atíví
dade dos municípios.
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o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte José Serra, para encaminhar
contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presi
dente Srs. Constituintes venho aqui encaminhar contra a
emenda apresentada peÍo nobre Constituinte César Maia.
Permito-me dar as explicações sobre o porquê desse enca
minhamento contrário.

Em primeiro lugar, quero dizer que ~das as es~ma

tivas que fizemos sobre ganhos de receita, a partír do
novo capítulo tributário, mostram que os municípios do
Brasil, em média, terão um acréscimo de receita, em ,.~r

mos reais da ordem de 32 a 33%. Os Estados, em média,
terão um' ganho real de receita da ordem de 15 a 16%.
Portanto, o ganho dos municípios, em termos de cresci
mento da sua receita, é aproximadamente o dobro do
ganho dos Estados.

Em todas as estimativas feitas - inclusive, economis
tas e tributaristas, em geral, sempre chegam a resultados
diferentes - nesse caso houve uma grande coincidência
sobre que os municípios ganham o dobro. Esta é uma
questão muito importante, que deve ficar bem clara.

Quanto ao segundo aspecto, tínhamos incorporado ao
ICM na proposta da Comissão Tributária, o Imposto So
bre 'Serviços. Tínhamos trazido o ISS junto com cinco
impostos federais, para formar u mgrande imposto em
valor adicional, que seria o ICMS. Posteriormente, essa
posição foi revisada pelo Relator, que atuou usando de
muita sensibilidade com relação ao que esta Casa pen
saria, e o ISS voltou nesse Substitutivo para os muni
cípios. No entanto, estamos trazendo para os Estados
dois impostos dentre os cinco, pertencentes ao Governo
Federal, que são combustíveis e lubrificantes, energia elé
trica, minerais, comunicações e transportes. Por isso é
que, aqui, está no inciso II do art. 177:

"II - operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação, ainda que as operações e as presta
ções se iniciem no exterior;"

Então, estamos transferindo para os Estados os imo
postos de transportes e de comunicações. Isto, inclusive,
de alguma maneira, está associado ao fato de que a parti·
cípação dos Municípios no ICM está crescendo de 20 para
25%. Temos de pensar em uma situação de equilíbrio, por
que se tirarmos impostos dos Estados, tendo aumentado
a q{lOta-parte do ICM, chegaremos a uma situação parado
xal de que pelo menos dois terços dos Estados brasileiros
terão suas receitas absolutas diminuídas.

Por que ficam com os Estados? Há razões também
de natureza econômica: os Municípios, hoje, não tributam
telefones nem telex.

Quero também dar uma outra explicação. Em reuniões
com prefeitos das Capitais, colaborei estreitamente para
que o Governo Federal enviasse ao Congresso uma nova
lista do Imposto Sobre Serviços, que não era retormulada
desde 1969. Essa nova lista atualizada permitirá que os
grandes Municípios saiam da situação de sufoco em que
se encontram. Para os prefeitos sempre ficou muito claro
que esta nova lista teria vigência a partir de 1988, uma
vez que o texto constitucional poderia introduzir modifi·
cações para 1989. Isso sempre ficou claro. É 6bvio que
95% da nova lista permanecerão.

Quero dizer que o Governo atuou muito compreensi
vamente, rompendo barreiras, inclusive a da resistência do
setor financeiro. Nenhum Governo, no passado, teve a co
ragem de fazê-lo, já que tantos Municípios reivind!-car~m
isto. Por que esse imposto - no caso o das eomumcaçoes
- deveria ficar com os Estados? Porque diz respeíto a
serviços que, em grande parte, extrapolam o ambiente físi·

co do Município. São serviços de ampla dimensão, em gran
de medida intermunicipais e interestaduais. Poderemos ter
também problemas de municípios com importantes een
trais telefônicas servindo a outros. Isto representará uma
exportação brutal de imposto de um município para outro.
Em escala nacional, está atenuado pela questão dos Esta·
dos. É um imposto que, pelo seu tamanho, a meu ver,
obrigatoriamente tem que extrapolar os municípios. Com
relação aos Estados poderá haver problema, mas muito
menores. Temos quase cinco mil municípios e pouco mais
de vinte Estados.

Por uma razão de equilíbrio distributivo Estado-muni
cípio, por uma razão da natureza do imposto, da essência
desta grande integração que estamos fazendo no ICM, que
representa o maior avanço no sentido de modernizar o sis
tema tributário brasileiro desde vinte anos, devemos criar
esse grande imposto ao valor adicionado.

Estas são as razões pelas quais defendo o substitutivo
tal como está e encaminho contra a proposta defendida
com o brilhantismo de sempre pelo Constituinte e amigo
César Maia.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho - A posi
ção da relatoria é contra a emenda do nobre Constituinte
César Maia.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação.

(Procede-se à votação)

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Desejo
esclarecer que o meu voto é NAO, mas apareceu SIM no
painel eletrônico.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - O seu
voto constará dos Anais.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cristina
Tavares, Fernando Gasparian, Haroldo Sab6ia, João Cal
mon, Nelson Carneiro, Paulo Ramos, Renato Vianna, Ro
drigues Palma, Virgildásio de Senna, Christ6vam Ohíara
dia, Enoc Vieira, Eraldo Tinoco, Jalles Fontoura, Jonas
Pinheiro, José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Simão Ses·
sim, Gerson Peres, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz
Salomão, Francisco Rossi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio
Lula da Silva, Plinio Arruda Sampaio, José Maria Eymael,
Aldo Arantes, Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguintes
Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Alfredo Campos,
Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo
Cabral, Carlos Sant'Anna, Cid Carvalho, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Lyra, Francisco
Pinto, Ibsen Pinheiro, João Herrmann Neto, José Fogaça,
José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa, José
Serra, José Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Li
ma, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Os
waldo Lima Filho, Raimundo Bezerra, Severo Gomes, Sig
marínga Seixas, Antonio Mariz, Daso Coimbra, Euclides
Scalco, João Agripino, Jorge Hage, José Tavares, Octávio
Elísio, Vilson Souza, Afonso Arinos, Alceni Guerra, Anníbal
Barcellos, Arnaldo Prieto, Edme Tavares, Francisco Dor
nelles, Geovani Borges, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira,
José Jorge, José Lins, José Lourenço, Ricardo Fiúza, Paes
Landim, Benito Gama, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy
Pozza, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Adylson Motta,
Adolfo Oliveira e Fernando Santana.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n.O 4293-87, o Sr. Monso Arinos, Presíden
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presi:
dente.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 31 Constituintes;
votaram. NAO 59 Constituintes. Total: 90 votos. O Destaque
foi rejeitado.

Destaque n.o 004390·87 - Emenda n.o ES·33938·9,
do Sr. Ademir Andrade, "que suprime os itens V
e VI, do § 9.° do art. 209 do Substitutivo n.O 1 (art.
177, § 10 itens V e VI do Substitutivo n.O 2)". (389.a
votação)-

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) =- Há re
querimento de preferência sobre a Mesa, nos termos regi
mentais, para a votação do .Destaque n.o 4390, de autoria
do Constituinte Ademir Andrade.

Em votação a preferência para a votação do Destaque
n.o 4390.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo perma-
neçam como se encontram. (Pausa)

Aprovada a preferência.
Passamos ao encaminhamento da votação.

Ooncedo a palavra ao Constituinte Ademir Andrade,
pedindo a S. Ex.a que esclareça, durante o encaminhamen
to, do que se trata, porque há uma modificação mais difícil
de explicar ao Plenário.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, o relatório do eminente
Constituinte Bernardo Cabral repete um erro da Constitui
ção de 1967 ao estabelecer como norma constitucional algo
que não conheço em qualquer Constituição do mundo. En
tre as várias que li, jamais vi essa norma estabelecida
como constitucional. Refiro-me, Srs. Constituintes, ao
estabelecimento da isenção de praticamente todos os im
postos destinados à exportação de produtos industrializa
dos. O texto do Relator isenta do IPI e do ICM os produ
tos industrializados destinados à exportação. Agora, ele
amplia essas isenções e estabelece a dos serviços contidos
nesses produtos.

Ora, é comum dízer-se que não se exporta imposto. E
até compreendemos corno válida esta tese. Mas, no caso
específico do Brasil, está comprovado que inúmeros Esta
dos sofreram terrivelmente ao longo destes anos por cau
sa dessas Isenções, principalmente do 10M. Tanto assim é
que o Relator já melhorou um pouco o texto da alínea a,
quando diz que sobre operações que destinem ao exterior
produtos industrializados não incide ICM. E acrescenta,
"exclusíve os semí-elaborados deflnídos em lei complemen
tar". Isso melhora bastante, porque, no Brasil inteiro, prin
cipalmente na Amazônia, por exemplo, com o simples der
rubar de uma árvore, o tirar dos galhos e das cascas já
era o produto considerado industrializado para efeíto de
exportação. Com o simples quebrar da castenha e o seu
empacotamento já era o produto considerado industria
lizado e, portanto, isento do 10M.

Isso trouxe prejuízos enormes a inúmeros Estados des
te País, porque quase todos os produtos eram isentos de
ICM, pois se destinavam à exportação.

Pergunto ao Srs. Constituintes, na atual conjuntura
brasileira, de que está valendo todo o nosso esforço ex
portador? Para que está servindo todo esse esforço, diante
da armadilha em que a Nação caiu, ao longo destes últi
mos 22 anos de ditadura militar? Adquirimos uma dívida
de cento e dez bilhões de dólares, que nos obriga a ter
um superávit anual de quatorze bilhões de dólares, e que
faz o Gov·erno adotar a atual política econômica de sacri
fícios e de contenção de consumo forçada, para sobrar
mercadoria para exportação. Fico a me perguntar o que
estamos ganhando ao permitir todas essas isenções para
as exportações. E agora amplia-se isso, porque se estabe
lece como norma oonstitucionaI. Eu até admitiria que, em

uma outra circunstância, em um outro momento, uma lei
'complementar o derínísse como tal. Mas não se pode esta
bel~cer C01110 norma constitucional que até o serviço em
butído nos produtos destinados à exportação seja isento.
No nosso entender, isso tem que caber à lei complemen
tar e não à Constituiçãó.

Propus emendas supressívas a dispositivos que isentam
os ;produtos industrializados do IPI e do 10M. Tientei fazer
9, supressão de todos. Porém, como há esse entendimento
das Lideranças de que devemos reduzir os destaques, achei
por bem deixar apenas este. Na verdade, minha emenda
suprime os itens V e VI do § 10 do art. 177, deixando essa
competência a cargo da lei complementar. Hoje, isso pode
ser .ímportante para a Nação brasileira, mas, no futuro,
'pode. não ser. Essa questão tem de ser da alçada da l·ei
ordinária. Há poucos instantes, na questão do desconto dos
dez salários que se pretendeu aqui, a Relatoria e outros
que aqui a defenderam, inclusive o Constituinte José S,erra,
disseram que isso era questão da lei ordinária. Digo: esta
questão do ISS também é da lei ordinária e não pode ser
uma norma constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra tem a plavra o nobre Constituinte José
Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presidente
8rs. Constituintes, venho encaminhar novamente cOl1.tr~
uma emenda apresentada ao texto do Relator. Para me
lhor esclarecimento, ela exclui dois incisos do § lO do art.
177. O inciso V, que é o primeiro dos excluídos diz: "Ex
cluir da incidência do imposto, nas exportaçÕes -,para o
exterior, serviços ,e outros produtos, além dos mencionados
na alinea a do inciso TI do § 8.0 deste artigo". O item VI
diz: "prever casos de manutenção de crédito, relativamen
te à remessa para outros Estados e exportação para o ex
terior. de serviços ·e de mercadorias". Quer dizer, cada um
desses dois itens tem uma especítícídade, que é muito im
portante esclarecer.

Aqui está muito claro, pois está dito que a lei com
plementar fará essa exclusão e, ao mesmo tempo, tratará
do problema adequadamente, pois diz que a lei comple
mentar cuidará de excluir a incidência de servíeos e pro
dutos, além dos mencionados anteriormente, que são os
industrializados e os semi-elaborados, que a lei também
definirá. Portanto, a lei complementar continuará tendo
um pa,pel poderoso.

Quanto aos serviços, partícularmente acho - e essa
é a opinião de muitos - que também é ímportante Isentar
da exportação o Imposto Sobre Serviços. Isso nada tem
de escandaloso. Todos os países do mundo que exportam
produtos manufaturados tratam de fazer o máximo de
isenções possíveis. Por que fazem isso? Porque isso me
lhora a sua competívídade no exterior e evita a depre
ciação da moeda. Isso é muito importante. Evita a mídí
e a maxidesvalorização e barateia o custo, em divisas, {lo
produto que é exportado, sem necessidade de uma mani
pulação forte; dá um sentido da desvalorização da taxa
cambial, além de diminuir os problemas com os parceiros
comerciais, com o GATT e com outros organismos que
cuidam do comércio internacional. Nesse sentido, é im
portante a exclusão do valor adicionado dos serviços nos
produtos de exportação.

É importante que isto conste, uma vez que, a nível
estadual, temos uma autonomia distribuída entre todos os
Estados. Se não tivermos uma norma constitucional firme
será muito difícil disciplinar este processo. '

Outro aspecto: prever casos de manutenção de crédi
to, relativamente à remessa para outro Estadú e exporta
ção para o exterior de serviços, e de merca'dorias~ Isto
eorresponde, inclusive, a uma reivindicação importante dos
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Estados, para que realmente a questão da manutenção do
crédito - e o que é o crédito, senão uma devolução do
imposto? --.:seja muito bem administrada e os Estados não
percam receita. Essa é um reivindicação dos Estados, re
pito.

~ neste sentido, portanto, que voto pela 'manutenção
do texto do Relator. Não creio que estejamos extrapolando.
É possível argumentar-se que tudo ;pode ir 'para a lei com
plementar. Neste 'caso, estamos apenas sendo conseqüen
tes com outros princípios relativos às exportaçôes indus
triais já estabelecidos no próprio capítulo. ~e não comple
tarmos com isso ficará algo truncado, que certamente
terá efeitos muikJ. negativos sobre a nossa política de co
mércio exterior de manufaturados.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabr.al) - ~r. president~,
apenas 'para prestar uma homenagem ao eminente C.onstI
tuínte Ademir Andrade. S. Ex.a declarou, com o brilhan
tismo de sempre, decorrente da luta que d~senvolve ao
longo desses meses nesta Casa, que concordana com o que
aqui se pretende desde que fosse numa lei, comp~e?:entar.
Aliás, até escrevi o que disse S. !ix.a: "Ate ad~I~l1:a"que
fosse pela lei complementar e nao pela eonstltmçao .

O que aqud se. diz é ~que ~abe .à lei complementar.
A norma eonstítucíonal nao esta estIpulando que s,e faça
isso. A supressão proposta, por outro la.~o, - e ~ para
este ponto que quero chamar a atençao do emmente
constituinte Ademir Andrade, ad~n~o uma, modesta
contribuição ao que foi dito pelo COTh'!~IJ..t~mte Jose Serra 
pl1ejudicará terrivelmente acompetltlvldade d~ expor
taeões. E o que é mais grave, na hora em que ISto acon
tecer, haverá redução do nível de empregos, da renda e
do consumo.

E'or estas razões, Oonstituinte Ademir Andrade, de
forma cons(;rangida, sou obrigado a votar contra a ~menda.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - _O
Brasil não 'está ganhando nada com as ,e~ortaçoes
atuais, e a lei já doetennina que tem de haver esta
isenção.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Seria
útil que ganhássemos tempo,evitando diálogos com o
Relator. e que os constituintes se compo.rtasseITl; dentro
dos cinco mínutos a que têm direito. Ainda ha pouco
ouvimos aqui Constitudntes qualífícados n? campo da
tecnoburocra,cia tributária afirmarem que cmco minutos
é pouco tempo ;para fala-rem. Com a capaci~ade. de per
suasão que têm, poderiam fala~ apenas dOIS minutos e
meio, e talvez estivéssemos satIsfeItos.

O nobre Constdtuinte Vilson Souza pede 'a palavra.
Indago se V. Ex.a vai levantar uma questão de ordem
sobre a votação.

O SR CONSTITUINTE VILSON SOUZA - É para
pedir um ',esclarecimento ao Relator, sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Gostaria
de indagar ao Relator, para melhor esclarecimento sobre
a votação, se fica mantido o Fundo de Ressarcimento
de E:xJportações, de retorno aos Estados, que :pe:~dem 'esta
receita, Gostaria que o Relator desse sua opmíao a este
respeito.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) - A
observação do Constdtuinte Vilson Souza é importante,
porque no art. 131, ítem TI, o projeto do Relator Bernardo
Cabral atende a uma grande reivindicação dos Estados
exportadores, quando determina que os 10% do produto

da arrecadacão sobre o ,IPI serão destinados à formacãc
de um fundo ,para ressarcimento do rCM incidente' sobre
as exportações..

O Í3R. PRESIDENTE, (Jarbas Passarinho) - Em vo-
tação.' -

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores oonstítuíntes:
Abigail F1eitosa, Ademir Andrade, Almdr Gabriel, Carlos
Mosconi, Fernando Gasparian, Nelton Friedrich, oswaído
Lima Filho, Antonio Mariz, Jorge Hage, José Taváres;
Octávio Elísio, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Iná
CiÍo Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Lima,
Jamil Haddad, Paulo Ramos, Fernando Santana. Votaram
NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Alfredo Cam
pos, Antônio Britto, Artur da Távola, Carlos Sant,Anna,
Celso Dourado, Cid Carvalho, Cristina Tavar·es Egídio
Ferl'eira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Lyra.
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João
Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José Geraldo.
José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa, José
Serra, José Ulisses de Oliveira, ManQel Moreira, Mário
Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gibson,
Raimun.do Bezerra, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas,
Daso Colmbra, Euclid,es Scalco, João Agrd-pino, Vilson
Souza, Annibal Barcellos, Arnaldo Prieto, Christóvam
Chiaradia, Edme Tavares, Enoc Vi,eira Eraldo Tinoco
Francisco Dornelles, Gilson Machado, Inocêncio Olivei~
ra, José Jorge, José Lins, José Lourenço, Ricardo F1iúza,
Jalles Fontoura, Jonas Pinheiro, Jos'é Tinoco, Mozarildo
Cavalcanti, Simão Sessim, Benito Gama Antônio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson P.ere~, Jarbas Passa
linho, José Luiz Maia, Adylson Motta, Luãz Salomão,
Fran,cisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevílacqua, Afif
Domingos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 19 Consti
tuintes; votaram NÃO 64 Constituintes. Total: 83 votos.
O Destaque fod rejeitado.

Destaque n,? 4500-87 -Em.enda n,v ES34107-3,
do Sr. Victor Faccioni, "que dá. nova redação ao
inciso :'III, do !art. '212 do Substitutivo n,v 1
(art. 180, inciso IV, do Substitutivo n,o 2)".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o requerimento de 'Preferência para o Destaque
n.O 45DO, de autoria do Constítulnte Vdctor Faccioni.

. Os Srs. Constituintes que 'concordam com a. preterên
CIa permaneçam como se encontram, (Pausa)

concedida a preferência.

Há índícação escrita para o Constituinte Gerson
Peres derender a emenda. Trata-se de uma emenda
substitutiva quanto ao art. 180, item IV.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pl'e
sidente ,Srs. oonsütuíntes, o prezado colega Constituinte
Victor Faccioni incumbiu-me de defender a emenda
que S. Ex.a propõe ao inciso IV do art. 180 do projeto
modificando para 30% o 'Percentual de 25% do produ~
da 8:rreca~aç~o do _im.posto tio Estado sobre operações
r~IatIvas a circulação de mercadorias para os Munlcí
pIOS.

Em conversa com S. Ex.a, justificou-me ele que esta
emenda pretende fortalecer os Municípios brasileiros.
Aliás, comungo com S. Ex.a a mesma idéia pois os
nossos Municípios têm sido sempre sugados ao' longo do
tempo e da História; são os principais romecedores dos
Estados e da União, mas são sempre os mais dependentes
no momento do retorno do Imposto, após a centralização
do mesmo 'Pelo Pode·r Executivo dos Estados e da União.
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Há Municípios que produzem riquezas exportáveis,
que trazem numerosas dívísas para o Pais, 'como, !por
exemplo, aqueles que produzem pimenta-da-reino, em
meu Estado - e poderia citar alguns deles aqui. En
tretanto, o retorno do imposto a eles devido é traduzido
num cálculo feito pelos técnicos da Fazenda 'estadual,
que atribuem um índice qualquer, imaginário, para de
volver uma riqueza que é total. Com esse tipo de pro
cedimento tenaz à descapítaãsação total dos Municípios
e o seu empobrecimento é cada vez maior. E, o que é
pior, a :população, que deveria ser a mais beneficiada
com os recursos provenientes da distribuição dos tributos,
migra. para os centros mais populosos e vai ãnchar as
capitais.

Pelas estatístãcas, verificamos que até 1990 cerca de
onze milhões de brasileiros estarão saãndo dos muni
cípios para as 'capitais, criando um grande estrangula
mento nesses centros, principalmente mo que diz respeito
ao emprego. Serão neeessáríos cerca de quinhentos mil
empregos nas grandes eídades ipara. suprir essa corrente
migratória interna que advém do empobrecimento das
áreas municipais.

No momento em que escrevemos com tanto carinho
e apreço uma Constituição voltada paea o benefício social
das populações, no momento 'em que introduzimos jus
tamente no capítulo da tributação uma descentraliza
ção maior dos tributos para os Estados '8 Municípios,
não serãa demais - seria um dever de justiça - que
devolvêssemos ao Município aquilo que lhe é devido.
Acredito que, se assim procedêssemos, estaríamos fixando
melhor o homem no interior; estaríamos humanizando
as ipequenas cidades, dando-lhes maior estrutura de sa
neamento básico, educação, saúde e, conseqüentemente,
estaríamos escrevendo uma Constituição que dístrlbudría
melhor a riqueza do Estado para a população dos Muni
cípios brasileiros.

Com estas consãderações, Sr. Presidente, espero que
os eminentes colegas apóiem a emenda do nobre colega
Constituinte Victor Facciond, que pede 30% do rCM para
os Municípios brasileiros.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Constituinte José Serra para eneamínhar
contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presi
dente, Sras. ,e Srs. oonstttuãntes, é importante esclarecer
que a participação dos Munieípios no rCM é de 20%.
No Substitutivo II, do ~elator Bernardo Cabral, consta
uma elevação de 20 para 25%. Portanto, estamos ele
vando em 5% a fatia de iparticipação dos Mumcípios
no rCM. Em segundo lugar, esse rCM está - iperdoem-me
a expressão ~ engordado, ampliado, porque absorve
cinco impostos federais: os três impostos únicos, mais
os de comunicações e transportes. Portanto, a fatia dos
Municípios está aumentando de 20 para 25% 'em um
bolo maior. Uma das estimativas que apresentamos é
que os Mundcípios terão aumentadas suas receitas em
proporção superior ao dobro da dos Es<tados. O custo
do aumento de 25 !para 30% será, no ano que vem,
de aproximadamente 750 milhões de dólares, que saãrão
dos Estados e, no ano seguinte, provavelmente um bi
lhão de dÓ]aires, uma vez que o ICM seria ampliado.
Esta é uma transferência de recursos impossível de ser
feita dos Estados. Chega.ríamos novamente a uma situa
ção paradoxal, porque, após a mudança tributária, a
grande maioria dos Estados teria uma receita menor
do que a que tinha anterãormente. Portanto, já estamos
f,a2íendo uma redistribuição, que deverá ser gradual, sen
sata e equilibrada.

Esta é a razão pela qual encaminho a votação
contra a emenda do Constituinte Victor Faccioni, apre-

sentada pelo nobre Constituinte Gerson Peres, acrescen
tando ainda que a proposta do Relator Bernardo Cabral,
quanto aos municípios, no seu Substitutivo n, tem tido
apoio amplo em todos os movimentos municipalistas no
Brasil, nas diversas vertentes desses movimentos munící
palistas por parte de muitos prefeitos, com os quais
- mais de duas centenas deles - inclusive tive oportu
nidade de me reunir diretamente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Desejo
saber previamente do Plenário quantos se dispõem a
apoiar a proposta. Levantem o braço por obséquio. (Pausa)

Constituinte Gerson Peres, V. Ex.a. quer ver o resul
tado? Pergunto a V. Ex.a. se retira o destaque.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
faço um apelo ao Constituinte Gerson Peres por uma
razão ...

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, não tenho procuração do autor para retirar a
emenda. Eu até que a retiraria, se fosse o caso, mas
S. Ex.a. não me deu essa procuração.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Então,
não percamos tempo. Concedo a palavra ao nobre Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
a Relataria vota Não. Lamenta fazê-lo, mas gostaria que
o eminente Constituinte Gerson Peres, que foi tão bri
lhante na condução da sua defesa, retirasse a emenda,
porque ...

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, retiro a emenda.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Muito bem.
Retirada a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirado
o destaque.

Destaque n.o 002601-87 - Emenda n.o ES
31071-2, do Sr. Wilson Campos, "que modifica a
alínea "c" do inciso I do art. 213 do Substitutivo
n,v 1 (art. 181, inciso I, alínea "c", do Substi
tutivo D.O 2)". (390.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Reque
rimento de preferência, nos termos regimentais, para o
Destaque n.o 2601, do Constituinte Wilson Campos.

Os Srs. Constituintes que estão de acordo com a pre
ferência permaneçam como se encontram. (Pausa)

Aprovada.
Há a indicação do Constituinte Fernando Bezerra

Coelho para defender o destaque. Tem S. Ex.a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA COE

LHO - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a emenda, de
autoria do nobre Constituinte Wilson Campos, procura
modificar a redação da alínea c do inciso r do art. 181,
que passaria a ter a seguinte redação:

"c) três por cento para aplicação em progra
mas de investimento constantes dos planos regio
nais de desenvolvimento do Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, através de suas instituições oficiais
de fomento regional."

oostaría de prestar um esclarecimento a todos os
membros da Comissão de Sistematização. O Constituinte
Relator Bernardo Cabral acolheu a redação que ora se
encontra .no Substitutivo, tendo em vista manifestação
das bancadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Eu, par
ticularmente, tive a posição pessoal vencida pela mani
festação da maioria dos companheiros de bancada, que
entenderam ser a redação atual a que melhor convinha
aos interesses regionais.

.Entretanto, ontem, na reunião realizada para efetuar
a escolha dos destaques que teriam o apoio das Lide-
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ranças partidárias, houve uma solicitação do Constituinte
Jorge Hage, do PMDB da Bahia, que. falava em nome de
um grupo de companheiros, no sentído de se fazer uma
modificação na atual redação, para que esses 3% fossem
destinados aos Estados da região. :m que aqueles em nome
dos quais S. Ex.a falava não concordavam em que os re
cursos fossem utilizados exclusivamente através de insti
tuições financeiras. Neste sentido, S. Ex.a, ao tomar conhe
cimento da emenda do nobre companheiro Wilson Campos,
retirou a de sua autoria e deu apoio à do ilustre Cons
tituinte.

E vale ressaltar aqui também uma razão da minha
presença nesta tribuna. É para, na ausência do compa
nheiro Oswaldo Lima Filho, fazer a defesa da Emenda
Wilson Campos e afirmar que os companheiros da Região
Centro-Oeste, considerando que não dispõem ainda do
seu banco de desenvolvimento regional, teriam de ficar
aguardando uma autorização legislativa para a criação
do referido estabelecimento. Eles dispõem hoje da Sudeco
- Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste
- e também apelam para que a redação seja mo~ficada,
sem qualquer prejuízo para os interesses das regiões.

Como essa é uma questão em que já houve manifes
tação, em diversas oportunidades, dos vários comp~hei

ros das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Deste, deíxo a
questão em aberto mas solicito a compreensão de todos
para que dêem apoiamento a ?ssa emen~a do eompa
nheiro Wilson Campos, que considero a mais perfeita.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presi
dente, é apenas para prestar um esclarecimento, uma vez
que fui citado nominalmente pelo Deputado Fernando
Bezerra Coelho. É para dizer que minha emenda pretendia
restabelecer texto do substitutivo n.o 1 por duas razões:
primeiro, porque nes~e Substitutivo a aplícação do} re
cursos se faria atraves dos governos estaduais, e nao de
instituições financeiras de fomento. Em segundo lugar,
porque no Substitutivo n.O 2 a aplicação se dirige a inves
timento para o setor produtivo - leia-se setor privado 
enquanto que no Substitutivo n.O 1 os financiamentos
seriam investidos no setor público.

Esta a razão principal da minha intenção de apre
sentar a emenda substitutiva, retornando à redação do
primeiro. Abri mão dela tendo em vista a limitação de
número de destaques cabíveis no acordo de Lideranças.

Para concluir, esclareço que, neste particular, não falo
em nome do grupo de Deputados há pouco referido, mas
em meu nome pessoal.

O sa. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, para encaminhar, o nobre Constituinte Nilson
Gibson.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, o texto do eminente Relator
é o seguinte:

"Três por cento para aplícação em progra~as

de financiamento ao setor produtivo das Regioes
Norte Nordeste e Centro-Oeste, através das insti
tuiçõés financeiras de caráter regional, de acordo
com os planos regionais de desenvolvimento, na
forma que a lei estabelecer."

A proposta do não me~os eminente qonstituinte Wil
son Campos, que foi <!efendida'pelo Oonstítuínte Fernando
Bezerra Coelho, dispoe o segumte:

"Três por cento para a aplicação em progra
mas de investimento ... "

Modifica, então, a terminologia "financiamento" para
"investimento". O que é investimento? É fundo perdido.
Para que fundo perdido? Para que sejam desviados aque
les recursos provenientes do Finar, no Nordeste.

O segundo item é o constante dos planos regionais
de desenvolvimento no Nordeste, através das instituições.
O Projeto Bernardo Cabral dispõe que "é através das
instituições financeiras" e não "através das instituições
oficiais de fomento". Quer dizer, serão aqueles que pre
tenderem os financiamentos reais e os aplicarem dentro
dos planos de desenvolvimento das Regiões, tanto do Nor
te como do Nordeste e do Centro-Oeste.

Sr. Presidente, ao finalizar, formulo um apelo àqueles
que realmente propugnam em defesa da correção dos in
vestimentos e programas do Nordeste: que votem pelo
projeto Cabral-lI. Este o meu apelo.

O SR. PRESIDENTE (Jal'bas Passarinho) - Com a
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, preciso declarar aos ilustres colegas da Comissão de
Sistematização que esta redação do Substitutivo II se de
veu à posição de unanimidade dos 292 Constituintes que
compõem as bancadas do Norte, Nordeste e Centro-Deste.
Mas eis que agora estou sendo surpreendido com uma
outra manifestação. Contudo, ignoro se houve uma reu
nião de todos esses membros. Acho que este é um assunto
que deve ser respeitado. Conforme um acordo havido en
tre os membros das bancadas do Norte, Nordeste e Cen
tro-Deste, não tenho outro caminho senão ficar com o
texto e, lamentavelmente, contra meu companheiro de
Relatoria.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não mais
havendo orador que a tenha derendído, além do autor
que deu credenciamento ao Constituinte Fernando Be
zerra Coelho, permito-me perguntar ao Plenário quantos
Constituintes se dispõem a apoiar a proposta que está
em votação. Peço ,a S. Ex.as que levantem o braço.

Constituinte Fernando Bezerra Coelho, diante desta
evidência negativa mantém V. Ex.a o destaque?

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO BEZERRA COE
LHO - Sr. Presidente, por mim, retiraria o destaque,
mas essa proposta a que dei entrada foi também consen
sual. Aliás, ela engrena desejo do nobre Constituinte Jor
ge Hage. Se S. Ex.a a retirar, eu também o farei. O que
não posso é ser incorreto.

O SR. CONSTITUINTE JORGE BAGE - Sr. Presi
dente, para responder à indagação. Em minha opinião,
a emenda é menos ruim do que o texto do Substitutivo,
porque não dirige obrigatoriamente a aplicação desses 3%
para o setor privado, muito embora a mantenha nas ins
tituições regionais de fomento. Refere-se a investimentos
constantes dos Planos de Desenvolvimento Regional, en
quanto que o texto joga claramente os recursos para o
setor privado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Man
tém V. Ex.a a emenda?

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sim, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se
ao processo de votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Alfredo Campos, Aluízio Campos, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, José Richa, Ma
noel Moreira, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Rodri
gues Palma, Antonio Mariz, Jorge Hage, Francisco Dor
nelles, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Ha
roldo Lima, Fernando Santana. Votaram NAo os Senhores
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Constituintes: Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antonio
Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi,
Celso Dourado, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Fernan
do Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto,
Haroldo Sabóia, João Calmon, João Herrmann Neto, José
Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Ulis
ses de Oliveira, Mário Lima, Nelson Jobim, Nilson Gib
son, Raimundo Bezerra, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de
Senna, Wilson Martins, Euclides Scalco, João Agripino,
José Tavares, Marcos Lima, Octávio Elísio, Vilson Souza,
Alceni Guerra, Annibal Barcellos, Arnaldo Prieto, Chris
tóvam Chiaradia, Edme Tavares, Enoc Vieira, Eraldo Ti
noco, Geovani Borges, Gilson Machado, Inocêncio Olíveí
Ta, José Jorge, José Líns,. José Lourenço, José Santana de
vasconceuos, Ricardo Fiuza, Jalles Fontoura, Jonas Pi
nheiro, José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Paes Landim,
Simão Besslm, Benito Gama, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz
Maia, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilac
qua, Luiz tnáeío Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio,
Afif Domingos, Jamil Haddad. ABSTENÇÃO dos Senhores
Constituintes: Fernando Gasparian, Ibsen Pinheiro e
Adylson Motta.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 18 Constituintes;
votaram NAO 86 Constituintes; abstiveram-se de votar
3 Constituintes. Total: 87 votos. O Destaque foi rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Pela ordem, para uma reclamação, Sr. Presidente.

Encaminhei à Mesa, no dia 9 de outubro, uma índí
cacão do Constituinte Wilson Campos, autorizando-me,
em seu nome a defender a Emenda n.O 33043, cuja vota
cão acaba d~ ser feita. Pouco antes da votação, fui à
Mesa e indaguei das funcionárias quando seria processa
da a votação do destaque. Informaram-me 'elas que essa
emenda só seria votada dentro de trinta minutos. Ausen
tei-me por cinco minutos e, ao voltar, a emenda tinha
sido votada. -

Faço este registro apenas para que conste dos Anais.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em no

me da Mesa, explico a V. Ex.a que a antecipação s~ deu
por desístêneía de responsáveis por destaques anteriores.
V. Ex.a foi penalizado p-elo tempo, e não pela Mesa.

Destaque n.o 003899-87 - Emenda n.? ES
25801·0 do Sr. Gastone Righi, "que_ modifica a re
dacão do item 11 do art. 213 do Substitutivo n,? 1
(art. 181, inciso li, do Substitutivo n.O 2)". (391.80

võtação) -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Reque
rimento de preferência nos termos regimentais, para vo
tação do Destaque n. o' 3899, de autoria do Constituinte
Gastone Righi, relativo a Emenda ES-25801-0. -

Em votação a preferência. (Pausa)

Concedida a preferência.

pergunto ao Constituinte Gastone Righi se está dis
posto a defender a emenda de sua autoria, que é substi
tutiva do inciso II do art. 181.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, desejo ~ncarecera V. Ex.as que
me ouçam por um momento.

A emenda referída versa sobre matéria a que a gran
de maioria dos Srs. Constituintes não está afeita, ou não
conhece de perto. Em boa hora o Sr. Relator acolheu
uma proposta e a inscreveu no projeto, declarando que
10% do IPI dos produtos manufaturados sejam destina
dos aos Estados, na proporção das mercadorias que estes
Estados exportaram e' pelas quais não receberam o ICM,
porque estavam i-sentas desse imposto.

Ê justa, é perfeita a compensação. Mas preciso ex
plicar a V. Ex.as outro detalhe fundamental. No Brasil,
os Municípios portuários não recebem do Poder Público,
nem tributariamente, qualquer benefício. Assim, temos a
pior infra-estrutura portuária, pois os portos são os mu
nicípios mais carentes de urbanízação, Os Municípios por
tuários carecem de recursos para urbanizar as cidades e
fundi-las com os portos. Temos dramáticas e sinistras si
tuações, desde o Sul, nos portos de Rio Grande, São
Francisco, Itajaí, Paranaguá e Santos, até os portos do
Rio de Janeiro, Recife e Tubarão.

Se V. Ex.as olharem a paisagem urbana, verão que
ela é simplesmente eatastrófíca, E por quê? Porque o
Município portuário tem que manter suas ruas com as
falto que resista ao tráfego de caminhões de 100, 200 to
neladas; e a cidade fica permanentemente poluída pela
exportação ou importação de granéis e adubos. Além dis
to, deve manter 'escolas, hospitais e prontos-socorros que
atendam não só à população que trabalha ao longo da
faixa do cais como também aos tripulantes de navios pro
venientes de todos os ríncões que freqüentam o porto.

Assim, os Municípios portuários precisam ter algum
tipo de vantagem que lhes permita transformar as cida
des que abrigam os portos em lugares habitáveis e hu
manos. Quando vamos à Europa e vemos portos como
os de Rotterdam, Gênova, Marselha ou mesmo Lisboa,
quando visitamos os Estados Unidos e conhecemos os por
tos de Nova Iorque, Houston e tantos outros, sentimos a
inferioridade da urbanização dos nossos Municípios por
tuários. E eles nada podem fazer, porque não têm re
cursos.

Peço nesta emenda que 1% do lucro resultante do
movimento do porto sej a destinado ao Município portuá
rio, e 9%, ao Estado, na proporção de sua exportação.
Nessa forma, nem o Estado sairá perdendo, porque o Mu
nicípio portuário, com 1%, estará recebendo uma parte
do que caberia ao Estado no qual está incrustado e de
cujo território faz parte. Logo, não está tirando verbas
de outra unidade da Federação, mas sim do seu próprio
Estado, com destinação específica, para possibilitar-lhe a
realização de obras e a compra de equipamentos que,
na verdade, tornem humanos e desenvolvidos os portos
nacionais.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhamento contra, concedo a palavra ao Constituinte
João Agripino.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr. Pre
sidente, serei muito breve. Quero lembrar ao nobre Cons
tituinte Gastone Righi que estamos escrevendo a Constitui
ção para o País inteiro e não para um determinado Muni
cípio.

Retirar uma parte dos 10% do IPI que se destinam aos
Estados exportadores para dá-la a um único Município 
que tem -um porto por onde passa a mercadoria - é uma
injustiça contra o Município que produz, porque vão para
o Estado os 10% do IPI. E o Município que produz fica
com quanto? O Município que produz o bem e a riqueza
que vão ser exportados, esse sim, teria que ter prioridade
para receber alguma parcela desses 10%, e não aquele que
serve de mero transportador. Além disso, eles já estão
aquinhoados com o aumento da alíquota de 20 para 25%
neste sistema tributário.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tendo fa

lado o autor da emenda e um constituinte contra, pergunto
ao Constituinte Antônio Carlos Konder Reis se S. Ex.a
insiste em falar. O Relator informa que nessa condição o
Constituinte Antônio Carlos Konder Reis falará como
Constituinte e não como Relator.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, eu ia
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iniciar minhas palavras com este esclarecimento. Antes de
inscrever-me solicitei a permissão do Sr. Relator·Geral pa
ra defender a emenda como representante do Estado de
Santa Catarina. Quando o Sr. Constituinte Gastone Righi
ocupou a tribuna para defender esta emenda, verifiquei
que os Srs. Constituintes, pela fisionomia e também pelos
gestos, tomaram a iniciativa como de favorecimento a um
único porto ou a alguns portos brasileiros. Por isso, Sr.
Presidente, venho dizer que esta emenda não favorece um
porto brasileiro, favorece todos os portos brasileiros: Ma
naus, Belém, São Luís, Parnaíba, Fortaleza, Aracatí, Mosso
ró, Natal, Recife, Cabedelo, Aracaju, Maceió, Salvador, Ma
lhado, Ilhéus, Vitória, Rio de Janeiro, São Sebastião, San
tos, Paranaguá, São Francisco, Itajaí, Ibituba, Porto Ale
gre e Rio Grande. Esta emenda favorece todo o Brasil,
pois faz justiça às cidades que são os entrepostos das nos
sas riquezas, quer na circulação dessa riqueza através da
navegação de pequena e grande cabotagem de um para
outro Estado brasileiro, quer através da navegação de lon
go curso que leva os produtos da terra, produtos brasilei
ros, da fábrica, da oficina a todos os mercados do mundo.

Por circunstâncias singulares, nasci num porto, o por
to de Itajaí; passei quase toda minha infância e grande
parte da adolescência no porto de Santos; completei minha
formação universitária num terceiro, o do Rio de Janeiro.
Como Deputado Federal e como Senador da República, tive
o privilégio de defender as justas reivindicações dos por
tuários do Brasil, recebendo em minha terra a homena
gem de duzentos sindicatos de todos os portos brasileiros
e uma outra na cidade de Santos, à qual compareceram
mais de duas centenas de trabalhadores dos grandes portos
brasileiros, da América do Sul e do mundo. Os portos bra
sileiros são as portas do nosso País. Eles precisam preen
cher condições no que toca à infra-estrutura urbana, saúde,
segurança e educação, para que tenhamos possibilidades
de bem exportar o produto do nosso trabalho.

O nobre Constituinte João Agripino, em momento de
pouca inspiração, lembrou que estávamos fazendo uma
Constituição para todo o Brasil e não apenas para alguns
Municípios portuários. Mas S. Ex.a deve lembrar que a
Comissão de Sistematização já aprovou que dos resulta
dos econômicos da exploração do petróleo e de outros re
cursos minerais devem participar os portos onde se locali
zam essas riquezas. São os portos brasileiros que tornam
possível o intercâmbio econômico do Brasil com todos os
países do mundo. Só quem não conhece Santos, Parana
guá, Itajaí, Ibituba, Ilhéus, Salvador, Vitória ou Recife
não concorda com essa contribuição do Brasil àqueles Mu
nicípios, que são as portas do nosso País para o estrangei
ro. Trata-se de apenas 1% da arrecadação do IPI que a
União vai devolver aos Estados exportadores.

Sr. Presidente, pela convicção que tenho de justiça da
iniciativa do nobre Constituinte Gastone Righi, peço a apro
vação da emenda, para que possamos recuperar as portas
do Brasil. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Gerson Peres para encami
nhar contra a emenda.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, prezados colegas, há poucos minutos esta Comis
são, levada por uma prévia feita pelo Sr. Presidente, pe
diu-me que retirasse uma emenda que concedia mais 5%
do Imposto de Circulação de Mercadorias a todos os Mu
nicípios brasileiros, sem exceção. Estranhei a veemência e
o ardor do eminente Constituinte Antônio Carlos Konder
Reis, que da tribuna pedia mais recursos para meia dúzia
de Municípios brasileiros. Se aprovarmos essa emenda, se
rão dois pesos e duas medidas, estaremos cometendo uma
injustiça, beneficiando poucos Municípios em detrimento
de quatro mil.

Sr. Presidente, chamo a atenção desta Assembléia pa
ra os argumentos do Constituinte Antônio Carlos Konder

Reis, que pecam pela injustiça no que respeita à distribui
ção equítatíva dos recursos, dos tributos para todo o País.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se

à votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Cristina Tavares, Fernando Gasparian, Fernando Lyra, João
Calmon, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Rodrigues Palma, Vir
gildásio de Senna, Antonio Mariz, Jorge Hage, Marcos Li
ma, Vilson Souza, José Lins, Antônio Carlos Konder Reis,
José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plí
nio Arruda Sampaio, Afif Domingos, José Maria Eymael,
Fernando Santana. Votaram NÃO os seguintes Senhores
Constituintes: Abigail Feitosa, Alfredo Campos, Almir Ga
briel, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Qabral,
Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cid Carvalho, Egídio Fer
reira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Francisco Pinto, João
Herrmann Neto, José Fogaça, José Ignácio Ferreira, José
Paulo Bisol, José Richa, José Serra, José Ulísses de Oli
veira, Manoel Moreira, Nelson Jobim, Nilson Gibson, Pio
menta da Veiga, Raimundo Bezerra, Sigmaringa Seixas,
Wilson Martins, Euclides Scalco, João Agripino, José Ta
vares, Octávio Elísio, Alceni Guerra, Annibal Barcellos,
Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Enoc
Vieira, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, Geovani Borges,
Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lou
renço, José Santana de Vasconcellos, Ricardo Fiúza, Jalles
Fontoura, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Mozarildo Cavalcan
ti, Paes Landim, Simão Sessim, Benito Gama, Gerson Pe
res, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Adylson Motta,
Luiz Salomão, Haroldo Lima, Jamil Haddad. ABSTENÇÃO
dos seguintes Senhores Constituintes: Ibsen Pinheiro, Dar·
cy Pozza.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 27 Constituintes;
votaram NAo 59 Constituintes; abstiveram-se de votar
2 Constituintes. Total: 88 votos. O Destaque foi rejeitado

Destaque n.o 4163-87 - Emenda n.o ES
28912-8, do Sr. Humberto Lucena, "que adita o
art. 208 e seus parágrafos ao título vn, capítulo
I, seção IV, do Substitutivo n.? 1 (após art. 175
do Substitutivo n.o 2)".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Reque·
rímento de preferência, nos termos regimentais, para vo
tação do Destaque n.? 4Hl3, de autoria do nobre Consti
tuinte Humberto Lucena.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo per
maneçam como estão. (Pausa)

Preferência concedida.
O nobre Constituinte Humberto Lucena está presente.

Há uma indicação aqui feita por S. Ex.a Conseqüentemen
te, cancelada.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA
Como?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há na
mesa da secretaria informação no sentido de que V. Ex.a
havia feito uma indicação. Em vez de V. Ex.a fazer a
sustentação da matéria, teria feito indicação. Mas se
V. Ex.a está presente, está prejudicada a indicação.

Com a palavra o Constituinte Humberto Lucena.
O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA

Sr. Presidente, Sras. e Brs. Constituintes, o destaque que
apresentei é para a emenda vazada nos seguintes termos:

"Inclua-se, no título VII, capítulo I, seção IV,
do Projeto de Constituição, o art. 208 e seus pará
grafos, renumerando-se o atual e os demais.
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Art. 208. A União instituirá imposto com
base na sua competência residual prevista no
art. 199, cuja receita será destinada a custear os
projetos de irrigação do semi-árido do Nordeste,
a serem pagos por contribuintes domiciliados nas
demais regiões do País.

§ 1.° Os recursos oriundos do imposto a que
se refere o caput deste artigo serão destinados
ao Fundo de Irrigação do Nordeste - FIN, a ser
criado por lei.

§ 2.° O imposto a que se refere este artigo
será suprimido quando totalmente atendidos os
objetivos de sua criação."

Inicialmente indagaria do nobre relator, Constituinte
Bernardo Cabral, se estaria de acordo em que a matéria
fosse transferida para o capítulo das Disposições Tran
sitórias. Caso o seja, deixaria para, oportunamente, voltar
à tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Sr. Relator, Constituinte Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Devo dizer ao
eminente Constituinte Humberto Lucena que S. Ex.a honra
a tribuna da Comissão de Sistematização não apenas pela
qualidade de Presidente do Senado mas também como
um velho companheiro. A relatoria nada tem a opor-se
a que a matéria passe para as Disposições Transitórias,
oportunidade em que a relatoria manifestar-se-á a esse
respeito.

O SR. CONSTITUINTE HUMBERTO LUCENA 
Sr. Presidente, nessas condições, indagaria, através de
V Ex.a ao Plenário se concorda com o parecer do Relator,
n~ sen'tid<l de transferir o destaque para as Disposições
Transitórias. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Acho que
as palmas do Plenário responderam à indagação de V. Ex.a

Passemos a outro requerimento de preferência.

Destaque n,? 003965-87 - Emenda n,? ES
26783-3, dos Srs, José Maria Eymael, Nelton Frie
drich e Roberto Balestra, "que adita artigo à se
ção VI, capítulo I, título vrr do Substitutivo n,? 1
(título vn, capítulo I, seção VI, do Substitutivo
n.o 2)". (392.a votação)

Em votação a preferência para o Destaque n.o 3965,
de autoria do Constituinte José Maria Eym~el. Os que
estiverem de acordo permaneçam como estao. (Pausa)

Aprovada.

Concedo a palavra ao Constituinte José Maria Eymael,
para defender seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, a emenda que
no momento tenho a honra de apresentar à consideração
de V. Ex.as trata especificamente da transparência tribu
tária. É norma que já existia antes do Projeto Zero. Pos
teriormente, foi excluída e no momento propomos que
retorne ao projeto.

Solicitamos, inclusive que o relator se pronuncie, uma
vez que já se mostra favorável à mesma.

Leio a emenda, para que os senhores fiquem bem
informados. Sugerimos que ao art. 182 seja acrescida a
seguinte norma:

"A União, os Estados, o Distrito Federal e os
municípios divulgarão, até o último dia do mês
subseqüente ao da arrecadação, os montantes de
cada um dos tributos arrecadados, bem como os
recursos recebidos, os valores entregues e a entre
gar de origem tributária e a expressão numérica
dos critérios de rateio.

Os dados divulgados pela União serão discri
minados por Estados e por municípios; os dos
Estados por municípios."

Passando a limpo a norma: até o final de cada mês,
a União, os Estados e os municípios divulgarão todos os
tributos que receberam, de quem receberam e as trans
ferências que vão efetuar. Isso permitirá um princípio de
transparência tributária, e a sociedade poderá identificar
toda a sistemática da arrecadação, bem como fiscalizar
os respectivos executivos.

Consideramos esta emenda necessária ao aperfeiçoa
mento do texto e pedimos aos Srs. Constituintes a apro
vação da mesma. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
a relatoria acolhe a Emenda José Maria Eymael porque
é muito boa. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passo à
tomada dos votos.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Celso
Dourado, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Fernando Be
zerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique
Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
Ibsen Pinheiro, João Calmon, João Herrmann Neto, José
Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Ri
cha, José Serra, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson Car
neiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Os
waldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Rai
mundo Bezerra, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas,
Vírgfldásío de Senna, Wilson Martins, Antonio Mariz, Jor
ge Hage, José Tavares, Marcos Lima, Octávio Elísio, Vil
son Souza, Alceni Guerra, Anníbal Barcellos, Arnaldo
Prieto, Christóvam Chiaradia, Edme Tavares, Enoc Vieira,
Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, Geovani Borges, Gil
son Machado, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins,
José Lourenço, Jonas Pinheiro, Simão Sessim, Benito Ga
ma, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson
Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Adylson Motta,
José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco
Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilácqua, Luiz Inácio
Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Afif Domingos,
José Maria Eymael, Haroldo Lima, Fernando Santana,
Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguintes Senhores Cons
tituintes: Mozarildo Cavalcanti, Almir Gabriel, Antônio
Britto, Artur da Távola, Egídio Ferreira Lima e Euclides
Scalco.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai procl-amar o resultado: votaram SIM 76 Constituintes;
votaram NÃO 6 Constituintes. Total: 82 votos. O destaque
foi aprovado.

Tem a palavra o Constituinte José Maria Eymael.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.

Presidente, apenas para corrigir uma descortesia ínvolu
tária que cometi da tribuna. Compartilhou comígo desta
emenda, na condição de co-autor, o ilustre Constituinte
Nelton Friedrich.

Quero também render homenagem ao Constituinte
Roberto Balestra, que foi um dos tnspíradores desse pro
cesso. (Palmas)

Destaque n,? 006579-87 - Emenda n.? E8
30732-1, do Sr. Mif Domingos, "que adita pará
grafos, após o art. 183 do Substitutivo n.O 2." (393.a
votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o requerimento de preferência para o Destaque
n.o 6579, de autoria do Constituinte Afif Domingos.
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- Os' Srs. Constituintes que estão da acordo, permane
çam como se encontram. (Pausa) Aprovada a preferência.

Com a palavra o Constituinte Afif Domingos para
defender sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS - Sr. Pre
sidente, em nome da economia de tempo ·a atendendo a
um apelo da Mesa, devolvo a palavra à Mesa para que° Sr. Relator faça uso da mesma, a fim de tecer eonclu
sões a respeito de nossa emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, inicialmente agradeço ao Constituinte Afif Domingos
ter-se dispensado de falar.

A emenda diz:

"Do rótulo ou dos anúncios dos produtos in
dustríalizados deverá constar, além do preço final,
o valor discriminado dos tributos que sobre eles
incidirem."

É realmente uma emenda moralizadora, porque o
consumidor passa a saber o valor dos tributos que inci
diram sobre o preço final dos produtos. Além disso, per
mite que se, saiba o total que onera o preço final. Sr.
Presidente, examinada a emenda com a relatoria mani-
festamo-nos pela sua aprovação '

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se
à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhoras Constituintes:
Abigail Feitosa, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Artur da
Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Celso Dourado,
Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima,
Fernando' Bezerra Coelho, Fernando Henrique Cardoso
Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia Ibseri
Pinheiro, João Calmon, João Herrmann Neto, José Igná
cio Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa, José Serra
José Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima:
Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Pimen
ta da Veiga, Raimundo Bezerra, Rodrigues palma, Sig
marínga Seixas, Wilson Martins, Antonio Mariz, Daso
Coimbra, Jorge Hage, Octávio Elísio, Vilson Souza~ Anni
bal - Barcellos, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia,
Edme Tavares, Enoc Vieira, Eraldo Tinoco, Francisco
Dornelles, Geovani Borges, Gilson Machado, Inocêncio
Oliveira, José Jorge, José Lins, José Lourenço, Ricardo
Fiuza, J.alles Fontoura, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Si
mão Sessim, Benito Gama, Antônio Carlos Konder Reis,
Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia Adylson
Motta, José Maurício, César Maia, Luiz Salomão, Fran
cisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Iná
cio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Afif Domingos.
José Maria Eymael, Haroldo Lima, Fernando Santana'
Jamil Haddad. Votaram NAO os seguintes Senhores Cons-'
títurntes:: :Ãntônio Britto; Fernando Gasparian Nilson
Gibson, Marcos Lima e Alceni Guerra. ABSTENÇÃO do
Senhor Constituinte José Fogaça.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Sr. Presidente:

No que se retere à emenda do ilustre Deputado Afif
Domingos, de n.o 30732-1, queremos manifestar nossas
razões pela abstenção.

Concordamos plenamente com o conteúdo e com os
objetivos da emenda. Entendemos, porém, que a matéria
deveria ser tratada em lei ordinária.

Brasília, Sala das Sessões, de novembro de 1987. 
José Fogaça.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n,v 6579-87, o Sr. Jarbas Passarinho,
Terceiro-Vi:ce-Presidente, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Fernando Hen
rique Cardoso, Quarto-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vaí proclamar o resultado: votaram SIM 75 Oons
títuíntes; votaram NÃO 5 Constituintes; absteve-se de
votar 1 Constituinte. Total: 81 votos. O destaque foi
aprovado Declaração de voto, do Senho·r oonstütuínte
José Fogaça.

Destaque n,? IHl3034-87 - Emenda n.o ES
21-235-4, do Sr. César Maia, "que dá nova reda
ção ao art. 220 do Substitutivo n,? 1 (art. 186 do
Substitutivo n.o 2)". (394.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos ao pedido de prefsrêncía para o Destaque n.?
3034, de autoria do Constituinte César Maia. É uma emen
da substitutiva ao art. 186.

Os srs, Constituintes que estiverem de acordo, per-
maneçam como estão. (Pausa)

Aprovado o destaque.
Com a palavra o Constituinte César Maia.
O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presiden

te, Srs. Constituintes, esta matéria é tão importante que
constitui quase a razão de existência permanente do Po
der Legislativo.

Nesta Assembléia Nacional Con.stituinte há um gran
de consenso a respeito da necessidade de o Poder Legis
lativo exercer na plenitude suas funções fiscalizadoras do
Poder Executivo. Parlamentaristas ou presidencialistas,
todos estão de acordo: o Poder Legislativo deve recuperar
suas prerrogativas, entre elas a de partíeípar decisiva
mente da discussão do orçamento.

Da forma como está o texto sobre orçamento no pro
jeto de Constituição, não tenho dúvida de que o Poder
Legislativo pouco participará, apenas um pouco mais do
que participa hoje, O orçamento para o ano seguinte é
composto de dois tipos de despesas: 1) - despesas imutá
veis: de pessoal e serviço da dívida - não adianta emen
dar, porque elas vão existir; 2) - despesas que podem ser
modificadas - investimentos, novos programas.

De que maneira se organiza o orçamento hoje? As des
pesas de investimentos, que podem ser mudadas, constam
como rubricas e programas gerais, tipo obras viárias. Por
exemplo: aprovamos aqui determinado montante para
obras viárias. O Poder Executivo tanto pode destinar esse
recurso para construção de uma ponte em Maceió como
para asfaltamento de uma estrada no Rio de Janeiro. Com
isto o Executivo, em função de um orçamento genérico,
aplica todas as formas de clientelismo que conhecemos.
A Oposição fica nas mãos do Poder Executivo, que se utili
za das rubricas gerais para trocar favores e votos por
obras específicas.

Como é o processo orçamentário nos países onde o
Poder Legislativo efetivamente participa do orçamento?
Como é o processo orçamentário nos Estados Unidos e
na Grã-Bretanha? Naqueles países o orçamento é bianual.
A cada ano se apresenta a versão final ajustada do orça
mento para o período seguinte e o orçamento para o ano
subseqüente. O Parlamento tem o ano inteiro para nego
ciar o detalhe do orçamento, o nome da ponte a ser cons
truída ou da estrada a ser asfaltada. O orçamento sai com
o detalhe dos investimentos e das reformas, retirando do
Poder Executivo a sua capacidade de realizar a política de
clientela. O orçamento é negociado durante um período
inteiro com o Executivo, e dessa negociação retorna com
a versão final ajustada. O orçamento dos Estados Unidos
otr qa Grã-Bretanha não é votado, mas lançado. Se na vo
tação ele cai, cai o gabinete.
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Se mantivermos o texto como está, teremos três meses
para discutir todas as rubricas genéricas do orçamento, ou
seja, teremos três meses para dizer: obras viárias, não;
hidroviárias, sim, sem sabermos a que corresponde, de fato,
o orçamento.

Propomos que no caput do artigo referente ao orça
mento anual conste orçamento para dois períodos, com a
versão final ajustada do período seguinte e com o orça
mento negociado por um ano, para o primeiro subseqüen
te.

Finalmente, Sr. Presidente, vou ler o texto do art. "x":
"O orçamento compreenderá dois períodos fi

nanceiros. Até quatro meses antes do início de ca
da período financeiro, o Executivo enviará ao Con
gresso Nacional o projeto de lei orçamentária
compreendendo a versão final ajustada do orça
mento para o período seguinte e o orçamento pro
posto para o período subseqüente."

Esta é uma questão de fundo, senão presidencialistas,
que querem a reforma do Poder Legislativo, e parlamenta
rista, que, em tese, também a querem, passarão por cima
das leis, mantendo o mesmo critério e método do regime
autoritário.

Era o que tinha a dizer. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Para encaminhar contra, concedo a palavra ao Constituinte
José Jorge.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, concordamos com a maior parte das
palavras pronunciadas pelo Constituinte César Maia. Real
mente um dos principais objetivos que temos nesta Cons
tituição é restaurar as prerrogativas do Legislativo, prin
cipalmente no que toca a uma participação maior deste Po
der na elaboração orçamentária. Acredito que a proposta
oferecida pelo Relator Bernardo Cabral neste Substitutivo
é muito mais simples e eficiente do que a apresentada pelo
nobre Constituinte César Maia. Gostaria de explicar por
que.

Pelo Relatório, em vez de um documento único, de
periodicidade bianual, que não faz parte, inclusive, da tra
dição brasileira - pode até dar certo na Inglaterra, nos
Estados Unidos, por já terem esses países maior tradição
neste tipo de trabalho - o que se propôs foi a elaboração,
antes da feitura do Orçamento, de um documento de dire
trizes orçamentárias.

Vou explicar, particularmente ao Constituinte Oswaldo
Lima Filho, se S. Ex.a permitir, a vantagem desta proposta.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Nenhuma.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Vou explicar
qual é a vantagem disso. Na realidade, quando se vai ana
lisar um orçamento, principalmente de um país grande,
como o Brasil, com centenas, ou talvez milhares de pro
gramas e de projetos, tem-se dois níveis de discussão: U ••I

global e outro particular. !sISO é que precisa ficar claro,
e explícito. A seguir, teremos uma emenda de autoria do
Constituinte Jorge Hage, inclusive solicitando a participa
ção de entidades na elaboração do processo orçamentário.
Onde essas entidades poderão também participar? No do
cumento de diretrizes orçamentárias, porque nele vão ser
díseutídos os grandes programas nacionais. Posteriormente,
na hora de elaborar o Orçamento, vão se discutir os deta
lhes, o que significa que passaremos o ano inteiro discutin
do o problema orçamentário. Boa parcela do nosso tempo
será gasta na discussão do Orçamento, mas discutiremos,
primeiro, seu sentido global e depois as particularidades.
Na Subcomissão do Poder Legislativo, quando éramos Re
lator, diversos Parlamentares mais antigos desta Casa 
inclusive o atual Presidente da Assembléia Nacional oons-

tituinte, Ulysses Guimarães - nos procuraram, preocupa
dos com a participação do Legislativo no Orçamento. Nas
etapas anteriores, o Legislativo participava e discutia os
detalhes do programa de cada Município ou de cada Esta
do, mas não havia uma etapa de discussão do planejamen
to global.

Por isso, solicito aos nobres 'companheiros que perma
neça~ com o texto do Relator .Bernardo Cabral, -porque
considero que teremos a oportunidade de primeiro discutir
o caráter global do Orçamento e só posteriormente decidir
o detalhamento, Município por Município, Estado por ES'
tado, dando assim oportunidade de o Legislativo, .efetiva
mente, participar desse processo. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma reclamação.

O SiR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR CONSTITUINTE OSWALDOLIMA FILHO - Sr.
Presidente, as normas que vinham sendo obedecidas per
mitam que dois oonstãtutntes falassem contra a proposta
e dois a favor da mesma. Esta emenda, de autoria do
Constituinte César Maia, que tem o n,? 21235, é a mais
importante que o COngresso vai votar, e mtodas as ses
sões. Através dela o Congresso Nacional poderá. ou não,
recuperar a atribuição maior do Legislativo, de elaborar o
Orçamento.

Fui Deputado no regime democrático, quando perma
necíamos até a madrugada fazendo o orçamento da União
e discriminando verbas, e até durante a ditadura militar
participamos da feitura do Orçamento. Lamentavelmente,
hoje, não sei se por falta de proposta, vejo que o mrezado
Constituinte Bernardo Cabral precisa considerâr essa
emenda, porque é ela que atribui ao Legislativo compe
tência para a sua maior função: fazer o orçamento. Não
adianta votarmos verbas globais, de bilhões de cruzados,
para o Presidente da República e os Ministros aplicarem
ao seu talento. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Virgildásio de Senna.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
Sr. Presidente, a matéria que está sendo submetida à vo
tação por V. Ex.a é o esqueleto do funcionamento desta
Casa e deve merecer dos membros da Comissão de Siste
matização a maior atenção. O que se propõe é que o Con
gresso Nacional discuta apenas uma lei de diretrizes orça
mentárias, quando pode começar a discutir o próprio Or
çamento. A exemplo de qualquer país civilizado, não de
vemos discutir uma lei, para feitura do Orçamento, a ser
entregue à tecnoburooracía, nem verbas globais para a
execução de serviços. A feitura do Orçamento constitui
tarefa fundamental do Congresso.

Quem olhar o Orçamento da República deste ano 
que será a projeção dos outros Orçamentos - há de corar
de vergonha, porque jamais o Congresso aprovou um orca
mento em que não há discriminação de verba; por ele,
nenhum Constituinte sabe onde, quando e de que forma
serão aplicados os recursos. A proposta contida neste dis
positivo estabelece que se continue a realizar a mesma
coisa. Ao contrário, a proposta apresentada pelo nobre
Constituinte César Maia faz do Congresso Nacional o fó
rum com; etente para a elaboração da política nacional
contida no Orçamento da República.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. presidente,
peço a palavra, para uma questão de ordem. Gostaria de
acrescentar mais uma explicação a este assunto. Devo ter
dito exatamente o oposto do que gostaria. Na realidade,
a Lei de Diretrizes Orçamentárias será aprovada e, denoís
também o Orçamento será aprovado com todos os dêta~
lhes, conforme está propondo o Constituinte César Maia.
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o Orçamento será discutido em seus mínimos detalhes.
Portanto, tanto na proposta do Constituinte César Maia
como na do Relator Bernardo Cabral, o Orçamento será
discutido detalhadamente e emendado, merecendo toda a
atenção do Legislativo. Peço desculpas por não ter expli
cado o assunto de maneira clara.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Por uma questão de eqüidade, vou dar a palavra ao Cons
tituinte José Serra, tendo em vista a importância do tema.

Colocaremos a matéria em votação logo após ouvirmos
o Relator.

Peço ao nobre COnstituinte José Serra que seja breve,
pois estamos bem informados sobre a matéria e acredito
que, quanto mais argumentarmos, mais prejudicial será.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. pr.~siden

te Srs. Constituintes, é importante explicar que o projeto
ol:camentário em discussão contido no Substitutivo lI,
contempla, na verdade, trêS orçamentos que deverão ser
aprovados pelo oongresso Nacional. Isso é inédito na his
tória da participação do Legislativo.

Primeiro, contempla o orçamento fiscal; depo~§, o da
seguridade, o que inclui a Previdência Social, e o orça
mento de investimentos das empresas estatais. Nenhuma
obra vai poder ser feita pelas empresas estataís sem que
passe pelo Congresso Nacional. Isto é muito importante
em termos da abrangência do orçamento.

Segundo, criamos a Lei de Diretrizes orçamentárias,
que começa a ser discutida em abril, devendo se estender
até junho. O Congresso deverá discutir as grandes aloca
ções, as grandes prioridades que serão dadas nesses três
orçamentos que deverão ser aprovados no segundo semes
tre. Portanto, grande parte da preocupação que aqui foi
expressa está contemplada em nosso programa. A Lei de
Diretrizes Orçamentárias contempla isso, que é absoluta
mente essencial e constitui uma inovação. Nesse sentido,
não há no processo diferença alguma em relação àquilo
que defende o Oonstituinte César Maia. Isso é muito im
portante que se diga. Apenas S. Ex.a propõe que comece
mos a fazer isso dois anos antes.

A essência do meu argumento é esta: imagine-se co
meçarmos agora a discutir 1989. Não somos a Inglaterra
nem a Dinamarca. vamos começar agora uma experiência
a partir da Lei de Diretrizes orçamentárias. Em um país
de inflação alta como o nosso, onde não temos preços es
táveis, conhecemos pouco a economia, ·0 que acontece? O
que apresentamos já é um avanço muito grande. seria
muito Irrealísta trabalhar com o orçamento bíanual. Co
nhece-se a experiência inglesa, mas a Inglaterra tem mui
to pouco a ver com o Brasil. A questão não pode ficar
polarizada em termos de o Congresso participar ou não,
porque, exceto pela questão do prazo, pelo fato de ser um
ano antes, do ponto de vista essencial as coisas já estão
aqui contidas.

Este capitulo do Orçamento constitui uma verdadeira
r,e::':enção do Poder Legislativo quanto à sua participação
.10 processo decisório do País, no gasto público e no desen
volvimento econômico e social da Nação. Isto é muito
tmportante deixar claro.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oarüosoj
Concedo a palavra ao Relator.

O SiR. RELATOR (Antonio Carlos Konder Reis) - ST.
Presidente, sras, e Srs. Constituintes, disse muito bem o
nobre COnstituinte César Maia quando assinalou que neste
momento a comissão de Sistematização está discutindo
matéria da mais alta importância. De fato, a grande fun
ção do Poder Legislativo, seja qual for o sistema de gover
no, é a elaboração do orçamento.

A proposta do nobre Constituinte César Maia, que se
gundo seu testemunho alcançou bom resultado em' países
europeus, sugere outra sistemática para a elaboração dos
Orçamentos em nosso País. O projeto díversítíeou" e am
pliou a competência do Poder Legislativo. Assím, o orça
mento fiscal será dividido em três partes: orçamento or
dinário, se assim se pode chamar; orçamento de seguri
dade e orçamento voltado para os investimentos. O sistema
proposto pelo projeto cría uma figura legislativa, que será
obj-eto de exame e da deliberação do Poder Legislativo,
antes desses três orçamentos que compõem o Orçamento
Geral da República: a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
no tempo devido, para cumprir uma tarefa especifica.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias será apresentada ao
Oongresso, discutida e, sobre ela, o Congresso deliberará
no momento oportuno, nos primeiros meses da sessão le
gislativa. O Poder Executivo encaminhar-nos-á o Orça
mento Geral para o exercício subseqüe·nte, que tem de
obedecer àquelas diretrizes. É um sistema novo que inclui
ainda o orcamento ou plano plurianual. A lei de diretri
zes há 'De se comportar dentro das normas estabelecídas
no plano plurianual, estabelecerá os parâmetros e os bali
zamentos e dará oríentação para que o Congresso vote o
Orçamento Geral da República.

As grandes objeções que ouvi foram quanto à elabora
ção deste Orçamento Geral. De fato, a partir da 1987,
quando atuei como Rela.tor-Geral da Constituição de 1967,
reconheço que a competência do Congresso foi extrema
mente diminuída. Razões de ordem histórica, política e.
diria ainda, administrativa, conspiraram contra aquela
competência essencial do Congresso. Peço, porém, a aten
ção de V. Ex.as quanto à forma de elaboração do Orça
mento e à nossa participação no Orçamento Geral da
República. Está no § 7.0 do art. 186:

"Lei complementar disporá sobre o exereicio
financeiro, a vigência, os prazos, a tramitação le
gislativa, a elaboração e a organização do plano
plurianual, das diretrizes orçamentárias e dos or
çamentos anuais, e estabelecerá normas de gestão
financeira e patrimonial da administração.di re ta
e indireta, bem como condições para instituição e
funcionamento de fundos."

Assim, Sr. Presidente, a preocupação do nobre cons
tituinte Oswaldo Lima Filho é justa e procedente e as
observações do nobre Constituinte Virgi1:dásio de Senna
não cabem e não procedem, porque é o congreBso que ela
borará a lei complementar e disporá sobre a elaboração
do Orcamento Geral da República. O parecer do Sr. Rela
tor-Geral é favorável à manutencão do texto e contrário
à emenda do nobre Constituinte" César Maia.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - consulto
o autor da emenda sobre se o Orçamento compreenderá
dois períodos financeiros ou apenas um.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Neste mo
mento, teríamos a versão final, ajustada, do orçamento
do ano que vem, que já foi negociada, e o orçamento para
89, a ser negociado. É um ano na frente, apenas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Srs. Constituintes, a matéria está em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

José Paulo Bisol, José Ulísses de Oliveira, Nelson Car
neiro, Nelson Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ra
mos, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Vil50n Souza,
João Menezes, Abigail Feitosa, Artur da Távola, Celso
Dourado, Fernando Gasparian, Haroldo Sabóia, Antonío
Mariz, José Tavares, Haroldo Lima, Fernando Santana,
Jamil Haddad, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Sa
lomão, Francisco Rossi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio
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Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio. Votaram NÃO os
seguintes Senhores Constituintes: José Ignácio Ferreira,
José Richa, José Serra, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson
Jobim, Nilson Gibson, Pimenta da Veiga, Raimundo Be
zerra, Rodrigues Palma, Alceni Guerra, Annibal Bar
cellos, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Edme Ta
vares, Enoc Vieira, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles,
Geovani Borges, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, José
Jorge, José Lins, José Lourenço, José Santana de Vas
concellos, Ricardo Fiúza, Jalles Fontoura, Jonas Pinheiro,
José Tinoco, Simão Sessim, Benito Gama, Alfredo Cam
pos, Almir Gabriel, Antônio Britto, Bernardo Cabral, Carlos
Mosconi, Cid Carvalho, Egídio ,Ferreira Lima, F0rnando
Bezerra Coelho, Fernando Henrique Cardoso, Ibsen Pi
nheiro, João Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça,
Daso Coimbra, Jorge Hage, Marcos Lima, Afif Domingos,
José Maria Eymael, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson
Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Adylson Motta,
Bonifácio de Andrada, Gastone Righi.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 27 Oons
tituintes; votaram NAO 56 Constituintes. Total: 83 votos.
O destaque foi rejeitado.

Destaque n.o 003035-87 - Emenda n.o ES
21234-6, do Sr. César Maia, "que adita o item IV
ao § 3.° do art. 220 do Substitutivo n,? 1 (art.
186, § 3.° do Substitutivo n,? 2). (395.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José Ignácio
Ferreira.

O SR. CONSTiTUINTE JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
Sr. Presidente, solicito ao Relator atentar para o fato de
que no art. 177, § 8.0 , inciso II, alínea a, há uma vírgula
que me parece não deve constar do texto.

"sobre operações que destinem ao exterior
produtos industrializados", - vírgula - "exclu
sive os semi-elaborados, definidos em lei com
lementar;"

Essa vírgula muda o sentido e parece-me que não
consta do texto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O Sr. Relator tomará em consideração a pertinente obser
vação de V. Ex.a

Em votação o pedido de preferência para o Destaque
n.? 3035, do ilustre Constituinte César Maia, referente à
Emenda n.? 21234.

Quem estiver de acordo, permaneça como se encon-
tra. (Pausa)

Aprovada a preferência.

Com a palavra o Constituinte César Maia.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presi
dente, quero indicar o Constituinte José Serra para fazer
a defesa de minha emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Constituinte José Serra, para fazer a
defesa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presi
dente, srs, Constituintes, é com agrado que venho defen
der a aprovação da emenda de autoria do Constituinte
César Maia, que, fundamentalmente, acrescenta, expressão
ao § 2.° do art. 186, que diz:

"A lei de diretrizes orçamentárias definirá
as metas e prioridades da administração pública
federal para o exercício financeiro subseqüente,

orientará a elaboração da lei orçamentária anual
e poderá efetuar as alterações na legislação tri
butária, indispensáveis para obtenção das recei
tas públicas."

A expressão é a seguinte:

"e estabelecerá a politica de aplicação das
agncías tínanceíras oficiais de fomento".

A frase já é auto-explicativa. Inclusive, é importante
que o ,Congresso Nacional aprove a política das agências.
Por isso, encaminho a emenda favoravelmente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Louvo a brevidade de V. Ex.a

Não havendo ninguém ínse'ríto para falar contra,
peço a opinião do Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) 
O Relator-Geral é favorável à aprovação da emenda de
autoria do Constituinte César Maia, nos termos da pro
posta do nobre Constituinte José Serra, que apenas faz
uma alteração de localização.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Antônio
Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi,
Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso,
Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, João Herr
mann Neto, José Fogaça, José Geraldo, José Ignácio Fer
reira, José Paulo Bisol, José Richa, José Serra, Manoel
Moreira, Mário Lima, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimun
do Bezerra, Rodrigues Palma, Virgildásio de Senna, An
tonio Mariz, Jorge Hage, José Tavares, Marcos Lima,
Octávio Elísio, Vilson Souza, Alceni Guerra, Annibal Bar
cellos, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Edme Ta
vares, EnOc Vieira, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles,
Geovani Borges, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, José
Jorge, José Lins, José Lourenço, José Santana de Vascon
cellos, Ricardo Fiúza, Jalles Fontoura, João Menezes, Jonas
Pinheiro, José Tinoco, Paes Landim, Simão Sessim, Benito
Gama, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas
Passarinho, José Luiz Maia, Adylson Motta, Bonifácio de
Andrada, .José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Afif Domin
gos, José Maria Eymael, Haroldo Lima, Fernando Santana,
Jamil Haddad. Votou NÃO o Senhor Constituinte Cid
Carvalho.

O SR. PRESIDENTE (Fe,:r.'nando Henrique Oardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 80
Constituintes; votou NAo 1 Constituinte. Total: 81 votos.
O destaque foi aprovado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

- Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Presiden
te, por evidente erro de redação foi excluído do caput do
art. 187 a expressão "ao orçamento anual". A expressão
constou do artigo em todas as etapas anteriores. Então,
estou encamínhando requerimento, por escrito, no sentido
de que o Relator faça a devida correção,

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- O Relator informa a V. Ex.a que acolhe o pedido como
questão de redação.
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Destaque n.O 006228-87 - Emenda n.o IP
09370-8, do Sr. Jorge Bage, "que adita artigo ao
Título VI, Capítulo fi, Seção fi do Projeto de
Constituição (art. 186 - aditiva de §, do Substi
tutivo n.o 2)". (396.a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Passamos ao requerimento de preferência do Destaque
n,v 6228, do Constituinte Jorge Hage, referente à Eman
da n. O 09370. Os Srs Constituintes que concordam com a
concessão de preíerêncía permaneçam como se encontram.
(Pausa)

Está acordada a preferência.
Concedo a palavra ao Constituinta Jorge Hage para

explicar o teor da sua emenda.
O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presiden

te, por solicitação do eminente Relator Bernardo Cabral
e em atenção a S. Ex.a, abro mão de d-efender minha
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Agradeço a V. Ex.a e ao Relator, que fará uso da
palavra.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presid.ente,
o Relator manifesta-se favorável à emenda do Consti
tuinte Jorge Hage, cuja redação é a seguinte:

"É assegurada a partícípação, na forma e nos
prazos da lei, nos projetos de lei referentes às
diretrizes orçamentárias que concernem à defini
ção de prioridades e objetivos dos gastos públicos
e à forma de custeá-los, de entidades representa
tivas da sociedade que tenham jurisdição na
cíonal,"

Esta é uma emenda que realmente merece ser acolhi
da. Somos pela aprovação. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Com parecer favorável da Relatoria, passa-se à
votação. .

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Alfredo Oampos, Almir Gabriel, Artur da
Távola, Oarlos Mosconi, Celso Dourado, Oid Carvalho
Egídio Ferreira Lima, Fernando Gasparian, Fernand~
Henríqus cardoso, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João
Calmon, João Herrmann Neto, José Ignácio Ferreira, José
Paulo Bisol, José Serra, José misses de Oliveira, Mário
Lima, Nelson Carneíro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Vir
gildásio de Senna, Antonio Mariz, Euclides Scalco, João
Agripino, Jorge Hage, Octávio Elísio, Vilson Souza, Arnal
do Prieto, Edme Tavares, José Jorge, Antônio Carlos
Konder Reis, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, José
Mauríeío, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Gastone Righi,
Joaquim Bevilacqua, Francisco Rossi, Luiz Inácio Lula da
Silva, Plínio Arruda SampaJo, José Mazía Eymael, Harol
do Lima, Fernando Santana, e Jamil Haddad. Votaram
NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Antônio Britto,
Fernando Bezerra Coelho, José Geraldo, José Richa, Nilson
Gibson, Pimenta da Veiga, J'Üsé Tavares, Marcos Lima,
Alceni Guerra. Annibal Barcellos, Christóvam Chiaradia,
Enoc Vi-eira, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, Geovani
Borges, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, Joséé Lins,
José Lourenço, José Santana de Vasconcellos, Ricardo Fiú·
za, Jalles Fontoura, João Menezes, onas Pinheiro, Jo,~é

Tinoco Paes Landim, Simão Sessim, Benito Gama, Gerson
Peres: Adylson Motta, Bonifácio de Andrada e Afif Domin
gos. ABSTENÇÃO do Senhor Constituinte José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 50
Constituintes; votaram NÃO 32 Constituintes; absteve-se
de votar 1 Constituinte. Total 83 votos. O destaque foi
aprovado.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, quero manifestar meu protesto contra a
maneira como estão sendo conduzidos os trabalhos de
votação nesta Assembléia Nacional Constituinte. (Palmas)
Estamos fazendo um texto, que é um trabalho sério, e não
podemos votar uma emenda... Devo dizer a V. Ex.a que não
entro no mérito, se a emenda merece ser aprovada ou
não, mas acho que os Constituintes têm que ter o direito
de manifestar o seu ponto de vista, a favor ou contra, e,
pelo menos, tomar conhecimento do que está sendo
votado. Foi encaminhada uma emenda, o ilustre Relator
deu o parecer, ninguém pôde falar a favor ou contra e ela
foi colocada em votação. Com o major respeito que tenho
por V. Ex.a entendo que não pode contiunar o trabalho
dessa maneira.

O SR. PRESIDENTE (Fernando' Henrique Cardoso)
- Quero esclarecer à Casa que este Presidente não tinha
de pronto conhecimento do conteúdo da emenda. Co
loquei-a logo em votação porque ninguém se inscrevera
para encaminhar a matéria. Como ninguém havia pedido
a palavra para encaminhar contra, não tive modo re
gimental de agir diferentemente. Dei a palavra ao Rela
tor, que opinou favoravelmente.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Pr·e
sídente, com O devido respeito que V. Ex.a merece, essa
emenda sofreu tantas transformações de texto que
V. Ex.a deveria tê-la lído antes.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Quem leu o texto foi o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (FNnando Henrique Cardoso)
- Pois não, sr. Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Preciso es
clarecer aos eminentes Constituintes que a emenda foi
devidamente examinada e resguardada pelo Relator. "É
assegurada a participação, na forma e nos prazos da
lei". " Quem vai estabelecer a forma e o prazo para a
partícípação é a lei. E quem v·ai participar disso são enti
dades representativas da sociedade de jurisdição nacio
nal: conselhos de contabilidade e outros.

O SR. PRESiDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- Srs. Constituintas, V. Ex.as já votaram, já registraram
as objeções. A Mesa proclamou o resultado e já esclareceu
que procedera com absoluta isenção. Não tendo havido ne
nhum orador inscrito, concedi a palavra ao Relator, que
deu o parecer e leu a emenda antes de ser votada. Não
tenho forma regimental de alterar esse procedimento.
(Palmas)

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIÚZA - Sr. Pre
sidente, é evidente que já -estamos cansados. Proponho,
pois, O encerramento desta sessão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A questão já está resolvida. Peço a V. Ex.as não vol
tarem ao tema, porque não tem sentido regimental. O
Presidente pode até lamentar, no íntimo, que não haja
alternativa, mas de f.ato, não há.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS -'- Sr. Presidente,
pela ordJem. Eu gostaria de esclarecer que realmente
muitos Constituintes votaram sem eonhecímento de
causa, e entre eles está V. Ex.a., que afirmou não saber
qual era o teor da matéria em votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Até que o Relator tivesse lido a emenda. Quando per-
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gurrteí quem desejava fazer uso da palavra e ninguém o
quis, não tive alternativa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Pre
sidente, acho que o assunto que estamos tratando aqui
é muito importante. Ouvi de div-ersos colegas com assento
nesta Comissão declarações de que votaram sem conhe
cer a matéria em toda a sua extensão. Estamos votando
a Constituição do nosso País. Eu pediria a V. Ex.a, por
tanto, que repetisse a votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Já proclamei o resultado, Esclareço que o voto do oonstt
tuínte José Fogaça, para o registro nos Anais, é SIM.

Destaque n.0 6335-87 Emend3{ n.o ES
28115-1, do Sr. Bonifácio de Andrada "que modi
fica o art. 221, § 1.0 e § 2.° do Substitutivo n.o 1
(art. 187, § 1.° do Substitutivo n,? 2". (397.a vota
ção)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Passamos à díscussão do pedido de preterêneía para
o Destaque n.o 6335, do Constituinte Bonifácio de An
drada.

Peço a V. Ex.as prestarem atenção ao que está sendo
votado.

Em votação. Os Srs. Constituintes que estiverem de
acordo permaneçam como se encontram. (Pausa) Apro
vado o pedido de prererêneía.

Tem a palavra o Constô.tuinte Bonifácio de Andrada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
Sr. Presldente, Srs. Constituintes, nossa emenda diz

respeito ao art. 187 e à comissão místa que ali está de
finida nos §§ 1.0 e 2.°

No tocante ao § 2.9, pedimos a atenção dos eminen
tes colegas para a sua redação. Em príncípío, este pará
grafo contém matéria regimental, mas, a nosso ver, tem
o grave ínconvenãente de colocar na oonstttuíção, em
termos rígidos e claros, um mecanismo que vai resultar
na discriminação entre certos Deputados 'e Senadores,
que passarão 18, ser conhecidos como Senadores e Depu
tados Ide primeira classe para assuntos orçamentários e
Deputados e Senadores de tereeíra, quarta ou quinta
classe para assuntos orçamentáríos.

O § 2.° reza o seguinte:
"§ 2.° - Somente na Comissão poderão ser

orerecídas emendas, sendo conclusívo e final o
seu pronuneiamento, salvo se um quinto dos
membros da Câmara Federal ou do Senado da
República requerer a votação em plenário."

Quer dízer, os Deputados e Senadores da Comissão
Mista apresentarão, dentro dessa Comissão, suas emen
das com uma assinatura, e serão aprovadas ou rejeita
das. Mas os Deputados 'e Sen3Jdores fora da Comissão
Mista, para levarem [ao plenário suas emendas - já que
a d-ecisão da Comissão Mista é conclusiva e definitiva 
precisarão de assinaturas de um quinto dos membros
das oasas. Quer dizer, teremos Deput:lidos e Senadores
que, com uma assínatura só, resolvem suas iniciativas
dentro da COmissão Mista e teremos Deputados e Sena
dores, fora da Comissão Mista, que precísarão de assi
naturas de um qudnto de Parlamentares para ver suas
reivíndícações e propostas examinadas 'Pelo Plenário e
por este aprovadas ou rejeitadas.

Admitimos que esta técnica possa ser :posta no Re
gimento se os Deputados ou Senadores assim o enten
derem, mas esta modalidade de apreciação dia matéria
orçamentária colocada na Constituição sígnífiea a carta
Magna brasíleína discriminar todos os Deputados e Se
nadores que não venham a participar da Comissão Mista.

Sr. Presidente, eminente Relator, 'Peço que a nossa
emenda seja votaida com a exclusão das palavras "po-

derão ser", de modo que a redação para o § 2.0 é a se
guinte:

"As emendas ao projeto de orçamento serão
apresentadas na Comissão Mista e apreciadas
pelo Plenário do Congresso Nacional na forma
regimental."

Durante o pronunciamento do Sr. Bonifácio de
Andrada, o Sr. Fernando Henrique cardoso, Quar
to-Více-Presídente, deíxa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Jarbas Passarinho,
Terceiro-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
ja fez esta alteração 'em tempo oportuno, consta do
documento que está sobre a mesa.

O SR. CONSTITUINTE BONIFAOIO DE ANDRADA 
Muito obrigado. O § 1.0 contínua existindo. A Comissão
Mista será 'Permanente, de acordo com o § 1.0, e terá
exeepeíonaís e avultadas atribuições. Apenas mantemos o
§ 2.° ida nossa emenda. O § 1.0 é matéria de fiscalização
financeira. A Comissão, repito, será permanente, de aeor
do com o § 1.0

Não estamos [alterando o § 1.0, nobres Constituintes
José.Jorge e José Serra. Estamos mantendo o § 1.0, apesar
de ele ter, a nosso ver, algumas inconveniências. O que
estamos alterando é o § 2.°, para que não haja discrimi
nação contra Deputados e Senadores, na sua grande maio
ria.

Se o § 2.° permanecer como está teremos uma eomís
são mista mais forte do que o Congresso Nacional, em
matéria orçamentária. Estamos criando aqui um supra
órgão orçamentário paro discriminar o próprio Congresso
Nacional. Por isso, Sr. Presidente, pedimos o apoio dos
nobres Constituintes para a nossa emenda, que vem cor
:rigir o texto constitucional. Em vez Id,e manter o texto
constitucional que está no Substitutivo, igual ao da Emen
da n.o 1, de 1969, fizemos uma alteração que democratiza
o processo, o mecanismo orçamentário.

Fazemos um apelo ao eminente Relator, o brilhante
Constituinte Bernardo Oaoral, a quem o País já deve
grandes servâços, no sentido de que ouça as nossas pon
derações e dê o seu 'Parecer e o seu voto favoráveis à
nossa proposição. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte José Serra para encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE JOS'É SERRA - Sr. presidente,
Srs. COnstituintes, venho à tribuna encaminhar contra a
emenda do nobre Oonstituinte Bonifácio de Andrada.

A idéia básica do capítulo orçamentário do Substitu
tivo do Relator é que o Poder Legislativo disponha de uma
comissão mista permanente na área orçamentária com
força para expressar sua posição na discussão do proces
so orçamentário. A minha experiência pessoal, inclusive
antes de chegar a esta Casa, foi no Executivo, precisa
mente na área de elaboração orçamentária na Secretaria
de Planejamento de São Paulo. E uma coisa essencial que
depreendí daquele período foi que falta ao Lel2'islativo
informação. É preciso que a Casa Legislativa est~Ja'pre
parada, informada e tenha mecanismos de conhecimento
e intervenção no processo orçamentário efetivo. Se não
tivermos uma comissão mista permanente e forte, essa
capacidade não será desenvolvida. Esse aspecto é funda
mental. A emenda do Constituinte Bonifácio de Andrada
determina que as emendas sejam encaminhadas à COmis
são Mista, mas que sej am apreciadas pelo Plenário. >

No Projeto do Relator, as emendas serão encaminha
das à Comissão Mista pelos Parlamentares. Se a Comis
são Mista não as aceitar, os Parlamentares poderão re
querer, com um quinto de assinaturas a votação em Ple
nário. De alguma maneira, já estaremos fazendo um
processo seletivo e com critérios que darão mais força à
participação do Parlamento. Em 1964, no último ano de
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regime democrático no País, havia mais de 100 mil emen
das para serem apreciadas pelo Plenário. No final, no
processo de negociação, o Executivo as aceitava e simples
mente não as cumpria. Elas eram incluídas no orçamen
to, e este não era cumprido.

Há uma frase famosa do Ministro San Thiago Dantas,
quando, no Ministério da Fazenda, foi procurado por um
Deputado que dizia: "Ma.s a minha emenda foi aprovada.
Está no Orçamento". O Minístro respondeu: "Está no
Orçamento, mas não temos verbas."

Então, no fundo, aumenta-se o poder díserlcíonáric do
Executivo. O que aparentemente parece dar um carater
mais democrático, na verdade aumenta a possibilidade
de manipulação do Legislativo pelo Executivo. Para que
evitemos isto é preciso que o Legislativo tenha uma comis
são forte. O Regimento disporá sobre 'Como a comissão se
organizará, se ela poderá ou não se transformar numa
comissão ditatorial. Não vejo por que isso significa ter
Deputado de primeira e de segunda classe. Não necessa
riamente. Podemos ter mandatos curtos na comissão.
Podemos realmente criar uma infra-estrutura básica que
dê sustentação ao trabalho da comissão. A emenda do
Constituinte Bonifácio de Andrada nos remete à realidade
orçamentária pré-84. Temos de evitar tanto a realidade
orçamentária da Constituição de 1967 como a da anterior
a 1964, que, na verdade, favorecia a manipulação do Le
gislativo pelo Executivo.

Por isso é que encaminho enfaticamente - e esta
questão é essencial para o fortalecimento do Legislativo
- pela manutenção do texto do Relator e contra a emen
da do nobre Constituinte Bonifácio de Andrada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
encaminhar a favor, tem a palavra o Constituinte Gérson
Peres.

O SR. CONSTITUINTE GÉRSON PERES - Sr. Pre
sidente queria alertar os prezados colegas no sentido de
que a Constituição cria as comissões e o Regimento disci
plina seu funcionamento.

Ora, estamos exagerando na elaboração das normas
constitucionais. Estamos pretendendo criar uma Comissão
Mista, que tenha regras de funcionamento na Consti
tuição.

Pediria aos colegas que aprovassem a emenda do oons
tituinte Bonifácio de Andrada, que é muito singela: cria a
Comissão e remete o seu funcionamento para o Regimento
Interno do Congresso Nacional.

Era o que queria lembrar aos colegas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a pa
lavra o Relator Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) - Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, o § 2.° do art. 187 do
projeto estabelece:

"Somente na Comissão poderão ser oferecidas
emendas, sendo conclusivo e final o seu pronun
ciamento, salvo se um quinto dos membros da Câ·
mara Federal ou do Senado da República requerer
a votação em plenárío. Será considerada aprovada
a matéria acolhida nas duas Casas."

Essa é a regra. A emenda do nobre Constituinte Boni
fácio de Andrada propõe a seguinte alteração:

"As emendas ao projeto de orçamento serão
apresentadas na Comissão Mista e poderão ser
apreciadas pelo Plenário do Congresso Nacional
na forma regimental."

Duas afirmações que aqui foram feitas precisam de
esclarecimento. O nobre Constituinte Bonifácio de Andra
da declarou, naturalmente por equívoco, que s6 os mem-

bros da Comissão Mista poderiam apresentar emendas.
Neste particular, a redação do Projeto coincide com a re
dação da emenda. Estou-me referindo à declaração do nobre
Constituinte Bonifácio de Andrada. Devo, como Relator·
Adjunto, merecedor da confiança do Sr. Relator·Geral, aten
tar para todas as afirmações feitas, até por respeito àqueles
que as fizeram. Então não há nenhuma diferença. Disse
aqui também que as emendas de acordo com o Projeto,
não viriam ao Plenário. O que o Projeto estabelece, no
§ 2.° do art. 187, é o seguinte:

" . .. sendo conclusivo e final o seu pronuncia
mento, salvo se um quinto dos membros da Câ
mara Federal ou do Senado da República requerer
a votação em Plenário. Será considerada aprovada
a matéria acolhida nas duas Casas."

O critério de se estabelecer um quorum para que a
emenda examinada pela Comissão Mista venha a Plenário
é anulado, suprimido na emenda do Sr. Constituinte Boni
fácio de Andrada? Não, porque a emenda diz, na sua
parte final:

"e poderão ser apreciadas pelo Plenário do
Congresso Nacional, na forma regimental".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Quero
chamar a atenção do Relator para o fato de que a emenda,
como está colocada aqui, é diferente da que S. Ex.a está
lendo. Houve alteração. O § 2.° diz:

"As emendas ao projeto de orçamento serão
apresentadas na Comissão Mista e apreciadas pelo
Plenário."

Entre a publicação e a leitura, S. Ex.a., da tribuna,
fez a modificação.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) - Faço
a correção de pronto, Sr. Presidente. Estava-me valendo da
publicação das emendas e não tinha a emenda que foi al
terada regimentalmente pelo nobre Deputado Bonifácio de
Andrada. Mas o meu argumento de modo algum é alterado
pois o que foi afirmado aqui é que as emendas não viriarr{
a Plenário. E; pelo projeto, as emendas virão a Plenário,
desde que um quinto dos Srs. Deputados ou Senadores o
requeiram. É uma garantia, porque a Constituição já esta
belece que as emendas virão a Plenário desde que preenchi
da esta condição.

Finalmente, devo rogar à Comissão que atente para
uma circunstância. É que, pelo projeto, a lei orçamentária
será examinada, no todo e quanto às emendas, por uma
comissão mista. Mas, a deliberação será tomada numa e
noutra Casa, concomitantemente. Foi a forma adotada pelo
projeto. E a emenda de autoria do nobre Sr. Deputado
Bonifácio de Andrada diz que as emendas serão aprecia
das pelo Plenário do Congresso Nacional. Então, ela se
contrapõe ao sistema que foi estabelecido no projeto. Ha
verá uma comissão mista, perante a qual qualquer congres
sista poderá apresentar as suas emendas. Esta comissão
dará parecer sobre as emendas e chegará a uma decisão
final se um quinto dos Deputados ou Senadores não re
querer que elas venham à Plenário. Mas elas não virão
ao Plenário do Congresso Nacional para que haja uma
ampla discussão sobre a lei orçamentária e para que a
deliberação obedeça ao princípio bicameral. Elas trami
tarão concomitantemente na Câmara e no Senado.'Em ra
zão desses argumentos é que, em nome do Sr. Relator-Geral,
me manifesto favoravelmente à manutenção do projeto e
contrariamente à aprovação da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu pe
diria aos Srs. Constituintes evitarem as reclamações que
se observaram quando da votação anterior. Acho que a ma.
téria está bem explicada. Vamos fazer a coleta de votos.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA _
Sr. P:;eside~t.e, uma questão de"or~em. Considerando que
esta e matéria da maior ímportãnoía, o Constituinte Boni
fácio de Andrada vai propor uma solução a V. Ex.a.
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o SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA
Sr. Presidente, o nobre Constituinte Egídio Ferreira Lima,
ao lado dos Constituintes José Serra e José Jorge, estão
propondo, com base na nossa emenda, uma modificação
que, a nosso ver; de nossa parte, é satisfatória. O § 2.0
passaria a ter a seguinte redação: "O Regimento Comum
do Congresso Nacional disporá sobre a matéria mencio
nada neste artigo".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sr. Cons
tituinte, infelizmente não posso acolher tal proposta. Ainda
que houvesse unanimidade em relação à sua apresentação,
ela encerraria uma violência contra aquilo que tem sido
a regra adotada aqui. Não posso inovar a matéria. Ela
fica entre a proposta de V. Ex.a e a do texto do Relator.

Vou colher os votos.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur da
Távola, Celso Dourado, Cid Carvalho, Fernando Gasparian,
José Geraldo, José Ulísses de Oliveira, Nelson Carneiro,
Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo
Ramos, Virgildásio de Senna, Antonio Mariz, João Agripino,
Jorge Hage, Octávio Elísio, Alceni Guerra, Annibal Bar
cellos, Christóvam Chiaradia, Enoc Vieira, Eraldo Tinoco,
Geovani Borges, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, José
Lins, José Lourenço, José Santana de Vasconcellos, Jalles
Fontoura, João Menezes, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Paes
Landim, Benito Gama, Gerson Peres, Jarbas Passarinho,
Adylson Motta, Bonifácio de Andrada, José Maurício, Ly
sâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gastone Ri
ghi, Joaquim Bevílaequa, Haroldo Lima, José Maria Eymael,
Jamil Haddad. Votaram NliO os seguintes Senhores Cons
tituintes: Alfredo Campos, Almir Gabriel, Bernardo Cabral,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando
Henrique Cardoso, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, Joã?
Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José Paulo BI
sol, José Richa, José Serra, Manoel Moreira, Mário Lim~,
Nelson Jobim, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Rodn
gues Palma, Euclides Scalco, José Tavares, Marcos Lima,
Vilson Souza, Arnaldo Prieto, Edme Tavares, Francisco Dor
nelles, José Jorge, Ricardo Fiúza, Simão Sessim, Antônio
Carlos Konder Reis, José Luiz Maia, Plínio Arruda Sampaio,
Afif Domingos, Fernando Santana.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 49 Constituintes;
votaram NAo 35 Constituintes. Total 84 votos. O destaque
foi aprovado.

Estamos ao fim do tempo destinado à reunião que seria
a terceira de hoje. Na verdade, houve prorrogação da se
gunda sessão até este momento. Temos ainda 3 destaques
de concordância de todos os Líderes e mais 20 pedidos de
preferência de plenário.

IH - SUSPENSliO DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Presi

dência vai suspender os trabalhos, convocando os Senho
res Constituintes para a continuação da presente reunião,
amanhã, 8-11-87, às 9:00 horas.

Está suspensa a reunião.
(Suspende-se a reunião às 23:00 horas)

EM 8 DE NOVEMBRO DE 1987
Presidência dos Srs.: Aluízio Campos, Primeiro-Vice

Presidente' Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presidente;
Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNlAO
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo

número regimental, declaro reaberta a reunião.

11 - EXPEDIENTE
Do Sr. Líder do PMDB:

Ofício n.° 250/87
Brasílía, 8 de novembro de 1987

Excelentíssimo Senhor
Senador Afonso Arinos
DD. Presidente da Comissão de Sistematização
Nesta

Senhor Presidente:
Informo a Vossa Excelência que a bancada dos Su

plentes do PMDB na Comissão de Sistematização, através
de acordo entre seus membros, estabeleceu ordem de ins
crição para as votações daquela Comissão, para o Título
vn - Da Ordem Econômica e Financeira, conforme re
lação anexa.

Sem outro particular, reitero a Vossa Excelência votos
de estima e cordial apreço. - Senador Mário Covas, Líder
do PMDB na Assembléia Nacional Constituinte.

RELA:ÇAO DA ORDEM DOS SUPLENTES PARA O

TíTULO VII

Albano Franco - João Agripino - Vicente Bogo 
Euclides Scalco - Délio Braz - Antônio Mariz - José
Carlos Grecco - Roberto Brant - Chagas Rodrigues 
José Costa - Marcos Lima - Márcio Braga - Vilson
Souza - José Tavares - Uldurico Pinto - Nelson Wede
kin - Octávio Elísio - Jorge Hage.

IH - ORDEM DO DIA

VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTITUIÇãO
TíTULO VI - (fim)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo
número regimental, declaro reiniciados os nossos traba
lhos, para prosseguirmos na votação de destaques rela
tivos ao Título VI do Projeto Constitucional.

Destaque n,? 6835-87 - Emenda n.O 34200-2,
do Sr. José Serra, "que adita parágrafo ao art.
221 do Substitutivo n.o 1 (art. 187 do Substitu
tivo n.O 1)".

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O primeiro
Destaque é o de n.o 6835, de autoria do nobre Constituinte
José Serra, relativo à Emenda n,v 34200-2. S. Ex.a pretende
modificar o texto do § 8.0 do art. 187, cujo teor é o so
guínte:

"§ 8.0 Os acréscimos relativos a veto, emen
da ou rejeição do projeto de orçamento anual,
que restarem sem despesas correspondentes no
derão ser utilizados, conforme o caso, mediante
créditos especiais ou suplementares, com prévia
e específica autorização legislativa."

A emenda visa substituir a palavra "acréscimos" por
"recursos".

Em votação O requerimento de preferência.
Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa)
Está aprovado.
Tem a palavra o eminente autor do destaque, Cons

tituinte José Serra, para o encaminhamento da SUa pro
posição.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presi
dente, Srs..Constituintes, trata-se mais de uma correção
de redação, porque o § 8.0 do art. 187 diz:

"Os acréscimos relativos a veto, emenda ou
rejeição do projeto de orçamento anual, que res-
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tarem sem despesas correspondentes poderão ser
utilizados, conforme o caso, mediante créditos
especiais ou suplementares, com prévia e espe
cífica autorização legislativa."

Ora, o termo correto não é "acréscimo". Isto significa
que sobra algum recurso, devido a alguma emenda, algu
ma rejeição, ou algum veto. Então, o termo correto não
seria "acréscimo"; o termo correto seria: "os recursos re
lativos a veto, emenda ou rejeição do projeto de orça
mento que restarem sem despesas correspondentes."

Então, trata-se apenas de introduzir um termo mais
apropriado, "recursos"; quer dizer, trocar "acréscimos"
por "recursos". li: nada mais do que isto. Creio que basta
examinarmos a redação para ver que é uma questão evi
dente; talvez isto não necessite entrar em votação, apenas
uma correção de redação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ PAULO BISOL - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra, pela ordem, o Sr. Consttiuinte José Paulo Bisol.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ PAULO BISOL - Sr.
Presidente, é uma simples questão de redação e é de uma
evidência tão gritante que poderíamos ganhar tempo não
votando.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Exatamen
te! Tem a palavra o Sr. Relator, porque se considerar uma
questão de redação final e o compromisso de aceitar a
sugestão do Constituinte José Serra, acho que podemos
transferi-la para a redação final.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente, o Constituinte José Paulo Bisol tem absoluta razão,
o problema é redacional e a relatoria acolhe a emenda.
(Palmas)

Destaque n,? 01460-87 - Emenda n.? 32475-6,
do Sr. Arnaldo Prieto, "que modifica o art. 222
inciso 11 do Substitutivo n,? 1 (art. 188 inciso 11
do Substitutivo n.? 2)".

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passamos
ao Destaque de n.? 1460 de autoria do ilustre Constituinte
Arnaldo Prieto, sobre a Emenda de n.o 32475. S. Ex.a
propõe introduzir a palavra "diretas" no inciso II do art.
n.v 188.

Em votação o requerimento de preferência.
Os Srs. Constituintes que o aprovam, queiram per

manecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
Tem a palavra o nobre Constituinte Arnaldo Prieto,

para o encaminhamento.
O SR. CONSTITUINTE ARNALDO PRIETO - Sr.

Presidente, Srs. Constituintes, o destaque é de minha au
toria, mas a emenda é do eminente Constituinte Manoel
Moreira -e visa a uma pequena correção com o acrescen
tamento da palavra "diretas". Diz o art. 188, inciso II:

Art. 188. "são vedados:
II - a realização de despesas ou a assunção

de obrigações que excedam os créditos orçamentá
rios ou adicionais;"

Com isto, o Governo federal se vê impedido de con
ceder avais porque é também uma assunção de obriga
ção. Então, colocando a palavra "diretas" permitimos que
sejam concedidos avais ou garantias ou fianças, dentro
das normas já previstas na constituição; nas atribuições
do Senado Federal. Esta é a proposta do Constituinte Ma
noel Moreira.

Creio que ficaria melhor a redação, se no final se
acrescentasse, em ver do termo "diretas", logo depois de
"a obrigação" Se acrescentasse a expressão: "ressalvadas
as garantias"; ou avais, ou fianças. Era só isso o que
eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 
Sr. Presidente pela ordem! (Assentimento da Presidência)
QUàl·o artigo e o inciso a que se refere a emenda?

O SR. PiRESIDENTE (Aluízio Campos) - Artigo n. o 188,
inciso II.

Não há oradores inscritos para se pronunciar contra
riamente. Peço a opinião do Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, esta emenda está no mesmo caminho da emenda an
terior, do Constituinte José serra, e a Relatoria acolhe a
emenda do COnstituinte Manoel Moreira,

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Fica trans
ferido o texto da emenda para a redação final.

Destaque n,? 6136-87 _ Emenda n.o ES
31260-0, do Sr. Antônio Carlos Konder Reis, "que
adita ao art. 222, inciso IV, as letras "a" e "b" do
Substitutivo n.o 1 (art. 188, inciso IV alíneas, do
Substitutivo n.? 2)". (398.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Temos agora
um requerimento de destaque de autoria do Constituinte
Antônio Carlos Konder Reis, sobre a Emenda n.O 31260.

Os srs. Constituintes que O aprovam, queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Aprovado o requerimento de destaque.
A emenda versa sobre o art. 188, inciso IV. É uma

emenda modificativa.
Tem a palavra o nobre Constituinte Antônio Carlos

Konder Reis, para encaminhamento, pedindo que inicial
mente esclareça o texto e as modificações que deseja in-
tro-duzir. -

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, sras, e Srs. Constituintes:

Pelo sistema do projeto, todas as vinculações de recei
tas de impostos à órgãos, fundo ou despesa, estão suprimi
das, com exceção da vinculação para a manutenção e de
senvolvimento do ensino. A emenda que tive a honra de
apresentar abre uma outra exceção, relativamente, à vin
culação de receita para garantir operações por antecipa
ção da receita. Este é o sentido da emenda. Os Municí
pios, os Estados, quando da realização de operações por
antecipação da receita, eles necessitam freqüentemente
de' vincular parte da receita para poderem fazer a ope
ração. Essa é a exigência dos Bancos oficiais e também dos
Bancos particulares. A emenda visa apenas permitir que
se possa, nas operações por antecipação da receita, na for
ma estabelecida pela Constituição, com as ressalvas esta
belecidas pela Constituição, se fazer a vinculação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não há ora
dores inscritos para encaminhamento contra de maneira
que passamos à votação. Peço a palavra do 'Sr. Relator.

O SR. iRELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente, em verdade ao que ouvi, pelo assentimento do Cons
títuínta José Serra, isso deve ser mais um problema téc
mco ...

O SR. CON.STITUINTE GERSON PERES - Gostaria
de um esclarecímento. Essa emenda do Constituinte An
tônio Carlos Konder Reis tem três itens: o a, o b e o § 6.0 •

Pergunto se '8. Ex.a vai considerar, ou considerou antes
da votação, apenas o item b.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - O requerimen
to de destaque, de acordo com as normas aprovadas pela
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COmissão, solicita a votação apenas do item b: a prestação
de garantia às operações de crédito, por antecipação da
receita, previstas no inciso I do § 6.0 do art. 220, desta
Constituição.

O requerimento é expresso, nobre Sr. Constituinte
Gerson Peres, solicitando a votação apenas da letra b,

O SR. CONSTITl.imTE GERSON PERES - Muito
obrigado.

O SR. CONSTITUINTE JOS~ SERRA - Permite-me,
Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Pois não!
V. Ex.a tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JO~ SERRA - A emenda do
Constituinte Antônio Carlos Konder Reis é bastante opor
tuna uma vez que o texto da maneira como estava, proi
bia ~inculação de recursos para créditos de antecipação de
receita e portanto, inviabilizava a realização de créditos
de antecipação de receita, 'que são vinculados à própria
receita que será arrecadada no futuro.

~ uma complementação, a meu ver, indispensável ao
texto.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O Consti
tuinte José Serra apóia integralmente a emenda do Cons
tituinte Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente, concede-mil a palavra?

O SIR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Pois não,
tem a palavra o nobre Constituinte Celso Dourado.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente, considero a emenda boa, mas tenho uma preo
cupação: essas operações são feitas em final de mandato,
como ultimamente está ocorrendo. Há poucos dias, peguei
uma Ordem do Dia do Senado Federal e fiquei impressio
nado com o número de prefeituras que estão pleiteando
empréstimos junto à Caixa Econômica Federal no último
sexto ano do mandato, ultrapassando, sem dúvida alguma,
o limite de seu mandato por dose anos, comprometendo o
ICM e, no final de mandato, o comprometimento ou o
compromisso maior desses prefeitos, em geral, é com o pe
ríodo eleitoral, com as eleições.

Tenho a impressão de que deveria haver alguma obser
vação na lei nesse sentido. Isso, no início do mandato,
pode ser bastante significativo para o município, para a
comunidade, mas em final de mandato, não.

O que está ocorrendo ultimamente são inúmeras as
prefeituras, prefeituras que estão sendo mal admínístra
das cujos recursos estão sendo malbaratados e aSSIm mes
mo' estão com prol etos conseguindo uma importância
muito grande, importâncias vultosas mesmo, junto à Cai
xa Econômica Federal.

Gostaria de chamar a atenção de que o Senado Fe
deral deveria observar esse aspecto, que acho bastante
problemático.

Durante o pronunciamento do Sr. Celso Dou
do o Sr. Alumo Campos, Primeiro-Vice-Presi
de~te deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da peio Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pass:;rinho) - Tomo a
declaração de V. Ex.a como um encaminhamento contra.

O SR. CONSTITUINTE INOC:ÊlNCIO gLIVEffiA - Sr.
Presidente, gostaria ~e dizer, nesta reumao, q\?-e concordo
em grau gênero e numero com o nobre oonstítuínte Cel
so Dourado, porque o,s emprés~i~os d~s prefeituras de~er~
se-iam cingir ao período admínístratívo _de se\?-~ prefeitos
e, assim sendo, não pode esta Oonstítuíção facilitar a que

os prefeitos, no último ano, façam antecipações que vão
comprometer o período administrativo do seu sucessor.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Precisa
mos pôr ordem na Casa - ou temos inscrição para falar a
favor ou contra, Ou faremos ",pinga-fogo". Isto não está
certo, não aceito.

O SR. CONSTITUINTE C~SAR MAIA - Sr. Presidente,
peço a palavra para um pequeno esclarecimento.

O SR. PiRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex,a.
quer um esclarecimento do Relator ou do autor da emen
da? Porque. desta forma, ficamos fazendo um diálogo-de
bate, Constituinte César Maia.

O SR. CONSTITUINTE C~SAR MAIA - Gostaria ape
nas de lembrar que bastaria ao Sr. Constituinte apresentar
emenda impedindo o endividamento nos últimos seis me
ses; S. Ex.a. pode apresentar emenda ao Plenário neste
sentido; não pede é impedir o endividamento do setor
público,

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Isto foi resul
tado de longa reunião havíada com os Secretários de Fa
zendas estaduais, com os Constituintes José Serra, Fran
cisco Dornelles, inclusive com o Senador Virgílio Távora,
do que originou o art. 186.

Pediria ao eminente Constituinte Celso Dourado que
acompanhasse o Constituinte Inocêncio Oliveira. (Pausa)

Sr. Presidente, por isto é que, depois, reclamam da
Relataria que não há esclarecimento.

O art .186, § 6.°, inciso I do Substitutivo - eu estava
dando estes dados ao eminente Constituinte Antônio Car
los Konder Reis, porque na sua emenda ainda estava o
artigo anterior - resolve e disciplina o assunto, quando
diz:

"A lei orçamentária anual compreenderá..."
Vêm os incisos, e o § 6,° reza:

"A lei orçamentária anual não conterá dispo
sitivo estranho à previsão da receíta e à fixação da
despesa, não se incluindo na proibição:

I - a autorização para abertura de créditos
suplementares e contratação de operações de cré
dito, inclusive por antecipação de receita; estas
não excederão a terça parte da receita total esti
mada para o exercício financeiro e, até trinta
dias depois do encerramento deste, serão obriga
toriamente liquidadas;"

No parágrafo anterior, com a fixação da lei orçamen
tária anual, foi a forma que encontramos de brecar esta
inquietação que tinha o Constituinte Celso Dourado, que
tinha razão em fazer o seu esclarecimento, como também
o Constituinte Inocêncio Oliveira, quando tivemos a opor
tunidade de esclarecer.

Sr. Presidente, a proibição já está feita no Substituti
vo. Era o esclarecimento da Relatoria, votando favoravel
mente à emenda.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA
Sr. Presidente, peço a V. Ex.a a palavra para uma decla
ração, com fundamento no art. 55 do nosso Regimento
Interno.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem a palavra.
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o SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA
Sr. presidente, a declaração que quero fazer é que votarei
favoravelmente à emenda apresentada pelo nobre Relator
Antônio Carlos Konder Reis. Todavia, reservo-me a, no
plenário, votar contra o dispositivo constante da matéria
votada, porquanto considero um êxito extraordinário na
história administrativa de nosso Pais, a vinculação dos
recursos do Fundo do Imposto Único sobre Combustível,
expresso na Lei Jopert, como instrumento absolutamente
necessário a manter-se em funcionamento a rede rodofer
rovíáría de nosso País. O Brasil hoje, para reparar qual
quer rodovia, tem que tomar dinheiro no Banco Mundial.
O quadro é desolador. A instituição do caixa único na
República reduziu o sistema viário a uma degradação de
toda a rede até o limite da sua capacidade de utilização.

Quero deixar registrado que, em votando favoravel
mente à emenda apresentada pelo eminente Constituinte
Konder Reis, votarei em plenário, quando a matéria for
discutida, pela vinculação dos recursos do Fundo Rodoviá
rio Nacional.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tenho
admiração pela vocação regimental do Constituinte Vir
gíldásío de Senna, mas havemos de 'concordar que S. Ex.a
invocou em seu favor o art. 55, que diz:

Art. 55. O Constituinte poderá fazer uso da
palavra:

I - para retificar a Ata.
- Não é o caso -

II - para breves comunicações ou para foca
lizar temas de interesse constitucional, na forma
do disposto no § 2.° do art. 34 deste Regimento.

- Não é o caso -

lU - pela ordem, para reclamação quanto à
observância do Regimento ou quanto aos serviços
administrativos, para esclarecimentos sobre a or
dem dos trabalhos ou para levantar Questão de
Ordem.

- Não é o caso também -

IV - para discutir proposição;
- É o caso, mas não se inscreveu -

V - para encaminhar votação.
Seria o caso, mas não se inscreveu em tempo. S. Ex.a

usou um artifício e o Regimento lhe permitiu por citação
do n.9 55. (Risos)

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Almir Gabriel, Aluízio Campos, Antônio Britto, Bernardo
Cabral, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho,
Fernando Gasparian, Haroldo Sabóia, João Calmon, José
Fogaça, José Paulo Bisol, José Richa, José Serra, José
Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Raimundo Bezer
ra, Renato Vianna, Sigmaringa Seixas, Vírgíldásío de Sen
na, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Euclides Scalco,
João Agripino, José Tavares, Uldurico Pinto, Vilson Souza,
Annibal Barcellos, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia,
Edme Tavares, Eraldo Tinoco, Geovani Borges, José Lins,
Jalles Fontoura, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Mozarildo
Cavalcanti, Simão Sessim, Valmir Campelo, Benito Gama,
Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas Passa
rinho, José Luiz Maia, José Maurício, Cesar Maia, Luiz
Salomão, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Beví
lacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio,
Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Haroldo Lima, Fernan
do Santanna e Jamil Haddad. Votaram NAO os seguintes
Constituintes: Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Nilson
Gibson, Délio Braz, Inocêncio Oliveira, José Lourenço,

João Menezes e Virgílio Távora. ABSTENÇAO: Senhor
Constituinte Darcy Pozza.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 61 Constituintes;
votaram NãO 8 Constituintes; absteve-se de votar 1 Cons
tituinte. Total: 70 votos. O Destaque foi aprovado.

Destaque n.? 6521-87, do Sr. Aluízio Campos,
"que suprime parcialmente o art. 164 "caput" e
totalmente o Parágrafo único do mesmo artigo".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
mesa, requerimento de preferência para o destaque que
pede supressão parcial do caput do art. 164 e de seu Pará
grafo Único, de iniciativa do Constituinte Aluízio Campos.

Os Srs. Constituintes que a aprovam, queiram per
manecer sentados. (Pausa)

Aprovada a preferência.
Tem a palavra o Sr. Constituinte Aluízio Campos,

para defender seu Destaque.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

O art. 164 estabelece:
"Compete, ainda, aos Municípios instituir,

como tributo, contribuição de custeio de obras ou
serviços resultantes do uso do solo urbano ... "

E estabelece, no Parágrafo Único:
"A contribuição prevista neste artigo tem por

li~ite global o custo das obras ou serviços."
Mas, no caput do art. 164, depois da palavra "urbano",

há um casuísmo que, no meu entender, deve ser elimina
do do texto:

" . .. exigível de quem promover atos que ím
'plíquem aumento de equipamento urbano em área
determinada, a ser graduada em função do custo
desse acréscimo.

Entendo que essa matéria deve ser deixada à com
petência do legislador municipal, que quando instituir a
contribuição de custeio naturalmente determinará os cri
térios que devem ser observados para cobrança do tributo.
Na minha. emenda, proponho supressão parcial a partir
da palavra "urbano", de modo que o texto ficaria com a
seguinte redação:

"Compete aos Municípios instituir, como tri
buto, contribuição de custeio de obras ou serviços
resultantes do uso do solo urbano."

Subsistindo o Parágrafo único.
. . "A contribuição prevista neste artigo tem por

Iímíte global o custo das obras ou serviços."
Creio que assim entramos na política de enxugamento

do texto constitucional, retirando dele os casuísmos que
se tornam desnecessários para o estabelecimento da nor
ma genérica. Minha emenda visa apenas contribuir para
tornar mais simples e respeitar mais a atribuição do
Poder municipal e estabelecer os critérios de cobrança na
lei institutiva do tributo. (Muito bem)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Constituinte José Serra, para encaminhar
contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presidente
Sr.as e Srs. Constituintes: '

Encaminho contra, não obstante entender o propósito
do Constituinte Aluízio Oampos, de simplificar o texto e
remeter à legislação ordinária o tratamento mais espe
cífdco do assunto. Acontece que a parte suprimida por
S. Ex.a, realmente, pode prejudicar o próprio eonceíto de
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contribuição que se quer introduzir aqui, de "um novo tri
buto" que fica comprometido.

O texto diz:
"Compete, ainda, aos Municípios instituir,

como tributo, contribuição de custeio de obras ou
serviços resultantes do uso do solo urbano."

Se permanecesse apenas até a palavra "urbano", o
texto ríoana prejudicado porque, 'em seguida, o caput do
artigo esta-belece, primeiro, de quem é e:xJigível essa con
tribuição. Então, é muito ill:llJportante estabelecer o ente
que é passível de fazer a contribuição pelas obras ou ser
viços resultantes do solo urbano..Será quem promover ~tos
que impliquem aumento de equípamento urbano em area
determinada. Se 'eu nao estabelecer ISSO, ficareI co~ um
trdbuto absolutamente indefinido que poderá ser apllcado
nas situações mais diversas e díferencíadas, inclusive com
abusos em relação '00 contribuinte.

Finalmente, Sr. presidente, estabelece um critério que
é muito importante, inclusive como proteção ao contrd
buinte a ser graduada 'em função do custo desse acrés
cimo que resultar. Portanto, eu opta-ria por manter o tex
to tal como está.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) - A Re
lataria é contra.

O SR. CONTRmUINTE ALUíZIO CAMPOS Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (JraJrbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Constituinte Aluízio Campos, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO "cA:M:POS - Sr. Pre
sidente o Constituinte José Serra é especíalísta 'em ma
téria t~ibutária. Achava eu ser desnecessário o acréscimo,
mas S. Ex.a acha: que deve subsistir a vínculação; ta-mbém
não pedi a supressão do parágrafo único, foi só da parte
referente ao caput. Entretanto, se os ,especialistas não con
cordam, retãro a :emenda para ganheír tempo. (Muito bem!
Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jal1bas Passarinho) - Há um
requerimento de preferência 'Para o destaque de autoria
do Constituinte Victor :F1aJcciom. S. Ex.a não se encontra
presente. Deixou, entretanto, uma indicação em favor do
Constituinte Bonifácio de Andrada, cuja figura notável
aãnda não vi na manhã de hoj e. Conseqüentemente, con
sidero prejudicados ambos os destaques.

O SR. CONSTITUINTE MARIO LIMA - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Constituinte, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO LIMA - O terceiro
destaque é de minha autoria, que, a meu juízo, está preju
dicado. Mas, r.egimentalmente, a palavra final cabe a
V. Ex.a

Aproveito esta breve intervenção 'Para fazer um apelo
aos meus. companheiros. Hoj.e, o grande ínímãgo da Cons
tituinte é o tempo. Há desínrormação, preconceito e ~á
vontade de setores eonservadores. Meu apelo é no sentido
de que cada um de nós colabore, retirando os de~t~ql;les
com redação ou sentidos semelhantes. O grande zmmigo
de todos nós quequeremos fazer uma Constituiçã~ para o
povo brasileiro, repito, é o tempo. O tempo conspira con
tra nós. Muito obrigado. (Palmas)

Destaque n.o 7343-87 - Emenda n.o lP
11037-8, do Sr. Antonio Mari~, "que adíta :;to .~t.
270 caput inciso VI do ProJeto de Constitmçao
(art. 175 ~aput do Substitutivo n.o 2). (399.a vo
tação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Reque
rimento de preferência para o Destaque n.o 7343, do oons
titudnte Antonio Mariz.

Em votação.
Os Sl.\S. Constituintes que o aprovam queiram 'Per-

maiecer sentados. (Pausa)
Aprovado o requerimento de preferência.
Tem a palavra o Constituinte Antonio Mariz.
É uma emenda adíttva do art. 175, eaput,

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes:

A emenda adítdva que venho aqui defender dirige-se
00 art. 175, como foi enunciado pelo Sr. Presidente desta
Comissão. Pretendo acrescentar ao final do dispositivo,
após o inciso VI, um novo inciso, com a seguinte redação:

"grandes rortunas, nos termos deterídos em
lei complementar."

A 'emenda cria um novo ãmposto sobre "grandes for
tunas, nos termos dererídos em Ieí complementar". A pri
meira vista, poderia parecer que esta matéria fosse ven
cida em vírtude da 'emenda 'anterior aquí defendida pelo
Constituinte Plinio Arruda Sampaio. Na verdade, há uma
ddferença substancial entre a 'Proposta que que se votou
ontem e esta. li: que a anteríor se referia 'a patrímônío
líquido, Im'Posto sobre Patrimônio Líquido, mas sem esta
belecer um teto para esse patrímônío líquido sobre o qual
incidiria o imposto, o tributo ou o piso inferior abaixo do
qual estivesse isento esse patrimônio.

Aqui, ao derínírmos o imposto sobre grandes fortunas,
estebeíecemos instantaneamente um patamar conceitual
que distingue perfeitamente os grandes patrimônios lí
quidos dos pequenos patrímôntos líquidos. Essa diferença
me <parece essencial, exatamente porque evita, de ante
mão, que esse imposto incida sobre a classe média ou
sobre os trabalhadores, para que não s'e verificasse uma
distorção semelhante à que ocorreu com o Imposto de
Renda, por 'exemplo, que hoje constitui maãs de 50%, para
ser 'exato, 56% das receitas públicas neste Pais, das re
ceitas públicas federais. No entanto, estudos recentes, es
tatísticos e eeonômícos revelam que deste montante do
Imrposto de Renda, a maior parteé originária dos assa
lariados e dos trabalhadores autônomos pelas isenções
abusivas que se concedem aos ganhos de 'Ca'PitaI. Ao defd
nírmos, portanto, esse Lmposto como sobre as grandes
fortunas, estamos criando um instrumento de política
econômica de que se ressente o sistema tributário brasí
Ieíro.

Dizia, ontem, o Constituinte Fernando Bezerra ooelho
que esse tnibuto se inspira em legislação soc1allista; teria
sido eríado um Imposto semelhante e até com o mesmo
nome, na França de François Mitterranrd, e que não re
fletia senão, uma atitude utópica ou romãntíea pois que
não se traduzia numa 'efetiv'ai arrecadação de receita. Mas
é preciso dizer que não só a França socialista erãou esse
Imposto, mas todas as nações, ou quase todas, ou as mais
modernas nações eapítalístaa, dispõem de instrumentos
'Como esse. Na OCDE - Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico, que reúne 18 países euro
péus, além dos Estwos Unidos, Canadá e Japão, 12 desses
países dispõem de legislação sobre o patrímõnío liquido
ou sobre as gramdes fortunas. É ópJ:1eciso que se comparem
também os dadas do Brasil com esses países.

Nos Estados Unidos, por exemplo, o Imposto sobre o
Patrimônio representa 4% do Produto Interno Bruto ame
ricano, assim, também, na Inglaterra, o que equivale a
12% das receitas federais ou das receitas nacionais des
ses dois países, No Brasdl, o Imposto sobre o Patrimônio
já existe setorialmente; também existem o IPTU - Im
posto sobre a Propriedade Territorial Urbana; o ITR 
tmposto Territorial Rural; o IPVA - Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores, mas que represen-
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tam, no 'cômputo geral elas receitas brasileiras, 0,56 do
Produto Interno Bruto e 3,5% das receitas gerais.

A comparação demonstra a necessidade que o Governo
tem de um instrumento extrafdseal de política econômica
que lhe permita associá-lo ao Imposto sobre Renda, ao
Imposto sobre Sucessões e Doações 'e, por intermédio desse
sistema tributário, exercer uma ação sobre a realidade
social deste Pais. Atende o argumento à objeção do nobre
Constituinte Inocêncio oliveira, que ontem se preocupava
com a ínctdêncéa' desse Imposto sobre a classe média e os
trabalhadores. Aqui o definimos 'como o imposto das gran
des fortunas, e será a leí complementar 'e não a constí
,tuição que irá pormenorizá-lo, reduzi-lo aos seus termos
escritos, pela votação majoritária do Congresso Nacional.

Sr. Presidente, encerro, dizendo que todos aqueles que
se preocupam em construdr uma democracia estável, que
não ip{lde baeear-se senão na igualdade social; que todos
aqueles que condenam os contrastes, as disparidades eco
nômicas que permeíam o povo brasileiro - todos esses
que querem legislar para o futuro ,e ;palra um Pais livre e
autenticamente democrátíeo, tenho a certeza de que hão
de solidarizar-se com a criação desse imposto sobre as
grandes fortunas.

Muito obrdgado, Sr. Presidente. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pllira
encaminhar contra, tem a palavra o Sr. Constituinte João
Menezes.

O SR. CONSTITUINTE J()ÃO MENEZES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, às vezes tenho a impressão de
que, nos termos desta Constituição, queremos fazer o Bra
sil um Pais pobre e miserável, e que todos estão com
raíva de que o Brasil melhore o seu nível econômãeo, o seu
nivel financeiro, porque todos acrescentam medidas ape
nas para impedir a riqueza no Pais. Hoje todos, até os
que ganham 30 mil cruzados, são considerados "Ma!rajás",
e com 30 mil cruzados não pagam nem a mensalidade do
colégio do filho na escola particular, pois na escola pú
blica não tem nem vaga.

Vemos agora esta emenda do meu eminente colega
Constituinte Antonio Mariz, em que S. Ex.a quer acres
centar mais um imposto sobre grandes fortunas.

Primeiro, como é que vamos definir esss assunto de
grande fortuna? Segundo, nós precisamos é ter mais di
nheiro, precisamos dar condições para termos dinheiro
para empregar e tirar este Pais da dificuldade e da mi
séria em que se encontra.

Não entendo, não posso compreender como é que nós
queremos, a cada ponto, criar novos impostos, novas
taxas, como &e isso fosse resolver a vida do povo. Pelo
contrário, toda vez que você criar imposto, criar taxas,
você vai criar dificuldades para o pobre, para o povo,
porque isso tudo vai refletir na sua sustentação, vai se
refletir no seu meio de vida.

Este é um assunto muito importante. Infelizmente
aqui, na discussão da Constituinte, nós estamos vendo só
um aspecto, que é o de taxar quem tem dinheiro, de
acabar com quem tem dinheiro, mas não nos lembramos
de que, toda vez que se faz isto, esse preço é repassado
para a pobreza, quem vai pagar é a classe média, é a
classe pobre.

Precisamos ter malhares condições de vida para
termos mais emprego, mais trabalho e mais facilidade
para viver. Precisamo-nos convencer de que não somos um
Pais miserável, que somos um Pais que tem condições de
riqueza, de crescer e de melhorar de nível,

Então, quando vejo uma emenda como esta do Cons
tituinte Antonio Mariz, um homem que tem o melhor
conceito no Congresso e na Assembléia Nacional Consti
tuinte, me pergunto: o que S. Ex.a quer com isto? S. Ex.a

quer atrapalhar a vida de todo mundo. de todos aqueles
que produzem. Não podemos querer, de forma alguma,
liquidar com a produção, porque se liquidarmos com a
produção, estaremos liquidando com a,riqueza, e, liquidan
do com a riqueza, estaremos empobrecendo cada vez mais
a classe desprotegida.

Nestas condições, Srs. Constituintes, manifesto-me
totalmente contrário a essa emenda do Constituinte Anto
nio Mariz, porque ela é mais um entrave ao desenvolvi
mento da Nação e mais um foco para fazer com que os
pobres fiquem mais pobres e os ricos fiquem mais ricos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, para encaminhar a favor o Constituinte JoIo
Agripino.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, chegou a oportunidade de
passarmos do discurso à prática. Todos falamos que é
preciso distribuir ou redistribuir a renda deste Pais. No
entanto, quando chega o momento de pôr em prátíca esse
discurso vemos um sistema tributário que é, nada mais
nada menos, o aperfeiçoamento do mesmo sistema que
foi fruto da aliança dos militares com a burguesia em
1967. Este sistema, como já disse e reafirmei várias vezes,
não muda o modelo concentrador da renda e da riqueza.

Uma das formas de corrigir o que tem este sistema
de errado é justamente através do imposto, e aqui, singe
lamente, através de dois impostos, principalmente: o re
lativo à Emenda do Constituinte Luiz Inácio Lula da
Silva, defendida pelo ilustre Constituinte Plínio Arruda
Sampaio, que institui o Imposto sobre Patrimônio Liquido,
que não é SUficiente, como afirmou o Constituinte An
tonio Mariz, porque dito imposto vai atingir muito mais
a classe média e no Brasil, os ricos não declaram os seus
bens para o Imposto de Renda. No final, quando há a
correção do que é o bem, com a diminuição do que a
pessoa deve, e o rico apresenta apenas dividas na decla
ração do Imposto de Renda, ainda fica tendo a receber
no final. De forma que o Imposto sobre o Patrimônio
Liquido, no meu entender, de fato, melhora a distribuição
da renda, mas o imposto sobre a grande fortuna, este
sim - e ai vem o argumento do Constituinte João Mene
zes de que se pretende tirar dos mais ricos e que não há
como definir o imposto sobre as grandes fortunas. Ora
Sr. Constituinte João Menezes, por mais que V. Ex.a tent~
advogar a causa dos ricos, não convencerá ninguém nesta
Casa de que o imposto sobre as grandes fortunas vai
deixar os pobres mais pobres. É um fato concreto! Se nós
instituirmos esse imposto, ai, sim, vamos procurar, atravé
da definição na legislação complementar, o dinheiro de
quem tem dinheiro e que não paga imposto neste País,
porque nunca pagou e acostumou-se a nunca pagar. Por
isso, manifesto-me favoravelmente à Emenda do Consti
tuinte Antonio Mariz.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte F'rancisco Dornelles, para enca
minhar contra.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a Constituição estabele
ce a competência privativa da União para criar impos
tos e os impostos privativos da União são aqueles que
constam do texto constitucional. Mas a Constituicão es
tabelece, ainda, a competência residual da União para
cri~r outros impostos que não são de compatêncía prí
vatrva.

Tecnicamente, não é correto colocar-se na Constitui
ção que vai ser criado um imposto na forma de lei com
p.lementar. ~ imposto é criado ou na competência priva
tiva da Uniao - e consta do texto constitucional - ou
na eompetêneía residual, e ai não há necessidade de lei
complementar. A União, na sua competência residual se
quiser criar um imposto sobre riqueza ou Soe quiser c~iar
qualquer outro imposto, ela pode criar na sua competên-
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cía residual. Se os Constituintes inserirem no texto cons
titucional que a União vai criar um imposto na forma da
1ei complementar, ninguém vai entender mais nada de
matéria técnica em termo constitucional. Se quer privati
vo, tem-se que colocar "impostos da União" - renda, pa
trimônio, o que for. É eompetêncía residual o que a União
quiser. Não se pode dizer que a União vai criar esse impos
to na sua competência residual. Isto sobre o aspecto
formal. Em relação ao mérito, o imposto sobre grandes
fortunas nada mais é do que o imposto sobre o patrimô
nio liquido, ontem votado nesta Casa.

Entendo que só teremos um sistema tributário pro
gressivo, verdadeiramente progressivo, no dia em que
acabarmos com os títulos ao portador no Brasil. Enquan
to tivermos titulo ao portador no Brasil, qualquer impos
to sobre o patrimônio só vai atingir o patrimônio visível,
só vai atingir os depósitos da Caixa. Econômica, só vai
atingir o patrimônio imobiliário, porque qualquer pessoa
que se organize de um ganho da patrimônio faz uma
holding em títulos ao portador e escapa totalmente do
imposto.

Então, aqueles que desejam pagar e criar o imposto
sobre patrimônio têm que estabelecer o mecanismo num
período de dois, três, quatro anos, e não pode ser au
tomaticametne em decorrência das conseqüências cam
biais, das conseqüências monetárias e fiscais; estabelecer
um prazo para que os títulos ao portador sej am transfor
mados em títulos escriturais ou nominativos. Posterior
mente, dado esse prazo e acabadas as ações ao portador,
é que podemos pensar em imposto sobre grand-es fortunas,
sobre patrimônio liquido, porque, enquanto isto não
ocorrer, o imposto só vai incidir sobre aqueles que têm
um patrimônio visível, o que é totalmente regressivo.

Por esse motivo, opino contrariamente ao imposto
sobre a criação de grandes riquezas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Relator Fernando Bezerra Coelho.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, acho que essa matéria já
está suficientemente clara para que os membros da Co
missão de Sistematização possam fazer a sua opção.

Gostaria, apenas, de fazer um comentário adicional
e justificar a minha posição contrária à proposição do
Constituinte Antonio Maxiz.

O projeto do Relator Bernardo Cabral cria o imposto
sobre herança 'e, atendendo, inclusive, a uma emenda do
Constituinte Antonio Mariz, estabelece que essas alíquo
tas do imposto sobre herança poderão ser progressivas.

O que coloco aqui são os argumentos que apresentei
ontem.

A pessoa que durante toda a sua vida autere renda
e tem a mesma tributada, ela forma patrimônio. Por que
razão essa pessoa, que trabalhou arduamente ao longo de
toda a sua vida, terá o seu patrimônio, formado por
renda já tributada, mais uma vez agravado?

Se estamos querendo desconhecer o patrimônio, a
riqueza, o imposto sobre herança é o melhor instrumento
porque quando esse patrimônio for transferido ou doado
para os seus dependentes, aí, sim, a União, o Governo
vem e taxa, tributa o patrimônio que foi formado e
que será herdado por quem não auferiu renda para cons
trui-lo.

Por esta razão, e ainda 'esclarecendo que a posição
da Relatoria está aberta em relação a essa questão, é que
peço voto contrário à emenda do nobre Constituinte An
tonio Mariz.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, para um breve esclarecimento do Relator
(Assentimento da Presidência.) - Impressionou-me o
argumento do Constituinte Francisco Dornelles que disse

que, para que se fixasse grandes fortunas era preciso
acabar com os títulos ao portador. A Lei Complementar
aprovada não pode incluir um dispositivo excluindo os
títulos ao portador ou é proibido fazer isso?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - ereto que
não é um esclarecimento pedido, mas a palavra fica a
critério do Relator.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) 
Apenas lembro ao Constituinte Nelson Carneiro que
ontem, atendendo a uma solicitação do Constituinte Os
waldo Lima Filho, o Relator Bernardo Cabral acatou
discutir a emenda daquele Constituinte que propôs a
extinção dos títulos ao portador nas Disposições Transi
tórias. Teremos a oportunidade de nos pronunciar a esse
respeito.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, para um esclarecimento do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passo à
votação...

A SR.a CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, é sobre um esclarecimento do Relator sobre
a votação. (Assentimento da Presidência.) - Sr. Presiden
te, o argumento do Constituinte Francisco Dornelles de que
a sonegação passaria pela existência do título ao portador
e como S. Ex.a esclarece que o título ao portador será vo
tado nas Disposições Transitórias, é do entendimento de
S. Ex.a que o projeto do Constituinte Antonio Mariz teria
sua função e suas intenções máximas contempladas, desde
que acabado o título ao portador?

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) - Correto.
A SR.a CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Muito

obrigada!
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vou co

lher os votos.

Peço aos titulares da Comissão que tomem os seus
lugares.

(Proced~se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Almir Gabriel, Artur da Távola, Carlos
Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina Tavares, Fernando Gas
parian, Fernando Henrique Cardoso, Haroldo Sabóia, João
Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça. José Paulo Bi
sol, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra,
Renato Vianna, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna,
Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Euclides Scalco, João
Agripino, Jorge Hage, José Tavares, Marcos Lima, Ulduríco
Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza, Carlos Chiarelli, Valmir
Campello, Antônio Carlos Konder Reis, José Maurício, Ly
sâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Joaquim
Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sam
paio, Adolfo Oliveira, Haroldo Lima, Fernando Santana e
Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguintes Senhores Consti
tuintes: Antônio Britto, Bernardo Cabral, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Bezerra Coelho, José Richa, José Serra, José
Ulísses de Oliveira, Nilson Gibson, Rodrigues Palma, Délio
Braz, José Costa, Afonso Arinos, Annibal Barcellos, Arnaldo
Prieto, Christóvam Chiaradia, Enoc Vieira, Eraldo Tinoco,
Francisco Dornelles, Geovani Borges, Gilson Machado, José
Jorge, José Lins, José Lourenço, José Santana de Vascon
cellos, Jalles oFntoura, João Menezes, Jofran Frejat, Jonas
Pinheiro, José Tinoco, Mozarildo Cav:alcanti, Sd.mão sessím,
Benito Gama, Darcy Pozza, Gerson Peres, José Luiz Maia,
Virgílio Távora e Gastone Righi. ABSTENÇAO: os Senho
res Constituintes Jarbas Passarinho e José Maria Eymael.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 47 Constituintes;
votaram NAO 37 Constituintes; abstiveram-se de votar 2
Constituintes. Total: 86 votos. O Destaque foi aprovado.
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Destaque n.? 7615·87 - Emenda n.O 21374-1, do
Sr. Christóvam Chiaradia, "que adita inciso ao
art. 213 do Substitutivo n,v 1 (art. 175 do Substituo
tivo n,? 2)".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
mesa, requerimento de preferência para o Destaque n.o 7615,
relativo à Emenda n.o 21374, do Constituinte Christóvam
Chiaradia...

O SR. CONSTITUINTE CHRISTóVAM CHIARADIA
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estou
colocando em votação o requerimento de preferência.

O SR. CONSTITUINTE CHRISTóVAM CHIARADIA 
Eu queria fazer uma questão de ordem justamente sobre
o meu pedido de preferência.

Sr. Presidente, sou autor do requerimento que pede
essa preferência. Gostaria de ver uma emenda de minha
autoria votada por esta Comissão de Sistematização. É uma
emenda que reputo de alto alcance social. Entretanto, como
parece haver algumas dificuldades de ordem regimental,
solicito a V. Ex.a que, primeiramente, seja ouvido o Exmo.
Sr. Relator antes de ser votado o meu requerimento de
preferência.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não tenho
como entender a colocação de V. Ex.a e deferir isto. Quer
ouvir o Relator antes da preferência?

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) - Sr.
Presidente, na realidade, a emenda para que o nobre Cons
tituinte pede preferência estaria prejudicada, porque ontem,
quando votamos a letra b do inciso II do § 8.0 do art. 177,
aprovando emenda nesse sentido geraria a prejudicialidade
na emenda para a qual o nobre Constituinte Christóvam
Chiaradia deseja a preferência. Nesse sentido é que aReIa
toria faria um apelo ao Constituinte Christóvam Chiaradia
para submeter o seu destaque, a sua emenda ao Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE CHRISTóVAM CHIARADIA
Diante disso, Sr. Presidente, retiro o destaque de preferên
cia, reservando o direito de ver a minha emenda votada
no Plenário da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
retirou o pedido de preferência e o destaque.? (Pausa)

Ambos foram retirados.
Gostaria de salíentar aos Constituintes que está ha

vendo, agora, um tipo de consulta em que é preciso pres
tar atenção sobre essas respostas.

Nobre Constituinte Christóvam Chiaradia, mais de uma
vez, tenho visto, aqui na Presidência ou quando no plená
rio, perguntas semelhantes à de V. Ex.a O requerimento,
uma vez retirado, é retirado de apreciação da Comissão
de Sistematização. Automaticamente, de acordo com a con
solidação dessas regras que adotamos aqui, ele passa ao
plenário. Então, não se trata de pedir garantia de ir ao
plenário, porque ele vai, automaticamente, exceto se a ques
tão de ordem levantada pelo Constituinte Carlos Sant'Anna
e pelo nobre Constituinte José Genoíno vier a ter uma de
cisão diferente da Mesa da Assembléia Nacional Consti
tuinte, quando os destaques não votados, e eles requerem
que sejam votados, não possam ser votados em bloco. É
ainda algo que está dependendo da decisão da Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte.

Então, a condição fica muito clara: V. Ex.a tem o di
reito, dentro das normas que estamos adotando, de ver o
destaque de V. Ex.a enviado para a Assembléia Nacional
Constituinte.

Destaque n.O 6522-87, do Sr. Aluízio Campos,
"que supríme o art. 175 § 1.0 do Substitutivo n.o 2".

Requerimento de preferência para o Destaque n.o 6522,
referente ao art. 175, § 1.0, do Constituinte Aluízio Campos.

Os que estão de acordo com a preferência permaneçam
sentados. (Pausa)

Preferência concedida.

Tem a palavra o Constituinte Aluízio Campos, para de
fender o seu destaque, § 1.0 art. 175, supressivo.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, à medida em que a Comissão vai discutindo o texto
do projeto, estão sendo aprimorados entendimentos, no
sentido de chegarmos às soluções negociadas. De maneira
que, em relação a esse § 1.0, a objeção fundamental que
eu tinha a fazer é que não se devia estabelecer no texto
constitucional uma faculdade de o Poder Executivo, atra
vés de decreto executivo, poder modificar uma lei votada
pelo Congresso. Poderia solicitar modificação, mas não
estabelecer que essa faculdade ficasse constitucionalmente
concedida.

Mas, em entendimento que mantive com o Constituinte
Jessé Freire e outros especialistas em tributação, chegamos
à conclusão que podemos negociar a melhoria do texto de
modo a ficar estabelecido que, nos casos em que a' lei
estabelecer os critérios para modificação de alíquota a
modificação poderá ser realizada através de decreto que,
no caso de adotarmos o Sistema Parlamentarista será por
decreto executivo do Primeiro-Ministro.

Sendo assim, retiro a emenda, para que possamos ne
gociar essa solução a nível de Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Foi reti
rada a emenda.

Passamos ao requerimento de preferência do Cons
tituinte Luís Roberto Ponte, aditiva ao art. 175.

Há uma indicação para que o Constituinte Fernando
Gasparian faça a defesa.

Submeto o pedido de preferência ao Plenário.

OS81'S. Constituintes que estiverem de acordo queiram
permanecer sentados. (Pausa). .

Aprovada a preferência.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Fernando Gas
parian, para fazer a defesa.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
- Sr. Presidente, essa emenda do Oonstãtuínte Luís Ro
berto Ponte não foi prejudicada em função desta que
acabamos de aprovar?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não. A
de S. Ex.a tem redação diferente. Esta emenda do Cons
tituinte fala em "uso de bens suntuários". Então, S. Ex.a
deu uma redação diferente daquela de que V. Ex.a deve-se
lembrar que inicialmente foi rejeitada aqui.

Tem a palavra o nobre Constituinte Fernando Gas
parian.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN ~

Sr. President~, S:s. Constituintes, inicialmente, queria
colocar a explIcaçao de que a emenda não está prejudi
cada, porque, na verdade, ela atinge, além das grandes
fortunas, as pequenas que não pagam Imposto de Renda.

Ontem ouvimos do Constituinte Adolfo Oliveira a
descrição sobre uma viagem de um amigo seu que ficou
c?~versando com o don~ de um Mercedes-Benz no qual
viajava. Durante essa VIagem, o amigo do Constituinte
Adolfo Oliveira referiu-se, o tempo todo, aos problemas
que tem com o Imposto de Renda. E, ao final da conversa,
o dono do Mercedes-Benz falou: "mas afinal de contas
você fala demais sobre o Imposto de Renda. Faca com~
eu: não pago Imposto de Renda". Realmente, no Brasil,
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é muito comum pessoas que têm sinais exteriores de rique
za não pagar Imposto de Renda nenhum, porque não de
claram e porque, realmente, a fiscalização e a máquina
administrativa, o aparelho arrecadador não tem a eficiên
cia que terá um dia, quando o Pais for mais desenvolvido.

Então, por isso se recomenda a aprovação da emenda
que estou aqui defendendo - a emenda não é minha,
mas do Constituinte Luís Roberto Ponte, que inclui como
um dos itens que podem ser tributados pela União o uso
de bens suntuáríos, próprios ou não, ou propriedade desses,
enquanto ociosos.

O cidadão, por exemplo, como é muito comum no
Brasil, que vive numa casa ou que tem duas ou três casas
suntuárias, veículos suntuários, iates suntuáríos e que
não paga Imposto de Renda, poderá, de acordo com a
emenda apresentada pelo Constituinte Luís Roberto Ponte,
ser tributado. Seria uma tributação pelos sinais exteriores
de riqueza e que não correspondem com o Imposto de
Renda das pessoas.

Enfim, essa a idéia do Constituinte Luis Roberto Ponte
que, julgo, merece o voto favorável dos demais Consti
tuintes.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) - Sr.
Presidente, gostaria de fazer uma ressalva ao .Constituinte
Fernando Gasparian - embora respeitando a intervenção
de V. Ex.a, nobre Presidente Jarbas Passarinho - de que
a emenda do Constituinte Antonio Mariz, aprovada, crian
do o imposto sobre grandes fortunas, diz que a lei com
plementar é que irá definir o que são grandes fortunas.
Assim é que, a meu ver, a emenda aprovada é muito mais
abrangente do que a emenda do Oonstltuínte Luís Roberto
Ponte, quando diz que é um ímposto sobre uso de bons
suntuários, próprios ou não, ou propriedades desses, en
quanto ociosos.

A Comissão de Sistematização já deliberou sobre o
assunto, já instituiu um novo tmposto - o Imposto sobre
Grandes Fortunas - e a lei complementar irá regular
quais são essas grandes fortunas, estabelecendo limites.

A sugestão do Relator é no sentido de que esta emenda
deva ser considerada prejudicada pela aprovação da emen
da anterior.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Pre
judicada! Está certol

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN 
Eu me permitiria discordar de V. Ex.a, porque julgo que
aqui estariam compreendidos sonegadores contumazes 
e no Brasil há muitos deles - que não chegam a ter
grandes fortunas. Um cidadão que tem um Mercedes-Benz
ou uma casa de valor relativo não tem grande rortum,

A emenda proposta pelo Constituinte Antonio M~riz

atinge as grandes fortunas. Esta atinge outro espectro
de fortunas, que é muito menor.

O SR. RELATOR {Fernando Bezerra Coelho) - Eu
renovaria o meu apelo. :Él difícil saber o que é grande
fortuna. Na minha cidade, Petrolina, quem possui um
Mercedes-Benz tem uma grande fortuna. Em São Paulo,
um Mercedes-Benz pode não ser grande fortuna. A lei
complementar vai estabelecer os limites e critérios.

Renovo o meu apelo ao Constituinte Fernando Gas
parian. Entende a Relatoria que a emenda aprovada é mui
to mais abrangente do que a do nobre Constituinte Luís
Roberto Ponte.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN 
Um cidadão com um salário de cem mil cruzados por mês
ou pouco mais do que isso paga Imposto de Renda em
torno de 40% deste salário. Esta pessoa não tem condições
de comprar um veículo como o Mercedes-Benz. Não é
justo que pessoas que tenham bens suntuáríos e que não

chegam a ser grandes fortunas fiquem fora do alcance
do Fisco.

Sr. Presidente, como a emenda não é minha e me foi
solicitado que a defendesse, pediria a V. Ex.a que a subme
tesse a votos.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Ccnstitulnte, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Sr. Presiderrte, conversei muito com o Constituin
te Luís Roberto Ponte, ontem. A emenda, tal como ela
está formulada, ela é inútil. S. Ex.a tinha combinado co
migo que retiraria a expressão final" ... enquanto ociosa".
Sem retirar a expressão, como S. Ex.a não retirou "en
quanto ociosa" ela é impraticável, ela é inócua.

De modo que realmente renovo o apelo ao Constituin
te Fernando Gasparian, porque já houve a outra que foi
votada, da "grande fortuna ... ", que permitirá uma rela
ção mais razoável. Do jeito em que está formulada aí,
creio que vamos "chover no molhado".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A primei
ra questão de ordem foi levantada aqui pelo Constituinte
Luiz Inácio Lula da Silva; declarei, então, achar que a
matéria não estava prejudicada, exatamente porque a re
dação é diferente, quando me abstive de votar na proposta
anterior exatamente porque tive grande dúvida de como
classificar pequena, média e grande fortuna. Então, mi
nha dúvida era muito mais justificada do que quando vo
tei a matéria anterior de iniciativa do Constituinte Plínio
Arruda Sampaio que era precisa. Então, neste caso aqui, a
redação permite dúvida. E diante dessa renovação de ape
lo, pergunto a V. Ex.a se mantém a emenda.

O SR CONSTITUINTE FIDRNANDO GASPARIAN 
Depois da explicação dada pelo Constituinte Fernando
Henrique Cardoso, vou retirar a emenda, porque realmente
acho que ela esteja mal colocada, mal expressa. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retira
da a emenda.

Destaque n.O 4149-87 - Emenda n.o ES
27109-1, do Sr. Humberto Lucena e Lourival Bap
tista, "que modifica o art. 209 §§ 5.° e 6.° do Subs
titutivo n.o 1 (art. 177 §§ 5.° e 6.° do Substituti
vo n.o 2)". (400.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
mesa, requerimento de preterneía 'Para voltar o Destaque
n.o 4149, do Constituinte Humberto Lucena.

S. Ex.a não se encontra presente, mas deixou uma
indicação aqui opcional. Queria saber, nesta opção. a quem
devo, depois, submeter à escolha, porque está Antonio
Mariz ou João Agripino.

Nestas condições, vou submeter primeiro a preferên
cia ao Plenário.

Os Srs Constituintes que estão de acordo queiram
permanecer sentados. (Pausa)

Aprovada.
Tem a palavra o Constituinte João Agripino.

O SR. CONSTITUINTE JOãO AGRIPINO - Sr. Pre
sidente, neste caso defenderei a emenda do Constituinte
Humberto Lucena, porque, logo em seguida, há um desta
que de minha autoria no mesmo sentido. Então, poupa
ríamos o tempo e a linguagem também.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, o § 5.0 e o
§ 6.° do art. 177 estabelecem um quorum qualificado de 2/3
do Senado Federal para a modificação das alíquotas do
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Imposto sobre Circulação de Mercadorias e de operações
internas não compreendidas no inciso II do mesmo artigo.

Quer-me parecer, Sr. Presidente, que esse quorum.
qualificado de 2/3, para alteração de alíquotas, excede a
natureza do quorum qualificado. O quorum qualificado de
2/3 do Senado Federal tem sido utilizado ao longo do tem
po e através das Constituições brasileiras, em casos abso
lutamente excepcionais, como é, por exemplo, o caso da
sentença condenatória no julgamento dos Presidentes da
República e dos Ministros de Estado ou para a derrubada
de vetos, no caso de projetos de lei vetados pelo Presidente
da !República. São estas as duas únicas hipóteses previs
tas, até hoje, em todo o nosso sistema de quorum para as
deliberações do Senado Federal. Além disso, esse dispositi
vo não está compatibilizado com o próprio texto constitu
cional, senão, vejamos: o art. 61, que fala da competência
privativa do Senado Federal, está dito no seu inciso I que
é processar e o julgar o Presidente, no inciso II, processar
e julgar os Ministros. Para estes dois incisos, se exige o
quorum 'qualificado de dois terços, mais abaixo, quando
diz, no seu parágrafo único, limitando-se à condenação,
que somente será proferida por dois terços dos votos do
Senado. Então, para os crimes de julgamento do Presiden
te e dos Ministros - dois terços. Para demitir o Procura
dor-Geral da República, por maioria absoluta e voto se
creto. Nos demais casos do art. 61 na competência privati
va do Senado Federal; não existe fixação de quorum qua
lificado, inclusive, quando diz - e o conflito está aqui 
no inciso VII:

"dispor sobre limites globais e condições para
as operações de crédito externo e interno da lJilião,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí
pios, ... "

Quer dizer que estipulou o quorum qualificado para as
outras hipóteses e se não o fez nesta, porque o quorum é o
da maioria simples, que é adotado hoje e sempre foi ado
tado para as decisões do Senado Federal.

O Regímento Interno do Senado Federal, atual, diz no
seu art. 322. .

"As deliberações do Senado serão tomadas por
maioria de votos, presente a maioria dos seus
membros. (Const. art. 31), salvo nos seguintes ca
sos.em que serão:

I - por voto favorável de 2/3 (dois terços) da
composição da Casa:" ...

Aí vêm as duas hipóteses a que me referi, sentença
condenatório e aprovação de matéria vetada. Inciso II,

"por voto favorável da maioria da composição
da Casa:

a) projeto de lei complementar."
Em outras condições.

Para aprovar um projeto de lei complementar, o Sena
do hoje pode fazê-lo por maioria simples.

Pretende o texto constitucional, que é conflitivo, que
esta maioria agora seja de dois terços para a fíxapão das
aliquotas nas operações de 10M.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Quero
pedir um esclarecimento ao orador.

O SR. CONSTITUINTE JOãO AGRIPINO - Pois não.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A emenda
de V. Ex.a, logo em seguida, também é sobre a mesma ma
téria e sobre os mesmos parágrafos. Seriam quatro emen
das que teríamos que votar separadamente. V. Ex.a defen
dendo desde logo os §§ 5.° e 6.°, nós só teremos economia
de trabalho.

O SR. CONSTITUINTE JOãO AGRIPINO - Pode ser,
porque é exatamente a mesma coisa. Os §§ 5.0 e 6.° dis
põem sobre o quorum de dois terços para as operações in
ternas e para as operações interestaduais. De forma que o
princípio é o mesmo e pouparemos tempo apreciando a
emenda supressíva da exigência do quorum de dois terços,
que apenas suprime a exigência do quorum de dois ter
ços, e, como disse, é qualificado sem sentido neste caso
de fixação para as operações de ICM.

E mais ainda, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes,
porque tenho dito e manifestado a minha opinião favorá
vel a que a Câmara dos Deputados deveria ser de fato
composta através do critério da proporcionalidade, obe
decido o voto igualitário, e na Câmara dos Deputados está
representado o povo, mas no Senado está a Federação, e,
em se tratando de Federação, estipular quorum qualifica
do de dois terços para as deliberações que envolvem so
mente a Federação, exclusivamente a Federação, parece-me
um contra-senso que deve ser extirpado do texto consti
tucional.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, tem a palavra o Constituinte César Maia.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, a decisão da Comissão de Tributos ao
fixar o quorum de dois terços para a aprovação das alíquo
tas interestaduais pelo Senado Federal, tem a função de
estabilizar essa decisão. A função de estabilizar essa decisão
impede que maiorias eventuais, que possam ocorrer em
determinado período eleitoral, dentro do Senado Federal,
possam alterar certo critério fixado, que deve ser perma
nente, que defende não apenas o consumidor como os Es
tados consumidores e, com isso, impede que o conjuntural
se torne permanente. Acredito que a modificação para
maioria absoluta vai deixar a alíquota interestadual 
pois interfere não apenas no consumidor, enquanto imposto
direto, mas também nos Estados consumidores - flutuar
ao sabor da conjuntura política.

Esta aqui é a defesa da estabilidade na permanência
de critérios de tributação, para a qual peço a negação por
parte dos Srs. Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Relator, Constituinte Antônio Carlos Kon
der Reis.

O SE. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) - Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, as emendas dos no
bres Srs. Constituintes Humberto Lucena e João Agripino
visam dispositivos que foram objeto de longo exame pelo
nobre Sr. Relator-Geral. O Sr. Relator-Geral reconhece que
a regra é singular, estabelecendo um quorum altamente
qualificado para a fixação, a alteração das tarifas interesta
duais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias. Mas a
providência foi adotada tendo em vista a necessidade de
se manter o equilíbrio da Federação, e de que tal matéria
seja objeto de uma deliberação resultado de um consenso,
Para manter o equilíbrio federativo e para que a fixação
dessas alíquotas não flutue ao sabor de circunstâncias
singulares, temporárias e até mesmo personalíssimas, o
Sr. Relator-Geral, que é um ilustre Representante de um
Estado do Norte do nosso País, o Sr. Relator-Adjunto, que
é Representante de um Estado da Região nordestina, in
clinam-se pela manutenção do dispositivo constante no pro
jeto, isto é, o quorum de dois terços para que o Senado
da República, após o estabelecimento do que o saudoso
Representante pelo Estado de São Paulo, como Relator da
Receita na Comissão de Orçamento, dizia: "após se esta
belecer um ente de razão, no que toca a essa matéria a
fixação das tarifas do ICM interestaduais, se possa fixá-Ías
à base da manifestação de pois terços dos Srs. Senadores",

É uma providência singular, mas altamente salutar,
sábia) para que se mantenha o equílíbrío da Federação.



1986 Quarta-feira 27 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

o Sr. Relator-Geral, portanto, sem embargo das altas
intenções das proposições dos nobres Srs. Constituintes
Humberto Lucena e João Agripino, manifesta-se contraria
mente às proposições e favoravelmente ao texto do Projeto.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos
passar à votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Almir Gabriel, Aluízio Campos, Carlos Sant'Anna, Fernando
Gasparian, Haroldo Sabóia, Mário Lima, Antonio Mariz, Dé
lio Braz, João Agripino, Jorge Hage, Uldurico Pinto, Chrís
tõvam Chiaradia, Inocêncio Oliveira, Gerson Peres, Bonifácio
de Andrada, Francisco Rossi e Joaquim Bevilacqua. Vo
taram NÃO os Senhores Constituintes: Abigail Fei
tosa, Artur da Távola, Antônio Britto, Bernardo Cabral, Cel
so Dourado, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Henrique Cardo
so, Francisco Pinto, João Calmon, João Herrmann Neto, José
Fogaça, José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bi
sol, José Richa, José Serra, José Ulísses de Oliveira, Manoel
Moreira, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo
Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Slgmarínga Sei
xas, Virgildásio de Senna, Chagas Rodrigues, José Costa,
José Tavares, Marcos Lima, Vilson Souza, Afonso Arinos,
Annibal Barcellos, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Enoc
Vieira, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, Geovani Borges,
Gilson Machado, José Jorge, José Lins, José Lourenço, José
Santana de Vasconcellos, Marcondes Gadelha, Ricardo Fiú
za, Jalles Fontoura, João Menezes, Jonas Pinheiro, José
Tinoco, Simão Sessim, Valmir Campelo, Benito Gama, An·
tônio Carlos Konder Reis, Jarbas Passarinho, José Mauri·
cio, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Gastone Righi, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, José Maria
Eymael, Haroldo Lima, Fernando Santana e Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 17 Constituintes;
votaram NAO 71 Constituintes. Total: 88 votos. O Desta
que foi rejeitado.

Em conseqüência, deixamos de votar, por estarem pre
judicados, os Destaques n.vs 4149 e 4661, dos Constituintes
João Agripino e Humberto Lucena, respectivamente.

Destaque n.O 4348-87 - Emenda n,? ES-28103-8,
do Sr. Simão Sessim, "que adita o art. 209, § 10, do
Substitutivo n,v 1 (art. 177, § 8.°, do Substitutivo

n.O 2)". (401.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção o requerimento de preferência para o Destaque n.O 4348.
do Deputado José Luiz Maia.

Os Srs. Constituintes que o aprovam permaneçam sen
tados. (Pausa)

Aprovada a preferência.

Tem a palavra o Constituinte César Maia, para enca
minhar favoravelmente.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, este talvez seja um dos destaques
mais importantes feitos em torno do Título que trata do
Sistema Tributário. É um destaque do Constituinte Simão
Sessim, que objetiva incluir na base de cálculo do ICM
aquelas operações de financiamento ao consumo, obvíamen
te não essenciais, que injustamente ainda não são tribu
tadas. O financiamento ao consumo, na verdade, é uma
instituição secular. É o velho "pendura", o velho "coloca
na conta". Hoje, em boa parte, essas operações são realí
zadas por instituições financeiras. Esse processo, no caso
de bens que precisam ser financiados, a fortiori incide so
bre bens não essenciais. As grandes lojas, os grandes ma
gazines, para escapar à tributação do ICM, fazem convê-

nios com financeiras, transferem as operações para essas
financeiras, e com isso o que incide é IOF. Através desse
artifício e dessa simulação, as grandes lojas, os grandes
magazines, conseguem deixar de pagar o ICM. Qual é a dis
torção? Os pequenos lojistas, as pequenas lojas que não
têm acesso a esse tipo de convênio, a esse tipo de meca
nismo, são obrigados a financiar diretamente o consumi
dor. Com isso os pequenos lojistas, sim, passam a reco
lher o ICM. Qual é a distorção? A distorção é que, no
processo de concorrência, os pequenos lojistas são dupla
mente sacrificados pelos custos, pelo volume e também
pelos impostos. No entanto, o ICM tem, por definição, que
incidir sobre essas operações dos pequenos lojistas.

O que pretende a emenda do Constituinte Simão Ses
sim? Ela objetiva dar condições iguais de concorrência,
ou seja, passar a tributar as operações também dos gran
des magazines que são financiadas através do crédito ao
consumidor. O Constituinte Simão Sessim tem o cuidado
de remeter à lei complementar o detalhamento e as restrí
ções, E uma última distorção, para a qual chamo atenção,
é que, da forma como está, o tributo estadual é desviado
para o Governo Federal, o ICM é substituído pelo IOF.

Por estas razões, em defesa do pequeno comerciante,
em defesa dos Estados, peço aos Srs. Constituintes que
aprovem esta emenda, uma emenda de justiça social, uma
emenda de justiça fiscal. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, para encaminhar contra, o Constituinte José
Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. presidente,
srs, Constituintes, se bem entendi a proposta, a merca
doria vendida hoje à vista pagaria o 10M sobre o preço à
vista. Uma mercadoria vendida a prazo pagaria sobre o
preço à vista e mais a correção inflacionária. Significa que
o imposto também vai cooperar .para que a inflação se ia
ainda maior, para que os juros cobrados sejam adiciona
dos ainda dos impostos relativos ao ICM dessa parte in
flacionária .

Raciocinando claramente, na realidade o custo à vista,
hoje, devia ter o mesmo poder aquisitivo do que o custo
futuro a prazo, de modo que nada indicaria que o imposto
fosse cobrado sobre o preço futuro e não sobre o novo,
porque seria até uma antecipação estar pagando hoje o
imposto sobre o valor total futuro. Então, está antecipan
do, até, em termos de valor atualizado hoje, o preço total
futuro do imposto. Entendo que a medida é altamente
inflacionária e certamente injusta do ponto de vista do
mecanismo da cobrança do imposto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) rr: Com a
palavra o Relator José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
Srs. membros da Comissão de Sistematização, a emenda
do nobre Oonstituinte Simão Sessim vem carregada de
um teor de grande justiça social.

Os acréscimos financeiros relativos às vendas a prazo
integram normalmente a base de cálculo do ICM, pois es
tão incluídos no preço total pago pelo consumidor. No
entanto, há uma diferença entre as pequenas lojas, os
pequenos comerciantes e os grandes conglomerados. Os
pequenos comerciantes, como são eles quem financia a
venda de suas mercadorias, já fazem incidir sobre o preço
o cálculo do ICM. Quando se trata de uma grande cadeia
de lojas, que possui uma empresa financeira subsidiária,
este cálculo é deslocado para a operação financeira, e
sobre ela incide apenas o IOF, que é, evidentemente, mui
to menor, da ordem de 3 ou 4%, o que caracteriza, portan
to, uma fuga tributária e uma perda da arrecadação dos
Estados em favor da União.

É preciso dizer que esta emenda do Constituinte
Simão Sessim não implica a criação de carga tributária,
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apenas retoma aquilo que está sendo deslocado para o
IOF, novamente, para a incidência do ICM.

Portanto, a Relataria entende que a emenda é justa e
procedente. E o argumento do nobre Constituinte José
Lins, de que poderia representar um aumento dos preços
finais para o consumidor, neste caso pode ser rebatido
pelo fato de que os grandes conglomerados, as grandes
cadeias de eletrodomésticos vendem bens de consumo du
ráveis que não são essenciais à vida humana e para os
consumidores de maior poder aquisitivo. Quando verifica
mos que há uma compra de bens de gêneros de primeira
necessidade sem essa proteção, evidentemente flagramos
aí uma injustiça. A partir daí, a Relataria prolata esta
matéria favoravelmente à emenda do Constituinte Simão
Sessim. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da
Távola, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Celso Dou
rado, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Li
ma, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fer
nando Henrique Cardoso, Francisco Pinto, Haroldo Sa
bóia, João Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça,
José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José
Richa, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton
Friedrich, Nilson Gibson, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ra
mos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vian
na, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Virgildásío de
Senna. Antonio Mariz. Chagas Rodrigues, Euclides Scalco,
João Agripino, Jorge Hage, José Costa, José Tavares, Mar
cos Lima, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Afonso Arinos,
Alceni Guerra, Annibal Barcellos, Arnaldo Prieto, Chris
tóvam Chiaradia, Enoc Vieira, Eraldo Tinoco, Geovani
Borges, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Santana de
Vasconcellos, Marcondes Gadelha, Osvaldo Coelho, Jofran
Frejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti,
Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, José
Maurício, César Maia, Luiz Salomão, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da
Silva, Plínio Arruda Sampaio, José Maria Eymael, Harol
do Lima, Jamil Haddad e Fernando Santana. Votaram
NãO os Constituintes: Délio Braz, Francisco Dornelles,
Gilson Machado, José Lins, Ricardo Fiúza, Jalles Fontou
ra, João Menezes, Darcy Pozza, Bonifácio de Andrada e
José Lourenço. ABSTENÇãO: Senhor Constituinte Gerson
Peres.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n.o 4149-87, o Sr. Jarbas Passarinho,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso, Quarto
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 77 Cons
tituintes; votaram NÃO 10 Constituintes; absteve-se de
votar 1 Constituinte. Total: 88 votos. O Destaque foi
aprovado.

Destaque n,? 6527-87 do Sr. Aluízio Campos
"que suprime o art. 178, § 2.°, do Substitutivo n.?
2". (402.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos ao requerimento de preferência para o Destaque
n.O 6.527 da emenda de autoria do Constituinte Aluízio
Campos.

Em votação o requerimento.
Os srs. Constituintes que o aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

Concedo a palavra ao Constituinte Aluízio Campos.
O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr.

Presidente, Srs. Constituintes, apresentei ao Título VI
quatro destaques, mas realmente só estou mantendo um,
que é o que passo a defender, porque os outros foram
objeto de entendimento através do qual os retirei para
correção das matérias em Plenário.

Trata-se do § 2.° do art. 178, que mantém a tradição
ia instituída no nosso Direito Tributário de isentar do
Imposto de Transmissão Intervivos os bens que são incor
porados ao capital de pessoas jurídicas, mas, no final,
abre uma exceção, quando essa incorporação é feita para
a formação de capital de empresas imobiliárias ou que se
dedicam a aluguel, no caso aqui, de arrendamento mer
cantil dos bens pertencentes à empresa. Repete-se o dis
posto no § 3.° do art. 23 da Constituição atual.

A emenda que apresento sugere que se elimine a parte
final do artigo que ressalva a tributação contra as empre
sas imobiliárias. No meu entender, as empresas imobiliá
rias se constituem exatamente para a execução de lotea
mentos ou de construção de edifícios nas áreas mais po
pulosas. E, através desse objetivo, da execução dessa sua
finalidade, elas contribuem para a divisão de áreas terri
toriais maiores nas quais são construídas habitações, po
dendo ser até habitações populares, ou, então, elas cons
troem edifícios através de cujo Imposto Predial o mu
nicípio é beneficiado. Em vez de se pagar um imposto so
bre o terreno indiviso, o município passa a auferir o tri
buto do Imposto Territorial Urbano ou do Imposto Predial
sobre a área que foi subdividida ou sobre os edifícios cons
truídos.

Então, parece-me, o objetivo social da incorporação
deve ser estimulado e não penalizado com a cobrança do
imposto sobre os imóveis incorporados.

Se atentarmos também para o aspecto rural, em se
tratando de transmissão, por exemplo, de imóvel rural a
cooperativas de colonização para distribuição de terras
com o objetivo de reforma agrária, deve haver o estímulo
fiscal para o alcance desse objetivo, e não a exceção con
tida na parte final.

Assim, o texto ficaria com a seguinte redação:
"O imposto de que trata o inciso II não in

cide sobre a transmissão de bens ou direitos
incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas
em realização de capital nem sobre transmissão
de bens ou direitos decorrentes de fusão incor
poração, cisão ou extinção de pessoa jurÚUca."

Pararia aí a disposição beneficiária da incorporacão
para a formação originária do capital das empresas. '

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Concedo a palavra ao nobre Relator. Em seguida per-
guntarei quem sustentará. '

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) - Sr
Presidente, a Relatoria é contra a proposta do nobr~
Constituinte Aluízio Campos, porque, se for aceita a su
pressão de todo o período, a partir da palavra "salvo"
estaremos isentando as imobiliárias de não pagarem ~
IPTU sobre a venda de lotes e de apartamentos.

É nesse sentido que a Relatoria opina contrário à
emenda no nobre Constituinte Aluízio Campos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Com a palavra o Constituinte Aluízio Campos.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, informo ao Plenário que o eminente Relator se
equivocou no objetivo da emenda. A emenda apenas deixa
a isenção alcançada para a incorporação do imóvel. Ao
contrário, ela gera impostos maiores para o município
através das vendas subseqüentes que foram feitas erd
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conseqüência da incorporação. De maneira que o fun
damento da oposição da Relataria é, realmente, im
procedente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Em votação a emenda.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

José Fogaça, João Agripino, Jofran Frejat, José Maria
Eymael e Aluízio Campos. Votaram ;NÃO os seguintes
Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Almir Gabriel,
Antônio Britto, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Cel
so Dourado, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Hen
rique Cardoso, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João
Calmon, João Herrmann Neto, José Geraldo, José Iná
cio Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa, José Serra,
Mário Lima, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga,
Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma,
sígmarínga Seixas, Virgildásio de Senna, Antonio Mariz,
Chagas Rodrigues, Délio Braz, Euclides Scalco, Jorge
Hage, José Costa. José Tavares, Marcos Lima, Uldurico
Pinto, Vilson Souza, Anníbal Barcellos, Enoc Vieira,
Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, Geovani Borges, Gil
son Machado, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins,
José Santana de Vasconcellos, Marcondes Gadelha, Os
valdo Coelho, Jalles Fontoura, João Menezes, Jonas Pi
nheiro, José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Simão Sessim,
Valmir Campelo, Benito Gama, Antônio Carlos Konder
Reis, Gerson Peres, José Luiz Maia, Virgílío Távora, Adyl
son Motta, José Maurício, César Maia, Luiz Salomão,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo
Lima, Fernando Santana e Jamil Haddad. ABSTENÇÃO:
Senhor Constituinte Darcy Pozza.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 5
Constituintes; votaram NÃO 78 oonstttuíntes: absteve-se
de votar 1 Constituinte. Total: 84 votos. O destaque foi
rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. Pre
sidente, para efeito de registro, o voto é sim.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Está registrado seu voto como sim na ata.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. Pre
sidente, retificando, o voto é não.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Duas retificações são feitas.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Duas vezes
o mesmo erro é injustificável.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
Sr. Presidente, o destaque seguinte é nosso, e vou retirá-lo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- O Constituinte Bonifácio de Andrada retira o seu
pedido de destaque.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
Sr. Presidente, peço permissão para terminar a minha
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
Foi posta em votação, quando não nos encontrávamos
aqui no momento, pelo eminente e ilustre Constituinte
Jarbas Passarinho, um destaque do Constituinte Victor
Faccioni que, por engano, entrou na lista de preferência,
quando, nós, anteriormente, a pedido das Lideranças,
tínhamos retirado esse destaque, segundo entendimentos
que tinham sido feitos.

Era o que tinha a esclarecer, Sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Quero avisar aos Srs. Constituintes que temos sessão
até às 13 horas. Ontem realízamos três reuniões e ainda
temos 14 destaques. Vou iproceder, se me permitirem, da
forma que, às vezes, a Presidência faz. Vou perguntar
quem está disposto a sustentar o destaque e vou pedir
a cooperação dos autores dos destaques para que não
nos obriguem a votações infundadas. (Palmas)

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

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
levanto uma questão de ordem que considero de suma
importância para esta Comissão. Já tive uma informação
pessoal da Mesa, mas acho que esta questão é tão impor
tante que deveria ser esclarecida de modo geral.

Quando estávamos na perspectiva de votar a matéria
na Comissão de Sistematização e imediatamente repas
sá-la ao Plenário, eram dados dois dias para destaques,
Título por Título, e não para o Substitutivo global no fim.
Fizemos os destaques para os Títulos r, Ir e IH; agora
entra o Título IV.

Pergunto se há oportunidade para Os destaques, se
estão marcados dois dias só para este Titulo, ou se os
destaques serão somente sobre o texto final do Sr. Rela
tor, quando este for para a Comissão.

Esta questão é fundamental e merece o esclarecimen
to cabal, da Mesa, para que possamos trabalhar conscien
temente e sabendo das nossas responsabilidades.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa informa que não é decisão; é simplesmente
cumprir o Regimento. Será Título por Título e será aberto
para cada Título um período de 48 horas para apresen
tação de destaques. O do Título IV é terça e quarta-feiras.

Há sobre a mesa o requerimento de preferência para
votação do Destaque n.o 7076, referente à Emenda n.o
28339, que recai sobre o art. 180, inciso V, do Constituinte
Mello Reis.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo com a
preferência permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado o requerimento, concedo a palavra ao Cons
tituinte Mello Reis, para defender o seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE MELLO REIS - Retiro o
destaque, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Retirado o destaque.

Passa-se 8,0 requerímento de preferência para o Des
taque n.O 6423, que recai sobre a Emenda n.O 28973, do
Constituinte Darcy Deitas.

Vamos colocá-lo em votação.
Em votação o requerimento de preferência.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo com a
preferência deste destaque queiram permanecer sentados.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GmSON - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Constituinte Nilson Gibson, para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GmSON - Sr. Pre
sidente, na reunião de ontem votamos uma proposta for
mulada pelo ilustre e eminente Constituinte Wilson Cam
pos ,e que, a meu ver, é idêntica ao que pretende o ilustre
e nobre Constituinte Darcy Deitos. Desta forma, pediria
a V. Ex.a declarasse a prejudicialidade dessa emenda.
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou pedir que o Sr. Relator esclareça ao Plenário a ques
tão.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) - Con
sidero que a argumentação do .Constítuínte Nilson Gibson
é verdadeira, tendo em vista que a emenda do Consti
tuinte Wilson Campos, da qual fiz a defesa, propunha a
mudança na redação da alínea c do art. 18!.

Por outro lado, faço um forte apelo ao nobre compa
nheiro Darcy Deitas, que pretende reduzir o fundo es
pecial de 3% para 2%, com a exclusão do Centro-Oeste, já
que isto foi todo um trabalho de entendimento mantido
com todas as regiões, mas na emenda assim está.

Assim, faço um apelo para que S. Ex.a consid-ere a sua
emenda prejudicada e a retire.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O relator considerou prejudicada a emenda e, efetiva
mente, ela o está.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Pre
sidente, V. Ex.a permite-se a palavra?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não. Tem a palavra o Constituinte Darcy Deitos.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Pre
sidente, entendo que deve haver um equivoco da Mesa e do
ilustre relator, porque a nossa emenda visa alterar a
dístríbuícâo do Fundo doe participação da União de 47%
para 53,5%, e no seu bojo há, evidentemente, alteração
do percentual, como já está previsto, hoje, no substitu
tivo do relator, reduzindo-o de 3% para 2%.

A nossa emenda é muito mais completa, porque, se
se vai beneficiar as regiões Norte -e Nordeste com 3%,
reduzimos 1%, mas aumentamos a participação dos mu
nicípios de 22,5% ,para 30% cada um.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henríque Cardoso) 
Permita-me, nobre Constituinte.

V. Ex.a não estava presente quando foi votada uma
emenda propondo isto, que foi recusada. V. Ex.a não
estava aqui.

O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Não são
estas as informações que tenho, Sr. Presidente. É uma
emenda ampliando a participação especificamente dos
municípios de 22,5%, o que nem está no projeto, para
30%. Parece-me que é a primeira que está sendo apre
ciada, Sr. Presidente, porque se refere ao Fundo de Par
ticipação Federal, que tem por base o Imposto de Renda
e o Imposto sobre Produtos Industrializados.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Se V. Ex.a quiser, por uma concessão da prejudicialidade,
é só perguntar ao Plenário quem está disposto a sustentar
esse destaque. (Pausa) Só há dois Constituintes.

Está prejudicada a emenda.
O SR. CONSTITUINTE DARCY DEITOS - Sr. Pre

sidente, lamento que os municípios brasileiros, que espe
ravam uma reforma tributária efetiva e que fosse pela
Assembléia Nacional Constituinte reconhecida a luta que,
ao longo dos anos, a maioria dos Constituintes travaram
nos palanques, nas praças públicas, o ano passado, para
defender uma reforma tributária justa e essa reforma
tributária que está sendo feita aqui não reflete a realidade
e a necessidade dos municípios brasileiros.

Era este o registro que queria fazer, Sr. presidente.
Requeiro a V. Ex.a verificação de quorum para esta de
cisão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Nobre Consttiuinte, V. Ex.a me desculpe, mas a emenda
está prejudicada e não há nenhuma razão para V. Ex.a

fazer tal requerimento. É decisão da Mesa e peço a V. Ex.a
ceda a tribuna ou que recorra ao Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte.

Passamos à votação do Requerimento de Destaque
de n. O 1606, para emenda referente ao art. 181, de autoria
do Constituinte Aluízio Campos.

Em votação o requerimento de preferência. (Pausa)

Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma-
necer sentados. (Pausa)

Está aprovado.
Tem a palavra o Constituinte Aluízio oamrios.
O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre

sidente, a emenda apresentada é mais uma emenda de re
dação. Desta forma, realizamos entendimento com a Re
lataria, através do Constituinte Antônio Carlos Konder
Reis e também com o Constituinte José Serra, que con
cordam em que, na redação final, o texto passe a vigorar
com a seguinte redação:

"A lei do Plano Plurianual estabelecerá dire
trizes, obj-etivos e metas para distribuição regio
nalizada dos investimentos e outras despesas dele
decorrentes."

Deste modo, como na redação final atingiremos o
objetivo, retiro a emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Agradeço ao nobre Constituinte a compreensão.

Passamos ao requerimento de preferência relativo à
Emenda n. O 25451, que é assinado pelo Deputado João
Agripino. (Pausa)

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr. Pre
sidente, retiro o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) -
Retirado o requerimento. -

Temos agora o requerimento de preferência que recai
sobre a Emenda n. O 24692, que é de autoria do Senador
Jamil Haddad. Tem a palavra S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr. Pre
sidente, a emenda é do nobre Senador Itamar Franco,
que me havia solicitado a defendesse, mas S. Ex.a tele
fonou-me agora pela manhã pedindo que a retirasse.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Está retirado o requerimento.

Destaque n.O 1455-87 do Sr. Arnaldo Prie,to 
Emenda n.6 ES-32082-3, do Sr. Paes Landin, "que
adita artigo da Seção I do Capítulo II do Titulo
VII do Substitutivo n.o 1 (Titulo VI, Capítulo 11,
Seção-I do Substitutivo n,v 2)". (403.a votação)

-O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação o pedido de preferência para a Emenda n. O

32082, do 'Constituinte Arnaldo Prieto.

Os Srs. Constituintes que estão de acordo queiram
permanecer como se encontram. (Pausa)

Aprovada.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Luiz Salomão.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, terei prazer em defender as
idéias que são próprias do País, quaisquer que sejam suas
origens. Neste sentido, trago aqui esta proposta, origina
riamente do Constituinte Paes Landim, que visa corrigir
uma possível injustiça, que resultaria das fórmulas que
foram consolidadas para redistribuição da receita tribu
tárai arrecada pela União.
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o fato é que num sistema fiscal federalista, em que
há solidariedade e cooperação entre os vários níveis de
Governo, cumpre distribuir adequadamente os ônus da
máquina fiscal, os ônus decorrentes do processo de arre
cadação tributária.

Neste sentido, a emenda do Constituinte Paes Landim
propõe que, antes da transferência dos recursos aos Fun
dos de Participação dos Estados e municípios, seja dedu
zido o custeio dos serviços de lançamento e arrecadação
desses impostos.

A proposíção, portanto, é no sentído de poupar a
União de uma transferência demasiada aos Estados e Mu
nicípios na medida em que essa máquina de arrecadação
custa h~je cerca de 1% a 1,2% dos tributos arrecadados, e
na medida em que metade da receita arrecadada pela
União está sendo transferida para os Estados e Municí
pios, a reoeíta líquida disponível para a Undá<l será ape
nas a metadde da receita arrecadada e esse custo dobra
ria par,a; 2%, o que é uma demasia.

De modo que a proposta do Constituinte Paes Landim
é no sentido de que, antes da transferência, sejam dedu
zidos os custos de arrecadação, o que significa maior pos
sdbílídade de investimento da máqníns, tributária e no
seu aperfeiçoamento, no sentido de aprofundar a justiça
fiscal, aquela que todos almejamos no processo demo
crático.

É neste sentido qus encaminho a favor, pedindo a
atenção dos Srs. Constituintes para que votem a favor da
emenda Paes Landim, destaque do Deputado Arnaldo
Prieto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presi
dente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra, para ume questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Gostaria de
saber exatamente o que estã sendo votado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não. Está sendo votada a Emenda do Constituinte
Paes Landim que acrescenta um artigo na Seção I do
Capitulo II do Título VII, que diz o seguinte:

"Do montante de recursos a ser entregue, de
acordo com o disposto nos arts. 212, ítens H e IH,
e 213, itens I e H os Estaidos 'e a União !poderão
deduzir previaJmente o valor das despesas neces
sárias para o custeio dos respectivos serviços de
lançamento 'e arrecadação."

Não havendo oradores para falar 'contra, solicdto a
manifestação do Relator.

Concedo a palavra ao Constituinte Fernando Bezerra
Coelho, para opinar.

O SR. RELATOR (Fernando Bezerra Coelho) - Sr.
Presidente Srs. Constituintes, a posíção da Rielatoria é
aberta em'relação a esta questão, porque não existe con
senso na Relatoria. A opinião pessoal do n'elator-Auxiliar
é pelo aeolhrmento da e~endado nobre Constituinte,!,aes
Landim, porque, na realidade, o custo de arrecadaçêo a
nível ida União é pouco mais de um ponto percentual do
IPI e do Imposto de Renda. Na realidade, fará justiça
até para que os Est3ldos e Municipios possam exigir da
própria União melhor eficiência na arrecadação fiscal.

Neste sentido, a Relatoria é pelo acolhimento da
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso) 
Com opinião ftavorável do Relator Fernando Bezerra Coe
lho, vamos colocar em votação.

A emenda teve o apoio da Relataria e ninguém quis
falar contra.

Em votação.

(Procede-se à votação)
Vota:ram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Antônio Britto, Carlos Sant'Anna, Cid Carvalho, Fernan
do Bezerra Coelho, Fernando Henráque Cardoso, João Cal
mon, José Ignácio Ferreira, José Richa, José serra, José
Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Nelson Carneiro, Nel
son Jobim, Nilson Gibson, Oswaildo Lima Filho, Virgildá
sío de Senna, José Tavares, Mareos Lima, Alceni Guerra,
Annlbal Barcellos, Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco, Haroldo
Lima, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio,
Francisco Dornelles, José Jorge, José Lins, José Lourenço,
Ricardo Fiúza, João Menezes, Jofran Frejat, Benito Gama,
Antônio Carlos Konder Reis, José Luiz Maia, VírgÍll!o Tá
vora, Bonifácio de Andrada e Luiz Salomão. Votaram NãO
os seguintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Al
mir Gabriel, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Celso Dou
rado, Crdstina Tavaves, Egídio Ferreira Lima, Fernando
GaspaJrian, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sa
bóia, João Hermann Neto, José Paulo Bisol, Máirio Lima,
Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Rai
mundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sigma'
rínga Sedxas, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Délio
Braz, Euclides Scalco, João Agripino, Jorge Hage, José
Costa, Uldurico Pinto, Viloon Souza, Enoc Vi!eira, Geova'ni
Borges, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, José Santa
na de Vasconcellos, Osvaldo Coelho, Jalles Fontoura, Jo
nas Pinheiro, José Tdnoco, Mozarildo Cavalcanti, Simão
Sessim, Valmir Campelo, Gerson Peres, Francisco Ros.si,
Gastone Righi, Joaquim Bevilácqua, Haroldo Lima, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Fernando
Santana e Jamil Haddad. ABSTENÇãO os Senhores Cons
tituintes Adylson Motta, César Maia e Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrdque Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 35
Constituintes; votaeam NÃO 51 Constituintes; abstive
ram-se de vctae 3 Constituintes. Total: 89 votos. O Des
taque foi rejeitado.

DestaqUei n.o 1605-87 - Emenda n.O ES
34123-5, do Sr. Aluízio Campos, "que modifica o
art. 220 § 1.° do Substitutivo n.O 1 (art. 186 § 1.0
do Substitutivo n.o 2)".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oardosoi
- Destaque n.v 1605, que recai sobre a Emenda n.s 34123,
de autoria do Constituinte Aluízio Campos.

Sobre a Mesa, preferência que será lida pelo Sr. Pri
meiro-Secretário.

~ lida a seguinte
Preferência:

"Requeremos preferêncla para o Destaque n.o
1605 'relativo à Emenda ES-34123-5, modífdea
cativa do § 1.0 do art. 186 do projeto em vota
ção.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1987.
Constituinte Aluizio Campos 'e mais dez Sra.

Constituintes."
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

- Em votação a preferência.
Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram. per-

manecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
Tem a palavra o Constituinte Aluízio Campos.
O SR. CONSTITUINTE ALUíZ;IO OAMPOS - se,

Presidente, Sras e Srs. Constituintes, o destaque vai ser
retirado, mas eu queria chamar a atenção dos nobres
:Constituintes para O aspecto grave da alínea c do in
ciso I do art. 181, que vincula ou condícíona a aplicação
de recursos para projetos de desenvolvimento econô
mico, nas áreas do Nordeste, Centro-Oeste e do Norte,



Janeiro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Sup1emento "C") Quarta-feira 27 1991

às instituições fínancelras, de modo geral, sem estipular
que se trata das instituições fina;nceiras- oficiais.

Minha emenda vãsaría suprimir essa vinculação 'e
obrígar que a aplicação de recursos e incentivos seja
efetuada apenas ipor instituições financeiras. Isto não
dnteressa senão ao interesse dos banqueiros privados. In
teressa 00 desenvolvimento regional o estímulo dos ;pro
jetos que realmente conduzam à 'eliminação das desí
gualdades dentro das regiões.

.rá estamos em entendimento para, a nível de Ple
nário, com a compreensão de todos os companheiros,
inclusive dos nordestinos, corrigirmos esse equivoco que
deve ser resultado de uma omissão, porque o texto seria
razoável se dâsaesse: "através de instituições fínanceíras
oficiais de caráter reglonaã", mas não 'admitir ou vincular
que a aplicação dos 3% destinados ao desenvolvimento
regional nas áreas mais subdesenvolvidas fique depen
dendo apenas da ínterveníêneãa dos bancos e d>a região.
Aí, como inclui toda rede bancária, iPl'iecisamos, real
mente, fazer uma correção nesse texto - e estou nego
ciando com os demais companheiros para fazê-la a ní
vel de Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Com o apelo do autor da emenda ao Sr. Relator, foi
retirado o pedido. (Palmas)

Destaque n.O 5597-87 Emenda n.o ES-
27112-1, dos Srs. Humberto Lucena e Lourival
Baptista "que modifica o art. 220 § 5.° do Substí
tutivo n.o 1 (art. 186 § 5.° do Substitutivo nO Z).
(404.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Passamos à votação do pedido de preferência, de au
toria do Constituinte Humberto Lucena, a respeito da
Emenda n.o 27112, para o Destaque de n.O 5597. O Cons
tituinte Antonio Mariz está índícado para representar o
autor. -

Em votação O requerimento de preferência.
Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram I>E;r-

ma,necer sentados. (Pausa) --

Aprovado.
Concedo a ipalavra, para falar a favor, ao Cons

tituinte Antonio Mariz.
O SR. CONS,TITUINTE ANTONIO MARIZ - Sr. Pre

sidente, 81's. Constituintes, procurarei ser breve, em
atenção à natural ímpacíêncía dos que trabalham depois
de tantas horas seguidas.

A emenda do Constituinte Humberto Lucena se di
rige 00 art. 220, § 5.°, dando-lhe a seguínte redação:

" ... o orcamento fiscal e o orcamento de in
vestimentos dãs empresas estatais, -compatibiliza
dos com o Plano Plurianual de Investimentos, te
rão, entre suas funções, a de reduzir desigualda
des inter-regionais mediante a regionalização dos
dispêndios públicos, na razão direta da popula
ção e inversa da renda per capita."

Imagino que a primeira objeção que se levantará con
tra a emenda dirá respeito ao que seriam as finalidades
ele uma empresa estatal. Aqui é fundamental fazer a dís
tínçâo entre empresa estatal e empresa privada propria
mente dita. O que caracteriza a empresa estatal - e que
para mim é o elemento que a justifica - é o fato de essa
empresa ter uma função de governo. Este é o ponto carae
teristico da empresa estatal.

Muitos cometem o equívoco de pretender que a em
presa estatal aja, pura e simplesmente, como entidade pri
vada que é do ponto de vista legal, esquecendo-se de 'que
só a' função de governo justifica o Estado na criação de
empresas estatais.

Se os "prlncípíos gerais determiÍlados na Constituição,
e que objetivam eliminar as desigualdades regionais, estão
postos, é claro que as empresas, na medida em que são
instrumento de governo, têm o mesmo dever. Nada impe
de, ao contrário, tudo recomenda que o principio conste
do texto constitucional.

Estas são as razões, Sr. Presidente, Srs. constituintes:
atribuir, de forma expressa, na Constituição, o papel das
estatais na eliminação das desigualdades regionais.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Se V. Ex.a me permite, nobre- Constituinte, pergunto quais
são os Qonstituintes dispostos a defender este ponto de
vista. (Pausa)

Diante disto, pergunto Se V. Ex.a mantém.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Mante
nho.

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Para falar contra, tem a palavra o Constituinte José .rorge.

O SR. CONSTITUINTE .rOSÉ JORGE - Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, a emenda do Constituinte Humberto
Lucena vem trazer uma preocupação: a de acabar com
as desigualdades regionais, que, na realidade, já está co
locada no Projeto Cabral 2.

Gostaria de ler para V. Ex.as três parágrafos do
art. 186, que trata do Orçamento da União. O § 1.0 diz:

"A lei do Plano Plurianual estabelecerá dire
trizes, objetivos e metas da administração pública
federal para a distribuição dos investimentos e
outras despesas deles decorrentes, bem como a re
gionalização."

Então, no art. 1.0 já se solicita do Orçamento a regio
nalização que hoje não é feita.

O § 5.° diz:
"O Orçamento fiscal e o Orçamento das em

presas estatais, 'compatibilizados com o Plano Plu
rianual de Investimentos, terão, entre suas fun
ções, a de reduzir desigualdades inter-regionais, se
gundo o critério populacional."

No item 2 do art. 6.°:
"A discriminação das despesas por Estado, res

salvadas as de caráter nacional, definidas em lei."
Acredito que, desta forma, já esteja bastante claro

que o Orçamento será um instrumento de correção das de
sigualdades regionais.

O Constituinte Humberto Lucena quer, deseja com sua
emenda incluir como critério para alocação de recursos o
inverso da renda per capita. Ora, o inverso da renda per
capita é um critério relativo, e o recurso é um valor abso
luto!

Então, temos que 'corrigir as desigualdades regionais,
mas não podemos querer que um Estado menor, vamos
supor, só para exemplificar, o Piauí, tenha mais investi
mento em termos absolutos do que São Paulo, Rio de .ra
neiro ou Minas Gerais. Queremos que o Piauí, por exem
plo, cresça mais, mas não queremos que tenha mais em
valores absolutos, porque a infra-estrutura já eXistente
nos Estados mais adiantados não vai permitir isso.

Acredito que corrigiremos as desigualdades regionais,
mas de uma forma racional. -

Por isso, apesar de ser do Nordeste, encaminho contra
esta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) .;
Tem a palavra o Sr. Relator. - -
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o SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
é tão óbvia a matéria que a Relataria se dispensa de maio
res comentários. Vota não.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação.

(FTocede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Aluízio Campos, Carlos San'Anna, Cristi
na Tavares, Fernand'O Bezerra Coelho, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto,
José Paulo Bisol, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oswal
do Lima Filho, Paulo .Ramos, Chagas Rodrigues, João
Agripino, Jorge Hage, Antonio Mariz, José Costa, Francis
co Dornelles, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, Adolfo
Oliveira e Haroldo Lima. Votaram NAO os Constituintes:
Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo
Cabral, Celso Dourado, Cid Carvalho, Egídio Ferreira Li
ma, Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso;
João Calmon, José Ignácio Ferreira, José Richa, José Ser
ra, José Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Pimenta da Veiga, Rai
mundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Severo
Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Délio
Braz, Euclides Scalco, José Tavares, Marcos Lima, Vilson
So'uza, Annibal Barcellos, Arnaldo Prieto, Carlos Chiaradia,
Enoc Vieira, Eraldo Tinoco, Geovani Borges, José Jorge,
José Lins, José Lourenço, José Santana de Vasconcellos,
Luís Eduardo, Osvaldo Coelho, Ricardo Fiúza, JaIles Fon
toura, João Menezes, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José
Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Simão Sessim, Valmir Cam
pelo, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Pe
res, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Bonifácio de Andra
da, César Maia, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, PU
nio Arruda Sampaio, José Maria Eymael, Fernando San
tana e Jamil Haddad.

O SR PiRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 24 cons
tituintes; votaram NÃO 67 Constituintes. Total: 91 votos.
O destaque foi rejeitado.

Sobre a mesa, requerimento de preferência para o
Destaque n.O 6718, referente à Emenda n.O 25458, de auto
ria do Constituinte Luiz Alberto Rodrigues.

Não estando presente S. Ex.a, fica, portanto, prejudí
cada o destaque.

Fica também prejudicado o Destaque n.O 6716,de auto
ria do Constituinte Luiz Alberto Rodrigues, tendo em vista
a sua ausência em plenário.

Tem a palavra o Sr. Relator Bernardo Cabral.

O SE. RELATOR (Bernardo Cabraíl) - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, apenas para que conste dos
Anais os agradecimentos pessoais do Relator ao eminente
Constituinte Fernando Bezerra Coelho pela sua contríbuã
ção e colaboração ao Título VI. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A pvesídêncía se junta à homenagem.

. O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra, pela ordem, o Constituinte José Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Em primeiro
lugar, quero dizer que, sem qualquer pretensão, nós fize
mos, no dia de ontem e no dia de hoje, um bom trabalho
no que se refere ao Capitulo Tributário e OvçamentáTio.
Pode ter havido uma ãmperjeíçâo aqui, uma imperfeição
ali, mas são coisas que poderão ser perfeitamente corrigi
das em etapas sucessivas do processo constituinte.

Também, Sr. Presidente, saindo do tema, registro que
está presente, nesta Casa e nesta sala, o Deputado Israel
Pinheiro, que vai deixar o nosso convívio e espero que por
pouquíssimo tempo. (Palmas)

Estou certo de que expresso o pensamento desta Casa
ao dizer que lamentamos muito a saída, que esperamos
temporárda, do nosso companheiro Israel Pinheiro, de
quem apreeíamos ao extremo o seu companheirismo, a sua
combatividade a sua estatura de Parlamentar. E.snera
mos tê-lo conosco aqui em Brasílta; esperamos tê-ia de
volta breve a esta Casa. O seu afastamento neste mo
mento, eu pessoalmente qualifico de um ato de violência.

Deixo registrado o nosso cumprimento e a nossa sau
dação '00 Constituinte Israel Pinheiro. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa se associa à mandfestação e não tem nada a
acrescentar, porque as palmas falam mais do que qual
quer paãavra.

Tem a palavra, pela ordem, o Constituinte Arnaldo
Prieto.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO PRIETO - Sr. Pre
sidente, houve um engano no registro do meu voto, ontem,
na votação da emenda de autoria do Constituinte Adolfo
Oliveira, art. 168, incisos I e lI. O voto foi NAO, mas a
minha posição é favorável à matéria.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrdque oardosoj 
Será registrado em ata.

Tem a palavra o Constituinte Egídio Ferreira Lima,
pela _ordem.

O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, o homem deve ter atitudes precisas e cora
josas sempre.

No momento em que estamos reunidos em Assembléia
Nacíonaã Constituinte, a posição frontal, retdlínea e cor
reta é indispensável e é uma exigência muito maior. Não
adiantam meias palavras nem contemporizar. O COnsti
tuinte Israel Pinheiro foi retirado desta Calsa não porque
é prímeíro suplente e o titular do cargo deixou a Se,creta
ria. Ele foi retirado desta Casa porque ficou ao lado do
sistema parlamentar. (Palmas) A sua cadeira foi tomada
nesta hora, porque S. Ex.a está querendo o melhor para
o País e porque está contrariando o Presidente da Re
pública. A saída ou o episódio que envolve o afastamento
do Constituinte Israel Pinheiro é uma demonstração clara
das forças impatrióticas que não querem que esta Assem
bléda seja livre e encontre para este País a melhor solu
ção. Que o gesto condenável do Governador Newton Car
doso seja o último ato de torpeza a pairar sobre esta As
sembléia e a ameaçá-la.

Meu abraço e o desejo, Israel Pinheiro, de que V. Ex.a
continue a lutar pela bandeira em favor do sistema parla
mentar, que levantou nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte Francisco
Dornelles.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, apenas para manifestar os meus cumpri
mentos ao ilustre Relator Bernardo Cabral pelo traba
lho por S. Ex.a desenvolvido.

Durante todo o período em que se discutiu o Título VI,
relacionado com o sâstema tributário, orçamento e rínan
ÇM. S. Ex.a. teve uma posição aberta, teve sempre uma
posição lúcida, sempre ouviu todas as partes, e, hoje, te
mos aqui um projeto de sistema tributário, de sistema
orçamentário que não pertence a uma só pessoa, mas per
tence a toda a soci-edade brasileira, porque foi fruto de
um grande consenso e de um grande entendimento.
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Constdtuinte Bernardo Cabral, receba os meus eum
prímentos,

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Muito obri
gado.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, peco a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Constituinte Ca:rlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sabe
V. Ex.a, Sr. Presidente - e 'espero, inclusive, que possa até
testemunhar o quão pouco procuro utilizar-me do micro
fone para assuntos como o que vou tratar. Mas não posso
rícar índíferente a uma injustiça.

Quero dízer que toda a Casa sabia que, no momento
em que a votação fosse para o Plenâráo, o Governador de
Minas Gerais faria com que as Constituintes efetivos re
tornassem a esta Casa para participar dos trabalhos fi
nais da Constituinte e, inclusive, tal como foram eleitos,
assinarem a Constituição.

Com todas as homenagens que presto ao bravo, que
rido e Ilustre companheiro Israel Pinheiro, amigo pes
soal, amigo nosso de longa data, em que pesem todas as
homenagens, não posso, entretanto, assistir calado, im
passível, a uma distorção do fato e da verdade.

Absolutamente, se houvéssemos querido ou se o Go
vemo pretendesse ter feito alguma coisa, tê-la-ia feito
antes e não depois. E não a fez! Não a fez! Não houve
qualquer pressão sobre esta Casa - como não tem havido
-, que tem votado ldvre e soberanamente, tomando as de
cisões ao seu talante e entender, de acordo com os seus
compromissos!

De modo que o meu registro, 'ainda que não premedi
tado, é absolutamente necessário para a colocação das
coisas e da verdade no devido lugar.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - S,r.
Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
'!'em a palavra °Constituinte Pimenta da Veiga, para uma
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, quero discordar da defesa tentada pelo Cons
tituinte Carlos Sant'Anna. Primeiro, para repor a verda
de, e, segundo, em homenagem ao Constituinte rsraet Pi
nheiro.

Na verdade, se fossem corretas as palavras ditas pelo
Constituinte Carlos Sant"Anna, a substituição não se da
ria nesta hora, porque ainda temos muito o que fazer
na Comissão de Sistematização, ainda temos que votar
Capítulos fundamentais: Da Ordem Social, Da Ordem Eco
nômica e Das Disposições Transitórias.

É evidente que a substituição agora promovida teve o
propósito de punir um Constituinte que está entre os mais
competentes, os mais dedicados e os mais presentes a esta
Comissão. É notável o trabalho que vem sendo desenvol
vido pelo ,Constituinte Israel Pinheiro (Palmas), e injus
tamente S. Ex.a está sendo retirado daqui pela sua inde
pendência, porque não se curvou às pressões que sobre
ele foram exercidas. É esta exatamente a origem.

Erra o Constituinte Carlos Sant"Anna quando diz que
toda a Casa sabia que os Constituintes titulares de Minas
Gerais voltariam quando do final dos trabalhos da Comis
são de Sistematização. Primeiro, porque não terminaram
os trabalhos; segundo, porque o que se sabia em Minas
e aqui é que os titulares viriam apenas assinar o novo
texto constitucional, o que só deve ocorrer dentro de al
guns meses.

Não adianta querer modificar a verdade dos fatos. A
retirada do Constituinte Israel Pinheiro, sobre ser injus
ta, é uma perseguição política.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Com a palavra o Constituinte Marcos Lima.

O SR. CONSTITUINTE MARCOS LIMA - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituinte, todos sabíamos, em Minas Ge
rais, desde a posse dos Srs. Secretários de Estado que
ocuparam as Secretarias, que são quatro, e esses quatro
Secretálios assumiram as Secretarias de Estado com a
condição de, iniciados os trabalhos em plenário, todos vol
tariam para assumir os seus lugares como rConstituintes.
Infelizmente, não só o bravo e ilustre Constituinte Israel
Pinheiro foi retirado, como também os ilustres e bravos
Constituintes Paulo Almada, Sérgio Naya e José Mendon
ça de Morais também o foram.

Qualquer um que queira se dar ao trabalho de con
sultar o que foi publicado na imprensa mineira, verá
que, desde o início do ano, tudo estava combinado. Não
houve ato de violência.

Nobre Constituinte Pimenta da Veiga, entendemos e
respeitamos a sua posição contrária ao Governador New
ton Cardoso, mas V. Ex.a não pode dizer aqui que isto
foi uma posição incorreta e injusta do Governador. De
forma alguma. Todos sabíamos em Minas Gerais, da sua
posição.

Lamentamos a falta que os nossos Companheiros fa
rão aqui aos trabalhos. neste momento, mas eles estão
retornando Secretários, porque o Plenário da Assembléia
Nacional Constituinte iria reiniciar os seus trabalhos no
dia 4 de novembro. O reinício foi adiado. Contudo, os
atos já estavam prontos e publicados. Por isso, os Secre
tários voltaram.

Eu gostaria de fazer essas retificações, Sr. Presidente,
a bem da verdade. .

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

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE .cÉSAR MAIA - Em nome do
meu Partido, o PDT, em meu próprio nome, nos somamos
às manifestações de apoio e solidariedade política ao
Constituinte Israel Pinheiro.

Sr. Presidente, não posso deixar de registrar que nos
sos pais foram construtores e fundadores de Brasília. Aque
la época, os mineiros não se comportavam desta maneira.
A classe política mineira era uma classe solidária e res
peitada pelo Poder Legislativo.

Era a nossa manifestação, Sr. Presidente.
O SR: CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - Sr.

Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - Sr. Pre
sidente, na primeira reunião da Comissão de Sistemati
zação, pelo que se armava naquela oportunidade, fui à tri
buna dizer da interferência indébita do Governo na As
sembléia Nacional Constituinte. Naquela oportunidade, in
clusive, fui contestado pelo meu Colega e Companheiro
Carlos Sant"Anna. Eu queria, naquela hora, apresentar à
Assembléia Nacional Constituinte um voto de repúdio ao
Governo e mais ainda, ao Presidente José Sarney, pela
interferência indébita por um pronunciamento que Sua
Excelência havia feito, e pelos atos que adviriam daquele
pronunciamento. Hojé, depois de várias escaramuças, a
coisa começa a se concretizar. Estou aqui totalmente isen
to na matéria quanto ao Constituinte Carlos Sant"Anna.
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É verdade que o Constituinte Carlos Sant"Anna não pres
sionou ninguém aqui, neste Plenário, até porque, em que
pese a sua honradez e a sua maneira correta de agir poli
ticamente, S. Ex.a não tem condições de pressionar nin
guém, por uma razão muito simples: o Presidente José
~arney não sabe o que quer, a não ser aquilo que não que
remos e o povo brasileiro também não quer, que é perma
necer no Poder pelo poder. A luta do Presidente Josá
Sarney não é no sentido de que o Brasil vá bem ou mal,
que esta Assembléia Nacional Constituinte tenha isenção
ou não, se ela é legitima ou não, que tenha liberdade ou
não. Sua Excelência só tem um objetivo na vida, hoje:
permanecer no Poder pelo poder.

Lamento que o Constituinte Carlos Sant"Anna, in
clusive foi meu companheiro de construção da Nova Re
pública, que se foi, que seja hoje Líder de um Governo
que não tem a respeitabilidade nem nossa nem do povo
brasileiro. E não é por acaso que, de acordo com o resul
tado da pesquisa publicada na Folha de S. Paulo de hoje
81% do povo brasileiro quer eleições, em 1988. (Palmas)

É por isto, Sr. Presidente, que quero deixar, neste
final de tarde, esta manifestação de repúdio.

A Comissão de Sistematização, através de um trabalho
árduo, sério, dificil, competente, com a abnegação de to
das as Lideranças e de todos os Companheiros e Compa
nheiras que fazem a Assembléia Nacional Constituinte, dá
prosseguimento aos trabalhos, que não são reconhecidos.
pela opinião pública, graças a toda uma série de coisas e
de interesses que se formam para tentar macular o único
Poder legitimo deste Pais, hoje, que é a Assembléia Na
cional Constituinte.

Portanto, meu repúdio, repito, à retirada do Compa
nheiro Israel Pinheiro e de mais três outros Companhei
ros, e aí foi inteligente porque não tirou só o Constituinte
Israel Pinheiro, não é por conta da sua saída apenas, é
porque isso faz parte de um jogo' sujo, de um jogo qu~

não quer respeitar a maioria da Constituinte.
Não tenho nada a acrescentar ao que aqui falou o

Companheiro e o Presidente Afonso Arinos, na sessão de
anteontem.

Portanto, Sr. Presidente, deixo meu protesto e digo
que tinha alguma razão quando, na primeira reunião da
Comissão de Sistematização, pedia um ato de repúdio a
este Governo, que é um Governo de transição e que tem
que acabar quando se acabarem os trabalhos da Assem
bléia Nacional Consttiuinte. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT"ANNA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, estou voltando ao microfone e à colação abso
lutamente porque motivado. Não gostaria mais de fazê-Io.
Mas é uma injustiça o que esta Assembléia Constituinte
tem cometido em relação ao Presidente José Sarney, que
qual' encurtar-lhe o mandato, que quer mudar o sistema
de governo, e tem poderes, até, para fazê-lo, que vem a
todo momento fazer-lhe as maiores acusações, como aca
bam de ser feitas quando Sua Excelência tem-se mantido,
em relação a esta Casa e a todos os seus Pares, com a
maior dignidade. Se esta Casa não lhe fizer justiça, mas
acredito que o fará, com certeza, a História o fará, da
maneira absolutamente de estadista com que S. Ex.a tem
se comportado. Menos não seria possível, porque, afinal
de contas, não é uma Assembléia Nacional Constituinte
que se reúne nem são Constituintes que trabalham sobre
uma Nação sem Governo, sem Poderes Constituídos. Os
Poderes estão constituidos - o Executivo, o Legislativo e
o Judiciário. Tanto estão que o Constituinte Fernando

Lyra foi Ministro do Presidente José Sarney durante doze
meses ...

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - Esco
lhido por Tancredo Neves.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Mas
mantido por Sua Excelência, e a Sua Excelência serviu e
com Sua Excelência sentou à mesa dos Ministros, e deve
ria pelo menos guardar, em relação a Sua Excelência, de
quem foi Ministro ...

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - Guardo
o maior respeito, Sr. Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Constituinte Fernando Lyra, peço que V. Ex.a espere o
Deputado Carlos Sant'Anna terminar.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - ...
deveria, em relação a Sua Excelência, pelo menos guardar
certa atitude, aquilo que em política o Sociólogo Fernan·
do Henrique deve tão bem conhecer, que se chama o mí
nimo ético.

Apesar de tudo, Sr. Presidente, apenas palavras para
registrar que não posso ouvir silente às injustiças que
estão sendo assacadas contra o cidadão José Sarney nem
contra o Presidente da República, que, como V. Ex.a ín
clusive bem conhece, é apenas um homem que tem pro
curado participar, mas participar como cidadão, partící
par com as suas idéias, participar trocando opiniões e,
afinal de contas, opiniões de um homem que está na
Chefia Suprema da Presidência da República e da Nação.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - Sr. Pre
sidente, fui citado nominalmente pelo Constituinte Carlos
Sant'Anna. Por isso, peço a palavra novamente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pergunto se o Constituinte Cid Carvalho concorda? (assen
timento do constituinte)

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO LYRA - Não
vou entrar em polêmica, quero apenas repelir uma insi
nuação que reputo grave e que S. Ex.a faz por dever de
ofício, não porque o sinta. S. Ex.a é Lider do Governo,
S. Ex.a não fala como Constituinte Carlos Sant'Anna nes
ta hora. Reconheço a dificuldade do Constituinte Carlos
Sant'Anna tem de defender um Governo ao qual servimos
por uma decorrência histórica, e hoje S. Ex.a tem que
defendê-lo por uma omissão e uma tarefa que o Presi
dente da Repúblíca lhe' deu em determinada hora do
processo.

Nunca faltei com a ética política. Falar do Presidente
da República é um direito que me assiste, condenar as
suas atitudes é um direito de que não abro mão. Nunca
vim à tribuna nem à praça pública e aos jornais falar de
questões pessoais de Sua Excelência, atos pessoais de Sua
Excelência. Nunca exagerei em nenhum aspecto as minhas
condenações ao Presidente José Sarney. Agora, dizer que o
Presidente José Sarney é traidor da transição democrática,
isso é; que Sua Excelência tinha compromissos com os 4
anos, isso tinha; que Sua Excelência, na minha presença
como Ministro da Justiça e na presença do Presidente
Ulysses Guimarães, então Presidente da Câmara dos Depu
tados, enviou uma mensagem para o Congresso Nacional
propondo eleições diretas e na justificativa dizia que para
Sua Excelência bastavam 4 anos, que já naquela opor
tunidade solicitava que assim procedesse a Assembléia Na
cional Constituinte, isso é fato verdadeiro.

Agora, não posso concordar que hoje o Constituinte
Carlos Sant'Anna, apenas porque é Líder do Governo e foi
posto para fora do Ministério, como eu fui, da mesma
forma que fui, sem ter nenhum entendimento político para
fazê-lo, S. Ex.a sabe dos detalhes e não vou entrar no
mérito, porque aí seria entrar num problema ético, aí sim,
não vou falar da minha saída e do Constituinte Carlos
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Sant'Anna, e entramos juntos, escolhidos por Tancredo
Neves e ratificados, é claro, Pelo Presidente José Sarney.
Fui Ministro e muito me honra ter sido Ministro, e guardo
na parede da minha casa a assinatura de Tancredo Neves,
a quem ajudei, junto com todos os Companheiros, a ser
Presidente da República, e ao Presidente José Sarney, como
seu Companheiro de chapa.

Jamais eu seria escolhido Ministro do Governo José
Sarney, por duas razões: primeira, e que é fundamental,
Sua Excelência jamais me convidaria para ser Ministro;
segundo, eu jamais aceitaria ser Ministro de José Sarney.
Aceitei ser Ministro, porque fui convidado por Tancredo
Neves, nunca constrangido, aceitei de bom grado, querendo
sê-lo, porque ele - e aqui está o testemunho do meu ex
colega também Ministro e hoje Constituinte Francisco Dor
nelles - não fui Ministro de Tancredo por conta de José
Sarney, e durante o Ministério fui leal, porque Sua Exce
lência era leal à transição; rompi com Sua Excelência
quando ele traiu a transição que jurou defender conosco
na praça pública. E hoje não sou eu quem falo, Sr. Pre
sidente. Confesso a V. Ex.a , à Casa e ao País, faz cinco dias
que deixei de falar de Sua Excelência, porque agora não
tem mais graça, porque todo o País já está falando mal
de sua Excelência como Presidente da República. Não
falo mal do Governo, porque ele não existe; não falo mal
dos Ministros, porque eles, na sua grande maioria, não
existem. Conseqüentemente, estou aqui para retificar os
termos usados pelo meu Colega e grande Companheiro de
longas datas Carlos Sant'Anna, que vem aqui com a missão
de Líder do Governo. Jamais - conheço o Constituinte
Carlos Sant'Anna - diria que faltei com a ética, pois como
Lider do Governo entendo a situação de S. Ex.a

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

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Sr. Constituinte Cid Carvalho.

O SR. CID CARVALHO - Sr. Presidente, Srs. Cons
tituintes, não sei se o tema de homenagem ao nosso Com
panheiro Israel Pinheiro ainda está na pauta. Algo tão
bonito, tão emocionante, que era uma homenagem a um
Companheiro nosso, na verdade era uma homenagem à
própria Constituinte, era uma homenagem àquele que era
o mais perseverante, o mais carinhoso, o mais abrangente.
Quando ouvi palmas, à direita e à esquerda, para o Consti
tuinte Israel Pinheiro, pude ter o sentimento de que S. Ex.a
representava essa abrangência tão necessária ao processo
democrático e ao próprio processo constituinte.

Sr. Presidente, não gostaria de confundir a homena
gem ao Constituinte Israel Pinheiro: para tirar a lasquinha
de posições pessoais ou particulares. Não quero colocar
aqui nada de posições pró ou contra o Presidente José
Sarney, pró ou contra o Governador de Minas Gerais, por
que pareceria a mim, que, se o fizesse, a minha homena
gem ao Constituinte Israel Pinheiro seria um mero pre
texto, como aquele choro de acompanhamento de casa
mentos ou de enterros políticos, em que ali somente exis
tem o pretexto e a busca de soluções pessoais.

-Sr. Presidente, tenho a honra de ser um Amigo de
Israel Pinheiro, e S. Ex.a nesta saída, sai engrandecido,
porque sai o símbolo de um homem que, de forma aberta,
está lutando pela instituição e pela democracia deste País.
(Muito beml)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Srs. Constituintes, a Mesa se associa, de forma explícita e
calorosa, às manifestações neste dia de despedida do Cons
tituinte Israel Pinheiro.

Como Pr·esidente eventual não gostaria de entrar na
análise das questões relativas à motivação da saída de
S. Ex.a Gostaria apenas de lhes dizer que qualquer que
tenha sido a Intenção, se a intenção eventualmente jrudesse
ter sido a de tolher a liberdade da Constituinte, porque

tenho a certeza de que os Constituintes que aqui estão
manterão essa liberdade, qualquer que seja a atitude de
quem quer que seja, não nos devemos abalar. Cada um de
n6s há de votar de acordo com suas convicções, com aquilo
que pensa que é bom para o País. Não quero entrar em
pormenores das outras questões que aqui foram levanta
das; não imagino que o Presidente da República deseje ou
possa transformar esta Constituinte num campo de ba
talha. Não tentará, e se o tentar será derrotado, não por
ser Presidente, mas porque a Constituinte terá o panache
de votar de acordo com aquilo que o povo del t espera
(Pausa)

Tem a palavra o nobre Constituinte, Presidente titular
desta Comissão, Senador Afonso Arinos.

O SR. CONSTITUINTE AFONSO ARINOS - Sr. Pre
sidente, prezados Companheiros, peço desculpas por ha
ver chegado aqui num momento inoportuno para intervir,
mas. é que havia recebido um convite para comparecer à
Convenção do Partido Liberal, e lá estive por algum tempo
ouvindo os discursos feitos.

Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade que V. Ex.3

tão generosamente me concede para juntar as minhas pró
prias palavras ao elogio que faço do jovem Constituinte
Israel Pinheiro, da sua delígêncía, da sua força, da sua
convicção, da sua alegria, da sua crença, da sua firmeza,
da sua atividade. Era um dos nossos maís querido Com
panheiros - voltará a ser oportunamente - na batalha
pelo parlamentarismo no Brasil.

Junto a estas palavras pessoais a Israel Pinheiro, que
conheci menino, a lembrança que me ocorre do seu nome,
Amigo que fui de seu 1Jai. Declaro aqui, para surpresa t'l
vez de alguns Colegas, que conheci Israel Pinheiro, o dl
nâmíeo, o magnífico, o enérgico construtor de Brasília,
quando ele ainda era aluno da Escola de Minas de Ouro
Preto. E João Pinheiro foi uma grande figura, cuja morte
súbita, na ascensão para a Presidência da República, pro
vocou uma profunda emoção no Congresso Nacional e
em todo o País. Um dos Deputados que faziam o seu ne
crológio disse apenas o seguinte: "A morte de João Pinhei
ro -foi como o estalar do raio num céu de abril."

Como' Presidente de Minas Gerais, como republicano
histórico, trazido para a campanha republicana em Ouro
Preto pelo meu avô, Cesário Alvim, João Pinheiro é um
símbolo em Minas Gerais do homem público republicano,
pela sua firmeza, bravura, integridade e inteligência.

É dessa gente, é dessa linhagem que vem o jovem
Constituinte Israel Pinheiro, para aqui ser, de repente,
com surpresa para todos nós, destituído das funções que
estava exercendo com a maior competência, com o maior
proveito e com a maior esperança. (Palmas)

Como Presidente da Comissão de Sistematização, la
mento profundamente este acontecimento, no mínimo sur
preendente, e devo dizer que isso em nada apaga, em nada
diminui, em nada arrefece o nosso entusiasmo e em nada
diminui a nossa esperança.

Vamos vencer a batalha do parlamentarismo! (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Presidência lembra aos Srs. Constituinte que tere-

mos meia hora antes do início da reunião para apresenta
ção dos pedidos de preferência.

IH - SUSPENSÃO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
A Presidência vai suspender os trabalhos, convocando os
Senhores Constituintes para a continuação da presente
reuníão, amanhã, dia 9-11-87, às 9:00 horas.

Está suspensa a reunião.
(Suspende-se a reunião às 13 horas e 25 mio

nutos.)
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EM 9 DE NOVEMBRO DE 1987

Presidência dos Srs: Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente; Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presidente;
Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIAO
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo

número regimental, declaro reaberta a reunião.
AS 9:42 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Adolfo oliveira, Afon

so Arinos, Alceni Guerra, Alfredo Campos, Almir Gabriel,
Aloysio Chaves, Aluízio Campos, Antônio Britto, Antonio
Farias, Antônio Carlos Konder Reis, Antoniocarlos Men
des Thame, Arnaldo Prieto, Artur da Távola, Bernardo Ca
bral, Brandão Monteiro, Carlos Chiarelli, Carlos Mosconi,
Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Christóvam Chiaradia,
Cid Carvalho, Cristina Tavares, Darcy Pozza, Egídio Fer
reira Lima, Eraldo Tinoco, Fernando Bezerra Coelho, Fer
nando Gasparian, Fernando Lyra, Francisco Benjamim,
Francisco Dornelles, Francisco Pinto, Francisco Rossi, Gas
tone Righi, Geovani Borges, Gerson Peres, Gilson Macha
do, Haroldo Lima, Haroldo Sabóia, Inocêncio Oliveira, Ja
mil Haddad, Jarbas Passarinho, João Calmon, João Herr
mann Neto, Joáquim Bevílacqua, José Fogaça, José Freire,
José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Jorge, José Lins,
José Lourenço, José Luiz Maia, José Maurício, JQ.sé
Paulo Bisol, José Richa, José Santana de Vasconcellos,
José Thomaz Nonô, José Ulísses de Oliveira, Luís
Eduardo, Luiz Inácio Lula da Silva, Lysâneas Maciel,
Manoel Moreira, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Nel
son Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson
Gibson, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Oswaldo Lima Fi
lho, Paulo Pimentel, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Plí
nio Arruda Sampaio; Raimundo Bezerra, Renato Vianna,
Ricardo Fiúza, Roberto Freire, Rodrigues Palma, Sandra
Cavalcanti, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Siqueira
Campos, Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna, Virgílio
Távora, Wilson Martins, Adylson Motta, Aécio Neves, Afif
Domingos, Albano Franco, Aldo Arantes, Annibal Barcel
los, Amaury Müller, Antonio Mariz, Beth Azize, Bocayuva
Cunha, Bonifácio de Andrada, Chagas {Rodrigues, Daso
Coimbra, Délio Braz, Enoc Vieira, Euclides Scalco, Fernan
do Santana, Furtado Leite, João Agripino, João Menezes,
João Natal, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Jorge Hage,
José Carlos Grecco, José Costa, José Genoíno, José Ta
vares, José Tinoco, Luiz Salomão, Márcio Braga, Marcos
Lima, Michel Temer, Miro Teixeira, Mozarildo Cavalcanti,
Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Paes Landim, Ricardo
Izar, Roberto Balestra, Roberto Brant, Rose de Freitas,
Simão Sessim, Sólon Borges dos Reis, Uldurico Pinto, Val
mir Campelo, Vicente Bogo, Victor Faccioni, Vilson Souza,
Ziza Valadares, e os Senhores não-membros Robson Ma
rinho, Florestan Fernandes, Osmundo Rebouças, Paulo
Delgado e Chico Humberto.

DEIXARAM DE COMPARECER:
Edme Tavares, Fernando Henrique Cardoso, Ibsen Pi

nheiro, José 'Serra, Milton Reis e Prisco Viana.

11 - EXPEDIENTE
Ofícios do Sr. Líder do PFL:

"Ofício n,? 306/87-PFL
Brasília, 9 de novembro de 1987.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins,

que o Deputado Edme Tavares acha-se ausente, em viagem
ao exterior.

Em conseqüência, passa o Deputado Gilson Machado a.
substituí-lo durante o seu impedimento.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência
protestos do meu elevado apreço e consideração. - Depu
tado José Lourenço, Líder do PFL."

"Ofício n.? 307/87-PFL
Brasília, 9 de novembro de 1987.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins.

que o Deputado José Thomaz Nonô volta a integrar a Co
missão de Sistematização como Membro Efetivo, ficando
o Deputado Annibal Barcellos como Suplente, na vaga do
Deputado Gilson Machado e excluído o Deputado Benito
Gama.

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência protestos de alto apreço e consideração. - Depu
tado José Lourenço, Líder do PFL."
"Oficio n.o 308/87-PFL

Brasília, 9 de novembro de 1987.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência, para as providências

cabíveis, 'que o Deputado Aloysio Chaves volta a integrar a
Comissão de Sistematização, como Membro Efetivo.

Em conseqüência, permanece o Deputado Enoc Vieira
corno suplente, ficando o Deputado Jalles Fontoura ex
cluído da referida Comissão.

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Exce
lência meus protestos de elevado apreço e consideração. 
Deputado José Lourenço, Líder do PFL."

Ofícios do Sr. Líder do PDT

Brasília, 9 de novembro de 1987.
"Oficio n.o 182/87

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

Senhor Presidente:
Nos termos Regimentais, indico a Vossa Excelência o

Constituinte Amaury Müller para substituir O Constituinte
Bocayuva Cunha, como Membro Suplente da Comissão de
Sistematização.

Informo, outrossim, que a partir de 10-11-87 o Consti
tuinte Bocayuva Cunha reassumirá suas funções na refe
rida Comissão.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de con
sideração e apreço. - Deputado Brandão Monteiro, Líder
do PDT."

"Ofício n ° 183/87
Brasília, 9 de novembro de 1987.

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

Senhor Presidente:
Nos termos Regimentais, indico a Vossa Excelência o

Constituinte Bocayuva Cunha para substituir o Consti
tuinte Amaury Müller, como Membro Suplente da Comis
são de Sistématização.
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Informo, outrossim, que a partir de hoje o Constitu
inte Bocayuva .cunha reassume suas funções na referida
Comissão.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de con
síderação e apreço. - Constituinte Brandão Monteiro,
Líder do PDT."
"Ofício n.o 87

Brasília, 9 de novembro de 1987.

A Sua Excelência o Senhor
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléía Nacional Constituinte
Nesta

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o

Constituinte Amaury Müller para substituir o Constituin
te Luiz Salomão, como membro Suplente da Comissão de
Sistematização.

Informo, outrossim, que a partir de 11-~1-87 o Cons
tituinte Luiz Salomão reassumirá suas funções. na referida
Comissão.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de
consideração e apreço. - Constituinte Brandão Monteiro,
Líder do PDT."

In - COMUNICAiÇõES

Do Sr. Constitudnte Bernardo Cabral.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos), - Concedo a

;palavra ao Relator, Constituinte Bernardo Cabral.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,

gostaria de comunícar a V. Ex.a e ao P~enálrio que o Cons
tituinte Virgílio Távora colaborou muito com a Relatoria
quando se elaboraram os Substitutivos n,v 1 e n.o 2, em
seqüência ao anteprojeto. A Relatoria convidou S. Ex.a
para colaborar na f·eitura do Titulo VII, assim como fez
com o Constituinte Fernando Bezerra Coelho em relação
ao Título VI.

Peço ao Constituinte Virgílio Távora a gentileza de
ocupar .a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O eminente
R,elator fez a comunicação relativa à indicação do Cons
tituinte Virgílio Távora para Relator-Auxiliar.

IV - ORDEM DO DIA

VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTITUIÇãO

TíTULO VII (INÍCIO)
O SR. PRESIDENTE (Aluí:lJio Oampos) - Vou passar

a Presidência ao Constituinte Jarbas Passarinho, porque
o primeiro destaque a ser votado é de minha autoría.

Destaque n.o 1619-87 - Emenda n.O ES
33920-6, do Sr. Aluízio Campos, "que substituti o
art. 225 do Substitutivo n,? 1 (art. 191 do Substi
tutivo n.? 2". (405.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
mesa, requerimento de preferência para votação do Des
taque n,v 1619, de autoria do Constituinte Aluízio Campos.

Em votação o pedido de preferência. (Pausa) Apro-
vado.

Passaremos à discussão do destaque.
Concedo a palavra ao Constituinte Aluízio Campos.
O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre

sidente, Srs. Oonstituintes, já foi aprovada, quando vo
tado o Capítulo "Dos Direitos Sociais", dísposíção que as
segura a participação dos trabalhadores nos lucros e na
gestão das empresas. Na parte referente à Ordem Social,

o art. 191 estabelece os requisitos que devem ser observa
dos para assegurar os princípios que regerão a ordem Eco
nômica.

Apresentei emenda aditiva, que agora restrinjo ape
nas ao acréscimo de três parágrafos. O primeiro, tendo em
vdsta a redação do caput, que diz sei' a ordem econômica
"fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tendo por fim assegurar a todos exístêncla
digna, conforme os ditames da justiça social".

A emenda visa a considerar que ai valorização do tra
balho humano inclui a partãeâpaçâo dos empregados na
administração da empresa, conforme disposto no art. 6.0 ,

inciso IX, e determina alguns crítéríos para o estaoeleeí
mente dessa participação, ou melhor, um critério, dízen
do o seguinte:

"§ 1.0 A valorização do trabalho humano dn
cluí a participação dos empregados nos lucros e
na admínístracão da empresa.

§ 2.0 A participação nos lucros não sera in
ferior a 20% do resultado líquido anual, distri
buindo-se a metade do seu valor aos empregados,
em cotas de capital social."

O que se mantém, relatívamente à empresa, são ape
nas esses parágrafos. Há a obrigação cruzada de a em
presa proporcionar recursos para que o trabalhador subs
creva ações resultantes do aumento do seu :próprdo capi
tal e também d1stribuir 50% do lucro, que deve caber aos
trabalhadores.

O outro parágrafo estipula que, na gestão da empresa,
a pepr,esentação dos operários será escolhida livremente
pelos empregados, que indicarão seus representantes para
:pa.r~icipárda co-gestão. ' ,

_Estas medidas" pllir'ece-me, irão contribuir para a ino
vação mais importante no campo econômico 'em favor dos
trabalhadores: a participação efetiva nos lucros e na
administração das empresas.

.Peço a atenção dos Srs. Constituintes para a impor
tância dos §§ 2.° ,e 3.0 , nos termos em que estão sendo
apresentados. Eles asseguram ao trabalhador o mínimo
de 20% na lucratividade anual do balanço e também de
terminam que a metade do lucro recebido pela empresa
seja aplicado na subscrição do próprio capltal social. Tra
ta-se de 'Uma forma de 'estreitar o entendíenento e o rela
cionamento entre as forças da produção, para que os tra
balhadores, com o correr do tempo, passem a ter uma efe
tiva e sempre maior participação nos interesses empre
sariais. _

Informo-lhes ainda que essa emenda foi acolhida pelas
lideranças, dado seu grande alcance social.

O SIR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não há
oradores inscritos.

Tem- a palavra, pela Relatoria, o Constituinte Virgí
lio Távora.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Srs. Constitu
intes, a emenda em apreço poderia ser dividida, em rela
ção aos seus parágrafos, em algumas partes. Quanto ao
capüt, está claro que o Substitutivo Bernardo Cabral é
muito mais abrangente. Então, não é preciso discutir a
respeito disso. É_ só comparar os itens.

Passemos à participação nos lucros e na administra
ção - §§ 2.° e 3.° da emenda.

Srs . .constituintes, essa matéria foi votada Dor nós. Já
está regulada no art. 6.°, inciso IX, que diz: .

"IX - Participação nos lucros, desvinculada
da remuneração, e na gestão da empresa, con
forme definido em lei ou em negociação coletiva."
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Não achamos certo, não achamos justo, não achamos
prudente estarmos aqui fixando que serão 20, 30 ou 40%
esses percentuais, que devem ser definidos em lei ou obti
dos a partir de negociações e acordos, conforme muito jus
tamente estabelece o inciso IX do art. 6.°

- Assim, Sr. Presidente, a contragosto, nosso parecer é
contra.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se
à votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Carlos
Sant'Anna, José Paulo Bisol, Nelton Friedrich, Oswaldo
Lima Filho, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Antonio
Mariz, João Agripino, Jorge Hage, Octávio Elísio, Ulduri
co Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza, José Thomaz Nonô,
Simão Sessim, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz
Maia, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz 'Salomão, Fran
cisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Iná
cio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Roberto Bales
tra, Haroldo Lima e Fernando Santana. Votaram NÃO os
seguintes Senhores Constituintes: Almir Gabriel, Antônio
Brito, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Lyra, José Fo
gaça, José Richa, José Ulísses de Oliveira, Mário Lima,
Nelson Jobim, Nilson Gibson, !Renato Vianna, Rodrigues
Palma, Severo Gomes, Wilson Martins, Chagas Rodrigues,
Daso Coimbra, Euclides Scalco, José costa, José Tavares,
Marcos Lima, Aloysio Chaves, Christóvam Chiaradia, Eral
do Tinoco, Francisco Dornelles, Gilson Machado, Inocên
cio Oliveira, José Lins, José Lourenço, José Santana de
Vasconcellos, Luís Eduardo, Sandra Cavalcanti, João Me
nezes, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Darcy Pozza, Virgí
lio Távora, Adylson Motta, Adolfo Oliveira e Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -'- A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 32 Constituintes;
votaram NAO 42 Constituintes. Total: 74 votos. O desta
que foi prejudicado por falta de quorum qualificado.

Destaque n.o 4543-87 - Emenda n,? ES
31875-6, do Sr. Franeíseo Dornelles, "que adita ao
art. 225, parágrafo único, do Substitutivo n.O 1
(art. 191 do Substitutivo n.o 2)". (40G.a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
mesa, requerimento de preferência, nos termos regimen
tais, para votação do Destaque n.O 4543, de autoria do
Constituinte Francis,co Dornelles.

Em votação a preferência. (Pausa) Aprovada.
Passa-se ao exame do destaque. A emenda é aditiva ao

art. 191.
Concedo a palavra ao Constituinte Francisco Dornel

les.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a emenda por mim apre
sentada tem como finalidade estabelecer de forma clara
e precisa o objetivo do próprio artigo.

Entendo que todas as vezes que a 'L"'.nião Federal dese
jar estabelecer o monopólio de determinada atividade,
este tem que ser criado ou por dispositivo constitucional
ou por lei. :É o Congresso que fixa o monopólio da União.
É o Congresso que determina as áreas em que a União pode
atuar com exclusividade. 'li: o Congresso que estabelece as
áreas onde pode atuar somente o setor privado nacional e
onde não pode atuar o setor privado estrangeiro.

Hoje, independentemente da vontade do Congresso,
muitas vezes interesses não definidos, posições não muito
claras estendem esse monopólio e impedem o exercício de
atividades lícitas por meio de grupos privados nacionais. O
Rio de Janeiro há doze anos está sem lista telefônica, e

não existe monopólio do Estado que proíba a empresa pri
vada de imprimir lista telefônica. Não é monopólio do Es
tado. A Constituição não o estabelece, nem a lei. E por
que isso ocorre? Porque determinados grupos, em deter
minada empresa, entenderam 'que só pode dar aquele tra
balho para quem eles desej arem. E o parque gráfico do
Rio está parado. Se um grupo nacional quiser montar uma
empresa de barcos na baía de Guanabara, não pode fazê
lo, embora, repito, não exista tal monopólio na Consti
tuição, na lei. É, simplesmente, para não fazer concor
rência à Conerj!

De modo que o que desejo é referir, claramente, estar
assegurado a qualquer pessoa o exercício de todas as ati
vidades econômicas, independentemente de autorização de
órgãos públícos, salvo nos casos previstos em lei. Isso não
elide o poder da polícia e a atuação do Governo na área
da saúde. Mas, se não existir uma legislação específica
que diga claramente as razões pelas quais uma pessoa não
pode exercer uma atividade, não pode a União, o Estado
ou o Município, simplesmente por decisões burocráticas,
vedar o exercício dessa atividade.

O SIR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra tem a palavra o Constituinte José Fo
gaça.

O SR CONSTITUINTE JOS'liJ FOGAÇA - Sr. Presi
dente, ilustres membros da Comissão de 'Sistematização, há
uma marca que caracteriza o texto do Relator Bernardo
Cabral, que é a busca do equilíbrio. O art. 191 diz que
"a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa". Pretende o nobre Consti
tuinte F'rancisco Dornelles assegurar a todo e qualquer
cidadão o direito à iniciativa no campo econômico. Assim,
parece-me que o texto já consagra, já adota amplamente.
mas não entrega ao indivíduo o controle absoluto, total e
ilimitado da atividade econômica.

O papel do Estado como agente regulador é assegura
do no art. 195, quando diz:

"Como agente normativo e regulador da ativi
dade econômica, o Estado exercerá funções de 'con
trole, fiscalização, incentivo e planejamento ... "

A emenda do nobre Constituinte Francisco Dornelles
diz que é assegurado a qualquer pessoa o exercício de
todas as atividades.

Ora, isto abriria um precedente extremamente peri
goso e uma porta muito larga para o exercício da ativida
de econômica em relação a qualquer agente econômico,
seja de origem nacional, seja de origem estrangeira.

Parece-me que, embora haja um núcleo de pensamento
liberal básico na proposta do Constituinte Francisco Dor
nelles, ela desestrutura e cria de certa forma um desequi
líbrio na proposta do Relator Bernardo Cabral, que é a de
se adotar a livre iniciativa, sim, mas com a aceitação do
papel do Estado como agente regulador, controlador e fis
calizador da economia. O mais importante no art. 191 é
quando diz que os princípios sobre os quaís Se regerão a
atívídades econômicas são: "I - soberania NacionaL .. "

Ora, o item I está anteposto à propriedade privada, à
livre concorrência e a outros. Isto porque a soberania
nacional é o princípio que se antepõe a todos os outros.
Portanto, a atividade econômica tem que estar subordi
nada às exigências e às necessidades da soberania nacio
nal. Eis por que não se pode abrir de forma tão larga, tão
ampla, tão ilimitada a atividade econômica. Mesmo que
sej a limitaad pela lei, só existindo a lei é que determinada
atividade econômica estará sob o controle ou a ação re
guladora do Estado.

Nesse séntido, entendo, portanto, que é uma emenda
que abre comportas para o desequílíbrío da proposta bá
síca do texto, pediria enfaticamente aos membros da Co-
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missão de Sistematização que a rejeitassem, a despeito do
enorme respeito que temos pela figura do nobre Consti
tuinte Francisco Dornelles.

O SR. CONSTITUINTE PLÍNIO MARTINS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE PLÍNIO MARTINS - Sr. Pre
sidente, a mim me parece que essa matéria está decidida
nos direitos individuais. Em que pese ao talento e ao bri
lho do ilustre Constituinte que formula a presente emenda,
parece-me que o art. 5.°, § 9.°, dizendo que é livre o exer
cicio de qualquer trabalho, ofício ou profissão, observadas
as qualidades profissionais que a lei exigir, usando esse
dispositivo, nesse parágrafo, o assunto está inteiramente
decidido. A emenda não tem razão de ser. Peço a V. Ex.a

que leve em consideração esta questão.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A inter

pretação da Mesa é um pouco divergente da de V. Ex.a

Considera-se apenas que a emenda é expletiva. Faz questão
de explicar um direito que não está, nesses termos, sufi
cientemente garantido no texto que estamos votando. Por
isso, a Mesa aceitou submeter a matéria à votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: COSTA - Perdoe-me
V. Ex.a, mas insistirei no tema.

Aprovamos o Título, ressalvados os destaques, não é
verdade? A emenda está contida no art. 191, itens I a IX,
e também no § 1.0 do art. 5.°

- O § 1.0 do art. 5.° diz:
"Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de

fazer alguma coisa senão em virtude de lei."
Aí está contido o princípio da livre iniciativa.

O art. 191, por sua vez, diz:
"A ordem econômica, fundada na valorização

do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por
fim assegurar a todos existência digna ... "

Estabelece, depois, as condições.
De modo que não é um bis in idem. No meu enten

dimento - submeto-o à consideração da Mesa - a emenda
estaria prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Exata
mente dentro do raciocínio de V. Ex.a é que o Relator José
Fogaça falou, só que contra, admitindo o contraditório e
a discussão da matéria.

Como já disse, ao decidir a questão de ordem do Cons
tituinte Nilson Martins, consideramos que se trata possi
velmente de uma emenda expletiva, que não figura no Re
gimento, mas que, na verdade, quer garantir explicita
mente esse direito a que V. Ex.a se refere.

Tem a palavra, para encaminhar a favor, o Consti
tuinte Severo Gomes.

O SR. CONSTITUINTE SEVERO GOMES - Sr. Pre
sidente, 81'S. Constituintes, o destaque do nobre Consti
tuinte Francisco Dornelles é muito claro:

"Ê assegurado a qualquer pessoa o exercício
de todas as ativ'idades econômicas, independen
temente de autorização de órgãos públicos, salvo
nos casos previstos em lei."

Portanto, parece-me que o argumento de que isto sig
nifica da uma liberdade absoluta a este tipo de iniciativa,

não se compadece com o próprio texto do artigo, que diz:
" . " salvo nos ca.sos previstos em lei".

Ora, impedir alguém de ter algum tipo de iniciativa
que não aquela que conste de lei, só poderia ocorrer no
caso da limitação imposta pelo arbítrio do Poder Público
ou de outras forças que eventualmente se impusessem
dentro da atividade econômica.

Neste sentido, entendo que o princípio geral da liber
dade de iniciativa, nos princípios gerais da ordem econô
mica, não tem a extensão do destaque do Constituinte
Francisco Dornelles, que, com toda a clareza, coloca: "salvo
nos casos previstos em lei".

Portanto, é a lei que deve limitar nossa atividade, não
o arbítrio. .

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, tem a palavra o nobre Constituinte Ly
sâneas Maciel.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEA8 MACIEL - Sr.
Presidente, 8xas. e 81'S. Constituintes, parece-me que essa
emenda, que pretende certa liberdade à atividade seonô
mica, apresenta gravíssimos inconvenientes.

Em prímeíro lugar, choca-se frontalmente com o art.
195, que permite a intervenção do Estado para regular a
atividade econômica. E chamo a atenção das Bras. '8 dos
81'S. Constituintes para o fato de que, apesar da enorme
habilidade do Constituinte Francisco Dornelles, que, na
emenda, diz que "é assegurado a qualquer pessoa... ", S.
Ex.a não espeeifíca - não sei se' intencionalmente - se se
trata de pessoa fislÍca ou jurídica. 8. Ex.a também não
especifica se é pessoa nacional ou estrangeíra, Há tam
bém essa omissão, que creio não ser acidental.

Assim, diz a proposta, "é permitido e assegurado a
qualquer pessoa o exercício de todas as atividades sconô
mícas, independentemente da autorização dos órgãos pú
blicos".

Estávamos na CPI que 'regula a ,ativlÍdade das mi
neradoras 'e perguntamos ao depoente, que no momento
era um ilustre diretor do jornal O Estado de S. Paulo, se
achava justo, por exemplo, colocar o índio em condições
de igualdade com o representante de uma multínaeíonal
ou de uma empresa nacional - no caso, a empresa Pa
ranapanema, 8. Ex.a disse, que sim. Tanto que os índios
T,ucanos estavam em negociações lívres e teriam todo o
direito a exercer aquele aspecto da cidadania, estando
perfedtamente enquadrados, pois, neste dispositivo, para
explorar e exercer a livre iniciativa, tanto quanto uma
multinacional.

Notem bem o perigo implícito no texto: a qualquer
pessoa é lícito o exercício da atividade econômíca, Como
esta atividade econômica vai ser assegurada?

A forma como ãsso deverá ocorrer ainda está difusa
na Constituição. Ainda não definimos no papel o que é
empresa nacional 'e o que é 'empresa estrangeira, muito
menos quais os limites de atuação das empresas estran
geiras. Será que podemos considerar, por exemplo, que o
índío, apesar de toda a nossa boa intenção, 'está em con
dições de negociar com uma empresa internacional, seja
ela a Brlitish Petroleum ou outra qualquer, ou com uma
empresa nacional, como a Paranapanema? 8erá que isto
é 'estabelecer igualdade perante a lei?

O que estamos tentando aprovar aqui, de modo hábil,
é um papel assinado em branco para que pessoas físicas
e jurídicas, nacíonaís e estrangeiras exerçam qualquer
atividade econômica neste País. Não regulamos até agora
os limites de sua ação, salvo nos casos previstos em lei.

No .exemplo citado, o, das listas telefônicas do Rio de
Janeiro, o que houve foi uni tremendo esquema de cor
rupção, envolvendo alguns militares, a partir do General
Golbery - todos nós sabemos - para proteção de alguns
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grupos aliados estrangeiros. E até hoje não temos lista
telefônica atualizada no Rio de Janeiro. Mas não por cau
sa da iniciativa privada ou por se tratar de atividade de
fesa em Ieí, Este é um dispositivo altamente perigoso. Tra
ta-se de um laissez-faire, laissez-passer requentado, su
til, pretensamente hábil, mas que possibilita qualquer pes
soa, física ou jurídica, estrangeíra ou naeíonal, ímíscuír-se
em todos os setores que ainda não tivemos eompetêncía
para regulamentar devidamente.

Portanto, Sr. Presidente, Bras, e Srs. Constituintes,
impõe-se a rejeição total da emenda. É claro que não so
mos pela. defesa intransigente da intervenção -do Estado
em todas as atívídades. Freqüentemente, o Estado tem-se
mostrado incompetente para isso. Mas 'esse "cheque em
branco" que se 'estabelece aqui é altamente nocivo ao País.
E não teremos, mais tarde, condições de averiguar aque
les casos previstos em lei, que S. Ex.a insere' na parte fi
nal de sua proposta.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Constdtuinte Virgílio Távora.

O SR. CONSTITUINTE VmGíLIO TÁVORA - A
Emenda n.O 31875, em questão, de autoria do eminente
Constituinte Francisco Dornelles, tem a seguinte redação:

"Adicione-se ao art. 225, parágrafo único, a
seguinte redação:

"Parágrafo único. É assegurado a qualquer
pessoa o exercício de todas as atividades econô
micas, independentemente de autorização de. ór
gãos públicos, salvo nos casos previstos em leâ,"

Trata-&e de emenda substitutiva ,e, naturalmente, en
globa outros artigos - o art. 225, por exemplo, já trata
da saúde.

Feita esta ressalva, diremos que toda a orientação bá
sica do texto, que foi aceito nas outras votações, visa a
livre iniciativa, mas aceitando a presença do Estado na
economia como agente regulador.. Aldás, o art. 195 não
deixa a menor dúvida a este respeito.

A Emenda Francisco Dornelles, sem embargo dos be
nefícios e da boa intenção de que se reveste, p,ropõe, ao
contrário, um liberalísmo econômico exagerado, absoluto"
talvez até um pouco exacerbado, que não só foge, à tra
dição constitucional da Casa, como também ao espírito
da obra, que, boa ou má, estamos submetendo à aprecia
ção de V. Ex.as

A contragosto, somos contra.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pasaarínhc) - Em vo

tação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constitudntes:
Aluízio Campos, F1ernando Bezerra Coelho, Fernando Gas
parian, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, José
Ignácio Ferreira, José Richa, José Ulisses de Oliveira, Nil
son Gibson, Oswaldo Lima Filho, Pimenta; da Veiga, Ro
drigues Palma, Severo Gomes, Sigmaringa Sedxas, Délio
Braz, Márc:o Braga, Marcos Lima, Vilson Souza, Aloysio
Chaves, José Thomaz Nonô, Eraldo Tinoco, Francisco Dor
nelles, Geovani Borges, Gilson Mach3ido, Inocêncio Olí
veíra, José Lins, José Lourenço, Luis Eduardo, Marcondes
Gadelha, Sandra Cavalcanti, João Menezes, Jofran Fre
jat, Jonas Pinheiro, Paes Landdm, Simão Sessim, Valmir
Campelo, Annibal Barcellos, Darcy Pozza, Gerson Peres,
Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Adylson Motta, Gas
tone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva,
José Genoíno e Roberto Balestra. Votaram NAO os seguintes
Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, AJCiemir Andrade,
Alrndr Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernar
do Cabr.a:l, Carlos Mosconi, Cristina Tavares, Egidio Fer
reira Lima,' Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João
Herl'II).ann Neto, José Fogaça, José Paulo Bisol, Mário Li ...

ma, Nelson Jobim, Nielton Friedrich, Paulo Ramos, Rai
mundo Bezerra, Renato Vianna, Wilson Martdns, Antonio
Mariz, Ohagas Rodrigues, Euclides Scalco, João Agripino,
Jorge Hage, José Costa, José Tavares, Octávio Elísio, Ul
duríeo Pinto, Vicente Bogo, Christóvam Ohíaradía, José
Sant3lna de Vasconcellos, Virgílio Távora, José Mauricio,
Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Adolfo
Oliveira, Haroldo Lima, Fernando Santana, Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 47 constituintes;
votaram NAO 42 C'onstituintes. Total: 89 votos. O destaque
foi aprovado.

Destaque n.o 8361-87 - Emenda n.o ES
24361-6, do Sr. Paes Landim, "que suprime o
art. 226 do Substitutivo n,? 1 (art. 192 do Substi
tutivo n. O 2)". (407.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção requerimento de preferêneía para votação do Desta
que n.O 8361, de autoria do Constituinte Paes Landim 
emenda supressíva ao art. 192.

Os Srs. Constituintes que estão de acordo, permane
çam como estão. (Pausa) Aprovado.

Com a palavra o autor, para defender a emenda.
O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presí

dente, Slr.as e S1's. Constituintes. o obtetívo da emenda su
pressíva, é retirar do texto Constitucional matéria típica
de lei ordinária, qual seja, o conceito de empresa nacional,
definido na Lei das Sociedades Anônimas e em legislações
ordinárias ligadas à atividade mercantil.

Nenhuma Constituição, mesmo as mais recentes e 80
cializantes, como a espanhola e a portuguesa, define em
presa nacional. Uma Constituição é feita para ser um
texto permanente e duradouro, portanto. imutável. O con
ceito de sociedade comercial de empresa é dinâmico, va
riável de acrdo com a conjuntura econômica.

Portanto, Sr. Presidente, a lei ordinária, que é flexível,
mutável por natureza, é o melhor lugar para definição do
que seja empresa nacional. Será que, mais uma vez, vamos
inovar, em termos de Direito Constitucional, de constitu
cionalismo, criando a definição de empresa nacional no
texto constitucional? Isso não consta sequer da Consti
tuíção soviética de 1977!

Não tem cabimento inserir, em matéria constitucional,
stricto sensu, o conceito de empresa nacional. Essa inova
ção não se compadece com a evolução da cultura jurídica
e constitucionalista brasileira Até porque definir empresa
nacional no texto irá inibir a evolução natural da econo
mia, da atividade comercial, a partir de outros parâmetros
ou de conveniências que venham a ser eventualmente pro
piciados pela conjuntura econômica do País.

Por isso, Sr. Presidente, ao apresentar essa emenda su
pressiva, eu o fiz para reflexão desta Constituinte, enten
dendo o alto sentido dos inspiradores do texto, respeitando
o mérito do texto, do seu conteúdo. Acho, no entanto, um
empobrecimento do nosso texto constítuoíonaf nele incluir
se a definição de empresa nacional. Esta é uma formula
ção de caráter tecnocrático, não jurídico, não constítueío
naL Nenhuma Carta de país moderno, mesmo Constitui
ções mais recentes, de naturez3: socializante, repito, como a
portuguesa e a espanhola, defme empresa nacional.

Aqui ficam estas considerações à reflexão dos Srs.
Constituintes, para que conste dos Anais desta Assembléia.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en

caminhar contra, tem a palavra o Sr. Constituinte José
Genoino.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Constituintes, é estranho que algumas
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lideranças identificadas com o pensamento "do empresa
riado brasileiro defendam, na Constituinte, a supressão do
art. 226 do 1.0 Substitutivo. Este, o objetivo do oonstí
t~linte Paes Landim em relação ao rererído-dísposíttvo, que
dIZ exatamente o seguinte:

, "Será considerada empresa nacional a pessoa
jurídica constituída e com sede no País, cujo con
trole decísório e de capital votante esteja, em ca
ráter permanente, exclusivo e incondicional, sob
a titularidade direta ou indireta de brasíleíros-do
míoílíados no País, ou .por entidades de direito pú-

-blíco interno." .

Defendo a manutenção desse dispositivo no projeto
Constitucional, eis que em seguida teremos o apoio da
emenda do nobre Constituinte Haroldo Lima, que resta-
belece o texto do 1.0 Substitutivo. '

A meu ver, aí se trata de uma questão de fundo para a
economia brasileira. A definição do conceito de empresa
nacional adquire uma importância muito grande, E, vejam
bem, está na tribuna um socialista chamando a atenção
dos representantes do capitalismo nacional para o fato
de não perceberem que, no contexto da atual ordem eco
nômica internacional, sendo a internacionalização da
economia capitalista um fato inexorável, fazer-se um tex
to constitucional sem estabelecer precauções, limites, de
terminadas cautelas em relação ao conceito de empresa
nacional, é um contra-senso para aqueles que pretendem
viabilizar e desenvolver o capitalismo nacional.

É de fato, uma questão de extrema relevância. Sabe
mos que um dos fatores do crescimento da economia ca
pitalista brasileira não foi apenas o processo de atração de
capital. Foi também, e principalmente, o processo de
dependência, que, inclusive, gerou determinadas situa
ções econômicas e sociais de contradição com o capitalis
mo nacional

O que se busca, no art. 226 do 1.0 Substitutivo, que
vamos lutar para restabelecer com a Emenda Haroldo Li
ma, é exatamente criar um respaldo, resguardar a empresa
nacional de uma definição constitucional que tem implica
ção na política econômico-financeira quanto a determina
das vantagens em que não se pode igualar a empresa na
cional à empresa estrangeira, inclusive do ponto de vista
do desenvolvimento econômico, do acúmulo tecnológico e
de capital.

Se se equiparar, no texto- constítucíonaí, a empresa
brasileira à empresa estrangeira, aí, sim, vamos suprimir
o estabelecimento de discriminação e d~ vantagens em fa
vor da empresa nacional, que se encontra numa situação
de inferioridade tecnológica e econômica. portanto, a ma
nutenção do texto e, em seguida, a restauração do 1.0
Substitutivo, passa a ser um ponto importante para en
frentarmos uma das questões cruciais da economia brasi
leira, que é o processo de dependência em relação à empre
sa estrangeira:

É claro que não estamos defendendo a independência
nacional simplesmente, na visão burguesa e tradicional.
Achamos que o problema do enfrentamento da desnaciona
lização da economia brasileira está associado diretamente
à defesa das reivindicações dos assalariados e dos traba
lhadores brasileiros.

Concluindo, os representantes do empresariado nacio
nal defendem a supressão dessa diferença constitucional
entre empresa nacional e empresa estrangeira. Isso chega
a ser um absurdo, do ponto de vista da desvantagem e da
separação que há entre a empresa nacional e a empresa
estrangeira, principalmente ao nível de sua essência, de
seu conteúdo e da sua acumulação de capital. Por isso,
vamos derrotar a Emenda Paes Landim, e, ém seguida,
aprovar a Emenda Haroldo Lima, que restaura o 1.0 Subs
titutivo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para falar
a favor, tem a palavra o oonstitumte João Menezes.

O SiR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Constituintes, 'quando observo a dis
cussão dessa emenda, tenho a impressão de que existe um
medo generalizado dos Constituintes brasíleíros quanto à
nossa independência, soberania e' ao posicionamento de
cada um de nós. '

O art. 192 do Projeto de constituição diz o seguinte:
"Art 192. Será considerada empresa nacional

a pessoa jurídica constituída e com sede no País,
cujo controle decisório e de capital votante esteja.
em caráter permanente, exclusivo e incondicional,
sob a titularidade direta ou indireta de pessoas fí
sicas domiciliados no País, ou por entidades de di
reito público interno.

§ 1.0 Será considerada empresa brasileira de
capital estrangeiro a pessoa jurídica constituída,
com sede e direção no país, que não preencham os
requisitos deste artigo.

( ...)

§ 3.0 Não se compreendem na proibição do
§ 2.° a proteção, as vantagens, os íncentívos fis
cais, os erédítos subsidiados e outros beneficios
destinados a fortalecer o capital privado nacional
e melhorar suas condições de competitividada,
previstas em lei." ,

Enfim, o artigo e seus parágrafos fazem um verdadeí
ro pot-pourri do que pode ser uma empresanacional. Não
entendo por que esses destalhes em um projeto constitu
cional. Acho que a emenda apresentada pelo Constituin
te Paes Landim, suprimindo este artigo e, conseqüente
mente, seus parágrafos, tem toda a procedência. Que ma
do é esse do capital estrangeiro? Temos é de nos preo
cupar em saber como disciplinaremos a remessa dos lu
eros, como será aplicado o capital estrangeiro que, por
acaso, vier para o nosso País; temos de ter a coragem de
fazer e não impedir o crescimento da Nação.

Hoje, todos os países socialistas estão procurando uma
abertura para seu comércio internacional, concedendo fa
cilidades para a instalação de novas empresas. Vemos a
"Coca-Cola" e a "Mac-Donald's" instalarem-se em países
comunistas, que fazem acordos e aceitam o capital estran
geiro. Por que nós, um país em desenvolvimento, vamos
trancar nossa indústria, nossa produção, enfim, nosso
crescimento' à participação do capítal estrangeiro?

l!l preciso que nós, Constituintes, tenhamos a coragem
e a responsabilidade de saber que somos um País em cres
cimento, em desenvolvimento e por causa de princípios,
que não seí de 'onde vêm, não podermos, entravar o seu
progresso. Tudo o de que precisamos para o nosso desen
volvimento, sem o comprometimento da nossa soberania,
sem o comprometimento dos nossos objetiyos nacionais,
temos de aceitar, porque este País precisa ir para a fren
te. Enquanto os países da Europa, os países do outro lado
do mundo, já chegaram ao ápice, nós, no Brasil, ainda
estamos em desenvolvimento. Isso se verifica não só nas
Capitais dos Estados, como no interior de toda a Nação
brasíleíra, '

Então, nós, Constituintes, nesta hora importantíssima
da vida brasileira, seremos os responsáveis ou pela estag
nação do nosso progresso, ou pelo nosso desenvolvimento.
É por isso que acho que temos de discutir, de debater os
assuntos aqui, na Comissão de Sistematização, tendo em
vista os interesses nacionais e não os de grupos ou de
partidos. A luta tem que ser objetiva: ou damos condi
ções a que este País consiga o que deseí a, ou viveremos
no atraso.

Hoj e, no Brasil, crescemos mais'do que as nossas ne
cessidades. E é fácil de se comprovar isso. Há 10 anos,
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um Município qualquer do íntsríor deste País, com cin
qüenta mil habitantes, tinha uma escola e um posto mé
dico. Hoje, com cem mil habitantes, contínua a ter uma
escola e um posto médico.

Então, o que está havendo em nosso País, nessa crise
de desenvolvimento, é que a ação do Poder Público não
tem acompanhado as necessidades nacionais. E nós, na
Constituinte, não podemos ser um freio ao progresso, ao
desenvolvimento deste País. Vamos acabar com essa coisa
de ter medo dos outros, porque hoje já somos um Pa's
grande e forte.

Portanto, voto favoravelmente à emenda do nobre
Constituinte Paes Landim.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Para en
caminhar contra, tem a palavra o Constituinte Oswaldo
Lima Filho.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. oonstítuíntes, custa-me crer
que no Congresso Nacional ainda existam vozes que se
levantam contra disposições constitucionais que concedem
tratamento preferencial às empresas nacionais. Não é
despida de má fé a argumentação de alguns que dizem
que isso não deve figurar na Constituição, que é matéria
de lei ordinária. :m uma falsidade. Se a Constituição não
regular essa matéria, a lei ordinária não poderá distin
guir entre nacionais e estrangeiros, porque a lei diz que
os direitos são assegurados a nacionais e estrangeiros.

Agora é a hora de distinguir direitos econômicos. To
das as Constituições brasileiras, desde o Império, desde
1824, distinguiram entre brasileiros e estrangeiros para
a concessão de determinados díreítos. Todas as nações ci
vilizadas praticaram, em algum tempo, ou ainda praticam,
essas distinções.

A propósito, tenho em mão a plataforma do Partido
Republicano dos Estados Unidos, de 1896, há algum tem
po publicada pelo nobre Senador Severo Gomes, em que
se afirma que o Partido Republicano dos Estados Unidos
defende a diferença de salários, tarifas para proteção da
indústria norte-americana, dos seus trabalhadores. Com
base nesse naeíonalísmo, os Estados Unidos converteram
se na maior potência mundial, o mesmo ocorrendo com
o Japão. Em certo trecho do Manífesto do Partido Repu
blicano d-e 1986, lê-se:

"Renovamos e enfatizamos nossa lealdade in
dustrial americana e de proteção como o baluar-,
te da independência industrial americana. (... )
Esta política. " taxa produtos estrangeiros e apóia
a indústria interna, coloca o peso tíscal sobre ar
tigos estrangeiros, assegura o mercado americano
para o produtor americano, coloca a fábrica ao
lado da fazenda, torna o fazendeiro americano
menos dependente da demanda e preços estran
geiros e distribui a prosperidade geral, rundamen
tada na força de todos e de cada um."

Sr. Presidente, se não é possível recomendar a alguns
Constituintes, inteiramente obnubilados, o patriotismo que
deveria guiar seu pensamento, aconselho S. Ex.as a que
se mirem no exemplo americano e tenham, em relação
ao Brasil, o comportamento que os americanos têm em
relação ao seu País. Nos Estados Unidos, pelo "Buy Ama
rican Act", o governo compra, preferencialmente, de em
presas norte-americanas - aliás, tem este sentido o tex
to que o nobre Deputado Paes Landim pretende suprimir.

Trata-se. pois, de emenda altamente nociva à indús
tria nacional, aos trabalhadores nacionais. O texto refe
rido ainda não é perfeito, não é o que desej amos. Mas
pretendemos aperfeiçoá-lo. Querer suprímí-Io, como dese
ja o Constituinte Paes Landim, é atentar contra a eman
cipação econômica do País. Não há independência polí
tica sem emancipação econômica, especialmente em um
país onde 401 mil Km 2 de seu subsolo estão entregues às
mineradoras multínaeíonaís,

Ao Constituinte João Menezes - que aqui falou em
medo - quero sugerir que acorde. S. Ex.a. continua dor
mindo e defendendo o capital estrangeiro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator, Constituinte Virgílio Távora.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, geralmente somos muito sintéticos, mas
como várias emendas vão abordar o mesmo assunto 
uma supressíva, outras aditivas e modificativas - gosta
ríamos de dizer que não houve Capítulo, em toda essa
titulagem, que tivesse provocado mais debates - desde
o início da Constituinte, nas Subcomissões, nas Comissões
Temáticas, na Sistematização, no 1.0 Substitutivo, no 2.0
Substitutivo - do que o referente à conceituação da em
presa nacional, porque era necessário incluir um artigo
definindo bem regras, que, a nosso ver, estão certíssimas,
sobre o assunto. Não há economia no mundo hoje que
possa dispensar esses instrumentos maiores, baseados em
termos constitucionais, para defesa daquilo que é o patri
mônio maior da Pátria. Partindo dessa premissa, foi esta
belecido o contraditório sobre as mais diferentes sugestões
a respeito de empresa nacional. E as críticas, senhores,
vieram da direita, da esquerda, do centro. Temos o exem
plo básico do bom funcionamento de uma regra nesse
sentido, que nos levou praticamente do chão à altura,
hoje, de uma tribuna - mal comparando o que se deu
no setor de Informática, cujo diploma regulador foi, nesta
Casa, em 1984, aprovado pelo Plenário por unanimidade.

No decorrer desses três anos, verificamos ter sido boa
a conceituação estabelecida sobre o assunto, pois produzia
os resultados práticos almejados. Vários Constituintes nos
perguntaram - devido à responsabilidade total que assu
mimos pela redação do artigo e dos seus incisos - por
que não tornamos ainda mais restritivo o conceito de
empresa nacional. Vamos apenas ler o art. 12 da Lei
n.O 7.232, justamente a lei há pouco percutida. Pediria
a V. Ex.as que verificassem, no anexo que possuem, se
ao menos uma palavra deste dispositivo legal - que desa
fia a contestação e que até hoje tem produzido os me
lhores efeitos - foi modificada:

"Empresas nacionais são as pessoas jurídicas
constituídas com sede no País, cujo controle este-

- ia em caráter permanente, exclusivo e incondi
cional sobre a titularidade direta ou indireta de
pessoas físicas residentes e domicíliadas no País
ou por entidades de direito público interno."

E aí naturalmente, como lei, conceitua o que é con
trole decisório, controle tecnológico e controle de capital.
O Sr. Relator e nós, responsáveis por esta parte, nada
mais fizemos do que incluir no Título, que hoje está
sendo tão contraditado, aquilo que a experiência demons
trava útil, resguardando a indústria nacional numa área
tão vital quanto essa.

São essas as declarações do Relator, que se estenderá
mais quando emendas outras efetuarem modificações em
diferentes artigos e parágrafos que digam respeito à mes
ma questão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Faço,
agora, a tomada de votos.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Aluízio Campos; José Geraldo, Nilson Gibson, Rodrigues
Palma, Ohrlstóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Geovani
Borges, Gilson Machado, José Lins, José Lourenço, José
Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Ricardo Fiuza,
Paes Landim, Darcy Pozza e Adylson Motta. Votaram NAO
os seguintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ade
mir Andrade, Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da
Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Cristina Tava
res, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fer-



Janeiro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta·feira 27 2003

nando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Fernando
Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Herrmann
Neto, José Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol,
José Richa, José Ulísses de Olíveíra, Manoel Moreira, Má
rio Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga,
Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Severo Gomes, Sig
maringa Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins,
Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Délio Braz, João Agri
pino, José Costa, José Tavares, Márcio Braga, Marcos
Lima, Vicente Bago, Vilson Souza, Afonso Arinos, Aloysio
Chaves, Carlos Chiarelli, Francisco Dornelles, Inocêncio
Oliveira, José Jorge, Marcondes Gadelha, Sandra Caval
canti, Enoc Vieira, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José
Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Simão Sessim, Gerson Pe
res, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora,
José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco
Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilácqua, Luiz Inácio
Lula da Silva, José Genoíno, Adolfo Oliveira, Roberto Ba
lestra, Haroldo Lima, Fernando Santana e Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 16 Constituintes;
votaram NAo 76 Constituintes. Total: 92 votos. O Desta
que foi rejeitado.

Destaque n.? 0812-87, do Sr. Haroldo Lima,
"que substitui o art. 192 "caput" e parágrafos do
Substitutivo n,? 2 pelo art. 226 "caput" e §~ 2.° e
3.° do Substitutivo 2.°". (40S.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
mesa requerimento de preferência para votação do Des
taque n.o 812, de autoria do Constituinte Haroldo Lima.

Em votação o requerimento. (Pausa)
Aprovado.

Concedo a palavra ao Constituinte Haroldo Lima para
defender o destaque. Trata-se de emenda substitutiva do
art. 192 pelo art. 226 do 1.0 Substitutivo, com exclusão
do § 1.0 do 1.0 Substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, já foi reiterado o sentido do
meu destaque: ele visa a resgatar o disposto no art. 226
do 1.0 Substitutivo do Relator Bernardo Cabral, excetuan
do-se o seu § 1.0, substituindo todo o atual artigo que
define empresa nacional.

Brs. Constituintes, a meu ver estamos discutindo, nes
ta questão, um problema-chave na história brasileira.
Analisando as Constituições brasileiras passadas, no que
diz respeito a esta questão, descobri que é a primeira vez
que a nacionalidade não só não é referida em destaque
como é omitida e desprestigiada. Quero citar, para refe
rendar esta afirmação, dois exemplos que me parecem
importantes relacionados à definição de empresa nacio
nal, que está no Substitutivo: uma é a da empresa cons
tituida, com sede no Pais; a outra, a de empresa que
tem controle acionário e capital votante sob a titulari
dade de pessoas físicas domiciliadas no País.

Ora, Sr. Presidente, gostaria ,de lembrar que a Cons
tituição de 1934, no seu art. 119, no caput do § 1.0 rela
cionava um tema vinculado, que diz o seguinte:

"Art. 119. O aproveitamento industrial das
minas e, das jazidas minerais, bem como das
águas e energia hidráulica, ainda que de proprie
dade privada, depende da autorização ou con
cessão federal, na forma da Iel,"

O art. 143, § 1.0, da Constituição de 1937, diz o
seguinte:

"Art. 143. ( ... ) O aproveitamento índustrial
das minas e jazidas minerais, das águas e da
energia hidráulica ...

§ 1.0 A autorização só poderá ser concedida
a brasileiros ou a empresas constituídas por acio
nistas brasileiros ... "

Reparem então que aqui a categoria de brasileiros
tinha destaque e certa preferência.

Na Constituição de 1946, o § 1.0 do art. 153 determina:
"Art. 153. O aproveitamento dos recursos

minerais e de energia hidráulica depende de auto
rização ou concessão federal ...

"§ 1.0 As autorizações e concessões serão con
feridas exclusivamente a brasileiros ou a socieda
des organizadas no País ... "

No período de 1967 a 1969, as Constituições elaboradas
pelos generais diziam, em seu art. 168, § 1.0:

"A exploração e aproveitamento das jazidas,
minas e demais recursos minerais e dos potenciais
de energia hidráulica dependerão de autorização
ou concessão federal, na forma da lei, dadas ex
clusivamente a brasileiros ou a sociedades organi
zadas no País."

Considerando-se o Substitutivo em discussão, será a
primeira vez, na história constitucional brasileira, que se
relega a segundo plano o fato de alguém ser brasileiro, eis
que determina:

"O aproveitamento dos potenciais de energia
hidráulica, a pesquisa e a lavra de jazidas mine
rais somente serão efetuados por empresas nacio
nais."

Pela primeira vez se tirou a nacionalidade brasileira de
cena. A empresa nacional é aquela, Srs. Constituintes, como
está definida no caput, que dá o direito a pessoas domicilia
das ~o Brasil de dela participar.

Na verdade é uma afirmação tão desnacionalizante que
não tem precedentes no Direito Constitucional brasileiro

Outro exemplo: a Constituição de 1934, no seu art.
132, diz:

"Os proprietários, armadores e comandantes
de navios nacionais (... ) devem ser brasileiros
natos ... "

Novamente a condição de brasileiro sendo ressalvada
na Constituição do Brasil.

A Constituição de 1937, no seu art. 149, repete:
"Os proprietários, armadores e comandantes

de navios nacionais (... ) devem ser brasileiros
natos ... "

Reparem que aqui não existe sequer a condição de
brasileiro naturalizado. li: brasileiro nato, explicitamente
figurado no Direito Constitucional brasileiro, sem nenhum
precedente diferente.

A Constituição de 46 diz:
"A navegação de cabotagem para transporte de

mercadorias é privativa de navios nacionais.

Parágrafo único. Os proprietários, armadores
e comandantes de navios nacionais devem ser bra
sileiros natos."

Está escrito na Constituição de 46. As Constituições
dos generais, de 67 e 69, são iguais e dizem no art. 173:

"A navegação de cabotagem para o transporte
de mercadorias é prívatíva de navios nacionais ...

§ 1.0 Os proprietários, armadores e coman
dantes de navios nacionais ( ... ) serão brasileiros
natos."

Vejam de novo a rigidez: "natos" e não naturalizados.
Pois bem, estamos discutindo precisamente tirar de cena
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a condição de brasileiro pela primeira vez na História do
Brasil. Está escrito no Substitutivo II, em seu art. 205,
§ 2:

"A navegação de cabotagem ou de interior,
bem como as atividades pesqueiras - e aqui se
produz atividade pesqueira - são privativas de
embarcações nacionais... somente podendo explo-

, rã-las as empresas nacionais ... "

Aqui, de novo empresa nacional é a que traz embutida
dentro de si, à SUa frente, sob controle, aqueles domicilia
dos no Brasil, ou seja, não os brasileiros, muito menos os
brasileiros natos. Para encerrar, Sr. Presidente, tenho
muitos exemplos tão frisantes quanto esses para apresen
tar, mas não tenho tempo e gostaria de acentuar que o
que propomos é restabelecer o que há de melhor na dou
trina constitucional brasileira, que é, através da conceitua
ção de empresa nacional, figurando a condição de brasilei
ro, resgatarmos a soberania nacional brasileira, já tão pre-
judicada. .

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho), - Para en
caminhar contrariamente, tem a palavra o Constituinte
Francisco Dornelles.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a legislação brasileira
que trata do capital estrangeiro foi muito feliz ao ostabe
lecer que se considera capital estrangeiro aquele de resí
dentes ou domiciliados no exterior que ingressam no Brasil
com o objetivo de exercer uma atividade econômica e de
obter lucros. Ela deu ao capital estrangeiro um conceito
econômico altamente válido. Foi a Lei n.o 4.131, votada na
época do primeiro gabinete parlamentarista, quando era
Presidente da República o Dr. João Goulart e Primeiro
Ministro o Dr. Tancredo Neves, que críou o conceito: o
capital entra, exerce uma atividade econômica e gera re
cursos para o exterior. Isso é capital estrangeiro. Se uma
pessoa vem para o Brasil, traz os seus recursos, não os
registra, abre uma padaria ou qualquer outro pequeno es
tabelecimento e não tem direito de mandar recursos para
o exterior, nesse caso, pela lei brasileira, não existe esse
conceito de capital estrangeiro. Por sua vez, se quatro bra
sileiros domiciliados no exterior entram no Pais com ca
pital, exercem uma atividade e querem obter lucros, esse
capital é considerado estrangeiro, porque é daqueles que
entram no Brasil, investem e querem receber lucros. Não
podemos considerar empresa estrangeira aquela de apenas
dois estrangeiros que abrem uma padaria e não mandam
lucros para o exterior, como também o fato de dois indi
viduas italianos, portugueses ou espanhóis virem para o
Brasil, abrirem uma quitanda e, não tendo direito de
remeter lucros para o exterior, considerá-la de capital es·
trangeíro.

Capital estrangeiro é aquele de quem entra no Brasil,
investe e tem direito a remeter lucros para fora do Pais.
Não existindo esse direito, a nossa lei, com muita felici
dade, não consubstanciou capital estrangeiro.

A definição do art. 192, que é de autoria do ilustre
Senador Severo Gomes,' atende aos interesses que se pre
tende objetivar nesta Constituição:

"Art. 192. Será considerada. empresa nacional
a pessoa jurídica constituída e com sede no Pais,
cujo controle decisório e de capital votante esteja,
em caráter permanente, exclusivo e incondicional,
sob a titularidade direta ou indireta de pessoas
físicas domiciliadas no Pais, ou por entidades de
direito público interno."

Essa definição do dlustre COnstituinte Severo Gomes
atende a todos os interesses a que visa esse artigo. por
quê? Porque toda vez que se permítír, se quiser ou se
desejar estabelecer o incentivo fiscal, isso se fará para
a empresa nacional, que tem de ser controlada por pes-

soas físicas residentes ou domiciliadas no País ou por
empresa púbüca aqui residente. O que se estabelece é
que a empresa nacional tem de estar sob o controle de
pessoas físicas resídentes ou domícílíadaa no Brasil.

Ora, existem certos casos em' que uma subsídãáría
não se inclui dentro de conceíto de empresa nacional.
Ela será empresa nacional de capital estrangeiro, sem
direito a incentivos, a vantagens credítíclas, mas, dentro
do poder de império do Governo brasileiro, ficará sob
seu controle, inclusive no que diz respeito às suas rela
ções comercíaís, .ríscaís e financeira.s.

Por este motivo, opino, contrariamente, à emenda do
ilustre Constitudnte Haroldo Lima. .

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao tlustre Constituinte Virgildásio de 'Senna,
para encamínhar a favor. ,

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o problema que a Co
missão de Sistematiza:ção enfrenta neste dnstante é da
maior significação e profundidade.

É falso imaginar que o turco que abriu o seu arma
rinho no Brasil ou o português ou espanhol que veio aqui
instalar a sua padaria seja o objeto principal de nosso
questionamento. Evidentemente, tendo em vista o nível
de desenvolvimento da sociedade brasileira, esta Assem
bléia já optou por definir capital e empresa nacionais.
Não vale aqui díscutdr; porque é matéria vencida, se cabe
definir na Constituição empresa nacional ou trazer à
colacão se as Constítulcões modernas tratam dessa ma-
téría, •

Parece-me, segundo as votações aqui já realizadas,
que o pensamento desta oasa é no sentido da fixação,
com clareza absoluta, do que é empresa nacional. Defi
nãda essa vontade, cabe-nos executá-la da forma mais
clara, expressa, límpida e cristalina. Parece-me que o dis
ipositivo contido no Substitutivo do nobre Relator Ber
nardo Cabral, que em muitas matérias acertou, 'Utiliza
neste ca:so, uma forma que não é aquela que mais direta
e claramente serve ao obietãvo de definir a empresa na
cional.

É claro que não estamos falando dos pequenos negó
cios, que, na maioria das vezes, representam a atividade
de pessoas que se incorporaram à vida nacional pelo
casamento ou pela nacionalização, mas das grandes em
presas que estabelecem neste País as formas oligopolis
tas da iprodução.

Neste caso, para enfrentar essa questão, foi apre
sentada a emenda de autoria do nobre oonstítcãnte Ha
roldo Lima. Não soe permite, como se referiu o Ministro
Aureliano Ohaves, usar de espertezas. Não há espertesas
para serem colocadas em nossa Constituição. É preciso
dizer com clareza e exatídão o que é empresa nacional,
confrontar duas definições: a que está no segundo subs
tãtutívo e ã "apresentada pelo nobre Constituinte Haroldo
Lima, tornando o assunto de clareza meridiana. Empresa
nacional é aquela constítuída no Brasil e com sede no
País, cujo controle decisório de capital votante esteja em
caráter permanente, exclusivo e incondicional sob a tdtu
laridade direta ou indireta de brasileiros domiciliados no
País ou de entidade de direito público interno.

Tal definição transborda a contida no Substitutivo,
que faz com que empresas nacionais submetidas às mes
mas condicionantes estejam sob o controle direto ou in
direto de pessoas fisdcas domiciliadas no País.

O que significam essas díferençasv Pelo texto do
Substitutivo, qualquer p-essoa estrangeíra com visto per
manente brasileiro, testa-de-ferro de empresa, pode re
ceber a qualquer instante o controle de empresas, que
assim, não são eretívamente nacionais, porque seu co
mando é externo, seu centro decãsórío está fora do Br.a-
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sil 'e a pessoa física aqui domiciliada tem uma residência
meramente transitória' para servir aos interesses dessa
empresa, como ocorre constantemente no Brasil. É para
fugir a essa definição que foá feita a Emenda Haroldo
Lima. Só assim poderemos ter a segurança de que as
disposições dos ip3il"ágrafos seguintes, que expressam a
vontade de oferecer subsídios e condições vantajosas à
empresa nacional, sejam dirigidas exatamente à empre
sa nacional e não àquela falsamente defínâda como na
cional, nos termos contídos no Subs·titutivo n.o 2 do Re
Iator,

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator, Constituinte Virgílio Távora.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,
srs. Contituintes da ,A!ssembléda Nacional Constituinte,
vamos reprísar: consídersmos da maior importância a
conceituação feita no art. 192, com alguns acréscimos,
depois do entendimento do mais alto nível mantido entre
Relatores auxiliares - Constá.tuinte Severo Gomes, o Lí
der em exercício do PMDB, Constituinte Euclides Scalco,
e nós mesmos - para o.aprimoramento deste texto, mas
não para sua modificação. Esta é apenas uma reafir
mação do apoío que damos ao mesmo. Ma:s vamos ser
sintéticos: pode haver testa-de-ferro se: se comunicar à
opinião públdca brasileira que o texto é esse que afir
mamos?

Ora, esse temor de que beneficiariam supostos testas
de-ferro é infundado, porque, se essa hipótese tiver de ocor
rer, ocorrerá também - e até mais - através de. brasilei
ros, dada - permitam-me dizer - a permeabilidade polítí
ca e moral aqui existente. Mais ainda, com a sua fixação
como está,' repelindo todo o capital trazido por imigrantes,
seria apenas de ~ pequeno porte. Não. É de médio
e de grande portes, como faz certo o exemplo de KUl't
Mírow, que, com empresa de máquinas e equipamentos, se
pôs aqui em Juta justamente contra a Brown Bovery - a,
aliás, perdeu a luta.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, dentro do princípio
geral do senso, do equilíbrio e da defesa do que é justo,
nada mais acertado para os interesses da nacionalidade de
que a Lei de Informática. li: o exemplo mais claro porque
não fizemos nada no caput senão inserir palavra por pala
vra o artigo a que há pouco tivemos ocasião de nos refe
rir. É o exemplo mais claro de que o caminho percorrido
é o certo.

Assim, Sr. Presidente, o Relator é contra à emenda em
apreço, sem prejuízo da admiração que tem pelo seu digno
autor.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.
Presidente, pela ordem, para um pedido de esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.
Presidente, gostaria que o Relator tivesse a fineza de escla
recer o seguinte. A emenda substitui o art. 192, que, em
seu § 2.0 , diz: .

"§ 2.° A lei não criará discriminação ou res
trição, obedecidas as diretrizes econômicas do Po
der Executivo."

Pergunto se este vocábulo "obedecidas" significa ...
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Prezado

Constituinte, a emenda substitui toda a redação do art.
192 por outra, a do Substitutivo n.O 1, com exclusão do
§ 1.0 do art. 226 do mesmo Substitutivo. Logo, a pergunta
de V. Ex.a fica prejudicada.

Já discutimos vinte minutos sobre isto, mas alertamos
os votantes de que é preciso ainda esclarecer o assunto.

Tem a palavra o Constiutinte João Agripino.

O SR. CONSTITUINTE JOAO AGRIPINO - Sr. Pre
sidente, gostaria que a Relatoria me desse um esclareci
mento, no sentido de orientar meu voto. Gostaria de saber
o que a Relatoria considera nacional.

O SR. RELATOR (Virgilio Távora) - Empresa nacío
nal, já dissemos, é a que se enquadra na definição contida
no caput do art. 192. li: exatamente o que consideramos,
nos mesmos termos, ÍJ.1ISis Iitteris, verbo ad verbum, no di
ploma legal que dá corpo à nossa Lei de Informática. Se
V. Ex.a me permite, vou ler o art. 192:

"Art. 192. Será considerada empresa nacional
a pessoa jurídica constituída e com sede no País,
cujo controle decisório e de capital votante esteja,
em caráter permanente, exclusivo e incondicional,
sob a titularidade direta ou indireta de pessoas fí
sicas domiciliadas no País, ou por entidades de di
reito público interno."

O SR. CONSTITUINTE JOAO AGRIPINO - Quer di
zer que o capital estrangeiro pode ser considerado nacío
nal?

O SR. RELATOR (Virgilio Távora) - Negativo.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peco ao

Relator que conclua a~ matéria, que já foi suficientemente
discutida.

Passa-se à votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Artur da
Távola, Carlos Mosconi, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Herrmann
Neto. José Paulo Bisol. Manoel Moreira, Mário Lima, Os
waldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Renato
Vianna, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Antonio
Mariz, Chagas Rodrigues, Joao Agnpíno, Jorge Hage, Már
cio Braga, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vicente Bogo,
Vilson Souza, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Salo
mão, Francisco Rossi, Luiz Inácio Lula da Silva, José Ge
noíno, Haroldo Lima, ~Fernando Santana e Jamil Haddad.
Votaram NAO os seguintes Senhores Constituintes: Alfre·
fredo Campos, Aluízio Campos, Antônio Britto, Carlos
Sant'Anna, Cristina Tavares, Fernando Bezerra Coelho, Jo·
sé Fogaça, José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Richa,
José Ulísses de Oliveira, Nelson Carneiro, Nelson Jobim,
Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Wil·
son Martins, Délio Braz, Euclides Scalco, José Costa, José
Tavares, Afonso Arinos, Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli,
Christóvam Chiaradia, José Thomaz Nonô, Eraldo Tinoco,
Francisco Dornelles, Geovani Borges, Gilson Machado, rno
cêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Lourenço, José
Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Marcondes Gade·
lha, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Jofran
Frejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti,
Paes Landim, Simão Sessim, Gerson Peres, Jarbas Passarí
nho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Gastone Righi, Adolfo
Oliveira e Roberto Balestra. ABSTENÇÃO: Senhores Cons
tituintes Darcy Pozza e Joaquim Bevilacqua.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 37 Constítuíntes;
votaram NAo 52 Constituintes; abstiveram-se de votar 2
Constituintes. Total: 91 votos. O Destaque foi rejeitado.

Do Destaque n.o 4602, de autoria do Constituinte Victor
Faccioni, foi retirado o pedido de preferência.

Destaque n.O 6452·87 - Emenda D.O ES·34765-9,
do Sr. Adolfo Oliveira, "que substitui o art. 226 do
Substitutivo D.O 1 (art. 192 do Substitutivo n.? 2)."
(409.a votação) ,

. O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passamos,
assim, a preferência para o Destaque n.O 6452, de autoria
do Deputado Adolfo Oliveira.
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Os Constituintes que estão de acordo permaneçam co
mo se encontram. (Pausa) Aprovada a preferência.

Dou a palavra ao Deputado Adolfo Oliveira para de
fender o destaque. :Ê uma emenda Substitutiva do art. 192.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Srs.
Constituintes, confesso a V. Ex.as que não conheço bem o
mecanismo desse acordo que pode condenar uma emenda
à rejeição antes mesmo de ser encaminhada sua votação.
Mas estamos aqui para documentar também a nossa atua:
ção para a História, para a crônica da Constituinte.

Esta emenda é transparente, nítida e clara. Não é en
treguista nem xenófoba. Procura definir, com a desejável
nitidez, o que seja na verdade empresa nacional. Vou ler
o texto da emenda, inclusive com a supressão da palavra
"subvencionados", na letra a do parágrafo único:

"Empresas nacionais são as sediadas no País,
constituídas na forma da lei, e classificadas segun
do o capital, em dois grupos:

I - as de capital exclusivamente brasileiro; e
II - as de capital misto, ou estrangeiro.
Parágrafo único. As empresas de capital ex-

clusivamente brasileiro, sem vínculos econômicos
ou monetários permanentes de qualquer nature
za com outras de capital estrangeiro, a lei asse
gurará:

a) exclusividade no acesso a créditos públicos;
b) proteção temporária àquelas que a lei con

siderar estratégicas para a defesa nacional ou para
o desenvolvimento tecnológico;

c) preferência em igualdade de condições, no
fornecimento de bens e serviços ao poder públi
co."

Não me conformo, Sr. Presidente, com o texto do art.
192. Peço a atenção especial de V. Ex.as Pelo texto, é pos
sível uma empresa de capital exelusívamente estrangeiro,
de estrangeiros domiciliados no País, ser considerada. de
clarada empresa nacional. li: possível, por outro lado, o
absurdo de uma empresa exclusivamente de capital bra
sileiro ser considerada estrangeira, por esse brasileiro ou
esses brasileiros, até por motivo de saúde, serem obriga
dos a transferir o seu domícílío- para Portugal ou Suíça.
Este é o maior contra-senso que pode existir <em uma de
finição que, a meu ver, pode ser resultado de um acordo
ou entendimento, mas positivamente não é a mais feliz.

O que desejamos é, 'evidentemente, definir a nossa
empresa pura, brasileira. E para ela, só para ela, temos
que preservar os escassos recursos de crédito, a preferên
cia no fornecimento de bens -8 serviços ao poder público,
e, ainda, Sr. Presidente, a proteção temporária, por mo
tivos tecnológícos ou estratégicos, a exemplo do que acon
tece com a informática. Daí por que esperamos ter o
apoio daqueles que consideram que o nacionalismo verda
deiro, sadio, saudável, puro é o que melhor consulta a03
interesses do País, sem prejuízo daquelas empresas que,
embora tendo capital majoritário ou totalmente estran
geiro, devem ter a classificação de empresa nacional, pa
ra que possam ter acesso aos mercados importadores da
Europa, ao Mercado Comum EurOlJEU por exemplo. É
esta a razão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, tem a palavra a Constituinte Cristina
Tavares.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, Sras. '8 Srs. Constituintes, estamos votando
uma das questões cruciais da ordem econômica, portanto,
da Assembléia Nacional Constituinte. A distinção entre
empresa nacional e estrangeira, sobretudo a grande em
presa, é fundamental para o ordenamento econômico de
um Brasil moderno.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, durante séculos a
Inglaterra usou o protecionismo levando-o a seus extre
mos, o que lhe proporcionou resultados satisfatórios. Não
há nenhuma dúvida de que a este sistema deve-se o seu
poderio atual. Depois de dois séculos a Inglaterra achou
conveniente adotar o livre câmbio por considerar que a
proteção já não lhe dava resultado. "O crescimento da
minha Pátria me faz acreditar que dentro de 200 anos,
quando a América do Norte houver obtido do regime pro
tetor tudo o que ele pode dar, adotará o livre eâmbío",
Essas são as palavras do General Ulysses Grant, então
Presidente dos Estados Unidos da América do Norte, ao
defsndar o protecionismo para empresas genuinamente
nacionais.

A emenda do ilustre Constituinte Adolfo Oliveira peca
pela ambigüidade - é uma matéria que precisa de ações
claras - quando diz o seguinte:

"Empresas nacionais são as sediadas no País,
constituídas na forma da lei, e classificadas se
gundo o capital em dois grupos:

I - as de capital exclusivamente brasileiro;
II - as de capital misto ou estrangeiro."

A mim me parece que, ao classificar como empresa
nacional aquela que tem capital estrangeiro, estaremos
cometendo um equívoco, pela pouca clareza. Ao pedir o
voto contra a Emenda Adolfo Oliveira, baseio-me na
extraordinária proposta que virá a seguir, do Constituin
te Oswaldo Lima Filho, em que há uma definição clara
de empresa nacional. De nada adiantaria termos uma
empresa nacional somente na sua definição constitucio
nal, S3 a ela não fossem dados privilégios. A emenda do
Constituinte Oswaldo Lima Filho pressupõe o que se cha
ma preferência de compras para empresas naeíonaís. Daí
por que, Constituinte Adolfo Oliveira, é preciso que a de
finição seja muito clara. O "Buy Amerícan Act" é uma
lei americana que, aqui no Brasil, de vez em quando, a
grande imprensa - essa imprensa que, em seus editoriais,
parece ter vergonha da palavra "nacional" - chama de
xenófoba. Há uma proposta com a definição da empre
sa nacional, sobre o que seria o ato constitucional de pre
ferência para compra às empresas brasileiras. Em maté
ria de xenofobia, pediria a atenção dos nobres colegas
para um artigo do Constituinte Severo Gomes, publícado
no jornal O Estado de S. Paulo, em que S. Ex.a faz a com
paração entre o que nos Estados Unidos se chama patrio
tismo, e no Brasil se chama xenofobia.

Portanto, a Emenda Adolfo Oliveira parece ser pouco
clara na definição necessária de empresa nacional. Eis
por que peço o voto contra.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não há
oradores inscritos a favor. Já falou o autor e um contra,
dentro do que estabelecemos aqui como princípio do con
traditório, um contra um apenas. Assim, peço ao Cons
tituinte Francisco Dornelles que declína da palavra, que
passo ao Relator.

O Constituinte Francisco Dornelles estava inscrito
para falar contra. Acabou de falar contra a Constituinte
Cristina Tavares. Não há ninguém a favor. Está dentro
do que estabelecemos por princípio, um contra um e, em
seguida, fala o Relator.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, apenas queria dizer que iria manifestar
me contra a aprovação da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Constituinte Virgílio Távora.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Constituintes, é com muito pesar que vamos
dar um "não" a esta emenda. A redação do art. 192, a
nosso ver, é muitíssimo mais precisa e impede tudo que
foi invocado pelo eminente Constituinte do Estado do Rio.
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Gostaríamos de dizer a V. Ex.as que, com os aeréseímos
que, naturalmente, mercê de emendas, constituirão o tex
to final deste artigo, sem xenofobia, mas também sem
entreguísmo, teremos nos diferentes parágrafos a expli
citação cabal da defesa do capital nacional. Infelizmente,
nosso parecer só poderá ser contra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Fernando Gasparian, José Geraldo, Nilson Gibson, Renato
Vianna, Ricardo Fiúza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho,
José Luiz Maia e Adolfo Oliveira. Votaram NÃO os seguin
tes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir An
drade, Alfredo Campos, Antônio Britto, Artur da Távola,
Carlos Mosconi, Carlos sant'Anna, Cid Carvalho, Cristina
Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho,
Fernando Henrique cardoso, Fernando Lyra, Francisco
Pinto, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto, José Fogaça,
José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa, José
Ulísses de Oliveira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Ne1:s0n
Jobim, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Pimenta da VeIga,
Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Sig
marínga Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, An
tonio Mariz, Chagas Rodrigues, Délio Braz, Euclides Scal
co, João Agripino, José Costa, José Tavares, Uldurico Pin
to, Vicente Bogo, Vilson Souza, Afonso Arinos, Aloysio
Chaves, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia, José To
maz Nonô, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, Geovani
Borges, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, José Jorge,
José Lins José Lourenço, José Santana de Vasconcellos,
Luís Eduàrdo, Marcondes Gadelha, Sandra Cavalcanti,
Furtado Leite, Enoc Vieira, Jonas Pinheiro, José Tinoco]
Mozarildo Cavalcanti, Darcy Pozza, Adylson Motta, Jose
Mourício Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco Rossi,
Gastone'Righi, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda
Sampaio, Roberto Balestra, Haroldo Lima, Fernando San
tana e Jamil Haddad. ABSTENÇÃO: Senhores Constituin
tes Bernardo Cabral, Oswaldo Lima Filho, Paes Landim
e Joaquim Bevilacqua.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 9 Constituintes;
votaram NÃO 78 Constituintes; abstiveram-se de votar
4 Constituintes. Total: 91 votos. O Destaque foi rejeitado.

Peço a atenção do Constituinte Luiz Salomão: há
sobre a mesa requerimento de preferência assinado por
S. Ex.a, em que pede a supressão do § 1.0 do art. 192.
A emenda do COnstituinte Haroldo Lima excluía exata
mente o § 1.0 do art. 226 do Substitutivo I, que é ipsis
litteris o § 1.° do art. 192, e foi rejeitada. Pergunto a
S. Ex.a se, neste caso, deseja manter a preferência ou
retirá-la. (Pausa)

Destaque D.o 0194-87 - Emenda n.? ES
33288-1, do Sr. Luiz Salomão, "que suprime o
art. 226, § 1.°, do Substitutivo D.O 1 (art. 192,
§ 1.°, do Substitutivo D.O 2)". (410.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mantida
a preferência, vamos votar, portanto, a mesma coisa. '

Destaque n.? 194 - Emenda 33288-1.

Os Srs. Constituintes que estão de acordo com a pre
ferência permaneçam como se encontram. (Pausa) Con
cedida por maioria.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente:

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE FRÁNCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, entendo que a emenda do ilustre Cons
tituinte Luiz Salomão já foi apresentada e rejeitada.

Trata-se da mesma emenda defendida anteriormente pelo
Oonstitulnte Haroldo Lima. Gostaria apenas de dar este
meu depoimento.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sr. Cons
tituinte Francisco Dornelles, fiz a consulta por não ter
entendido que a emenda estivesse desde logo prejudicada.
Ela é evidentemente repetitiva. Quando o Constituinte
Haroldo Lima apresentou emenda restabelecendo o texto
do art. 226 do 1.0 Substitutivo, S. Ex.a excluía o § 1.0, que
está exatamente com a mesma redação do § 1.0 do art. 192,
que o Constituinte Luiz Salomão pretende suprimir. Como
a emenda do Constituinte Haroldo Lima é referente ao
1.0 Substitutivo, a identidade de expressão existe, mas a
emenda é diferente, porque se refere ao texto do art. 192.

Tem a palavra o Constituinte Luiz Salomão.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr. Pre

sidente, Sras. e Srs. Constituintes, gostaria de chamar a
atenção para o momento político que estamos vivendo,
em que a Nação brasileira capitula diante dos credores
internacionais revogando a moratória. Ao lado disso,
temos as multínacíonaís mais poderosas deste País arros
tando o Governo e os aspectos mais positivos da política
econômica, que dizem respeito exatamente ao combate
à inflação.

Chamo a atenção também para a participação do
capital estrangeiro nas campanhas difamatórias contra
a Assembléia Nacional COnstituinte, conforme havíamos
denunciado aqui em maio passado, e o Senador Severo
Gomes teve oportunidade de ratificar em artigo publicado
na Folha de S. Paulo.

O importante é que, neste País, hoje, o espaço mais
democrático e onde se decide a soberania nacional é exa
tamente a Assembléia Nacional Constituinte. Aqui, per
dendo ou ganhando essa ou aquela corrente de opinião,
é que se tem decidido soberana e democraticamente os
destinos do Pais, a ordenação de sua economia e das
instituições da sociedade brasileira.

Temos de fazer concessões políticas, sim, porém,
levando em conta a responsabilidade de Constituintes que
estão escrevendo o texto constitucional com conseqüências
para o futuro. Cada palavra, cada expressão tem um peso
no Direito e nos desdobramentos políticos da vida eco
nômica e social. Por isto, não posso aceitar o argumento
de que a definição de "empresa brasileira de capital
estrangeiro" é inócua, como têm dito alguns companhei
ros. Se é inócua e anódína, não há nenhuma razão para
que façamos constar do texto constitucional essa defini
ção contraditória, absolutamente desnecessária em face
do eaput do art. 192 do projeto, conforme consta do texto.
Ela torna o art. 192 contraditório, claudicante e confli
tuoso no seu interior.

Vejam que no caput definimos empresa nacional de
uma forma clara, mas quando chegamos ao § 1.0 estamos
definindo "empresa brasileira de capital estrangeiro",
criando uma antinomia que é insustentável, que vai gerar
conflitos de jurisprudência imprevisíveis para o futuro.
Porque "empresa nacional" é empresa de brasileiros e é
isto que o consenso do Plenário quer: brasileiros natos
ou naturalizados, ou imigrantes que aqui estejam domi
ciliados emprestando sua contribuição para o desenvol
vimento econômico e social do Pais, como se brasileiros
fossem. Enquanto "empresa brasileira" de capital estran
geiro são as multínaeíonaís. Isso é um absurdo em termos.

No § 2.° a 'situação se torna ainda mais grave, por
que aí está se proibindo estabelecer qualquer discrimina
ção entre as empresas em função da origem do seu capital.
Isto mostra o caráter contraditório dessa definição, onde
não há uma tônica aürmattva do que desejamos. Mas é
importante entender o conceito.

Por que estamos introduZindo na Constituição o con
ceito de "empresa nacional"? Porque queremos, consagrar
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no texto constitucional a possíbílídade de desenvolver
políticas distintivas para o fortalecimento da empresa
genuinamente brasileira vis-à-vis a empresa de origem
estrangeira. É isso o que desej amos. Queremos criar um
instituto que permita disciplinar a proteção temporária,
como é o caso da reserva de mercado, e estabelecer a
preferência na aquisição de produtos e serviços, pelas
entidades governamentais, que sejam ofertados por em
presas genuinamente brasileiras. Desse modo, o conceito
de "empresa nacional" tem funcionalidade e utilidade
específicas. Mas temos de afirmá-lo de uma forma cons
ciente e objetiva.

O que se pretende com a definição de empresa bra
sileira de capital estrangeiro é exatamente mitigar, con
fundir e atenuar esse conceito, impedindo que ele tenha
um caráter afirmativo e soberano para a ordem econô
mica. É o que os §§ 2.° e 3.° procuram confundir, como,
de resto, procurava fazer a Emenda Adolfo Oliveira, antes
votada e derrubada.

Os dois argumentos levantados 'Pelo Constituinte
Fra;ncisco Dornelles para justificar a introdução do con
ceito esdrúxulo de "empresa brasileira de eapãtal estran
geiro" não resistem ao menor exame. S. Ex.a alega que
a Lei das Sociedades Anônimas estabelece que empresa
nacional é aquela sediada e organizada no Pais segundo
as leis brasileiras. Mas isso está criando uma certa de
sãnfonmação. Esse conceito amplíssimo de empresa na
cional não consta do texto da Lei n.o 6.404, de 1976,
votada democraticamente pelo Oongresso NaeionaI. Esse
conceito abrangente de empresa nacional partiu do De
ereto-Lei n.o 2.627, Ibaixado ditatorialmente em 1940. Ele
.permitia essa confusão entre nacíonal e estrangeira por
que, naquele tempo, o capital rnultínaeíonal não tinha
uma presença tão marcante na nossa economia como tem
hoje. E o Decreto-Lei n.o 2.627/40 foi revogado nesse
,ponto na medida em que definimos "'€iD.1Jpresa nacional"
no caput do art. 192 do projeto como aquela cujos titu
lares sejam domíeíãados no País. Já revogamos o con
ceito do art. 60 do Decreto-Lei n.o 2.627. Portanto, não
há mais 'Por que preservar a lJei das Socieda;des Anôni
mas. O que é preciso é dar seguimento ao trabalho legis
lativo que foi iniciado com a Le!i n.? 6.404.

Tive oportunidade de consultar os autores dessa lei,
os advogados Alfredo Lamy Filho ,e José Luis Bulhões
Pedreira, pessoas que têm uma tradíção no Direito Co
mercial brasileiro. S. s.as me ãnformaram que, quando
da elaboração da lei, 'estava acordado que o conceito de
empresa naeíonal sería estabelecido no novo Código CIvil,
que seria elaborado a seguir, ao tempo do então Ministro
da Justiça, Petrôndo Portella. raro não teve seguimento
porque, com o falecimento do Ministro Petrônío Portella,
abandonou-se 'a idéia de se criar um novo Código Civil
para o Pais.

Mas de maneira nenhuma eonsíderam 'aceitável a
definição preguâçosa do Decreto-Dei n.o 2.627/40.

O segundo argumento do nobre Constituinte Fran
cisco Dornelles é a não-inclusão das empresas de capital
estrangeiro como brasileiras errará dificuldades com o
fisco dos países-sedes dessas empresas. Ora, esse argu
mento é falacioso. Não é ~ Constitudção brasileira que vai
regular o humor do tesouro norte-americano ou de
outros países, É preciso ter em conta que para os efeitos
dos acordos de bitributação elaborados pelo Constituinte
Francisco Dornelles, quando era dirigente da Ceti e Se
cretário da Receita Federal, especificavam claramente
que as empresas multínacíonaís fossem equiparadas às
nacionais.

De modo que isso é importante. Sei que exíste um
acordo do Constituinte Francisco nomeües com a lãde
rança do PMDB na Constituinte, mas é um dever nosso não
:permitir que essa semente iplantad,a na supe~~t:.utura
[urídíca do Pais sirva, no futuro, para a arguiçao da

equiparação das 'empresas multínaeíonaís com es genui
namente brasíleíras, É preciso eliminar essa antinomia
do texto 'constitucional. E, para isso, invoco o sentimento
nacionalista dos Constituintes do PMDB, do PFL e de
todos os Partidos que fazem parte da Assembléia Nacio
nal Constituinte, para que votem a favor da eliminação
desse dispositivo pernóstico 'e perigoso.

Muito obrigado. (Palmas)

Durante o pronunciamento do Sr. Luiz Salo
mão, o Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Pre
sidente, deãxa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo sr, Fernando Henrique Cardoso,
Quarto-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Para encaminhar contrariamente, concedo a palavra
ao Constituinte Bevero Gomes.

O SR. CONSTITUINTE SEVERO GOMES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, desde o inicio dos nossos tra
balhos, ainda nas Subcomdssões, a questão da definição
da empresa nacional surgiu como um dos grandes temas
polêmicos daJ Assembléia Nacional Constituinte. Chega
mos, depois de muita discussão sobre o tema, a uma de
finição de empresa nacional, que se encontra no caput
do art. 192. Também entendemos nas nossas negocíações
que a questão da definição de emprese brasãleíra de ca
:pital estrangeiro não nos causaria maior mal no sentido
de que teríamos uma definição correta para empresa na
cional.

Se a lei quiser privilegiar amanhã 'a empresa nacio
nal, ela poderá usar a expressão empresa nacional, que
estará eonveníentemente definida. Então, s. questão da
nomenclatura do § 1.0, no meu 'entender, não traz des
vantagem nenhuma; ao contrário, poderá trazer alguma
vantagem.

Gostaria de lembrae ao Constituinte Luiz Salomão,
meu querido amigo, que S. Ex.a cometeu uma injustiça
ao atribuir ao capital estrangeiro a campanha contra a
Assembléia Nacional Constitudnte. As grandes empresas
nacionais estiveram muito mais aplicadas na campanha
de desmoralização da Assetnbléia Nacional COIWtituinte,
que, felizmente, marcha agora por bom caminho.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Existem mais Constituintes querendo encaminhar. Não
sei qual tem sido o 'acordo, se 2e 2 ou 1 e 1. Gostaria
de pedir 'ao Relator que opinasse.

Antes, porém, concedo a 'Palavra ao Ilustre Consti
tuinte Francisco Dornelles, que a está solícãtando,

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, estava inscrito para f,a:l:ar contra a emen
da de autoria do Constituinte Luiz Salomão, mas, em
conseqüência da metodologia estabelecida, retiro mínha
inscrição manlfestando minha posição eontrárla à
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
ESipero que a Constituinte Orístãna Tavares faça o mes
mo: manifeste sua opinião brevemente 'e retire sua ins
críção,

Peço compreensão a S. Ex.a, porque a C~a já está
esclarecida sobre a matéria.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Se
nhor Presidente, atenderei à orientação de V. Ex.a, até
porque sei que V. Ex.a votará a favor da emenda de
autoria do Constituinte Luiz Salomão. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a sabe mais do que eu.

Concedo a palavra ao Relator.
a SR. RELATOR (Vi,rgílio Távora) - Sr. Presidente,

Srs. Constituintes, serei breve, O mérito já foi examã-
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nado quando do julgamento da emenda anteriormente
submetida ao Plenário. Entretanto, não gostaria de dei
xar passar em [ulgado que 'esta Carta Magna não pode
fugir às definições. Minha opinião é a de que, ao eld
minar o § 1.0, o autor, sem querer, favorece o capital
'estrangeiro, iporque deixa o conceito em aberto. Bem ou
mal estabelecemos um conceito, que é o que realmente
interessa ao País. Para exercer controle democrático sobre
o capital estrangeiro é precãso defini-lo.

Portanto, Sor. Presidente, nosso paeecer é contrário à
emenda.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - S!r. Pre
sidente, peço a !palavra para retrucar.

Gostaria de observar que 'a definição está implícita.
Se definirmos a empresa nacional como está no caput,
a estrangeíea estará definida rpor 'exclusão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrdque Cardoso) 
O Relator não IpOde ser argüído diretamente pelo Ple
nário. As questões de ordem cabem ao Presidente da Me
sa 'e não ao Relator.

Em votação a emenda.

(Proced~se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Artur da
Távola, Carlos Moseoní, Cristina Tavares, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto, Jo
sé Paulo Bisol, José Ulísses de Oliveira, Mário Lima, Nel
son carneiro, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo
Ramos, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Antonio
Mariz, Chagas Rodrigues, João Agripino, Vicente Bogo,
Gerson Peres, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Salo
mão, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio,
Aldo Arantes, Fernando Santana e Jamil Haddad. Vota
ram NAo os seguintes Senhores Constituintes: Alfredo
Campos, Antônio Britto, Carlos Sant'Anna, Cid Carvalho,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernan
do Gasparian, Ibsen Pinheiro, José Fogaça, José Geraldo,
José Ignácio Ferreira, José Richa, Manoel Moreira, Nelson
Jobim, Nilson Gibson, Pimenta da Veiga, Raimundo Be
zerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Severo Gomes,
Wilson Martins, Délio Braz, Euclides Scalco, José Costa,
Marcos Lima, Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli, Mário
Assad José Thomaz Nonô, Eraldo Tinoco, Francisco Dor
nelles: Geovani Borges, Gilson Machado, Inocêncio Oli
veira, José Jorge, José Lins, José Lourenço, José Santana
de Vasconcellos, Luís Edualldo, Marcondes Gadelha, Oscar
Corrêa Ricardo Fiuza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira,
Jofran'Fr.ejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Mozarildo Ca
valcanti, Paes Landim, Darcy Pozza, Jarbas Passarinho,
José Luiz Maia, Adylson Motta, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Adolfo Oliveira e Roberto Balestra. ABSTENÇAO:
Senhores Constituintes Fernando Henrique Cardoso e Joa
quim Bevílacqua,

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, só para efeito de registro, o meu voto é "não".

O SR. PRESIDENTE (Fernando HenriqUe Cardoso) 
A Mesa acolherá a declaração de voto de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 32 Cons
tituintes' votaram NãO 57 Constituintes; abstiveram-se
de votar' 2 Constituintes. Total: 91 votos. O Destaque foi
rejeitado.

Antes de passarmos ao próximo destaque, gostaria de
fazer um pedido às Lideranças. A Mesa pede aos Srs. Lí
deres que encaminhem a lista de substituição dos mem
bros antes do início da reunião, porque de outro modo
fica muito difícil proceder-se à votação.

A _SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Tem V. Ex.a a palavra.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI
Sr. Presidente, gostaria que ficasse registrado nos Anais
desta Comissão um fato que, de certa maneira, é inédito.
Nossa Assembléia tem sido alvo de críticas sempre duras;
nosso trabalho não tem sido entendido por muita gente.
Causou-nos estranheza e grande satisfação tomar conhe
cimento, através dos jornais, da atitude do Governador
Moreira Franco, aplaudindo o trabalho da Assembléia Na
cional Constituinte realizado no sábado e no domingo na
votação do capítulo sobre o sistema tributário. S. Ex.a
reconhece ser histórica a virada que a Assembléia Nacio
nal Constituinte imprimiu à repartição dos tributos neste
País. Disse mais S. Ex.a, com muita justiça: aplicado esse
capítulo tal como aprovado aqui, os Estados brasileiros
não precisarão mais andar de pires na mão nas ante
salas de um presidencialismo caduco e corrupto como é
este que estamos vivendo; os Prefeitos também estarão
libertados.

Como se trata do Governador do meu Estado, queria
agradecer-lhe em nome dos integrantes da Assembléia
Nacional Constituint-e, pois finalmente alguém do Poder
Executivo, neste País, foi capaz de entender que nosso
trabalho é sério. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Será registrado. A Mesa fica feliz por ter o Governador
Moreira Franco reconhecido que aprovamos a "lei áurea"
da Federação.

Destaque n.o 5981-82 do Sr. Joaquim. Sucena
- Emenda n.o ES-2250G-5, do, Sr. Ubiratan Spi
nelli, "que substitui o art. 226 do Substitutivo n,?
1 (art. 192, § 3.° do Substitutivo n.o 2)". (411,3
votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vamos passar ao Destaque de n.O 5981, de autoria do
Constituinte Joaquim Sucena, que recai sobre a Emenda
n.O 22506.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo com a
preferência permaneçam como se encontram. (Pausa)

Aprovada a preferência.

Concedo a palavra ao Constituinte Severo Gomes, que
tem indicação para defender a emenda.

O SR. CONSTITUINTE SEVERO GOMES - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Constituintes, o destaque do nobre
Constituinte Joaquim sucena tem por objetivo aperfei
çoar o que está estatuído nos §§ 2.° e 3.° do art. 192.

O destaque propõe a substituição desses dois parágra
fos, o 2.° e o 3.° do art. 192, pelo que se segue. Peço a
atenção dos Srs. Constituintes porque o material impres
so contém divergências com relação ao que realmente se
pede no destaque. Então, substituem-se os §§ 2.° e 3.° por
um § 2.° que diz o seguinte:

"A lei instituirá programas destinados a for
talecer o capital nacional e a melhorar suas con
dições de competitividade interna e internacional,
mediante:

I - incentivos e benefícios fiscais e credití
cios diferenciados;

II - proteção especial às atividades conside
radas estratégicas para a defesa nacional e para
o desenvolvimento tecnológico."

Temos a convicção de que, com este parágrafo, damos
inteireza à definição de empresa nacional, de tal manei
ra que a nossa Carta dê todos 08 elementos para que ama
nhã a empresa nacional possa ser defendida, principal
mente nos programas considerados estratégicos para a
defesa nacional e para o desenvolvimento tecnológico.
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Deixamos de incluir um dos itens da emenda que ser
viu de base ao destaque, que é aquele que diz respeito à
aquisição de bens e serviços pelo Poder Público com tra
tamento preferencial. Este assunto será tratado posterior
mente em outras emendas.

Nestes termos, Srs. Constituintes, peço a aprovação do
destaque do nobre Constituinte Joaquim Sucena.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não havendo Constituinte inscrito para falar contra, dou
a palavra ao eminente Relator.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Tem V. Ex.a a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES
Estava inscrito para falar favoravelmente à emenda de
fendida pelo Constituinte Severo Gomes, mas, como não
existe Constituinte inscrito para falar contra, retiro a mi
nha inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Agradeço a V. Ex.a

Com a palavra o Sr. !relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
srs. Constituintes, a Relatoria, à unanimidade dos seus
integrantes, depois de apreciar a emenda cujo destaque
foi pedido pelo Constituinte Joaquim Sucena, verifica que,
depois de retirados o parágrafo único e o inciso II, com
o texto ficando enxuto, tal qual o apresentado à Mesa,
em verdade - repete a Relataria - a proteção é maior
para a empresa nacional. Por essa razão, a nossa posição
é pela aprovação da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) ":
Com o parecer favorável do nobre Relator, passamos a
votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Ca
bral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Cid Carvalho,
Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso,
Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen
Pinheiro, João Herrmann Neta, José Fogaça, José Geraldo,
José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa, José
Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson
Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga,
Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Se
vero Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna,
Wilson Martins, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Délio
Braz Euclides Scalco, João Agripino, José Costa, Vicente
Bogó, Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli, .Eraldo Tinoco,
Francisco Dornelles, Geovam Borges, GIlson Machado,
Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Santana
de Vasconcellos, Luís Eduardo, Marcondes Gadelha, Oscar
Corrêa, Ricardo Fiuza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira,
Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Simão sessím,
Annibal Barcellos, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Pas
sarinho, José Luiz Maia, Virgilio Távora, Adylson Motta,
José Maurício, Lysâneas Maciel, Amaury Müller, Francisco
Rossi Gastone Righi, Joaquim Bevílacqua, Luiz Inácio
Lula'da Silva Plínio Arruda Sampaio, Roberto Balestra,
Haroldo Lima; Fernando Santana e Jamil Haddad. ABS
TENÇAO do Senhor Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 88 Cons
tituintes; absteve-se de votar 1 Constituinte. Total: 89
votos. O Destaque foi aprovado.

Passamos agora ao pedido de preferência do Cons
tituinte José Geraldo sobre o Destaque n.O 3020, que con
sidero prejudicado, porque diz respeito ao § 3.° do artigo
que acabou de ser votado.

Destaque n.? 1854-87 - Emenda n.O ES
30831-9 (em parte), do Sr. Oswaldo Lima Filho,
"que adita § 3.° ao art. 226 do Substitutivo n.o 1
(art. 192 do Substitutivo n.o 2)". (412.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação o Destaque n.o 1854, do Constituinte Oswaldo
Lima Filho, que recai sobre a Emenda n.O 30831, que pede
apenas que se adite ao § 3.° o seguinte: "na aquisição de
bens e serviços o poder público dará tratamento prefe
rencial à empresa nacional".

Em votação o pedido de preferência.
OS 81'S. Constituintes que estiverem de acordo perma

neçam como estão. (Pausa)
Aprovado.

Concedo a palavra ao Constituinte Oswaldo Lima Fi
lho, para defender o seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
A Emenda n.O 30831, de minha autoria, é muito mais
ampla. Ela procurava dar à empresa nacional uma defi
nição que me parecia, e a muitos dos que a subscreveram,
mais correta e compatível com o interesse nacional. Toda
via, a Liderança do meu partido, do Partido do Movi
mento Democrático Brasileiro, não patrocinou a emenda,
não a subscreveu. Entrou em entendimento com a Lide
rança do PFL e dos demais partidos e, nesse entendimen
to, resultou que o § 3.0 da emenda proposta é sugerido
agora à aprovação do Plenário. É muito singela e dispõe
o seguinte:

"Na aquisição de bens e serviços o poder pú
blico dará tratamento preferencial à empresa
nacional."

Disposição idêntica constava do anteprojeto do nobre
Constituinte Virgildásio de Senna e foi depois, na Comis
são Temática, afastada. Aqueles que não são nacionalistas
vale advertir que disposição semelhante à que consta do
By American Act, que é uma lei americana, concede a
mesma preferência aos bens e serviços nacionais. Creio
que mesmo os defensores das multínacíonaía entende
rão que é necessária a aprovação deste dispositivo.

No corpo do artigo, se houver oportunidade, voltarei
a defender a inclusão da palavra, do qualificativo "brasi
leiro", como definição da titularidade da empresa nacio
nal, por entender, como os nobres Constituintes Virgil
dásío de Senna, Haroldo Lima e tantos outros, que esta
Constituição não pode constituir uma exceção entre as
Constituições brasileiras.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Tem a palavra o Sr. Constituinte Francisco Dornelles.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, no momento em que
se discutiu amplamente o texto sobre Princípios Gerais
do Sistema Econômico se acordou que a lei poderia esta
belecer beneficios e vantagens para as empresas de capi
tal nacional. E esse dispositivo teve todo o nosso apoio.
Entretanto, a emenda do ilustre Constituinte Oswaldo
Lima Filho já passa para o campo da discriminação.

Entendemos que se houvesse sido inserida a expres
são "em igualdade de condições" teria o nosso apoio, mas
tal não aconteceu, o que significa que, se no Estado ou
no município houver uma licitação, ganhará a empresa
pelo simples fato de ser capital nacional - que recebeu
seus incentivos e suas vantagens - apesar de oferecer
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um preço maior do que uma que não preencha aqueles
requisitos. Assim, não vejo motivo por que o município,
o Estado ou a União tenha de pagar mais àquela empresa
que ofereceu um preço mais alto.

Votamos a favor da emenda anteriormente defendida
pelo ilustre Constituinte Severo Gomes, pois era impor
tante estabelecer programas de incentivo àquelas empre
sas nacionais. Mas, uma vez recebido esse incentivo, se
ela continuar ainda vendendo seus produtos mais caros
do que outra empresa domiciliada no Brasil, não vejo
razão para o Estado e os milhares de municípios do Brasil
serem obrigados a subsidiar a ineficiência de empresa
que, apesar de vantagens, não consegue, na mesma situa
ção, estabelecer o melhor preço.

Este artigo, pelo fato de não ter a expressão "igual
dade de condições" é altamente discriminatório, não pode
ser aprovado, porque constitui uma sangria aos municí
pios e Estados pobres do Pais, que podem ser obrigados
a pagar a ineficiência e a reserva de alguns grupos na
cionais.

Por este motivo, encaminho contrariamente à emenda.
O SR. CONSTITUINTE SEVERO GOMES - Sr. Pre·

sídente, peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE SEVERO GOMES - Tenho a
impressão de que pode haver alguma confusão em relação
à minha posição. Quero dizer que voto com a emenda do
Constituinte Oswaldo Lima Filho.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, peço a palavra para um esclarecimento sobre a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Co
nhece V. Ex.a, ou o Relator, uma lei americana chamada
By American Act, nos mesmos moldes da emenda Oswaldo
Lima Filho, através da qual o Governo americano adquire
prioritariamente produtos de empresas nacionais, e mais,
com tecnologia nacional?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Darei a palavra ao Relator para opinar a respeito.

O SR. CONSTITUINTE JOS'É GERALDO - Sr. Presí
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - Tinha apre
sentado um destaque que foi considerado prejudicado com
a aprovação do destaque do Constituinte Joaquim SUcena.
Entretanto, esse meu destaque pretendia suprimir o § 3.°
do art. 226 do 1.0 Substitutivo, e foi considerado prejudi
cado. O destaque que ora está em votação está exatamente
reestabelecendo, no § 3.0, a matéria que o meu destaque
pretendia suprimir. Entendo que o destaque só poderia ser
votado considerando-se prejudicado seu § 3.0

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa meditará sobre a questão. Vamos esperar o resul
tado da votação. Se for reestabelecido esse parágrafo, poso
so tomá-lo em consideração.

A emenda que está aqui é para suprimir a expressão
"e outros benefícios".

O SR. CONSTITUINTE JOS'É GERALDO - Sr. Presi
dente, a minha emenda é supressíva total para o § 3.° do
art. 226 do 1.0 Substitutivo. O § 3.0 do art. 192 do 2.0 subs
titutivo não é o mesmo § 3.0 do art. 226 do 1.0 O destaque
foi alterado para parcial, mas ela é total para o art. 226.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O que tenho sobre a mesa é o seu pedido de destaque, que
diz para suprimir somente a expressão "e outros benerí
cios".

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - Sim, Sr.
Presidente, em relação ao § 3.0 do art. 192; mas ela é total
em relação ao § 3.0 do art. 226 do 1.0 Substitutivo. O
§ 3.0 do art. 192 não é idêntico ao § 3.° do art. 226. Mas
se verificarmos o § 3.0 do art. 226, que a minha emenda pre
tendia suprimir completamente, veremos que ele é ídêntí
co a este § 3.0 da emenda ora em votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Entendi a sua posição. V. Ex.a gostaria de ter a sua emenda,
por ser supressíva, votada anteriormente. É esta a posição
de V. Ex.a?

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presí
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o nobre Constituinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi·
dente, pela informação do Constituinte José Geraldo, ve
mos que S. Ex.a pretendia a supressão do § 3.0 do art. 226
do 1.0 Substitutivo. Este § 3.0, como a redação encontrada
no 1.0 Substitutivo, não foi repetido no 2.0 Substitutivo.
Logo o destaque supressivo não tinha mais objetivo e ob
jeto. O que agora tenta o Constituinte Oswaldo Lima Filho,
com o seu destaque, é realmente reintegrar àquele texto,
não mais como § 3.0 , mas § 4.°, evidentemente. Então, é
aditivo do texto. E, se for votada e acolhida a emenda do
Constituinte Oswaldo Lima Filho, é evidente que fica pre
judicado o destaque do Constituinte José Geraldo. Esse é
o meu entendimento.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - Mas, Sr.
Presidente, ainda voltaria a insistir no assunto, pelo seguin
te. O nobre Constituinte Nelson Jobim tem razão parcial
mente, porque a redação do § 3.0 do art. 192 pretende ou
pretendia acolher a minha emenda, mas nesse § 3.0 do
art. 192 existe uma expressão "e outros benefícios", que
na verdade não acolhi em minha emenda. Portanto, sou
obrigado a insistir na votação do meu destaque supressivo
dessa expressão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Mas veja V. Ex.a a que posição chegaríamos: iríamos votar
um destaque supressívo de um parágrafo que não existe.

O SR. CONSTITUINTE JOS:É GERALDO - Não. Vo
taríamos o destaque supressivo de uma expressão que ago
ra foi prejudicada pela emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não tenho como votá-lo. V. Ex.a poderá fazê-lo, se o § 3.0
for considerado como aprovado, mais tarde no plenário
mas agora não posso colocar em votação a supressão d~
uma palavra que não existe no texto.

O SR. CONSTITUINTE JOS'É GERALDO - Poderá
ser incluída.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Mas não o foi. Se for incluída futuramente V. Ex.a renova
rá sua emenda em Plenário. De modo que a Mesa decide
que não tem procedência a questão de ordem.

Vamos passar a palavra ao Relator, para que S. Ex.a
opine sobre a proposta do Constituinte Oswaldo Lima
Filho.

Com a palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente
surpresa grande tivemos quando da aprovação da Emend~
Francisco Dornelles, de n.O 31875-6, justamente porque era
contra toda a filosofia do Capítulo, e, com o apreço que
tenho pelo eminente Constituinte Oswaldo Lima Filho com
o voto de S. Ex.a foi ela sagrada. '
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Feito este reparo, a Relatoria, falando pela unanimida
de dos seus componentes, é a favor da emenda de S. ExP
Houve, entretanto, dois pesos e duas medidas. Futuramen
te ser-me-á cobrado o que de transtorno vai haver com a
aprovação da emenda do eminente representante carioca.
Portanto, o voto da Relatoria é "sim".

O SR. NELTON FRIEDRICH - Sr. Presidente, peço
a palavra para um esclarecimento. O que pretende o oons
tituinte Oswaldo Lima Filho não diz respeito nem ao capui
1 nem ao eaput 2. S. Ex.a pretende que na aquisição de
bens e serviços o Poder Público dê tratamento preferen
cial à empresa nacional.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Constituinte Nelton Friedrich, li este texto em Plená·
rio. Tenho a impressão de que a Casa já está esclarecida
sobre o assunto: na aquisição de bens e serviços o Poder
Público dará tratamento preferencial à empresa nacional.
Como sempre o faz o Constituinte Oswaldo Lima Filho,
trata-se de uma emenda cristalina.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sím,
mas parece-me tão clara e os objetivos tão sérios que deve
ria ser aprovada por unanimidade e com aplausos, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Isto na opinião de V. Ex.a

Ouço o Constituinte Francisco Dornelles.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES

Como o Constituinte Virgílio Távora fez referência à emen
da de minha autoria, quero apenas dizer que ela nada tem
a ver com o que está sendo votado e que nós tínhamos con
cordado em estabelecer esse tratamento preferencial às
nossas empresas desde que houvesse igualdade de condi
ções.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Vamos passar à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur da Távola,
Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Cid
Carvalho, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernan
do Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João
Herrmann Neto, José Fogaça, José Ignácio Ferreira, José
Paulo Bisol, José Richa, José Ulísses de Oliveira, Manoel
Moreira Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobím, Nel
ton Fri~drich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimen
ta da Veiga, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Severo Go
mes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Antonio Nf.a
ríz Chagas Rodrigues, Délio Braz, Euclides Scalco, Joao
Ag~ipino, Márcio Braga, Marcos Lima, Vicente Bogo, Vilson
Souza, Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli, Mário Assad, Geo
vani Borges, Inocêncio Oliveira, José LOUrenço, José Santa
na de Vasconcellos, Marcondes Gadelha, Enoc Vieira, Jo
nas Pinheiro, José Tinoco, Annibal Barcellos, Darcy Pozza,
José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson Motta, José Mau
rício, Lysâneas Maciel, Amaury Müller, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Joaquim Bevílacqua, Luiz Inácio Lula da
Silva Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Lima, Fernando
Sant~na e Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguintes Se
nhores Constituintes: Fernando Bezerra Coelho, José Ge
raldo Francisco Dornelles, Gilson Machado, José Lins, Luís
Edua~do, Oscar Corrêa, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti,
Simão Sessim e Roberto Balestra. ABSTENÇÃO: Senhores
Constituintes Eraldo Tinoco, Gerson Peres, Jarbas Passa
rinho e Adolfo .Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 74 Cons
tituintes; votaram NAO 11 Constituintes; abstiveram-se d~
votar 04 Constituintes. Total: 89 votos. O Destaque fOI
aprovado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - Sr. Presi
dente, quero deixar registrada minha estranheza com a
mudança de comportamento da Relatoria sobre esta maté
ria que acaba de ser aprovada, uma vez que esta mesma
Relatoria encaminhou a votação opinando favoravelmente,
restabelecendo um parecer que ela mesma havía acolhido
como emenda supressiva.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Ata registrará a perplexidade de V. Ex.a

v - SUSPENSÃO DA REUNIÃO
O SE. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

A Presidência vai suspender os trabalhos, convocando os
Senhores Constituintes para a continuação da presente
reunião, hoje, 9 de novembro de 1987, às 13:00 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 9 DE NOVEMBRO DE 1987
Presidência dos Srs.: Brandão Monteiro, Segundo-Vice

Presidente; Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Havendo

número regimental, declaro reaberta a reunião.

11 - COMUNICAÇõES
O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMAO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem

V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMAO - Sr. Pre
sidente, quero transmitir ao Plenário um fato lastimável
para a economia brasileira, para a afirmação da sobera
nia nacional, sobretudo em relação à sobrevivência do
Governo José Sarney. Acaba de ser prolatada uma decisão
do Tribunal Federal de Recursos concedendo liminar à
Autolatina, permitindo que a empresa prossiga cobrando
preços superiores aos autorizados pelo Governo. Isso signi
fica a derrocada da autoridade ministerial do Sr. Bresser
Pereira, que acaba de ser exonerado pelo Sr. Wolfgang
Sauer, Presidente da Autolatina.

Faço este registro porquanto para a decisão se invo
cou o argumento de que o Governo tomou medidas, que
têm respaldo legal, baseado em leis delegadas votadas pelo
Congresso Nacional antes de ser proferida uma decisão
sobre o recurso impetrado pela Autolatina.

Saliento, sobretudo em face do que foi votado pela
manhã, esse fato lastimável da afirmação de uma empre
sa multinacional cujo poder é superior ao do próprio
Governo que ai está, Governo desgastado pela falta de
legitimidade.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Luiz Salomão, V. Ex.a não apresenta questão
de ordem, mas aproveita o espaço da Comissão de Siste
matização para trazer uma informação a respeito de um
decisório do Tribunal Federal de Recursos.

Com a palavra, pela ordem, o nobre Constituinte Car
los Sant'Anna.

O SE. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Sr. Presidente, tomei conhecimento também, agora, da
decisão do Tribunal Federal de Recursos concedendo limi
nar à ação que a Autolatina impetrou. Não conheço os
termos do ma-ndado nem da liminar. Não gostaria de
comentá-los apressadamente, antes de tomar conhecimen
to de decisão, inclusive do inteiro teor da liminar. Preciso
saber sobre quê a Autolatina requereu liminar, para,
então, posicionar-me a esse respeito. Acredito que os ilus
tres Constituintes oposicionistas também deveriam aguar-
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dar maiores informações sobre a ação impetrada, sobre
os termos em que foi solicitada a liminar, não assacando
à Justiça a pecha de estar querendo acabar com a auto
ridade do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão M<mteiro) - Não há
questão de ordem a decidir.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte Cunha
Bueno.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Pre
sidente, o Constituinte Luiz Salomão acaba de trazer duas
informações ao Plenário, e eu gostaria de retificá-las.
Primeiro, a liminar foi concedida ontem à noite, e não
hoje. Segundo, a Justiça no País é soberana, e, se con
cedeu liminar, é porque reconhece um direito de quem a
requereu, não podendo negar esse direito a qualquer cida
dão brasileiro ou empresa instalada no País que viva sob
o mandamento dessa legislação.

Outra impropriedade dita por S. Ex.a : que um cidadão
teria demitido o Ministro da Fazenda. Isso também não
é verdade. O que seria verdade é que o Ministro deveria
ter vergonha e demitir-se, porque sua política econômica
é um desastre para o País.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Constituinte Francisco Dornelles.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, freqüentemente, tenho
a impressão de que muitos não se acostumaram com a
sociedade e com o regime aberto e democrático em que
vivemos. Considero salutar que qualquer pendência entre
os setores público e privado sej a decidida no Judiciário.
O Judiciário existe para isso. Não compreendo por que
motivo tecem críticas nesta Casa a decisões do Judiciário,
sem conhecer o mérito da questão. Não entro no mérito,
mas reconheço o direito do Judiciário de dirimir, de for
ma livre, as pendências entre os setores público e privado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra, para uma questão de ordem, ao Constituinte
Lysâneas Maciel. Se S. Ex.a for falar sobre o mesmo
assunto, será a última concessão.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL 
Sr. Presidente, é sobre o mesmo assunto. Há quatro meses
denunciamos aqui a cartelização, o monopólio e o des
respeito às leis, fatos que favorecem sobremaneira as
multinacionais no País. E ainda ingressamos com várias
reclamações no Ministério da Justiça contra a carteliza
ção que a Autolatina faz no País. Primeiramente, absor
veu a Vemag; depois, a Crysler; agora, a Ford. Finalmen
te, dentro do contexto econômico internacional, possivel
mente irá sucatear todas as fábricas que já estão a custo
zero. E quem vai pagar, no final das contas, é o povo,
porque foram conseguidos benefícios extraordinários.
A medida, porém, é muito mais séria, pois, em que pese
à decisões do Ministério da Justiça, caracterizando o cartel
exercido pela Autolatina, nada aconteceu, não houve qual
quer penalização.

Discutimos aqui, nesta semana mesmo, uma série de
medidas no sentido de ser fiscalizada a atuação do Judi
ciário. Verberamos aqui - e muitos elogiam - a carte
Iízação. Ninguém protestou. Uma empresa multínacíonal
dita regras no país e isto não causa a menor espécie,
mas causa espécie criticarmos uma decisão profundamen
te contrária aos interesses nacionais. Isso demonstra a
necessidade da criação de um órgão de controle e segu
rança do Judiciário.

Não podemos esquecer - e não vai aqui qualquer
apreciação ao mérito da maioria de seus integrantes 
que a cúpula do Poder Judiciário foi nomeada pela dita
dura e com ela conviveu e que até a instalação da Assem
bléia Nacional Constituinte foi comandada por um homem
que pediu o processamento de vários parlamentares que

aqui estavam. Naquela época, Sr. Presidente, iríamos
cometer um dos maiores erros na história das Assembléias
Nacionais Constituintes: pela primeira vez instalar-se-ia
uma Assembléia Nacional Constituinte sem que se ouvisse
sequer a palavra de um só Constituinte, mas a palavra
daquele que tentou oprimir vários Constituintes, que ins
taurou processos contra vários deles, contra o Consti
tuinte Francisco Pinto, por exemplo.

Portanto, por que esses pruridos agora, quando se
atenta novamente contra os interesses nacionais? Trata
se de uma empresa multínacíonal que não obedece às
nossas leis, e o Tribunal, numa decisão profundamente
errada, diz que ela pode continuar a agir contra o País,
contra os interesses nacionais.

Quanto ao protesto do Constituinte Luiz Salomão,
acho que não estamos discutindo aqui uma questão de
ética ou de etiqueta - estamos tratando do interesse
nacional. E as coisas têm que ser colocadas nos devidos
termos. Trata-se de uma empresa multínacíonal que está
sucateando um parque imenso, multínaeíonal que recebeu
privilégios excepcionais. Essa multinacional demitiu doze
mil e quinhentos operários, inclusive um cego, operário
padrão. No entanto, não podemos criticá-la, pois as mul
tínacíonaís no País ainda mandam, desmandam e têm
influência inclusive no Poder Judiciário.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - É sobre
o mesmo assunto?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Não,
Sr. Presidente. A questão de ordem refere-se ao art. 81
do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) Tem a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, a Presidência desta Assembléia está para decidir
sobre a convocação, amanhã, do Plenário da Assembléia
Nacional Consttiuinte. É do conhecimento público que
há uma proposta de mudança do Regimento Interno des
ta Assembléia. Na impossibilidade de formular esta ques
tão de ordem diretamente à Presidência da Assembléia
Nacional Constituinte - até porque não temos legalmente
essa oportunidade - eu a formulo a V. Ex.a, para que
a encaminhe à Presidência da Assembléia Nacional oons
títuínte, na qualidade de Presidente em exercício da
Comissão de Sistematização.

Ora, Sr. Presidente, com base no art. 81, o Regimento
Interno da Assembléia Nacional Constituinte pode ser
mudado de duas maneiras: por iniciativa da Mesa e por
iniciativa dos Parlamentares. Se o for por iniciativa de
Parlamentares, conforme o item 2 do art. 81, há um pro
cedimento normal para a resolução de alteração do Regi
mento Interno tramitar na Casa e receber emendas
pareceres, para discussão e votação. '

É importante que esta questão de ordem seja pública
e encaminhada à Presidência da Assembléia Nacional
Constituinte, a fim de que não existam dúvidas sobre
algumas informações que estão circulando através da
imprensa, as de que a sessão de amanhã seria realizada
para mudar o Regimento Interno. É impossível realizar-se
uma sessão para mudar o Regimento Interno, até porque
a sua mudança, principalmente por iniciativa de Parla
ment~re~, obedece a uma tramitação regimental, confor
me dispõem os §§ 2.° e 3.° do art. 81 e o próprio caput
do art. 82.

É claro que a Mesa da Assembléia Nacional Consti
tuinte pode propor a mudança do Regimento Interno.
Neste caso a tramitação é diferente, pois o prazo é de
apenas cinco dias. Depende do procedimento da Mesa da
Assembléia Nacional Constituinte.
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E aí incide a sugestão na forma de questão de ordem
que encaminho a V. Ex.a Na medida em que a Presidência
da Assembléia Nacional Constituinte amanhã apresentar
projeto de resolução no sentido de mudar o Regimento
Interno, em primeiro lugar, é necessário que, antes da
sessão de amanhã, todas as Lideranças partidárias sejam
ouvidas pela Presidência; segundo, é necessário que, ao
se propor qualquer alteração do Regimento Interno da
Assembléia Nacional Constituinte, por iniciativa da Mesa,
haja consenso de todas as Lideranças partidárias; em
terceiro lugar, é evidente que o procedimento no sentido
de provocar mudança do Regimento Interno, a essa altura
do campeonato, se não for objeto de consenso entre as
Lideranças partidárias, causam um processo traumático
de discussão. A essa altura dos acontecimentos, mudar
o Regimento Interno da maneira que, como ouvimos falar,
pretende parte desta Assembléia - que diz respeito à
apresentação de emendas por título, capítulo ou sessão
- seria provocar um processo de tensíonamento muito
grande, o que, certamente, obstruiria na prática os tra
balhos da Assembléia Nacional Constituinte.

Portanto, Sr. Presidente, formulo a seguinte questão
de ordem. Trata-se de uma sugestão para que V. Ex.a, em
acordo com a Presidência da Assembléia Nacional COns
tituinte, tendo em vista que a sessão do Plenário será
amanhã, ouça todas as Lideranças sobre o encaminha
mento dessa sessão.

Muito obrigado.
O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.

Presidente, para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a

palavra o Constituinte Carlos Sant'Anna, para contradi
tar uma questão de ordem que o Sr. Constituinte José
Genoíno requer sej a encaminhado à M-esa da Assembléia
Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
presidente, o nobre Constituinte José Genoíno, quando in
vocou o art. 81, que trata da alteração do Regimento,
não leu o § 2.0, que diz o seguinte:

"No caso do inciso II deste artigo, recebido o
projeto, este será lido e publicado do Diário da
Assembléia Nacional Constituinte e em avulsos,
sendo encaminhado à Mesa a fim de receber pa
recer no prazo de 10 dias."

O inciso II é o que admite que 94 Constituintes peçam
modificação do Regimento.

De modo que, quando 94 ou mais Constituintes re
quererem a modificação do Regimento, a primeira provi
dência a ser tomada é a leitura, para a qual se pressupõe
a reunião da Assembléia Nacional ,Constituinte. Acontece
que o art. 34, § 1.0, referindo-se à Assembléia Nacional
Constituinte, diz que "as sessões realízar-se-âo em todos
os dias úteis, exceto às segunda-feiras e sábados, come
çando às 14:30h e terminando às 18:30h, salvo nas sex
tas-feiras, quando serão realizadas das 9:30h às 13:30h".

Ocorre que o Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte suspendeu, mesmo com infração ao § 1.0 do art.
34 as reuniões ordinárias da Assembléia Nacional Cons
tituinte. Aproximadamente 310 Constituintes requereram
a alteração do Regimento. Como poderiam iniciar o pro
cesso se a Assembléia Nacional Constituinte não se esta
va r~unindo, mesmo, que o § 1.0 do art. 34 diga que
essas reuniões deverão realizar-se? Ocorreu-nos convocar
uma sessão extraordinária.

O § 4.° diz:
"As sessões extraordinárias serão realizadas

em dia ou hora diversos dos prefixados para as
ordinárias e serão convocadas, de oficio, pelo Pre
sidente que declarará a sua finalidade, ou por
deliberàção da Assembléia a requerimento de 35

(trinta e cinco) Constituintes ou de Lideres que
representem esse número."

Combinando o § 1.0 com o § 4.° do art. 34, mais de
50 Constituintes e 3 ou 4 líd-eres requereram ao Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte, que convocasse uma
reunião, a critério de S. Ex.a, seja de caráter ordinário,
seja de caráter extraordinário, para que o requerimento
possa ser lido e, a partir daí, hav-er a tramitação normal.

De modo que este é o eontradítórío à questão de or
dem levantada pelo Constituinte José Genoíno.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
deve informar a V. Ex.as que o Constituinte José Genoino
levanta uma questão de ordem em fórum não próprio,
porque o seria no Plenário da Assembléia Nacional Cons
tituinte, e solicita que seja encaminhada ao seu Presiden
te.

Na verdade, a Mesa tem a informar que o Presidente
passou um telegrama aos Srs. Constituintes convocando
os para reunião extraordinária, onde se fará a leitura de
um projeto de resolução.

A questão de ordem levantada pelo Exmo. Sr. Cons
tituinte José Genoíno deveria, a partir de sua leitura, que
é normal e regimental, ser oferecida à Assembléia Nacio
nal Constituinte.

A Mesa - embora 'este Presidente em exereícío não
seja parlamentar de São Paulo - depois dos problemas
referentes à Autolatina e ao Regímento, congratula-se 
pensamos que em nome de todos os Constituintes - com
o jornal Diário Popular pelo transcurso do seu centésimo
terceiro aniversário de fundação. Em nome da Mesa, do
Plenário e da Comissão de Sistematização, eongratulo-me
com o jornal Diário. Popular, de São Paulo.

IH - ORDEM DO DIA

VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTITUIÇãO

TíTULO VII (continuação)
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota

ção o requerimento de preferência de autoria do Consti
tuinte Aluízio Campos para o Destaque n.o 1621, referente
à Emenda n.O 33919. Trata-se de emenda aditiva ao § 1.0
do art. 194.

O Srs. Constituintes que estiverem de acordo perma
neçam como se encontram. (Pausa)

Aprovado.

Destaque n.o 1621-87 - Emenda n.O ES-33919
2 (em parte) do Sr. Aluízio Campos, "que substi
tui o art. 229 do Substitutivo n.O 1 (art. 194 § 1.°
do Substitutivo n.o 2)". (413.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção do Destaque n.? 1621, requerido pelo Constituinte Aluí
zio Campos, referente à Emenda n.O 33919. lJJ uma emen
da aditiva, apenas em relação à alínea "d" do parágrafo
único do art. 229.

Tem a palavra o Constituinte Aluizio Campos, para
fazer a defesa de seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS~ Senhor
Presidente, Srs. Constituintes, ao longo da evolução do
Direito AdministraJtivo foram instituídos os chamados
órgãos da administração indireta, juridicamente caracte
rizados pelo Decreto-Lei n.? 200, que reformou a admi
nistração pública.

Mas, ao longo da vida dessa administração indireta,
inicialmente sujeita à aprovação eongressual, :paTa eons
títuíção orginária das empresas públicas e das socieda
des de economia mista, foram, a ípretexto da persona
lidade jurídica de Direito Privado desses órgãos, come-
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tidos abusos que conduziram a defeitos muitos prejudicais,
íncluslve à economia do País.

Como o tiecreto-reí n.? 200 determinou que tanto as
empresas públicas 'como 'as sociedades de economia mista
seriam caeacterísadas pela participação mínima do Go
verno em 51% do seu capital, depois de constituídas essas
entãdades apenas através de assembléia geral, passaram
elas a expandir-se, sem mais consultar o oongresso,
transformando-se em instrumento de arbítrio da Presí
dêncía da R'epública. Por controlarem o capital de cada
uma, mandavam que fossem fundados ou constituídas
subsídíártas 'e até associações com empresas privadas, de
cuja ímoderação resultou a situação 'em que se encontra
o pais, prãncípalmente quanto à sua dívida externa. Em
conseqüência, as empresas públicas e as soeíedades de
economia mista, hoje, são responsáveis por mais de 75%
do nosso 'endividamento externo.

Então, o Projeto Bernardo Cabral, em boa hora, no
art. 194, § 1.0, determinou:

"As empresas públicas, as sociedades de eco
nomia mista e 'as fundações da União, dos Esta
dos, do Distm'to Federal ou dos Municípios so
mente serão criadas, caso a caso, ;por lei e fica
rão sujeitas ao regime [urídíeo próprio das em
presas privadas ... "

A emenda, que mantenho, visa apenas - e peço aos
Srs. membros que se atenham tão-somente ao seu pará
grafo único a suprír 'essa omissão, que tem causado imen
sos prejuízos a este Pais. O objetivo da emenda é que
não só a constítuãção originária das matrizes mas, tam
bém, a críação das suas subsídíárías 'e as associações das
empresas governamentais com 'empresas privadas, caso
a caso, somente possam acontecer mediante prévia auto
rização do Congresso Nacional.

As 'empresas não devem contínuar livres de constí
,tuir suosldíárías apenas pOi!:' assembléias gerais, mas deve
o Presidente da: República - ou o Primeiro-Ministro, caso
o regime seja parlamentarista - quando o capital ma
joritário for da União, enviar mensagem ao Congresso
Nacional, solícâtando que autorize a constítuíção das sub
sidiárias que sejam eonveníentes à expansão da atividade
dessas entidades. Por isso apresenteí uma emenda cujo
parágrafo único tem a seguinte redação:

"Depende de prévía autorização leglslatãva,
em cada 'caso, a criação de entidades da admi
nistração indireta e de suas subsidiárias, 'assim
como a partdetpação de qualquer delas em em
presa privada."

O texto do projeto já absorveu iparte dessa dâsposí
ção, porque faz depender da autorísação legislativa a
constítuteão das matrízes, mas não s,e referiu às subsi
diárias nem tampouco à participação das matrizes das
subsidiárias em empresas privadas. li: para suprir esta
Iaeuna que devemos admítír a emenda, Combinei agora
com a relataria que a minha emenda se restringirá ex
clusrvamente ,a esse rparágrafo único para facilitar a vo
tação em Plenário, pois a proposição é no sentido de
velar :pela ídoneídade da ação dessas sociedades e em
presas públícas,

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
oradores inscritos para quaisquer encaminhamentos sub
seqüentes.

Concedo a palavra ao nobre Relatar, Constituinte
Virgilio Távora, que dará o seu parecer.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, nossas palavras serão muito breves.
Trata-se de um complemento necessário a toda a estru
tura montada a respeito do controle que o Poder Legis
lativo deve ter sobre essas estatais. Nada vemos que se

lhe possa imputar 'contra. Creio que deve ter havido um
cochilo nosso quando da montagem do Cabral lI.

O 'parecer do relator é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo

tação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Srs. oonstãtuíntes: Abi
gail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Antônio
Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Oarlos Mos
coni, 0311'108 Sant'Anna, Cid Caa:valho, Egídio F1em"eira
Lima, F1ernando Bezerra Coelho, F1ernando Gasparian,
Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Fo
gaça, José Ignácio F1erreira, José Paulo Bisol, José Ulís
ses de Olíveíra, Mário Lima, Nelson Oarneíro, Oswaldo
Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Rienato
Vianna, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Sigmaringa
Seixas, Vi,rgildásdo de Senna, Wilson Martins, Antonio
Mariz, Chagas Rodrigues, Euclides Scalco, João Agripino,
Jorg;e Hage, José Costa, José Tavares, Octávio Elísio,
Uldurico Pinto, Vicente Rogo, Vilson Souza, ChriSitóvam
Chiaradia, Francisco Dornelles, José Jorge, José Lins,
José Santana de Vasconcellos, Marcondes Gadelha, Má
rio Assad, Oscar Corrêa, Anníbal Barcellos, Enoc Vieira,
Jonas Pinheiro, José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Paes
Landim, Simão Bessfm, Valmir Campelo, Darcy Pozza,
Gerson Peres, Jarbas Passartnho, José Luiz Mada, Virgí
lio Távora, Adylson Motta, Brandão Monteiro, José Mau
ricio, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Joaquim Bevüácqua, Luiz Inácio Lula da Silv,a, Plínio
Arruda Sampado, Adolfo Olívelra, Roberto Balestra, Ha
roldo Lima, Fernando Santana te Beth Azize. Votaram
NÃO os seguintes Srs. Constituintes: José Ge,raldo, José
Richa, Aloysio onaves, Geovani Borges, José Lourenço,
Luís Eduardo, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti e Jofran
Frejat, ABSTENÇÃO do Sr. Constituinte Eraldo Tinoco.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 76 8rs. Cons
tituintes, votaram NÃO 9 Srs. Constituintes; Absteve-se
de votar 1 Sr. Constituinte. Total 86 votos. O destaque
foi aprovado.

O SR. CONSTITUINTE LUíS EDUARDO - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE LUíS EDUARDO - Sr. Pre
sidente, quero retifica.r o meu voto, porque realmente me
enganei. Gostaria de ter votado efetivamente "sim", e
espero que isto conste 'em Ata.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Ficará
registrado nos Anais.

Destaque n.O 4295/87, do Sr. César Maia, "que
suprime o art. 194, § 2.° do Substitutivo n.o 2."
(414.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteíro) - Em vo
tação 'a preferêneía requerida rpelo Constitudnte César
Maía e outros para o Destaque n.o 4295, que obj-etiva a
supressão do § 2.° do art. 194.

Em votação a preferência. (Pausa)
Aprovada,

Com a :palavra o Constituinte Gastone Righi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, V. Ex.a há pouco, em nome desta Comissão e da
Mesa, fez o registro do aniversário do Diário Popular, esse
grande jornal de São Paulo. Desejaria apenas não só me
solidarizar e congratular, mas também deixar aqui regis
trado que a bancada do PTB na Assembléia Nacional Cons
tituinte também se rejubila com a passagem do 103.0 aní-
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versário do Diário Popular, precipuamente porque neste
momento, em que boa parte da imprensa desencadeia uma
campanha infamante contra a Constituinte, o Diário Po
pular tem mostrado sua tradição de honestidade, de cor
reção e de lisura e homenageado nossa Assembléia Nacio
nal Constituinte, tributando-lhe o devido valor. Portanto,
aqui fica o registro dos nossos votos ao Diário Popular.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
agradece-lhe a atenção e observa o registro de V. Ex.a,
nobre Líder do PTB Gastone Righi.

Em votação a Emenda n,v 4295, requerida pelo Consti
tuinte César Maia, referente ao texto do § 2.° do art. 194.
A emenda objetiva a supressão do texto.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte César Maia.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Constituintes, o art. 194 trata da intervenção
do Estado no domínio econômico. Estamos pedindo a su-
pressão do seu § 2.°, que diz: -

"As empresas públicas e as sociedades de eco
nomia mista não poderão gozar de privilégios fis
cais não extensivos às do setor privado."

E defendemos essa supressão por duas razões de fun
do. A primeira é que essa garantia contra a iniqüidade da
concorrência predatória do setor público já está incluída
no § 1.0 Leio o § 1.0

"§ 1.0 As empresas públicas, as sociedades de
economia mista e as fundações da União, dos Es
tados, do Distrito Federal ou dos Municípios so
mente serão criadas, caso a caso, por lei e ficarão
sujeitas ao regime jurídico pr6prio das empresas
privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhis
tas e tributárias, ... "

Sr. Presidente, a segunda razão é que esse preceito, na
verdade, atenta contra a livre iniciativa, ao contrário do
que se supõe, porque o liberalismo ut6pico do inicio do
século passado há muito foi superado. A utopia da extin
ção do Estado foi hoje, p6s-modernamente, substituída pe
la evidência do Estado necessário. A discussão da inter
venção, hoje, está superada pelo liberalismo avançado e
substituída pela regulação. Esta, também, é uma discussão
pós-moderna. Se aprovado tal dispositivo, em relação à li
berdade de iniciativa, teremos duas grandes distorções. A
primeira seria quanto ao processo de desregulação, na me
dida em que se quisesse extinguir o monop6lio do setor
estatal. Esse dispositivo dificultaria esse objetivo, porque,
se essa extinção fosse progressiva, haveria necessidade, na
transição, de ocorrerem regimes fiscais diferentes. Se se
quer liminar alguns monopólios da União, esse dispositivo
impede, inibe e desestimula tal propósito.

A segunda razão é que existem atividades do setor
público que não são monop6lios e precisam ser por ele rea
lizadas para controle da própria informação. É o caso, por
exemplo da imprensa oficial e dos centros de processa
mento d~ dados. Com o fim de racionalizar e de aumentar
a eficiência dessas empresas para enfrentar-se as exigências
fiscais pseudoparitárias, esse dispositivo exigírta a jntro
dução dessas atividades em mercado. Essa S?hcltaçao de
supressão não cria privilégios; apenas. os suprime do !exto-,
deixando que a lei defina quando SIm e quando nao. ~

para essa supressão que pedimos apoiamento, Srs. Consti
tuintes. (Palmas)

Quero também lembrar aos Srs. Constituintes que, há
pouco, quando terminava ~ .s~s~ão <;la :r:ranhã, aprovamos
aqui a possíbílídade de prívílégíos_flS?alS_para as empre
sas nacionais. SerIa uma íncongruencia nao entender em
presa pública como empresa nacional.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Sr. Constituinte Marcondes Gadelha, para en
caminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, nobres Sras. e Srs. Constituintes, o texto do
eminente Relator Bernardo Cabral é simples, objetivo, cla
ro e direto. Retira, pura e simplesmente, os privilégios fis
cais das empresas estatais. Com essa atitude, tomada de
forma elegante, não assume ele qualquer predisposição ou
idiossincrasia contra a forma estatal de gestão. Simples
mente suprime os privilégios fiscais, porque são uma for
ma de acomodação do vício. O privilégio é uma espécie de
folga compensat6ria para a incompetência, o desleixo e
a corrupção. A retirada desses privilégios apenas obriga as
empresas estatais a serem eficientes. Assim, o Sr. Relator
resgata uma moção de confiança também na forma de
gestão estatal como sendo capaz de desíncumbír-se com a
mesma desenvoltura da iniciativa privada. A retirada dos
privilégios obriga as empresas estatais a passarem a en
xugar seus custos, a reciclarem seus recursos humanos e a
absorverem tecnologia, ou seja, a se tornarem mais ágeis
e a apresentarem resultados positivos na relação de custos
e benefícios. Esta é uma atitude saudável, até porque es
sas empresas estatais já gozam de inúmeros e outros pr~

vilégios, têm direito a crédito subsidiado e, em geral, são
monopolistas. Essas empresas, muitas vezes, como no caso
do setor elétrico, reajustam suas tarifas sempre acima da
inflação por força de contratos internacionais, gozando,
portanto, de inúmeros privilégios. Não há razão alguma
para preservar-se acima de tudo os privilégios fiscais.

Essa é uma atitude em defesa também da nacionalida
de. Ninguém subestime o peso dessas empresas estatais
dentro da economia. Lá está o poder, pois, grosso modo.
elas geram recursos cinco vezes maiores do que o Orça
mento da União. Gozam, sobretudo, do privilégio da opaci
dade e da impermeabilidade, porque não têm o seu orça
mento submetido ao crivo do Congresso Nacional, da Na
ção, das auditorias, da opinião pública ou de quem quer
que seja. Uma dessas empresas movimenta recursos,
muitas vezes. maiores do que vários Ministérios reunidos
Sabemos como funcionam as contas do Ministério da Edu
cação, da Saúde e de outros, mas não sabemos como fun
ciona a programação de investimentos e gastos dessas es
tatais, que se converteram em verdadeiros feudos, em mano
darinatos, em "shogunatos", à revelia da opinião pública,
sem que a elas tenha acesso sequer o Congresso Nacional.

Sr. Presidente essa é uma atitude saudável - insisto
- que não revela nenhum desejo de desestatização. Isso
não está implícito, está apenas obrigando - e nisso creio
que se presta um benefício à própria empresa estatal 
que essas empresas busquem eficiência para competirem
em pé de igualdade, dentro da lei de mercado. Essa atitude
é também em defesa da cidadania.

Geralmente tendemos a ser indulgentes para com es
sas empresas estatais, pois, no fundo das nossas consciên
cias, temos a impressão de que a estatização levaria a uma
sociedade democrática em que essas empresas pertence
ríam efetivamente à cidadania. Sabemos que tal não ocorre,
Sr. Presidente. A estatízação, no Brasil, tem levado não ao
socialismo, mas ao capitalismo de Estado. Essas empresas
não são propriedade da cidadania, mas de uma burocracia
pesada e onerosa, que, quase sempre, gasta três ou quatro
cruzados para repassar um cruzado em benefício da so
ciedade. Assim sendo, entendo que, se essas empresas se
reciclarem e assumirem a eficiência desejada, teremos tam
bém uma economia voltada para o progresso, o desenvol
vimento e a acumulação de riqueza.

Sr. Presidente, manter as coisas como estão, manter
os privilégios será afogar este País em inflação, pois, na
maioria das vezes, essas empresas, ao invés de repassar
benefícios para o cidadão, vão ao bolso do contribuinte,
via Tesouro Nacional, aumentando o déficit público e in
flacionando o mercado. Nossa posição é a favor da manu
tenção do texto do Relator Bernardo Cabral.
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o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte João Agripino, que encaminhará a
favor.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, a emenda do ilustre
Constituinte César Maia é apropriada e deve ser acatada
pela Comissão de Sistematização. Nesse projeto, de fato
já está por demais regulamentada a restrição que se faz
às empresas públicas. O que existe é uma diferença fun
damental entre ·a intervenção do Estado feita até hoje,
até os dias atuais, e a intervenção do Estado que será
praticada a partir desse texto que está na atual Consti
tuição. permito-me ler o caput do art. 194:

"A intervenção do Estado no domínio econô
mico e o monopólio só serão permitidos quando
necessários para atender aos imperativos de se
gurança nacional ou a relevante interesse coleti
vo, conforme definidos em lei."

Quer isto dizer que acabou a estória de se criarem
empresas estatais ao bel-prazer das autoridades 'Consti
tuídas. Já não pode mais acontecer isso. Quando tal ocor
rer, se for em nome da segurança nacional ou do inte
resse coletivo, elas estarão amparadas em lei, mas sujei
tas ao cumprimento do § 1.0 do já citado artigo, que diz
- e parece que o nobre Senador Marcondes Gadelha não
atentou para este fato - que as empresas públicas estão
sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas.
Elas estarão equiparadas definitivamente às empresas pri
vadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tri
butárias. É preciso mais do que isso? Estão - repito 
equiparadas às empresas privadas, definitivamente, se
gundo o que estabelece o § 1.0 Não há que se fazer mais
restrições. E quando elas se criarem no interesse coletivo
ou da segurança nacional, nada mais justo que gozem de
fato dos privilégios, de incentivos ou benefícios de natu
reza fiscal.

Acho que o Senador Mar,condes Gadelha, 'ao refutar
a emenda do nobre Constituinte César Maia, teve em men
te o atual descalabro das empresas públicas neste País,
que, nesses vinte anos, só acumularam déficits e dívidas
externas. Mas já será diferente no novo texto constitu
cional. A intervenção do Estado está nele devidamente
regulamentada, e elas têm e devem receber privilégios
fiscais, quando os merecerem, porque aqui se observa um
erro: a supressão deste texto não significa que elas auto
maticamente passem a desfrutar este benefício, pois no
parágrafo anterior diz-se que elas estão sujeitas ao regi
me trabalhista e tributário das empresas comuns.

Era o que tinha a acrescentar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a

palavra o Constituinte José Lins, que encaminhará a vo
tação contra a proposição.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
Brs..Constituintes, discute-se o texto do § 2.° do art. 194,
quanto à sua supressão ou não. Diz o texto:

"§ 2.° As empresas públicas e as sociedades
de economia mista não poderão gozar de privilé
gios fiscais não-extensivos às do setor privado."

Ora, Sr. Presidente, quando se cria uma entidade,
uma empresa pública, o Governo o faz certamente para
cuidar de um campo fundamental para a economia do
País e quase sempre também para viabilizar a vida dos
mais pobres. Temos hoje a Eletrobrás, a Telebrás e a
Vale do Rio Doce, empresas criadas para agir eficiente
mente em nome do Governo e do povo e não para sugar
recursos do Governo Federal. Quando o Governo cria
uma empresa dessa natureza certamente o faz porque
quer cobrir uma área em que o interesse nacíonal tem
estrita necessidade da ação governamental. Mas ele não
quer ínarícíêneía, que é contra a economia popular, con
tra a economia do povo. Os gastos dessas estatais são

em geral a causa do esvaziamento do setor público dire
to. Diz-se que o Governo Federal alargou-se, ampliou-se,
tornou-se uma máquina de tentáculos enormes.

Na realidade, Sr. Presidente, a administração pública
direta está inteiramente esvaziada e a maior causa desse
esvaziamento é, certamente, o gasto do Governo, a inje
ção de dinheiro a fundo perdido em empresas ineficien
tes, criadas pela própria instituição governamental. Vejam
aí, Srs. Constituintes, como estão o Ministério da Saúde,
o dos Transportes, o da Educação e tantos outros. Mas
sa passarmos a verífíear os recursos do Orçamento da
União e até as emissões do Governo Federal, destina
dos a cobrir a ineficiência das referidas empresas, vamos
ficar escandalizados. E por que queremos tirar esse arti
go que diz que a essas empresas não é permitido dar-se
outras isenções, senão aquelas já concedidas ao setor
privado?

Ora, Sr. Presidente, o § 3.° do art. 192 diz que o Go
verno pode ajudar o setor privado. Atentem para sua
redação:

"Não se compreendem na proibição do § 2.°
a proteção, as vantagens, os incentivos fiscais,
os créditos subsidiados e outros benefícios des
tinados a fortalecer o capital privado nacional e
melhorar suas condições de competitividade, pre
vistos em lei."

O que queremos é mais do que isso? Que o Governo
dê dinheiro a fundo perdido a essas empresas? Na reali
dade, isso seria o maior dos crimes. Precisamos de empre
sas estatais efícíentes, que não sirvam apenas para consu
mir os magros recursos do Orçamento da União, em de
trimento dos grandes objetivos da Administração Direta,
como os que dizem respeito à educação, os transportes, à
saúde e a outros tantos setores. O papel do Governo, Sr.
seu próprio Orçamento para dar recursos às empresas
dirigida para objetivos específicos. Hoje, o Governo esvazia
seu próprio Orçamento para dor recursos às empresas
públicas e deixa de cumprir um papel fundamental junto
à educação, à saúde, porque os cofres públicos estão exau
ridos através dessas empresas que nem eficiência têm para
justificar esses ganhos adicionais de fundos perdidos que
aí estão a sangrar o Governo da República.

De modo, Sr. Presidente, que voto contra a proposição.
Acho que dessas empresas devemos esperar eficiência, pois
elas em geral são responsáveis perante o povo pelo desen
volvimento de setores fundamentais, onde devem cumprir
um papel dinâmico na economia não devendo, portanto,
sangrar os cofres públicos, em detrimento de funções fun
damentais da Administração Direta.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem V.
Ex.a a palavra.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, hoje pela manhã os Constituintes desta Comis
são, atendendo ao apelo quanto à rapidez que se deseja
imprimir aos nossos trabalhos, acordaram em que um en
caminhasse a favor e outro contra. Solicito a V. Ex.a que
adote agora à tarde esse procedimento que deu certo de
manhã, foi eficiente, eficaz. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Agradeço
a V. Ex.a a sugestão. Obviamente, não estava aqui pela
manhã e não vi a prática tão importante e que acelerou
os trabalhos. Na medida do possível, acataremos integral
mente a sugestão.

Com a palavra o Relator Virgílio Távora.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente
Srs. Constituintes, sentimo-nos muito à vontade para da~
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parecer sobre esta emenda. Na Casa do Congresso Nacio
nal a que pertencemos deste 1971, junto com Saturnino
Braga, temos sido um impertérrito defensor da empresa
estatal, compreendendo-lhe os descaminhos e, ao mesmo
tempo, realçando-lhe a justiça.

Gostaria de dizer, em rápidas palavras, que esse § 2.°
foi posto aqui pela Relatoria justamente para mais reforçar
as teses que sempre temos defendido, de que as empresas
públicas, sociedades de economia mista, para gozarem não
de privilégio tributário, mas fiscal, devem ter a mesma
paridade com a empresa privada. Poder-se-ia argumentar
que no parágrafo anterior já estava isso subentendido. O
interesse que teve a Relatoria foi deixar bem expresso, de
maneira que não houvesse a menor dúvida a respeito, de
que tudo o que se der de privilégio às entidades estatais
será também atribuído às empresas privadas. Como não
posso atribuir às entidades privadas grandes privilégios,
senão o Tesouro se exaure - uma caixa que já está de
pauperada - consideramos isso um freio às liberalidades
que, de vez em quando, o Governo, via Executivo, pratica.
Essa, a razão da existência do § 2.°, que parece superabun
dante mas, na realidade, não o é.

O parecer é contra.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em
votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio
Britto, Artur da Távola, Carlos Mosconi, Cristina Tavares,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Gasparian, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto,
José Fogaça, José Paulo Bisol, José Ulísses de Oliveira,
Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Frie
drich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Sigmaringa Sei
xas, Virgildásio de Senna, Antonio Mariz, Chagas Rodri
gues, Euclides Scalco, João Agripino, José Costa, Uldurico
Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza, Brandão Monteiro, José
Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Inácio Lula da Silva, Plí
nio Arruda Sampaio, Haroldo Lima, Fernando Santana e
Beth Azize. Votaram NãO os seguintes Senhores Consti
tuintes: Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Cid Carvalho,
Fernando Bezerra Coelho, Ibsen Pinheiro, José Geraldo,
José Ignácio Ferreira, José Richa, Pimenta da Veiga, Re
nato Vianna, Rodrigues Palma, Wilson Martins, Délio Braz,
Marcos Lima, Aloysio Chaves, Christóvam Chiaradia, Eraldo
Tinoco, Francisco Dornelles, Geovani Borges, Gilson Ma
chado, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Lou
renço, José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô,
Luís Eduardo, Marcondes Gadelha, Mário Assad, Oscar
Corrêa, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Jo
fran Frejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Mozarildo Caval
canti, Paes Landim, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas
Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson Motta,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Adol
fo Oliveira e Roberto Balestra. ABSTENÇãO: Senhores
Constituintes Aluízio Campos e Severo Gomes.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 40 Constituintes;
votaram NAO 49 Constituintes; abstiveram-se de votar 2
Constituintes. Total: 91 votos. O Destaque foi rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o requerimento de preferência para o Destaque n.O 0581,
de autoria do Constituinte Brandão Monteiro, relativo à
Emenda n,v 32032.

Os Srs. Constituintes que estejam favoráveis à prefe
rência permaneçam como estão. (Pausa)

Aprovado.

Destaque n.o 0581·87 - Emenda n.o ES-32032-7,
do Sr. Brandão Monteiro, "que modifica o art. 228
§ 3.° do Substitutivo n.O 1 {art. 194 § 3.° do Substituo
tivo n. 2)". (415.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o Destaque n.O 0581, requerido pelo Constituinte
Brandão Monteiro, referente à Emenda n. 32032. É uma
emenda aditiva que pretende acrescentar ao § 3.° do art. 194
o seguinte texto:

" ... e criará um Tribunal Administrativo de Defesa
Econômica, com 5 membros, eleitos pelo Congresso
Nacional, que se incumbirá de reprimir os abusos
do Poder Econômico e promover a concretização
dos princípios constitucionais da ordem econômi
ca, definidos na Constituição."

Tem a palavra o Constituinte César Maia para enca
minhar a proposição.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presidente,
Sr.as e Srs. Constituintes, a emenda do Constituinte Bran
dão Monteiro é aditiva ao § 3.° do art. 194. O § 3.° diz o
seguinte:

"A lei reprimirá a formação de monop6lios,
oligopólios, cartéis e toda e qualquer forma de
abuso do poder econômico que tenha por fim do
minar o mercado, eliminar a livre concorrência
ou aumentar arbitrariamente o lucro."

Em seguida, o Constituinte Brandão Monteiro acres
centa: "e criará o Tribunal Administrativo de Defesa Eco
nômica", como já leu o nobre Constituinte.

Na verdade, o que se procura é dar conseqüência ao
princípio descrito no texto constitucional.

A experiência brasileira de lei antitruste e de criação
de mecanismos de repressão ao abuso do poder econômico
e à ação de monopólios e oligopólios que distorcem a prá
tica de mercado vem de 1946. Ela só foi regulamentada
em 1962 , no gabinete parlamentarista Brochado da Rocha.
No entanto, nos últimos anos, o CADE - o tribunal admi
nistrativo que tinha a responsabilidade de executar essas
atribuições - foi praticamente extinto. Hoje, ele se encon
tra parado, subordinado ao Ministério da Justiça, inchado
e sem realizar as tarefas que lhe competem por lei.

Esse tribunal administrativo, proposto para combater
e reprimir, como prevê a Constituição, o abuso do poder
econômico e os crimes de monopólio e oligopólio, será
definido nesta Casa legislativa.

O Poder Legislativo, através desse tribunal adminis
trativo, poderá, efetivamente, por fora de cumplicidades
que possam ocorrer no Poder Executivo, realizar essa
tarefa de repressão e de fiscalização. Queremos, com a
criação desse tribunal administrativo, não deixar que o
texto constitucíonal seja apenas letra morta. Desejamos
dar continuidade, consistência e aplicabilidade a esse prin
cípio constitucional, para o qual pedimos o apoiamento
dos Srs. Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte José Jorge, que encaminha
rá contrariamente à proposição.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, o § 3 0, do art. 194, do Substitutivo Ber
nardo Cabral, está redigido da seguinte forma:

(lA lei reprimirá a formação de monopólio, oli
gopólios, cartéis e toda e qualquer forma de abuso
do poder econômico que tenha por fim dominar o
mercado, eliminar a livre concorrência ou aumen
tar arbitrariamente o lucro."

Portanto, são as mesmas preocupações contidas na
emenda de autoria do nobre Constituinte e Presidente em



Janeiro de 1988 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 2019

exercício Brandão Monteiro. No entanto, S. Ex.a acrescenta
a esse artigo a criação de um tribunal administrativo de
defesa nacional, que se incumbirá de reprimir os abusos
do poder econômico e promover a concretização dos prín
cipios constitucionais de ordem econômica, defendidos na
Constituição - este tribunal terá cinco membros.

Acredito, Srs. Constituintes que toda a estrutura do
Poder Judiciário, existente no País, já é suficiente para
que possamos, efetivamente, pôr em prática o que está
previsto na nova Constituição. Temos uma nova estrutura
judiciária bastante ampla, de certa forma modernizada,
a partir desta nova Constituição. O Executivo também
dispõe de instrumentos, a partir do CADE e dessa nova
política, que podem ser adotados.

Então, teríamos um tribunal com mais cinco funcio
nários públicos e estrutura para realizar um trabalho que,
acredito, os tribunais atuais, pelo Judiciário, e o Executivo,
através de sua própria estrutura, podem realizar.

Encaminho a votação contra essa emenda, do nobre
Deputado Brandão Monteiro, apesar de reconhecer a im
portância de sua iniciativa.

Tenho certeza de que, com o novo Judiciário e com a
nova Constituição, teremos mecanismos para realizar esse
trabalho, através do Executivo. E também, em caso de se
recorrer ao Judiciário, através de sua própria estrutura,
sem necessidade de se criar mais um órgão público, para
aumentar a estrutura do Governo.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a

palavra o Relator, Constituinte Virgilio Távora.
O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,

Srs. Constituintes, desejo dizer a V. Ex.as, como Relator,
que se nos afigura absolutamente justa a proposição do
eminente Constituinte Brandão Monteiro. E ficaria ainda
masí entusiasmado se, em vez de se referir a um tribunal
administrativo, ela falasse em corte administrativa. Mas
há necessidade absoluta, com a extinção do CADE, que
não funciona, da criação de um órgão eleito pelo Legis
lativo, tendo a apoiá-lo o prestígio deste Poder, para real
mente reprimir os abusos e, ao mesmo tempo, garantir a
concretização dos princípios constitucionais de ordem eco
nômica que estamos definindo nesta Carta.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, ainda há
pouco tivemos um exemplo evidente de empresa que des
respeita o Governo e se acoberta na Justiça. A existência
desse órgão, não tenho a menor dúvida, tornaria menos
afoita a empresa, por mais importante 'que fosse. Nosso
voto é, portanto, favorável à proposição do Constituinte
Brandão Monteiro.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, peço a palavra para esclarecer a votação, uma
vez que o Constituinte José Jorge, ao encaminhar, falou
sobre a criação de uma estrutura, com juízes. Gostaria
que V. Ex.a lesse pausadamente a emenda, a fim de mos
trar que ela é bem mais simples. Mas, se V. Ex.a me per
mite, eu a leio:

" ...um tribunal administrativo, em defesa da
economia, com cinco membros eleitos pelo Con
gresso Nacional."

Portanto não procede o encaminhamento do Consti
tuinte José Jorge.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Pela ordem, Sr. Presidente. V. Ex.a concedeu a palavra à
ilustre Constituinte Cristina Tavares. Gostaria de mani
festar-me também.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Francisco Dornelles, V. Ex.a me deixa numa
situação muito difícil, porque a Constituinte Cristina Ta-

vares pediu a palavra apenas para ler. Aliás, a emenda é
de minha autoria. A ilustre Constituinte leu o dispositivo
e fez quase que um encaminhamento a favor, o que não
é permitido.

O SR. CONSTITUINTE F1RANCISCO DORNELLES _
Gostaria de ter o mesmo direito.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a
dispõe de trinta segundos.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, quero simplesmente dizer que a criação
desse tribunal agride o Poder Judiciário. Não tem sentido
criar-se um Tribunal Administrativo para exercer ativi
dades típicas do Pod<er Judiciário.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio
Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi,
Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto,
José Fogaça, José Paulo Bisol, Mário Lima, Nelson Car
neiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Fi
lho, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Antonio Mariz, Cha
gas Rodrigues, Euclides Scalco, João Agripino, Jorge Hage,
Octávio Elísio, Ulduríco Pint'Ü, Vicente Bogo, Vilson Souza,
Virgílio Távora, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâ
neas Maciel, Francisco !Rossi, Gastone Righi, Joaquim Be
vilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio,
Haroldo Lima, Fernando Santana e Beth Azize. Votaram
NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Carlos Sant'
Anna, Cid Carvalho, Fernando Bezerra Coelho, José Ge
raldo, José Ignácio Ferreira, José Richa, José Ulísses de
Oliveira, Pimenta da Veiga, Renato Vianna, Rodrigues,
Palma, Severo Gomes, Virgildásio de Senna, Daso Coimbra,
Délio Braz, Marcos Lima, Aloysio Chaves, Christóvam
Chiaradia, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, Geovani
Borges, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, José Jorge,
José Lourenço, José Lins, José Santana de Vasconcellos,
José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Marcondes Gadelha,
Oscar Corrêa, Osvaldo Ooelho, Ricardo Fiúza, Sandra Ca
valcanti, Enoc Vieira, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro José
Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Paes Landim, Darcy Pozza,
Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Adyl
son Motta e Roberto Balestra. ABSTENÇãO: do Senhor
Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 43 Constituintes'
votaram NÃO 45 Constituintes; absteve-se de votar 1 Cons~
tituinte. Total: 89 votos. O destaque foi prejudicado por
falta de quorum qualificado.

Requerimento para preferência do Destaque n,v 5327,
de autoria do Constituinte Virgíldásio de Senna.

Em votação (Pausa)
Aprovado.
O Destaque n.o 5327 tem como objetivo a supressão

do § 4.° do art. 199.
Com a palavra o Constituinte Virgildásio de Senna.
O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA _

Sr. Presidente, a emenda foi apresentada com o propósito
de esclarecer, através de discussão, como seria possível
punir criminalmente uma pessoa jurídica. Pode parecer
que com ela estamos tentando proteger qualquer infra
ção à lei, praticada por empresas.

Nesses termos, retiro o pedido de preferência.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A emen

da foi retirada pelo autor.
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Destaque n,? 7920-87 do Sr. Nelton Friedrich
Emenda n.? ES-27198-9, dos Srs. Domingos

Leonelli e Nelton Friedrich, "que modifica o art.
228, § 2.° do Substitutivo n,? 1 (art. 194, § 2.° do
Substitutivo n.O 2)" (416.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o requerimento de preferência para o Destaque n.>
7920, de autoria do Constituinte Nelton Friedrich. (Pausa)

Aprovado.

O destaque tem como objetivo aditar ao art. 194 o
seguinte:

"O Estatuto da Empresa Pública, criado por
lei, regulará as relações dessas empresas com o
Estado e com a sociedade."

Com a palavra, para encaminhar, o Constituinte Nel
ton Friedrich.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDR]CH - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, esta nossa propos
ta, na verdade, tem como autor principal, pelo reconhe
cimento da idéia, o ilustre Constituinte baiano Domingos
Leonelli.

O que pretendemos, Sr. Presidente, é que o Estatuto
da Empresa Pública, criado por lei, regule as relações
dessas empresas com o Estado e com a sociedade. É evi
dente que, em príncípío, a empresa pública representa os
interesses da sociedade e, em grande parte, os setores
considerados estratégicos, sob o ponto de vista do desen
volvimento e da soberania nacional, aí subentendendo não
só sob a ética da segurança nacional, mas também do
aproveitamento adequado das nossas riquezas.

Portanto, é importante que a chamada empresa pú
blica, sob o prisma do desenvolvimento e também da sobe
rania nacional, tenha organíeídade, sistematização, um
ordenamento, uma normatização das relações entre ela e
o Estado; entre a empresa pública e o Legislativo; entre
a empresa pública e a sociedade.

Sr. Presidente, tenho a tranqüilidade para fazer a de
fesa desta emenda do ilustre Constituinte Domingos Leo
nelli, pois dela sou co-autor. E até por que temos dois
tipos de empresas públicas, politicamente falando. De um
lado temos empresas públicas sem nenhum controle da
sociedade, verdadeiros feudos que se estabeleceram dentro
de uma idéia administrativa departamentalízada, secta
rízada, feudal, em que governos se estabelecem dentro do
Governo. E digo isso porque tive oportunidade de ver,
quando Secretário de Estado - eram seis empresas esta
tais e superintendências e presidi a todos os conselhos
administrativos destas - como é necessário alterar não
só a mentalidade das pessoas, como todos os ângulos da
chamada empresa pública. Também na empresa pública
surgiu esse câncer do empreguísmo, estabeleceu-se a tec
noburocracía, um buroeratísmo em que dados são invul
neráveis, registros são intangíveis. São verdadeiros cor
redores labirínticos para que o cidadão possa atuar. Exis
tem excessos de regulamentos, excessos burocráticos.

Por outro lado, temos a empresa pública com o sen
tido de pólo dinamizador de desenvolvimento nacional e
de garantia da soberania nacional de que há pouco falá
vamos. Diria mais, muitas empresas estatais, ilustre Re
lator, acumularam tal acervo tecnológico que são verda
deiros e ricos patrimônios para qualquer projeto de de
senvolvimento autônomo em nossa Pátria. Igualmente o
são determinados quadros técnicos e gerenciais expres
sivos que temos. Mas antes de tudo isso - esse misto de
feudos que existe no Brasil, esses anéis fossilizados .de
estruturas burocráticas intangíveis por parte da SOCle
dade, do usuário, do contribuinte - precisamos criar o
Estatuto da Empresa Pública, instrumento fundamental
cuja abrangência e funcionalidade o Poder Legislativo de-

terminará. Mas o principal objetivo desse estatuto tem
uin desdobramento. O primeiro é o de normatízar as re
lações internas da empresa pública. O segundo consiste
em normatizar as relações externas de uma empresa pú
blica. Se hoje pudéssemos avaliar, poderíamos chegar à
seguinte conclusão: não existe normatização entre a rela
ção empresa pública e o chamado Estado, nem entre a
empresa pública e o Poder Legislativo, nem entre a em
presa pública e seus funcionários e, muito menos, entre
a empresa pública, o usuário, o contribuinte e o con
sumidor. Há até uma proposta que pretende restabe
lecer a res pública, que busca também a modernidade,
porque nela também está a eficiência.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Está sus
pensa a reunião, em função da falta de energia elétrica.

(É suspensa a reunião.)
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Está

reaberta a reunião.
Continua com a palavra o nobre Constituinte Nelton

Friedrich, por mais um minuto.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
presidente, Sras. e Srs. Constituintes, concluo dizendo que
o Poder Legislativo e a sociedade brasileira precisam ter
a empresa pública sob controle democrático, que há de
se exercer com requisitos de dignidade, eficiência e trans
parência. É preciso também estabelecer uma política de
recursos humanos a fim de que tenhamos mecanismos de
controle da produtividade, da atualização e da evolução
profissional.

Aproximar a empresa pública do povo é, na verdade,
permitir que o verdadeiro proprietário, ou contribuinte,
por intermédio do Poder Legislativo, exerça controle sobre
esse chamado poder estatal. Nenhuma reforma adminis
trativa - o Brasil dela precisa profundamente - se com
pletará, se não houver um mecanismo permanente como
o estatuto da empresa pública. Por tudo isso, temos que
responder, neste País, a uma pergunta: a quem serve a
empresa estatal? O Poder Legislativo pode criar esse esta
tuto da empresa pública, exatamente para colocá-la sob
o controle democrático.

Por fim, peço a todos os Srs. Constituintes que
apóiem esta emenda, tão-somente aditiva, pois que pre
tende acrescentar ao art. 194 um novo parágrafo, que diz:

"O estatuto da empresa pública, criado por
lei, regulamentará as relações dessas empresas
com o Estado e a sociedade."

Minha última palavra, Sr. Presidente, é para reafir
mar o que disse Tancredo Neves, isto é, que as empresas
públicas que constituem alguns setores de irretorquível
necessidade reclamam controle social maior. Mas é pre
ciso cuidado nas críticas que a elas se fazem. Não pode
mos, em nome da privatização das empresas estatais, pro
mover a desnacionalização da economia brasileira.

O primeiro ponto é fundamental: a necessidade de
controle social maior sobre a empresa estatal.

Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Francisco Dornelles que
encaminhará contra. '

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES _
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a emenda do ilustre
Constituinte Domingos Leonelli, aqui brilhantemente de
fendida, estabelece que o estatuto da empresa pública re
gulará as relações dessas empresas com a sociedade. De
acordo com essa emenda, não existirá Constituição não
existirá lei ou qualquer dispositivo para regular a rélação
entre a empresa pública e a sociedade; será apenas o
estatuto. De que forma? A relação entre a empresa e seus
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empregados é regulada pela lei trabalhista; entre a em
presa pública e seus credores pela lei comercial; e entre
a empresa de sociedade mista e seus acionistas pela Lei
das Sociedades Anônimas. Não podemos estabelecer que
a relação entre uma empresa pública e seus trabalhado
res, acionistas ou credores seja regulamentada pelo esta
tuto da empresa pública. Isso fere todos os principios que
regem a organização jurídica do País. O relacion.am.ento
da empresa pública com seus empregados, seus acíonístas
deixa de ser regulado pela lei trabalhista e passa a sê-lo
pelo estatuto da empresa pública. Isso não pode ser aceito,
pois fere a ordem jurídica do País.

Por esses motivos, peço que a votação seja contrária à
emenda apresentada.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação a emenda.

O Constituinte Domingos Leonelli, autor da emenda,
solicita a palavra. Informo a V. Ex.a que, pela manhã, em
reunião a que não assisti, a Constituinte Cristina Tavares,
com apoio quase unânime do Plenário, solicitou à Mesa
que determinasse um encaminhamento favorável e outro
contra. Se V. Ex.a ainda deseja falar, e é um direito que
tem, dou-lhe a palavra.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI - Sr.
Presidente, farei uso da palavra, num período curto, ape
nas para esclarecer alguns pontos.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, imaginávamos, pelo apoio...

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
constituinte, o orador está com a palavra. Não é permi
tido levantar questão de ordem com um orador ocupando
a tribuna.

O SR. CONSTITUINTE DOMINGOS LEONELLI - Sr.
Presidente, imaginávamos que esta matéria fosse con
sensual. A emenda proposta pelo Constituinte Ne1ton
Friedrich e por mim parecia contar com o consenso global
desta Comissão, na medida em que a ela se manifestaram
favoravelmente, pelo que sei, o Senador Jarbas Passari
nho e os Deputados Carlos Sant'Anna e José Lourenço. E
o fizeram com justa razão, pois ela não coloca em jogo
nem a natureza do Estado nem a ampliação da função
das empresas públicas. Ao contrário, cria até a possibi
lidade de sua restrição, do seu díseíplínamento em rela
ção ao mercado e à sociedade. E muito menos, Sr. Presi
dente poderia atingir qualquer das preocupações levanta
das pelo ilustre Constituinte Francisco Dornelles, uma
vez que esta Comissão já aprovou - se não me engano
hoje - o art. 194, cujo § 1.0 diz:

"As empresas públicas, as sociedades de eco
nomia mista e as fundações da União, dos Esta
dos do Distrito Federal e dos Municípi{)s somente
serão criados, caso a caso, por lei, e ficarão sujei
tas ao regime jurídico próprio das empresas pri
vadas, inclusive quanto às obrigações trabal!listas
e tributárias observado, quanto as fundações, o
disposto nos '§§ 1.0 e 2.° do art. 203."

Já na Constituição anterior, no art. 170, e esta, ago
ra, pelo artigo aprovado, cobrem integralmente as preo
cupações do Constituinte Francisco Dornelle~. Acho, por
tanto que o díscíplínamento, certa uniformidade nas re
lacõe~ das empresas estatais com o Estado e com a socie
dade será benéfica aos usuários e aos consumidores. Os
futuros legisladores criarão leis - e possivelmente o pró
prio Deputado Francisco Dornelles participará da sua
elaboração - que, muito longe de comprometer ou con
fundir as relações das empresas públicas com o Estado,

com a sociedade e com os trabalhadores, poderão ampliar,
reduzir ou unificar e disciplinar o papel da empresa
pública.

Esta é a intenção de uma emenda que, creio, apesar
do encaminhamento contrário, talvez pela leitura apres
sada do Constituinte Francisco Dornelles, obterá a apro
vação da Comissão de Sistematização. Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, levanto uma questão de ordem apenas para
saber o seguinte: havia uma sistemática de que falariam
apenas um orador pró e outro contra a proposta em evi
dência. Mudou a sistemática?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Francisco Dornelles, segundo o Regimento falariam
dois a favor e dois contra. Se V. Ex.a consultar o Regi
mento, verificará que o autor da emenda e mais um pode
rão encaminhar a favor e doís contra. Entretanto, o Ple
nário, para agilização dos trabalhos, tem, na medida em
que haja consenso, decidido pelo encaminhamento de
apenas um a favor e outro contra. Portanto, regimental
mente não podemos cercear o direito do autor da emen
da, ou de um segundo vir a fazer a defesa. Sempre ape
lamos para os autores das emendas nesse sentido, como
fizemos com o Constituinte Domingos Leonelli.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Entendi que 'a Ilustre Constituinte Cristina T,avares havia
apresentado uma sugestão à Mesa de que falaria apenas
dois .conlStituisn·te defendendo suas posições, e pensei hou
vesse consenso ,a; esse respeito.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Francdsco Dornelles, V. Ex.a, competente, culto e
inteligente, sabe que uma sugestão ao Plenário não pode,
de forma 'alguma, rasgar o Regimento. Se o Constituinte
imi.l'ltir em falar, ;terá o direito de fazê-lo.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte José Lins.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,

Srs. Constâtuíntes, confesso que já não estou mais 'en
tendendo o Plenário. Não sei se ele deseja proteger a
empresa nacional, sobretudo a empresa pública, ou se
pllefere 'engessá-la. Parece, Sr. Presidente, que o Plenário
está fazendo a~ duas coisas ao mesmo tempo.

Eu até me pergunto se o nobre, Constituinte que
propõe 'essa emenda derej·a um 'estatuto geral para as
'empresas públicas. Nesse caso, pelo próprio texto já apro
vado, essas empresas serão aprovadas por lei e certa
mente obedecerão a uma norma geral. Mas um estatuto
geral não poderá ser aplicado a todas as empresas, por
que cada uma' delas é diferente. E, como bem disse' o
Constitudnte Fr8lncisco Dornelles, todas as relações da
'empresa, seja com 00 'credores, seja com os operário,
seja com o setor público, seja com o setor comercial,
seja com os seus acionistas, já estão reguladas por lei
e a empresa não pode, evidentemente, ter sua lei própria,
E o 'estatuto sería uma nova lei para as empresas cum
prirem.

Sou ravoráveí ,a: 'que cada empresa tenha a sua legis
lação de críação, com seus objetivos, aprovada por esta
Casa. E que haja, pelo menos, um certo grau de lãber
dade, para que os seus administradores possam SI8'l" co
brados nas suas responsabílídades, porque onde não há
liberdade certamente também desaparece a responsabí
lídade,

Sou, portanto, contra a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a

palavra o ilus,tre Relator-Auxiliar, Constituinte Virgílio
Távora.

O SR. RELATOR (Vdrgilio Távora) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, nada para nós, é mais gratdfícante do
que pedír a atenção do Plenário à aprecíaçâo desta
emenda.
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Nos anos 70, repetida a ação do início de 1973, tive
mos a honra, fruto de longo debate, de apresentar à
consideração do Plenário do Senado, com o então Se
nador 'e hoje Preteíto do Rio de Janeiro Roberto S3Itur
nino, não um 'estatuto, como estão dizendo aqui, que
serviria de camisa-de-força às empresas, que seria ínane
pela sua inaplicabilidade, mas um conjunto de normas
que disciplinariam a ação da empresa pública. Essa pro
posição, Brs, Constituintes, dorme nas comissões daquela
Casa. Nenhum governo deseja esse estatuto. Admira-me
constatar que parlamentares que se dizem tão liberais
são contra aquilo que na realddade estabelece controle
democrático para. 'a atuação da empresa, Não vamos
substituir regimento algum ou estatuto próprio das em
presas, Vamos apenas dar-lhes - gostaria que os srs.
Constituintes prestassem atenção - uniformidade nos
procedimentos tão reclamados.

Fomos, durante muito tempo, derensores da empre
sa 'estatal, quando nos anos 70 caiu sobre ela aquela
avalancha de restrições, 'ataques e - por que não, dizer
- muitas vezes críticas índepensâveís, Afirmemos aos
Srs. Constituintes. que esse estatuto tem um bom instru
mento para moralização e recupereção da imagem pú
blica da 'empresa 'estatal. Não me venham dizer que
queremos encerrá-la em camisa-de-força e, ao mesmo
tempo, que é mais um diploma legaã a não ser cumprido.

O apelo que taçc a este Plenárío, índependemte
mente de coloração partidária ou de cor ideológica, é
que aproveitamos a chance de moralizarmos as ampresas
estatais.

li: o parecer a favor. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo

tação o destaque.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Almir Gabriel, Artur da Távola, Ber
nardo Oabraã, Carlos Mooconi, Cid Carvalho, Cristdna
Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Gasparian,
Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, .roão
Herrmann Neto, José Fog8Jça, José Ignácío Ferreira, José
Paulo Bisol, José Richa, José Ulísses de' Oliveira, Márdo
Lima Nelson Sarneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Oswáldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da V'eiga,
Renato ViSillna, Severo Gomes, Sigmaringa Sedxas, Vir
gildásio de senna, Antonio Mariz, Euclides Scalco, João
Agripino, Jorge Hage, Márcio Brag'a, Marcos .Lima, Octá
vio Elísio U1durico Pinto, Vdcente Bogo, VIlson Souza,
Inocêncio' Oliveira, Jofran Frejat, José Tinoco, Gerson
Peres José Luiz Maia, Virgílio Távora, Brandão Monteiro,
José 'Maurício Luiz Salomão, Francisco RotSsd, Gastone
Righi, PlíniO Arruda sampaio, José Genoíno, Adolfo C?li
veira Haroldo Lima, Fernando Santana e Beth AZIze.
vota~am NÃO os seguintes Senhores Constituintes.: Fer
nando Bezerra Coelho, José Geraldo, Manoel Moreira,
Rodrigues Palma, Déldo Braz, Aloysio Chaves, Christó
vam Chiaradia Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, Geo
vani Borges Gilson Machado, José Lins, José Lourenço,
José santa,r.;a de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís
Eduardo Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Ricardo Fiúza,
Sandra Cavalcanti, Anníbal Barcellos, Enoc Vieira, .ronas
Pinheiro Sdmão Sesstm, Darcy Pozza, Adylson Motta,
Joaquim' Bevilácqua e Roberto Balestra. ABSTENÇãO:
Senhores Constituintes Carlos Sant'Anna e José Jorge.

O SR PRESIDENTE (Br,andão Monteiro) - A Mesa
vai proclámar o resultado: votaram SIM 56 Constituintes;
votaram NAO 28 Constituintes; abstiveram-se de votar
2 Constituintes. Total 86 votos. O Des.taque fOá. aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em
votacão o requerimento de pr:eferência 'ao Destaque n.o
5624,- de autoria do oonstícuínte José Ignácio Ferreira.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo com
a preferência permaneçam como estão. (Pausa)

Aprovado.

Destaque n.o 5624/87 Emenda n.o ES-
32813-1, do Sr. José Ignácio Ferreira, "que dá
nova redação ao § 3.° do art. 228 do Substitutivo
n,v 1 (art. 194, aditiva de § do Substitutivo n.O 2)".

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o Destaque D.o 5624, requerido pelo Constituinte
.rooé Ignácio Fle,rreira, referente à Emenda n.O 32813, adi
tiva ao § 1.0 do art. 194. Eu a lerei par:a melhor com
preensão:

"Led complementar, de iniciativa do Presi
dente da República, definirá, dentre, as socie
dades de 'economia mista e 'empresas públicas,
as empresas estatais que, por suas característi
cas, ficarão sujeitas aos mesmos controles e à
mesma fiscalização a que este] am submetídas as
'empresas prívadas, à exceção apenas do disposto
no art. 194 desta Constdtuição."

Com a palavra o Constituinte José Ignácio Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE JOSli: IGNÁCIO FERREIRA
- Sr. Presidente, Sr.as e Brs, Constituíntes, trata-se de
emenda que visa a resgatar o conceito de empresa es
trutal no País, seja sociedade 'de economia mista, seja
empresa pública. A verdade é que, no Brasil, se consegue,
através de uma campanha sutil e solerte, incompatibili
zar empresa pública com eficiência do Governo.

O que tem acontecido no Brasil é o mesmo que ocor
reu - através de campanha sutil mas constante - no
plano dos direitos humanos, quando se conseguiu incom
patibilizar a defesa dos dãreítos humanos com a segu
rança pública. li: o que se tenta 'e intenta ainda no Brasil.
E vai-se em marcha com o propósito de incompatibilizar
a participação política, uma das formas demoerâtãcas de
aperfeiçoamento da própria representação, com a efi
ciência do Governo. Já se conseguiu muita coisa no cam
po da empresa estatal, O que se deseja com esta emen
da? Vou lê-la:

"Lei complementar, de iniciativa do Presi
dente da República, definirá, dentre as socieda
des de 'economia mista ,e empresas públicas as
empresas estatais 'que, por SJUSiS características
ficarão sujeitas aos mesmos controles e à mesm~
físcalâzaçâo a que 'estejam submetídas as em
presas privadas, à exceção apenas do disposto
no art. 194 desta Constituição."

Então, o que se quer? O que se quer é que não se jogue
na mesma .vala co~um a empresa estatal eficiente, opera
sa, produtiva, rentável, juntamente com aquelas que não
o são. O que se pretende é dar, através de lei uma dife
renciação clara entre a empresa estatal que'é eficiente
e a empresa estatal que não é eficiente. Lei complementar
faria muito bem essa diferenciação. Sr. Presidente o que
hoje se faz no Brasil é nivelar por baixo as empresas
estatais, permitindo-se que cada vez maís se estigmatize
a empresa estatal e se confunda empresa estatal com
mordomia, ineficiência e ínoperosídade. A prática em
nosso País é jogar na vala comum todas as empresas
estatais, tanto as eficientes e produtivas quanto as ine
ficientes e improdutivas. Ademais, neste Brasil que se
volta para o social, as entidades públicas com personali
dade Iurídíca de direito privado, que são as empresas
estatais, sejam elas sociedades de economia mista ou
empresas públicas propriamente ditas, têm hoje uma fi
nalidade que nem sempre é a da busca do lucro. Muitas
vezes elas atuam no campo assistencial, no campo do in
teresse público prevalentemente, buscando também aten
der a uma vocação da conjuntura do Brasil dos tempos
de hoje, que é a preocupação com o social, e não somente
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àqueles objetivos comuns da empresa pública. Assim se
constrói a atuação das empresas públíeas e de muitas
sociedades de economia mista no Brasil de hoje.

O que ocorre, porém? Ocore que, ao se desfigurar a
própria finalidade de muita empresa estatal neste País,
consegue-se produzir um resultado que não o do lucro,
e, na hora em que se cortam 30% do investimento, cortam
se 30% tanto da empresa produtiva e rentável quanto da
improdutiva e não-rentável. O que queremos é que, através
de um estatuto próprio, através de uma lei prevista pela
Oonstítuíção, o Executivo não mais tenha o direito de
nivelar as empresas e contribuir para essa desconceítua
ção da empresa estatal, o que se faz de caso pensado no
Brasil. Temos que resgatar a estatal, definindo nitidamen
te o perfil daquela que é rentável. operosa, produtiva, que
dá lucro, e daquela que não dá lucro. escalonada, por
tanto, em outro patamar. Colocadas as coísas nesse plano,
teremos mantidos os controles do Tribunal de Contas tan
to sobre a que dá lucro quanto sobre a que não dá.

Portanto, Benhores, alteremos desde já os critérios
que hoje nivelam todas as empresas. jogando-as todas na
vala comum da ineficiência aparente. Se há que nivelá
las, façamô-Io no sentido de que elas possam ter um
tratamento diferenciado.

Sr. Presidente, a emenda tem o melhor dos propósi
tos e peço sua aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
oradores inscritos.

O SR. CONSTITUINTE JOS:É FOGAÇA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) Tem
V. Ex.a a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOS:É FOGAÇA - Sr. Pre
sidente, estamos aqui diante do trabalho, da operosidade
legislativa, de uma proposta belíssima de um dos mais
brilhantes e destacados Constituintes que integram esta
Assembléia Nacional Constituinte - o Senador José
Ignácio Ferreira, que se tem destacado senão pelo volu
me certamente pela qualidade de suas emendas.

No entanto, Sr. Presidente, acabamos de aprovar uma
emenda, de autoria do Deputado Nelton Friedrich, que
prevê a criação do Estatuto da Empresa Pública com o
objetivo de que sejam estabelecidos mecanismos, normas
de controle democrático, de controle social sobre as empre
sas estatais. Parece-me que com isso fica prajudícada a
emenda no nobre Senador José Ignácio Ferreira, que
pretende basicamente a mesma coisa - a criação de me
canismos de controle - com uma única diferença apenas:
S. Ex.a quer mecanismos diferenciados para as empresas
eficientes e operosas e para as não eficientes e não
operosas.

Além do mais, aqui há um dado que me parece se
contrapõe de forma insanável ao Substitutivo. S. Ex.a
atribui a iniciativa dessa lei ao Presidente da República.
Ora, basta recorrermos ao texto referente ao Titulo IV,
aprovado por esta Comissão de Sistematização, e veremos
que não está entre as competências e atribuições do Pre
sidente da República o poder de iniciativa sobre matéria
desta natureza. Este é um defeito que eu diria insanável
na emenda de S. Ex.a De qualquer forma, não posso
deixar de reconhecer, inclusive de registrar anfatíeamen
te, a belíssima e inquestionável intenção do Constituinte
José Ignácio Ferreira.

Essa a questão de ordem que tinha a levantar a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOS:É LINS - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Ilustre
Constituinte José Lins, deseja contraditar a questão de
ordem levantada pelo oonstítuínte José Fogaça?

O SR. CONSTITUINTE JOS:É LINS - Sr. Presidente,
quero reforçar o ponto de vista de S. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Mas já
está levantada a questão de ordem. Acho que é despícíen
do o retorço.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Mas gostaria de
chamar a atenção da Relatoria para {) texto do § 1.0 do
art. 194, que diz claramente que as empresas públicas estão
sujeitas ao regime jurídico próprio da empresa privada.
Não há como distinguir aquelas que estão sujeitas ao regi
me privado de outras que não sei para que regime seriam
remetidas.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Ilustre
Constituinte, a intervenção de V. Ex.a é mais um enca
minhamento contra a emenda, não um reforço de preju
dicialidade.

O SR. CONSTITUINTE JOB:É LINS - Sr. Presidente,
não faço um encaminhamento contra a emenda. Acho
que ela está prejudicada em função da aprovação, refe
rentemente ao § 1.0 do art. 194, da emenda que há POUc{)
acabamos de votar.

O SR. CONSTITUl.NTE JOS:É IGNÁCIO FERREIRA 
Sr. Presidente, peço a palavra, para contraditar a questão
de ordem levantada pelo Constituinte José Fogaça.

O SR. PRE'SIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem V.
Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
Sr. Presidente, quero referir-me especificamente à ques
tão de ordem levantada pelo Constituinte José Fogaça.
S Ex.a afirma que minha emenda é prejudicial, tendo em
vista a aprovação da emenda dos eminentes Constituintes
Domingos Leonelli e Nelton Friedrich, que dispõe sobre o
Estatuto da Empresa Pública. Mas note V. Ex.a que o
estatuto é da empresa pública. Refiro-me a um trata
mento que se dê, por lei, às empresas estatais de modo
geral. E V. Ex.a considere que elas não são públi-cas. As
empresas podem ser privadas, públicas e mistas. As pri.
vadas não têm nada a ver com isso, mas as públicas e
mistas são como uma espécie de gênero das empresas
estatais. Ou seja, a empresa estatal pode ser uma empresa
pública ou uma empresa de capital misto. A diferença
é que na de capital misto o Estado tem posição majori
tária e na pública tem posição completa, total. Veja V.
Ex.a que o que aqui foi aprovado tem concernência com a
empresa pública, mas as empresas estatais são mais do que
públicas, porque envolvem, inclusive. as sociedades de
economia mista, que são empresas estatais em que o Es
tado, seja a União, seja o Estado-membro, seja o Muni
cípio, qualquer entidade de direito público tem uma po
sição prevalente em controle acionário.

Portanto, Sr. Presidente, mantenho a emenda porque
ela tem uma pretensão muito maior, muito mais ambiciosa
do que a outra aprovada anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Per
gunto se o Relator deseja pronunciar-se sobre a preju
dicialidade aventada, em questão de ordem, pelo nobre
Constituinte José Fogaça.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Eminente Pre
sidente e Srs. :Constituintes, sou suspeito para falar sobre
o assunto, mas se me afigura meridiana essa prejudicia
lidade. Não tenho a menor dúvida quanto a isso, sem em
bargo das ótimas intenções deste homem que honra o
Senado com a sua presença, o ilustre Constituinte José
Ignácio Ferreira.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Entende
V. Ex.a que está prejudicada a emenda?

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Entendo, não;
tenho certeza.
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o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Foi o
parecer do Relator. A Mesa entende que a razão milita em
favor do nobre Constituinte José Fogaça. Após a leitura
dos dois textos, verificamos que a emenda aprovada pre
tende seja criado por lei o estatuto das empresas públicas,
que regulamentará todas as relações dessas empresas com
o Estado e com a sociedade. Aliás, já houve na Casa
várias tentativas nesse sentido, entre as quais uma de
autoria do Presidente que agora dirige os trabalhos, em
1983, que não foi aprovada.

A emenda de autoria do Constituinte José Ignácio
Ferreira opõe-se diametralmente à proposição aprovada.
S. Ex.a pretende uma lei complementar, de iniciativa do
Presidente da República, que definirá, entre as sociedades
de economia mista e empresas públicas, as empresas es
tatais que ficarão sujeitas ao controle e à fiscalização.

A outra emenda busca criar um estatuto que deter
mine globalmente a relação com a sociedade e com o Es
tado, obviamente estabelecendo os níveis de fiscalização.

Decidiu-se pela prejudicialidade da emenda, lamen
tando o esforço e a proposta do ilustre Constituinte José
Ignácio Ferreira.

Em votação a preferência para o Destaque n.? 6581,
de autoria do Constituinte Afif Domingos, que está au
sente. No entanto, há indicação para encaminhamento. A
preferência será votada.

Com a palavra o Constituinte Nelson Carneiro, para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - sr.
Presidente, invoca as mesmas razões pelas quais V. Ex.a
declarou a prejudicialidade da emenda de autoria do
Constituinte José Ignácio Ferreira, para que considere
prejudicada a emenda proposta pelo nobre Oonstítuínte
Afif Domingos.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Antes
da votação da preferência, a Mesa vai examinar a questão
de ordem levantada pelo Constituinte Nelson Carneiro.
(Pausa)

Respondendo à questão de ordem levantada pelo Cons
tituinte Nelson Carneiro, o destaque requerido pelo ilus
tre Constituinte Afif Domingos - e ele o colocou com
clareza - somente com relação ao § 2.0 , objetiva proibir
"a cessão, à administração direta, de servidores de socie
dades de economia mista ou de empresas públicas, salvo
para o exercício de cargo ou função de confiança". E
estipula as hipóteses em que salários e demais benefícios
serão pagos pelo órgão de destino.

Penso que o Constituinte Nelson Carneiro também
está com a razão, porque a emenda anterior buscou criar
o Estatuto das Empresas Estatais.

Considero, pois, prejudicada a emenda.

Em votação o § 3.0 do art. 195.

Destaque n,? 6212-87, do Sr. Marcos Lima,
"que suprime a expressão" dando-lhes prioridade
na autorização ou concessão para pesquisa e lavra
dos recursos e jazidas minerais, nas áreas onde
já estejam atuando do art. 195 § 3.° do Subs
titutivo n,? 2". (417.& votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em pri
meiro lugar procederemos à votação da preferência para
o Destaque n. O 6212, requerida pelo Constituinte Marcos
Lima.

Os Srs. Constituintes que estiverem a favor da pre
ferência permaneçam como estão. (Pausa)

Aprovada.

Em votação o Destaque n.o 6212, requerido pelo Cons
tituinte Marcos Lima, referente ao texto do § 3.0 do art.
195 - objetiva suprimir as palavras finais do parágrafo.

Com a palavra o Constituinte Marcos Lima.
O SR. CONSTITUINTE MARCOS LIMA - Sr. Pre

sidente, o art. 195, § 3.0 , teve da parte de membros desta
Comissão cinco pedidos de destaque. Conforme enten
dimento havido entre os cinco autores dos pedidos de
destaques, chegamos a um acordo - e passamos agora a
defendê-lo - para a supressão parcial do § 3.0 do art.
195, ou seja, a eliminação do trecho "dando-lhes priori
dade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra
dos recursos e jazidas minerais, nas áreas onde já este
jam atuando".

Por conseguinte, o texto proposto passará a ter a se
guinte redação:

"O Estado organizará a atividade garimpeira
em cooperativas, levando em conta a proteção ao
meio ambiente e a promoção econômico-social do
garimpeiro."

Sabemos que existem no Brasil aproximadamente 600
mil garimpeiros. A prevalecer o texto atual não haverá
como definir a posição de cada garimpeiro após a data
de promulgação da Constituição, dificultando, portanto,
a consolidação da posição real desses garimpeiros em todo
o País.

Sabemos que a atividade garimpeira muitas vezes é
considerada sob o aspecto emocional. O garimpo precisa
ser preservado e protegido. Dessa forma, fazendo a su
pressão que ora propomos, a attividade garimpeira estará
perfeitamente preservada, como já o foi no Título rII
art. 20, já aprovado. '

Outro grande argumento, sem dúvida, é que o ga
rimpeiro explora três bens minerais por excelência: o
ouro, as pedras preciosas e a cassiterita. Há no Brasil em
torno de 115 minerais utilizados na industrialização. Se
aprovarmos o texto como está, dando prioridade ao ga
rimpo, o garimpeiro não terá interesse na exploração
dos outros 112 minerais, e transformaremos este País
numa grande área garimpeira. Da forma como propomos
- forma equilibrada, forma que pensamos representar
o bom senso entre atividade garimpeira e mineração or
ganizada - sem emocionalismo, achamos que estarão pre
servados os interesses tanto do garimpo quanto das mi
neradoras. Portanto, peço a todos os Constituintes que
votem a favor dessa modificação, que vem em nome do
bom senso e do equilíbrio entre mineração e garimpo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o nobre Constituinte Ademir Andrade que enca-
minhará contra o destaque. '

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, antes de mais nada, gos
taria de registrar minha satisfação e prestar homenagem
ao Relator Bernardo Oabral, por ter S. Ex.a incluído no
texto constitucional o § 3.0 do art. 19,5.

Pela primeira vez, na história deste País a sociedade
e o Estado estão atentos a uma atividade se~ular na Na
ção brasileira - a garimpagem - visando a proteção
que nunca existiu, durante quinhentos anos a uma cáte~
gana profissional que tantos benefícios teu{ proporciona
do ao País e que ainda hoje leva o progresso à Região
Amazônica.

O dispositivo referido estabelece um critério de prio
ridade ao poder concedente do Estado, que tem a prerro
gativa de conceder autorização para lavra e pesquisa.
Estabelece também pri0J.:idade para um grupo social ex
tremamente importante para a eeonomía brasíleíra, grupo
que não tem nenhuma prioridade ou direito na legislação
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atual. O garimpeiro não pode sequer ter o direito de lavra
de determinada reserva mineral, porque tem que se cons
tituir como empresa mineradora. Estamos tentando esta
belecer apenas o respeito a um direito líquido e certo, a
um direito já existente, porque, conforme diz o texto, "terá
príorídade nas áreas onde já esteja atuando".

81'. Constituintes, nossa história nesta área tem apre
sentado graves conflitos e injustiça flagrante. Eu poderia
citar centenas de exemplos: o caso de Roraima, por exem
plo, de onde. em 1973, o Governo militar retirou, pela força
das armas, cem mil garimpeiros, cem mil microempresá
rios, colocando todo o seu território, hoje, nas mãos de três
únicas empresas mineradoras, duas delas multínacíonaís.
Poderia citar, ainda, o exemplo recente da cidade de Al
tamira, no Pará, que teve seu comércio reduzido à metade
porque a Oca Mineração, testa-de-ferro de uma empresa
multínacíonal, há dois anos conseguiu expulsar três mil
famílias de garimpeiros de um garimpo existente desde
1942. Agora, como conseqüência, o comércio de Altamira
caiu pela metade. Os vereadores e o prefeíto daquela ci
dade .estão a reivindicar a volta dos garimpeiros.

Enfim, Srs. Constituintes, queremos estabelecer um
critério de justiça para quem nunca teve justiça, para
aqueles de quem nunca s·e cuidou. No momento - e até
apelo para o testemunho do Oonstituinte Jarbas Passa
rinho que conhece a questão em nosso Estllido - defen
demos a iniciativa privada, o microempresário minerador
e a democratização da exploração da riqueza mineral.
Neste instante, estamos lutando contra o monopólio das
grandes empresas mineradoras.

Por essas razões queremos fazer justiça às pessoa~ que
durante séculos contribuíram e continuam a contríbuír
para o desenv~lvimento da nossa Pátria, votando pela
manutenção do texto do relator, ou seja, pela manuten
ção, na íntegra, do § 3.°, que beneficia uma categoria que
jamais mereceu nossa atenção.

Era a manifestação que queríamos fazer. (Palmas)

Durante o pronunciamento do 8T. Ademir An
drade, o Sr. Brandão Monteiro, Segundo-Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - ooneeco
a palavra ao Constituinte Jos-é Lins, que falará contra.
(Pausa) - S. Ex.a desiste da palavra.

Concedo a palavra ao Sr. Relator Bernardo Cabral.
O SR. RELA'I10R (Bernardo Cabral) - Sr. prestd,ente,

81'S. Constituintes, esta relatoria tem tido o cuidado de
exercitar sua tarefa longe de qualquer toque emocional.
Ao contrário, tem-lhe dispensado um raciocínio lógico,
objetivo e sereno, que permite justificar a defesa desse
texto. '

Pediria a atenção dos Srs. Constituintes para a reda
ção deste artigo: "O Estado organizará a atividade garim
peira em cooperativas ... " - o plural encontra-se na pa
lavra cooperativas - '" levando em conta a proteção
ao meio ambiente ,e a promoção econômico-social do ga
rimpeiro". Garimpeiro está no singular.

O que se pede na emenda do eminente Constituinte
Marcos Lima, que procedeu à sua brilhante defesa, é que
se extirpe o final do parágrafo, que diz: "dando-lhes
prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e
lavra dos recursos ,e jazidas minerais, nas áreas onde já
estejam atuando". "Dando-lhes". A quem? As cooperati
vas. não ao garimpeiro.

Por isso, o primeiro argumento expendido pelo Oon
tituinte Marcos Lima, o de que haveria uma garimpagem

desordenada e antíeconômíca, fica sem valor. E, o que é
mais sério. esperei a argumentação para ver se modificava
meu ponto de vista. Verifiquei que na batéía - para usar
a linguagem do garimpeiro - das argumentações expen
dídas pelo Constituinte Marcos Lima não restou nenhuma
pepita jurídíco-constítucíonat que pudesse levar este re
lator a mudar o texto.

Chamo também a atenção dos 81'S. Constituintes para
o rato de que, em verdade, o garimpo, na iprática e de
forma organizada - conforme disse com alta relevância
o eminente Constituinte Marcos Lima - só existe em
função de três tipos de minério: cassiterita, ouro e pedras
preciosas. Isso significa que, economicamente, o garimpo
- este de que estamos a tratar, organizado em coopera
tivas - não prejudicará a empresa privada no que tange
à exploração dos demais minerais, que existem em nú
mero Incalculável no 8'010 brasileiro. Quem conhece a re
gião, como eu - e aqui não estou só, pois Deus reservou
me a alegria de, na Presidência desta Comissão, encon
trar também um homem de lá - vê que não é possível
desprezar essa atividade econômica e social sem o-bservar
o lado da justiça para com as cooperativas.

Por esta razão e com grande pena, não posso acom
panhar o argumento e o raciocínio do Constituinte Marcos
Lima o que leva a relataria a votar contra a emenda, pela
manutenção do texto. (Palmas)

O 8R. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)

Votaram SThI os seguintes Senhores Oonstltuintes:
Carlos Sant'Anna, Fernando Bezerra Ooelho, Fernando
Gasparian, Fernando Lyra, Francisco Pinto, José Geraldo,
José Ignácío Flerreira, José Richa, Manoel Moreira, Pi
menta da Veiga, Rodrigues Palma, Délio Braz, Márcio Bra
ga, Marcos Lima, Aloysio Ohaves, orístõvam Chiaradia,
Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, Geovani Borges. Jo,<;;é
Lins, José Lourenço, Luís Eduardo, Osvaldo Coelho, Ricar
do Fiúza, Sandra Cavalcanti, Simão Sessim e Darcy Pozza.
Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Ade
mir Andrade, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Cid Car
valho, Oristina Tavares, Egídio FerJ.'leira Lima, Raroldo
Sabóia, José Fogaça, José Paulo Bisol, Mário Lima, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ra
mos, Renato Vianna, Virgildásio de Senna, Antonio Mariz,
João Agripino, Jorg€ Hage, José Tavares, Uldurico Pinto,
Vicente Bago, Vilson Souza, Inocêncio Oliveira, José Jor
ge, Oscar Corrêa, Anntbal Barcellos, Enoc Vieira, Jofran
Frejat, Jonas Pinheiro, Rical'do Izar, Gerson Peres, Jarbas
Passarinho, Virgílio Távora, Adylson Motta, José Maurício,
Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Joaquim Bevllaequa, Luiz Inácio Lula da Silva,
Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Roberto Baletra,
Aldo Arantes, Fernando Santana e Beth Azíse. ABSTEN
ÇãO dos Senhores Constituintes Almir Gabriel, Antônio
Britto, Nelson Carneiro, Octávio Elísio e José Luiz Maia.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 27 Constituintes;
votaram NAo 48 Constituintes; abstiveram-se de votar 5
Constituintes. Total: 80 votos. O Destaque foi rejeitado.

Seguir-se-ia agora o Destaque n.O 7.853, de autoria do
Constituinte Francisco Dornelles. Por ser idêntico ao an
terior, S. Ex.a o retirou.

Destaque n.1} 2373-87 - Emenda n,? lP
15483-9, do Sr. Luiz Gushiken, "que adita pará
grafo ao art. 17 do Projeto de Constituição (art.
196 do Substitutivo n.o 2)". (418.R votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarhas Passarinho) - Requeri
mento de preferência para votação do Destaque n,? 2373,
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de autoria (o Constituinte Luiz Gushiken. A indícacão é
para o Constituinte Plínio Arruda sampaio. -

Em votação o requerímento de preferência. (Pausa)
Aprovada a pre.lerêncía.

concedo a palavra ao Constituinte Plinio Arruda Sam
paio.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
_ Sr. Presidente, srs. Constituintes, a emenda do emi
nente Constituinte Luiz Gushiken refere-se aos serviços
públícos e à sua concessão.

Um dos campos em que poderemos ter um grande
avanço será no de respeito, por parte do funcionário pú
blico, ao cidadão. Uma das coisas que entristece nosso
País é a diferença de tratamento, numa repartição pú
blica ou num serviço público, deferido ao usuário comum
e àquele que goza de uma situação social privilegiada.
Suponho até que vários Constituintes aqui presentes já
sentiram que há brasileiros que são mais brasileiros
quando recorrem a um serviço público ou quando recor
rem a uma concessionária do serviço público.

O projeto do eminente Relator Bernardo Cabral esta
belece, num artigo singelo:

"Incumbe ao Estado, diretamente ou sob o
regime de concessão ou permissão, por prazo de
terminado e sempre através de concorrência pú
blica, a prestação de serviços públicos."

Entendemos que se pode ampliar essa conceituação e
traduzir, no texto constitucional, um espirito que sinto ser
comum na Casa: o de uma democracia respeitosa, serva
do homem comum. Penso que esta é uma opinião que
une pessoas dos mais variados matizes ideológicos.

De modo que gostaria de tomar um minuto dos Srs.
Constituintes para defender os princípios desta emenda,
que talvez ampliem um pouco o texto, mas que, na verda
de, trarão grande contribuição ao povo brasileiro.

A emenda diz, no seu art. 1.0:
"Os servíços públicos são um dever do Poder

e devem ser prestados, sem distinção de qualquer
natureza, a todas as pessoas, de acordo com os
regulamentos. "

Diz em seguida:

"São requisitos indispensáveis na prestação
dos serviços públicos a eficiência, a cortesia e a
modificade das tarefas."

Sou um homem mais velho e habituado a um texto
legal escrito de maneira diferente. Quando esta proposta
foi apresentada no meu partido, confesso que a palavra
"cortesia" me causou surpresa, porque fui criado no en
tendimento de que serviço público sempre deveria ser
cortês. Mas caí em mí, e cheguei à conclusão de que ele
não é sempre cortês. A realidade do homem comum, que
se serve de um trem de subúrbio, de uma companhia de
eletricidade e a ela se dirige para fazer reclamação quan
do tem uma conta mal lançada, não é a da cortesia; ao
contrário, é a da prepotência e da brutalidade.

De modo que seria bom que disséssemos, constitucio
nalmente, aos concessionários de serviço público que de
vem ser corteses com os usuários dos seus serviços.

Estabelece a emenda, em seguida:
"Os serviços públicos serão prestados, prefe

rencialmente pelo próprio Poder Público, através
das suas várias formas organizacionais, e, só ex
cepcionalmente e mediante licitação, pelo parti
cular."

E, finalmente, estabelece que em todo o serviço pú
blico haverá uma forma de participação popular através

de conselhos de usuários que possam exigir os princípios,
que aqui estão, de cortesia, de modicidade, etc.

Tenho certeza de que o nobre Relator Bernardo Ca
bral, que está inserindo nesta Constituição, sem dúvida,
princípios da maior importância - e que talvez por isso
esteja pagando um preço alto, cobrado por aqueles que
querem uma Constituição das elites - entenderá o sen
tido construtivo desta emenda e a ela não negará seu
prestigioso apoio.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra, para encaminhar contra, o Constituinte Gerson
Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Nobres
colegas, serei breve.

Em que pese todo o meu respeito pelas intenções do
Constituinte Luiz Gushiken em pretender inserir essas
normas de licitação na Constituição, gostaria de dizer que
S. Ex.a poderá obter todas essas conquistas na legislação
ordinária.

O princípio fundamental já está expresso no Ca
bral lI. Portanto, as diretrizes gerais ali estão. Os princí
pios inseridos na emenda do Constituinte Luiz Gushiken
não estão limitados - e isso é o mais importante para
rejeitarmos a emenda - no dispositivo do texto do emi
nente Relator. O que pretende o eminente colega é, no
vôo de pássaro de sua argumentação, introduzir seus prin
cípios básicos ideológicos, como o controle feito através
de conselho de usuários.

Em todas as medidas ríscaííaadoras - V. Ex.as podem
observar - contidas nas emendas oriundas dos eminentes,
bravos e lutadores companheiros do PT, V. Ex.aa verifica
rão que há um encaminhamento para a criação de con
selhos, ora comunitários regionais, ora comunitários mu
nicipais, ora comunitários estaduais, e, agora, conselho de
usuários, para contribuir na defesa do interesse do patri
mônio público e na fiscalização.

Muito bem. Vamos admitir até que tal idéia sirva
para esse tipo de procedimento administrativo no caso das
licitações, mas não cabe essa norma em uma Constitui
ção. A Constituição é feita de normas que delimitam as
demais, tanto quanto possível concisas, dotadas de prin
cípios básicos fundamentais. Nesse campo, nosso Relator
foi realmente muito feliz, porque, conciso, disse tudo.

Apelo, pois, aos eminentes Colegas para que votem
com o Cabral-lI, porque estaremos votando realmente um
princípio constitucional adequado a uma Carta política.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Antes

de dar a palavra ao Relator, por solicitação do Consti
tuinte Plinio Arruda Sampaio, chamo a: atenção dos Srs.
Constituintes para o fato de que a emenda aditiva do
Constituinte Luiz Gushiken não está sendo votada na
íntegra. No art. 2.°, que consta do documento, há um
parágrafo único, que foi retirado, e que diz:

"As tarifas nos transportes coletívos terres
tres não poderão representar, para a média dos
usuários, despesa mensal superior a 6% do sa
lário mínimo."

A parte final do § 1.0, também retirada, diz:
" . .. poderá ser extinta a quaquer momento por
nor razões de conveniência ou oportunidade, sem
direito a indenização."

Quanto ao § 3.° do art. 3.°, totalmente suprimido,
diz:

"Não serão subsidiados pelo Poder Público,
em qualquer medida, os serviços prestados por
pessoas privadas na forma dos §§ 1.0 e 2.° deste
artigo."
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Comesse esclarecimento, dou a palavra ao Relator
Virgíldo Távora.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presídente,
Srs. Constituintes, só mesmo a inteligência privilegiada
de que é dotado o eminente representante do PT, que
tão hem discursou aqui, poderia ter prendido nossa aten
ção, proporcionando-nos o 'enlevo de que sempre somos
possuídos por ocasíão de suas díssertações.

Entretanto, senhores, com toda a rudeza da expres
são, nós, que sempre temos procurado receber as emen
das dos colegas - somos acusados até de certa libera
lidade - não vemos como, neste momento, aquiescer em
receber 'tal proposição. Senão, vejamos,

Não vamos referir-nos a uma numeração que está
enganosa, não resta a menor dúvida. Vamos ao mérito.
Tudo o que aqui é pedido pode ser encontrado no art. 5.0 ,

por nós já aprovado. Vejamos o que diz o § 32 do art. 5.0 :

"É a todos assegurado o ddreito de petição
aos poderes públicos, em defesa de interesses ou
contra ilegalidade ou abuso de poder, bem como
a obtenção de certídões junto às repartições pú
blicas, para a defesa de direitos e esclarecimento
de situações, independentemente de pagamento
de taxas ou emolumentos e de garantia de ins
tância."

O que diz o § 47?
"Coneeder-se-á mandado de ãnjunção, obser

vado o ríto ;processual previsto em lei comple
mentar, sempre que a falta de norma regula
mentadora torne ínvíável o exercício das liber
dades eonstítucíonaís e das ;prerrogativas ine
rentes à nacionalidade, à soberania do povo e à
eídadanâa,"

E O § 53?
"Serão gratuitos o registro de nascimento e

de óbito, bem como os demais atos necessários
ao exercício da cidadania, cabendo ao Estado o
ônus respectivo, nos termos da lei."

O que diz o § 54?
"O Estado prestará assistência judiciária

gratuita aos que 'comprovarem insuficiência de
recursos para ter acesso à Justiça."

Iremos mais adiante, Se nos apresentassem uma lei
normativa, ainda seria aceitável, mas incluir na Cons
tituição, numa repetição monótona, incisos já apresenta
dos e aprovados por esta Comissão ...

Muito a contragosto, pelo respeito que temos ao
Constituinte Plinio Arruda Sampaio, damos parecer con
trário.

O SR. PRESIDENTE - (Jarbas Passarinho) - Passe
mos à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes 'Senhores Constituintes:
Carlos Mosconi, Cristina Tavares, Fernando Henrique
Cardoso, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto, Nelton
Frdedrich, Sigmaringa Seixas, Antonio Mariz, Jorge Hage,
Márcio Braga, Octávio Elísio, Uldurico Pinto. Vicente
Bogo, Vilson SOuza, Francisco Dornelles, Valmir Campelo,
José .Maurícío, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gas
tone Righi, Joaquim Bevílaequa, Luiz Salomão, Luiz Iná
cio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Aldo Arantes,
Fernando Santana e Beth Azize. Votaram NÃO os se
guintes Senhores Constituintes: Artur da Távola, Carlos
Sant'Anna, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coe
lho, Fernando Gasparian, Ibsen Pínheâro, José Fogaça,
José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Richa, José
Ulisses de Oliveira, Mário Lima, Nelson Jobim, Oswaldo

Lima Filho, Pimenta da Veiga, Antônio Britto, R'3nato
Vdanna, Rodrigues Palma, Severo Gomes, VirgUdásio de
Senna, Chagas Rodrigues, Daso Coimbra, Délio Braz,
João Agripino, Marcos Lima, Aloysio Chaves, Gilson Ma
chado, Christóvam Chiaradia, Geovani Borges, Eraldo
Tinoco, José Lourenço, Inocêncio Oliveira, José Jorge
José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís. Eduardo,
Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Ricardo Fiúza, Sandra
Cavalcanti, Aníbal Barcellos, Enoc Vieira, Jofran Frejat,
José Tinoco, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Vdrgílio
Távora, Adylson Motta, Bonifácio de Andrada e Adolfo
Oliveira. ABSTENÇÃO: Senhor Constituinte Jo.sé Paulo
Bisol.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 27 oonstítuíntes:
votaram NÃO 50 Constituintes; absteve-se de votar 1
Constitulinte. Total: 78 votos. O Destaque foi rejeitado.

Destaque n,? 4101-87 do Sr. Carlos Sant'Anna
- Emenda n.o ES-22935-4, do Sr. Nyder Bar
bosa, "que modifica o art. 231, § 2.° do Substitu
tivo n,v 1 (art. 197, § 2.° do Substitutivo n.? 2) ".
(419.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação requerimento de preferência para o Destaque n,v
4101, de autoria do Constituinte Carlos Sant"Anna. Trata
se de um substitutivo para o § 2.0 do art. 197.

Em votação. (Pausa) Aprovado. Concedida a prefe
rência.

Tem a palavra o Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, Brs. Constituintes, dispõe o SubstItutivo do
Relator Bernardo Cabral, no art. 197:

"Art. 197. As jazidas, minas e demais re
cursos minerais e os potencíaís de energia hi
dráulica constituem prQpriedooe distinta da do
solo, para efeito de exploração ou aproveita
mento industrial, e pertencem à União."

Seu § 2.0 dispõe:

"§ 2.° Ê assegurada ao proprietário do solo
a participação nos resultados das lavras; a lei
regulará a forma e o valor da participação."

A emenda do ilustre Constituinte Nyder Barbosa, que
destaquei para submeter à reflexão de V. Ex.as, dispõe
que a redaçao do § 2.0 , que acabo de ler, e que diz que a
indenização será feita na forma da lei, passe a ser a se
guinte:

"Ao proprietário do solo é assegurada parti
cipação nos resultados da lavra igual ao dízimo
do imposto cobrado na saída da substância mi
neral da mina. E a lei estabelecerá forma de in
denização por danos causados à propriedade do
superficiário."

Isto significa que do que se extrair da mina - ;101'
tanto, do subsolo - paga-se um imposto. O dono do solo
tem direito ao dízimo deste imposto e, também, na torma
da lei, a uma indenização pelos danos que a exploração
eventualmente causar ao próprio solo.

Por que a proposta? Será que ela inova? Não. A le
gislação brasileira em vigor estabelece exatamente isso
tanto que, desde 1967, por um reclamo que vem desd~
1946, a Constituição diz, em seu art. 168:

"Art. 168. As jazidas, minas e demais recue
sos minerais e os potenciais de energia hidráu
lica constituem propriedade distinta da do solo
para o efeito de exploração ou aproveitament~
industrial."
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Teixeira, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vilson Souza,
Ziza Valadares, Francisco Dornelles, Geovani Borges, Ino
cêncio Oliveira, José Lourenço, Oscar Oorrêa, Osvaldo
Coelho, Ricardo Fiúza, Annibal Barcellos, Enoc Vieira,
Jonas Pinheiro, José Tinoco, Ricardo Izar, Simão Sessim,
Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio
Távora, Adylson Motta, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevílacqua, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oli
veira Roberto Balestra, Haroldo Lima e Beth Azize. ABS
TENÇãO: Senhor Constituinte José Jorge.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 15 .Constituintes;
votaram NAO 63 Constituintes; absteve-se de votar 1 Cons
tituinte. Total: 79 votos. O destaque foi rejeitado.

Destaque n,? 2821·87 - Emenda n.o ES·24208·3,
do Sr. Farabulini .Júnior, "que adita o § 3.° ao
art. 231 do Substitutivo n.? 1 (art. 197, aditiva de
parágrafo do Substitutivo n,? 2)".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Requeri
mento de preferência para o Destaque n.o 2821, de autoria
do Constituinte Farabulini Júnior. S. Ex.a indicou para de
fender o destaque o Constituinte Gastone Righi. Submeto
a preferência à votação do Plenário. Os que estiverem de
acordo, mantenham-se como se encontram. (Pausa)

Aprovado.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gastone Righi.
Trata-se de emenda aditiva ao art. 197.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes. na condição de Líder de minha
Bancada e a pedído P. por indicação do Constituinte Fara
bulini Júnior, também do PTB, que se encontra em tra
tamento de saúde, devido a um derrame facial, encontro
me nesta tribuna.

A emenda do Constituinte Farabulini Júnior diz o se
guínte:

"Fica proibida a exportação de minerais estra
tégicos, a saber: tungstênio, ni6bio, manganês, na
sua forma bruta ou beneficiados. Sujeitam-se à
mesma disposição os fornecimentos de minerais
estratégicos, objetos de tratados, acordos, convê
nios e quaisquer outros no campo internacionaL"

A justificativa do ilustre Constituinte é no sentido de
que é imperioso reservar o manancial desses minérios para
a indústria nacional. .:m mais do que sabido que a índústria
de aços especiais tem esses minérios como insumos bási
cos. Presentemente, o mercado interno é carente e está
a braços com o esgotamento das reservas.

Ao legislador Constituinte cumpre resolver essa ques
tão. preservando a riqueza natural cuja duração não seja
muito longa em nível de reservas, como é o caso em tela.

Na condição, portanto, de Líder, faço a sustentação e
peço o voto dos ilustres membros desta comissão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, tem a palavra o Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Prezados
colegas, serei breve.

Em que pese à nossa admiração pelo ilustre Consti
tuinte Farabulini Júnior, um dos mais brilhantes colegas
desta Casa, gostaríamos de lembrar aos companheiros que
esta questão não é matéria de Direito Constitucional. Nada
tem a ver com a Constituição a proibição de exportação
de minérios, ainda mais quando o autor classifica os mine
rais estratégicos. O conceito de mineral estratégico é tran
sit6rio. O que hoje é um mineral estratégico, amanhã não
será mais. Conseqüentemente, o manganês, que pode ser
hoje um mineral estratégico, amanhã deixará de sê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede~se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Carlos Sant'Anna, Fernando Gasparian, José Ignácio Fer
reira, Oswaldo Lima Filho, Rodrigues Palma, Marcos Lima,
Vicente Bogo, Aloysio Chaves, Christóvam Chiaradia, Eral
do Tinoco, Luís Eduardo, Sandra Cavalcanti, Jofran Fre
jat, Darcy Pozza e Fernando Santana. Votaram NãO os
seguintes Senhores Constituintes: Ademir Andrade, An
tônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Cristina
Tavares, Egídio Ferreira Lima, Haroldo Sabóia, José Fo
gaça, José Geraldo, José Paul~ Bi~ol, José Richa, Márío
Lima Nelson Jobim, Nelton Fnednch, Paulo Ramos, Re
nato' Vianna, Severo Gomes, Bígmarínga Seixas, Virgil
dásio de Senna, Wilson Martins, Antonio Mariz, Chagas
Rodrigues, Délio Braa, Euclides SCalco, João Agripino,
Jorge Hage, José Costa, José Tavares, Márcio Braga, Miro

o seu § 3.° determina:
"§ 3.° A participação de que trata o pará

grafo anterior será igual ao dizimo do imposto
sobre minerais."

O que se pretende, portanto, é que ao imposto que se
paga pela retirada do minério do subsolo, o proprietário
do solo tenha direito a uma indenização que corresponda
ao dízimo do imposto, tal como é agora. Issto é muito
importante porque esse dízimo protege a mineração do
ferro e a exportação desse minério de que o Brasil é
grande possuidor de reservas e que tem na sua exporta
ção uma forma de dispor de divisas.

Assim, proponho a alteração da redação da emenda
do eminente Constituinte Nyder Barbosa, para que se
determine que a indenização ao proprietário do solo, do
resultado da lavra, tenha o valor de um dízimo, tal como
na Constituição atual. O 2.° Substitutivo remete essa ma
téria a uma futura lei, que, se demorar, poderá causar
problemas muito sérios não só à lavra, à pesquisa, como
à exportação de minérios, especialmente o minério de
ferro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Constituinte José Genoíno, para enca
minhar contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente em primeiro lugar, acho que o princípio consti
tucional deve ser preservado, deixando-se, à lei ordinária
a fixação do valor da participação, porque isso permitirá
maior'flexibilidade em relação ao tipo de minério, ao tipo
de desgaste do solo, em relação às reparações a serem
feitas. Acho que o nobre Constituinte Carlos Sant'Anna
poderá, perfeitamente, numa lei ordinária, atender melhor
às diferenciações, tanto em relação ao tipo de minério
como em relação ao tipo de desgaste que a exploração
produz. Neste sentido, acho que o texto deveria ser man
tido.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator, Constituinte Virgílio Távora.

O SR. RELATOR (Virgilio Távora) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, com todas as homenagens que pode
mos prestar ao Constituinte Carlos Sant'Anna, que de
fendeu brilhantemente a emenda do seu colega Cons
tituinte Nyder Barbosa, a Relatoria não tem a menor
dúvida e inclina-se pelo atual texto do 2.° Substitutivo
que me permito ler:

"É assegurado ao proprietário do solo a par
ticipação nos resultados da lavra. A lei regulará
a forma e o valor da participação."

Pensamos que não pode haver proposta mais clara.
A contragosto, somos contra a emenda.
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Assim, apelo para os colegas no sentido de que, em
nome da boa redação da Constituição, ofereçamos, como
uma pequena contribuição ao eminente Constituinte Fara
bulini Júnior, o texto do 2.0 Substitutivo do Relator Ber
nardo Cabral, que está muito melhor e mais bem redigido.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Relator Virgílio Távora.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,
Sr.as e Srs. Constituintes, apenas duas palavras. Esta emen
da é completamente inaceitável. Não há direita nem es
querda para dizer o contrário. O que é metal estratégico
hoje, amanhã não o será, e vice-versa.

O relator é contra.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre

sidente, a pedido do Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva,
retiro a emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirada
a emenda.

Destaque n.o 0184·87 - Emenda n.o ES·33278·3,
do Sr. Luiz Salomão, "que modifica o art. 232 do
Substitutivo n.O 1 (art. 198 do Substitutivo n.O 2)".
(420.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Reque
rimento de preferência para o Destaque n.o 184, de auto
ria do Constituinte Luiz Salomão.

Em votação. (Pausa) Aprovada.
Concedo a palavra ao Constituinte Luiz Salomão, para

defender sua emenda, substitutiva ao art. 198 do 2.° Subs
titutivo.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr. Pre
sidente, Sr.as e Srs. Constituintes, antes de mais nada,
cumpre louvar a relatoria pela redação dada ao art. 198,
que promove grande avanço na economia mineral deste
País, ao considerar privativa das empresas nacionais a
atividade mineradora em território nacional.

Isto torna uma realidade o princípio constitucional da
distinção entre a propriedade da superfície e a do subsolo,
tornando esta última de domínio da União.

Apenas dois aspectos, a meu juízo, mereceriam aper
feiçoamento nesse texto.

Primeiro, no sentido de reparar pequena injustiça que
se está cometendo contra pessoas físicas - geólogos, ga
rimpeiros etc. - que, segundo o texto, ficariam privadas
de obter autorização ou concessão para pesquisa e lavra.
Isto é particularmente importante no que diz respeito à
pesquisa, na maioria das vezes feita por pessoas físicas
não organizadas em empresas e que, por conseguinte, fi
cariam prejudicadas, caso o texto não fosse retificado nesse
ponto.

O outro aspecto da emenda aditiva parcial que esta
mos apresentando diz respeito aos prazos das concessões,
questão fundamental para a atividade minerária deste País.
De fato, as concessões, da maneira como são hoje admi
nistradas, nos termos do Código de Mineração, são perenes
e eternas, isto é, o concessionário ou o autorizado senta
sobre a jazida, não a explora - atuando portanto, em seno
tido contrário ao interesse nacional - e nada acontece,
porquanto a autoridade responsável, o Departamento Na
cional da Produção Mineral, não promove a cassação dessas
concessões.

O que estamos propondo é que no texto se acrescente
à expressão ". .. após concessão da União" a seguinte: " ...
por tempo determinado, no interesse nacional". É uma exi
gência das necessidades brasileiras no campo mineral. Ainda
somos grandes importadores de produto mineral, exata
mente por força dessa atitude lesiva ao interesse brasi
leiro que acabamos de referir e que nada significa em

matéria de risco na perda dessa vantagem De modo que
a expressão "por tempo determinado" VIsa a forçar os
contratos de concessão a terem um horizonte de tempo
definido, no qual o concessionário possa exercer sua ati
vidade de exploração mineral.

A outra parte, "no interesse nacional", contempla exa
tamente a questão estratégica abordada na emenda reu
rada anteriormente pelo Constituinte Gastone Righi, não
de forma rígida, como S. Ex.a propunha, mas de forma
flexível, como aquela aludida pelo Constituinte Virgílio
Távora, ao deixar claro que o que hoje é estratégico não
o será amanhã. E mais: a questão do valor estratégico de
um minério não está ligada apenas a sua carência, a sul'!
raridade no território nacional. Pode tratar-se de um mi
nério abundante, como o manganês ou o ferro, mas que
represente, na pauta das exportações brasileiras, um peso
enorme e que, portanto, deve ser explorado conforme o
interesse nacional.

A preocupação de alguns Constituintes é a de que a
introdução da expressão "por tempo determinado" possa
gerar uma ação predatória por parte dos mineradores.
Este é um risco que inexiste, na medida em que as con
cessões são acompanhadas de planos de lavra, os quais
têm de ser respeitados pelo minerador.

De modo que gostaria de especificar como ficaria o
texto: antes da expressão "realizado por empresas nacio
nais", acrescentar-se-ia: "brasileiros ou empresas nacionais".
Após a expressão "mediante autorização ou concessão.,
seria incluído "por tempo determinado, no interesse nacio~
nal". (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, concedo a palavra ao nobre Constituinte
Ricardo Fiúza.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIúZA - Sr. Pre
sidente, Sr.as e Srs. Constituintes, o eminente Constituinte
Luiz Salomão sugere uma pequena modificação no texto
do Relator Bernardo Cabral. Todavia, somos contrários à
proposta. Colocar prazo determinado na Constituição não
nos parece a forma mais adequada. O Sr. Relator no
art. 98, já prevê todas as hipóteses, quando diz "na f;rma
da lei".

É evidente que o problema mineral é complexo, mas
colocar o assunto nestes termos, na Constituição somente
inibirá o investimento. Dessa forma, fíca-se num~ situação
de insegurança quanto ao prazo de exploração de jazidas.

Opinamos, pois, pela manutenção do texto do Relator
Bernardo Cabral.

O SR. PRESID'ENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra à nobre Constituinte Beth Azize.

A SRA. CONSTITUINTE BETH AZIZE - Sr. Presiden
te, o autor da emenda, ilustre Constituinte Luiz Salomão
pede que eu me dispense de defender sua emenda. '

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Se V. Ex.a
d.esi~te de f~la~, fico obrigado a dar a palavra ao Cons
títuínte Jose Líns. V. Ex.a insiste em falar Constituinte
,José Lins? '

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sim, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS -- Sr. Presidente,
apesar de saber que precisamos ganhar tempo, gostaria
de lembrar que o texto do relator é sábio quando dit:

"O aproveitamento dos potenciais de energia
hidráulica e a pesquisa e a lavra de recursos e
jazidas minerais somente poderão ser efetuados
por empresas nacionais, mediante autorização ou
concessão da União, na forma da lei. .. n
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Ora, Sr. Presidente, não há maneira mais sábia do
que esta, de inserir essa matéria no texto da constituição.
Imagine V. Ex.a que, quanto à lavra está tudo certo, mas,
no que se refere à pesquisa, há um prazo determinado. E,
aí, o que acontece? Hoje, de acordo com a lei vigente, não
é permitido que alguém de posse de um alvará de pesquisa,
ou de uma autorização, o detenha para o resto da vida
ou pelo tempo que bem entender. Imagine, Sr. Presidente,
uma concessão da Eletrobrás, empresa, aliás, pública, para
aproveitar a Cachoeira de Paulo Afonso por tempo inde
terminado. Não Se faz uma instalação dessa natureza sem
amortização de 50 ou até 100 anos.

Somos contra a emenda, que é inócua, pois em nada
aperfeiçoa o texto da Constituição.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Permita-me, Sr. Presidente. Eu gostaria de fazer uma
observação.

Cada Presidente em exercício vem adotando - e tem
autonomia para fazê lo - certos procedimentos que se
estão tornando jurisprudência. Hoje, pela manhã, quando
presidia reunião desta Comissão o Constituinte Fernando
Cardoso, pelo fato de não haver um Constituinte para
encaminhar contra a matéria, outro não poderia fazê-lo
a favor. O Constituinte Brandão Monteiro também seguiu
essa, norma. Neste caso, dois oradores falaram contra. A
Constituinte Beth Azize havia desistido de pronunciar-se
a favor da emenda, no pressuposto de que não havia
outro Parlamentar in.scrito para encaminhar contra, uma
vez que a jurisprudência havia sido firmada. Tendo sido
esta desobedecida, peço a V. Ex.a compreensão para que
a Constituinte Beth Azize possa formular a defesa da
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Discordo
da formulação de V. Ex a A constituinte Beth Azize foi
ao microfone e desistiu de falar. S. Ex.a teve a oportuni
dade e não quis usá-la. Em conseqüência, concedo a pa
lavra 20 R·elator.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Permita-me, Sr. Presidente. Durante a votação do Título
VII - Da ordem Econômica e Financeira, vigorou esse
procedimento: só falariam dois Constituintes contra a
emenda, se dois a tivessem defendido. Agora, V. Ex.a que
bra a norma que começou a ser adotada na votação do
referido título.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
V. Ex.a que não dialogue com a Mesa. Ouvi V. Ex.a, e minha
deeísão está tomada.

Concedo a palavra ao Relator.
O EoR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,

o texto, embora sofra ligeiras modificações, é pratica
mente o me-smo. A relatoria fica com ele.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO Sr. Pre-
sidente, permita-me esclarecer ao relator que, apresentei
a emenda aditiva de duas expressões. S. Ex.a não estava
presente na hora em que defendi a proposição. Acrescento
as expressões "brasileiros", antes do termo "empresas
nacionais", e "por tempo determinado no interesse nacio
nal", após a palavra "União". Por conseguinte, não é
o mesmo texto

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Relator
já concluiu seu parecer, que foi contrário.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Sr. Constituinte Luiz Salomão, a emenda que me chegou
às mãos é modificativa e não aditiva. Se for aditiva par
cial da expressão "brasileiros' antes de "empresas nacio
nais", aprimora.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Agora a
Presidência fica em dificuldade. O documento apresentado
por V. Ex.a não contém ressalva alguma.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente
peço a palavra pela ordem. Desejo saber o que está em
votação. ,

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Creio que
seria de bom alvitre que o requerente de destaques e
emendas tivesse o cuidado de verificar se seus requerimen
tos foram devidamente assinalados pela Mesa. No mo
mento, por exemplo, estou em dificuldade, pois o reque
rimento diz apenas "emenda parcial". Ora, substitutiva
parcial não diz de quê! O Constituinte Luiz Salomão
afirma - e não temos razão de duvidar da sua palavra
que especificou no requerimento. Não consta, aqui, mas o
Relator já se pronunciou admitindo o equívoco.

Peço ao Sr. Relator que diga como fica a emenda.

O SR. IRELATOR (Bernardo Cabral) - A emenda,
que a relatoría acolhe, porque, em verdade, melhora o
texto, refere o seguinte: onde se lê "poderão ser efetuados
por empresas nacionais", leia-se - e é a sugestão do
Constituinte Luiz Salomão - "poderão ser efetuados por
brasileiros ou empresas nacionais". Quer dizer, ele ante
cipa a expressão "brasileiros ou empresas nacionais", re
pete "mediante autorização ou concessão da li"nião" e
inclui "contratado por tempo determinado, no interesse
nacional. na forma da lei".

Então, S. Ex.a introduz apenas duas expressões: "bra
sileiros" e "contratado por tempo determinado."

Ne.,te sentido, a relatoría acolhe a emenda de S. Ex a
(Palmas)

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Então,
devidamente instruída a Comissão, passo à tomada dos
votos.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Cristina Tavares, Egídio Fer
reira Lima Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gaspa
rian, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Fogaça, José
Ignácio Ferreira, osé Paulo Bisol, Mário Lima, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ra
mos, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Wilson Martins,
Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Délio Braz, Euclides
Scalco, João Agripino, Jorge Hage, José Costa, José Tava
res, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vicente
Bogo, Vilson Souza, Ziza Valadares, José Tinoco, Jarbas
Passarinho, Virgílio Távora, Adylson Motta, José Maurício,
Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva,
Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Roberto Balestra,
Haroldo Lima, Fernando Santana e Beth Azize. Votaram
NÃO os Seguintes Senhores Constituintes: Carlos Sant'
Anna, José Geraldo, José Richa, Pimenta da Veiga, Renato
Vianna, iRodrigues Palma, Márcio Braga, Marcos Lima
Aloysio Chaves, Cristóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Geo
vani Borges Gilson Machado, Inocêncio Oliveira José
Jorge, José Lins, José Lourenço, José Santana de V~scon
cellos, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Ri
cardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Anníbal Barcellos, João
Menezes Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Mozarildo Ca
valcanti Ricardo Izar, Simão Sessim, Darcy Pozza e Ger
son Peres. ABSTENÇãO do Senhor Constituinte José Luiz
Maia.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 53 Constituintes·
votaram NÃO 32 Constituintes absteve-se de votar i
Constituinte. Total: 86 votos. O destaque foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte João Menezes para uma
reclamação. '
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o SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, não discuto o mérito do que
agora foi votado, que talvez seja até mais abrangente: a
substituição da expressão "brasileiros" por "empresas na
cionais". Minha reclamação é no sentido de que a emenda
distribuída aos Constituintes foi a que está aqui, inte
gral. Não se deve continuar a fazer emendas, aí na mesa,
pois, ao final, não sabemos o que estamos a votar.

Já fiz reclamação nesse sentido, não sob a presidên
cia de V. Ex.a Isso não pode continuar. Caso contrário, não
teremos ordem nos trabalhos e acabamos sem saber o que
votamos, a continuar o hábito de se fazerem consertos e
emendas na mesa. Temos que votar a matéria distribuída,
mesmo porque os prazos para apresentação de emendas
já estão vencidos e não se pode, a todo momento, a
qualquer hora, alterar as coisas ao bel-prazer.

Esta, a reclamação.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A recla

mação de V. Ex.a colide com a decisão das lideranças e,
conseqüentemente, da Mesa. Sei que é a segunda vez em
que V. Ex.a trata do assunto. Aconteceu algo, agora, um
pouco diferente. Normalmenta, admite-se que a emenda
seja modificada - sobretudo em sentido supressivo, nunca
aditivo - em tempo oportuno. O tempo oportuno é antes
de anunciar-se a emenda, e disso se dá ciência elaramen
te a todos os Constituintes.

No caso, o Constituinte Luiz Salomão havia encami
nhado requerimento. Nele, S. Ex.a garante que fez o que
não constava da planilha, por isso foi aceito. Fica regis
trada a reclamação de V. Ex.a

Concedo a palavra ao Constituinte Ricardo Fiúza.
O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIÚZA - Agrade

ceria ao Sr. Relator que, em função dessa dúvida, nos
informasse como ficou o texto. Votei contra a emenda,
mas soube que foi suprimida uma parte. Então, sim, teria
votado a favor. Gostaria apenas de saber como ficou.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço ao
Relator que leia a emenda aprovada.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - A emenda
apenas acrescentou, eminente Constituinte, as expressões
"brasileiros" e "concessão da União por tempo determina
do no interesse nacional". Apenas isso. O restante foi
extirpado. O acréscimo apenas melhorou a redação.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO MENEZES - Sr. Rela
tor, permita-me apenas uma palavra a mais.

Não estou discutindo se está melhor ou pior. Reclamo
do fato de se esta consertaram emendas fora de hora e
de prazo, o que não está correto.

Mantenho minha palavra e meu protesto. Assim não
pode ser. Vi nas mãos de V. Ex.a emenda igual à que aqui
está, apenas riscada ·embaixo. Não me estou contrapondo
ao que foi aprovado, mas à maneira como foi posta a
questão.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
permita-me contraditar.

O eminente Constituinte João Menezes compareceu à
mesa, dizendo da sua insatisfação quanto à forma como
havia sido votada a matéria. E:l®liquei a S. Ex.a que o
eminente Constituinte Luiz Salomão - a exemplo do que
vêm fazendo todos os Srs. Constituintes - havia feito
ressalva na primeira página do seu destaque, e mostrei a
S. Ex.a que, dentro, estava ressalvado à parte. Como
S. Ex.a o eminente Constituinte João Menezes redobrou
sua insatisfação, eu lhe disse que o único caminho seria
reclamar a V. Ex.a, Sr. Presidente. O Relator nada tem
a ver com a questão. Apenas atém-se à decisão da Pre
sidência e a cumpre.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passemos
ao requerimento de preferência para votação do Destaque
n.O 7605, de autoria do Constituinte Christóvam Chiaradia.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo com a
preferência, permaneçam como se encontram. (Pausa)

Preferência concedida.
Dou a palavra ao Constituinte Christóvam Chiaradia.
O SR. CONSTITUINTE CHRISTóVAM CHIARADIA

Sr. Presidente, por solicitação do nobre Constituinte
Odacir Soares, que não é membro da Comissão de Siste
matização, requeri o destaque e a preferência, a fim de
que J, Comissão pudesse votar a emenda de S. Ex.a Entre
tanto, S. Ex.a aqui se encontra e solicita que proceda à
retirada da emenda, o que faço neste instante. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retiradas
a preferência e a emenda.

Destaque n.O 4394-87 - Emenda n.o ES
33279-1, do Sr. Ademir Andrade, "que substitui o
art. 233 § VI do Substitutivo n.o 1 (art. 198 do
Substitutivo n.o 2)". (421.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Reque
rimento de preferência para o Destaque n.O 4394, de au
toria do Constituinte Ademir Andrade, relativo à emenda
aditiva de parágrafo ao art. 198. Se for concedida a pre
ferência, explicarei melhor.

Os que estiverem de acordo com a preferência, perma
neçam como se encontram. (Pausa)

Preferência concedida.
Bolíeíto ao Constituinte Ademir Andrade, sem que isso

conste do tempo que lhe é devido, que dê explicações de
como fica sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, Srs . Oonstítuíntes, nossa emenda, na verdade,
é de todo um grupo de Constituintes - cerca de 140 
que discutiram conjuntamente essa questão. Portanto, é
uma emenda que, apoiada pelo MUP, PT, PC do B, PDT
etc., visa apenas a tirar da competência da União a con
cessão do aproveitamento de pequenos potenciais de ener
gia renovável. Ou seja, acrescenta um parágrafo ao art.
198 exatamente nestes termos:

"Não dependerá de autorização ou concessão
o aproveitamento de potencial de energia reno
vável de capacidade reduzida."

Quem vai determinar a capacidade reduzida é a lei,
porque o caput do art. 198 diz o seguinte:

"O aproveitamento dos potenciais de energia
hidrelétrica e a pesquisa e a lavra de recursos e
jazidas minerais somente poderão ser efetuados
por empresas nacionais, mediante autorização ou
concessão da União, na forma da lei. .. "

Portanto, será a lei que definirá a questão dessa ca
pacidade reduzida do potencial de energia.

Além do mais, Srs. Constituintes, a emenda atende
ao interesse dos pequenos e médios proprietários, que que
rem aproveitar nas fazendas, ou mesmo nos pequenos mu
nicípios, esse potencial para a irrigação ou para a pro
dução de energia elétrica. Ela dá mais liberdade de inicia
tiva e ainda contribui com o Governo, na medida em que
desestimula o consumo do óleo diesel, dos combustíveis
usados na energia mecânica, como chamamos, a energia
gerada por óleo, combustíveis importados etc.

l!: importante ressaltar que os pequenos potenciais de
energia; as pequenas usinas, as míníusínas, provocam
menos. ~mpacto amblen~al nas suas construções; podem
ser utílíaadas de maneiras múltiplas, por exemplo para
um melhor aproveitamento da pesca. Enfim há' uma
série de aspectos positivos em tirar-se do Est~do a atri
buição de fazer esse tipo de concessão. A intenção é fa-
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cilitar, é desburocratizar, é permitir que a iniciativa pri
vada tenha mais liberdade para aproveitar esses potenciais
de energia.

Trata-se de emenda bastante simples, pois que apenas
acresce um parágrafo ao artigo. Acho esta questão muito
clara e óbvio. Aliás, a proposta encampá o relatório ori
ginário da Comissão de Sistematização, o "Cabral Zero",
traz de volta ao 2.0. Substitutivo medida então aprovada
na Comissão temática e mantida pela Comissão de Sis
tematização.

Por tudo isso, pedimos o voto favorável dos membros
desta Comissão.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. pre
sidente, permita-me pedir um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, até me surpreende que essa idéia tenha partido
do movimento das esquerdas, eis que liberaliza a con
cessão de energia.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
V. Ex.a que não entre no mérito da questão. Quer V. Ex.a

um esclarecimento? Peça, pois, um esclarecimento.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sim, que
ro um esclarecimento. Desejo saber se esse § 1.0 comple
tará o art. 198, pura e simplesmente, com esta redação:

"Não dependerá de autorização ou concessão
o aproveitamento de potencial de energia reno
vável de capacidade reduzida."

Ele integra só o art. 198, pura e simplesmente. É isso?
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sim.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. pre-
sidente, posso falar contra a emenda?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Falará
contra, primeiramente, o Constituinte Ricardo Fiúza, a
quem concederei a palavra. V. Ex.a pode inscrever-se, por
que há ainda uma vaga para encaminhamento.

Tem a palavra o Constituinte Ricardo Fiúza, para
encaminhar contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIúZA - Sr. Pre
sidente mais uma vez retomo o caso da modificação.
Contra' a emenda não me insurjo, mas ocorre que ela
estava redigida, originariamente, com eaput e dois pará
grafos. Neste caso, não posso falar contra a emenda; vamos
aprovar a emenda.

Agora, tínhamos combinado com os companheiros do
PFL aprovar integralmente o Substitutivo Cabral. O fato
de sstarmos aprovando esta emenda não significa porém,
que estamos mudando de orientação. É a única exceção
que vamos abrir, porque a emenda foi modificada em ple
nário.

O sIt. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presi
dente, mas isso é questão ipterna do PFL. Peço a V. Ex.a
que coloque logo em votação a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - S. Ex.a
está usando do direito, Constituinte José Costa. S. Ex.a
está encaminhando a votação. Só que ao invés de enca
minhar contra, acabou encaminhando a favor.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Eu não sabia
que S. Ex.a estava encaminhando. Entendi que estava fa
zendo uma reclamação.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. pre
sidente, posso agora encaminhar contra?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Perdão,
Constituinte Gerson Peres. Antes falará a favor o Cons
tituinte Fernando Gasparian.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN 
Sr. Presidente, serei breve.

Na verdade, há alguns anos existe lei que dá liber
dade para o aproveitamento das pequenas fontes de energia
renovável. E a indústria de equipamentos para pequenas
usinas hidrelétricas cresceu muito no País nestes últimos
anos, em virtude de ter sido ,permitido por lei utilizar o
potencial de energia renovável, como é o caso da energia
elétrica. A emenda do Constituinte Ademir Andrade vem
permitir que esse procedimento, que se mostrou tão útil
nos últimos anos, continue; caso não seja aprovada, vol
taremos ao regime anterior, uma vez que ficará na Cons
titUição que qualquer aproveitamento de potencial de
energia elétrica depende de autorização do Governo Fe
deral. Então, voltaremos ao que ocorria há 4 ou 5 anos,
quando muitas cidades, pequenos proprietários, médias e
pequenas fazendas, em vez de poderem utilizar o seu
potencial hidrelétrico, eram obrigados a comprar gera
dores ou fazer grandes investimentos para transmitir
energia hidrelétrica a grande distância. Como resultado
disso, o País evidentemente despendeu muito mais recur
sos e divisas não só, às vezes, com esses equipamentos de
produção de energia elétrica, com motores a diesel, como,
inclusive, na importação de combustível. Por isso, é pro
fundamente desburocratizante e importante para a eco
nomia nacional seja incluída essa emenda na Oonsttíuí
ção, a fim de que não regridamos, não burocratizemos
ainda mais nossa economia.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Gerson Peres, para encaminhar
contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Prezados
colegas, peço a atenção de V. Ex.as.

Nesta Oonstítulnte deram ênfase muito grande à de
fesa do meio ambiente, à proteção das comunidades. Aqui
ouço isso todos os dias. Apavora-me a hipótese de que
nossa Constituição permita que se construam míní-hídrs
Iétrícas sem autorização ou concessão, ou seja, arbitra
ríamente, porque esses mananciais pertencem à socie
dade, às comunidades que vivem em torno deles. Então
qualquer capitalista que tenha maior poder econômico;
poderá fazer de um pequeno manancial hídrico uma usina
hidrelétrica, sem a autorização de quem entenda se ali
pode ou não ser implantada uma usina desse tipo. E pior
aínda, porque a emenda diz "capacidade reduzida" e não
remete para a lei a explicação sobre qual a quantidade
de quilowatts vai determinar essa capacidade reduzida.

Amanhã, por um ato de esperteza, aquele manancial
poderá gerar uma capacidade além daquela, reduzida, que
o espírito do eminente Constituinte Ademir Andrade prevê
para atender a pequenos empresários ou pequenas comu
nidades.

Faço, portanto, duas observações. Concordo com o
espírito 'e com o mérito, aliás dignos de louvor, da emen
da de autoria do ilustre Constituinte Ademir Andrade.
Mas, permitir-se que se faça nos mananciais naturais esse
tipo de empreendimento, sem autorização de um espe
cialista, para saber se ali pode ou não ser alocado um
empreendimento desse tipo, é muito perigoso. Abriríamos
as comportas para destruir a tese da defesa do meio
ambiente e da sociedade.

Por isso, voto contra, E pediria que os colegas refle
tissem, pois essa emenda não está bem escrita. De maneira
ampla, permite que se faça um empreendímento no meio
ambiente sem autorização de quem entenda ou do poder
competente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - T·em a
palavra o Relator.
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o SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Permita
me, Sr. Presidente. Desejo um esclarecimento do Relatar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Gostaria
de indagar ao Relator, antes de S. Ex.a emitir opinião. se
a emenda do Deputado Ademir Andrade reproduz na in
tegra o § 4.° do art. 1lY8 da Emenda oonstítucíonal n,v 1
de 1969, que diz o seguinte:

"§ 4.° Não dependerá de autorização ou con
cessão o aproveitamento de energia hidráulica de
potência reduzida."

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Deseja
V. Ex.a essa informação para esclarecimento em relação
ao voto?

O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA Exata-
mente. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Com a
palavra o sr, Relator.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. iPresidente,
Os Srs. Constituintes aprovaram aqui o inciso XVIII do
art. 20, que me permito ler:

"Compete à União:

XVIII - instituir sistema nacional de geren
ciamento de recursos hídricos e definir critérios
·de outorga de direitos de seu uso."

Nas outras Constituições não existia esse inciso. E
mais, ainda: qual é o objetivo? Evitar o avanço desorde
nado e danoso. Essa deliberação poderá ser tomada me
diante ordenamento legal que respeite os mananciais
d'água, o ambiente e o equflíbrío 'ecológico.

As Constituições referidas foram promulgadas em épo
cas em que a defesa do meio ambiente, do equilíbrio eco
lógico, praticamente inexistia.

O parecer do Relator, a contragosto, é contrário.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes'
Ademir Andrade, Aluízio Campos, Antônio Britto Artu~

da Távola, Egídio Ferreira Lima, Fernando Gadparian
Haroldo Sabó~a, José Gera1d?, José Richa, Mário-Lima;
Nelson oarneíro, Nelson JobIm, Nelton Friedrich Paulo
Ramos, Pimenta da Veiga, Renato Vianna, Severo 'Gome.s
Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Antonio Mari~
Euclides Scalco, João Agripino, Jorge Hage, José Costa,
José Tavares, Márcio Braga, Miro Teixeira, Octávio Elísio
Vicente Bogo, Vilson Souza, Ziza Valadares, Alceni Guerra;
Cristóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles,
Geovani Borges, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira JQ~é

Lins, José Lourenço, Luis Eduardo, Oscar Corrêa, O;valdo
Coelho, Ricardo Fiúza, Jofran Fr·ejat, Jonas Pínheíro, Mo
zarildo Cavalcanti, Ricardo Izar, Simão sessím, José Luiz
Maia, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz S'alomão, Fran
cisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevílacqua, Luiz Iná
cio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Lima e
F1ernando Santana. Votaram NÃO Os seguintes Senhores
Constituintes: Bernardo Cabral, Carlos sant'Anna, Cristi
na Tavares. Fer.nando Bezerra Coelho, F-ernando Lyra.
Francísco Pinto, José Fogaça, José Ignácio Ferreira, José
Paulo Bisol, Manoel Moreira, Oswaldo Lima Filho, Rodri
gues Palma, Wilson Martins, Ohagas Rodrigues, Défío
Braz, Marcos Lima, Ulduríeo Pinto, Aloysio chaves, Carlos
Chiarelli, Sandra Cavalcanti, Annibal Barcellos, José Ti
noco, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Adyl-

son Motta, Adolfo Oliveira, Roberto Balestra e Beth Azize.
ABSTENÇãO: Senhor Constituinte Paulo Pimentel.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 60 Constituintes;
votaram NÃO 29 Constituintes; absteve-se de votar 1 Cons
tituinte. Total: 90 votos. O Destaque foi aprovado.

Destaque n,? 2298-87 - Emenda nv 1P
10490-4, do Sr. Vladimir Palmeira, "que adita ar
tigo entre os arts. 308 e 309 do Projeto de Consti
tuição (art. 198 do Substitutivo n,? 2)". (422.a vo
tação)

O SR. PRES'IDENTE (Jarbas Passarinho) - Reque
rimento de preferência para votação do Destaque n.o 2298,
de autoria do Constituinte Vladimir Palmeira.

Em votação. (Pausa) Aprovada.

Chamo a atenção do plenário para o texto da emenda
de autoria do Constituinte Vladimir Palmeira, alterado em
tempo hábil. S. Ex.a retira da emenda, que está à disposi
ção doe V. Ex as, O final: " ... e de acordo das nações In
dígenas",

Tem a palavra o Constituinte Vladimir Palmeira.
O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA - Sr.

Presidente, minha emenda trata da mineração e da utili
zação do potencial hidráulico nas terras indígenas.

Todos sabemos como tem sido complexo 'e difícil o
tratamento doe tudo o que se refere à exploração econô
mica das terras indígenas. Assistimos a um processo anár
quico, sem direção, que não preserva nossas riquezas nem
tem servido ao Brasil. Entendemos que com essa emenda
a exploração das riquezas minerais em terras indígenas
passará a ser feita somente por empresas estatais, com
aprovação expressa do Congresso Nacional.

Qual seria o resultado, a vantagem? Em prímeírc lugar,
atender àqueles segmentos da população que estão em vias
de desaparecímento: os próprios índios. Segundo, eliminar
uma fonte de conflito e de anarquia social, em função da
disputa pela exploraçâo desse território econômico que
impede uma visão de exploração mais racional. Terceiro,
com a participação da empresa estatal, não haveria amea
ças à soberania nacional nessa região.

Também sabemos que os territórios habitados pelos
indígenas têm sido freqüentemente considerados áreas
onde não podem ser exploradas riquezas minerais. Em
nossa emenda garantimos a exploração dessas riquezas e
garantimos também que o Congresso tenha como perce
ber como esse processo se dá. Desse modo, o Congresso
terá uma síntese desse desenvolvimento.

Trata-se de emenda que serve à paz social e à sobe
rania nacional, contemplando a população indígena, que
certamente merece a atenção de cada um de nós e para
a qual posso, de consciência limpa, pedir o voto dos Srs.
Constituintes. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para uma
questão de ordem, concedo a palavra ao nobre Constituinte
José Fogaça.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presi
dente, peço a atenção do nobre Constituinte Vladimir
Palmeira para a seguinte questão de ordem.

S. Ex.a está apresentando uma emenda que isenta
atribuir exclusívamente a empresas estatais o direito de
aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica e de
lavra de jazidas minerais em terras indígenas com a qual
no mérito, particularmente, como Constituinte, concordo:
Apenas gostaria de propor a S. Ex.a ,e à Mesa que esta
emenda fosse deslocada para o capítulo que lhe é próprio
ou seja, o referente aos índios - Capítulo VIII dõ Titul~
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VIII, que, no art. 261, § 2.0, diz: "A exploração das ríquesas
minerais em terras Indígenas só ,pode ser efetivada com
autorização do oongressso Nacional". Bastaría, com a
emenda de V. Ex.a, acrescentar a expressão: ";potenciais
de energia hidráulica e por empresas estatais". Estaria
plenamente resolvida a questão.

Quero dizer a V. Ex.a, nobre oonstítuínte VI~dimir

Palmeira, que, se aprovada a emenda para ser ínserída no
capítulo que entendo próprio, o art. 198, tal como se en
contra, não haveria contradição. Diz o art. 198:

"O aproveitamento dos potenciais de energia
hidráulica e a pesquisa e a lavra de recursos e
[asídas minerais somente poderão ser efetuadas
por empresas nacionais ..."

Recorrendo-se ao art. 192, o que são en:pr~s~s nacio
nais? São aquelas que pertencem a pessoaa [urídícas, co~
capital sob controle incondicional e titularid.ad~ em ~er!l
tório hrasíledro, e mais as entidades de ~l!el~O público
interno - empresas estatais. Portanto, fICarIa para o
capítulo e o artigo próprios, a definição, .entroe empresas
nacionais que seriam aquelas que .d~ve~an; t.er a ~x
clusividade da exploração de potencíaís hIdr.aulico~ e Ja;
zídas minerais. Entre estas, V. Ex.a propona entao que
fossem as empresas estatais.

Trata-se apenas de uma questão de lógica de texto,
sem entrar no mérito da emenda de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas pa~sarinho) - Como se
tratou de questão de ordem, cabe a Mesa, em primeiro
lugar...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - A. questão
de ordem é dirigida, evidentemente, ao Sr. PreSIdente, e
a explicação é dada ao proponente da emenda. .

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Cabe a
Mesa exatamente responder à Questão ~e Ordem. Antes
que o Constituinte Vladimir Palmeira, CItado longamente
na questão de ordem, dê sua opinião, quero apenas caraJ
terizar que esta emenda foi recebida pela Mesa na votaçâo
deste artigo. votou-se uma pr,eferê.ncia para este artIf?'
Se V. Ex.a deslocá-la, atendel}do a sugestão do cons~
tuinte José Fogaça, ela não sera votada a~ora,.se~~,~?d~
a referência prejudicada . .p- matéria so se;l."1a. cu
qu~ndo tratássemos da .s~cçao referente aos índíos. Cabe,
'então, a V. Ex.a , a decisão.

O SR CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA - Sr.
president~, com base na mesma argumentaç~o ?-o nobre
constituinte José Fogaça, de que ~ ~rt. 198n~ Impede a
apresentação de minha emenda aditíva, eu pedíría que ela
ficasse nesse lugar específico, que trata exatamente da
mineracão, dos recursos hidráulicos. parece-l!1e ma~s. JUS~
to deste modo do que dar um tratamento mais genérico
questão indígena.

O SR. PRESIDENTE (J:::,rbas Passarinho) - Em su
ma, prosseguiremos na votação.

Para encaminhar contra, concedo a palavra ao Cons
tituinte Ricardo Fiuza.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIÚZA - S:. J;re
sidente sras, e Srs. Constituintes, o nobre ConstItumte
Vladimir Palmeira pretende restrj.ngir a atívídade da ex
ploração mineral nas terras índígenas exelusívamente a
empresas estatais. Ou seja;, .estatiza °.subsolo correspon
dente &5 áreas cuja superfície se constrtua em terra índí
gena - hoje 14% do território nacional.

A atividade mineradora envolve como pressuposto,
por exemplo, a fase de pesquisa..Essa fa~e constitui u~
outro risco, que se aproxima do nsc? lotéríco, ~r ..P.resl
dente, além de exigir elevados investImen~os. Nao e J~sto
nem razoável incumbir os Estados desse onus! ~m preíuí
zo do atendimento social, que tanto esta a exigir no cam-

po da saúde, da habitação e da assistência médica em
geral.

É de se lançar uma indagação: de onde viriam os re
cursos sociais para tais atividades de extremo risco? A
resposta não pode ser outra: do bolso do contribuinte.

Em resumo, na atribuição que consagra ao Congresso
Nacional o direito de autorizar atividade de exploração
mineral em terra indígena, teremos já a garantia de que
os interesses dos índios serão integralmente mantidos. Is
to foi aprovado no art. 55. A poupança privada deve ser
canalizada para uma atividade produtiva, colaborando
para o desenvolvimento do Pais, inclusive e sobretudo, Sr.
Presidente, para a melhoria das condições da população
indígena que, em função de uma ,política demagógica, es
tá à mingua. Ao Estado deve ficar reservada a função
que lhe é própria. Basta de tanto íntervencíonísmo esta
tal e de tanta ineficiência! O Estado não tem que correr
o risco da atividade de pesquisa.

Sr. Presidente, devemos, sem dúvida, manter o texto
do Relatório Bernardo Cabral. É um texto orgânico, que
segue toda uma seqüência e que foi exaustívamente de
batido.

Nossa opinião é contrária à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo

a palavra ao Sr. Constituinte Octávio Elisio.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, venho encaminhar a favor da
emenda, e o farei rapidamente.

Em primeiro lugar, devo dizer que acho próprio que
o assunto seja tratado aqui, no título referente à Ordem
Econômica, eis que a emenda do Constituinte Vladimir
Palmeira corrige uma impropriedade grave do texto, no
que se refere à mineração em terras indígenas.

O texto do Relator estabelece que o Congresso Nacio
nal autorizará a atividade mineradora em terras indíge
nas. Quem autoriza a atividade mineral é o Departamen
to Nacional da Produção Mineral. Caberá ao Congresso
estabelecer critérios para isso, pelos quais seria aprovada
ou não a atividade mineradora em terras índígenas.

Há aqui uma questão técnica que me parece da maior
importância e que a Emenda Vladimir Palmeira corrige
com muita propriedade. Não cabe ao Congresso Nacional
autorizar a atividade mineral. Quem o faz é o Departa
mento Nacional da produção Mineral. Cabe ao Congresso
estabelecer critérios e aprovar isso.

Em segundo lugar, se há esse equívoco no Projeto
Cabral, temos de ressaltar aqui duas de suas inúmeras
vantagens, para fazer justiça ao Relator Bernardo Ca
bral: valoriza, de um lado, a questão indígena, com um
capítulo próprio, e valoriza a questão ambiental. Bernar
do Cabral dá uma dimensão maior não apenas à natureza,
mas a ela agrega uma dimensão nova e maior, a cultural.

Na realidade, toda atividade econômica tem o com
promisso de preservar o meio ambiente natural e o cultu
ral. Ora, se estamos falando em mineração em terra indí
gena, aqui, mais do que em qualquer outro lugar, é fun
damental que se tenha um efetivo compromisso com a
preservação do meio ambiente nas suas dimensões natu
ral e cultural, porque ninguém mais do que o índio tem
uma relação com a natureza, que vai muito além da rela
ção que nós, homens ditos civilizados, temos com o meio
ambiente. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar,
a regulamentação da atividade mineradora - por sua na
tureza agressiva ao meio ambiente - tem de preocupar
se com a preservação do meio ambiente natural e cultu
ral. Por que uma empresa estatal? Porque pressupomos
que, a partir dessa Constituição, a empresa estatal não
será apenas aquela que tem a propriedade das suas ações
na mão do Estado. Pressupomos que ela seja uma empre-
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sa transparente, cujos destinos sejam objeto do debate e
da avaliação popular. Será uma empresa fundamental
mente pública e, portanto, deverá ter um efetivo compro
misso, um especial cuidado com a atividade mineral.

Eminente Constituinte Ricardo Fiuza, isso não repre
senta estatização. Não esqueçamos que o subsolo é pro
priedade da União, é dado a particulares por concessão e,
portanto, nesse caso específico, apenas se pressupõe que
essa concessão se faça por uma empresa estatal, da qual
se exigirá o cuidado que a atividade mineradora em terra
indígena efetivamente exige. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREffiA LIMA
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
uma questão de ordem, tem a palavra o Constituinte Egí
dio Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREffiA LIMA 
Sr. Presidente, na planilha, a emenda do constituinte
Vladimir Palmeira consta como emenda aditiva e, eviden
temente, o art. 198 do projeto é genérico, englobando to
dos os casos de aproveitamento dos potenciais de energia
hidráulico, a pesquisa e a lavra. A emenda se reporta
apenas às reservas em terras indígenas. Se é aditiva, que
ro saber como ficará, ou seja, se fica o texto ou se a
emenda é acrescida como parágrafo. l!: preciso que fique
claro para a votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A ques
tão de ordem levantada por V. Ex.a, no meu entender,
tem procedência. É aditiva exatamente aos arts. 308 e
309 do projeto, mas parte dela já está contida no 2.°
Substitutivo. Minha interpretação, no caso, é que, em ver
dade, a emenda não é aditiva, mas modificativa, porque
até onde se lê, no art. 198, isto é, que o aproveitamento
dos potenciais de energia hidráulica, a pesquisa e a la
vra de recursos e jazidas minerais somente poderão ser
efetuadas por empresas nacionais, o que S. Ex.a deseja é
que o seja somente por empresas estatais.

Ela modifica a redação e não adita, pois não poderia
aditar aquilo que, na verdade, conflita. Acho que se a
emenda tiver êxito, irá substituir o art. 198.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREffiA LIMA
Irá substituir uma disposição genérica para todos os ca
sos de lavra e exploração mineral por particular. Por
isso o Constituinte José Fogaça queria a transferência
dessa emenda para a seção própria.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Inocêncio Oliveira, para encami
nhar contra a emenda.

O SR. CONSTITUINTE INOCÉNCIO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, pela emenda em exame
nota-se que o que pretende o nobre Constituinte Vladimir
Palmeira já está consubstanciado no capítulo próprio do
Substitutivo do ilustre Relator Bernardo Cabral, ao tratar
do Capítulo VIII - Dos índios. Ele diz claramente, no
art. 261, § 2.°:

"A exploração das riquezâs minerais em ter
ras indígenas só pode ser efetivada com autori
zação do Congresso Nacional, ouvidas as comuni
dades afetadas, '6 obriga a destinação de percen
tual sobre os resultados da lavra em benefício das
comunidades indígenas e do meio ambiente na
forma da lei."

Ora Sr. Presidente, o texto do ilustre Relator é muito
mais co'mpleto do que o do nobre Constituinte. Assim
sendo achamos que a emenda do nobre Constituinte
Vladil~ir Palmeira trata de um assunto que prejudica
sobremodo os interesses de nosso Pais, porque fala em
aproveitamento dos potenciais de energia hidráulica,
quando se sabe que o Brasil tem grande necessidade desse

tipo de energia, por ser de baixo custo, Não se justifica
inserir no texto constitucional dispositivos que bloqueiam
a exploração desses recursos.

Além do mais, todos sabemos que o indio é tutelado. O
O parágrafo único do art. 198 do texto do ilustre Relator
Bernardo Cabral trata também desse assunto, ao dizer:

"As autorizações e as concessões previstas
nesse artigo não poderão ser cedidas ou transfe
ridas, total ou parcialmente, sem prévia anuência
do poder concedente."

Votamos contrariamente e conclamos o Plenário a
também fazê-lo, com relação à emenda do ilustre Consti
tituinte Vladimir Palmeira.

O SE. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator, Senador Virgílio Távora.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,
por mais simpatia que tenhamos pelo autor da emenda,
permitimo-nos fazer algumas considerações, às quais gos
taríamos que o Plenário destinasse um momento de sua
atenção.

Inicialmente, queremos dizer que este assunto, a nosso
ver, se situaria exatamente no art. 261, § 2.°, que seria
modificado ou não, de acordo com o que fosse obtido.
Ele trata, justamente do índio e das terras indígenas.

Quanto ao mérito, que digam os garimpeiros de Serra
Pelada como as estatais tratam bem as pessoas que já
possuem terra por lá. É um exemplo claro; houve a esse
respeito até uma CPI no Senado.

Não estamos convencidos de que, se uma empresa for
nacional, dentro do espírito aqui apresentado, vá tratar
pior a questão do que a nossa grande estatal do setor,
que deu exemplo justamente do contrário. Mais ainda,
srs. Constituintes: aprovada esta emenda, dificilmente
conseguiríamos torná-la compatível com o art. 198, já por
nós aprovado.

Portanto, somos contra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarínhoj - Pas
samos à votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Almir Gabriel, Artur da Távola Cristina
Tavares, Fernando Lyra, Francisco Pinto Haroldo Sabóia
João Herrmann Neto, José Ignácio Fer;eira, José PauI~
Bisol, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelton Friech'ich Os
waldo Lima Filho, Paulo Ramos, Renato Vianna Sev,ero
Gomes, Bígmarínga Seixas, Vírglldásío de Senna 'Antonio
Mariz, Chagas Rodrigues, Jorge Hage, José Co'sta José
TavareS, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Uldurico 'Pinto
vícente Bogo, Vilson Souza, Alceni Guerra, José Maurício'
Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco Rossi Lui~
Ir:ácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo
LIma, Fernando Santana e Beth Azize. Votaram NÃO os
seguintes Senhores Constituintes: Aluízio Campos An
tônio Britto, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna Egídio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, José 'FOgaça
José Geraldo, José Richa, José Ulísses de Oliveira Manoei
Moreira, Rodrigues Palma, Wilson Martins DéÍio Braz
João Agripino, Márcio Braga, Marcos Lima, 'Ziza Valada~
res, Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli, Christóvam Chia
radia, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, Geovani Bor
ges, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira José Lins José
Lourenço, José Santana de Vasconcellos, Luís Ed';'ardo
Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ricard~
Fiúza, Sandra CavaLcanti, Annibal Barcellos Jofran
Frejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Mozarildo Cávalcanti
Simão sessím, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Pas~
sarínho, José Luiz Maia, Virgílio Távora Adylson Motta
Gastone Righi, Joaquim Bevilácqua, Ad'Ülfo Oliveira ~
Roberto Balestra.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 39 Constituintes;
votaram NÃO 51 Constituintes. Total: 90 votos. O Des
taque foi rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Preju
dicada, em seguida, a emenda para a qual se pede prefe
rência para votação de destaque, do Constituinte José
Lins.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte José
Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOS}j') LINS - Sr. Presidente,
esta emenda é exatamente igual à do Constituinte Ademir
Andrade e está visivelmente prejudicada. Porém, quero
salientar que fico satisfeito em ter pelo menos um ponto
de vista em comum com o nosso querido Ademir. Acredito,
até, que isso já seja fruto da abertura do Gorbatchev, da
Glasnost. }j') bem possível que o sej a. . ..

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A provo
cação fica por conta de V. Ex.a

IV - SUSPENSAO DA REUNIAO
O PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Presidência

vai suspender os trabalhos, convocando os Senhores Cons
tituintes para a continuação da presente reunião, amanhã,
10-11-87, às 09:00 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 10 DE DEZEMBRO DE 1987 (1)

Presidência dos Srs. Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente; Brandão Monteiro, Segundo-Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIAO
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo

número regimental, declaro reaberta a reunião.

11 - EXPEDIENTE

OFíCIOS
Do Senhor Líder do PFL:

Ofício n.a 302/87 - PFL
Brasília, 10 de novembro de 1987.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Excelência, para os devidos fins,

que o Deputado Arnaldo Prieto acha-se ausente desta
Capital.

Em conseqüência, e eom o retorno do _Deputa.do
Francisco Benjamim aos trabalhos da ocmísaão de SIS
tematização, passo a subst~tuir o primeiro, como membro
efetivo, na referida oomíssão.

Valho-me da oportunidade para re~ovar~ Vossa Ex
celêneía protestos de alto apreço e eonsíderação, - Depu
tado José Lourenço, Líder do PFL.

Brasília, 10 de novembro de 1987.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

Senhor Presidente:
pelo presente comuníco a V. Ex.a que o Deputado

Mendes Thame, téndo retornado a esta ÇJa~ital, so.licita a
sua reintegração como titular desta ComlSSaode SIStema
tização.

Atenciosamente, Inocêncio Oliveira, Líder em exerci
cio do PFL.

111 - COMUNICAÇõES
Do Senhor Constituínte José Fogaça:
O SR. RELATOR (José Fog8lça) - Sr. Presidente,

peço a palavra pela ordem,
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a

!palavxa o nobre Relator, pela ordem.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,

hoje é o dia 10 de novembro. Não poderíamos, neste
momento grave, difícil da vida nacional, neste momento
'complexo e decisivo dos trabalhos desta Assembléia Na
cional Constituinte, deãxar de, na 'abertura dOS' II1OSS0S
traoalhos de hoje, convocar os 93 integrantes desta Co
missão de Sistematização a um breve momento de re
flexão: estamos relembrando os 50 anos da instalação
do EstBido Novo.

Foi um goLpe militar que fez romper as estruturas
democráticas neste País. Getúlio Vargas, cercado de Ge
neraís, implantou a ditadura do Estado Novo em 37.
Todos nós gostamos de lembrar Getúlão Vtrgas não como
o ditador de 37, mas como o estadista de 50.

O importante é que saibamos l-embrar neste dia, nes
te momento, nesta hora, que um processo de transição
democrática nem sempre desemboca, necessariamente,
numa democracia. O Brasil de 32, depois da Revolução
Constitucionalista de 34, da sua Assembléia Nacional
Constituinte, vivendo, como vivia, naquele momento, um
processo de transição, acabou desembocando num regã
me autoritário, num regíme ditatorial

Os exemplos dos povos da América Latina têm sido
pouco dessemelhantes, A Argentina, que saiu em 67 para
uma ditadura militar, que em 73 rtomou a democracia
com o governe de Héctor Oámpora, de Juan Domingo
Perón e de Isabellita Perón, viveu '11m processo de tran
sição traumátíco, que acabou desembocando numa dita
dura mais sanguinária e mais feroz do que aquela que
vigorava anteriormente.

É fundamental, é ímprescíndível 'que os Membros
desta' Comissão de Sistematiz8lção façam uma reflexão
sobre a gravidade -e sobre 'as diflÍculdades dos momentos
que estamos vivendo. Graves ameaças e enormes pres
sões !pairam sobre esta Assembléia Nacional Constitu
inte.

Em 1937, há '50 anos, o P,ais foi vítima da imposição
autoritária de uma Constituição, a oonstatuíção outor
gada de 1937, a famosa, a ramígerada "Polaca".

A RelatorLa - o Relator Bernardo Cabral e seus in
tegrantes - tem sido insistente e pertínaa no sentido
de levar avante um processo de construção do consenso
democrático. Não faremos uma Constituição de vence
dores e derrotados, não faremos sequer uma ConstitUlÍ
ção da maioria que esmague 'as minorias. Faremos uma
Constituição que expresse o consenso, que expresse o
pensamento amplo, dominante dai sociedade orasüeíra,
para enfrentarmos as forças obscurantistas, retrógradas
de um lado, e 'as forças írresponsáveís, de outro. Cabe
nQS esta eefíexão e este momento de convoeaeão a um
gesto de maturidade. Que esta Constituição seja a ex
pressão do consenso, do equilíbrio, de uma concepção real
e verdadeira da sociedade brasileira, para que não se
reprodusa na: mstória do Brasil aquilo que vivemos em
10 de novembro de 1937.

Não façamos desta Constituinte um aparelho para
que, de um 1000, se Imponham ,revoluções que a soeíe
dade brasileira não conquistou e que, de outro, não se
ibente impedir os avanços e as mudanças que se fazem
necessárias. Sejamos fiéis ao nosso momento e sejamos
fiéis à nossa verdade.

Era 'esta, Sr. Presidente, a intervenção que gostaria
mos de fazer, neste momento, em nome da Relatoria.
(Palmas)
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o SR. PRESIDENTE (,Aluízio Campos) - 'I1em a
palavra, pela ordem, o Constituinte João Agripino.

O SR. CONSTITUINTE JOAO AGRIPINO - Sa.-. Pre
sidente, Srs. Constituintes, dando seguimento ao que
acabou de afirmar o álustre Sub-relator José Fogaça,
quero dizer a este Plenário que ontem ouvi inúmeras
vozes se levantarem contra a decisão do Tribunal Fe
deral de Recursos, que reconsiderava o despacho liminar
concedido à empresa Autolatina. Quero dizer, Sr. Pre
sídente, Srs. Constituintes, que nesta hora o Poder Judiciá
do não .node nem deve ser alvo de críticas desta oomíssão,
porque temos plenas condições para legislar sobre ele. A
decisão foi uma decisão isolada que não pode atingir o
Tribunal F1ederal de Recursos. E vou mais adiante, Sr.
Presidente: o prolator da decisão é um Minist.ro nomeado
ao apagar das luzes do inesquecível Governo Figueiredo.
Esse cidadão, no seu currículo, não tem exercido nenhum
de cargo na Magistratura e o que consta do seu currículo
de advogado não o credeneía para o 'cargo para o qual
foi nomeado. S. Ex.a tem no seu 'currículo a nota de que
para chegar lá tinha sido, primeiro, assessor do Se'rviço
Nacional de Informações, e, depois, Ohefe da Assessona
Jurídica do SNI, chefiado rpelo então General Octávio
Medeiros.

Portanto, a decisão de reconsideração prolatada por
esse Ministro, que atinge certamente o Tribunal Federal
de Recursos, é fruto de alguma; trama, porque primeiro
S. Ex.a negou a liminar e depoís reconsiderou a decisão.
Certamente tomou a primeira deeísão impensadamente,
e derpois, alvo das pressões, sobretudo das do seu ex
chefe que está nos jornais e noticiários, e que tenta de
sestabilizar o atual Governo, S. Ex.a reconsiderou a sua
decisão e deu à Autolatína o dlireito de praticar preços
contrariamente à política do Governo.

Era o que tinha a registrar, Sr. Presidente. (Palmas)
O aR. PRESIDENTE (Alusíío Campos) - 'I1ema

palavra o Constituinte Adolfo Oliveira.
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.

Presidente, procurarei ser muito breve.

Não nosso deixar de regãstrar aqui o meu protesto
mais veemente contra a deturpação escandalosa do que
ocorre 'aqui na Comissão de Sistematização feita por um
noticiário de nome e tradição, o Jornal do Brasil - O
jornal de Nascimento Brito, no qual temos uma das maio
res glórias do jomaüsmo brasileiro, o grande Carlos Oas
telIo Branco, o jornal que tem a dirigi-lo em Br,asília
Luiz Orlando Carneiro, que tem a pontificar nas suas
'colunas 'Uma figura que nos anima a acreditar na nova
geração de [ornalístas políticos desse País, que é Ricardo
Noblat; e no entanto, apócrifa, ou 'anônima, surge hoje
nas colunas do Jornal do Brasil uma coisa que jamais
esperei ler na minha vida: 'a acusação de que a emenda
de definição da e!l11lPresa nacional, que ontem a Comis
são de Sistematização houve por bem rejeítar, fosse uma
emenda para proteger multínacíonaís.

Ora, Sr. Presidente, a minha emenda pode ser acusa
da de radical, para isso peço o testemunho e o depoi
mento de toda! a Casa. O meu colega WladinUr Palmeira
dísse que a emenda 'era radical e que poderia espantar
investimentos 'e aplicações no País. A minha emenda era
o único que defendia a definição na letra da oanstituição
do que seja, uma empresa brasileira, uma empresa nacío
nal, com capital exclusivamente brasileiro.

Agora, Sr. Presidente, abro os jornais e vejo isso.
Abro o Jornal do Brasil e vejo dsso, É desalentador! Mas
'espero, ainda, que o mais rápído possível - amanhã 
o jornal do Brasil retifique o erro em que incidiu.

A minha emenda não foi aprovada, mas não o foi
porque não fez parte de 'Um acordo de Lideranças, e

ninguém, nesta Casa, poderá colocar em dúvida a ldsura
e a correção da deüníção que eu propunha como aquela
que maís interessa ao nosso País, ao Brasil.

Era: o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) Muito

obrigado a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presí
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o Constituinte José Genoíno, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOS:ÉJ GENOíNO - Serei
breve, Sr. Presidente,

Não poderia deíxar de me manifestar em apoio à
colocação do nobre Constituinte José Fogaça. Entendo
que é muito importante esta lembrança, e palia aqueles
que lutam para farer a História, ela não é o passado,
mas é, principalmente, o presente e o futuro, porque traz
os ensinamentos e os elementos essenciais para enten
dermos o presente.

A História do Brasil está cheia de altos e baixos, de
curvas e grandes veredas, na luta pela liberdade política.
Tem havido períodos de autoritarismo, de regime repressi
vo, de regime militar. intercalados por períodos em que a
democracia política não avança e não se materializa para
incorporar as grandes multidões no exercício pleno das
suas liberdades individuais e coletivas.

Inclusive, essa questão é muito importante, porque um
dos temas centrais desta Constituinte e da futura Consti
tuição é, exatamente, ver se vamos ter condições, força
e respaldo junto à população para consagrar o exercício
pleno da cidadania, tanto ao nível individual como coletivo,
principalmente para este povo, que sempre foi tutelado, seja
através de repressão, seja através de uma espécie de "deus"
que vem como salvador, ou através de clientelismo, ou
através da repressão violenta. Nunca este povo pôde exer
cer a plenitude de sua cidadania e é importante lembrar
essa questão, por ser um dos termas essenciais da futura
Constituição, principalmente nos dias atuais.

Por isso, é muito importante, muito atual, a lembran
ça do Constituinte José Fogaça.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Constituinte Francisco Dornelles, que havia pedido
a palavra antes de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, queria fazer uma indagação: se já foi instituído o
"pinga-fogo" na Comissão de Sistematização, porque se foi
vou-me inscrever também.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra, pela ordem, o Sr. Constituinte Francisco Dornelles.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES _
Sr. Presidente, o que caracteriza o regime democrático é
essa independência dos Poderes e o que caracteriza uma
sociedade aberta é o direito que tem cada cidadão ou cada
empresa de dirimir no Judiciário suas pendências com o
Executivo.

De modo que, no que pese o maior respeito pelo Cons
tituinte João Agripino, não posso conceber os ataques por
S. Ex.a feitos, nesta Comissão, a um Ministro do Tribunal
Federal de Recursos por uma decisão tomada no exercício
de suas funções.

. <? SR. ~RESI:o.ENTE (Aluízio Campos) - Esta Presi
dêncía deseja mamfestar-se, o que já tem sido feito por
outros Membros da Mesa que atuaram no momento em
que foram apresentados protestos, contra o que se consi
dera uma campanha de certo modo orquestrada e intensa
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para diminuir a importãncia e o conceito da Assembléia
Nacional Constituinte e desta Comissão.

Também quero congratular-me com as palavras do
Constituinte José Fogaça, inclusive porque recebi a minha
primeira cassação há 50 anos, quando exercia a deputação
estadual no meu Estado e quando a Constituição "Polaca"
dissolveu todas as Assembléias Legislativas naquela época,
impondo o regime autoritário do Estado Novo. Depois isto
viria a ocorrer em 1965, em conseqüência do último golpe
de estado verificado em 1964.

Então, estamos realmente dando um exemplo de que
se pode operar a transição através de processo pacífico,
legal, por transformações de ordem legislativa, estabelecen
do uma nova ordem institucional, sem precisarmos recor
rer a golpes militares para fazer a mudança das ínstítuí
ções. (Pausa)

IV - ORDEM DO DIA

VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTITUIÇãO
TíTULO VII (Continuação)

Destaque n.o 5173·87 - Emenda n.O ES·34489·7
(em parte), do Sr. José Lins, "que modifica o Tí
tulo VII do Substitutivo n,? 1, especialmente o
art. 233 e inciso da Emenda (art. 199 do Substitu
tivo n.o 2)".

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passamos,
agora, ao requerimento de preferência para destaque do
Constituinte José Lins.

O Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma
necer como se encontram. (Pausa)

Aprovado o destaque.
Tem a palavra o nobre Autor, para o seu encaminha

mento. O destaque refere-se ao art. 199; a Emenda é de
n.? 34489.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
srs. Constituintes:

Com certa humildade, venho apresentar esta emenda.
Não se trata, Sr. Presidente, de nenhuma matéria polêmica,
nem ideológica, nem mesmo de interesse econômico. Diz
respeito à proposta substitutiva do art. 199 do texto do
Substitutivo 2 sobre o monopólio do petróleo.

Sr. Presidente e Srs. Constituintes, esta sugestão é
apenas uma matéria talvez de redação. Ela versa sobre o
seguinte:

"Constituem monopólio da União:
I - a pesquisa e a lavra das jazidas de petró

leo e outros hidrocarbonetos fluidos, gases raros
e gás natural ... "

Sr. Presidente, sobre os gases raros há uma total im
possibilidade de monopól~o, porque esses gases estão dís
seminados no ar. Na realidade, existem em pouca quantí
dade foram descobertos de modo indireto, e acredito que
O m~nopólio sobre gases raros dificilmente poderia ser
cumprido. Torna-se, portanto, um tanto esdrúxulo falar
sobre isto.

Quanto à expressão "e gás natural", evidentemente
já está íncluída no texto, quando se menciona os "hidro
carbonetos fluidos", que são os líquidos e gasosos.

A minha sugestão, então, suprime a expressão "gases
raros e gás natural" no item I.

O item II permanece com a mesma redação:
"a refinação do petróleo nacional ou estran

geiro."

O item III diz:
"a importação e exportação dos produtos pre

vistos nos incisos I e lI."

Permanecem como estão.
No item IV

"o transporte marítimo do petróleo bruto de
origem nacional ou de derivados de petróleo pro
duzidos no País, e bem assim o transporte por
meio de condutos, de petróleo bruto e seus' deri
vados, assim como de gases raros e gás natu
ral. .. "

Sr. Presidente, a redação que sugiro é simplesmente:
"O transporte marítimo, ou por conduto do

petróleo bruto de origem nacional e de seu~ de-
rivados combustíveis." ,

Qual é a razão? A razão é que o transporte por con
duto do petróleo e de seus derivados combustíveis é exa
tamente aquilo que ~ter~ssa. ~uando são gases raros por
condutos, e uma coisa ímpossível, porque o gás raro é
c~mo perfume. É pouco. Ninguém vai fazer um duto de
Sao Paulo para o Rio de Janeiro para conduzir o que na
verdade, cabe em alguns tambores. '

Finalmente, o gás natural é também um derivado com
bustível do petróleo.

Sr. Presidente, acresço ainda que o texto envolve no
monopólio o transporte de asfalto, alcatrão, são 40 subpro
dutos do petróleo, da destilaria, e deixo no texto exata
mente o que deve ficar.

Finalmente, no item V:

"a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, ore·
processamento, a industrialização e o comércio de
minérios nucleares e seus derivados."

Permanece como está.
Sr. Presidente, peço a V. Ex.a que não ponha essa emen

da em votação. Ela é apenas redacional e a ofereço sim
plesmente como U1~a sugestão ao Relator, para analisá-la
e. incorporar ou nao, ao seu bel-talante, se achar conve
mente.

Sr. Presidente, deixo claro que retirei e pedi para
nã<;> .ser votada. Si~ple.s~ente ofereci ao Relator para
anah~e. É uma contríbuíção ao texto e ele a incorporará
ou nao.

O ~R. PR;.ESIDENT~ (Aluízio Campos) - Passamos,
agora, a votação do pedido de preferência do Constituinte
Fernando Santana, relativo à Emenda Aditiva n.O 28949.

Em votação.

Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram per
manecer sentados. (Pausa)

Aprovado.

Destaque n,v 2738-87 - Emenda n.O ES
28949-7, do Sr. Fernando Santana, "que adtta in
ciso ao art. 234 do Substitutivo n,? 1 (art. 199 do
Substitutivo n.o 2)". (423.a votação)

O _SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Na apre
sentaçao do Destaque n.o 2738 o autor ressalva as expres
sões "e gases de qualquer origem".

Concedo a palavra ao Constituinte Fernando San
tana.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA 
Exatamente, Sr. Presidente e Srs. Constituintes a ex
pressão "e dos gases de qualquer origem" foi retirada de
nossa emenda aditiva, tendo em vista a sugestão do Cons
tituinte Fernando Gasparian, que nos demonstrou que este
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assunto já havia sido incluído em outros Títulos desta
Constituição.

Estamos tentando com esta emenda aditiva, Sr. Pre
sidente, dar oportunidade à chamada iniciativa privada
brasileira, no sentido de auxiliar o País a acumular rique
Z3.S 'e acumular capital. .Não acreditamos em nenhum pais
capitalista que não" tenha como objetivo essencial a
acumulação da riqueza e, conseqüentemente, acumulação
da maior valia. Em verdade, essas não são as nossas posi
ções, mas no estado atual do Brasil servimos muito mais
ao País na medida em que defendemos que tudo aquilo
que possa ficar para fortalecer a economia deve ser feito,
até num caráter cívico também patriótico, quase que en
carando os problemas de maneira pragmática.

A nossa emenda diz o seguinte:
"A distribuição dos derivados do petróleo, fa

cultada a delegação do desempenho a empresas
privadas constituídas com sede no País e maioria
de capital nacional, por prazo determinado, no
interesse nacional e só transferível mediante pré
via anuência do poder concedente."

Não queremos, com esta emenda, estatizar. Queremos,
em realidade, nacionalizar, isto é, fazer com que a dis
tribuição de petróleo seja feita por empresas nacionais.
Isso, a nosso ver, se torna agora muito fácil, porque o que
aprovamos como empresa nacional, já ultrapassado, é que
empresa nacional é aquela constituída de capital de no
mínimo 51%. Ora, dentro dessa concepção de empresa
nacional, a nosso ver, fica muito fácil que uma grande
parte desses lucros fique e permaneça no Pais.

Para que V. Ex.as vejam o quanto sai, apenas por uma
tecnologia muito simples, porque a tecnologia da distri
buição hoje resume-se apenas na telefonista, porque nem
a Esso, nem a Shell, nem nenhuma delas dispõem mais de
coisa alguma. Os carros transportadores são de brasilei
ros, apenas, às vezes, alguns trazem o dístico da empresa
Esso, ou aa Shell ou da Atlantic, mas são de propriedade
de carreteiros brasileiros. Depósitos, as empresas também
não têm mais, porque os depósitos são da P'etrobrás. EntáJo,
a tecnologia da distribuição, hoje, é apenas um telefone. A
telefonista disca e pede à Petrobrás que mande tantos
mil litros para o posto tal. Ora, evidentemente que isso
nós poderíamos fazer, acho que o brasileiro já aprendeu,
também, a telefonar. Não se venham criar obstáculos ale
gando condições tecnológicas especiais.

Neste ano de 1987, segundo dados que me foram for
necidos pelo Conselho Nacional do Petróleo, foram dis
tribuídos no Brasil quatro bilhões oitocentos e tanto, ·pra
ticamente cinco bilhões de litros de gasolina e pratica
mente quatro bilhões e meio de litros de álcool e mais
seis bilhões e meio de toneladas de óleo diesel. Conside
rando apenas a parte de gasolina e de óleo com que a
distribuidora fica quando manda 10 mil litros de álcool
para o posto, ela tem por litro CZ$ 1,26 centavos. Da ga
solina, na estrutura atual de preços, fica com CZ$ 1,34
centavos. Ora, se distribuímos cerca de cinco bilhões por
semestre, por ano temos treze bilhões de cruzados e na
parte de álcool, nove bilhões de cruzados por ano. Isso
equivale a 22 bilhões de cruzados e 60% disso, hoje é
feito pelas distribuidoras estrangeiras.

Então, diríamos que eles apenas com o telefone ficam
com 22 bilhões de cruzados só na distribuição do álcool,
na da gasolina, sem falar no óleo diesel, e sem falar nos
óleos combustíveis, dos óleos lubrificantes. Ora, esta é
uma fatia espeeíal de lucro certo e a empresa nacional
deve-se esforçar para participar deste grande lucro, re
tendo uma parte desses bilhões de cruzados que são
anualmente exportados em formas de dividendos, one
rando o balanço de pagamento de nosso País.

.,'. .Oreío, Sr. Presidente, que esta emenda. atende perfei
tamente aos anseios da chamada iniciativa privada bra
sileira, no sentido de cooperar 'para que o País, real
mente, "acumule capital e se torne, ao final, um país livre
e soberano.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não há
oradores inscritos para falar contra. De maneira que con
sulto o nobre Constituinte Mário Lima se concorda em
pãssarmos logo à votação da emenda. (Assentimento do
Constituinte)

" 'Muito obrigado a V. Ex.a
"A emenda é realmente aditiva ao art. 199, e está con

cebida nos seguintes termos:
"A distribuição dos derivados de petróleo, fa

cultada a delegação do desempenho a empresas
privadas constituídas com sede no País e maioria
de capital nacional, por prazo determinado, no
interesse nacional e só transferível mediante pré
via anuência do poder concedente."

Com a palavra o Relator, Constituinte Virgílio Tá
vora.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes:

Se há matéria que toca de perto o coração do relator
é justamente esta percutida pela emenda do Constituinte
Fernando Santana.

Gostaríamos de nos reportar aos idos de 53; talvez
poucos de V. Ex as tenham tomado parte na luta legis
lativa que então se travou para aquela grande vitória
brasileira. Este assunto foi suficientemente debatido e foi
colocado de fora do monopólio. Quem fala isso é um antigo
deputado que, juntamente com Armando Fontes no meio
da balbúrdia que se instalou então - porque cada qual
queria ser o mais nacionalista ou o mais antinacionalista
-, assinou a Emenda n,> 63, que instituía o monopólio da
Petrobrás, nos termos em que até hoje ele é consti
tuído e exercido.

Não comungamos 'com as idéias - apesar do respeito
que temos pelo velho batalhador baiano - de que esta
inclusão da distribuição vá dar os resultados que S. Ex.a
pretende. Por quê? Porque V. Ex.as consultem os Anais,
consultem os balancetes da (Petrobrás enquanto as
demais companhias distribuidoras apresentam lucros,
maiores ou menores, juntamente a Petrobrás Distribui
dora, a 00, apresenta é um déficit, e não pequeno.

Mais ainda, não vemos por 'que tirar do setor privado
algo que está desempenhando com absoluto sucesso. O que
desej amos, e sempre o fizemos, é consignar em todas as
nossas manifestações que o Estado deve ficar justamente
naqueles setores em que a sua presença é fator de segu
rança nacional, é fator de desenvolvimento, é, de outro
lado, preenchedora de vácuo, de lacuna, do exercício de
atividades que, por pouco remunerativas ou por excesso
de capital exigido, não possam ser exercidas pelo setor
privado.

Muito a contragosto ficamos justamente no espírito
da Lei n.> 2.004, da qual muito nos honramos ser um dos
seus artífices.

O parecer é contra.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA - Sr.
Presidente, gostaria de fazer apenas um esclarecimento.
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A nossa emenda não pretende estatizar, mas nacio
nalizar dentro do conceito de empresa nacional que foi
aprovado. Não queremos estender o monopólio para a
PETROBRÁS, mas dar oportunidade à empresa nacional
de entrar nessa fatia lucrativa da distribuição do petróleo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a. já
explicou isto, hoje, no seu encaminhamento.

O SR. CONSTITillNTE BOCAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, pela ordem.

:Ê muito importante o esclarecimento do Constituinte
Fernando Santana. Realmente, o !Relator Virgílio Távora
deixou uma confusão no Plenário. Não se trata de esta
tizar a distribuição, mas de permítír que a distribuição
fique apenas para empresas nacionais, entre elas a
Petrobrás.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O enca
minhamento está encerrado. Passamos à votação.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Perdão: é mono
pólio da União a distribuição dos derivados do petróleo,
facultada, tornada possível ou não ...

Nós, Que tanto trabalhamos pela Lei n.o 2.004, ficamos
exatamente dentro dos seus termos, que, até o dia de hoje,
sem prova em contrário, tão bons resultados deu.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
a emenda.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Antônio Britto, Artur da Távola, Carlos
Mosconi, Cristina Tavares, Egidio Ferreira Uma, Fernando
Hénrique Cardoso, Francisco Pinto, José Fogaça, José
Freire, 'José Paulo Bisol, José Ulisses de Oliveira, Mário
Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Oswaldo Uma Filho, paulo Ramos, Renato Vianna, Severo
Gomes, Bígmarínga Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson
Martins, 'Albano Franco, Antonio Mariz, Chagas !Rodrigues,
Euclides Scalco, João Agripino, João Natal, Jorge Hage,
José Carlos Grecco, José Tavares, Miro Teixeira, Nelson
Wedekin, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vicente Bago,
Vilson Souza, Ziza Valadares, José Maurício. Lysâneas
Maciel, Bocayuva Cunha, Francisco Rossi, Joaquim Beví
lac.qua, Luiz Inácio Lula da Silva, plínio Arruda Sampaio,
Adolfo Oliveira, Aldo Arantes, Fernando Santana, Jamil
Haddad. Votaram NAO os seguintes Senhore,g Constituin
tes: Aluízio Campos, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna,
Fernando Bezerra Coelho, João Calmon, José Richa, Ma
noel Moreira, Pimenta da Veiga, Rodrigues Palma, Délio
Braz, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli,
Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Francisco Dornel
les, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, José Lins, José
Lourenço, José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo,
Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Sandra Cavalcanti, Anníbal
Bar-cellos, João Menezes, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro,
José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Paes Landim, Simão
Sessim, Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder Reis, Ger
son Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Vigílio
Távora, Roberto Balestra, Antonio Farias.

DECLARAÇAO DE VOTO
Ex.mo Sr. Presidente da Comissão de Sistematização

Constituinte Afonso Arinos.
Nos termos regimentais, dirijo-me a V. Ex.a para so

licitar seja inserida esta declaração, na Ata dos Traba
lhos dessa Comissão, referente à reunião de hoje, pela
manhã, relativo ao voto que proferi, quanto à Emenda
ES-28949 (Destaque n.o 2738).

Esclareço que, ao entrar no recinto de reuniões da
Comissão, Plenário da Câmara dos Deputados, fui ime
diatamente chamado para votação e, instintivamente,

disse "sim", votando contra meu próprio posicionamento,
confundindo, assim, meu voto, e, com isso, ferindo os
princípios da livre iniciativa que pratico como empresário
e defendo como político.

Sala da Comissão de Sistematização, em 10 de novem
bro de 1987. - Constituinte Albano Franco.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 50 Constituintes;
votaram NÃO 41 Constituintes. Total 91 votos. O Des
taque foi aprovado. Declaração de voto, do Senhor COns
tituinte Albano Franco.

O SR. CONSTITUINTE MARIO LIMA - Peço a pa
lavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITillNTE MARIO LIMA - Sr. Presi
dente, eu tinha o direito regimental de USar da palavra;
abri mão para colaborar, para mostrar meu espírito de
solidariedade à celeridade dos trabalhos, mas faço ques
tão de que conste em ata que sou Presíjíente do Sindicato
dos Trabalhadores de Petróleo e esta emenda é altamente
patriótica. Não estatiza coisa nenhuma, porque permite
que as empresas nacionais entrem na distribuição. O que
não se entende é que um Pais que deve 130 milhões de dó
lares remeta-os para o exterior numa atividade fácil, que
pode ser feita por brasileiros, sem evasão de recursos.
Gostaria de marcar esta posição.

Esta Assembléia Nacional Constituinte deu, agora,
uma prova de que realmente o sentimento de patriotismo
é o que norteia os nossos trabalhos. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Fica regis
trada a posição de V. Ex.a

Em votação pedido de preferência para o Destaque
n.> 6557, doe atuaria do Constituinte Afif Domingos, r,e
lativo à Emenda n.> 22433.

Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Está aprovado.
S. Ex.a não está presente nem fez indicação escrita

para que outro companheiro defendesse o seu destaque,
ficando, portanto, prejudicado.

Em votação o pedido de preferência para o Destaque
n.? 7069, relativo à Emenda n.o 32520, de autoria do Sr.
Constituinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Retiro o
destaque, Sr.- Presidente. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Retirado.

Pedido de preferência relativo ao Destaque n.o 2660,
do nobre Constituinte Nelton Friedrich, sobre a Emenda
n.v lP-05185.

Em votação a preferência.
Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram per

manecer sentados. (Pausa)

Aprovada.

Destaque n,? 2660-87 - Emenda n.o 1 p.
05185-1, do Sr. Nelton Friedrich, "que modifica. o
art. 320 do Projeto de Constituição (art. 201 do
Substitutivo n.O 2)". (424.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A emenda
fica restrita à expressão "3 anos".

A SRA. CONSTITUINTE mMA PASSONI - Peço a
palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra pela ordem.
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A SRA. CONSTITUINTE lliMA PASSONI =-- Sr. Pre
sidente, tenho 11m destaque, anterior a este, sobre a mes
ma matéria, o de n.O 0261.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A emenda,
realmente, se refere ao art. 201.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI -r-r- Então, o
meu destaque antecede o destaque do Constituinte Nelton
Friedrich.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A emenda
de V. Ex.a será submetida à votação em seguida à do
Constituinte Nelton Friedrich.

A SRA. CONSTITUINTE lliMA PASSONI - Caso de
sista do destaque, gostaria de encaminhar a desistência.
É possivel?

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Caso
V. Ex.a desista do destaque, a emenda será remetida ao
Plenário da Assembléia Nacional Constituinte.

A SRA. CONSTITUINTE IRMA PASSONI - Sr. Pre
sidente, gostaria apenas de encaminhar, porque ai se re
solveria o problema entre o meu destaque e o do Consti
tuinte Nelton Friedrich.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Oportuna
mente, V. Ex.a fará o encaminhamento.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
V. Ex.a a palavra, pela ordem.

O SR. GERSON PERES - Não desejo privar ninguém
de falar, mas esta é uma inovação regimental que V. Ex.a
introduz já ao término de nossos trabalhos. Alguém que
vai retirar uma preferência quer justificar-se. Ainda não
vi este procedimento aqui.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Tem ocor
rido isto aqui. O Constituinte Nelton Friedrich, autor da
emenda, está presente e indica a Constituinte Irma Pas
soni para fazer o encaminhamento da emenda.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Pediria
a V. Ex.a que me indicasse qual o dísposítívo regimental
em que V. Ex.a está-se fundamentando para proceder
desta maneira. É a questão de ordem que levanto à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Respondo à
questão de ordem de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Pois não.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - De acordo

com o nosso Regimento,"o encaminhamento pode ser feito
pelo autor do destaque ou pela pessoa que ele indicar, e a
Constituinte Irma Passoni está sendo indicada pelo Cons
tituinte Nelton Friedrich, que é o autor do destaque.

Está respondida' a questão de ordem de V. Ex.a .

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Só que
S. Ex.a não é membro da Comissão de Sistematização. Por
isto não pode ser indicada para falar em nome de outro
Constituinte, segundo o Regimento. Mas se V. Ex.a quiser
infringir o Regimento, vamos infringi-lo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a tem
razão. Atendo à reclamação de V. Ex.a Passo a palavra ao
Constituinte Nelton Friedrich.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, na verdade, a nossa
emenda é modificativa, porque parcialmente modifica a
questão do usucapião urbano.

A emenda diz respeito tão-somente à alteração do pra
zo para usucapião. E a razão básica da nossa emenda é que
vivemos, em nosso País, um dos mais acelerados processos
de urbanização de todo o Mundo. Estamos construindo

verdadeiras Calcutás nas nossas regiões metropolitanas.
Mais de 30% da população brasileira moram nas nove
regiões metropolitanas.

_ Há, Sr. Presidente, verdadeiro caldeirão social, com os
problemas mais criticos, as contradições mais agudas e,
cada vez mais, as nossas cidades transformam-se em cida
des congestionadas, extensas e, por isto mesmo, mais caras.
Some-se a isto a especulação imobiliária; some-se a isto a
população pobre, que cada vez fica mais distante do local
dê trabalho. Há, sem dúvida, uma enorme dificuldade de
acesso à terra urbana. As condições de habitabilidade são
precárias e o poder público, até certo ponto, tem a tudo
isto assistido de maneira passiva.

Por isto, apresentamos esta emenda, que não é nossa,
porque vem de vários estudos, de emendas populares e até
da área dos arquitetos do Brasil, através seu Instituto.
Por quê, Sr. Presidente? Porque só a São Paulo, a cada
ano, são agregados 500 mil moradores. Além do mais, temos
uma célere urbanização, quando determínadas cidades
surgem, são construídas e são consolidadas em cinco, seis,
oito anos.

Por tudo isto é que apresentamos esta emenda substi
tuindo o prazo para usucapião: de cinco para três anos.

Ora, Sr. Presidente, se no final do Governo do General
João Figueiredo já tivemos uma alteração substancial no
que diz respeito ao usucapião rural, em que, em caráter
especial, é possível usucapir em 5 anos, por que vamos, no
Brasil do final deste século, deixar de fazê-lo? Esta Cons
tituinte tem a obrigação de democratizar o acesso à terra
urbana e rural, para não reproduzir o que aconteceu na
Constituição de 1946, que se omitiu quanto à questão ur
bana. lí: preciso que esta Assembléia Nacional constituin
te, diante deste quadro dantesco, diante do quadro urbano
brasileiro, porra, em vez de reproduzir O já aconteceu em
caráter especial no campo, trazer esta proposta para a ci
dade de, em 5 anos, usucapír.

Por isto, desejamos que esse prazo de usucapião seja
de apenas 3 anos; apenas, mas que bastam, porque há.
uma diferença substancial entre a questão urbana e a
rural, neste aspecto. Na questão rural, Sr. Presidente,
muitas vezes a presença do dito proprietário se realiza de
maneira distante, muitas vezes a área possivel de usuca
pião não tem a presença do dito proprietário. Ao contrário,
acontece na área urbana, onde, a rigor, na maioria esma
gadora das vezes, o dito proprietário urbano mora na ci
dade, ele vive próximo da área que possui. Portanto, ele
tem uma capacidade de vigilância, ele tem uma capacida
de de presença em relação à proximidade entre a sua vida,
os seus negócios e o terreno ocioso que possui. Além do
mais, se perquirirmos a experiência em outros países, ve
rificaremos que nos Estados Unidos, quando se estabele
ceu a primeira lei da terra na área rural, exatamente já
se previu o usucapião com prazo menor, exatamente para
possibilitar a democratização do acesso à terra, e fez com
que, por exemplo, a região Oeste dos Estados Li'nidos ace
leradamente fosse ocupada, porque com prazo menor o
próprio Juiz de Paz poderia dar o título domíníal, permi
tindo, portanto, a consolidação da propriedade àquele que
demandava as novas fronteiras norte-americanas. Cinco
anos na área rural, três anos na área urbana.

E a minha última argumentação, Sr. Presidente, é
substancialmente importante. Vivemos um ritmo de cres
cimento das cidades, de transformações urbanas, em que
o problema da ocupação do solo é algo premente e inten
sivo. Cidades como Ji-Paraná, ou cidades de qualquer Es
tado deste País, em cinco anos saem da provisoriedade e
ficam consolidadas.

Sr. Presidente, para concluir, trago aqui um dado fun
damentaL Nas regiões metropolitanas, como Salvador, ou
na região de Manaus, ou em tantas outras cidades, ehe-



2042 Quarta·feira 27 DIARIO DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

gam a 70% a provisoriedade da vida habitacional de seus
moradores,

Por isto esta Assembléia Nacional Constituinte não
pode fechar os olhos ante esta gravidade nacional, e por
isto o nosso empenho, e conto com todos os Constituintes,
para que possamos fazer com que o usucapião na área
urbana seja de três anos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o Constituinte Antônio Britto, para encaminhamen
to contra.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. constituintes, estamos votando uma
das que me parecem mais importantes e mais profundas
transformações ditadas por este texto constitucional.

Acabamos agora, há pouco, de aprovar, sem que hou
vesse qualquer emenda em sentido contrário, o art. 200,
que haverá de passar à História deste País como o dispo
sitivo que, pela primeira vez, confere ao Poder Público,
confere à sociedade condições objetivas de interferência
no drama urbano, confere ao poder público os instrumen
tos aqui previstos, para que se possa fazer uma interven
ção firme e sensata na tragédia em que se transformaram
as cidades.

Estes dispositivos nasceram de longos, de difíceis e de
extremamente proveitosos entendimentos entre os diver
sos setores que compõem a Assembléia Nacional Consti
tuinte. No bojo desses entendimentos, concluiu-se que era
necessário, também, para poder aprimorar o art. 200, pre
ver a .tígura do usucapião urbano. E para isto se criou,
através de entendimentos com o nobre Relator Bernardo
Cabral, o que está colocado .aquí no art. 201, que diz:

Art. 201 - Aquele que possuir como seu, imó
vel urbano, com área de até duzentos e cinqüenta
metros quadrados, por cinco anos, ãnínterrupta
mente e sem oposição, utilizando-o para sua mo
radia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domí
nio, desde que não seja proprietário de outro imó
vel urbano ou rural.

ora, o conjunto dos dispositivos - e tomo a Iíberdade
de chamar a atenção dos nobres Sras. e Srs. Constituintes
para isto - referentes à questão urbana crãa um todo
extremamente eficiente, harmonioso e sensato. É alguma
coisa que não se faz simplesmente para colocar no texto
constitucional, é um dispositivo do qual, depois, não se
possa-valer, do qual, depois, não se possa utilizar. Ao con
trário, aqui procurou-se a ter a pedra de toque dos dís
posítãvos, foi a sua possíbílídade de aplicação, a sua pos
sibilidade de eficácia. E neste sentido, lamentando dis
cordar do nobre e valoroso Constituinte Nelton Friedrich,
gostaria de chamar a atenção de S. Ex.a, chamar à pon
deração de S. Ex.a. que todos nós, que os estudiosos, que
00 técnicos, que os setores que assessoram todo esse tra
balho ao nível dos arquitetos, ao nível do Ministério do
Desenvolvímento Urbano, entenderam que o. prazo de cin
co anos seria um prazo equilibrado, um prazo sensato,
um prazo que estabelece com segurança a aplicabilidade
do dispositivo referente ao usucapião.

Por isso, Sr. Presidente, na mesma medida em que
saúdo o que acabamos de fazer, que é trazer para o texto
constitucional instrumentos precisos de intervenção na
questão urbana, defendo a manutenção do texto, defendo
a manutenção do 'Prazo de cinco anos e sa1li.ento que, pela
primeira vez; na história constitucional brasileira, se traz
a figura do usucapião urbano, e se toma o cuidado de se
estabelecer um prazo de cinco a-nos, que é um prazo sen
sato, factível, e que, seguramente, haverá de dar a esse
dispositivo conseqüência.

Portanto, encamínho, lamentando, pela rejeição da
emenda proposta pelo nobre Constlituinte Nelton Frie
drich.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Constituinte José Foga,ça, em nome da Relatoria.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, Srs.
Membros da Comissão de Sistematização, a Relatoria con
sidera esta uma questão 'extremamente ímportante, deli
cada, mas que deve ser tratada com a maior seriedade
e com uma postura de absoluto respeito à posição do Cons
tituinte Nelton Frliedrich.

Estamos introduzindo na Constituição brasileira um
instituto do usucapião urbano. Isto é uma extraordinária
conquista. Isto se constitui num avanço incomparável. li:
preciso ter-se claro que não se pode transformar aquilo
que é um ganho numa perda; não se pode dar a esse
avanço o caráter de um recuo: obter a inserção constitu
cional do instituto do usucapião é uma vitória ínexcedí
vel, e é preciso, neste momento, ter-se consciência deste
fato. Não vejo 'Por que a diferença de tempo entre três
e cinco anos venha a representar uma diferença funda
mental de fato ou de realidade.

li: preciso ter-se claro que temos que consolidar o. ins
tituto do usucapião e não desmoralízá-lo. A posse precisa
ser consoüdada, precisa adquirir um caráter de seriedade,
porque, se a emenda de cinco para três anos for vitoriosa,
será ta-mbém uma emenda, pelo mesmo princípio, que di
minua de três para um ano o usucapião urbano.

A fixação do prazo de cinco anos, recomendado por
arquitetos ligados a uma polítãca de moradia popular, li
gados a uma política urbana; de caráter popular, é porque
entendem que esta é a forma de dar seriedade a este
instituto, que é uma conquista popular na Constituição.

É - inaceitável que venhamos aqui tentar, através de
emendas sucessivas, desmoralizar, transformar um avanço,
uma conquista do povo num recuo. Aquilo que está no
texto é uma extraordinária conquista, senão amanhã eu
apresento uma emenda reduzindo para um ano, tentando
desmoralizar ainda mais esta conquista.

'Além do mais, há um defeito técnico na: emenda do
nobre Constituinte Nelton Fdedrich. S. Ex.a não dá a es
pecificação da natureza do imóvel, e diz apenas:

"Aquele que não sendo propríetárío de imóvel
urbano ou rural possuir como seu, por três anos
ãnínterruptos, de boa-fé e sem oposição, imóvel de
até 250,OOm2 de área, utilizando para sua mo
radia."

Isso acaba estendendo o usuca-pião de três anos, tam
bém, para os imóveis rurais, o que, evidentemente, é uma
falha, talvez não voluntária do Constituinte Nelton Frie
drich.

Gostaríamos de que a realídade se moldasse à Cons
tituição, mas é preciso fazer uma COnstituição à imagem
e semelhança da: realidade.

Pelo amor de Deus, não vamos dar às conquistas o
caráter de derrota; não vamos dar aos avanços a aparên
cia de l'cCUO; não vamos desmoralizar um instituto que é
sério e é absolutamente vitorioso: é algo que glorifica
esta Constituição, é algo que nos vai marcar para o futuro
e, por ãsso, a Relatoria é necessariamente contra essa
emenda e pela sua .reJeição.

O Sr. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - 131'.
Presidente, peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - l!J para re
tirar a emenda?

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Não.
Noto que o ilustre Relator fez uma observação que não
casa com a realidade. A emenda - e explicitei bem da
tribuna - é tão-somente para alterar do texto do Rela
tor Bernardo Cabral a expressão "de cinco anos ininter
ruptos" para "três anos ininterruptos". Tudo o mais fica
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conforme o texto. É fundamental, porque há pouco o ilus
tre Relator, Senador José Fogaça, fez reterêneãa à ques
tão rural. A nossa proposta é uma emenda modificativa,
apenas de 5 para 3 anos, l>artindo do pressuposto de que,
num País como o nosso, em que o processo de urbanização
existe, a provísoríedade de três anos é visível.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a está
querendo fazer um novo encaminhamento.

Passamos à votação.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - A Relataria não

foi informada.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A emenda

do Constituinte Nelton Friedrich reduz apenas de 5 para
3 anos o usucapião urbano.

Em votação.
O BR. RELATOR (José Fogaça) - De qualquer forma

a Relatoria não foi informada, e não altera a natureza da
sua argumentação e da posição contrária.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Estamos em
processo de votação e peço a eolaooração dos Srs. Cons
tituintes.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA SIL
VA - Em nome da Bancada do Partido dos Tr3Jballhado
res, eu gostaria que a Mesa explicasse ao Plenário por
que a preferência pela Emenda do Constituinte Nel~n
Friedrich - em que vou votar favoravelmente - e nao
pela emenda da Constituinte Irma Passond, que, na or
dem de preferência estabelecida pelas Lideranças, estava
colocada em primeiro lugar.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Camp.os) - A planilha,
realmente indica o nome da Constitumte Irma Passoni
como a;pr~sentadora de um destaque ao art. 201, que é
mais complexo do que o do Constituinte Nelton Frie
drich.

Foi transmitido à Presidência, em primeiro lugar, o
destaque do Constituinte Nelton Fr~edrich,que é sem~lhan
te ao da Constituinte Irma Passom. V. Ex.a tem razao na
sua reclamação, mas como se trata .de um fato consumado,
peço- compreensão, porque, na verdade, proc1;!raremos cor
rigir, para que não ocorra mais essa inversao de ordem.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA SIL
VA - Peço à Mesa que, daqui para a frente, quando
receber a ordem de preferência das Lideranças partidá
rias, obedeça cegamente, que não possa ser mudada á
ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A ordem
de preferência é estabelecida pelo acordo de Lideranças
e pela ordem de numeração dos destaques. V. Ex.a te;n
razão na sua reclamação. Peço apenas sua compreensao
dizendo que isso não se repetirá mais.

O SR. CONSTITUINTE JOãO MENEZES Eles
mudam o texto, que dirá à ordem...

O SR. CONSTITUINTE MARIO ASSAD - Sr. Pre
sidente, peço que V. Ex.a esclareça simplesmente um
assunto: tenho acompanhado, como advogado, muito bem
esse problema do usucapião e gostaria de saber de V. Ex.a
se o parágrafo único dessa emenda está sendo votado:
"Os bens públicos não serão adquiridos por usucapião",
ou se foi retirado. Entendo que a incidência é fundamen
tal para as favelas deste País, porque, na realidade, 80%
das favelas neste País são de bens públicos, não são de
bens privados.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A emenda
incide exclusivamente sobre o caput. O parágrafo único
permanece na sua integralidade, "reduzindo o prazo de
5 para 3 anos". li: o único objetivo da emenda.

O parecer da Relatoria foi pela manutenção do texto,
assim corno o encaminhamento contra do Constituinte
Antônio. Britto.

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

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o Constituinte José Ignácio Ferreira.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, pedi a palavra
para uma reclamação.

Sr. Presidente, o Constituinte Luiz Inácio Lula da
Silva acaba de colocar uma questão, que já tinha sido
enfocada por mim anteriormente, sobre o que consta da
planilha, para o mínimo de segurança do Plenário.

O que ocorreu agora foi muito grave, porque havia
uma emenda da Constituinte Irma Passoni, que foi simples
mente postergada ei provavelmente, vai ser ínteíramente
prejudicada, em função da decisão de agora.

V. Ex.a resolve as coisas simplesmente pedindo des
culpas, o que é profundamente lamentável, porque a Mesa
a esta altura, diante de um equívoco que, não por si só,
mas pelo que ele representa, é extremamente grave, e teria,
sim, que voltar atrás e colocar em discussão e votação a
emenda da Constituinte Irma Passoni.

Estou dizendo isto porque lamento profundamente
continue a se repetir o mesmo equívoco que já tem sido
objeto de nota levantada por nós em outras oportuni
dades.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passa-se à
votação da emenda.

(Procede~e à votação>
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Carlos Mosconi, Fernando Bezerra Coe
lho, Francisco Pinto, HaroLdo Sabóia, Ibsen Pinheiro,
José Paulo Bisol, Manoel Moreira, Mário Lima Nelton
Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, 'Pimenta
da Veiga, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Antonio
Mariz, Euclides Scalco, Jorge Hage, José Carlos Grecco,
Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Uldurico Pinto, Vicente
Bago, Vilson Souza, Mário Assad, Brandão Monteiro, José
Maurício, Luiz Salomão, Luiz Inácio Lula da Silva Plínio
Arruda Sampaio, Aldo Arantes, Roberto Freire: Jamil
Haddad. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituin
t~s:. Alfre.do Campos, Almir Gabriel, Aluízio Campos, An
tomo Brftto, Artur da Távola, Carlos Sant'Anna, Celso
Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernando Henrique Car
doso, João Calmon, José Fogaça, José Ignácio Ferreira
José Richa, José Ulisses de Oliveira, Nelson Carneiro Nel~
son Jobim, Renato Vianna, Rodrigues Palma, VirgiÍdásio
de Senna, Wilson Martins, Chagas Rodrigues Délio Braz
João Agripino, José Costa, Márcio Braga AÍceni Guerra'
Aloysio Chaves, Francisco Benjamim. Christóvam Chiara~
dia, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, Gilson Machado,
Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Santana de
Vasconcellos, Luís Eduardo, Oscar Corrêa Osvaldo Coelho
Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, João' Menezes Jofrm~
FreJat. Jonas Pinheiro, José Tinaco, Mozartldo ca;alcant;,
Paoes Landim. Ricardo Izar, Antônio Carlos K-Ü'l1del' R'3j.~,
Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio
Távora, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevílac
qua, Adolfo Oliveira, Roberto Balestra e Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 33 Constituintes; vo
taram NAO 59 Constituintes. Total: 92 votos. O destaque
for rejeitado.

A Mesa consulta a Constituinte Irma Passoni se pre
tende apresentar integralmente a sua emenda ou ele é
apenas em relação ao caput ou ao § 1.0



2044 Quarta-feira 27 DIARIO DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

A SRA. CONSTITUINTE mMA PASSONI - Sr. Pre
sidente, uma das conquistas de grande valor desta Cons
tituinte é considerar a questão urbana constitucional. O
mérito está colocado e isto deixo registrado e até presto
a minha homenagem ao Relator, Constituinte Bernardo
Cabral, sobre esta questão. Foi importantíssimo ter en
trado a questão urbana no Projeto da Constituinte.

Portanto, esta conquista já está consagrada. ]jj eviden
te que poderíamos avançar mais, poderíamos aperfeiçoá
la, mas, infelizmente, sabemos que as nossas forças ainda
não nos permitem.

Só para citar um exemplo: os grandes conglomerados
urbanos já têm e continuarão tendo, a curto prazo, ta
manha importância, que não poderiam ser ignorados por
esta AssemBléia Nacional Constituinte.

Lamentavelmente, ainda na questão urbana não ficou
claro se os bens do Estado - áreas da Marinha, do Exér
cito, áreas do Estado - estão incluídos no usucapião. In
felizmente, é uma perda, mas podemos conquistar isto
futuramente, sendo possível ser contemplada no Relató
rio do Sr. Relator Bernardo Cabral como uma das questões
complementares.

Quanto a questão, desisto do meu destaque, considero
que o texto, como está, avança, é importante ser consa
grado na Constituição. Apenas me permito colocar que a
questão da habitação não foi colocada com a mesma força
que deveria ter sido. Na questão urbana não entrou a ques
to habitacional.

E mais, é lamentável não ter entrado a questão do
transporte coletivo, que a Comissão verá logo mais no
destaque do Constituinte Euclides Scalco, quando poderá
contemplar novamente o projeto do transporte coletivo
como um serviço essencial urbano.

Portanto, chamo a atenção para que seja aprovado o
destaque do Constituinte Euclides Scalco sobre o trans
porte coletivo.

O SR. PfRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Autora
retira o destaque.

Destaque n.o 4633-87 - Emenda n.O ES
24415-9, do Sr. Roberto Freire, "que substitui o
art. 236 § 1.° do Substitutivo n.o 1 (art. 200 do
Substitutivo n,? 2)".

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
o Requerimento de Preferência n.O 4633, relativo à Emen
da n.O 24415 do eminente Constituinte Roberto Freire.

Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram permane-
cer sentados (Pausa)

Está aprovada, a preferência.
Tem a palavra o Autor, para encaminhamento.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre

sidente, Sras. e Srs. Constituintes, a nossa emenda corres
pondia a uma amplitude bem maior do que o destaque,
agora aprovado em preferência, consubstancia. Desejáva
mos - inclusive dando continuidade aos avanços políti
cos que a questão urbana está tendo hoje no Brasil, a
nível institucional também, porque é verdade que essa
questão urbana é tão importante quanto a questão agrá
ria - desejávamos lembrar que este Pais urbanízou-se
aceleradamente, é um país urbano, e quase dois terços de
sua população vivem em nossas cidades com problemas
os mais sérios, e que precisam ser enfrentados, como estão
sendo a partir deste substitutivo.

Queríamos, com a nossa emenda, modificar algo que
pode dar lugar a alguns processos dílatatóríos da interven
ção do Estado aqui previstos. É através do problema das su
cessivas intervenções, dando, talvez, a entender que é
necessário cumprir toda essa sucessão de intervenção para

chegarmos àquela que é fundamental na transformação do
uso do solo urbano, a desapropriação.

De qualquer forma, entendendo que os avanços já fo
ram significativos, queríamos, agora, apenas garantir a
questão da casa de moradia, quando na posse do seu pro
prietário legítimo, ou quando na posse daquele que tenha
justo título e boa-fé. Garantir como? Garantir exatamen
te que a intervenção estatal, quando se tratar de caso de
moradia, não poderá em hipótese alguma ser feita através
de indenizações em títulos da dívida pública; terá que ser,
necessariamente, em dinheiro. E por quê? Porque a casa
de moradia deverá ser assegurada a qualquer cidadão e,
no momento da Intervenção, o pagamento tem que ser
prévio, justo; em dinheiro, para que continue tendo a
viabilidade de haver moradia para a cidadania.

Portanto, é uma emenda que, de imediato, define, a
nível constitucional, que as indenizações, no caso da mo
radia e quando na posse do proprietário legítimo, ou seja,
a casa de moradía do proprietário não íncorporadores, não
pessoas que tenham mais do que um imóvel, mas para.
aqueles que só têm uma casa de moradia, a indenização só
será feita em dinheiro. Nos outros casos, como diz O caput
do artigo, poderá ser feita em títulos da divida pública.

É um avanço como está no Substitutivo. Creio que aI
nossa emenda pode garantir o avanço mais geral.
(Palmas)

Durante o pronunciamento do Sr. Roberto
Freire, o Sr. Aluízio Campos, Primeiro-Vice-Presi
dente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Brandão Monteiro, Segundo Vice-Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
oradores inscritos.

Tem a palavra o Sr. Relator, para emitir o parecer
sobre a emenda.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI 
Peço a palavra para encaminhar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sra. Cons
tituinte Sandra Cavalcanti, faço um apelo a V. Ex." para.
que, em não existindo oradores inscritos ;para encaminhar
contrariamente à emenda ... Se V. Ex.a insistir, não há
por que negar o seu direito.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - Sr.
Presidente, é tão bom quando acontece isto na Comissão
de Sistematização, é um episódio tão positivo poder falar
a favor de uma sugestão como esta, apresentada pelo
nobre Constituinte Roberto Freire, para mim que traba
lhei nesta matéria, que lutei tantos anos' para tentar re
solver um pouco o problema de habitação de grande parte
da nossa população. Gostaria de trazer um reforço para
esta sugestão. Mas, se V. Ex.a acha que não convém e já
que não há ninguém que vai falar contra, eu me consolo
apenas em dar os parabéns ao Constituinte Roberto Frei
re, por tentar colocar no texto da nossa Constituição isto
que me parece a coisa mais justa e mais necessária. Co
nheço casos de pessoas que perderam suas moradias, por
que as autoridades resolveram fazer projetos urbanos,
alargamentos, avenidas, trevos, ou até mesmo pequenas re
presas. Pagaram a estas pessoas uma parte, deixando para
pagar o restante em espécie e essas pessoas estão até hoje
sem receber. É o conceito da propriedade privada, expres
so nesta emenda no seu mais alto sentido, recebendo a
prévia e justa indenização em dinheiro, como consagra
mos no art. 5.°, que já votamos nesta Casa, em Capítulo
anterior.

O SR. PíRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Sandra Cavalcanti, na verdade V. Ex.a fez
um encaminhamento. Em respeito ao trabalho de V. Ex.a,
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só quero informar que não quis, de nenhuma forma, cer
cear o direito de V. Ex.a falar.

Estou dirigindo-me à Constituinte Sandra Cavalcanti
para informá-la de que ontem, durante a sessão pela
manhã, houve proposta, aqui, na Comissão, de que fosse
realizado somente um encaminhamento a -favor e um
contrário à proposição.

V. Ex.as sabem que sou um dos defensores do direito
de os Constituintes falarem, porque acho que as restrições
que a cada dia se impõem aos Constituintes têm sido tão
grandes que o mandato universal que recebemos, daquí a
pouco, ficará bastante mutilado para se votar na Consti
tuinte. Sempre procurando interpretar o sentimento do
Plenário, sempre pergundo se o Constituinte quer abrir
mão ou não da palavra, mas não o impeço de falar.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra, pela ordem, o Constituinte Roberto Freire.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - A nos
sa emenda não modifica nada, apenas adícíona, O pará
grafo que trata das indenizações com pagamento em ti
tulas ou em dinheiro, no sentido geral das não edificadas,
não utilizadas, nas questões sucessivas, está mantido; as
desapropriações serão feitas 'COm pagamento em titulo ou
em dinheiro. Em dinheiro, nos casos de moradia e quan
do na posse do legitimo proprietário. l!: adição ao prín
cipio geral, como se pudéssemos dizer: "restringe-se a
indenização em dinheiro apenas aos casos de moradia,
não sendo o pagamento em titulo da divida pública".

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Roberto Freire, V. Ex.a já fez a defesa da sua
emenda, 'e obviamente a emenda não foi lida anterior
mente.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: ULíSSES DE OLIVEIRA
- Sr. Presidente, peço a: palavra pela ordem,

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem
V. Ex.a a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: ULíSSES DE OLIVEIRA
- Eu gostaria de um esclarecimento. A emenda apre
sentada pelo nobre Constituinte Roberto Freire é extensa.
Eu gostaria de saber de V. Ex.a se 'esta: emenda é modi
ficada ou se é aditiva, e qual é o teor do texto que real
mente 'está sendo votado, para termos conhecimento.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - l!: uma
emenda aditiva somente em relação ao § 1.0 do art. 236,
que diz o seguinte:

"A desapropriação, para fins previstos neste
artigo, deverá ser feita mediante indenização em
dinheiro, quando se tratar de casos de moradia
e nos casos do imóvel na posse do legítimo pro
príetárío."

O SR. CONSTITUINTE INOCftNCIO OLIVEmA 
Pela ordem, Sr. Presidente.

O ss, PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem
V. Ex.a a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE INOCftNCIO OLIVEffiA 
Sr. Presidente, com todo respeito que tenho pelas deci
sões de V. Ex.a, sempre sérias 'e corretas, acredito que
esta emenda não é aditiva; esta emenda é modificativa.
Existe um parágrafo especifico que trata deste assunto,
o § 3.° do art. 200, que diz:

"§ 3,.0 As desapropeíações de imóveis urbanos
serão pagas, previamente, 'em dinneiro, facultan
do ao Poder Público Municipal, mediante Ieí es
peeíríea para área territorial Incluída em plano
urbanístico aprovado pelo Poder Legislativo, exí-

gir, nos termos da leI, do proprietário do solo
urbano não edificado, não utilizado ou subutili
zado que promova seu adequado aproveitamento
sob pena, sucessivamente, de parcelamento ou
edificação compulsórios, estabelecimento de im
posto progressivo no tem:p<> e desapropriação com
pagamento mediante titulos da divida pública, de
emissão previamente aprovada pelo senado da
República, com prazo de resgate de até dez anos,
em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegu
rados o valor real da indenização e os juros
legais." ,

Então, esta emenda não poderia nunca ser aditiva,
porque ficariam dois parágrafos tratando do mesmo as
sunto. De modo que peço a reconsideração de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Pela
ordem, .Br, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Antônio Britto, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Pon
derei a V. Ex.a que esse parágrafo da Emenda Roberto
Freire, que agora é posto em votação, fazia parte de uma
emendacompleta, l!: 'evidente que na hipótese da emenda
completa ele tinha sentido, porque o caput do artigo da
Emenda Roberto Freire não se referia a isso. Na medida
em que S. Ex.a decidiu. destacar apenas aquela parte e
procura inseri-la num .coníunto já pronto do Substitu
tivo Bernardo Cabral, ela; é, evidentemente, modificativa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Se
nhor Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Vivaldo Barbosa, pela' ordem.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BAE,BOSA - Se
nhor Presídente, consulto o Sr. Relator sobre seu enten
dímento.. caso seja aprovada a .emenda, se _é o mesmo
entendimento que estou construindo ao _ler o texto.

Quando o § 1.0 diz que "a desapropriação,'para fins
;previstos neste artigo, deverá ser feita mediante inde
nização em dinheiro, quando se tratar de casos de mora
dia" - uma hipótese - e nos outros casos significa
"nos casos de imóvel na posse do legitimo proprietário"?
Estou entendendo 'que esses outros casos significam todos
aqueles de imóveis que, independentemente da sua ex
tensão, natureza e localização, estejam na pose legítima.

Como entendo que o pagamento da indenização de
corrente da desapropríação só pode ser féto ao titular
legitimo, isto sígnífíca que este parágrafo vai anular o
ca.put que pretende aditar, porque, nesta hipótese, Se
nhor Relator, quando somente se pode ,pagar ao proprie
tário legitimo - não se pode pagar por desapropríação
a proprietário ílegítímo -, anula-se qualquer pagamento
de título. Ficaremos apenas com indenização, com paga
mento em dinheiro.

Consulto o entendimento do Sr. Relator, porque, nes
te caso, a emenda do oonstdtuínte Roberto Freire tem
outro sentido que, creio, S. Ex.a não quer alcançar.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Senhor
Presidente, V. Ex.a concede-me a palavra?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Cons
tituinte Roberto Fil'eire, sobre o assunto já foram emi-
tidas várias opiniões. .

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Não
vou dar opinião. Estou pedindo a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a
vai falar sobre o assuntos

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREmE - Claro,
não vou dar opinião mais.

Q
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o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Está
bem. V. Ex.a. tem a palavra, pela ordem.'

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO, FREIRE - Estou
ouvindo as mais díversaa opiniões.

Há, evidentemente, as pessoas, também, com as po
sições mais diversas: há aqueles que defendem. que o
pagamento deva ser feíto em dinheiro, em qualquer hipó
tese, há os que querem o pagamento 'em títulos, em qual
quer hipótese.

se minha emenda está dando esse tipo de discussão,
evidente que aqui não é o local ;para ísto.: Precisamos
resolver primeiro essa discussão, para podermos votar com
tranqüílídade,

Em função da eomplexídade qUe está gerando a m
vel de plenário, retãro a emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O se
nhor Constituinte Roberto Freire retirou .a; emenda.

Destaque n.o 6905-87 - Emenda n.o ES
25890-7, do Sr. Antônio Britto, "que modifica o
art. 51 "eaput" e § 2.° (art. 202 do Substitutivo
n.o 2)".

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção a preferêncía para o Destaque n.O 6905, de autoria
do Constituinte Antônio Britto.

Os Srs. Constituintes que são favoráveis ao reque
rimento preferencial permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado.
Tem a palavra o Constituinte Antônio Britto, que

encaminhará o Destaque n,o 6905 para a emenda, que é
subsütutãva ao art. 202.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - S,enhor
presidente e Srs. Constituintes, esta Casa tem sido tes
temunha de repetidos apelos da relataria dirigidos a um
e a outro constituinte. Eu gostaria de tomar a liberdade
de inverter e fazer um apelo à relatoria.

O que visa esta emenda? O art. 202 fixou, num avanço
admirável, a criação, no texto constitucional, da figura
das áreas metropolitanas, micro-regiões, e segue o texto
definindo, de forma exemplar, a sua competência.

No entanto, houve aqui a fixação da expressão "áreas
metropolitanas", contrariando o que é a tradição brasi
leira, contrariando o que é a tradição da própria Iegísla
cão brasileira. A lei complementar que, em 1973, CIlOU
ésta figura, criou falando em regiões metropolitanas.
Assim elas são conhecidas no País. Existem nove prestan
do enormes serviços ao País. Por isto, a minha emenda
visava simplesmente substituir a palavra "áreas" por "re
giões", Havendo a compreensão da Relataria - e é este
o apelo que faço -, evidentemente, como se trata de ma
téria especificamente de redação, proponho à Relataria
esta questão, ou seja, ser aceita a alteração. Senão, farei
o encaminhamento. (Pausa)

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - De acordo.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Enten
do que devo retirar, tendo em vista a palavra do Relator.

Destaque n.O 4210-87, do Sr. Euclides Scalco,
"que adita o art. 239 e o seguinte parágrafo único
"A lei disporá sobre a criação de um fundo de
transportes urbanos, administrado pela União e
Municípios" do Substitutivo n.O 1 ao Título VII,
Capítulo I do Substitutivo n.O 2." (425.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o requerimento de preferência para o Destaque n.O
4210, de autoria do Constituinte Euclides Scalco.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ] LUIZ MAIA - Sr. Pre
sidente, pela planilha o Destaque é o 4250.

-' - O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em prin
cipio, vamos verificar. (Pausa)

Houve um erro de datilografia perfeitamente com
preensivel na planilha.

Em votação o requerimento de preferência do Cons
tituinte Euclides ScaLco para ° Destaque n.o 42W.

Os Srs. Constituintes que estão de acordo com a pre
ferência permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado.
Tem a palavra o Constituinte Euclides Scalco, que

pretende aditar ao Capítulo I do art. 239, em seu parágra
fo único, "este" até à expressão "União ,e Municípios" do
Substitutivo 1.

O SR. CONSTITUINTE EUCLIDES SCALCO - Indico
o Constituinte Antônio Britto para fazer a sustentação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, Slrs. constituintes, estamos concluindo a votação
dos dispositivos relativos à questão urbana.

Conforme disse da tribuna, parece-me ser um con
senso dentro da Comissão este Capítulo, estes dispositivos
que traduzem o extraordinário avanço na questão urbana
e no enfrentamento dos problemas das grandes cidades.
No entanto, a juízo de um grupo de Constituintes - à
frente deles o nobre Constituinte Euclides Scalco -, pa
receu-nos que havia uma lacuna, pareceu-nos que o con
junto de dispositivos deixava uma lacuna, que se trata
de sanar com esta emenda. O que se propõe? Propõe-se
seja aditado ao texto dos dispositivos relativos à questão
urbana parte do que compunha o art. 239 do Substitutivo
n.O 1, com a seguinte redação:

"Art. - O transporte coletivo urbano é um
serviço público essencial, de responsabilidade do
Estado, podendo ser operado, subsidiariamente,
através de concessão ou permissão.

Parágrafo único - A lei disporá sobre a cria
ção d-a um fundo de transportes urbanos, admi
nistrado pela União e Municípios."

O que se busca com isto? Em primeiro lugar, reparar
o que é uma lacuna política dentro do universo de graves
problemas enfrentados pelas cidades. Aí está a questão
dos transportes coletivos urbanos. Evidentamente, a cons
ciência e o nível de formação de cada um dos Constituin
tes, seguramente, me dispensam de argumentar em favor
da importância polítíea da inclusão. Ora, o que se procu
ra já no caput do artigo? Dizer que ele é um serviço pú
blico essencial, de responsabilidade do Estado. No entanto,
com equilíbrio, com sensatez, parece-me e este texto 
posso elogiá-lo assim, porque é de origem da Relataria 
não fecha, obviamente, a porta à exploração desse servi
ço pela iniciativa particular, desde que através de con
cessão ou de permissão.

Por último, o texto propõe no seu parágrafo único:

"A lei disporá sobre a criação de um fundo
de transportes urbanos, administrado pela União
e Municípios."

Nesta Casa criou-se com razão, temor, às vezes ojeri
za, à idéia da criação dos fundos. Eu próprio, em muitas
votações, tenho dado' o voto "Não" contra a criação in
discriminada dos fundos. Mas não acredita, srs, Consti
tuintes, esta Comissão possa fechar os olhos, a excetuar
o caso grave é dramático do transporte coletivo urbano.
Mais de 3D milhões de brasileiros hoje são submetidos à
condição desumana, à condição inferior da perda do tem
po, e da perda da vida com esse tipo de transporte coleti
vo que temos, se não couber uma ação enérgica da Cons
tituição e do Estado através da criação, aí sim, de um
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fundo. onde caberá a criação desse fundo? Trata-se de
uma exceção, uma exceção que 9-u7m quiser entender sa~a
a camínhar pelas cidades brasíleíras, saia a ver, as seis
horas da manhã às cinco horas da manhã à noite, o dra
ma a que o BraSil condenou trínta milhões dos seus ha
bitantes.

Por isto com muita tranqüilidade e também com al
guma emoção, acho que aqui cabe a exceção, uma exceção
que é feita justificadamente, e mais, com a cautela de
não sair a definir porcentagens, aplicações, tentando que
depois a lei ordinária trabalhe sobre esta matéria.

Por isto Sr. Relator e Srs. Constituintes, encaminho
a favor de que se corrija a lacuna, a única lacuna que
me pareceu considerável do texto do nobre Relator Ber
nardo Cabral e se aprove esse dispositivo que leio, uma
vez mais ,e última.

"O transporte coletivo urbano é um serviço
público essencial de responsabilidade do Estado,
podendo ser operado, subsidiariamente, através
de concessão ou permissão.

Parágrafo único - A lei disporá sobre a ?~a
ção de um fundo de transportes urbanos admínís
trado pela União e Municípios."

Peco que votem SIM para que se consiga dotar a Cons
tituicão de instrumentos para enfrentar esta verdadeira
chaga da vida brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Fr,ancisco Dornelles, que encami
nhará contra a proposição.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a emenda do ilustre
Constituinte Antônio Britto nada mais é que o restabele
cimento da famosa emenda do DNER, que foi retirada há
três dias. A emenda cria um fundo, quando, na realidade,
pelas razões que vou indicar, não podemos admitir a cria
ção de fundos. O orçamento fiscal é uma farsa. Não te
mos orçamento fiscal no Brasil, e o que existe é que, a
partir desta Constituição, vai ser o Congresso, na sua total
liberdade, que irá estabelecer a receita, a despesa, e irá
dizer e escolher livremente para que setores devem ser
encaminhados' os recursos que a sociedade lhe entrega.
Se a União, Os Estados e Municípios entenderem que a
prioridade desses recursos deve ser canalizada para pro
gramas de combate à pobreza absoluta. l!: para esses seto
res que vão ser destinados esses recursos; se se entender
que esses recursos devem ir para a construção de estradas
de ferro, é para estradas de ferro ~ se }or para a erra<:!,i
cação de favelas é para a erradicação de favelas. Nao
se pode estabelecer um fundo com destinação certa, por
que além de ferir a hegemonia do oongresso Nacional,
fer~ completamente todos os pontos doutrinários que en
tendem e que devem figurar no Orçamento.

Se isso é o que está disposto no parágraro deste artigo,
no caput deste artigo se estabelece mais um campo, mais
um avanço no sentido da estatízação, estabelecendo quase
o monopólio do Estado para operar serviços de transpor
tes municipais e estaduais.

Por estes motivos, nós, que já derrotamos e já nos
manifestamos contrários às emendas de vinculação de re
ceita a fundos para construção de estradas, temos que
nos estabelecer contra a criação de qualquer fundo, por
que é o Congresso Nacional, são as Assembléias Munici
pais que, na sua soberania, vão estabelecer as priorida
des para a aplicação desses recursos.

Proponho votar contra a emenda do Oonstítuínte An
tônio Britto porque ela não atende a todos os princípios
que devem ~eger a boa técnica orçamentária e a sobera
nia do Congresso, das Assembléias Legislativas e dos Mu
nicípios para estabelecer prioridade na aplícação dos seus
recursos.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra, pela ordem, o Constituinte Virgildásio de Senna.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 
Sr. Presidente, ontem, deste microfone de apartes, fiz uma
intervenção, manifestando-me contrário à decisão aprova
da pela Casa relativa ao art. 188, § 4.°, que veda a criação
de fundos. A matéria foi votada ontem e estabeleceu-se
constitucionalmente uma vedação constitucional para a
criação de vinculações Ou fundos de qualquer natureza,
salvo aqueles expressamente vinculados ao assunto de edu
cação, como ressaltado no texto aprovado.

Pergunto a V. Ex.a como esta matéria está sendo vota
da, diante da vedação, ontem, aprovada pela Casa.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO - Repilo
com a maior veemência, e da forma que não costumo uti
lizar, o fato de um experiente, competente e profundo co
nhecedor da matéria, Constituinte Francisco Dornelles,
pretender divergir da emenda, que este é o seu direito, não
apontar argumentos contra ela, que este é o seu direito e
entendo é o seu dever, mas citar proposição que não com
porta o texto. Esta emenda nada tem a ver com o DNER.
l!: só ler: transporte coletivo urbano.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Constí
tuinte Antônio Britto, na verdade V. Ex.a não levantou
uma questão de ordem. V. Ex.a utilizou a questão de or
dem, e faço um apelo para que não ocorra mais, utilize
uma questão de ordem para contraditar o que dissera o
Constituinte Francisco Dornelles da tribuna.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Pela ordem, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte José Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
faço um apelo à Mesa para que se dirija ao Plenário, a
fim de que possamos levar o processo de votação dentro
da ordem regimental. Haverá um defensor, haverá um ou
dois que talvez falem contra, conforme a Mesa decidir.
Não podemos ficar levantando questão de ordem para
fazer. defesas ou acusações paralelas. O nosso problema
fundamental é tempo. Se houver mais ordem, ganharemos
tempo, e poderemos cumprir a nossa missão, que é de
muita responsabilidade, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a
deve ter observado, Constituinte José Lins, que, ao res
ponder a uma suposta questão de ordem do Constituinte
Antônio Britto, o fiz com o espírito que V. Ex.a requer.

Evidentemente que a Mesa não tem uma varinha-de
condão, para adivinhar o que o Constituinte, através de
questão de ordem, virá a produzir. Neste momento o
Constituinte José Costa precisa responder, aí, sim, é uma
questão de ordem concreta, à do Constituinte Virgildásio
de Senna.

Peço ao Constituinte Virgildásio de Senna venha até
a Mesa, porque não estamos encontrando o artigo refe
rente à questão de S. Ex.a , que fala em vedação constí
tucional.

Tem a palavra o Sr. Constituinte José Costa.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presíden

te, Srs. Constituintes, realmente o tempo urge, temos ma.
térias relevantíssimas a debater e a votar, mas cabe aqui
uma observação.
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Em primeiro lugar, resta-me parabenizar o eminente
Líder Euclides Scalco, do meu Partido, por esta feliz ini
ciativa. Em segundo lugar, quero mostrar e dar conheci
mento à Casa um dos aspectos mais dramáticos dessa
questão, o transporte coletivo urbano.

Recentemente foi feita uma pesquisa em Salvador, em
Recife e na Capital do meu Estado, Maceió, e se constatou
que nas horas de rush, nos momentos de tráfego mais in
tenso, os ônibus dessas Capitais abrigavam até dez passa
geiros por metro quadrado. Esta é uma situação absoluta
mente insustentável, uma situação absolutamente intole
rável. Temos de encaminhar uma solução para esta ques
tão do transporte coletivo, sobretudo nas grandes cida
des, nas grandes Capitais.

Cabe - e esta é a razão pela qual ocupo a tribuna 
uma explicação. É no que diz respeito ao parágrafo único
da emenda proposta pelo eminente Constituinte Euclides
Scalco, que diz o seguinte:

<tA lei disporá sobre a criação de um fundo
de transporte urbano, administrado pela União e
Municípios, para subsidiar a diferença entre o
custo do transporte e o valor da tarifa paga pelo
usuário."

Esse fundo, em verdade, é de equalização, à semelhan
ça do que acontece com o Fundo de Participação dos Es
tados, e não o Fundo de Execução do orçamento, como
pretendeu sustentar e afirmar o eminente Constituinte
Francisco Dornelles.

Estas, as razões que me trouxeram à tribuna, Sr. Pre
sidente. (Muito beml)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte José Lins.

O SE. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, iniciarei dizendo que a questão do
transporte urbano é talvez uma das mais difíceis deste
País, em função, fundamentalmente, de que as classes
mais necessitadas, em geral, não têm condições, com o
salário mínimo, de pagar o seu custo.

Todavia, Sr. Presidente, é preciso admitir que não
podemos engessar, através de uma Constituição rígida,
todas as soluções que a lei poderá prever. Não podemos
estar colocando na Constituição matérias que são, evi
dentemente, da legislação ordinária. Tanto isso é verdade,
Sr. Presidente, que este mesmo Plenário considera que o
poder público deve dispor de um mínimo de liberdade
para programar a sua ação, que deve ser conduzida tendo
em conta o montante de recursos cllsponíveis pela Receita.
Ninguém pode fazer programação se todos os recursos ou
grande parte deles já estiverem com suas aplicações im
postas pela própria Constituição.

Hoje, o problema do transporte é crucial. Amanhã,
ou hoje mesmo, será o da habitação. Depois, poderá ser
outro, e a Constituição não se ajustará senão a esta con
juntura imediatista destes dias de sofrimento de hoje.

Tanto isso é verdade que, já no art. 188, aprovado,
dizemos que é vedada a vinculação de receitas de impos
tos a órgãos, fundos, despesas e outras caixas que, por
acaso, venham a ser requeridas na Constituição para a
solução de problemas específicos.

Ainda mais, Sr. Presidente, vivemos num país em que
a iniciativa privada precisa ser incentivada. por que jogar
nas costas do Estado a solução de todos os problemas?
Esta é mais uma proposição estatizante. Ela dispõe cla
ramente que o transporte coletivo urbano é um serviço
público essencial - até aí, muito bem - de responsa
bilidade do Estado - certamente -, podendo ser operado
subsidiariamente, através de concessão ou permissão.

Eis aí, Sr. Presidente, um ponto grave, que não pára ai.
O parágrafo diz que "a lei disporá sobre a criação de um

fundo". E este fundo - vejam bem V. Ex.as - será admi
nistrado pela União e pelos munícípíos. São quatro mil
municípios e cem grandes cidades neste País que vão
administrar, em conjunto, cem municípios e a União.
Se fosse ainda um fundo da União para ajudar na solu
ção dos problemas conforme se apresentarem em cada
município, tudo bem. Mas aqui é uma administração con
junta, e, portanto, extremamente difícil.

Sr. Presidente, peço ao Plenário não queira resolver
todos os problemas, que são muitos, que são graves, atra
vés simplesmente da Carta Constitucional. Cada vez que
impomos uma solução através da Carta, estamos despre
zando toda a imaginação, toda a capacidade do Plenário,
toda a capacidade do brasileiro de buscar solução dentro
de parâmetros mais amplos que deixem alguma liberdade
se não a nós, pelo menos às gerações futuras, que tam
bém querem participar das soluções dos problemas na
cionais.

Não temos o direito de resolvê-los todos de um modo
rígido, engessado, dentro de uma Constituição de con
creto e ferro que agora tentamos fazer.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Relator, para emitir parecer sobre a emenda.

O SR. CONSTITUINTE INOCÉNCIO OLIVEIRA 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Inocêncio Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE INOCÊlNCIO OLIVEIRA 
Sr. Presidente, apesar de no mérito sermos a favor de
qualquer medida que venha equalizar o preço das pas
sagens urbanas, esta emenda é conflitante com o texto
constitucional que já votamos, porque, no inciso IV do
art. 188 diz o seguinte:

"São vedados: ... IV - Caput do art. 188 a
vinculação de receita de impostos a órgão, fundo
ou despesa ... "

Então, Sr. Presidente, o que se quer com esta emenda
é criar um fundo que está vedado pelo que aprovamos,
através do art. 188.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SE. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte César Maia.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presi
dente, não há no texto nenhuma citação à vinculação
de nada. Este não é um fundo de execução orçamentária,
mas de equalização de tarifas, tirando das tarifas de tra
jetos curtos e passando para as tarifas de trajetos longos,
protegendo a população de periferia. Não é nada disso
que o nobre Constituinte comentou.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai resolver a questão de ordem que vem, pela segunda
vez, levantada pelo Constituinte Inocêncio Oliveira.

Pensa a Mesa que a emenda não está prejudicada, e
vou explicar o por quê. Primeiro, porque ela é nitidamente
diferente do texto constitucional aqui aprovado, onde há
vinculação a impostos, e claramente exposto. Segundo,
se formos examinar a matéria à luz da interpretação rígi
da, todo o texto está aprovado, porque foi aprovado o
Título, ressalvados os destaques. Por isto, a Mesa entende
que a emenda não está prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Francisco Dornelles, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES _
Sr. Presidente, V. Ex.a havia estabelecido um critério, que
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falariam dois - V. Ex.a acabou de conceder a palavra ao
meu ilustre e querido Deputado Constituinte César Maia.
Quero também um minuto. Não sou do PDT, mas tenho
direito a um minuto também ...

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presi
dente, peço a palavra para esclarecer a questão de ordem
do nobre Constituinte Francisco Dornelles.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte César Maia, a questão de ordem do ilustre
Constituinte Francisco Dornelles foi dirigida à Mesa e a
Mesa vai respondê-la.

O nobre Constituinte César Maia pediu a palavra para
uma questão .de ordem, a fim de contraditar o que dissera
o nobre Constituinte Inocêncio Oliveira, que alegara pre
judicialidade. S. Ex.a não fez nenhum encaminhamento a
favor ou contra. Solicitaria ao ilustre Constituinte que
prestasse atenção ao andamento da reunião plenária, se
não ficará difícil a nós presidi-la. O nobre Constituinte
Inocêncio Oliveira fez uma questão de ordem, alegando
prejudicialidade da matéria, em socorro à questão de
ordem apresentada pelo nobre Constituinte Virgildásio de
Senna. A Mesa não a tinha resolvido. O nobre Constituin
te César Maia pediu a palavra para contraditar, o que
é perfeitamente possível, e não para encaminhar.

Tem a palavra o Relator VirgUio Távora.
O SR. RELATOR (VirgUio Távora) - Sr. Presidente,

srs. Constituintes, agrada bastante à Relataria o cerne
do art. 239. Sucede que a lógica toda do nosso texto é
pela eliminação, pela extinção de fundos. Aqui foi citado
- e com justa razão - o item IV do art. 188. Para com
patibilizar uma idéia boa com aquilo que julgamos ser
um antônimo de toda a lógica do texto, sugerimos que
haveria uma eliminação, pela Relatoria, justamente do
parágrafo. Assim, teríamos o que é importante para
V. Ex.as, tanto o autor da emenda como o do destaque,
a manutenção da idéia básica. Feito isto, resolveríamos
o problema.

Consultamos o ilustre autor da emenda e do destaque
se estão de acordo. (Pausa)

Sr. Presidente, concordando os autores da emenda e
do destaque que a Relatoria faria a compatibilização de
maneira a excluir o parágrafo único, estamos de pleno
acordo com a emenda. O nosso voto é favorável. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Antes da
votação, para esclarecimento do Plenário ...

O SR. CONSTITUINTE JOS:Ê: COSTA - Sr. Presiden
te, como ficaria o texto do Relator? Caberia uma ex
plicação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Solicito
a atenção do Constituinte Euclides Scalco, que é o autor
da emenda.

O Relator propôs que ficasse no texto:
"O transporte coletivo urbano é um serviço

público essencial da responsabilidade do Estado,
podendo ser operado, subsidiariamente, através de
concessão ou permissão."

Para compatibilização do texto, o parágrafo único, que
diz:

"A lei disporá sobre a criação de um fundo de
transportes urbanos, administrado pela União e
Municipios, para subsidiar a diferença entre o
custo do transporte e o valor da tarifa paga pelo
usuário" - seria retirado.

Neste sentido, com a concordância do autor, o texto
em votação é simplesmente aquele lido anteriormente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Pela ordem, Sr
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte José Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
em nome do Regimento, mais uma vez faço um apelo a
V. Ex.a

A proposição há de ser votada conforme é apresenta
da. A Mesa terá que decidir se ela é incompatível com al
gum texto aprovado ou não. Não podemos admitir que
qualquer um dos Constituintes modifique a proposição
depois que ela começa a ser votada.

De modo que, Sr. Presidente, peço a V. Ex.a que
observe, se não o Regimento, pelo menos as normas de
consenso que temos admitido.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Relator, Constituinte José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, va
mos votar agora uma matéria que tem um conteúdo es
sencial:

"O transporte coletivo urbano é um serviço
pública essencial de responsabilidade do Estado,
podendo ser operado, subsidiariamente, através de
concessão ou permissão."

Esta é a matéria que votaríamos, essencialmente.

A outra parte:
"Parágrafo único. A lei disporá sobre a cria

ção de um fundo de transportes urbanos, adminis
trado pela União e pelos Municípios."

Entende a Relatoria que não se compatibiliza com o
que já foi aprovado. A Relatoria, aprovada esta emenda,
retirará esta parte, ficando apenas:

"O transporte coletivo urbano é um serviço
público essencial de responsabilidade do Estado.
podendo ser operado, subsidiariamente, através de
concessão ou permissão."

:Ê: aí que se encerra a matéria compatibilizada com o
texto. Esta é uma disponibilidade com que conta aReIa
toria para uma sistematização e adaptação do texto. Não
há, aí, nenhuma transgressão regimental.

Neste sentido, a Relatoria defende a possibilidade des
sa compatibilização.

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

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte José Lins, para uma questão de
ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
vamos votar a proposta oferecida pelo Constituinte ou va
mos votar parte da matéria? Se for parte da matéria, eví
dentemente, a proposta terá sido cortada em parte, o que
não é permitido.

O SR. PLíNIO ARRUDA SAMPAIO - Peço a palavra,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte Plínio Arruda Sampaio.

O SR. CONSTITUL.WE PLíNIO ARRUDA SA:MIPAIO
- Eu queria saber, Sr. Presidente, se o Constituinte Antô
nio Britto retirou a parte final, porque entendo que o
Relator não tem essa faculdade. S6 estou prevenindo coi
sas futuras. Se votarmos um texto que colida com outro
texto, quem tem a faculdade de dirimir qual é o que fica
e qual é o que sai? S6 este Plenário. De modo que, se
houver uma concordância do Constituinte na retirada do
seu texto muito bem; se não, votou está votado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Virgílio Távora.
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o SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO TAVORA - Houve
a concordância do eminente Constituinte Antônio Britto.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai resolver a questão levantada pelo nobre Constituinte
José Lins.

Foi apresentada uma emenda pelo nobre Constituinte
Euclides Scalco. Antes mesmo da sua discussão, foram le
vantadas questões de ordem a respeito da prejudicialida
de desta emenda, sob a alegação de que colidiria uma par
te da emenda com o que já fora aprovado anteriormente
pela Comissão, no que diz respeito ao fundo. A Mesa deci
diu, em questão de ordem, que não havia incompatibilida
de ,~is que o fundo proposto ali não buscava vinculação
de Impostos com a vedação constitucional.

Encaminhada a matéria pelos autores, que a defende
ram, e pelos que contra ela se colocaram, demos a palavra
ao Relator. Aí, penso que é necessário fazermos uma refle
xão. O Relator entendeu que não havia nenhuma dificul
dade, no seu parecer, em aceitar a emenda e incorporá-Ia
ao. texto, dando o seu parecer. Entretanto, no que diz res
peíto ao § 1.0, entendia S. Ex.a que haveria dificuIdades de
compatibilização. Propunha, então, a aceitação da emenda.

Como esta é uma Comissão de Sistematização, e siste
matizar é tentar, além das votações, resolver os conflitos
que não são contradit6rios de forma absoluta, penso que
não há nenhuma dificuldade na votação da emenda, eis
que o autor concordou com a redação proposta pelo Rela
tor para compatibilizar os dois dispositivos. Esta é a deci
são.

Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio Campos, Antônio
Britto, Artur da Távola, Celso Dourado, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Fran
cisco Pinto, Haroldo Sab6ia, José Fogaça, José Paulo Bisol,
Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Oswaldo Li
ma Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Renato Vianna,
Rodrigues Palma, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Vir
gildásio de Senna, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Eu
clides Scalco, João Natal, José Carlos Grecco, José Costa,
José Tavares, Miro Teixeira, Nelson Wedekin, UIdurico Pino
to, Vicente Bogo, Vilson Souza, Ziza Valadares, Inocêncio
Oliveira, Jonas Pinheiro, Antônio Carlos Konder Reis, Ger
son Peres, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Brandão Mon
teiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da
Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Aldo Aran
tes, Roberto Freire, Jamil Haddad. Votaram NÃO os se
guintes Senhores Constituintes: Alfredo Campos, Fernan
do Bezerra Coelho, João Calmon, José Geraldo, José Richa,
José Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Wilson Martins,
Albano Franco, Délio Braz, Marcos Lima, Alceni Guerra,
Aloysio Chaves, Francisco Benjamim, Carlos Chiarelli,
Francisco Dornelles, Antoniocarlos Mendes Thame, Gilson
Machado, José Jorge, José Lins, José Lourenço, José San
tana de Vasconcellos, José Thomaz Nonõ, Luís Eduardo,
Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimen
tel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Jofran
Frejat, Roberto Balestra, Antonio Farias. ABSTENÇÃO
dos Senhores Constituintes: Eraldo Tinoco, Darcy Pozza.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 55 Constituintes;
votaram NÃO 34 Constituintes; abstiveram-se de votar
2 Constituintes. Total: 91 votos. O Desaque foi aprovado.

A Mesa da Comissão de Sistematização informa aos
srs. Constituintes, manifestando a nossa profunda satis
fação, a presença, entre nós, do Deputado Carlos Alberto
Grazzianni, Parlamentar do Partido Comunista Italiano
e membro do Grupo Comunista do Parlamento Europeu.
(Palmas)

Penso que falo pela Comissão e pela Assembléia Na
cional Constituinte, recepcíonando-o e agradecendo S. Ex.a
a presença entre nós, o que muito nos honra. (Pausa)

Destaque n,? 7232-87, do Sr. José Richa, "que
substitui o art. 203 do Substitutivo n.o 2 pelo
art. 240 do Substitutivo n.O 1". (426.a votação)

Em votação o Requerimento de Preferência n.O 7232,
de autoria do Constituinte José Richa.

Os Srs. Constituintes que são favoráveis à preferên
cia requerida pelo ilustre Senador paranaense permane
çam sentados. (Pausa)

Aprovado.
Tem a palavra o Sr. Constituinte Ferna~do Henrique

Cardoso, por indicação do Constituinte José Richa que
irá defender o Destaque n.O 7232, da autoria de S.' Ex.a

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, faz o Senador
José Richa um destaque, pelo qual pede que se resta
beleça o texto do Substitutivo "Cabral 1" o antigo art. 240,
para substituir o atual 203. Qual é a diferenca? O "Ca-
bral I" diz o seguinte: •

"A ordenação do transporte marítimo inter
nacional observará a predominância dos arma
dores nacionais do Brasil e do país exportador ou
importador em partes iguais, observado o princí
pio da reciprocidade.

Parágrafo único. As disposições deste artigo
não se aplicam ao transporte de granéis."

, ~a verdade, a formuulação do "Cabral 2" proíbe, na
prática, o afretamento. Esta matéria é delicada e impor
tante. O valor do frete no Brasil hoje alcança cerca de
3,5 bilhões de dólares. Oitenta p~r cento do afretamento
é feito pelas empresas estatais, porque elas não dispõem
dos navios. Ora, se proibíssemos o afretamento claro que
se poderia imaginar que haveria um estímulo à. produção
de navios, o que é verdade. Mas, até que houvesse" os
navios, haveria uma grande dificuldade. Mais ainda: esse
estímulo significaria a existência de uma proteção, no
caso, indevida. O custo do navio é mais barato comprado
lá f~ra do que aqui, o que é normal, e a proteção seria
razoaveI. Mas o que fazer com esse afretamento? No caso
o que se propõe é que haj a o princípio da reciprocidade:
que metade do frete, pelo menos, obrigatoriamente, seja
brasileiro, e metade, nos dois sentidos, e poderia ser de
ou~ra bandeira. Exclui-se da limitação o transporte de
graos, porque, para esta matéria, o Brasil já dispõe de
capacidade mais do que suficiente.

A matéria é controvertida, há muitos interesses obvia
mente em jogo. Entretanto, o que move o Senador José
Richa nesta questão é simplesmente o fato de que a
introdução da obrigatoriedade do uso de navio de registro
de .b:zndeira brasileira inviabiIizaria o afretamento. Esta
posiçao nos levaria a uma grande dificuldade no maneio
das nossas relações de trocas internacionais.

Consultei o outro Constituinte que iria falar em defe
sa desta posição, o Deputado Mário Lima Presidente do
Sindicato dos Petroleiros, que também m'e pediu fizesse
a defesa neste mesmo sentido.

Então, Sr. Relator, peço a V. Ex.a se volte ao Substi
tutivo 1, porque é mais claro, direto e evita esse grande
empecilho que seria a proibição do afretamento.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Ga.stone Righi, que encaminhará
contra.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, a emenda da lavra do insigne
Senador José Richa restabelece o art. 240 do "Cabral 1"
Este episódio referente aos armadores nacionais traz em~
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butido uma das maiores patifarias de que já tive notícia
em toda minha vida política. Patifaria, claro, que não
envolve qualquer Constituinte, muito menos o Sr. Relator
ou Constituintes que se interessaram pelo assunto, mas
envolve, na ponta do fio, um agrupamento de armadores
nacionais que visam locupletarem-se através dessa reserva
de mercado que estamos criando a bem do País. E vou
explicar por quê: sou eu o autor da idéia de se prefe
rencíar, de se privilegiar as embarcações brasileiras no
afretamento. Isto porque o Brasil despende hoje, no ano
de 87, até o final do ano, cerca de 4 bilhões de dólares
só de arretamento, ou seja, de transporte das mercadorias
exportadas e importadas.

É preciso, portanto, fazermos com que este quadro
venha a ser revertido, que venhamos a ampliar nossa
Marinha Mercante, para não despendermos estes dólares
inúteis de frete.

Desta forma, assim como as nações européias fazem,
estávamos introduzindo na Constituição um dispositivo
que estabelece príoríaação, benefício para os navios bra
sileiros no transporte de mercadorias importadas ou ex
portadas. Quando fazíamos isso, um grupo de armadores
nacionais aqui veio e sub-repticiamente conseguiu intro
duzir dois parágrafos no art. 203. Dentre estes parágrafos,
um estabelece que os navios afretados poderão ter ban
deira brasileira. Esta é que é a ignomínia. Vou-lhes expli
car por quê. O navio afretado é um navio estrangeiro.
Só iríamos trocar de posições. Ao invés de pagarmos frete
pelas mercadorias transportadas, vamos pagar o mesmo
frete em dólares pelo arretamento, pelo aluguel do navio,
que é estrangeiro. Mais ainda, o navio afretado no exterior
tem tripulação estrangeira, enquanto que o navio de ban
deira brasileira tem toda sua tripulação nacional.

O que queremos, ao priorizar navios brasileiros, é
aumentar a nossa frota de Marinha Mercante e não cevar
ou enriquecer armadores nacionais, que, em vez de com
prarem ou construírem barcos, afretam navios estrangei
ros e remetem dólares para o exterior. E fazem pior,
esses contratos de afretamento de barcos estrangeiros, via
de regra, são feitos com sobrepreço, Por exemplo, um
barco que custe cinco mil dólares por dia de arretamento,
o contrato é feito por dez mil dólares, e metade, portanto,
desse valor ainda se esvai, é remetido para o exterior,
através de um câmbio oficial privilegiado.

É preciso, portanto, derrubarmos a Emenda ,JoséRicha,
que tenta estabelecer o privilégio para armadores nacio
nais, quando' o que queremos é estabelecer privilégio para
embarcações nacionais, porque o que queremos é aumen
ter a frota, o que queremos é dar emprego à tripulação
de brasileiros e não continuar remetendo dólares para
o exterior. Mais ainda: a Emenda Richa visa manter a
exceção para os graneleiros. Ora, 75% de nossos trans
portes são de granéis, somos importadores de petróleo e
exportadores de minério, exportadores de grãos, que são
todos granéis. Portanto, não há por que se excepcionar
os graneleiros. li: preciso dizer não à Emenda José Richa,
e é preciso, em seguida, aprovar duas emendas minhas
que suprimem os §§ 1.0 e 2.° do art. 203. Esses dois pará
grafos, 1.0 e 2.° do art. 203, foram introduzidos em errata,
sequer constavam do parecer do Sr. Relator. Foi uma
manobra desses armadores interessados em se locupleta
rem às custas da Constituinte.

Assim, alerto V. Ex.as para que votem contra a Emen
da José Richa, e, em seguida, a favor das minhas duas
emendas, que suprimem do texto do "Cabral 2" esses doís
parágrafos denegridores da verdade, da boa reputação
desta egrégia Assembléia.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Pergunto
ao ilustre Constituinte Joaquim Bevilácqua ou V. Ex.a, uti
lizando seu direito de inscrito, exige esse direito, porque
não há mais oradores inscritos contrariamente à proposi
ção.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Pela or
dem, Sr. Presidente. (Assentimento da Presidência) Para
um esclarecimento à Mesa e principalmente do ilustre Sr.
Relator, o nobre Constituinte Bernardo Cabral.

Quando foi publicado o Substitutivo 1, em seguida
foram publicadas várias emendas e a sua numeração com
o nome da erratas. Acontece, Sr. Presidente, que exata
mente a matéria que estamos discutindo agora foi acres
centada ao Substitutivo 1, portanto ao S-l, como errata.
Isso, Br. Presidente, foi levantado na Comissão de Siste
matização por vários Constituintes. Lembro-me de que eu,
o Constituinte Vladimir Palmeira, o Constituinte Roberto
Jefferson e V. Ex.a, levantaram essa questão na Comissão
de Sistematização e fomos informados de que o Substitu
tivo, numa reedição, não colocaria exatamente o que esta
mos agora discutindo para trazê-lo como emenda, porque
o art. 203 e o parágrafo único, Sr. Presidente, foram exa
tamente a errata, segundo fomos informados na Comissão
de Sistematização, que não seria considerada como errata.
Portanto, o Substitutivo 1 seria reeditado sem a matéria
que agora está sendo destacada.

Estamos numa situação absolutamente absurda, nu
ma situação inédita. Esta matéria não pode ser destaca
da, porque não existe. Esta matéria não existe, porque,
equivocadamente, ela foi colocada como errata. Ela não
pode ser destacada porque não consta do Substitutivo 1,
Sr. Presidente. Tenho aqui a errata, e vários Constituin
tes reclamaram disso.

Portanto, esta é a questão de ordem que formulo a
V. Ex.a : esta matéria não pode ser destacada para se
votar, porque o Relator garantiu a mim, a V. Ex.a, a vários
Constituintes, aos Deputados Gastone Righi, Vladimir Pal
meira e Roberto J·efferson, que não podia constar do S-l,
não podia ser considerada como matéria do Substitutivo 1.
Portanto, está-se destacando algo que não deve existir,
Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE MARIO ASSAD - Peço a pa
lavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra, pela ordem, o Constituinte Mário Assad.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO ASSAD - Quero, no
vamente, denunciar à Presidência da Casa a existência
do "lobismo" dentro do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro. Fazendo soar
a campainha) - Solicitaria ao Plenário desse atenção ao
orador.

O SR. CONSTITUINTE MARIO ASSAD - Ainda ago
ra uma infinidade deles ingressou no plenário íntran
qüilizando os trabalhos e querendo pressionar é discutir
com os Srs. Constituintes acerca de matérias que estão
sendo votadas.

Essa providência deve ser tomada imediatamente e
com energia; por várias vezes já foram tomadas provi
dências nesse sentido, mas eles insistem nisso. Acredito
que a Presidência da Casa tomará agora medidas mais
sérias e mais enérgicas, porque os Srs. Constituintes não
deverão estar sujeitos a pressões permanentes de elemen
tos que não têm nenhuma vínculação com o Poder Cons
tituinte.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Srs. Cons
tituintes, começareí pela última questão de ordem, pois
que ela não encontra qualquer tipo de contradição entre
o conjunto do Plenário.

Solicitaria àqueles que não são Constituintes e jorna
listas credenciados - solicitaria a atencão exatamente
dos que estão no fundo do plenário - se r~tirassem d~
recínto, caso contrário, darei ínstrueões à Segurança para
convidá-los a se retirar. "

A questão de ordem do Constituinte Mário Assad é
exatamente a que deve ser acatada pela Mesa. Em outras
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oportunidades quem preslde esses trabalhos a levantou.
Solicito, então, para que se evitem constrangimentos, que
as pessoas que não são consütuíntes, que não sejam asses
sores das Lideranças e que não seí am credenciados, se
retirem do plenário, sob pena de solicitar à Segurança
que os convidem a se retirarem.

Se a determinação não for acolhida e obedecida, íre
mos providenciar, logo em seguida, o encerramento da
sessão, cobrando da Segurança as ordens emanadas da
Presidência, que já foram pedidas, em outra oportunida
de, pelos Constituintes Fernando Henrique Cardoso ·8 Jar
bas Passarinho.

Em resposta à questão de ordem do Constituinte José
Genoino, gostaria de ouvir a palavra do Relator. até por
que a Prasídêncía se sente, em relação a esta matéria,
extremamente vinculada a ela, porque fora eu quem le
vantara a questão de ordem a respeito da inclusão extem
porânea deste dispositivo.

Tem a palavra o Sr. Relator Bernardo Cabral. (Pausa)
Enquanto o Sr. Relator se prepara para dar seu pa

recer a respeito da questão de ordem levantada pelo Cons
tituinte osé Genoíno. porque era necessário o seu escla
recimento, solicito à segurança que as medidas adotadas
aqui pela Mesa são extensivas ao cafezinho do ple,?ário,
solicitando que da mesma forma aj am em relação ao
ca1ezinho do plenário.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, pediria a imensa atenção dos meus emi
nentes colegas Constituintes, porque isto aqui envolve uma
situação que teve como primeiro alertador para a maté
ria o Constituinte Brandão Monteiro, que hoje preside
esta reunião, e, a seguir, o Constituinte Gastone Righi.
S. Ex.as interpelaram - 'este é o termo correto - a Rela
toria, porque havia sido mudado, com o acréscimo de mais
um parágrafo, o § 2.° do texto do Substitutivo n,v 1, como
se atribuísse ao Relator, porque deseonhaeiam, assim co
mo os demais colegas, o que se passara, a autoria disso.
Fiz questão de esclarecer ao Constituinte Gastone Righi
que esta matéria tinha sido acolhida porque era uma
emenda do Constituinte Roberto Jefferson, que buscara
conciliar com o apoio do Relator que ora utiliza da pa
lavra e 'do eminente Relator-Adjunto, Constituinte José
Ignácio Ferreira, que ficamos durante horas seguidas p~
ra descobrir o que havia no meio deste parágrafo. Nao
conseguimos fazê-lo.

Havia uma emenda muito boa, de redação, da emí
nente Constituinte Sandra Cavalcanti. O resultado foi que,
depo~ de marchas e cop.tramar~has,.,de indag~ções feit~s
pelo eminente Constitumte Jose Ignáeío FerreIra - cuja
honradez pessoal faço questão de registrar neste plená
rio porque o conheço desde a época em que era Presí
de~te da OAB no Espírito Santo -, chegamos à co.nc.lu
são de que beneficiaria o direito de bandeira brasíleíra,

Com o esclarecimento do que se passava, eu disse ao
eminente Constituinte Gastone Righi que apresentasse a
emenda supressíva, e, na hora dos debates, da_ discussão,
da votação, esta Relatoria acolheria a supressao.

Ora Sr. Presidente, sras. e Srs. Constituintes, não
tenho como agora ter outra posição. Sou obrigado, a con
tragosto, a votar contra a emenda do meu eminente e
querido amigo Constituinte José Richa, para aguardar o
seu resultado, a fim de me resguardar, sobretudo, Sr. Pre
sidente, pela honradez pessoal que sempre presidiu aos
membros desta Relatoria, para discutir a Emenda Gasto
ne Righi.

Por esta circunstância, Sr. Presidente, e por ora, fi
camos com o texto do Substitutivo n.O 2. (Muito bem!
Palmas)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ: GENOíNO - Sr. Presi
dente, há uma questão que não está solucionada.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Quem
soluciona questão é a Mesa, não o Relator.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - E vou
insistir, Sr. Presidente.

OSR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Vou so
lucioná-la.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Só para
corrigir, Sr, Presidente, houve uma colocação - estou
file referindo ao Substitutivo n,> 2. No Substitutivo n.O 2,
na sua publicação original, não constam os §§ 1.0 e 2.°,
isso seria errata com os §§ 1.0 e 2.° Então, o que estamos
considerando aq"lfi é só o caput do art. 203 e não existem
os §§ 1.0 e 2.0?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte José Genoíno, a Presidência disse a V. Ex.a
que iria resolver a questão de ordem que já foi anterior
mente apresentada por V. Ex.a Solicitei ao Sr. Relator
prestasse esclarecimentos, de forma a que pudéssemos,
in fine, fazer o nosso juízo sobre a matéria para resolver
a questão de ordem de V. Ex.a e até pedir o parecer do
Relator, em função de que eu, enquanto Oonstítuínte,
fora quem levantara a questão de ordem, estranhando
que do texto do Substitutivo n.o 2 para o texto que, de
pois, veio a ser conhecido como "reimpressão" apare
ceram dois dispositivos que não haviam sido colocados no
texto anterior.

Neste sentido, levantamos a questão de ordem, se
cundados pelo Constituinte Gastone Righi. Pedi ao Re
lator se posicionasse sobre o assunto, porque, à época,
levantaram-se dúvidas de que teriam sido "enxertados"
esses dois dispositivos em 'Cima da hora ou por interesses
que não eram exatamente os da relatoría.

V. Ex.a volta à questão de ordem com muita proprie
dade. Ouvi o parecer do Relator. A Assembléia Nacional
Constituinte e a Comissão de Sistematização têm não só
o papel e a responsabilidade de votar as matérias aqui
trazidas como também o de solucionar todas as dúvidas.

Penso que o eminente Relator Bernardo oaorat solu
cionou a dúvida levantada na: questão de ordem, em fun
ção de ter havido uma emenda, se não me engano, do
Constituinte Roberto Jeff-erson, que incluía esse texto.
S. Ex.a a acolheu, mas ela não saiu impressa no primeiro
texto, tendo saído na reimpressão.

Não tenho como deixar de colocar a matéria em
votação, embora tenha sido eu quem levantara a ques
,tão de ordem. De outra forma, eu consideraria que a sua
inclusão fora feita mediante fraude. Mas não acredito
nesta hipótese.

Por isso, com as explicações do Constituinte Bernar
do cabral, colocamos a matéria em votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ: GENOíNO - Sr. Presi
dente, os §§ 1.0 e 2.° não ;podem ir à votação porque 
e recorro às atas da Comissão de Sistematização - na
quela ocasião estava presidindo a Comissão de Sistema
tização o ilustre Constituinte Aluízio Campos, como Vice
Presidente. S. Ex.a nos informou, na Comissão de Slste
matízação, que recebera informação do Relator de que
os §§ 1.0 e 2.° não constavam da errata, portanto, iriam
ser retiradas. Essa informação foi prestada oficialmente
pelo ilustre Constituinte Aluizio Campos, e o que cons
tava apenas era o texto original, isto é, o caput do artí
go 203.

Portanto, Sr. Presidente, questionamos a possibilida
de de se apresentar destaques, porque quando aparece
ram esses parágrafos havia vencido a possibilidade de se
apresentar destaques, Como não podíamos mais apresen
tar destaques, porque o prazo havia vencido, o nobre
Constituinte Aluízio Campos respondeu dessa maneira.
portanto, Sr. Presidente, esta matéria não pode ser vo-
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tada, porque não foram apresentados destaques supres
sívos.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte José Genoíno, a Mesa decidiu a questão e
se lembra muito do assunto, até porque fora levantado
por quem está presidindo a impossibilidade dos desta
ques. Feito o requerimento ao Presidente Ulysses Guima
rães, que deferiu a possibilidade de destaques.

A matéria está resolvida. Se V. Ex.a considera o deci
sório contrário ao que ímag'na ser a interpretação real
da sua questão de ordem, V. Ex.a poderá recorrer, nos
termos do Regimento, ao Presidente da oasa,

A matéria está decidida.
O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRl1:A - Sr. Pre

sídente. peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sobre

outra matéria?
O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRl1:A - Para um

esclarecimento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a

palavra o Consti·tuinte Oscar Corrêa.
O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRl1:A - Gostaría

de saber de V. Ex.a e da Mesa, pois tenho em mãos um
Projeto de oonstítuícão, se, além deste projeto, há algum
outro documento oficial que diga respeito ao projeto ode
Constituição?

Logo em seguida concluo a minha questão de ordem,
Sr. Presidente.

Além deste documento, existe mais algum outro que
faça parte do Projeto de Constituição?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Eviden
temente que existem algumas edições quase idênticas à
de V. Ex.a, existe até a mais nova, onde está escrito
"reimpressão".

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRl1:A - Com
autógrafos do ilustre Relator?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRl1:A - Gostaria
de saber de V. Ex.a, tenho em mãos um projeto, que é
oficial, que foi distribuído pela Casa, que não tem § 1.0,
não tem § 2.°

Estamos discutindo, agora, o § 1.0 e o § 2.°, que não
há no meu.

Então, gostaria que V. Ex.a fizesse chegar aos Cons
tituintes membros da Comissão a edição nova, revista e
atualizada, do texto que estamos votando, sob pena de
eu não saber nem o que 'estou votando. O meu Projeto
de Constituição não tem o que estamos votando, Infeliz
mente existem 'edições novas atualizadas. A minha é de
1987, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Oscar Corrêa, a Mesa, atendendo à sua solicitação,
fará chegar, a V. Ex.a em especial, porque acho que toda
a Casa conhece o texto do Projeto.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRl1:A - Agradeço
a V. Ex.a a atenção.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Oonstítínte José Richa.

O SR. CONSTITl:;rINTE JOSÉ RICHA - Sr. Presidente,
esta é uma matéria muito importante. Observo que está
havendo muita confusão.

Então, levanto, através desta questão de ordem, a
oportunidade de poder esclarecer o Relator, porque, pelo
que ent-endi. das razões que o levaram a recomendar, por
enquanto, a manutenção do texto, S. Ex.a está elaborando
em equívoco e eu não gostaria que o Plenário, que, neste
instante, se prepara para votar, incorresse em algum equi
voco.

Sr. Presidente, quando foi apresentado o d-estaqu-e pa
ra voltar ao "Cabral l", foi porque o "Cabral lI", na ver
dade, está engessando na Constituição a não possibilida
de de se processar o afretamento. Ora, esta matéria nun
ca constou em qualquer Constituição. Acontece que esse
é um setor que só de 1967 para cá adquiriu certa impor
tância para o Brasil e, aí, então - veja bem -, já neste
ano, o total de fretes representa mais de 3 bilhões e 600
milhões de dólares.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte José Richa, V. Ex,a está levantando uma
questão de ordem, ou V. Ex.a, na verdade, está contes
tando o Relator e fazendo uma defesa da matéria?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Estou apenas
tentando esclarecer, para que o Relator não incorra em
equívocos.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte José Richa, lamento, mas não é hora de es
olarecímentos, pois entramos no mérito da emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Permita-me
apenas concluir.

A grande diferença - e vou abdicar dos outros argu
mentos ,a ficar apenas no reforço de um argumento prin
cipal, levantado pelo Constituinte Fernando Henrique
Cardoso - é que o texto atual proíbe o afretamento. Isto
tira do Brasil as condições de poder exportar os seus pro
dutos. Então, é significativo o volume de fretes, mas o
volume de exportações do Brasil é muito mais significa
tivo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte, V. Ex.a está fazendo, aqui, através de uma
questão de ordem, um encaminhamento de votação de
acordo com os seus princípios. Apelo a V. Ex.a porque, na
verdade, eu, que fizera um apelo ao Constituinte Joaquim
BeviJacqua para retirar; porque só havia um destaque, os
Srs. Constituintes Gastone Righi, de um lado, e Fernando
Henrique Cardoso, de outro, sou obrigado a dar a palavra
ao Constituinte Joaquim Bevílacqua, porque V. EX,a aqui
aparece como segundo defensor da emenda, que é de sua
autoria.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Então, se
V. Ex.a argumenta nesta linha para não me permitir falar,
invoco o direito regimental de ter dois encamínhadores.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não es
tou invocando, estou dizendo que V. Ex.a está fazendo en
caminhamento da votação e a Mesa não pode ter acepção
doe pessoas e ser injusta com alguém. Solicitei ao Consti
tuinte Joaquim Bevilacqua que retirasse, e V. EX,a está
utilizando, com muita argúcia, como lhe é peculiar e ex
periência, uma questão de ordem para fazer encaminha
mento de votação.

Solicito, pois, a V. Ex.a encerre, porque sei qual é o seu
objetivo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Vou encerrar,
Sr. Presidente, advertindo o Plenário de que o volume das
exportações do Brasil é bastante sigínífícativo para que
engessemos na Constituição a proibição de atretamento,
quando não temos mais que cerca de 20% de navios da
bandeira nacional para atendimento a este importante
setor.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Lysâneas Maci-el.
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o SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, V. Ex.a percebeu muito bem que não se trata
va de uma questão de ordem. Também acho que é meu
direito de contestar.

Na verdade, não há proibição de arretamento ...
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Solicito

de V. Ex.a uma colaboração. Solicitei ao nobre Constituin
te José Richa que não continuasse porque não era uma
questão de ordem. Se permitir que V. Ex.a conteste aquilo
que não é uma questão de ordem, estaria sendo injusto
com o Constituinte José Richa.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Então,
peço a V. Ex.a que coloque em votação.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra V. Ex.a

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, o nobre Relator informou que aqueles dois pa
rágrafos apareceram em função de uma emenda do Cons
tituinte Roberto Jefferson. Não conheço essa emenda e
gostaria de tomar conhecimento.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - É a que
está no texto, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
Sr. Presidente, como fui citado nominalmente pelo Cons
tituinte Bernardo Cabral, peço a V. Ex.a que me dê a
palavra.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti·
tuinte José Ignácio Ferreira, normalmente quando há cio
tação nominal, o Regimento permite e determina que ~s

pessoas que queiram contestá-Ia, o façam, quando ela nao
é elogiosa. Vou conceder a palavra a V. Ex.a, ressaltando
que a citação foi extremamente elogiosa a V. Ex.a , o que
aliás toda a Casa reconhece.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
- Foi, Sr. Presidente, a respeito das afirmações do emi
nente Constituinte Bernardo Cabral, queremos dizer, em
alto e bom som nesta Casa, que as suas afirmações corres
pendem, e não poderiam deixar de ser, inteiramente à ver
dade.

Na ocasião anterior, quando este assunto foi discutido,
porque foi logo no início dos trabalhos, nós não nos encon
trávamos presentes e não pudemos fazer o que fazemos
agora ou seja, corroborar por inteiro as afirmações do
emin~nte Relator Bernardo Cabral, e dizer que S. Ex.a,
quando esse assunto estava sendo cogitado, encarregou-me,
pessoalmente, de examiná-lo com o Constituinte Roberto
Jefferson, que tinha uma emenda neste sentido, que com
pareceu buscando defendê-Ia, e nós apenas tínhamos um
ponto que era inarredáveI. Vamos, inclusive, usar da tri
buna para falar sobre ela, com relação a essa emenda do
Constituinte Gastone Righi, que é a questão do § 1.0 Desse
não abro mão, porque acho que é extremamente constitu
cional ao País a eliminação daquele § 1.0 do artigo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte José Ignácio Ferreira, a Mesa agradece o es,
clarecimento de V. Ex.a

Solicito a colaboração dos Srs. Constituintes para que
possamos pôr em votação a matéria, tendo em vista a reu
nião ter começado às 9 horas.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Virgildásio de Senna.
O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 

Sr. Presidente, fiz um apelo a V. Ex.a, na qualidade de Pre
sidente desta reunião pedindo compreensão para o debate
desta matéria que e~tá eivada, profundamente eivada de
suspeição, por toda a Casa. Considero, Sr. Presidente, que

pruridos regimentais não podem impedir, nem devem imo
pedir, que matéria sob suspeição não seja total e comple
tamente aclarada, para que, nos Anais da Casa e na his
tória da Assembléia Nacional Constituinte, não pese sus
peição sobre matéria que está sendo por ela votada.

Pedi a V, Ex.a liberalidade nesta discussão. Todavia,
V. Ex.a não permitiu que o eminente Constituinte José
Richa completasse a sua exposição sobre a matéria, o que,
regimentalmente, tinha direito, porquanto o Regimento per
mite que dois Srs. Constituintes, cada um a ser termo, fale
a favor ou contra. A questão que eu peço a V. Ex.a que
acolha é que suspenda a matéria em votação, para o segun
do turno na reunião de hoje, para que o assunto seja com
pletamente discutido e elucidado, de tal forma que não
pese sobre qualquer Constituinte, na reimpressão da maté
ria, como foi já aqui definido, qualquer suspeição, e o as
sunto seja inteiramente aclarado para que todos os Srs.
Constituintes possam votar com o pleno conhecimento da
matéria.

É o apelo que dirijo a V. Ex.a em nome da Assembléia
Nacional Constituinte e para que cada um dos Srs. Consti
tuintes possam votar, cada um deles com o perfeito conhe
cimento da matéria.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - oonstí
tuinte Virgildásio de Senna, V. Ex.a levanta uma questão
de ordem e eu solicitaria atenção da Casa, especialmente
de quem a levantou. V. Ex.a , mais do que uma questão
de ordem, preliminarmente, busca fazer uma reclamação
em face do que dispõe o Regimento, da possibilidade ou
do direito de dois Srs. Constituintes encaminharem a fa
vor ou encaminharem contrariamente uma emenda.

Na verdade, V. Ex.a nos procurou à mesa para solici
tar que déssemos desenvolvimento ao debate. Jamais 
e a Casa é testemunha - aqui na Presidência quis o cer
ceamento da liberdade dos Srs. Constituintes de defende
rem as suas preposições. Aliás, eu sempre defendi, ao con
trário, o direito de dois Srs. Constituintes falarem.

Ocorre que acho que se está estabelecendo, está se
cristalizando na Casa um defeito que prejudica os traba
lhos. Falara o Constituinte Fernando Henrique Cardoso,
encaminhando a proposição do Constituinte José Richa;
em seguida, falara o Constituinte Gastone Righi. Pergun
tei ao Constituinte Joaquim Bevílacqua, já que não houve
ra nenhuma inscrição para encaminhamento favorável à
matéria proposta pelo Constituinte José Richa, se S. Ex.8

abria mão, dentro daquilo que o Plenário aqui criou, e
S. Ex.a disse que acedia em abrir mão. Cristaliza-se, entre
tanto, aqui na Casa, uma circunstância que acho, do meu
ponto de vista pessoal, extremamente prejudicial aos tra
balhos. Vencida a matéria, os Srs. Constituintes pedem.
pela ordem, para fazerem encaminhamento, o que não é
permitido pelo Regimento.

Por isto fiz um apelo ao ilustre Constituinte José Ri·
cha, que não continuasse porque, na verdade, ele estava
fazendo o encaminhamento da matéria, já que o Consti
tuinte Joaquim Bevilacqua não poderia voltar à Tribuna,
porque houvera aberto mão da sua inscrição.

Segundo item da questão de ordem, V. Ex.a informa
que há suspeição sobre a matéria e, em função desta sus
peição, solicita que se suspenda a votação para que se
aclare a suspeição. Para receber a questão de ordem de
V. Ex.a, a Mesa necessitaria de que, formalmente V. Ex.a
apresentasse as razões de suspeição, indicando exatamen
te quais as causas da suspeição. De outra forma não poso
so suspender a votação porque o regime de votação já se
iniciou, e se inicia com a discussão.

Se V. Ex.a apresentar à Mesa um requerimento so
licitando suspensão da sessão porque há suspeição da
matéria, indicando os suspeitos, nesse caso a Mesa se
obrigará; estará obrigada a receber essa exceção de sus
peição de V. Ex.a
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o SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 
O requerimento que encaminhei a V. Ex.a fundamenta-se
em dois pontos. O primeiro, a argumentação trazida a
esta Casa por V. Ex.a de que na reimpressão da matéria
constante do assunto em discussão, entre o segundo subs
titutivo do nobre Relator Bernardo Cabral e a sua reim
pressão, haviam sido introduzidos parágrafos não cons
tantes do primeiro e acerca do qual, na própria reunião,
o nobre Relator desconhecia a sua reíntrodução,

Esta matéria foi decidida, segundo nos parece, em
câmera, pelo nobre Presidente e a Casa não está intei
ramente aclarada acerda dos motivos que levaram à reim
pressão do texto, reimpressão para introduzir matéria nova.

A segunda razão, nobre Presidente, e sei que V. Ex.a,
como todos nós, queremos que a Assembléia Naci<mal
Constituinte vote todas as matérias com absoluto conhe
cimento de causa - as dificuldades resultantes da inter
pretação do primeiro substitutivo, do segundo e da sua
reimpressão causou à Casa tal confusão que, acredito, a
maioria absoluta dos membros da Comissão não está,
como eu não estou, e quero declarar de pronto, inteira
mente informado sobre matéria de transcendental impor
tância para a economia do nosso País. Fundamentado
nesses argumentos, peço a V. Ex.a que acolha, em nome
dos interesses nacionais, a rediscussão da matéria e o
seu aclaramento, de modo que todos os Srs. Constituintes
possam votar com perfeito conhecimento de causa a ma
téria em discussão.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Solici
taria aos srs, Constituintes que tomassem assento em
seus lugares e dedicassem um pouco de atenção à Mesa
em função do requerimento do Constituinte Virgildásio
de Senna. Lamento indeferir o requerimento do Consti
tuinte Virgildásio de Senna, porque aqui, à frente, na
Presidência dos trabalhos, só posso me colocar para julgar
questões de ordem em torno do que o Regimento deter
mina. Muitas vezes gostaria, subjetivamente, como Cons
tituinte, de tomar posições na Mesa que representassem o
meu livre convencimento, mas não posso, como Presidente
desta Comissão, decidir pelo subjetivo. V. Ex.a diz que
não está esclarecido, assim como alega que outros Cons
tituintes também não o estão, mas não posso de forma
alguma entrar no âmago subjetivo do esclarecimento dos
Srs. Constituintes. Por isto, o que o Regimento permite é
a apresentação de proposições seguidas de defesa e de
posicionamentos contra.

Não tenho como acatar o requerimento de V. Ex.a
e, a par da solicitação insistente do Constituinte José
Genoíno para que se faça a votação, fá-Ia-emos. Entre
tanto, informamos a S. Ex.a que, se não fizemos a vota
ção até agora, foi em função das questões de ordem
levantadas por S. Ex.a, seguido por outros.

Em votação.
Solicito aos Srs. Constituintes que tomem os seus

lugares para se proceder à votação. (Pausa)

(Procede-se à votação)
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em fun

ção das sucessivas discussões, quero que conste nos Anais
da Casa que eu, infelizmente, pela primeira vez, no pro
cesso eletrônico, votei errado. O meu desejo era votar
NÃO contra a emenda do Constituinte José Richa.

(Prossegue a votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Alfredo Campos, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gas
parian, Fernando Henrique Cardoso, João Calmon, José
Fogaça, José Geraldo, José Richa, José Ulísses de Oliveira,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Oswaldo Lima Filho, Pi
menta da Veiga, Renato Vianna, Severo Gomes, Wilson
Martins, Albano Franco, Euclides Scalco, José Costa, José

Tavares, Marcos Lima, Alceni Guerra, Aloysio Chaves,
Francisco Dornelles, Gilson Machado, José Lins, José Lou
renço, José Thomaz Nonô, Sandra Cavalcanti, Anníbal
Barcellos, Jonas Pinheiro, Mozarildo Cavalcanti, Darcy
Pozza, Brandão Monteiro, Roberto Balestra e Antonio Fa
rias. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail :F1eitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Ber
nardo Cabral, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol,
Manoel Moreira, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Sigma
rínga Seixas, Chagas Rodrigues, Daso Coimbra, Miro Tei
xeira, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza, Carlos
Chiarelli, Eraldo Tinoco, Antoniocarlos Mendes Thame,
Inocêncio Oliveira, José Santana de Vasconcellos, Luís
Eduardo, Mário Assad, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel,
Enoc Vieira, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres,
Virgílio Távora, Roberto Freire, José Maurício, Lysâneas
Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilác
qua, Luiz Inácio Lula da Silva, José Genoíno, Adolfo Oli
veira e Aldo Arantes. ABSTENÇÃO dos seguintes Senho
res Constituintes: Artur da Távola, Fernando Lyra, Fran
cisco Pinto, Haroldo Sabóia, Virgildásio de Senna, Antonio
Mariz, Jorge Hage, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Fran
cisco Benjamim, Oscar Corrêa, Jofran Frejat, Jarbas Pas
sarinho, José Luiz Maia e Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 39 Constituintes;
votaram NÃO 39 Constituintes; abstiveram-se de votar
15 Constituintes. Total: 93 votos. O Destaque foi preju
dicado por falta de quorum qualificado.

O SR. CONSTITUINTE BERNARDO CABRAL 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Antes
de encerrar a reunião, passo a palavra ao Constituinte
Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente
preciso comunicar a V. Ex.a e aos Srs. Constituintes que'
no meado desta tarde, terei que viajar para São Paulo'
porque às 18 horas a Ordem dos Advogados do Brasil'
pelo seu Presidente e pelo Conselho Seccional de Sã~
Paulo, vai realiza~ um~ sessão 4e solidariedade, que já
estava marcada ha mais de 10 dias, em minha homena
gem, em face da agressão que tenho recebido de deter
minado órgão da Imprensa.

Já comuniquei ao Presidente Ulysses Guimarães esta
minha ausência, assumindo o meu lugar o companheiro
de partido, Constituinte José Fogaça. Isto é para que não
notem a minha ausência na reunião da Comissão de Sis
tematização. (Palmas)

V - SUSPENSÃO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Presi
dência vai suspender os trabalhos, convocando os Senho
res Constituintes para a continuação da presente reunião
hoje, 10-11-87, às 15 horas. '

Está suspensa a reunião.

(Suspende-se a reunião às 13 horas e 20 mi
nutos)

EM 10 DE NOVEMBRO DE 1987 (2)

presidência dos Srs.: Aluízio Campos, Primeiro-Vice
P.residente; Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Pre
sídente,

I - REABERTURA DA REUNIAO

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reuníão,



2056 Quarta·feira 27 DIARIO DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

fi - EXPEDIENTE

Do Senhor Líder do PL:

Senhor Presidente,

Durante a apreciação do Título VII, hoje e amanhã,
votará pelo PL, como titular, o Constituinte Afif Domingos,
ficando o signatário como Suplente.

Sala das Reuniões, 10 de novembro de 1987. - Adolfo
Oliveira, Lider do PL.

lU - ORDEM DO DIA

VOTAÇAO DO PROJETO DE CONSTITUIÇAO
TÍTULO VII (CONSTITUIÇAO)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passa-se à
apreciação co Capítulo I do Título VII.

Destaque n.O 8376-87 - Emenda n.o ES
27359-1, do Sr. Gastone Righi, "que suprime o art.
240 parágrafo único do Substitutivo n.9 1 (art.
203 § 1.° do Substitutivo n.O 2)". (427.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Em votação
o pedido de preferência para o Destaque n.o 8376, do
Constituinte Gastone Righi, referente à Emenda n.v 27359.

Aprovado.
Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa)
Tem a palavra o sr. Constituinte Gastone Righi, para

encaminhar a votação.
O SR. CONSII'ITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre

sidente, Sr. as e srs. Constituintes, volto a usar a palavra
sobre a matéria querendo, na verdade, espancar algumas
dúvidas que ainda possam estar existindo.

Tenho dois destaques sucessivos: o de agora e o se
guinte. Um visa extirpar, tirar do texto o § 1.0 e o outro
visa tirar do texto o § 2.0 ambos os parágrafos do art. 203,
que diz:

"Conforme reserva de mercado a embarcações
brasileiras."

Muitos dos oradores que defendiam a expressão
"armadores nacionais", ao contrário da expressão que
defendo "embarcação de bandeira e registro nacionais",
estão sustentando que a prevalecer minha tese estariam
sendo proibidos atretamentos de barcos estrangeiros e
que Isso seria catastrófico para o pais, porque não temos
embarcações suficientes para carregar, transportar gra
néis e nem mesmo para atender ao comércio ínternacíonal

É uma falácia, é falso o argumento e não existe no
texto qualquer proibição a afretamentos. Os afretamentos
de embarcações estrangeiras continuam livres. Apenas não
premio o afretamento de embarcações estrangeiras dou
privilégio, confiro privilégio às embarcações nacionais.
E, por que isto? - porque, se conferir o privilégio de
reserva de mercado ao afretamento de embarcacões
estrangeiras, ninguém se Interessará em adquirir barcos
e colocar barcos sob bandeira brasileira e com tripulação
brasileira. ocntmuaremos pagando frete. Ap.enas· troca
mos o frete da carga pelo frete no navio, porque navio
arretado é navio alugado e, assim. pagaremos o frete pelo
aluguel dessa embarcação estrangeira, Ainda com mais
uma agravante, já que a embarcação tem tripulação
estrangeira também, o que fere o interesse de n08SOS
milhares e milhares de marítimos, porque as tripulações
são todas gregas ou internacionais.

Há, ainda. um fato mais grave. Aqueles que querem
manter esse § 25', esse indecoroso § 2.° que diz que a lei
"estabelecerá condições" - não diz que "poderá estabe-

lecer", não mas "estabelecerá condições" - para conceder
direito de bandeira brasileira a navios afretados. Isso
significa, se passar esse dispositivo, que, além de o navio
arretado estrangeiro ter o privilégio da reserva de mer
cado, ainda vai entrar na cota brasileira, porque passa a
ser navio de bandeira brasileira, na reciprocidade com
outras nações, tomando -O lugar de um navio brasileiro,
quando é navio estrangeiro. E eu estaria pagando dóla
res a cada vez mais.

Há um outro lobby, aqui, que quer manter o § 1.0, ou
sej a, excetuando os transportes de granel. Quero escla
recer que gastamos cerca de dois bilhões de dólares com
transporte de granel, que pagamos a navios estrangeiros.
E quero incentivar a compra, pelo Brasil, de navios grane
leíros, porque a maior parte do nosso comércio internacio
nal é de granéis. Nós somos importadores de petróleo e
exportadores de grãos e de minério de ferro.

Agora vejam como fica a situação: se eu não supri
mir esse artigo, o prrvílégío, ou seja, a reserva de mercado,
não se dá para navios graneleíros: ou seja, 70% ou mais
da nossa carga será sempre transportada por navios
estrangeíros ou arretados, desde que não estou incenti
vando a compra de braços nacionais. E quero dizer a
V. Ex.a que isto se presta a uma autêntica máfia, que fica
explorando o afretamento de navios estrangeiros através
de nossas estatais; é a Petrobrás e a Vale do Rio Doce,
São na verdade burocratas e administradores desonestos
que ganham propinas elevadas para fretarem esses bar
cos, para desviarem dólares do Pais. É preciso acabar com
isso. A Nação brasileira já teve a segunda indústria de
construção naval e, hoje, está completamente abandonada.
Nós precisamos ter uma marinha mercante forte e com
condições de suportar o mercado externo que temos con
quistado.

A minha emenda, portanto, não impede arretamento
como falaciosa e mentírosamente está sendo espalhado.
Quero que fique o texto e vou ler o texto para os Srs. per
ceberem.

Aprovadas as minhas duas supressões, ficará preva
lecendo apenas o texto do caput do art. 203, que diz:

"A lei disporá sobre a ordenação dos trans
portes aéreo, terrestre e marítimo, observadas
no que se refere ao maeítímo internacional as
disposições de acordos bilaterais firmados pela
União o equilibrio entre armadores nacionais e
navios de bandeira e regístros brasileiros e do
país exportador ou importador e atendido o prin
cípio da reciprocidade."

Não há uma única palavra aí proibindo o atreta
mento. Não há uma única ;palavra aí impedindo o livre
exercício da atividade dos armadores nacionais.

O que há é uma reserva de mercado, incentivando a
compra e a adoção de navios de bandeira brasileira para
reforçar a nossa frota e enriquecer nosso mercado de
trabalho para os tripulantes ,e marítimos brasileiros.

Era O que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o nobre Oonsütuínte José Ignácio Ferreira, para
encaminhar contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNÁCIO FERREmA _
Sr. Presidente, em virtude das ponderações da Relatoria,
com as quais concordo plenamente '8' com a exposição
do eminente orador que me antecedeu, declino da pala
vra porque vou votar, ínrlusíve, contra esse dispositivo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o Constituinte Luiz Salomão, para encaminhar eon
tranamente.
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o SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMAO - Sr. Pre
sidente, declino da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não há mais
oradores inscritos.

Consulto a Relatoria se deseja usar da palavra.
(Pausa)

Tem a palavra o nobre Relator Virgílio Távora.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pr€

sídente, peço a !palavra pela ordem. No final da reu
nião ...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Dei a pala
vra aS. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
Estou dizendo a V. Ex.a que em virtude das ponderações
da Relataria, que vai opinar no sentido favorável, não
só a esta emenda do eminente Constituinte Gastone
Righi como, também, da emenda seguinte, ou seja, vai
opinar favoravelmente à aprovação das duas emendas do
Constituinte Gastone Righi - foi o que a Relatoria aca
bou de me informar - então, eu estou retirando a minha
palavra porque vou votar com a Relataria. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte José Genoíno, pela or
dem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, acho que é importante lembrar isto para que
não paire nenhuma dúvida sobre esta matéria. Na parte
da manhã, foi levantada a questão, de que a Relatoria
não deu, até este momento - e é necessária - uma
ínrormação e uma explicação a esta Comissão sobre a
inclusão dos §§ 1.0 € 2.0 ao art. 203, porque estamos dís
cutíndo emenda supressíva. Portanto, quanto ao mérito,
a questão vai ficar resolvida porque esses dois parágrafos
foram incluídos como errata, depois da divulgação do ori
ginal do Substitutivo n.> 2. Que a Relatoria ao encami
nhar a favor do mérito da Emenda Gastone Righi que
suprime os dois parágrafos esclareça oficial a esta
Casa sobre a; inclusão desses dois parágrafos Sr. Presi
dente. Esta é a solicitação que reitero a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a está
insistindo numa questão que já foi decidida em reuniões
anteriores.

O SR. CONSTiTUINTE JOSÉ IGNACIO FERREIRA 
Sr. Presidente peço a palavra para responder a questão
de ordem levantada.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA 
Sr. Presidente a questão é simples e é preciso que se
aclare em definitivo essa matéria. Concordo plenamente
com as colocações precedentemente feitas pelo eminente
Constítuínta Virgi1dásio de S'enna e com as colocações
feitas pelo Sr. Constituinte José Genoíno. A questão é
símples - há uma prelímtnar e há uma matéria de mé
rito. Há uma matéria de mérito que é uma prejudicial,
sem a qual não podemos ,e não devemos enfrentar o
mérito. Concordo com as ponderações do eminente Cons
tituinte Virgildásio de Senna 'e, agora, do eminente Cons
tituinte José Genoíno. É preciso deixar claro que a inda
gação básica que constitui uma pl'leliminar, uma preju
dicial ao exame do mérito é a seguinte: houve ou não
houve o texto do art. 2(13 e seus §§ 1.0 e 2.0?

Então, o que quero dizer aqui em alto e bom som,
com a credíbílídade que tenho, com a compustura que
tenho - e quem me conhece sabe que levo a vida ;pública

a sério - é que houve essa emenda e esses dois parágra
fos. Elas foram rubricadas na minha presença pelo emi
nente Relator Bernardo Cabral e foram entregues ao as
sessor Dr. Antônio Carlos Pojo, que se encontra ali pre
sente.

Colocada a questão nestes termos, resta agora saber
se a Presidência deseja ou não colocar a matéria em vota
ção. É 'essa a questão.

Entrar-se no mérito antes que isso fique clarificado
é impossível e inconveniente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o Sr. Relator Constituinte Virgílio Távora.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,
desde os anos de 1961, portanto, há bastante tempo, quan
do a vez primeira ocupamos um cargo executivo públíco,
no caso, o Ministério doe Viação e Obras Públicas, sempre
nos deparamos com o mesmo problema. É um problema
de luta da armadores, de estaleiros, de usuários. É crista
lino o que está escrito no caput do art. 203:

"Art. 203 - A lei disporá sobre a ordenação
do transporte aéreo, terrestre e marítimo, obser
vado, no que se refere ao marítimo internacional,
as disposições da acordos bilaterais firmados pela
União, o equilíbrio entre armadores nacionais e
navios de bandeira e registro brasileiros e do país
exportador ou importador, atendido o princípio
da reciprocidade."

Desde aquela época que o Governo brasíleíro se nor
teia por esta regra, difícil de se sustentar em todas as
chamadas conferências de fretes.

No caso da emenda do eminente representante de São
Paulo, a de n.O 27359, pede para suprimir o parágrafo
único do art. 240 e § 1.0 do art. 203:

"As disposições deste artigo não se aplicam ao
transporte de granéis."

Por que somos contra? Por uma razão simplíssima:
porque dentro do texto, lei, regulamento, da portaria da
própria Comissão Nacional de Marinha Mercante pode-se
regulamentar o assunto. Enquanto que aqui cria um di
reito constitucional.

Sr. Presidente, o nosso parecer, portanto, é a favor
da supressão.

O SR. CONSTITUINTE JARBAS PASSARINHO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem, para um esclare
cimento com o Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra, pela ordem, o Sr. Constituinte Jarbas Passarinho.

O SR. CONSTITUINTE JARBAS PASSARINHO - Se
bem pude ouvir, devido ao barulho que há no plenário
V. Ex.a disse que a proposta é apenas para a supressã~
de § 1.0 Mas o Sr. Constituinte propôs a supressão dos
dois.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Explico: Lá ou
tra emenda suprimindo a seguinte, então, fiquei na apre
ciação da primeira.

O SR. CONSTITUINTE JARBAS PASSARINHO - No
momento, só o § 1.0

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - O § 1.0
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên

cia esclarece a V. Ex.a Constituinte Jarbas Passarinho
que são duas emendas distintas do Constituinte Gaston~
?ighi: UI~a, relativa a supressão de § 1.0, e outra, relativa
a supressao do § 2.° O que está am votação é a primeira
emenda, relativa a supressão do § 1.0, que era o parágrafo
único do art. 240 do Substitut,ivo n.O 1.

Em votação a -matéria.
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(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores ,constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio
Britto, Artur da Távola, Carlos Mosconi, oelso Dourado,
Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro,
João Herrmann Neto, José Fogaça, José Geraldo, José
Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Ulisses de Olivei
ra, Manoel Moreira, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Os
waldo Lima Filho, paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Re
nato Vianna, Rodrigues Palma, Bígmarínga Seixas, Theo
doro Mendes, Wilson Martins, Euclides Scalco, Jorge Ha
ge, José Carlos Grecco, José Costa, Octávio Elísio, Rose
de Freitas, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza,
Antoníocarlos Mandes Thame, Christóvam Chiaradia,
Eraldo Tinoco, Francisco Benj amín, Inocêncio Oliveira,
José Jorge, José Santana de Vasconcellos, Mário Assad,
Oscar Corrêa, Anníbal Barcelos, Jonas Pinheiro, José Ti
noco, Ricardo Izar, Simão Sessim, Valmir campeio, An
tônio Carlos Konder Reís, Darcy Pozza, José Luiz Maia,
Virgílio Távora, Bonifácio de Andrada, Brandão Montei
ro, José Maurício, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Solon Borges dos Reis, Luiz Inácio Lula da Silva,
Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Aldo Arantes, Ro
berto Freire, Jamil Haddad, Antonio Farias. Votaram NÃO
os saguínte Senhores Constituintes: Aluízio Campos, Fer
nando Henrique Cardoso, João Calmon, José Richa, Seve
ro Gomes, ALceni Guerra, Aloysio Chaves, Gilson Macha
do, José Lins, Luís Eduardo, João Menezes, Jarbas pas
sarinho. ABSTENÇÃO dos Senhores Constituintes: Nelson
Carneiro, Jofran Frejat.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 72 Constituintes;
votaram NAO 12 Constituintes; abstiveram-se de votar 02
Constituintes. Total: 86 votos. O Destaque foi aprovado,

Destaque n.o 8377-87, do Sr. Gastone Righi,
"que suprime o art. 203 § 2.° do Substitutivo n,?
2." (428.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passamos,
agora, ao Destaque n.o 8377 do Constiutintes Gastone
~ighi.

Em votação o requerimento de preferência.
Os Srs. Constituintes que o aprovam permaneçam sen

tados. (Pausa)
Aprovado.
A emenda seguinte propõe a supressão do § 2.0 do

art. 203.
Tem a palavra o autor, para encaminhamento a fa

vor.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi

dente, V. Ex.a concede-me a palavra?
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Pois não.

Tem a palavra o nobre Constituinte José Genoíno.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre

sidente, há uma diferença - e levanto a V. Ex.a esta
questão para que não haja nenhuma dúvida - o § 1.0
constava no S-1. Portanto, podemos admitir que o fato
de o S-lI em não ter o § 1.0 houve um lapso, um engano.

No entanto, o § 2.0 nem constava do S-I, nem existe
emenda do Constituinte Roberto Jefferson propondo o
mesmo - segundo fomos informados.

O fato de o § 2.0 estar incluído no Substitutivo II para
ir a voto é um equívoco, Sr. Presidente, porque ele não
constava em lugar nenhum para entrar como errata.

A justificativa é de que era uma emenda - portanto
ela foi acolhida e entraram os dois parágrafos - só para
o § 1.0 e não para o § 2.0, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Esta ques
tão já foi reiteradamente levantada por V. Ex.a e inde-

fe!ida. Ela é realmente ínsubstancíal porque, mesmo que
nao houv.ess.e emenda como o Relator declarou que havia
do Constltumte Roberto Jefferson, S. Ex.a poderia ter a
iniciativa de incluí-la no texto do segundo substitutivo
e assumir a responsabilidade da inclusão, tendo sido esse
texto aprovado em globo, ressalvados os destaques e as
emendas. Então, por isso, vai ser votado o § 2.0 do art. 203.

Consulto o Sr. Constituinte Gastone Righi se deseja
encaminhar a favor ou não considera necessário. (Pausa)

S. Ex.a indicou o Constituinte Joaquim Bevilácqua,
que tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILÁCQUA 
Sr. Presidente, esta Comissão por larga maioria decidiu
há al.guns minutos, suprimir o § 1.0 Entendo que tend~
mantI~o o caput ,do projeto de Constituição, não temos
necessidade também de manter o § 2.0, daí por que deve
mos suprimi-lo acolhendo a Emenda Gastone Righi e
por quê? Porque o caput diz, com muita clareza: '

"A lei disporá sobre a ordenacão dos trans
portes aéreo, terrestre e marítimo,"observados no
que se refere ao marítimo internacional as dis
posições de: acordos bilaterais firmados pela
União, equilíbrio entre armadores nacionais e na
vios de bandeira e registro brasileiros e de país
exportador ou importador e, finalmente, atendido
o princípio da reciprocidade."

Ora, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o § 2.0 é redun
dante, porque estabelece:

"A lei estabelecerá condições para conceder
direito de bandeira brasileira a navios afretados
em caráter ... "

Já remetemos à lei a ordenação dos transportes ma
rítimos internacionais, aéreos etc. A lei vai regular tam
bém esses casos de bandeira.

Todos sabemos que não temos navios em quantidade
s~ficiente, que tem?s neces,si~ade de arretar. Agora, o que
nao pode, Sr. Presidente, e tígurar, no texto constitucio
nal, de forma inflexível, um princípío que não tem nada
a ver e significa uma redundância, uma falta de técnica
legislativa. Daí por que encaminhamos favoravelmente
para suprimir e enxugar o texto constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra o Constituinte Luiz Salomão, para encaminhamento
contra.

Como consta da pauta que S. Ex.a desistiu concedo
a palavra ao ilustre Constituinte Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO 
S.r.. presid.ente,. Srs. Constituint~s, este tem sido o dispo
SltIVO mais agitado neste Plenário, ao contrário do que
se poderia prever. Imaginávamos que disposições outras
causassem maior celeuma, mas é exatamente esse dispo
sitivo com os seus parágrafos que tem causado dissussões
mais ruidosas.

Quero dizer, repetindo um velho ditado latino: quod
abundat non nocet.

Ora, se, como disse o nobre Constituinte que defendeu
a eme~da, que j~ .está ela incluída, n~da importa que
se repita o principio em um assunto tão controvertido
mas eu acho que não está incluído. Ai está a minh~
diferença.

Diz o texto:

"A lei disporá sobre a ordenação dos trans
portes aéreo, terreste e marítímo observada no
que se refere ao marítimo internacional as 'dis
posíções d~ acordos bilaterais firmados pela União,
o equilíbrlo entre armadores nacionais de navios
de bandeira e registros brasileiros e do país expor-
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tador e importador, atendido o princípio da reci
procidade."

Esse é o caput. Agora, o que diz o § 2.°:
"A lei estabelecerá condições para conceder

direito de bandeira brasileira a navios afretados
em caráter complementar ou temporário por em
presas nacionais de navegação."

Portanto, são duas disposições diversas que podem
convíver dentro do mesmo texto; não causam mal a nin
guém, porque aí é a lei que vai regular. A lei ali falou
do ordenamento, da ordenação dos transportes; aqui fala
da "concessão do direito de bandeira brasileira a navios
afretados em caráter complementar ou temporárilo". São
coisas inteiramente diversas. Uma não importa na outra.
Por isso, Sr. Presidente, é que acho que a aprovação do
substitutivo do § 2.° sob o argumento de que já está
incluído no caput não tem razão de ser. Acho que a emen
da deve ser rejeitada.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Consulto
o Sr. Constituinte Virgilio Távora se deseja pronunciar-se
sobre esta segunda emenda.

O SR. RELATOR (Virgilio Távora) - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a

a palavra.
O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,

Srs. Constituintes, uma coisa é "navios de bandeira e
registro brasileiros" e outra coisa completamente dife
rente é "navio afretado, ao qual se concede o direito de
bandeira brasileira". Eu queria deixar isto claríssimo. Não
vejo por que seja útil para esta Constituição a supressão
deste inciso, que deixa bem claro que "lei regulamentará
e estabelecerá as condições da concessão do direito de
bandeira brasileira". O nosso ponto de vista se coaduna
com o do eminente Constituinte Nelson Carneiro.

Somos contra a emenda.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre

sidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a

a palavra, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE, RIGHI - Sr. Pre

sidente, dada uma confusão que foi aqui estabelecida é
que pedi a palavra para uma questão de ordem.

O entendimento sobre a matéria está visivelmente
desvirtuado.

Este § 2.°, Sr. Presidente, não nasceu de emenda
alguma. Ele caiu de pára-quedas no computador eletrô
nico. Isto é que é o censurável. Este é o que o Sr. Relator
concordou em suprimir. Este é o produto do crime. Este
é o corpo de delito na sua integridade. Tem que ser extir
pado, até em nome da decência e da moralidade desta
Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação.
Vai-se proceder à votação.

O SR. CONSTITUINTE JOS:HJ IGNÁCIO FERREIRA
- Sr. Presidente peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Já estamos
em processo de votação. Se V. Ex.a tem alguma questão ...

O SR. CONSTITUINTE JOS:HJ IGNÁCIO FERREIRA
- Quero dizer a V. Ex.a o seguinte diante das colocações
feitas pelo Constituinte Gastone Righi eu quero colocar
claramente, primeiro, que não há nenhuma objeção a que
o Sr. Relator apresente o texto que lhe pareça conveniente
e o ofereça para o seu substitutivo. Segundo, fui para
aquela tribuna e afirmei e acho que devo defendê-lo, por
que eu afirmei com o meu testemunho pessoal, com a res
ponsabilidade e com o respeito que eu imponho e exijo,
que o Sr. Relator assinou essa emenda, apresentou-a e ela

não foi para o texto por razões que eu ignoro. Como não
foram para o texto emendas que foram aprovadas; emen
das que foram rejeitadas e que não constaram do texto;
emendas que foram aprovadas pelo Sr. Relator e que não
constaram do texto, e que depois todo esse acervo, emen
das aprovadas pelo Relator que não constaram do texto,
emendas rejeitadas pelo Sr. Relator que constaram do tex
to, e várias outras incorreções compuseram o acervo da
errata que foi feita. De maneira que me parece que devo
em alto e bom som, defender aqui, não s6 a Relatoria,
mas principalmente, especialmente o Relator, que é um
homem de bem, e que tem prestado relevantes serviços
a esse País. Eu não posso aceitar que se diga, que o texto
desse § 2.° do qual eu discordo, e contra o qual eu vou
votar porque me pareceu sempre que assim pensava a Re
lataria seja tido como corpo de delito, de um crime que
não houve parecendo que há; havendo crime há algum
criminoso nessa Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O fato de
estar sendo posta em votação a emenda demonstra o res
peito e acatamento que a Mesa tem à Relatoria.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a de
seja falar pela ordem para falar sobre o processo de vo
tação?

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - É
sobre o processo de votação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a tem
a palavra.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, em uma das reuniões, inclusive presidida por
V. Ex.a, ainda no Audit6rio Nereu Ramos, foi levantada
essa questão pela minha pessoa e pelo Constituinte Gasto
ne Righi, de que realmente tínhamos conhecimento de
que esse § 2.° havia sido incluído numa errata sem que,
inclusive, existisse emendas a respeito do assunto.

Esse assunto foi amplamente discutido com a presen
ça, inclusive ao lado de V. Ex.a do Presidente Afonso Ari
nos, e reconhecido até, peço a V. Ex.a que no caso de dú
vida que recorra às notas taquigráficas daquela reunião,
que possa oferecer à Mesa a data e a hora exata, reconheci
da pelo Sr. Relator que realmente existira um equívoco e
que para tanto, para que a Comissão de Sistematização
não ficasse ao sabor de um erro, S. Ex.a se dispunha, no
momento oportuno, retirar esse parágrafo. Não sei se o
nobre Relator-Adjunto, Constituinte José Fogaça, se en
contrava no momento, porque poucos minutos antes teria
feito um discurso eloqüente sobre a situação política do
País.

Quero apenas reforçar as palavras, contra as quais,
equivocadamente, foram colocadas afirmações pelo Cons
tituinte José Ignácio Ferreira, ao falar do Constituinte
Gastone Righi. Houve um erro e esse erro está em tempo
de ser corrigido e estamos votando aqui Um equívoco. Na
verdade, esse § 2.° não existia, veio numa errata e isso foi
reconhecido publicamente pelo Relator.

Se V. Ex.a me permitir, vou encaminhar à Mesa a
cópia das notas taquigráficas com as palavras exatas do
Sr. Relator, que reconhece esse erro. Portanto esta vota-
ção inexiste. '

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên
cia lamenta informar a V. Ex.a que esta questão é vencida
já foi resolvida sucessivamente pela Mesa. Estamos e~
votação e a Mesa não admite mais nenhum pronunciamen
to sobre a matéria.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Pela ordem
Sr. Presidente. '
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o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a. vai
me perdoar mas estamos em processo de votação.

Peço aos Srs. Constituintes que tomem seus lugares
para iniciarmos a votação.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não conce
do mais a palavra pela ordem. Em votação.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não conce
do mais a palavra para questão de ordem sobre essa ma
téria.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - V. Ex.a
tem que me conceder a palavra pois a estou pedindo pela
ordem, de acordo com o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Queiram se
lecionar os votos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Peço a ~a

lavra a V. Ex.a pela ordem e não admito que V.. Ex.a nao
me conceda a palavra. V. Ex.a. tem o dever regimental de
me conceder a palavra. Eu vim aqui pedir ~ palavra pela
ordem. Não quero interferir e nem procrastmar o proces
so de votação, mas peço a V. Ex.a que respeite o meu
direito de usar da palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O respeito
ao direito de V. Ex.a já foi acatado por esta Presidência,
sobre a matéria várias vezes. V. Ex.a. é que deve cumprir
com respeito a~ decisões da Mesa. !\- ~m~ori~ad;e da Mesa
não pode ser comprometida por ínsístêncía madequada
dos nobres companheiros da Comissão.

Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituu:te~:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfre~o .Campos, Anton.lo
Britto, Artur da Távola, Carlos Moscom, CId Car-yalho, ~rIS
tina Tavares, Fernando Bezerra Coelho, F~anClsco pmto!
Ibsen Pinheiro, João Herrmann Neto, Jose. Fogaça~ Jo~e
Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Paulo ~Isol, ~ose Uh~
ses de Oliveira, Manoel Moreira, Oswaldo .LIma FI!1:l.O, Pau
lo Ramos, Theodoro Mendes, Chagas RodrIgues, Del::o Braz,
João Agripino, Jorge Hage, José Carlos Grecco, Jos~ Cos~a,
José Tavares, Octávio Elísio, Roberto Brant, Uldur~co p~n
to, Vicente Bogo, Vilson Souza, Ch::ist?vam. C}llaradia!
Eraldo Tinoco, Gilson Machado, InocenclO OhveIr~, Jose
Santana de Vasconcellos, Mário Assad, Oscar Corre3:' A~
níbal Barcellos, Enoc Vieira, Jofran .FreJat.!, Jonas.PinheI
ro, José Tinoco, Mozarildo CavalcantI, Slmao,Ses~lm, A;n
tônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jo~e LUIZ Mala,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim B~vIlacq?a, B:;a?
dão Monteiro, José Maurício, Luís. Salomao, L~IZ.Inacío
Lula da SIlva Plínio Arruda SampaIO, Adolfo Olíveíra, Al
do Arantes, Roberto Freire, Jamil Hadda~. vota~am NÃO
os seguintes Senhores Constituintes: Almir Gabr.lel, Celso
Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernando Henpque. Car
doso, José Richa, Nelson Carneiro, Nelson JObl~, PImen
ta da Veiga, Renato Vianna, Severo Gome~, WIlson Mar
tins, Euclides Scalco, Alceni Gue~ra, AloY~IO .Chaves, Ap
toniocarlos Mendes Thame, FranCISCO BenJa;mm~ FranCIS
co Dornelles José Jorge, Sandra Cavalcantí, Joao Mene
zes, Jarbas p~ssarinho,Virgílio Távora, Bonifácio de Andra
da, Roberto Balestra, Antonio Farias. ABSTENÇÃO ~?S
Senhores Constituintes: Aluízio Campos, Har?ldC? SabOl~,
Rodrigues Palma, Virgildásio de Senna, Jose Lms, LUIS
Eduardo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) -. A.Mesa vai
proclamar o resultado: voltaram SIM 62 ConstItumtes; vo-

taram NAo 25 .Constítuíntea; abstiveram-se de votar 6
Constituintes. Total: 93 votos. O Destaque foi ap,rovado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluiio Campos) - Tem a pala
vra, pela ordem, o nobre Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Apenas
para que conste dos Anais, quero dizer que a minha inten
ção de voto era NÃO.

Destaque n.? 5249~87 - Emenda n.o ES
32145-5, do Sr. Prisco Viana, "que modifica o art.
242 §§ 1.° e 2.° do Substitutivo n,v 1 (art. 205
§§ 1.° e 2.° do Substitutivo n.O 2)". (429.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
o Requerimento de Destaque n.o 5249, do Constituinte
Prisco Viana, que será defendido pelo Constituinte Re
nato Vianna, referente à Emenda n.> 32145.

Em votação O requerimento.
Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa)

Aprovado.
A emenda restringe-se à inclusão da palavra pesca,

no § 1.0 do art. 205. Fica restrita a 'emenda à inclusão
das embarcações de pesca, na disposição do art. 205, que
diz:

"A lei regulará a armação, propriedade e tri
pulação das embarcações de esporte, turismo, re
creio e apoio marítímo,"

Tem a palavra o Constituinte Renato Vianna, para
encaminhamento a favor.

o SR. CONSTITUINTE RENATO VIANNA - Sr. Pre
sidente, Sr.as e Srs. Constituintes:

A emenda que ora defendemos é substitutiva. Como
esclareceu o Presidente, ela visa a acrescentar, no â 1.0
do art. 205, a palavra "pesca" logo após a expressão
"emba])cações" 'e, no § 2.°, suprime a expressão "bem
como atividade pesqueira".

Muito embora essa emenda tivesse sido relacionaria
dentre as aprovadas pelo Relator, na realidade não cons
ta do projeto aprovado. Trata-se, Sr.as e Srs. Consti
tuintes, de uma reserva de mercado que não encontra
justificativa política, econômica ou técnica, ao contrário
do que poderia parecer. Oaso seja mantida, resultará
altamente danosa aos interesses econômicos nacionais e
às empresas brasileiras de pesca.

li reserva de mercado, no nosso entender, Sr. Presi
dente e Srs. Constituintes, só se justifica pelo interesse
estratégico, como no caso da informática, ou por ques
tão de segurança nacional, como na hipótese da nave
gação de cabotagem. Quanto à pesca, tais pressupostos
inexistem, sendo uma atividade 'eminentemente nacional,
eis que 99% das indústrias de pesca são brasileiras. ]j'J
ainda no Brasil, a pesca, uma atívídade incipiente, em
particular na sua fase de captura; cabe, pois, facilitar
o seu desenvolvimento. O arrendamento de embarcações
estrangeiras, sob o estrito controle do Poder Públieo, co
mo vem sendo feito pelo Ministério da Marinha e pelo
Ministério da Agrtcultura, tem sido autorizado parcímo
niosamente ,e a prazo certo com o triplo objetivo: pri
meiro o de garantir o abastecímento interno; segundo,
o de gerar excedentes exportáveis; e, em terceiro, asse
gurae assimilação de tecnologias avançadas por empresas
nacíonaís. Além disso - aqui é preciso esclarecer que o
arrendamento só é autorizado quando se trata de cap
tura de espécies inexploradas ou subexploradas. A ex
pressão "atividade pesqueira" é muito mais abrangente,
uma vez que compreende não só a captura, mas o bene-
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ficiamento, a teanstormação, a conservação e a indus
trialização dos recursos animais e vegetais marítimos,
pluviais e lacustres.

Dada a definição de empresa nacional, nos termos
do art. 192, que aprovamos nesta Comissão, as empresas
estrangeiras e nacionais de capital estrangeiro, com capa
cidade tecnológica mais avançada, ficariam impedidas de
continuar a transferir conhecimento ou iknow how para as
empresas nacíonaís e inclusive ,e especialmente por meio
de arrendamento de embarcações espcíalízadas inexis
tentes no País.

Por isso, Sr. as e Srs. Constituintes, acresce notar ain
da mais que, pela Convenção das Nações Unidas sobre
O Direito do Mar, da qual foi Relator o eminente cons
ti1JUinte senador Nelson Oarneíro, e da qual o Brasil é
signatário, "um país que não esteja capacitado a utili
zar todos os seus recursos marítimos em benefício
;próprio, deverá ceder a outros o direito de explorar tais
recursos".

Assim, tendo em vista a subexploração dos recursos
pesqueiros em nossas águas, a restrição constitucional
acabará tendo efeito exatamente contrário ao almejado,
isto é, ampüando a presença estrangeira nesse importan
tíssimo setor da atívídade econômica.

Sr.as e Srs. Constituintes, por todas essas razões ex
postas, é preferível que a matéria 'continue regulamen
tada em lei ordinária, de modo a permitir maior grau
de flexibilidade.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra, para encaminhar contra, o Constituinte José Ge'
noíno,

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente e srs. Constituintes, esta é uma emenda delicada
e chamo a atenção dos Srs. porque o seu maior problema
não está no § 1.0 O fato de incluir no § 1.° da emenda,
agora definida, as embarcações de pesca, não é o proble
ma maior. MM, o § 2.°, Sr. presidente, modífíea o q~e
está no Substitutivo, da seguinte maneira: "A navegaçao
de cabotagem e a interior... ," e aí retira: "bem como a
atividade pesqueira"; se é retirado isso temos o risco,
muito grande, para a internacionalização dessa atividade.
Ai é que está o problema.

Este problema é sério, Sr. Presidente. Sob o argumen
to da possibilidade desse afretamento de embarcações, re
tirando-se "a atividade pesqueira", a internacionalização
pega a brecha dessa possibilidade que é, exatamente, o §
2.0 , da Emenda do Constituinte Prisco Viana, defendida
aqui pelo 'Constituinte Renato Vianna. Por isso achamos
que a manutenção no texto, do § 2.0 , atende melhor a pro
teção a uma atividade tipicamente desenvolvida por em
presas nacionais.

Assim, Sr. Presidente, encaminhamos contra a emen
da chamando a atenção para o seu problema principal
que é o § 2.0 , porque em sua redação, Sr. Presidente, retí
ra a expressão "atividade pesqueira".

Esse é o problema fundamental que me leva a rejei
tá-la.

Durante o pronunciamento do Sr. José Genoí
no, o Sr. Aluízio Campos, Primeiro Vice-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice
Presidente.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, queria apenas dar um esclarecimento. O Se-

nado acaba de aprovar a Convenção do Direito do Mar
da qual fui Relator, já aprovada pela Câmara. Se não
tivermos recursos dentro da plataforma continental para
pescar, então ficará livre a qualquer país fazê-lo. Com
essa emenda se assegura que o Brasil opinará sempre
quando alguém quiser pescar em águas territoriais.

Por isso, Sr. Presidente, sou a favor da emenda.
O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR~A - Pela or

dem, Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Pois não, Constituinte Oscar Corrêa!
O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR~A - O ilustre

Constituinte José Genoíno, Sr. Presidente, ao ir contra
a matéria fez alusão ao § 2.0 da referida emenda, que
não consta, por isso pediria a V. Ex.a que desse essa in
formação à Casa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Consta da Emenda somente o § 1.0; o § 2.0, não. Apenas
não houve comunicação do Presidente que me antecedeu.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ULíSSES DE OLIVEIRA
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não!

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ULíSSES DE OLIVEIRA
- Gostaria que V. Ex.a, Sr. Presidente, esclarecesse que
o que está <em votação é a emenda como um todo e não
o § 1.0

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Perdão! Está em votação apenas o § 1.0; é só o que cons
ta sobre a mesa.

O SR. CONSTITUINTE JOS~ ULíSSES DE OLIVEIRA
- Gostaria que V. Ex.a lesse o § 1.0

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Art. 205...

" 1.0 A lei regulará a armação, proprieda
de e tripulação das embarcações de pesca, esporte,
turismo, recreio e apoio marítimo."

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ ULíSSES DE OLIVEIRA
- Sr. Presidente, o que o autor do destaque está queren
do é tirar a atividade pesqueira, bem como os barcos, in
ternacionalizando, por conseguinte, os mares brasíleíros,
O que S. Ex.a está querendo é que a atividade, bem como
os barcos, sejam internacionais, prejudicando os interes
ses do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não! V. Ex.a vai me desculpar mas isso é problema de in
terpretação.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, queria um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Tentei
prestar atenção o que dizia o Constituinte Renato Vianna
e a impressão que tive é que S. Ex.a estava tratando da
questão da pesca. O § 1.0 fala apenas que "a lei regulará
a armação, a propriedade e a tripulação de embarcações
de pesca", mas, não era isso que S. Ex.a estava falando;
referia-se exatamente ao § 2.0 , ou seja: "a exploração da
pesca poder ser qualquer ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Se o Constituinte Renato Vianna estava falando de outro
assunto, eu não estava à Mesa.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Exata-
mentet .

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
O que está em votação é o § 1.0
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o SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Então,
seria importante que V. Ex.a lesse o que está em votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou ler pela terceira vez.

Peço aos Srs. Constituintes atenção. Vou ler, pela ter
ceira vez, e darei a palavra ao Relator.

O SR. CONSTITUINTE RENATO VIANNA - Sr. Pre
sidente, só para esclarecimento, para que não haja, inclu
sive, conflito: como consta do texto em que foi distribuído
hoje, a emenda é modificativa aos §§ 1.0 e 2.°, porque inclui
a expressão "de pesca", no primeiro, e retira, no § 2.°,
"bem como a atividade pesqueira", porque seria um con
flito. Estão incluídas no § 1.0, retirados no § 2.° e remetidas
à lei ordinária.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Acho
que a Mesa, agora, entendeu por que tamanha confusão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não, não! Agora, a Mesa é que não entende. Vou esclarecer:
Srs. Constituintes, sobre a mesa, há um requerimento onde
está escrito somente o § 1.0 e está grifado. Não tenho ou
tra maneira de proceder. Vai ser posto em votação o § 1.0
Não há outro jeito.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ: ULíSSES DE OLIVEIRA
_ Sr. Presidente, um esclarecimento: se votarmos dessa
maneira, estaremos suprimindo do § 2.0 a atividade pes
queira; é supressiva. Vota o 1.0, suprime o 2.°

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, só mais um esclarecimento: sabe o que diz o
§ LO? A mesma coisa que o § 2.° Apenas acrescenta
"pesca". Só isso.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Srs. Constituintes, a interpretação deixo por conta de cada
um. Dou a palavra ao Relator para que opine sobre a re
dação que está aqui na mesa. Se houve engano, não foi
da Mesa. Aqui está o § 1.0

Tem a palavra o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,

srs, Constituintes, o § 1.0, para ser bem compreendido,
precisa ser justaposto ao ca:put do mesmo artigo.

"Os armadores, proprietários, afretadores, pes
soas fisicas ou jurídicas e comandantes e dois ter
ços, pelo menos, dos tripulantes de embarcações
nacionais serão brasileiros."

Essa é a regra geral.
"A lei regulará a armação, propriedade e tri

pulação das embarcações de esportes, turismo, re
creio e apoio marítimo."

Pelo que está no substitutivo, a pesca, nós não pode
ríamos afretar navios pesqueiros. Ora, o afretamento de
navios pesqueiros, em toda a costa Norte e Nordeste do
País, é basilar para o desenvolvimento dessa atividade.
Esse arrendamento é feito sob o estrito controle do Poder
Público: Ministério da Marinha, Ministério da Agricultura,
e tem sido autorizado em termos periódicos e muito par
celadamente. Primeiro, para garantir o abastecimento in
terno; segundo, gerar excedentes exportáveis - o Nordeste
tende à exportação do peixe, da lagosta, do camarão, dos
crustáceos, de uma maneira geral, uma das suas fontes
de exportação; e terceiro, para assegurar a assimilação de
tecnologias avançadas por empresas nacionais.

Queríamos deixar bem claro que, se não houver a in
trodução da palavra "pesca" no § 1.0, ela ficará sujeita
ao caput do art. 205. Portanto, toda propriedade e tripu
lação de embarcações brasileiras.

Este é o parecer do Relator a favor da emenda.
O SR. CONSTITUINTE JOSl!: GENOíNO - Sr. Pre

sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
-.Srs. Constituintes, vamos pedir 'a 'Palavra pela ordem.
Prímeíro, vai ser o Constituinte Roberto Freire e d-epois
o Constituinte José Genoíno. "

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, é uma questão de ordem, porque 'esclarecerá
e V. Ex.a me permita dízer o seguinte: o que estalffio~
votando poderia aparecer como emenda aditiva ao § 1.0

Sr. Presidente, seria importante que a Relatoria ou
visse se esse etendimento que estou tendo é correto.
O § LO diz o seguinte:

"A lei regulará a armação, propriedade, tri
pulação das embarcações de esportes, turismo
recreio e apoio marítimo," '

ou seja, nos casos de embarcação de esportes turismo
recreio e apoio marítímo, a lei vai regulame~tar. Ele
quer acrescentar aí a pesca. Pois bem, vamos ver o que
o § 2.° Diz o seguinte:

"A navegação de cabotagem e a interior, bem
como a atívídade pesqueira, são privativas de
embarcações nacíonaís ... ",

ou sei a, a lei i á está definindo a nivel Constitucional
que a pesca são !privativas de embarcações nacionais:
Portanto, não se pode votar esta emenda, a não ser o
substitutivo dos dois parágrafos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Muito bem! Então, é preciso que o autor da emenda
diga isso, 'Porque não há outra alternatíva,

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREmE - Não,
mas o encaminhamento foi equivocado quando ele man
da à Mesa algo que enganava ou colocava em equívoco
os nossos votos.

Essa questão tem que ser bem esclarecida, porque
se tosse apenas aditiva, mas não é; ela substitui os dois
parágrafos ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
Srs. Constituintes, vou dar a palavra...

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREmE - .,.
e. a votação teria que ser melhor encaminhada ai, eu pode
na aproveitar e sendo assim, não se trata de mera adi
ção, mas de substituição, internacionalizando também
a pesca; e o nosso voto deve ser contra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Vou dar a palavra à pessoa a quem o autor indicou
!para que explique a intenção. Peço a V. Ex.as que ouçam
a explicação para, depois, decidirmos. Tem a palavra o
Sr. Consti,tuinte.

O SR. CONSTITUINTE RENATO VIANNA Sr.
presidente, lamento, inclusive, que os Constituintes não
tivessem prestado atenção à exposição. Quando subi a
esta tribuna ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Um momento, nobre Constituinte! Peço ao Plenário
silêncio. Estamos tomando decisões que têm conseqüên
cias práticas da maior importância. Peço que o Plenário
ouça, com atenção, o que diz o Constituinte e a decisão
da Mesa. Tem a palavra o Sr. Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE RENATO VIANNA - Sr.
Presidente, repito com vagar, o que disse ao assomar
esta tribuna: trata-se de eme~da substitutiva, que acres
ce ao § 1,0 depois de embarcações, a expressão "de pesca"
e, no § 2.° suprime "ihem como a atividade pesqueira".
Ela alcança os dois parágrafos e, aquí, coloquei isso bem
cl~ro ~ ~odo o ~len~rio~ da Comissuo de Sistematiação.
Nao há ínternacíonalíaçâo, porque o caput obriga a; que
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2/3 da tripulação das embarcações sejam constituídas
de brastleíros, Portanto, não há o perigo da internacio
nalização.

O SR. CONSTITUINTE JOSli: GENOíNO - Sr. Pre
sidente, V. Ex.a nos informou que tinha uma comuni
cação à Mesa, dizendo que ia ser votada a emenda para
modificar o § 1.0 O Constituinte, agora, reafirma que a
sua 'emenda é substitutiva aos §§ 1.0 e 2.°

Portanto, é uma substitutiva aos dois parágrafos. Não
é a informação que foi dada à Mesa, inicialmente, de
que era só o § 1.0

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Está resolvída a questão. Peço aos Srs. que não vol
tem ao assunto. Está resolvida a questão. A Mesa re
cebeu uma informação. O Presidente que estava aqui
acabou de me eomunícar que ele queria discutir Iníeíal
mente o 1.0 e, depois, o 2.° São os dois juntos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GERALDO - Sr. Pre
sidente, então estaremos votando os dois 'P,arágrafos?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Sim. Os dois parágrafos.

Houve retificação feita pelo autor da proposição e
o autor esclarece ...

Srs. Constituintes, vamos tomar uma decisão da
maior ímportêncía. Peço que V. Ex.as tomem seus lugares
e façam silêncio. (O Presidente faz soar a campainha)
Colocaremos 'em votação os dois parágrafos ~ 1.0 e 2.°
Já está esclarecido. Já houve a opinião do Relator.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra, pela ordem, ° Sr. Constituinte Vivaldo
Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, por diversas vezes, diversos Constituintes,
entre os quais eu me incluo, tentamos retificar textos
de emenda depois de feita a defesa e o debate e o con
tradítórío. Por diversas vezes, 'esta Mesa reiterou que
seria apenas possível tão-somente retítícar texto de
emenda antes de iniciado o debate. O único texto reti
ficado que V. Ex.a comunicou ao Plenário, que tem em
mãos, é apenas para votação do § 1.0...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Sr. Constituinte, perdoe-me. EstIa; questão está resol
vida. Houve engano da Mesa e não de quem propôs a
emenda. -

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presídente, apenas para um esclarecimento a fim de re
ceber a orientação da Mesa daqui para a frente. A retí
ficação foi feita antes do inicio dos debates ou debates?

O SR. PRESIDENTE (Fernando íenríque Cardoso) 
Srs. Constituintes, vou colocar em votação, tendo resol
vido o seguinte: declaro que houve um equívoco de in
formação na Mesa, não houve nenhum equívoco de quem
apresentou a emenda, são dois parágrafos, e vamos vo
tar os dois parágrafos.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, esclareço ao Constituinte Vivaldo Barbosa que
não houve absolutamente nenhuma correção, l!J a emen
da integral que vamos votar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
Estou partindo do pressuposto de que as palavras têm
uma 'certa inteligibilidade. Está resolvido que vamos co
locar em votação, tal qual foi pedido, os dois parágrafos.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, peja ordem.

O SR. -PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)'
tem V. Ex.a a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. ,presidente, Sr.as e srs, Constituintes, venho
a este microfone para solicitar um esclarecimento do
nobre Constituinte Virgílio Távora, Relator-Adjunt{), que
está, em nome do Sr. Relator-Geral, 'emitindo pareceres.

O que busca a emenda é permitir o arretamanto de
barcos pesqueiros estrangeiros. O nobre Constituinte
Renato Vianna deixou claro os obíetívos da emenda.
Desejo consultar o Sr. Relator sobre o s-eguinte: com a
ressalva constante do § 2.° do art. 205, que diz:

"A navegação de cabotagem e a interior, bem
como a atívidada pesqueira: são privativas de
embarcações nacionais, salvo o C:iSO de neces
sidade pública..."

Desejo saber se, porventura, essa ressalva não atender
aos objetivos da emenda que se refere ao afretamento
dos barcos pesqueiros, quando for conveni:ente e neces
sário, e eu votarei favoravelmente à emenda que altera
os §§ 1.0 e 2.°, porém, se essa ressalva atender MS obje
tivos, certamente a r-edação será mais eonvsmentx MS
Interesses nacionais.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - O esclarecímen
t-o está claro. Não vamos tirar da empresa nacional.
Quer,emDs que os barcos pesqueiros saj am arretados,
quando necessário. Portanto, não atende - como pensa
V. Ex.a - a hipótese.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Vai-se proceder à votação.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, antas de iniciar a chamada, tenho uma co
municação a fazer à Casa.

Fiz uma troca com o meu Suplente, o ilustre Consti
tuinte Afif Domingos, que de agora até o final deste capí
tulo fica votando como Titular, e eu ríco como Suplente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
~ Solicito ao Sr. Secretário proceder à chamada.

(Procede-se à chamada)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Alfredo Campos, Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da
Távola, Carlos Sant"Anna, Eg~dio Ferreira Lima, Fernando
Bezerra Coelho, Fernando Henrique Cardoso, João Oal
mim. José Fogaça, José Geraldo, José Ignácio Ferreira,
José Richa, Manoel Moreira, Nelson Carneiro, Pimenta da
Veiga, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Severo Gomes,
Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna, Wilson Martins,
Albano F,ranco, Délio Braz, Euclides Scalco, João Agripi
no, José Costa, Marcos Lima, Roberto Brant, Alceni Guer
ra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Chris
tóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Gilson Machado, Ino
cêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Lourenço, José
Santana de Vasconcellos, Osvaldo Coelho, Ricardo Fiuza,
Sandra Cavalcanti, Annibal Barcellos, João Menezes,
Jofran Frejat, Mozarildo Cavalcanti, Ricardo Izar, Darcy
Pozza, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora,
Francisco Rossi, Bocayuva Cunha, Afif Domingos. Vota
ram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Abigail
Feitosa, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares,
Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João
Herrmann Neto, José Paulo Bisol, José Ulísses de Olíveíra,
Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Anto
nio Mariz, Chagas Rodrigues, Vícente Bogo, Francisco
Benjamim, Oscar Corrêa, Enoc Vieira, José Tinoco, Ger
son Peres, Lysâneas Maciel, Luiz Balomâo, Gastone Righi,
Joaquim Bevílacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio
Arruda Sampaio, Aldo Arantes, Roberto Freire, Jamil
Haddad, Antonio Farias. ABSTENÇÃO dos Senhores Cons
tituintes: Aluízio Campos, Nelson Jobim, Oswaldo Lima
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Filho, Carlos Chiarelli, Antônio Carlos Konder Reis, Ro
berto Balestra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 55
Constituintes; votaram NÃO 31 Constituintes; abstive
ram-se de votar 6 Constituintes. Total: 92 votos. O des
taque foi aprovado.

Sobre a mesa, um pedido de preferência para o Des
taque n.a 7825, que recai sobre a Emenda n.a 38158, do
Constituinte José Serra.

O Sr. Constituinte José Serra encontra-se presente?
(Pausa)

Há alguma indicação?
Não havendo indicação, está prejudicado.
Sobre a mesa, Destaque n.> 6758 do Constituinte

Vicente Bago, que recai sobre a Emenda n.a 20737.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUIZ MAIA - Sr. Pre

sidente, parece-me que pela planilha haveria o destaque
do Constituinta Afif Domingos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Não é, o 44.

O SR. CONSTITUINTE JOS:ÊJ LUIZ MAIA - Sr. Pre
sidente, está aqui na planilha.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Não! Na planilha que tenho aqui consta...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUIZ MAIA - A que
tenho na mão traz José Serra, Afif Domingos ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- ... Não! Na que tenho, eonstam José Serra, Vicente
Bogo, José Egrej a e Afif Domingos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUIZ MAIA - Então,
a que distribuíram para nós está errada.

Destaque n.o 6758/87, do Sr. Vicente Bogo 
Emenda n.O lP-20737-1, do Sr. Gabriel de Almeí
da Santos e outros Emenda Popular) "que adita
artigos ao Título VIII, Capítulo II do Substitutivo
n.o 1 (Título VII, Capítulo II do Substituti
vo n.O 2)".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Em votação o pedido de preferência do Constituinte

Vicente Bogo.
Os Srs. Constituintes que o aprovam permaneçam sen

tados. (Pausa)

Aprovado.
Tando sido aprovado o Destaque, peço ao Constituinte

que venha explicar sua Emenda, pois a Mesa não tem con
dição de fazê-lo.

O SR CONSTITUINTE PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO
81'. Presidente, eu queria um esclarecimento: tenho aqui
na minha lista que a primeira emenda a ser votada é a
de n.a 6567, Destaque do Constituinte Afif Domingos, de
autoria da Constituinte Sandra Cavalcanti. Agora, vejo
que V. Ex.a põe o Destaque n.? 6758, de autoria do Cons
tituinte Vicente Bogo, Eu gostaria de saber qual é a razão
da inversão. Por que razão, nesta segunda lista, foi modi
ficada a ordem? Eu gostaria de saber se houve alguma mo
dificação na emenda, pois imagino que seja por abran
gência.

O SIR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
É verdade, o Constituinte Afif Domingos fez uma alteração
de tal maneira que ele ficou menos abrangente, por Isso,
houve uma reclassificação.

Peço ao Plenário a máxima atenção, porque vamos
entrar na matéria relativa à reforma agrária, que merece
a consideração desta Casa.

Tem a palavra o. Constituinte Vicente Bogo.

O 8R. ,CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Sr. Pre
sidente, Sr.as e 81'S. Constituintes: a emenda que estamos
a defender na tribuna, neste momento, trata da proposta
popular defendida e apresentada na Assembléia Nacional
Constituinte por inúmeras entidades populares, en
cabeçada especialmente pela CONTAG. pela ABRA, pela.
Campanha Nacional da Reforma Agrária, CPT e outras
organizações.

Esta emenda popular é de alteração global do Projeto
do Relator Bernardo Cabral, e possui 14 artigos e mais 3
disposições transitórias.

O motivo da defesa da emenda popular, em primeiro
lugar, é baseado na razão de que ela foi apresentada com
mais de 1 milhão e 300 mil assinaturas populares, e como
forma também de valorização da participação e da cola
boração direta da população. Por isso estamos defendendo
a Emenda n.a 20737, ou seja, o Destaque n.o 6758.

Gostaria de dizer aos companheiros Constituintes, sem
fazer a leitura de toda a emenda, senão levaríamos segu
ramente mais que o tempo disponível para a sua defesa,
emenda essa que já é conhecida de todos os integrantes
desta Casa, que foi discutida e debatida na Comissão da
Ordem Econômica, que essa emenda, acima de tudo, ao
ser apresentada com mais de 1 milhão e 300 mil assina
turas. traz um voto de confiança, um sinal de crédito que
os trabalhadores rurais, que as entidades ligadas ao setor,
e que a população apresentou para a Assembléia Nacional
Constituinte e, neste momento, à própria Comissão de
Sistematização.

Se é bem verdade, como dizem alguns, a apresentação
das 122 emendas populares, pelo fato de terem sido apre
sentadas neste número, naquele momento, representavam
um descrédito aos partidos e aos programas do partidos,
que levou a sociedade a apresentar emendas diretamente
à Constituinte, bem verdad-e é, reafirmo, que esta emenda
popular é um sinal do crédito, da vontade e do desejo
de milhares de brasileiros, com relação ao tratamento que
devemos dar, aqui na Assembléia Nacional Constituinte,
com relação à reforma agrária.

Na essência, esta emenda popular contempla alguns
pontos principais.

Em primeiro lugar, ela define o conceito de função
social da propriedade.

Em segundo lugar, estabelece limite máximo ao direi
to de propriedade, para garantir que todos os brasileiros
que desejarem dedicar-se às atividades agrícolas ou pecuá
rias, no campo, possam ter o mínimo necessário.

Esta emenda também define a forma de indenização,
no caso das desapropriações, definindo que a indenização
será em títulos da divida agrária, excetuadas as benfei
torias cuja indenização poderá ser feita em dinheiro.

Esta emenda popular também contempla o direito a
usucapião, protege pequenos e médios proprietários rurais
do instituto da desapropriação para fins de reforma agrá
ria, e, portanto, dá um tratamento que representa um
avanço, neste momento, na discussão da reforma agrária
no País.

Hoje, temos no Brasil, de acordo com dados do extinto
tncra, de 1985, 595 371.000 hectares de terras cadastradas.
Quero dar esses dados para auxiliar a nossa defesa da
emenda popular. Desse total da área cadastrada, são apro
veitáveis, segundo levantamentos feitos pelo próprio Go
verno, 425 milhões e 902 mil hectares de terra. Todavia,
dessa área aproveitável, apenas 237 milhões de hectares
estariam sendo explorados, sobrando uma área não explo
rada ainda de 188 milhões e meio de hectares de terra.

Quero dizer, ao final, que esta emenda representa um
passo rumo à democracia e à justiça no campo. É bem
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verdade que ela inova em alguns pontos com relação à atual
estrutura jurídica referente à reforma agrária e, em se
gundo lugar, vale dizer que a emenda popular pretende a
modernização no campo, não tem nada de ideologização,
de socialismo, de comunismo, como alguém poderia en-
tender. .

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso.
Fazendo sua a Capital) - O tempo de V. Ex.a está esgotado.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Ooncluo
dizendo que esta emenda também respeita o direito de
propriedade e, por isso, votamos nela.

O SR. CONSTITUINTE JOSli: LINS - Sr. Presidente,
peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) -
Concedo a palavra a V. Ex.a .

O SR CONSTITUINTE JOSli: LINS - Sr. Presidente,
gostaria de consultar a Mesa se já está recebendo emendas
integrais de capítulos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a levanta uma questão pertinente. Estou consultando
a Mesa se se trata de emenda de capítulo e, se for, não
vou receber.

O 8R. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Gostaria que
V. Ex.a verificasse se há precedentes. Alguém me disse que
há precedentes.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou levantar a questão antes de responder a V. Ex.a

O SR. CONSTITli'1INTE JOSÉ LINS - Este assunto,
Sr. Presidente, precisa ficar absolutamente claro.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Estou levantando aqui a questão para chegar a uma
decísão ponderada.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Quero fazer
uma pergunta 'a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não, nobre Oonstituinte.

O SR. OONSTITUINTE JOSli: COSTA - O início da
emenda diz que é substituição do capítulo inteiro do re
latório do eminente Oonstituinte Bernardo Oabral,

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- li: verdade.

O SR. CONSTITUINTE JOsli: GENOíNO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - li: ver
dade que a emenda se refere ao capítulo, em seus vários
artígos, Isso é verdade! Mas é verdade o que diz o Regi
mento Interno, que permite esse tipo de emenda, tra
tando-se de matéria correlata. E 'eu vou dar o exemplo
a V. Ex.a no sistema de governo, foi votada uma emenda
que envolvia todo o capítulo, porque era de matéria cor
relata. A questão diz respeito a uma relação direta entre
os artigos que compõem a emenda defendida pelo nobre
Constituinte Vicente Bogo.

Portanto, assim como foi votada uma emenda para
o sistema de governo, foi entendido que ela era correlata,
essa emenda é ·também correlata, Portanto, ela pode ser
f-sita e pode ser votada, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDEl'fTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa está examinando a questão, porque isso é ma
téria relevante, do ponto de vista do funcionamento da
Casa.

No que diz respeito ao sistema de governo, eu quero
'esclarecer ao nobre Constituinte que não foi assim; foi
reíta uma composição de vários artigos.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Presi
dente, peç? a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre ,Constituinte José Jorge. para
contraditar. .

O SR. CONNSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Pre
sidente, eu acho que todo capítulo,em princípio, tem
matéria correlata. Então, se for para raciocinar nesta
base, teremos que permitir, ,em princípio, que todo o ca
pítulo seja votado, porque é difícil que se vote matéria
diferente, no mesmo capítulo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - E nós aceí
tamos,

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Porque o
capítulo já é definido como capítulo, exatamente para
aí colocar matérias correlatas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- Pois não.

Tem a palavre, o Constituinte Vivaldo Barbosa.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, para reiterar a argumentação do Constitu
inte José Genoíno, encareço a atenção de V. Ex.a para
o dispositivo regimental que apenas proíbe a apresen
tação de substitutivo integral, admitindo a substituição
de Seção ou Oapítulo, desde que a matéria seja corre
lata, e invoco-lhe que já o praticamos, na emenda; da
discussão do sistema de Governo. A emenda que apre
sentei e sustentei foi substitutiva do Capitulo Do Poder
Executivo, integralmente Do Poder Executivo. Não subs
tituiu apenas o Poder ~ecutivo, corno também propôs
a supressão do Oapítulo rrI, que é Da Formação do Go
verno, da formação do governo parlamentarista. Essa
questão tem sido praticada, inclusive, pela Assembléia
Nacional Constituinte nas suas diversas Comissões e,
'agora, na Comissão doe Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Sr. Constituinte, estou examinando a questão, mas
preciso de tempo para refletir, porque a matéria é deli
cada, que diz respeito ao nosso funcionamento. Não po
demos resolvê-la sem uma base muito firme. Não tenho
juízo formado: ainda, sobre a natureza da proposta.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
quero esclarecer a V. Ex.a que não temos qualquer obje
ção. Apenas, queremos que fique claro,

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Eu sei que V. Ex.a não objeta,

O SR. CONSTITUINTE INOCÉNOIO OLIVEffiA 
Sr. Presidente, apenas para esclarecer, nós também não
temos qualquer objeção. Quero dizer que, caso seja 31pro
vada a Emenda Vicente Bogo, todas as emendas sobre
reforma agrária estão prejudicadas, porque S. Ex.a subs
titui todo o Capítulo, artigos, parágrafos, incisos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
-- No meu entendimento, ° Capítulo rr do Regimento,
no art. 23, § 2.°, define em que 'condições é possível apre
sentar, e não eonsídero que 'a emenda 'cumpra essas
condições.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO F1REIRE - Está
prejudicado. Acredito que esteja.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra o Constituinte Vicente Bago.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - oonsí
deramdo o Regimento Interno e as argumentações de
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que não pode ser feito substitutivo de Capítulo, acabo,
então, por retirar a emenda.

O SR. PRESIDENTE (FeTUando Henrique Cardoso)
- Retirada a emenda, para não ser prejudicada.

Tenho, sobre a mesa, o Destaque n.? 5446, do Cons
tituinte José Egl'eja, que é Substitutivo do Capítulo lI.

Pela mesma razão, está prejudicado.
Destaque n. tl 6567/87, do Sr. Afif Domingos

- Emenda ES-34548-6 (em parte), da Sra. Sandra
Cavalcanti, "que substitui o art. 245 e §§ L? e 5.tl
do Substitutivo n,v 1 (art. 209 do Substitutivo
11.° 2)". (430.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Sobre a mesa, Destaque n.o 6567, do ccnstttu'nte Afif
Domingos, que recai sobre a Emenda n,v 34548 e que
pede para substituir o art. 209.

Sr. Constituinte Afif Domingos, V. Ex.a destaca? Se
houver um destaque, eu aceito; se não, não posso acei
tar, porque é substitutivo de capítulo.

O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS Não,
Sr. Presidente, eu apresentei à Mesa um pedido de des
taque do destaque, ou seja, no art. 209, do Substitutivo
do Relator, nós queremos, então, do destaque da emenda
ES-34548, destacar o art. 209. Há um requerimento sobre
a mesa. Estou lendo uma cópia dele.

"Art. 209 - É garantido o direito de propriedade do
imóvel rural."

E passa a ter um § 1.0 "O 'Uso do ímóvel rural é
condicionado ao cumprimento de sua função social, con
soante os requisitos definidos no § 38 do art. 6.°". E passa
a ter um § 2.° "A indenização da terra e das benfeito
rias será feita pelo seu justo valor".

O SR. PRESIDENTE (J!1ernando Henrique Cardoso)
- A emenda de V. Ex.a cabe.

Em discussão o pedido de preferência do Consti
tuinte Afif Domingos.

Os srs. Constituintes que o aprovam permaneçam
sentados. (Pausa) Aprovado.

Tendo sido aprovado, dou a palavra ao Constituinte
Afif Domingos, para 'encaminhá-la.

Srs. Constituintes, peço que V. Ex.as escutem a '8X
plícação do Constituinte, para que a Mesa não tenha
que repetir infinitas vezes a mesma questão. O Cons
tituinte Afif Domingos tem uma emenda relativa à ques
tão da função social da propriedade e dos direitos de
propriedade e dos direitos de propriedade, da; maior im
portância.

Com a palavra o Sr. Constituinte Afif Domingos.
O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS - Sr. Pre

sidente, Sr.as e Srs. Constituintes, o art. 209 do Projeto
Cabral II diz o seguinte: "É garantido o direito de pro
priedade de imóvel rural, condicionado ao cumprimento
de sua função social, consoante os requisitos definidos
em lei".

O nosso conceito, Sr. Presidente, é que a função social
não está subordinada à propriedade do imóvel; ela está
subordinada ao uso da propriedade, porque o conceito que
nós estamos sustentando defende quem produz. Portan
to, nós relacionamos a função social ao uso da proprie
dade e não a propriedade subordinada a sua função social.
Há uma diferença básica de conceitos, porque, no caso da
propriedade condicionada à sua função social, nós estare
mos desconhecendo o direito da propriedade. Agora, rela
cionar a função social M uso da propriedade, aí vem, sim,
ao encontro de nossas teses que embasam o projeto da
reforma agrária. Portanto, a nossa emenda tem o seguin-

te teor, para o qual peço a atenção dos Srs. Constituin
tes: no art. 209, do Substitutivo do Relator, o seguinte
texto:

"Art. 209. É garantido ° direito de proprie
dade de imóvel rural.

§ 1.0 O uso do imóvel rural é condicionado
ao cumprimento de sua função social, consoante
os requisitos definidos no § 38 do art. 6.°"

Como no art. 6.° há um parágrafo que deixa bastante
claro que a propriedade existe e ela ali define o que é
função social, estamos agora, exatamente, relacionando
uma coisa à outra. Portanto, a função social da proprie
dade está diretamente ligada ao uso; na forma como está
o texto a função social é condicionada à propriedade, o
que acho uma inversão de conceitos.

Portanto, Sr. Presidente, dentro dessa linha de defesa,
queremos deixar bastante claro um princípio que é o que
norteia todo o nosso conceito a respeito de reforma agrária.
Estamos dispostos a apoíar a reforma agrária em função
do uso da propriedade e não subordinar a propriedade ao
conceito único e exclusivamente da sua função social. Aqui
estamos defendendo exatamente todos aqueles que no País
produzem, trabalham, e queremos que a estes a lei dê
todo o apoio para que continuem produzindo. No caso da
terra sem uso, aí sim, todos os dispositivos deste grande
momento, que é a discussão da reforma agrária, teríamos,
então, condições de ·aplicar. Da forma como está o texto,
cria uma dubiedade de vinculações que não podemos
acertar, para que haja estabilidade da produção em todo
o país.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

- Tem a palavra o Constituinte Plínio Arruda Sampaio,
para encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, meus caros colegas Constituintes,
estamos dando início ao debate e à votação de uma das
questões fundamentais desta Constituinte. O que estamos
discutindo é se vamos ou não modernizar o campo brasi
leiro. Hoje, esta é uma exigência tão sentida na sociedade
brasileira que até mesmo aqueles que não querem mo
dificar nada não se atrevem a subir a uma tribuna para
dizer que não querem a reforma agrária, sobem à tribuna
para defender fórmulas que impedem a realização da
reforma agrária. :É o caso da emenda do nobre Consti
tuinte Afif Domingos.

A emenda é construída de tal maneira a criar um
equívoco legal que vai permitir a tergiversação do assunto
no Judiciário toda hora em que se fizer uma desapro
príaçâo.

Custa-me crer que um homem do valor intelectual
do Constituinte Afif Domingos venha a esta Casa com
emenda que é uma heresia jurídica. Todos aqui sabem
que a propri-edade compreende três faculdades: a de usar,
a de fruir, e a de dispor de um bem. Ora, como é possível
que ·a função social da propriedade se aplique apenas a
uma das f'aculdades do instituto em seu conjunto? Não
tem o menor sentido. Mas vou dar a interpretação que se
está preparando no tribunal. Diz ela: "A propriedade,
usada com alguma exploração, que formal explorada,
poderá ser desapropriada."

Mas aquela que não for inteiramente usada, como
vai ser desapropriada, se a função se refere apenas M
uso, se a condicionante se aplica apenas a uma parte do
instituto?

Teremos oportunidade, em seguida, 81'S. Constituin
tes, de apreciar emenda que identifica o que é a função
social da propriedade. Aliás, função é uso, a palavra fun
ção quer dizer uso. De forma que teremos, em seguida,
oportunidade d·a apreciar emenda, a do Constituinte Jorge
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Hage que, esta sim, define quais os fatos, as condicionan
tes para que o direito de propriedade sobre o imóvel rural
seja garantido pela Constituição. É possível que o Poder
Público, diante de um fato concreto, de uma propriedade
concreta, enquadre em uma, duas, três, quatro. cinco
condições para que aquele direito possa ser mantido.

De modo que eu pediria aos COnstituintes, se querem
de fato realizar uma reforma agrária, rejeitem esse verda
deiro truque jurídico destinado, simplesmente, a colocar,
no texto constitucional, algo que tome absolutamente
inviável uma reforma agrária.

Era o que tinha a dizer a V. Ex.as (Muito bem! Pal
mas.)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tratando-se de matéria de relevâncía. a Mesa vai per
mitir que dois Srs. Constituintes encaminhem a favor e
dois contra.

, Tem a palavra a nobre Constituinte Sandra Cavalcan
ti, para encaminhar favoravelmente.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI 
Sr. Presidente, Sr. as e Srs. Constituintes, estamos a alguns
minutos de tomar uma decisão histórica, importante, de
cisiva para o povo brasileiro. Estamos vivendo um momen
to muito sgnificativo, que exige de nós todos uma posição
extremamente consciente e, principalmente, uma decisão
interior de agir de boa fé. Ninguém tem o direito de che
gar aqui, hoje, e dizer que por trás deste texto se esconde
isso ou aquilo, até porque nenhum de nós está aqui para
esconder nada. Este texto, definindo dessa forma o direito
da propriedade rural e estabelecendo que é do seu uso que
nasce o poder que tem um órgão fundiário, ou o chefe do
Governo, de aplicar sobre ele o princípio da desapropriação
por interesse social, é um passo muito importante que
precisa ser dado, levando-se em conta que o Brasil é um
país com imensa fronteira agrícola, ainda bareta, à espe
ra de ocupação.

Se estivéssemos com o Pais repleto de pessoas, com
poucas terras, tendo que dividir aquilo que já está ocupa
do, provavelmente as nossas posições seriam outras. Mas
temos que pensar que estamos vivendo uma fase de alar
gamento, de progresso, de ampliação do trabalho do
homem no campo e, por isso mesmo, não é justo que,
num país democrático, se negue ao produtor rural, ser um
brasileiro que durma a noite tranqüila e em paz, sabendo
que a sua propriedade não pode, da noite para o dia, ser
vítima de arbítrios e de violências, ao sabor de autorida
des que se sucedam no Poder. Por isso, é importante que
o texto constitucional consagre, como já consagrou, o di
reito à proprtedade privada. Já está consagrado no
art. 5.°; ficou consagrado, -aqui, ontem, quando votamos
a questão urbana, e precisa ficar consagrado, hoje aqui,
no momento em que se tratar da questão agrária. Nin
guém pode supor que, ao estabelecer um processo para
que essa desapropriação ocorra de forma justa, estejamos
aqui querendo impedir a reforma agrária, mesmo porque
os Srs. e Sr. as sabem tão bem quanto eu que a reforma
agrária não é um texto de lei, a reforma agrária é uma
vontade política; ela só não acontece quando as pessoas
que estão no Podar não querem fazê-la.

A minha emenda tinha como objetivo, e tem, colocar
a propriedade rural a salvo de arbítrios. Mas reconheço
que o maior arbítrio não está na deflníção do art. 209 do
texto do Relator; o maior arbítrio está na imissão imedia
ta da posse, sem que aquele que é alvo da desapropriação
tenha uma instância judicial para a qual possa recorrer.

Nas negociações que tentamos manter aqui com todos
os companheiros, cheguei a aventar uma hipótese, que
está em andamento, que ainda pode ser conquistada nas
próximas horas. Há uma emenda do Constituinte Jorga

Hagé; com um texto semelhante a uma emenda do Consti
tuinte Oswaldo Lima Filho - que na Subcomissão que
estudou a reforma agrária chegou a ser um texto susten
tado e defendido pelo Constituinte Rosa Prata - que. ao
invés de definir o que é a propriedade outra vez, porque
já está definida no art. 5.°, simplesmente enriquece o
texto do Capítulo, estabelecendo quando é que a função
social está sendo cumprida por aquela propriedade rural.

Ora, se conseguíssemos chegar a um entendimento
em relação ao art. 212, que, aí sim, é onde ss comete a
grande injustiça e a grande víolêncía contra o produtor
rural deste País, nada me impediria de fazer um acordo,
retirar até a minha emenda, votar a do Constituinte Jorg,e
Hage, ou a do Constituinte Oswaldo Lima Filho, defíníndo
o que é função social e, aí sim, partir para estabelecer
um rito definido de como se vai processar essa desapro
priação.

Meus colegas são testemunhas de que trabalhei nisto
durante seis meses a fio, juntamente com outros compa
nheiros. Neste momento, estou aqui, sem ter recebldo
ainda, por parti de um grande grupo que compõe a Lide
rança da Maioria, nesta Casa, o sinal de que o entendi
mento em torno do art. 212 já se pode contar como havido.
Motivo pelo qual, para não cortar os entendimentos, não
chego a pedir que votem a minha emenda, mas não posso
retirá-la, uma vez que ainda não recebi, para um acordo
final, o sinal que esperei até agora, neste instante. Se esse
sinal tivesse chegado, votaríamos. hoj e aqui, um texto de
reforma agrária bom, consensual, para ficar, levando a
paz ao campo brasileiro e dando, de fato, às autoridades,
os instrumentos para realizar uma reforma agrária que
chega atrasada, não por falta de uma Constituição e que
não virá por causa do texto constitucional; é de uma
reforma agrária que não foi feita por falta de vontade
política e por falta de decisão das autoridades que ocupa
ram, até hoje, os postos deste País.

Sendo assim, não posso retirar a emenda. Não peço
que votem. A não ser que, de fato, quem sabe, na próxima
emenda a ser votada, eu já tenha um sinal de que vamos
poder fechar em torno do art. 212, levando paz, tranqüili
dade e sossego para quem trabalha no campo, para quem
sustenta este País, para quem garante a exportação e para
quem põe a comida na mesa de todos Os brasileiros.

Muito obrigada.

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Para encaminhar contra, tem a palavra o Constituinte
Nelson Jobim.

. Peço às galerias que não se manifestem. Quero dizer
- e direi uma só vez -: qualquer manifestação ordenarei
a evacuação das galerias.

Tem a palavra o Constituinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, 81'S. Constituintes.

O texto do art. 209, do Substitutivo II, está assim
redigido:

UÉ garantido o direito de propriedade de imó
vel rural, condicionado ao cumprimento de sua
função social, consoante os requisitos definidos
em lei."

O texto pretendido pela emenda da Constituinte San
dra Cavalcanti, destacada pelo Constituinte Afif Domin
gos, está assim vazado:

uÉ garantido o direito de propriedade de ímó
vel rural.

§ 1.0 - O uso do imóvel rural é condicionado
ao cumprimento de sua função social, consoante
os requisitos definidos no § 33 do art. 6.0"
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Srs. Constituintes, nós aqui nesta Comissão de Siste
matização, quando discutiamos o art. 5.°, § 35, logramos
aprovar o seguinte dispositivo:

"A propriedade privada é assegurada e prote
gida pelo Estado. O exercício do direito de pro
priedade subordina-se ao bem-estar da sociedade,
à conservação dos recursos naturais e à proteção
do meio-ambiente ... sr

O Sr. Relator, ao emitir o art. 209, esteve perfeitamente
consentãneo COm aquilo que constava do § 35. Por quê?
Porque estabeleceu no art. 209, consentâneo com o § 35
que disciplina a propriedade geral, em gênero; quando
tratou da propriedade rural, manteve que o direito da
propriedade do imóvel rural, condicionado ao cumprimento
da sua função social.

Ora, Srs. Constituintes, sabemos todos nós que o direito
de propriedade se consubstanoía basicamente no exercí
cio de três faculdades ou dito três direitos: é o direito
de usar, o direito de fruir e O direito de dispor; é o jus
utendí, fruendi et abutendi da tradição do Direito Roma
no. E é exatamente por este direito de propriedade com
posto, desta complexidade de subdireitos, poderes ou facul
dades de usar, fruir e dispor, que nós aprovamos o § 35
que estava subordinado ao bem-estar social, à conserva
ção dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente.

Agora Srs Constituintes, a emenda da eminente Cons
tituinte Sandra Cavalcanti pretende que no direito de
propriedade, um dos elementos somente do direito de pro
priedade, qual seja, o uso, esteja condicionado ao cumpri
mento da sua função social. E por que não o direito de
fruir e de dispor, que é a regra geral do § 35? Se já temos
uma regra geral no parágrafo condicionado o direito de
propriedade em lato sensu, condicionado à função social
'Ou àqueles 3 requisitos, por que agora vamos restringir um
deles, que é o jus utendi, e deixamos de lado o jus fruendi
e o jus abutendi? Será que não poderá o proprietário rural,
no exerccío do uso, respeitar a função social, mas não
respeitar os requisitos do § 35 no que diz respeito ao fruir
e ao dispor? Será que nós podemos estabelecer esta res
trição, este privilegiamento ao imóvel rural quando, na
realidade, precisamos estabelecer, dentro da tradição da
Weimar, a função social da propriedade lato sensu, quer
urbana, quer rural? O tema do US'O, do fruir e do dispor
deve estar condicionado no sentido lato da propriedade à
função social.

O tema da reforma agrária não tem nada a ver com
o problema da função social no que diz respeito a esta
definição, porque estaríamos nós estabelecendo nitidamen
te uma dístinção inadmissível, porque estaríamos desvin
culando o direito de propriedade à função social, se o
objeto da propriedade fosse um imóvel rural, e estaríamos
conduzindo O imóvel rural ao respeito somente de um dos
seus elementos integrativos, que é o direito de usar, e
deixando de lado o direito de fruir e o direito de dispor.

Esta é a razão técnica pela qual, Srs. Constituintes,
que faça um apelo ao Sr. Relator para que mantenha o
texto, porque este, no que diz respeito a este tema, está
correto: mantém as limitações estabelecidas no § 35, não
faz privilegiamentos internos e respeita a tradição cons
titucional brasileira que sempre estabeleceu restrições à
propriedade, não estabelecendo, dentro dos direitos que
compõem a propriedade, distinções para privilegiar um
tipo de objeto em desprestígio de outro.

Esta a razão pela qual, fora do aspecto político <la
reforma agrária, mas basicamente dentro do princípio da
consistência interna do texto constítucíonal, apelo aos
Srs. Constituintes e apelo ao Sr. Relator para que seja
mantido, 'nesta parte, o texto, como medida de coerência,
de justiça e COmO medida, fundamentalmente, de eqüidade
e de isonomia no tratamento da propriedade urbana e

rural, em síntese, da propriedade imobiliária, em geral. li':
isso, Sr. Presidente.

O SR. PlRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte César Maia, para uma ques
tão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presidente,
como meu texto não está claro, gostaria de saber se o § 2.°,
parte final, diz, entre vírgulas, exatamente isto:

"Com cláusula de exata correção monetária."
É isto que o texto diz no § 2.0 ?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Vou esclarecer à Casa. Existe, aqui, uma emenda pro
posta pela Constituinte Sandra Cavalcanti. Entretanto, o
autor' do Destaque é o Constituinte Afü Domingos, que
pede que se destaquem dois itens da Emenda Sandra Ca
valcanti, para aditar ao art. 19. É o eaput que diz o se
guinte: "É garantido o direito de propriedade de imóvel
rural." Depois, o § 1.0 - "O uso do imóvel rural é condi
cionado ao cumprimento de sua função social, consoante
os requisitos definidos no § 33 do art. 6.° 11 "E o § 5.0, diz o
seguinte: <tA indenização da terra e das benfeitorias será
feita pelo seu justo valor".

A razão pela qual a Mesa colocou em ~ votação esse
destaque, a esta altura, no art. 209, é porque realmente
ele não se limitou àquilo que diz respeito ao 210, que é a
questão da desapropriação, senão que ele acrescenta algo
ao 209

Entretant<>, eu acho que está absolutamente correto.
O autor do destaque e o autor da emenda fizeram apelos
a uma negociação. E pergunto se V. Ex.as mantêm esses
apelos e se as Lideranças desejariam tempo? (Pausa)

Não havendo definição nessa matéria, eu concedo a
palavra ao Realtor. S. Ex.a 'Opinará.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, Srs.
membros da Oomíssão de Sistematização:

Estamos diante, possivelmente, de uma das matérias
mais complexas, mais problemáticas, mais polêmicas mas,
seguramente, matéria fundamental dos trabalhos desta
Comissão.

A Relatoria tem uma posição clara. Entende que a
reforma agrária indispensável à modernidade e à eman
cipação econômica do nosso Pais. Isso está expresso cla
ramente no texto do Relator no Substitutivo n.O lI. Enten
demos que a reforma agrária só pode ser executada atra
vés do Estado democrático, por um Governo estável e com
amplo apoio da sociedade.

Estamos, para isso, criando os ínstrumentos constitu
cionais, os instrumentos através dos quaís a sociedade
brasileira, pela via democrática e' participativa, deverá
levar avante este processo de reformas sociais justas e
necessáriãS.

A !Relatoria manüesta-se em princípio, salvo mani
festação soberana deste Plenário, pela manutenção do
texto.

Entende a Relatoria que o direito de propriedade é
um direito econômico, que corresponde a uma função
social. E o texto do art. 209 do Relator Bernardo Cabral,
que tendo o compromisso de uma viagem pediu-me que o
substituísse nesta reunião, é claro e insofismável, quando
diz:

"É garantido o direito de propriedade de imó
vel rural, condicionado ao cumprimento de sua
função social."

A emenda em pauta, da nobre e extraordinariamente
operosa e diligente Constituinte Sandra Cavalcanti, des-



Janeiro de 1988 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 2069

vincula o direito de propriedade da sua função social,
ao dizer:

"É garantido o direito de propriedade de imó
vel rural."

No momento em que a emenda produz essa desconexão
entre o direito de propriedade e a sua função social, des
serve aos objetivos básicos do relatório de Bernardo
Cabral.

Por outro lado, é importante salientar que já está dito
claramente:

"A lei estabelecerá o procedimento para a
desapropriação por necessidade, ou utilidade pú
blica, ou por interesse social, mediante justa e
prévia indenização."

Isto significa dizer que qualquer gênero, qualquer tipo
de propriedade será desapropriada somente mediante justa
e prévia indenização. Torna, portanto, desnecessário o §
5.0 desta emenda, que propõe:

"A indenização da terra e das benfeitorias será
feita pelo seu justo valor."

Isto já está dito em outro parágrafo, que dispõe será
pela justa e prévia indenização. Por outro lado, é melhor
o texto quando diz que o valor da indenização da terra e
das benfeitorias será determinado conforme dispuser a lei.
Então, o texto compreende dois estágios necessários e
indesvinculáveis Primeiro, será feito mediante prévia e
justa indenização, e o será segundo a disposição da lei.
Nesse sentido, considera a Relatoria que o texto do Subs
titutivo n.? II atende melhor a um projeto de moderni
dade e de emancipação econômica da qual esta Consti·
tuíção pretende ser instrumento.

Nesse sentido, mesmo reconhecendo o esforça que vem
empreendendo a Constituinte Sandra Cavalcanti, no sen
tido de produzir resultados consensuais e efetivos, quere
mos manifestar a posição contrária à emenda e pela ma
nutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tendo opinado o Relator, vamos passar à votação.

O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte Afif Domingos, para uma
questão de ordem.

O 8R. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS - Sr. Pre
sidente, na verdade, subi à tribuna para defender um
destaque de uma emenda de autoria da nobre Constituinte
Sandra Cavalcanti, e, no momento, estou sendo porta-voz
de um grupo - pois tenho recebido vários apelos nesse
sentido - para que houvesse uma suspensão da reunião
da Comissão de Sistematização para tentar-se uma nego
ciação.

Da minha parte, Sr. Presidente como nada tenho a
objetar a esta tentativa de acordo, coloco à Mesa a minha
posição para que a mesma possa encaminhar esta votação
da melhor forma possível.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO BRITTO - Peço
a palavra, Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SfR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, sem prejuízo do que é evidentemente um dever
da Casa, de tentativa permanente do diálogo e da nego
ciação, entendemos 'que estamos na fase final do processo
de votação e o que cabe agora é votar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, peço' a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra o nobre Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, este assunto foi discutido em várias ocasiões.
Tivemos aqui dois encaminhamentos a favor e dois con
trários. O Plenário está absolutamente esclarecido sobre
o mérito, sobre o conteúdo do que vai ser votado. Não
podemos adíar a votação desta Importante matéria. Está
clara e vamos ao voto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A opinião de V. Ex.a é clara.

O SR. CON8TITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pze
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra o Constituinte Aldo Arantes.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Eu gos
taria de dizer a V. Ex.a que mantivemos inúmeras con
versações, inúmeras tentativas de entendimentos e não
chegamos a um acordo. Não vai ser agora que obteremos
um consenso. Parece-me, então, que na; medida em que
já houve encaminhamento a favor e contra, devemos
passar imediatamente à votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- Srs. Constituintes, vou dar a palavra' apenas ao Cons
tituinte José Costa, que já a está pedindo há algum
tempo, mas noto que não existe, da parte das Lideranças
do conjunto dos Partidos, apoio para a; suspensão da
reunião.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presi
dentedente, a Mesa, sabiamente e em reiteradas opor
tunidades, tem afirmado que o Plenário destina-se, eX
clusivamente, à ação dos 81'S. Constituintes, membros ou
não desta comissão, aos jornalistas credenciados e aos
funcionários credenciados da Casa.

No -fundo do plenário; 81'. Presidente, é impossível
passar-se sem ser abordado. De modo que peço a V. Ex.a
que, após a votação, faça-se cumprír a decisão da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não.

O SR. OONSTITUINTE JOSÉ OOSTA - É funda
mental que haja, pelo menos, espaço físico, para que o
trabarho dos Constituintes possa ser realizado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique' cardosoi
- Sabe V. Ex.a qual a minha opinião sobre a matéria e
não demorarei um instante, depois da votação, em tomar
as medidas necessárias.

Constituinte Afif Domingos, infelizmente não tenho
condíções de atender ao pedido de V. Ex.a, mas registro
o pedido.

O SR. CONSTITUINTE AFIF DOMINGOS - Apenas
para um esclarecimento. A' nossa posição não era de
pedido, não. Era dizendo que não me oporia se houvesse
pedido.

O 8R. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- Pois não, nobre Constituinte.

Solicito aos Srs. Constituintes que ocupem os seus
lugares para a votação.

Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Antônio Britto, Carlos Sant'Anna, João Oalmon, .Tosé
Geraldo, Marcos Lima, Albano Franco, Alo~sio Chaves,
Eraldo Tinoco, Franciseo Benjamim, Francisco Dornelles,
Gilson Machado, Iriocêneío Oliveira, .Tosé Lins, José Lou
renço, José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô,
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Luís Eduardo, Oscar oorrêa, Osvaldo -Coelho, Paulo Pi
mentel, Ricardo Fiúza; Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira,
Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Darcy Pozza,
Ge-rson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Vir
gílio Távora, Afif Domingos, Roberto Balestra.' Vota
ram NAO os seguintes Senhores Constituintes: Abigail
Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo' Campos, Almir Gabriel,
Artur da Távola, Oarlos Mosconi, Oelso Dourado, Cid Car
valho, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fe-rnando
Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Henri
que Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Harol
do Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Herrmann Neto, José
Fogaça, José Paulo Bisol, José Richa, Manoel Moreira,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswal
do Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Renato
Vianna;, Rodrigues Palma, severo Gomes, S2gmaringa
Seixas, Virgildásio de Senna, WiLson Martins, Antonio
Mariz, Délio Braz, Euclides Scalco, João Agripino, José
Carlos Grecco, José Costa, Roberto Brant, Vicente Bogo,
Vilson Souza, Antoniocarlos Mendes Thame, Carlos Chia
relli, José Jorge, Mário Assad, Brandão Monteiro, José
Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Joaquim Bevilácqua, Luiz Inácio da Silva, Plínio
Arruda Sampaio, Aldo Arantes e Roberto Freire, Jamil
Hadd:ld, Antonio Farias ABSTEN'ÇAO do Senhor Cons
tituinte Antônio Carlos Konder Reis. -

O SR. SECRETARIO (Antônio Carlos Konder Reis)
Sr. Presidente 34 Srs. Constituintes votaram SIM e

59 NÃO. Houve uma abstenção.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

- O destaque foi recusado. (Pausa)
O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITI'O - Sr.

Presidente, para que conste dos Anais, cometi um equí
voco ao votar; claramente, meu voto é NÃO!

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não. V. Ex.a terá o voto registrado nas atas.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, peço permissão para fazer uma
retificação. O Constituinte Virgílio Távora, que logo no
início da votação declarou seu voto, havia votado no
painel. Então, são 59 votos NÃO, 33 SIM e uma abstenção.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 33
Constituintes; votaram NÃO 59 Constituintes; absteve
SE; de votar 1 Constituinte. Total: 93 votos. O destaque
foi rejeitado.

Destaque n.? 6229-87 Emenda n,? lP-
09356-2, do Sr. Jorge Hage, "que substitue o art.
317 do Projeto de Constituição (art. 209 do Subs
titutivo n.? 2)." (431.a votação)

O SR. PRESDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Sobre a mesa Destaque n.o 6229, de autoria do Cons
tituinte Jorge Hage, que íncíde sobre a Emenda n.? 9356,
sobre o art. 209.

É um substitutivo do artigo.
Em votação o pedido de preferência.

Os srs. Constituintes que estiverem de acordo per
maneçam como estão. (Pausa) Aprovada a preferência.

Vou ler a 'emenda.

O artigo será redigido da seguinte maneira:
"Ao direito de illmpriedade da terra corres

pende uma função social."
Peço aos 81'S Constituintes atenção, porque vamos

votar matéria da maior relevância ·e vão pedir que se
repita várias vezes o texto.

"Ao direito de propriedade da terra corres
pende uma função social.

Parágrafo único - A função social é cum
prida quando, simultaneamente, a propriedade:

a) é racionalmente aproveitada;
b) conserva os recursos naturais e preserva

o meio ambiente;
c) observa as disposições legais que regulam

as relações de trabalho; €

d) favorece o bem-estar dos proprietários e
dos trabalhadores que dela dep-endem."

S. Ex.a excluiu o item e, que diz:

"Não excede os limites de área fixados em
lei complementar."

Por conseqüência, não constará da aprovação even
tual da emenda este dispositivo.

Com a palavra o Constituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, o texto que ora submetemos a esta
Assembléia Nacional Constituinte é resultado de um
longo processo de entendimento, de busca de um ponto
de acordo, de busca da viabilização de uma solução que,
para aqui, não traga vencidos nem vencedores, porque
não será com vencidos e vencedores que solucionaremos
o problema do campo, a questão agrária e fundiária em
nossa terra, que está na base, no fundamento, no alicerce
de todos os problemas sociais desta sofrida Nação.

Este texto, Srs. oosntítuíntes. também não é só meu;
resulta de co-autoria com Constituintes de longa traje
tória e longa luta na questão agráría brasileira, dentre
os quais quero destacar, correndo o risco de fazer injus
tiça com outros que venha a omitir, os companheiros que
mais proximamente tiveram emendas praticamente idên
ticas a esta que ora defendo: os companheiros Ademir
Andrade, Oswaldo Lima Filho, Fernando Santana, e tan
tos outros que Vêm, nesta mesma Casa, fazendo a luta pela
reforma agrária, a luta do trabalhador rural, a luta pela
solução de um dos mais sérios programas da Nação bra
sileira e que, agora, aqui, poderemos estar começando a
solucionar com muita serenidade e muito entendimento.

Retirei do texto, Sr. Presidente, Sr. Relator - peço
o apoio e a acolhida da Relatoria nesse sentido - após
entendimentos intra e extraparfídárlos, com setores de
todas as correntes políticas ideológicas aqui representadas,
entendimentos que envolveram, durante dias e horas a fio,
inúmeros Constituintes, não vou citá-los para não pecar
pela omissão de outros, mas de todos os Partidos; do PFL,
do PDS, de todos os Partidos de centro, centro-esquerda,
de esquerda e de direita; retirei do texto a letra e, que
dizia: "Não excede os limites de área fixados em lei com
plementar". Por que o retirei? P.ara evitar que essa pre
visão da exigência da não superação de determinado limi
te se constituísse aqui, em obstáculo à aprovação dos
demais itens que conformam uma definição de atendi
mento de função social, que nos pareceu a todos, nesta
negociação intensa, como razoavelmente satisfatória e
capaz de, no texto da Constituição, uma vez inscrito,
trazer a tranqüilidade que é, sem dúvida nenhuma, ne
eessárla para que saibamos todos que não ficaremos na
dependência de eventuais maiorias congressuaís, de um
ou de outro lado, que pudessem radicalizar, à direita ou
à esquerda, na linha conservadora ou na linha do avanço
social e garantíssemos, desde agora que a função social
fique defínída com parâmetros mínimos capazes de serem
aceitos por todas as correntes polítícas e de pensamentos
que aqui, nesta Casa, se representam.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha)

Ficamos então exclusivamente com os itens de que a
função social é cumprida quando simultaneamente a pro
priedade é racionalmente aproveitada, conserva os recur-
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sos naturais e preserva o meio ambiente, observa dísposí
ções legais que regulam as relações de trabalho e favore
ce o hem-estar dos proprietários e dos, trabalhadores que
dela dependem.'

Apelo à Relatoria, ao' nobre Constituinte José Fogaça,
dos pampas, e aos Constituintes Virgílio Távora, Adolfo
Oliveira, Antônio Carlos Konder Reis e, através dele, ao
eminente Relator Bernardo Cabral, que aqui tão bem re
presentam, e apelo a todos os partidos políticos aqui pre
sentes que consagremos esta fórmula que resulta do en
tendimento da negociação e que, a nosso ver, põe as coisas,
de uma vez por todas, definidas e assentadas no texto
constitucional.

Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE -(Fernando Henrique Cardoso)
- Não havendo oradores ínserítos para encaminhar con
trariamente à emenda, dou a palavra ao Relator, para
que opine.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente
e- Srs. Constituintes, diz justamente a Emenda Jorge Hage
ser fruto de um esforço de luta de perseverança que, há
mais de três meses, um grupo de Constituintes das mais
diferentes facções e idéias tenta fazer para que a reforma
agrária se transforme não num elemento de luta, não num
elemento de desunião da classe brasileira, mas justamen
te num fator de progresso da nossa nacionalidade. Estamos
de pleno acordo com o enunciado da mesma. O parecer
do Relator, portanto, é a favor.

o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Com opinião favorável do Relator, passamos à votação.

Peço aos srs, Constituintes que tomem os seus lugares.

(Prõcede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Aluízio Campos, Antônio Brltto, Artur da Távola,
Celso Dourado, Cid C~rvalho, Cristina Tavares, Egídio Fer
reira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gaspa
rian, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Fran
cisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon,
João Herrmann Neto, José Fogaça, José Geraldo, José
Paulo Bisol, José Richa, Manoel Moreira, Nelson Carneiro,
Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho,
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Renato Vianna, Rodri
gues Palma, Severo Gomes, Sigmaringa S·eixas, Virgildá
sío de Senna, Wilson Martins, Albano Franco, Antonio
Mariz, Chagas Rodrigues, Délio Braz, Euclides scalco, João
Agripino, José Carlos Grecco, Roberto Brant, Vi~ente Bogo,
Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli, Eraldo
Tinoco, Francisco Benjamím, Francisco Dornelles, Ino
cêncio Oliveira, José Jorge, Jasé Lins, José Thamaz Nonô,
Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo ooelho, Ricardo Fiú
za, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Jofran Frejat, Jonas
Pinheiro, José Tinoco, Antônio Carlos Konder Reis, Ger
son Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia,- Virgílio
Távora, Bonifácio de Andrada, Brandão Monteiro, José
Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plí
nio Arruda Sampaio, Afif Domingos, Roberto Balestra,
Aldo Arantes, Roberto Freire, Jamil Haddad, Antonio
Farias. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituin
tes: Carlos Sant'Anna, José Freire, Theodoro Mendes,
Antoniocarlos Mendes Thame, Gilson Machado, José San
tana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Paulo Pimentel.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 85
Constituintes; votaram NAo 8 Constituintes. Tot~l: 93
votos. O destaque foi aprovado

.'. Destaque Ít.o 4396-87 - Emenda n.? ES
·33755':6, do Sr. Ademir Andrade, "que adita pa
rágrafo ao art. 245 do Substitutivo D.O 1 (art. 209
do Substítntrve D.O 2)". '

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
~ Tendo sido aprovado o destaque anterior, tenho sobre
a mesa o Destaque n.o 4396, do COnstituinte Ademir
Andrade,

Vamos votar o pedido de preferência.
Os que estiverem de acordo com a preferência per

maneçam sentados. (Pausa)
A Mesa pede ao Oonstltuínte Ademir Andrade que

considere, porque, no nosso entender, há prejudicialidade.
Concedo a palavra a S. Ex.a, para que possa retirar o

destaque.
O ER. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr. Pre

sidente, Srs constituintes, na Verdade, a emenda não está
prejudicada; torná-se uma emenda aditiva, porque tem
dois itens que não foram votados na proposta do Consti
tuínte' Jorge Hage.

A emenda acrescenta, no item c, onde se diz" ... são
observadas as disposições legais que regulam as justas
relações de trabalho". Isso repete a emenda do Constituin
te Jorge Hage, aprovada por esta Comissão. Acrescento o
seguinte: " ... e dê produção entre os que a possuem e a
cultivam,"

Gostaria de chamar a atenção dos Constituintes no
sentido de que, nas relações de trabalho no campo não
existem apenas as relações entre o trabalhador/funcioná
rio e o trabalhador/operador; existem também as relações
de produção, de empreitadas, de arrendamento, de parce
ria. Há diversas -formas de relação entre o proprietário da
terra e o que produz. Portanto, nossa proposta nessa emen
da visa acrescer "... e dê produção entre os que a pos
suem e .a cultivam"

Sr. Presidente, queria aproveitar a oportunidade para
registrar, nesta Comissão, que aliás tem trabalhado de
acordo com o que se sente é o desejo da Nação, tem contri
buído, para melhorar muito o texto do Relator Bernardo
Cabral. Mas apresentei, neste Capítulo da Reforma Agrá
ria, .quatorze destaques para serem votados, entre eles o
do usucapíão de três anos para a área de até três módulos
rurais; a possibilidade de competência concorrente do po
der de desapropriação pelos Estados e pela União, o que
descentralizaria o processo de reforma agrária; a desti
nação, a vinculação dos 5% do Orçamento da União para
a reforma agrária.

No processo de· desapropriação, a faculdade tanto do
proprietário quanto do represente deste, e dos trabalhado
res 'no processo de verificação à limitação das áreas colo
cadas fora do poder de desapropriação de 500 hectares nas
Regiões Norte e Centro-Oeste, e de 500 hectares nas demais
regiões.

O que quero deixar registrado, aqui, Sr. Presidente, é
que foram as Lideranças que decidiram, entre as inúmeras
propostas que apresentamos neste capítulo, qual a que
seria votada, e, infelizmente, escolheram uma proposta que
se assemelhava à do Constituinte Jorge Hage. Por isso, apro
veitei o momento para utilizar apenas parte dela e aditar
à do Constituinte Jorge Hage, complementando o trabalho
de S. Ex.a Mas creio que esta Comissão haverá de atender
ao interesse da Nação e haverá de dar ao Brasil um texto
de reforma agrária digno do que a Nação brasileira espera.

É esta a nossa manifestação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O [Relator pede a palavra, pela ordem, e eu a concedo.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, não
há dúvida de que o conjunto de emendas, apresentado pelo
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nobre Constituinte Ademir Andrade, merece todos os elo
gios. o trabalho de S. Ex.a., nesta Comissão, é por todos
reconhecido, a seriedade, a definição das suas posições, a
clareza do seu comportamento parlamentar.

No entanto, a emenda que ora traz S. Ex.a., evidente
mente, já está compreendida no texto da emenda anterior
mente aprovada por esta Comissão. O nobre Constituinte
Ademir Andrade propõe:

"São observadas as disposições legais que regu
lam as justas relações de trabalho e de produção
entre os que a possuem e a cultivam" - referlndo
se à propriedade da terra.

Na emenda do nobre Constituinte Jorge Hage, recém
aprovada, a alínea d diz claramente:

" ... quando favorece o bem-estar dos proprie
tários e dos trabalhadores que dela dependem."

É evidente para a Relataria, é absolutamente claro e
inequívoco que a questão das justas relações de trabalho
e de produção, entre os que a possuem e os que a cultivam,
esta questão já está compreendida no texto da emenda an
terior, quando fala do bem-estar dos proprietários e dos
trabalhadores que dela dependem.

Nesse sentido, a Relatoria faz um apelo ao nobre Cons
tituinte Ademir Andrade, reconhecendo o extraordinário
valor do seu trabalho e da sua contribuição, faz um apelo
a S. Ex.a que retire a emenda por já estar compreendida
na emenda anterior.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE- Sr. Pre
sidente, ilustre Relator, gostaria de registrar que atendo
ao pedido de retirada, mas que sobrasse tempo para que,
fora das preferências feitas pelas Lideranças, eu possa
ainda, no fim desta reunião ou no fim da seguinte, ver
votadas algumas das preferências de temas tão importantes
que não foram acatados pelas Lideranças como um todo.

De forma que retiro, para ganhar tempo e para o bom
andamento dos trabalhos desta Comissão. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Ninguém mais do que esta Presidência gostaria que todos
os destaques fossem votados, e para isso seria conveniente
que agíssemos o mais rápido possível, inclusive com a com
preensão do Constituinte Alysson Paulinelli, cuja emenda
está na mesma situação da anterior e, me parece que tam
bém está prejudicada, segundo a opinião da /Relatoria.

V. Ex.a. me desculpe, Constituinte Alysson Paulinelli,
mas essa emenda de V. Ex.a aditava um texto que foi subs
tituído.

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAULINELLI - A
Mesa não considera, mas eu considero que ela é uma
emenda aditiva, ela se refere, exclusivamente, à proprieda
de produtiva para que ela não seja objeto de desapropria
çãó por interesse social para fins de reforma agrária, fica
livre a desapropriação por utilidade pública, se o Governo
assim o desejar.

O SR. CONSTITt.;'INTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO 
Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Eu .procedereí 'exatamente como procedi na outra ques
tão, vou ouvir O Relator, antes de tomar a decisão. Mas,
antes, concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Cons
tituinte Plínio Arruda Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE pLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Evidentemente, Sr. Presidente, a emenda está preju
dícada, porque a matéria já foi votada, já houve uma de
finição da função social da propriedade, dos quatro itens
pelos quaãs o Governo pode fazer uma desapropriação;
isso já foi aprovado pela Casa. Imagine V. Ex.a. se essa
fosse aprovada, como seria possível conciliar os textos. De

modo que é tão evidente que fica até difícil argumentar.
É óbvio que está prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Não obstante, concedo a palavra ao Sr. Relator.

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

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Com muito prazer.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
V. Ex.a. declarou que o artígo foi substdtuído; se o artigo
tivesse caído, então, não se poderia aditar. Mas sendo
substituído, ele poderá ser aditado, salvo se a matéria é
contraditória àquílo que foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não, Sr. Constituinte. Vou proceder como sempre
procuro fazer, com total isenção. Tem a palavra o Sr. Re
Iator,

O aR. RELATOR (José Fogaça) - Da mesma forma
que em relação à emenda anterior, a Relatoria mandfesta
o entendimento de que essa questão já está compreendi
da na emenda aprovada. É evidente que o que diz a emen
da Jorge Hage é que:

"A função social é cumprida quando, simulta
neamente, a propriedade é racionalmente apro
veitada, conserva os recursos naturais."

Aí está, no aproveitamento racional, o sentido que
pretende a 'emenda do nobre Constituinte Alysson Pauli
nellã, Entendemos, portanto, que essa proposição é maté
ria vencida.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa considera, como sempre o fez, a opinião do
Relator, e considera a matéria prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE INeC:ÊNCIO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE INOCli:NCIO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, julgamos que essa emenda não está prejudi
cada, por um princípio muito sãmples: uma diz o que é
propriedade de interesse social, e essa diz que a proprie
dade não será prejudicada por interesse social. Acho que
a matéria é completamente diferente, por isso entende
mos que a emenda não está preludícada. Uma define o
que é interesse social, e a outra diz que a proprãedade não
será passível de desapropriação por interesse socíal.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A dificuldade que tenho é que aqui se disciplinou que a
emenda era substitutiva do texto anterior e não deste.
Lamento, mas não tenho modo regimental de fazê-la
voltar.

e SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAULINELLI - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pods não!

O SR. CONSTITUINTE ALYSSON PAULINELLI 
Sr. Presídente, posso me curvar diante da decisão da Mesa,
mas que o assunto é ·completamente diferente, isto é ver
dade. Em uma eu estou apenas preservando a proprieda
de produtiva, para que não seja objeto de desapropríação
por interesse social; ela é objeto de desapropriação por
utilidade pública se o Governo assím desejar.

Não tem nada a ver com o que foi aprovado aqui.
Quero apenas esclarecer que me curvo diante da decisão
da Mesa, como disciplinado que sou, mas acho que a Mesa
está exorbitando.
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Agradeço a disciplina de V. Ex.a, mas a Mesa está ape
nas se curvando à decisão do Plenário, que tomou uma
decisão de outra forma. A Mesa talvez até preferisse que
não fosse assím, mas se curva ao Plenário.

Está sobre a mesa o Destaque n.O 5.541, de autoria
do Constituinte José Egreja. Trata-se do capat; do art. 210,
em relação somente à expressão "prévia e justa". (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Votação do pedido de preferência do Constituinte José
Egreja.

.Os Srs. Constituintes que o aprovam permaneçam sen
tados. (Pausa)

Aprovado.
Aprovado o pedido de preferência, dou a palavra ao

oonstttuínte José Egreja.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EGREJA - Sr. Presi

dente, Sr. Relator, desisto da minha emenda, tendo em
vista o acordo que me fod informado, neste momento, en
tre as diversas, facções desta Comissão, para a aprovação
de uma emenda que substitui a minha de forma melhor.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
_ Agradeço a compreensão de V. Ex.a

Destaque n.O 7910/87, do Sr. Nelton Friedrich
"que suprime a expressão "garantida" do art. 211
do Substitutivo n.O 2. (432.a votação)

Passamos, agora, ao Destaque n.o 7910 do Constituinte
Nelton Friedrich, que é supressivo do art. 211.

Em votação o pedido de preferência.
Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma-

necer: sentados. (Pausa)
Aprovado.
Tem a palavra o Constituinte Nelton Friedrich.
O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Constituintes:
Esta questão, na verdade, é polêmica, mas, ao mesmo

tempo, tem um 'componente de simplicidade: ou se quer,
ou se quer fazer reforma agrária no Brasil. Ou se desej a,
efetivamente, alterar esse quadro perverso que exis-te na
realidade do campo brasileiro, não.

Sr. Presidente, não é mais possível que 'em nosso ca
pitaldsmo selvagem continuemos a ter 0,9% das proprie
dades rurais, 47.800 grandes proprietários, que somam
31% da área agricultável em nOlSSO País. Do outro lado,
está a realidade perversa: 88,6% das pequenas proprieda
des, 4.164.800 proprietários, que somam apenas 13,9% da
área agricultável.

Se nós, como campo de observação, analisarmos o que
acontece em outros países, vamos verificar os últimos
dados, que mostram que a concentração da terra tem um
padrão médio na esmagadora maioria dos países capita
listas desenvolvddos, em sociedades miseráveis como a ín
dia e o Paquistão, 'a concentração da propriedade é mui
to forte, mas no Brasil - e ai estão os que não querem
a reforma agrária - 'a concentração da propriedade, não
como nos sistemas capitalistas modernos, nem nos países
miseráveis como o Pasquístão e a :fu1dia, aqui no Brasil,
a concentração é considerada absoluta! Ou se muda isso
ou, na verdade, não se alterará um dos maãs graves e
seculares problemas da sociedade brasãleíra.

E esse quadro, como é que se coloca no dia de hoje,
Sr. Presidente? Hoje, temos até o Ministério da Reforma
Agrária. e, de fato, as coisas acontecem da seguinte ma
neira: não há atualmente a exigência de vistoria, não I
O Poder Público se louva na declaraçêo do proprietário,
quando ele faz sua declaração junto ao ex-Incra,

Foã. o Ministro da -Reforma Agrária, Dan~ de ou
veira, que introduziu uma vístoría 'administrativa, cienti
ficando o proprietário de "que será fei_to !'l que essa vis
toria será realizada em tal data.'

No passo seguinte, hoje,--feita a vdstoria, vai' para a
Comissão Agrâría, e nesta Comissão Agrária tem assento
também os proprietários, os representantes até dos gran
des latifúndios; passando pela Comissão Agrária vai ao
Presidente da República, o Presidente baixa o decreto,
declarando de interesse social para fdns de reforma agrá
ria, e, após isso, é ajuizada propriamente a desapropria
ção. E para i88O, Sr. Presidente, vigora o Decreto-Lei n.o
554, baíxado pelo então Presidente o General Costa e Sil
va, e que teve a subscrevê-lo hoje Constituintes como
Delfim Netto e Jarbas Passarinho. Esse decreto-lei, no seu
art. 7.°, ddz: "que, de plano ou no prazo máximo de 48
horas, o juiz deferirá inicial, declarando 'efetuado o paga
mento do preço e determinando a expedição dentro de 24
horas do competente mandado, em nome. do expropriante.

O qu-e estamos querendo fazer é menos do que existe.
Por tudo isso, Sr. Presidente, entendemos que, efeti

vamente, é preciso suprimir, deixar para a lei. Não sou
contra a presença do proprietário na vãstoría, mas o art.
211 será, sem dúvida, mais um obstáculo, porque, enquan
to se realizar o processo administrativo - e concluo 
reperttr-se-á o que hoje acontece. Hoje, enquanto se rea
liza a vistoria, temos os. mandados de segurança, as me
didas cautelares e as ações anulatórias que, evidentemen
te, complicam todo o processo desapropríatórío.

Por tudo Isso, Sr. Presidente, é que a nossa emenda
busca a supressão do art. 211, que prevê esse processo
administrativo, garantida a presença do proprietário.

Pedimos, portanto, a supressão, ;para que possamos,
no Brasil, fazer definitivamente a reforma agrária, que
há quatro séculos já devíamos ter feito. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- O Constituinte Amaury Müller estava ínserãto para fa
lar favoravelmente.

Não- havendo ninguém para encaminhar contra, peço
ao Relator que opine.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, a
Relatoria pede ao nobre Constttuinte Nelton Friedrich que
esclareça qual a intenção exata e real da sua emenda.
A informação que a Mesa presta à Relatoria é que S. Ex.a
deseja retirar apenas a expressão "garantida a presença
do proprietário". se é pela supressão total, não é o que
consta da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrdque Cardoso)
~ Sobre a mesa, tenho um requerimento que pede o se
guinte:

No art. 211, suprimir a palavra "garantida".
O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Não.

O nosso desejo - e por isso fiz a defesa na tribuna ~ é o
da supressão total.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - se, pre
sidente, pela ordem.

Eu gostaria de esclarecer a V. Ex.a e à Mesa o seguin
te: como chegou-se a esses requerímentoss As lideranças
se reuniram e definiram quais os actígos, ou quais as
emendas para as quads solícítaríam preferência.

Fui-encarregado de redigir os requerimentos. l1: natu
ral, Sr. Presidente, que tenha havido, no universo de to
dos .esses requerimentos, um equivoco. Agora, que fique
muito claro; desde o início, a intenção é a supressão e
assim foi encaminhado, durante todo tempo, pelo nobre
Constituinte Nelton Friedrdch.

Não houve mudança posterior; desde o prímeíro mo
mento, S. Ex.a, o Constituinte Nelton Friedrich, encamí-
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nhou nesse sentido. Por isso, faço um apelo a V. Ex.a de
que baseie a sua decisão pela clara, pela inequívoca ma
nifestação de vontade do Constituinte Nelton Frdedrich,
que é o autor do Destaque e da Emenda.

Mais do que isso, Sor. presidente, qualquer Membro
desta pasa será testemunha de que foi esta a intenção
revelada há várias horas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O Constituinte Nelton Friedrich concorda com esta inter
pretação. Constituinte José Lins, V. Ex.a está de acordo?

A Mesa vai se curvar à evidência de que existe um
acordo. E esta matéria, sendo de importância fundamental
para o Brasil, a Mesa não vai criar dificuldades para o
cumprimento do acordo e porá em votação a supressão
total do art. 211.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pela ordem.

Somos favorável à supressão integral do atrigo, mesmo
porque achamos que isto é matéria de Lei Complementar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não!

Eu daria a palavra ao Relator, para que S. Ex.a opine.
Sr. Relator, V. Ex.a está esclarecido sobre o que vai ser

votado? É a supressão do art. 211. Peça ao Constituinte
Nelton Friedrich que venha à Mesa.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - A Relatoria, infe
lizmente, se vê diante de uma situação critica, mas reco
nhece que houve um acordo entre as diversas correntes re
presentadas nesta Comissão. Mas, a Emenda Jovanni Masi
ni, que deverá ser votada a seguir e, em torno da qual, deu
se o acordo, refere-se estritamente à questão judicial. A
Relatol'Íta não pode deixar de chamar a atenção para isso.
Estamos suprimindo a inspeção administrativa através de
um órgão público. Assim estaremos suprimindo o processo
administrativo que deve anteceder necessariamente ao pro
cesso judicial. Infelizmente embora reconhecendo o acordo,
embora reconhecendo que existe uma tendência majoritá
ria, no sentido da supressão, a Relatoria entende que é
fundamental a manutenção do processo administrativo,
embora, neste momento, faça isso apenas como uma deela
Dação de princípio e acate, desde logo, a disposição con
junta do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Portanto com o voto favorável.

O SiR. CONSTITUINTE JOSÉ EGREJA - Permite-me
V. Ex a?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Constituinte José Egreja, V. Ex.a tem o direito de pedir a
palavra, hoje, quantas vezes quiser.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EGREJA - Sr. Presi
dente, o voto da Relatoria é favorável, ressalvadas as ques
tões levantadas pelo Relator substituto.

O SR. PRESIDEJ.'ifTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Relataria curvou-se à decisão, com o parecer favorável.
(Pausa)

Vamos à votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Aluizio Campos, Antônio Britto, Artur da Távola,
Carlos Mosconi, Cristina Tavares, Egidio Ferreira Lima,
Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Fer
nando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pi
nheiro, João Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça,
José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Richa, Nelson
Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Paulo Ramos,

Pimenta da Veiga, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sig
marínga Seixas, Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna,
Wílson Martins, Albano Franco, Antonio Mariz, Chagas
Rodrigues, Délio Braz, Euclides Scalco, João Agripino,
José Carlos Grecco, José Costa, Marcos Lima, lRoberto
Brant, Vicente Bogo, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Oar
los Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Fran
cisco Benjamim, Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira,
José Jorge, José Lins, José Lourenço, José Santana de Vas
concellos, José Thomaz Nonô, Mário Assad, Oscar Corrêa,
Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Enoc Vieira, Jofran Fre
jat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Mozarildo Cavalcanti,
Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas Passari
nho, José Luiz Maia, Virgílio Távola, Adylson Motta, José
Maurício, Bocayuva Cunha, Amauri Müller, Francisco Ros
si, Gastone Righi, Sólon Borges dos Reis, Luiz Inácio da
Silva, Plínio Arruda Sampaio, Afif Domingos, Haroldo
Lima, Roberto Balestra, Roberto Freire, Jamil Haddad e
Antonio Farias. Votaram NAo os seguintes Senhores Cons
tituintes: Celso Dourado, Cid Carvalho, Fernando Bezerra
Coelho, José Freire, Manoel Moreira, Gilson Machado, Luis
Eduardo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 86 Cons
tituintes; votaram NAO 7 Constituintes; Total: 93 votos.
O Destaque foi aprovado.

Passamos, agora, ao Destaque n.O 2043, relativo à emen
da substitutiva de autoria do nobre Constituinte Amaury
Müller.

Vou colocar. primeiro, em votação o pedido de prefe
rência.

Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram permane-
cer sentados. (Pausa)

Aprovado.

Tem a palavra o nobre Constituinte Amaury Müller.

O SR. CONSTITUINTE AMAURY MÜLLER - Sr. Pre-
sidente, diante dos entendimentos que estão sendo estabe
lecidos e para não criar obstáculos a essas tratativas, eu
retiro a minha emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Eu agradeço e louvo o gesto de ·V. Ex.a, se é que posso.
(Palmas)

Destaque n.O 5183, do ilustre Constituinte José Lins,
que também é aditiva ao art. 212.

Coloco em votação o pedido de preferência.
Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perm«

necer sentados. (Pausa)
Aprovado.

Tem a palavra o nobre Constituinte José Lins.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,

apresentei emenda substitutiva ao art. 212. Mas eu quero
me congratular com a Casa, pelos entendimentos que aqui
estão havendo para votação desta matéria, cuja perspecti
va era tão difícil. De modo que, Sr. Presidente, para co
operar com esse entendimento, retiro a emenda e aeradeço
a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sou eu quem agradece a V. Ex.a

Destaque n,? 7791-87, do Sr. Jovanni Masini 
Emenda n.o ES-31655-9, dos S1's. Jovanni Masini
e José Maria Eymael, "que substitui o art. 248 do
Substitutivo n.? 1 (art. 212 §§ 1.°, 2.0 e 3.° do
Substitutivo n.O 2)". (433.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sobre a mesa, pedido de destaque n.o 7.791, que Se refere a
uma emenda de co-autoria do Constituinte Jovanni Masini
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e do Constituinte José Maria Eyamel, e que diz respeito ao
mesmo artigo.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo com o
pedido de preferência permaneçam sentados. (Pausa) ....

Tendo permanecido, vamos passar ao encaminhamento
de votação.

Tem a palavra o nobre Constituinte Jovani Masini,
O SR. CONSTITUINTE JOVANNI MASINI - Sr. Pre

sidente, Srs. e Sras. Constituintes:
Tenho a honra de aqui, neste momento, representar

um movimento de concenso de acordo sobre um tema da
máxima importância para a História brasileira. Esse am
plo desejo nacional por uma reforma agrária hoje dá,
graças a esse consenso interpartidário, um grande avanço.
A minha emenda propõe a substituição dos §§ 1.°,2.° e 3.°
do art. 212 com a seguinte redação:

"Parágrafo único. Cabe à lei complementar
estabelecer procedimento contraditório especial de
rito sumário, para o processo judicial de desapro
priação."

Não caberia aqui nenhuma justificativa, a não ser
uma bem restrita para que possa constar dos Anais o
espírito pelo qual foi proposta a emenda. Pretendemos,
com esta emenda. estabelecer um processo judicial de desa
propriação que, ao mesmo tempo, confira o direito ao
proprietário ao contraditório judicial, impedindo que acon
teçam arbitrariedades nas decisões e, também a inviabili
zação ou mesmo uma procrastinação da desapropriação
que seja legal e legítima.

Nestes termos, a desapropriação passa a ter natureza
inequívoca de ato vinculado à proposta a verificação dos
pressupostos de função social. Examina-se, portanto, o
mérito, ao contrário das desapropriações por necessidade
e utilidade pública, que são atos discricionários.

Sr. Presidente, muito obrigado e parabéns pelo con
senso obtido hoje nesta Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tendo terminado a sua exposição o Deputado Jovanni
Masdni, para encaminhar contra, dou a palavra ao Cons
tituinte PUnio Arruda Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, esta é uma pala
vra grave e difícil para o meu partido; nós estivemos
envolvidos, até agora, e no centro das negociações, para
tentar um acordo que permitisse aprovar, sem um
confronto de votos, um texto de reforma agrária. To
do acordo é uma renúncia, todo acordo supõe um sa
crifício, e é fundamental que cada parte sacrifique al
guma coisa, para que se chegue a um acordo. Nós, se par
tirmos da emenda popular, que era a nossa proposta, ao
texto que aqui 'está, já renunciamos a grande parte das
nossas pretensões, de dar ao Executivo um instrumento
apto a fazer a reforma agrária. Consta, na casa que há
um acordo em torno da Emenda Masini, cujo objetivo é
jogar para lei e, portanto, anular o 'avanço que represen
ta o Projeto Cabral. O Projeto Cabral procurou resolver
uma situação concreta que está entravando a reforma
agrária. A reforma agrária está sendo paralisada, por
que os decretos de desapropriação estão sendo contesta
dos, em juízo, quanto ao mérito, e estão sendo procrasti
nados nos Trdbunais. Não há decisão, a decisão demora.
E está-se rírmando a jurisprudência de que os Tribunais
podem interferir no julgamento de mérito da desapro
priação. Toda a tese que foi defendida, até agora, inclu
sive pelos que agora estão fazendo o acordo, é de que era!
fundamental para a reforma agrária que ela tivesse um
estatuto mais rápido, mais expedido. E o que o Projeto
Cabral coloca é O seguinte: em noventa dias o Judiciário

apreciará o mérito. Apreciará o mérito - eu insisto. Se o
juiz se convencer de que o Executivo se equivocou, o juiz
não determinará a retirada do Executivo do imóvel, mas
converterá o pagamento em dinheiro. Isso é exatamente
o que se faz hoje com qualquer -e corriqueira desapro
priação por utdlidade pública. Com uma diferença: é que
não se permite ao Judiciário sequer examínar o mérito
do ato do Prefeíto ou do ato do Governador, ou do ato do
Presidente que lança mão de uma propriedade, a fim de
executar uma obra pública. Aqui no caso, dada que é obra
de interesse social, se permite, se faculta ao Judiciário
que examdne o mérito. Mas, uma vez que o Judiciário se
convença de que não houve um daqueles requísítos, não
se obsta a ação do Estado de resolver um problema social.
O que não podemos colocar no mesmo pé é a desapropria
ção por utilidade pública e a desapropriação por interesse
social. No caso do interesse social, há uma propriedade
que foi julgada, de acordo 'com uma lei, com os critérios
do EX!ecutivo, uma propriedade que não cumpre, portanto,
uma propriedade que não merece a proteção da lei.

Por causa disso - e venho a esta tribuna em nome
do Parfddo dos Trabalhadores - o nosso Partido preferiu
ficasse público que, realmente, os que querem a reforma
agrária não têm maioria nesta Casa. portanto, preferiu
levar a votos, para: verificar se, de fato, queremos dar o
passo da reforma agrária ou preferimos transferir para
as calendas gregas, novamente, a discussão deste proble
ma. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (F1ernando Henrique Cardoso)
- Com a palavra o Gonstitudnte Roberto Freire, para en
caminhar favoravelmente, por cessão do Constituinte Vi
cente Bogo.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre~

sídente, Sra. e Srs. COnstituintes, desde há muito que eu
discutia no seio dos Partidos de esquerda, dentro do
PMDB, uma questão que me parecia fundamental no pro
cesso de reforma agrária a de garantir a nível constitu
cional, ~ possíbãlfdade de o Estado intervir na proprieda
de, por interesse social, para fins de reforma agrária, in
denizando-o através de Títulos da Dívida Pública. Era
esta a grande conquista que se queria ter antes. de 1964,
quando queríamos modificar a Constituição que previa '0
pagamento antecipado e em dlnheíro, inviabilizando vá
rias reformas de base daquela época, dentre elas a refor
ma agrária. E por quê? - Porque o pagamento em di
nheiro significa inviabilizar, dada a necessidade de se de
sapropriar imóveis rurais 'e não se ter condições, dãsponí
bílídades orcamentárías para enf,rentar desapropriações
da magnitude que e reforma agrária, no Brasil, exige.

Pois bem, o Título da Dívida Pública, como forma de
pagamento das desapropriações, é uma conquista. O tex
to do Substitutá.vo pretende colocar, exatamente, que há
a possibilidade de uma conversão das desapropriações, no
caso, as indenizações para pagamento em dinheiro, se a
Justiça assim o determinar. Na prática, isso significa in
viabdlizar processos massivos de desapropriação e, assim,
é importante suprimir este parágrafo. ,

Claro, o movimento sindical, o próprio processo de re
forma agrária sofre restrições na celeridade, não porque
exista Judiciário que concede, de forma abusiva, em re
lação à lei, liminares, não emdtíndo na posse, de acordo
com o que manda a lei - que é no prazo de 48 horas 
mas sofre, na sua celeridade ,e na sua ímplantação, a fal
ta de decisão política deste Governo.

Não é porque tenha ou não tenha instrumento jurí
dico; ao contrário, com os instrumentos jurídicos que aí
estavam, um Governo democrático, poderia ter feito a
reforma agrária.

Assim falando, o que nós queremos. dizer é que o acor
do pode não ser aquele que melhor atenda aos ãnteresses
dos homens que querem a reforma agrária imediata no
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Brasil, mas, pelo menos, evita que os setores mais retró
grados, que os setores qUe querem impedir, a qualquer
termo, a reforma agráeía, sejam vitoriosos.

Acho que esta é a grande vitória que temos hoje.
Não vamos, aqui, discutir se o Estado poderá ou não

intervir; vamos remeter para' a 'lei, porqUe garantimos
que o Estado poderá intervir, paira remeter para a lei, em
rito sumário, como se da:rá o processo de desapropriação;
rito sumárío, que poderá determinar, inclusive, que a
imissão de posse' possa ser em menor prazo do que todas
as emendas que aqui foram apresentadas, ânclusive no
Substitutivo. Por isso em termos de acordo, em termos de
entender que há avanço, porque'significa a derrota dos
setores retrógrados do latifúndio .atrasado que hoje foi
derrotado e, por isso, é neeessârlo-o acordo. (Muito bem!
Palmas)

O SR. PRESIDENTE (~erna.ndo Henrique Cardoso)
- Com a palav-ra o Constituinte José Genoíno, para falar
contra.

O SR. CONSTITUINTE JOS~ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, todos nós temos eons
eãêncla de que na votação da questão da reforma agrária
por esta Comissão, há um 'Problema crucial que precisa
ria ser cesolvído através de uma decisão do debate do
voto. E desde quando esta questão surgiu dentro da As
sembléia Nacional Constituinte e fora da mesma - e nós
temos declarações ,e mais declarações dos grandes líde
res do latifúndio brasíleíro r-s- eles diziam ser inaceitá
vel a imissão de posse. E a Assembléia Nacional Consti
tuinte, através da emenda Masini, está contornando esse
crucial problema - e contornando de que maneira? Re
metendo-o para a 1m ordinária, o que tem sido um proce
dimento que, 'em multas ocasiões, a:pesar de não atender
a direita mais reaeíonãría, a, direi,ta mais truculenta, é
uma maneira de smpuerar com a barriga a solução de
alguns problemas graves deste País. Há mais de 20 anos,
quando a questão da reforma agrária foi ,debatida pelo
ParlalJlento brasãleíro, era exatamente jogar para a lei
ordinária a discussão e a aprovaçâo de um princípio cons
titucional que possibilitasse concretizar aquílo que o no
bre Oonstltutnte .Roberto Freire, que me anfeeedeu, que
é .concretízar a, intervenção do Estado no sentido da desa-
propríação.. .

Se esta Assembléia Nacional Constituinte não enfrenta
este problema, contornando a imissão de posse, estamos
remetendo para a lei -ordínárla, para uma situação em que
esta Assembléia não teve força, ou não teve decisão po
lítica, ou não teve a coerência de, ouvindo os reclames e as
revíndícações do movimento camponês, votar aqui e dei
xar cristalino se esta Assembléia quer deflagrar um pro
cesso de reforma agrárda ou quer remeter para a lei or
dinária. Este é o problema polítíeo de fundo, Sr. Presi
dente; Sras. e Srs. Constituintes, mas o método de jogar
para unia discussão na lei ordínáría, seria repetir em re
lação à estabílídade, a mesma questão: joga o princípio
geral para a lei ordinária, dsto é, nós .não vamos tomar
decisões políticas que concretizem, que materializem aque
las reivindicações que os trabalhadores rurais brasileiros
pretendem incluir no texto eonstítueíonal,

Por isso, Sr. Presidente, é que nós deixamos muito
claro, como já fez aqui o meu companheiro Plínio Arruda
Sampaio, em nome do Partido dos Trabalhadores, que não
estamos defendendo na totalídade, na integridade, o
Substitutivo n, no que diz res-peito a esse artigo, porque
achamos que eram necessárias emendas em relação ao
art 212.

Mas colocar no lugar do 212 a emenda ora defendida,
é um recuo. é uma concessão muito grande, porque a,pe
sar de não atender aqui aqueles que votaram na 'emenda
Afif Domingos, é uma concessão ao latifúndio, ao grande
proprietário de terras, que não aceita, que diz aberta:'

mente que a imissão de posse é uma questão sagrada, que
ele não aceita.

Foi ° Presídente da UDR que disse que a imissão de
posse levantaria este País e seria impedida, se fosse pre
ciso, até através de armas.

E esta Assembléia Nacional Constituinte não pode
postergar, não pode remeter, não pode adiar essa decisão
para a lei ordinária. Por ísso, Sr. Presidente, em nome da
Bancada do Partido dos Trabalhadores, assim como fez
aquí o Companheiro Plínio Arruda Sampaio - repetindo
a encaminhamos contra a Emenda Masini e pela manu
tenção do art. 212, nos reservando o direito de apresentar
algumas emendas para melhorá-lo no sentido de que a
Reforma Agrária não seja um ,princípio abstrato a ser
alardeado, mas a materialização das reivindicações de
Reforma Agrária no texto Constitucional. Muito obrigado,
Sr. presidente.

O SR. CONSTITUINTE OS;WALDO LIMA FILHO
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Pois não, Sr. Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO
Sr. P;:'esidente como estou divergindo do meu Partido
nesta questão'do acordo ora realizado, e minha posição
é praticamente a mesma do Partido dos Trabalhadores,
faço uma declaração de voto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oardoso)
V. Ex.'" fará depois a declaração de voto.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO
Votarei contra a emenda.

O SR. PRESIDENTE (F1ernando Henrique oardosoi
Perfeito.

O SR. CONSTITUINTE O'2>WALDO LIMA FILHO
É um direito regimental.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oardoso) .
Perfeíto. A declaração de voto é direito seu. V. Ex.a vai
votar e dirá...

O SR CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Não vou fazer discursos. Estou apenas expondo uma decla
ração de voto contra o acordo aqui realizado. Votarei con
tra a emenda Jovanni Masini, porque acho que ela pos
terga um direito reclamado pelos trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Pois não!

Com a palavra o Relator, para opinar.
O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,

Crs . oonstítutntes, seremos breve, mas as nossas primeiras
palavras são aquelas de congratulação com esta Comis
são, pela compreensão do momento histórico que passa
mos e por aquilo que nós julgamos maior: ter colocado
cs interesses pátrios acima das suas convicções pessoais,
cada qual cedendo um pouco.

Queremos dizer que a Emenda Masini remetendo o
assunto à lei complementar, não o faz açodadamente.
Exige um procedimento contraditório especial, de rito
sumário, para o processo judicial de desapropriação, asse
gurando de forma simples, com prazos curtos e peremp
tórios, a eficiência desse trabalho.

Nós que tanto nos batemos durante três meses para
que se chegasse a um acordo, neste momento em que
damos o parecer favorável, em nome de toda a Relatoria,
para não sermos injustos, queremos dizer a V. Ex.a os
nomes daqueles artífices desta obra: Sandra, Richa, Ey
mael, Severo, Masini, Britto, Scalco, Jobim, Roberto Freire,
que tanto ajudaram a' construir a magnífica reunião que
hoje culmina com esta confraternização.
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Sr. Presidente e srs. COnstituintes, que a ASsembléia
tenha grandes dias como este. O voto da Comissão, atra
vés da sua Relataria, é a favor.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com o parecer favorável do Relator, vamos submeter a
votos a proposição.

Peço a V. Ex.as que tomem os seus lugares.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre

sidente, para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Pois não.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTE - Sr. Pre
sidente, em nome do Partido Comunista do Brasil, quero
dizer que nós temos tido uma posição ~absolutamente
clara e intransigente em torno da questao da reforma
agrária. Queremos, exatamente dizer, que vamos votar
a favor desta emenda, não por a considerarmos a melhor
alternativa, mas por a considerarmos a :n;e~os pior e a
possível de obter uma vitória neste PlenarlO.

O SR. PRESIDENTE 'Fernando Henrique Cardoso) 
Srs. Constituintes, Membros da Comissão de Sistemati
zação, tomem os seus lugares.

Vou ler o texto, que será votado e que é substítutívo
do art. 212 e &eUS parágrafos, e que dispõe o seguinte:

"Cabe à lei complementar estabelecer proce
dimento contraditório especial, de rito sumárío.
para o processo judicial de desapropriação."

Substituindo os §§ 1.0, 2.° e 3.°

Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Antônio
Britto, Artur da Távola, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna,
Celso Dourado, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egídio Fer
reira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Henrique
Cardoso. Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
Ibsen Pinheiro, José Fogaça, José Freire, José Geraldo,
José Paulo Bisol, José Richa, Manoel Moreira, Nelson Car
neiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Pimenta da Veiga,
Renato Vianna, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Sigma
rínga seíxas, Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna, Wil
son Martins, Albano Franco, Antonio Mariz, Chagas Ro
drigues, Délio Braz, Euclides Scalco, João Agripino, José
Carlos Grecco, José Costa, Marcos Lima, Roberto Brant,
Vicente Bago, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoníocar
los Mendes Thame, Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco,
Francisco Benjamim, Francisco Dornelles, Inocêncio Oli
veira, José Jorge, José Lins, José Lourenço, José Santana
de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Mário
Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo -Coelho, Paulo pimentel,
Ricardo Fiuza, Sandra Cavalcanti, Jofran Frejat, Jonas
Pinheiro, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Ger
son Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio
Távora, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Ma
ciel, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilácqua,
Afif_ Domingos, Haroldo Lima, Roberto Balestra, Roberto
Freiré, Jamil Haddad e Antonio Farias. Votaram NãO
os seguintes Senhores Constituintes: Ademir Andrade,
João Herrmann Neto, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Gils,on Machado, Luiz Inácio Lula da Silva e Plínio Arruda
Sampaio.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A' "Mesa vai proclamar o resultado:" votaram SIM 86 Cons
tituintes; votaram NAO 7 Constituintes. Total: 93 votos.
O Destaque foi- aprovado. Declaração de voto do Senhor
Constituinte Oswaldo Lima Filho.

DECLARAÇãO DE VOTO
"Voto contra a Emenda Jovanni Masini n.o 31655,

substitutiva dos §§ 1.0 e 2.° do art. 212 do Substitutivo II,
do Relator Bernardo Cabral.

A referida emenda remete à lei ordinária a questão
grave da imissão de posse após a desapropriação do imó
vel rural.

O meu partido, o PMDB, ao lado do PFL, do PC do B
e do PCB, decidiu apoiar essa emenda como forma de
consenso. Entendo, como o Partido dos TrabaJhadores, que
deveríamos lutar pela manutenção da imissão de posse
instituída pelo art. 212 e decidir essa questão pelo voto
e não adiando o problema para lei ordinár-ia, daqui a anos.

Voto contra. Voto pela imissão de pósse imediata.
Sala das Sessões, 10 de novembro de 1987. -e-e- Oswaldo

Lima Filho.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Neste instante, a Presidência quer agradecer a colabora
ção de todos. Embora não seja devido, acredito que demos
um exemplo de negociação, nesta Casa, valorizando a
Assembléia Nacional Constituinte e deixando todos aque
les críticos, que não estão aqui acompanhando o trabalho,
absolutamente desprovidos de qualquer condição para con
tinuar criticando esta Assembléia Nacional Constituinte.
(Palmas)

Demonstramos que é possível, em matéria altamente
controvertida, sem que tenha havido capitulação de pon
tos de vista, haver avanços efetivos e abrir o espaço para
que a sociedade continue lutando, até que a reforma agrá
ria não seja só papel, nem palavra, nem demagogia fácil
na tribuna, mas fato concreto na vida. (Palmas)

Considero prejudicados os Destaques n.OS 3961, de José
Maria Eymael; 6261, de Gerson Peres, e 3543, de Roberto
Freira. por versarem matéria de igual teor.

Quero fazer uma advertência: recebi mais um pedido
para que os jornalistas possam trabalhar. Há uma con
centração, especialmente de assessores e pessoas que não
estão devidamente credenciadas na parte final do cor
redor. Peço-lhes, por favor, que ou sentem nas cadeiras
onde há lugar para os convidados ou se retirem do recin
to, para evitar que esta Presidência tenha que fazer o
que já fez, a contragosto, em outra ocasião, mas que
não hesitará em fazer outra vez, se necessário for, que
é pedir que se retirem, sem apelação.

Passamos, agora, ao Destaque n.? 5,184, do Constituin
te José Lins, que incide sobre a Emenda n.? 34570, que
se refere somente ao caput do art. 249 da emenda.

Os srs. Constituintes que estiverem de acordo perma-
neçam sentados. (Pausa)

Aprovado.
Tem a palavra o Constituinte José Lins.
O SR. CONSTITUINTE JOS:Él LINS - Sr. Presidente,

Srs. Constituintes, creio que a solução do problema da
reforma agrária, que se apresentava com tão más perspec
tivas nesta Constituinte, teve uma excelente solução e
acredito que é hora de-cooperarmos para que os trabalhos
andem mais regularmente. Em função dísso,' deixarei a
minha emenda para ser defendida em Plenário. Agradeço
a V. Ex.a •

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Sou eu quem agradece a V. Ex.a

Retirado o destaque.
Destaque n,v 7701-87 Emenda n.? ES-

32963-4, da Sra. Cristina Tavares, "que adita pará
grafo ao- art. 236 do Substitutivo n.o 1 (art. 204

do Substitutivo n.O 2"). -
O SR. "PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Passamos, então, ao Destaque n:o 7701, da Constituinte
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Cristina Tavares, que recai sobre a Emenda n.O 32963 e
que diz respeito a uma emenda aditiva de parágrafo
ao art. 214.

Os srs, Constituintes que estiverem de acordo com o
pedido permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovada a preferência.
Concedo a palavra a Constituinte Cristina Tavares.
A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES -

Sr. Presidente, Sras. e 81's. Constituintes, se há um cam
po onde o trabalho da mulher tem uma sígnífícação es
pecial, este é o trabalho rural.

Quero trazer aqui o testemunho de inúmeros muni
cípios da zona rural do meu Estado, Pernambuco, onde
os homens são obrigados pelo êxodo rural, pela má con
dução da política agrícola, a 'emigrar e a mulher então,
se torna a cabeça do casal, efetivamente.

Lembro-me de ter participado, Sras. Constituintes,
no sertão do Pajeú, no Estado de Pernambuco, de uma
concentração onde praticamente 90% dos trabalhadores
rurais que ali estavam eram mulheres, mulheres que te
riam sido obrigadas a permanecer, com a enxada na
mão, tomando conta da familia, enquanto os homens
emigravam para buscar trabalho em outras cidades e
até em outros Estados. Foi uma luta tenaz e vejo, à minha
frente, o Constituinte Inocêncio Oliveira que, naquela
ocasião, nos ajudou a cumprir essa tarefa, para fazer
com que as mulheres cabeça-de-casal efetivamente re
cebessem aj uda da emergência, porque lhes era proibido
esse acesso.

Portanto, peço aos 81'S. Relatores atenção para uma
modificação que, na verdade, não muda o corpo do pará
grafo único, apenas o torna mais claro.

Sr. Relator.es, Sras. Constituintes, é meu dever dizer
que esta emenda, para qual pedi destaque, foi originaria
mente apresentada pela Constituinte Wilma Maia, do
Rio Grande do Norte, e agora o destaque que foi apro
vado nas subcomissões tem autoria coletiva; esse des
taque é da Constituinte Márcia Kubitschek, mas corren
do o erro de cometer injustiça gostaria de dizer que a
Constituinte Anna Maria Rattes, e outras Constituintes
coletivamente, assinaram este destaque das mulheres
Constituintes.

Srs. Relatores, a única modificação que pretendo no
parágrafo único, para deixá-lo mais claro e fazer jus
tiça, é a seguinte:

"O título de dominio será conferido ao ho
mem e a mulher, esposa ou companheira."

No caso queremos que a mulher possa efetivamente
ocupar o lugar não apenas de esposa e companheira 
não nos rebelamos contra essa situação - mas efetiva
mente o de titular e cabeça-de-casal, como tantas vezes
ela o é. portanto, a emenda pretende modificar para o
seguinte:

"O título de propriedade será conferido ao
homem ou a mulher, independente do estado
civil."

Peço a V. Ex.as, que na votação passada tiveram a
compreensão maior da problemática da reforma agrária,
das dificuldades do enfrentamento ao apoio para esta
emenda.

Muito obrigado. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Não havendo oradores inscritos para contraditar ou

apoiar, dQU a palavra ao Relator.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,

Srs. Membros da Comissão de Sistematização, não há

dúvida de que é justa e procedente a intenção da nobre
Constituinte Cristina Tava!res.

Quero chamar a atenção desta Comissão para o fato
de que o texto do Relator Bernardo Cabral já contempla
a questão do estado civil, quando diz que o título de
domínio será conferido ao homem e à mulher, esposa
ou companheira. Portanto, o texto não faz discriminação
quanto ao regime sob o qual vive o casal. Entendemos
que a emenda é uma contribuição ao texto, no entanto,
cremos que será possível manter também o título con
cedido, conjunta, unitária ou solídaríamente, ao casal
enquanto casal.

A emenda de V. Ex.a pretende resguardar o direito
da mulher, com o que a Relatoria concorda e acata Q
emenda de V. Ex.a O que a Relatoria desej a é resguar
dar o direito do casal enquanto unidade, porque entende
que poderá ser compatibilizado que o título de domínio
será conferido ao homem, à mulher ou a ambos. O que
significa que é ao homem, à mulher e ao homem e à
mulher, conjuntamente.

A Rielatoria acolhe a emenda da Constituinte Cris
tina Tavares, mas propõe esta compatlbíllsação de texto,
para que não haja prejuízo dos interesses solidários,
necessariamente solidários, do casal enquanto casal.

O SR. CONSTITUINTE THEODORO MENDES - Se
nhor Presidente, para um esclarecimento do Sr. Relator.

O eaput do artigo refere-se à distribuição de títu'os
e domínio ou de concessão de uso? Há duas formas: o
título de domínio ,e o título de concessão de uso. Entre
tanto, o parágrafo único, quando vai se referir à pos
síb'lídade' de o homem ou a mulher receberem, só se
refere ao título de domínio. Não haveria uma omissão
quanto ao título de concessão de uso no parágrafo único
do artigo?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
É verdade!

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Não há dúvida de
que V. Ex.a tem razão. Mas, essa é uma questão que,
creio, pode ser resolvida por via de uma emenda de re
dação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa não tem o direito de opinar nesta matéria, mas
creío que as questões levantadas seriam mais facilmente
soluc'onadas se a Relatoria acolhesse como emenda de
redação a proposta da nobre Constituinte Cristina Ta
vares, que corrige.

A proposta da nobre Constituinte Cristina Tavares é
correta e requer um aditamento ao texto e se votarmos
a proposta da Constituinte que é uma substitutiva será
uma ou outra.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - A emenda da Cons
tituinte Cristina Tavares impede que o casal detenha o
título de domínio, enquanto casal.

O aR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
até agora, não consegui perceber a díteeença entre a
redação do Relator e a da Constituinte Cristina Tavares
porque ambas falam da companheira, da mulher, inde
pendente do estado civil. Então, significa que serâ tam
bém a companheira. Qual a diferença entre as duas?

O SR. RELATOR (José Fogaça) - O que pretende a
nobre Constituinte orístína Tavares é que a mulher, en
quanto indivíduo e cidadã, possa deter, sozinha o título
de domínio - o que é [ustc e procedente e a Mesa aco
lhe essa proposição. Mas, a Mesa considerará uma perda
para o texto se o casal, enquanto casal, não possa, soli
dariamente, deter o título de domínio - perda que será
provacada pela aprovação da emenda da Constituinte
Cristina Tavares. Daí por que entendemos que melhor
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será, como propôs sabiamente o Presidente, que se aco
lhesse essa proposta pela via de uma emenda de redação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pergunto à Constituinte Cri8itina Tavares se está de acor
do 'com o acolhimento de sua sugestão como emenda de
redação, e sem votação o Relator, depois, eorríge.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Es
tou de acordo. Evidentemente, a nossa intenção não era
dessolidarizar o casal.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Claro.

Então, já está registrado em ata, o Sr. Relator corrígí
rá o texto na direção proposta pela Constituinte Cristina
Tavares. Não é necessária a votação.

Passaremos, portanto, agora, à aprovação ou rejeiçao
- que eu espero não ocorra - dos títulos que foram dis
tribuídos com redação final, que são os Títulos V e VI,
do projeto da Comissão de Sistematização.

Votaremos, primeiro, o Ttítulo V. Aprovação da reda
ção final, do Titulo V, que diz respeito a defesa do Es
tado e das Instituições Democráticas. V. Ex.as receberam
o texto. Passaremos à votação. (Manifestações do Plenário)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não receberam o texto? Foi distribuído. Eventualmente,
um ou outro não terá recolhido, mas foi distribuído.

Peço que registrem os seus números de código.
Colocarei em votação a redação final do Título V e,

depois, o Título VI, do projeto da Comissão de Sistemati
zação que, segundo a Mesa me informa, foi distribuído
aos Srs. Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra pela ordem o nobre Constituinte Eraldo
Tinoco.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Quero,
mais uma vez, registrar o meu protesto pelo açodamento
com que se está votando a redação final dos textos aprova
dos. Não se pode admitir que, um texto distribuído há
poucos minutos ou horas atrás, num processo de votação
como o que ocorreu agora, possam os Constituintes terem
feito a leitura e a conferência do texto para a votação
final. Quero registrar o meu protesto.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES
Sr. Presidente pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Tem a palavra pela ordem o nobre Constituinte Francisco
Dornelles.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Eu pediria a V. Ex.a , se fosse possível, e se não contra
riasse as metodologias do trabalho, que V. Ex.a deixasse
para amanhã pela manhã a aprovação pelo menos do Títu
lo VI, que eu não recebi e ninguém tem condição ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não! Não há nenhum inconveniente do ponto de vista
da Mesa; se V. Ex.as preferem - o único cronograma a
obedecer é o dos destaques.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Eu pediria que V. Ex.a deixasse para amanhã de manhã.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Se V. Ex.as preferem, como já houve o Constituinte Eraldo
Tinoco já é a segunda vez que levantam a mesma questão,
se não houver objeção do ponto de vista da secretaria eu
não tenho inconveniente algum em colocar em votação
amanhã pela manhã esses dois títulos: e peço àqueles que
não receberam ainda que os recebam - V. Ex.as terão

a certeza de que o objetivo nosso é apenas de bem atender
o processo de votação, e portando vão deliciar-se essa noite
lendo essa obra-prima da nossa Relatoria.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Vamos passar agora ao acordo - e o acordo impõe certas
regras; nós temos que votar o conjunto da matéria que
foi acordada. Peço vênia a V. Ex.as para continuar a vo
tação.

Destaque n.O 5418·87 - Emenda n,? ES·31366·5,
do Sr. José Egreja, "que substitui o art. 245 do
Substitutivo n.O 1 (art. 215, "caput" do Substituo
tivo n.o 2)". (434.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sobre a mesa o Destaque de n,o 5418, Constituinte José
Egreja, que recai sobre a Emenda n.o 31366, que é substi
tutivo do caput do art. 215.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo com
a preferência permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado.
Com a palavra o nobre Constituinte José Egreja, para

fazer a defesa do seu destaque.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EGREJA - Sr. Presi

dente, Srs. Constituintes, esta é uma emenda que se refere
à política agrícola. Pretendo, com ela, corrigir aquilo que
tem sido uma constante neste País: que a política agrícola
seja feita à revelia das classes que produzem, que armaze
nam, que transportam e comercializam. E, ainda, à reve
lia dos órgãos técnicos de pesquisa de incentivo à tecno
logia. É preciso evitar que desta tribuna se ouça, a toda
hora, um lamento que vem de quem produz, de quem ar
mazena, de quem transporta e de quem comercializa os
produtos agrícolas. Por isso, acabei de distribuir ao Ple
nário, não a todos porque não houve tempo, o texto de
minha emenda, que diz:

"A política agrícola será planejada e executa
da com a participação efetiva dos setores da pro
dução, da comercialização, do armazenamento e
dos transportes, levando em conta instrumentos
creditícios, fiscais e a prestação de assistência
técnica e incentivo à tecnologia e à pesquisa na
forma da lei."

"DESTAQUE 5418

Emenda ES·31366·5

Trata-se de emenda sobre política agrícola, as
sunto que interessa e afeta dezenas de milhões de
brasileiros, diária e perenemente.

Todos sabemos que o planejamento da ativida
de agrícola, tanto pela incerteza climática, quanto
pela diversidade dos seus produtos e ainda pelos
instáveis condicionamentos dos seus mercados in
ternos e externos e por tantos outros fatores, exige
pela diversidade dos seus produtos e ainda pelos
seja garantido um mínimo de sucesso quais sejam:

1.a - que seja plurianual ou de longo prazo,
abrangendo diversos ciclos produtivos. Isto está
no texto do Relator;

2.a - que seja extremamente flexível e rapi
damente adaptável às conseqüências dos fenôme
nos climáticos ou às variações de mercado;

3.a - que seja individualizado para cada pro
duto e convenientemente analisado também em
conjunto;

4.a - que conte com eficientes mecanismos
para atender às exigências anteriores e outras que,
certamente estarão presentes."
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A nossa emenda, Sr. Relator, contém os ingredientes
que achamos indispensáveis à formulação de um plane
jamento da política agrícola em termos nacionais e que
possa atender aos interesses dos consumidores e dos pro
dutores, prevenindo e remediando, frente às complexas
questões que mencionamos.

Quando invocamos "a participação dos setores da pro
dução, dos transportes, do armazenamento e da comercia
lização", pretendemos o entrosamento entre o Estado e a
Nação, visando a evitar erros ou prevenir seus efeitos em
benerícío do povo e dos próprios segmentos interessados.
Sobre este assunto, convém relembrar o constante lamen
to que se ouve, inclusive nesta tribuna.

Quando, no texto proposto, exigimos o planejamento
"levando em conta instrumentos creditícios, fiscais e a
prestação da assistência técnica e incentivos à tecnologia
e à pesquisa", não queremos apenas garantir a produção
quantativa '110 presente, mas propiciarmos também as con
dições para o progresso tecnológico com vistas tanto à
melhoria qualitativa quanto ao ganho em produtividade.

E, Srs. Constituintes, quando, finalmente, determina
mos que tudo seja feito "na forma da lei", estamos su
bordinando o exercício deste planejamento ao interesse do
Pais e garantindo a esta Casa a oportunidade de apro
fundar-se no assunto, estabelecer regras especificas e in
clusive criar órgãos planejadores, Embora estas sejam
questões de lei ordinária, que não devem aumentar des
necessariamente o texto da Constituição - e não estão
aumentando - elas, por esta emenda, são decorrência na
tural, e como tal, exigirão obrigatoriamente lei ordinária.

Tendo em vista a objetividade, a consistência, a
abrangência e a singeleza do seu texto, solicito dos Srs.
Membros desta Comissão a sua aprovação, que permitiria,
inclusive ao Sr. Relator, enxugar o texto eonstttucíonal
e ao mesmo tempo aperfeiçoá-lo.

Sr. Presidente, ao final, gostaria de declarar duas coi
sas: primeiro, que essa emenda fosse considerada aditiva;
em segundo lugar, que ela fosse colocada no início do Ca
pítulo, apenas para ficar condizente com a coerência do
próprio Título, que começa com política agrícola, e só de
pois cuida de política fundiária e da reforma agrária.
Muito obrigado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Peço a aten
ção do nobre Constituinte José Egreja.

Sr. Presidente, o art. 39, das Disposições Transitórias,
contém o seguinte:

"Lei Agrícola, a ser promulgada no prazo de
um ano, criará órgão planejador permanente da
política agrícola e disporá sobre os objetivos e
instrumentos da política agrícola aplicados à re
gularização das safras, sua comercialização e sua
destinação ao abastecimento e mercado externo,
a saber:

I - preços de garantia;
II - crédito rural e agroindustrial;

III - seguro rural;
IV - tributação;
V - estoques reguladores;
VI - arma~enagem e transporte;
VII - regulação do mercado e comércio ex

terior
VIII - apoio ao cooperativismo e associati

vismo;

IX - pesquisas, experimentação, assistência
técnica e extensão rural;

X - eletrificação rural;
XI - estímulo e regulamentação do setor pes

queiro através de Código específico;
XII - conservação do solo;
XIII - estímulo e apoio à irrigação."

Pergunto ao eminente Constituinte autor da emenda,
se, eventualmente, esse texto não está mais completo e
se S. Ex.a não retiraria a <sua emenda em favor do art.
219.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Constituinte, não tenho condições de pedir ao Consti
tuinte José Egreja que retire o que quer que seja, hoje,
porque já pedi tantas vezes, e S. Ex.a acedeu em tantas
que eu me sentiria tolhido. Mas o pedido de V. Ex.a foi
feito a ele; vamos ouvi-lo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EGREJA - Sr. Presi
dente, apesar do apreço imenso que tenho ao Constituinte
José Costa, não posso concordar com a retirada dessa
emenda, porque a considero, como disse da tribuna há
pouco, a melhor emenda de política agrícola, modéstia à
parte, porque ela encerra todos os aspectos, fala em tec
nologia e pesquisa; e tudo aquilo que está dito na outra
emenda poderá ser aduzido, na época oportuna, quando
ela for considerada; não há nada que impeça que isso
seja considerado. Aquilo em que ela não colidir com a mi
nha poderá ser aceito.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi
dente, peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi
dente, esta emenda é aditiva ou substitutiva?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Esta questão é realmente importante. No meu modo de
entender, ela podia ser aditiva, mas não talvez desse ar
tigo, senão que do art. 219. V. Ex.a, me pediu substitutiva,
se pudermos transformá-la em aditiva fica mais fácil a
votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
a emenda cabe muito bem como aditiva, mesmo porque
o texto do Relator é específico, fala em financiamento da
atividade agrícola, agroindustrial, pecuária e pesqueira,
ao passo que o texto dá a sistemática de como deve ser
procedido o planejamento.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não. Vou considerar como emenda aditiva, e vou pe
dir que o Relator tenha a liberdade para deslocá-la, co
mo emenda de redação, para o art. 219, que é a maneira
de podermos votar isso.

O SR. CONSTITUINTE JOSÊl EGREJA - Sr. Presi·
dente, apenas para um outro esclarecimento, um pedido
que faço ao Relator, que dada a coerência que deve haver
na matéria, ela seja colocada no 1.0 art. do título, porque
o título começa com "Política Agrícola".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não.

Com a palavra o Constituinte José Genoíno, que vai
falar contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: GENOíNO - Sr. Presí
dente, Sras. e Srs, Constituintes, em primeiro lugar, cha
mo a atenção para o que está escrito no art. 215, que diz
exatamente o seguinte:

"O plano nacional de desenvolvimento agrã
rio de execução plurianual, englobará símultanea-
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mente as ações da política agrícola, política agrá
ria e reforma agrária."

Então, Sr. Presidente, a visão do Substitutivo, em re
lação à política agrícola, é uma visão mais adequada, até
porque relaciona critérios de política agrícola com o pro
blema da reforma agrária.

O art. 219 - e ele seria aditivo ao art. 219 - diz exata
mente o seguinte:

"Ao Poder Público cumpre promover políticas
adequadas de estímulo, assistência técnica, desen
volvimento e financiamento ... "

A emenda do nobre Constituinte José Egreja, e chamo
a atenção para o seu conteúdo

"A política agrícola será planejada e executa
da com a participação efetiva dos setores de pro
dução, de comercialização e de armazenamento e
de transporte, levando em conta instrumentos cre
ditícios fiscais, prestação de assistência técnica,
incentivo à tecnologia e à pesquisa, na forma da
lei."

Ora, Sr. Presidente, em primeiro lugar, a emenda está
partindo de uma definição para esta polítíca agrícola de
um complexo global, que une os interesses do grande pro
dutor rural, com os interesses de armazenamento, de trans
portes, estabelecendo de antemão uma mesma posição de
igualdade em relação a essa política agrícola.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, aqui em relação ao
artigo 19, pelo menos se coloca um principio geral, "na
medida em que a emenda propõe este tipo de partícípa
ção como definição dos setores que serão beneficiados pela
politica agrícola, na forma da lei", e isto, Sr. Presidente,
abre um precedente na Constituição, para que esta política
agrícola seja traçada de acordo com o grande complexo
agroindustrial, que são exatamente os grandes interesses
rurais, os grandes interesses industriais, que estão vincula
dos com a grande propriedade da terra. Por isso, Sr. Presi
dente, porque esta emenda piora o texto, é melhor ficar
com o texto e propor a sua rejeição.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não havendo oradores a favor, concedo a palavra ao Sr.
Relator para que opine.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, Srs.
membros da Comissão de Sistematização, a emenda do
Constituinte José Egreja trata da política agrícola; portan
to não é o que diz o art. 215, que trata de um plano na
ci~nal de desenvolvimento agrário. Se essa emenda fosse
substitutiva nós estaríamos diante da pura e simples eli·
minação de'um plano nacional de desenvolvimento agrário,
que compreende a reforma agrária, política agrícola não
substitui um plano nacional de desenvolvimento agrário
que inclui, necessariamente, a reforma agrária.

S. Ex.a, no entanto, informa à Relatoria que aceita,
para a sua emenda, o caráter de aditiva, o que a torna,
portanto, formalmente viável.

No entanto, entende a Relatoria que a emenda de
S. Ex.a o Constituinte José Egreja ficaria melhor posta se
fosse transformada em parágrafo do art. 219, que diz:

"Ao Poder Público cumpre promover políticas
adequadas de estímulo, assistência técnica, desen
volvimento e financiamento para a atividade agrí.
cola, agroindustrial, pecuária e pesqueira."

É neste ponto, ou seja, neste artigo que melhor se ín
sere a emenda de S. Ex.a Agora, quanto ao mérito, diz a
emenda:

"A política agrícola será planejada e executada
com a participação efetiva dos setores da produ
ção."

Lamento que o nobre Constituinte José Genoíno, um
dos mais destacados, mais brilhantes e mais esclarecidos
membros desta Comissão, considere que setores da pro
dução são apenas os proprietários. Para esta Relatoria,
quando se fala em setores da produção, fundamentalmen
te, fala-se dos trabalhadores. E, portanto, se há uma parti
cipação efetiva dos setores da produção, não pode, em hi
pótese nenhuma, estar eliminada a participaão dos traba
lhadores no processo da comercialização, do armazena
mento e dos transportes, levando em conta instrumentos
creditícios, fiscais, a prestação de assistência técnica, in
centivo à tecnologia e à pesquisa na forma da lei. Entenden
do dessa forma, a Relatoria é favorável à emenda.

Sem dúvida, se partirmos para o entendimento de
que a politica agrícola será planejada, executada com a par
ticipação dos setores da produção, que incluem os pro
prietários e os trabalhadores, neste sentido a emenda á
acolhida, já que todas as propostas de participação popular
nas decisões de orçamento, de elaboração de planos plu
rianuais, todas elas incluíram a participação dos setores
interessados.

A Relatoria não tem como rejeitar e, portanto, se
manifesta favorável.

Durante o pronunciamento do Sr. José Fogaça
o Sr. Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, 'pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra, pela ordem, o Constituinte Paulo Ramos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Somente
para esclarecer ao nobre Relator, que nos setores da pro
dução, podemos entender que haja a representação do
trabalhador, porém nos demais setores, armazenamentos
e transportes, certamente não teremos. E o trabalhador,
como sempre, continuará ficando na posição de inferiori
dade nas negociações.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EGREJA - Sr. Presi
dente, pela ordem, para discordar do orador anterior.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra, pela ordem, o Constituinte José Egreja.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EGREJA - Sr. Presiden
te o setor da produção tem também os seus trabalhadores,
o setor de armazenamento também tem os seus e a emen
da não discrimina. Agora, quero dizer à Relatoria que con
cordo plenamente com a sugestão para que esta emenda
passe a ser o parágrafo único do art. 219.

Agradeço a sugestão.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Apenas um esclare
cimento final da Relatoria. Ao Plenário cabe a interpreta
ção definitiva, a Relatoria deu a sua interpretação do tex
to. A partir dessa interpretação é que a Relatoria acolhe.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Constituinte
José Egreja, V. Ex.a mantém a emenda para a votação?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ EGREJA - Mantenho
a emenda com a sugestão da Relatoria, que ela passe a
constituir o parágrafo único do art. 219.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, para esclarecer: a emenda é mantida como aditiva
na sua totalidade, inclui empresas de armazenamento,
transporte e comercialização, não é isto?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Sim. Em
votação.
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(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes'

Aluízio Campos, Antônio Britto, Ibsen Pinheiro João Cal~
rnon, José Fogaça, José Freire, José Ignácio Ferr~ira, Victor
Faccioni, José Richa, José Ulisses de Oliveira, Pimenta da
Veiga, Wilson Martins, Délio Braz, João Agripino Marcos
Lima, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, AntoniocarÍos Men
des Thames, Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco Francisco
Benjamim, Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira José
Lins, José Lourenço, José Santana de Vasconcellos' Luiz
Eduardo, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho Paulo Pi~entel
Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, En~c Vieira, Jofra1~
Frejat, Jonas Pinheiro, Mozarildo Cavalcanti Ricardo
Izar, Simão Sessim, Valmir Oampelo, Antônio O~rlos Kon
der Reis, Darcy Pozza, José Luiz Maia, Virgílio Távora,
Bonifácio de Andrada, Francisco Rossi, Gastone Righi.
Sólon Borges dos Reis, Afif Domingos, Roberto Balestra.
Antonio Farias. Votaram NÃO os seguintes Senhores Cons
tituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Tá
vola, Carlos Mosconi, Celso Dourado, cristina Tavares,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra coelho, Fernando
Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Geraldo, José
Paulo Bisol, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson Carneiro,
Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Renato Vianna, Rodrigues
Palma, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Eécio
Neves, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Jorge Hage, José
Costa, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Roberto Brant, Rose
de Freitas, Uldurico Pint.o, Vicente Bogo, V11sün Souza,
Iza Valadares, José Maurício, Lysâneas Maciel, Amaury
Müller, Luiz Inácio Lula da Silva. Plínio Arruda Sampaio,
Haroldo Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 50 Constituintes;
votaram NÃO 43 Constituintes. Total: 93 votos. O Desta
que foi aprovado.

Destaque n.? 3614-87 - Emenda n.O ES
21110-2, do Sr. Jonas Pinheiro, "que aflita § ao
art. 251 do Substitutivo n,? 1 (art. 215 do Substi
tutivo n.o 2".

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Temos,
agora, Requerimento de Preferência para o Destaque n.?
3614, do Constituinte Jonas Pinheiro, referente à Emenda
n.? 21110.

Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Aprovado a preferência.
A Emenda é aditiva ao art. 217, para incluir um Pará

grafo Único, com a seguinte redação:
"A política fundiária será objeto de Lei Com

plementar, compatibilizando:
a) carga tributária para desestímulo à terra

nua e ociosa;
b) apoio e assentamento, através da coloni

zação;
c) incremento a crédito fundiário;

d) extinção de foco de tensão social, pois o
autor retirou a expressão "por desapropríação."

Tem a palavra o autor, para encaminhamento.

O SR. CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO - Sr. Pn":l
sidente, Sr. Relator, Srs. constituintes, este capitulo que
nós estamos vencendo hoje não estaria completo, se, den
tro dele, não estivesse inserida também a política fundiá
ria. Falamos sobre reforma agrária; falamos sobre política
agrícola. Entretanto, não mereceu, até agora, nenhuma
mens:;~em a respeito de política fundiária. Eu acredito que
a política agrícola, bem como a reforma agrária, serão

bem sedimentadas exatamente numa política fundiária.
Proponho, na minha emenda, que esta política fundiária.
com? a política agrícola, bem como a reforma agrária,
e~~e}am tratadas atraves de lei complementar, compati
b:lIz~ndo quatro aspectos, que eu reputo da maior impor
tâneía para o meio rural brasileiro.

O primeiro deles é a carga tributária para um deses
tímulo à terra nua e ociosa. Este assunto também já é
tratado na área da tributação.

O segundo assunto é o apoio e assentamento através
de colonização. Esta colonização pode ser via iniciativa
privada, tanto quanto via iniciativa pública. No terceiro
aspecto nós tratamos do incremento do crédito fundiário,
para estimular essa colonização.

srs. Constituintes, esses fatores foram muito impor
tantes para o desbravamento da Amazônia. A Amazônia
brasileira cresceu exatamente em função desse apoio
através daquilo que nós chamamos de uma política fun
diária.

E. como quarto princípio, nós queremos que, nesta lei,
seja também bem estabelecida a extincão de foco de ten
são social. O foco de tensão social não interessa nem
para o posseiro, nem para o suposto dono da propriedade.
Retirei a expressão "por desapropriação', por entender
que a extinção do foco de tensão social pode ser através
de desapropriação, através de permuta de terra e pode
ser também através de assentamento em terra pública.

Portanto, Sr. Presidente, nobres Constituintes, eu
acredito que, este capítulo que nós estamos estudando
estaria muito mais servido se nele estivesse também ínse
rida a política fundiária, através de uma leí complemen-
tar.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra, para encaminhar contra, o Constituinte Vicente Bogo.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - 81'. Pre
sidente, 8r.as e 81'S. Constituintes: Em ;primeiro lugar,
quero ressaltar meu profundo respeito ao nobre Consti
tuinte Jonas pinheiro, inclusive pela intenção meritosa
em propor essa emenda que prevê que a lei complementar
vá dispor sobre a política fundiária, tratando de carga
tributária, de apoio e assentamento através de coloniza
ção, incremento a crédito fundiário, extinção de foco de
tensão social e desapropriação.

Venho encaminhar contra apenas por uma parte e.
portanto ao todo, por discordar de uma das partes. O
ilustre Constituinte propõe que a politíca fundiária seja
objeto de lei complementar, compatibilizando, na letra b,
apoio e assentamento através de colonização.

Quando o nobre proposítor faz essa emenda, não espe
cifica qual o tipo de colonização. Eu queria fazer uma
breve reflexão em torno disso. Entendo que é admissível
que a reforma agrária possa se dar também atrãvés de
processo de eoloníaação. Todavia, entendo que essa colo
nizações teriam que ser no mínimo, colonizações orícíaís.
porque as colonizações privadas, até agora. não demons
traram razão suficiente para se manter aberto esse es
paço.

Até agora, dos projetos de colonização, tivemos, no
total, neste século, apenas 27 emancipados, cujo tempo
de maturação, de conclusão, tem sido da ordem de dezes
sete anos para cada projeto.

Em segundo lugar, os projetos de colonização priva
dos, de um total de 112, registrados no Inera antes de
ser extinto, 48 haviam tido os seus registros ~ancelados
Além disso, segundo cálculos, o custo do assentamento'
quando feito pelo Jncra, por familia, é de sete mil, qua~
trocentos e sessenta e cinco dólares e cinqüenta e nove
centavos.
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o Governo do Distrito Federal fez assentamentos aqui
que estão, parcialmente, com um custo da ordem de
quinze mil e setenta e cinco dólares por assentamento,
enquanto que o das colonizações privadas, vejam bem,
o custo sobe a vinte e um mil, quatrocentos e dezoito
dólares por assentamento, isto é, quase três vezes mais.
Ainda, quando os pro] etos de colonização são oficiais,
temos os custos recuperáveis, ou reembolsáveís, em que
é possível recuperar até 78% dos recursos investidos no
assentamento.

Então, quero ressaltar que, realmente, apoiaria a
intenção toda do nobre Constituinte Jonas Pinheiro, mas
tenho reserva quanto ao aspecto da colonização, à medida
que permite que novamente fique aberto a colonizações
privadas e que talvez sejam estas as preferenciais.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala

vra o Relator, na pessoa do Constituinte Adolfo Oliveira.
O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,

a Relataria será muito breve, até porque dentre em pouco
teremos uma sessão da Assembléia Nacional Constituinte.

É muito difícil à Relataria, examinada a proposta
do eminente Constituinte Jonas Pinheiro, um dos mais
assíduos, dedicados e eficientes integrantes desta Comis
são, emitir parecer contrário à sua emenda.

Trata-se de um problema de oportunidade. A emenda,
muito bem redigida pelo nobre Constituinte, certamente
seria acolhida com os louvores que lhe endereçamos, não
houvesse a Comissão aprovado especialmente as Emendas
Masinni e, posteriormente, a Emenda Egreja.

O assunto de que trata a emenda foi, exaustivamente,
cogitado e objeto de decisões nesta histórica reunião da
Comissão de Sistematização. Os tópicos que abrangem a
política fundiária - na visão do digno e ilustre repre
sentante - já se encontram, com outras palavras, aten
didas naquelas proposições acolhidas pela Comissão.

Quanto à carga tributária, no capítulo próprio, a
matéria foi versada com oportunidade. Os demais cons
tam do espírito daquelas emendas por nós mencionadas
há pouco.

Acredito que, numa verdadeira homenagem, para um
fecho de ouro nesta reunião memorável, não ficaria mal
e nem seria mal acolhida pelo nosso eminente compa
nheiro, e eu ousaria dizer amigo, Constituinte Jonas Pi
nheiro, um apelo para que S. Ex.a reconsiderasse a apre
sentação da emenda que, não fossem as circunstâncias
por nós apontadas, seria por nós aprovada com louvor,
mas agora não nos resta outra condição senão a de dar
parecer contrário, fazendo um apelo para que retire a
emenda, porque o que S. Ex.a queria, a Comissão votou,
e votou soberanamente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Consulto
ao Constituinte Jonas Pinheiro se atende ao apelo do
Relator.

O SR. CONSTITUINTE JONAS PINHEIRO - Nobre
Relator, apresentei essa emenda com o conhecimento de
causa que eu tenho de implantações de cidades de Mato
Grosso.

Mato Grosso, tanto quanto Rondônia, tanto quanto a
Amazônia como um todo, só cresceu em função de alguns
fatores. E o meu desejo era que, nesta Constituição, atra
vés do texto constitucional, viesse disciplinar o trabalho
deste título da política fundiária para a Amazônia e, de
resto, para todo o Brasil.

De forma que eu retiro a minha emenda. Entretanto,
confesso que ela contribuiria para este Brasil - que eu
conheço muito bem, sobretudo, na área rural, como pro
fissional da área há 28 anos - sem dúvida alguma, com
o desenvolvimento, com a tranqüilidade, com a paz e

com o progresso do meio rural. Entretanto, como o meu
amigo, o meu companheiro, o Constituinte Adolfo Oliveira
pede, eu a retiro com muito sentimento.

IV - SUSPENSÃO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A Presi
dência vai suspender os trabalhos, convocando os Senho
res Constituinte'> para a continuação da presente reunião,
amanhã, 11-11-87, às 9 horas, a fim de prosseguirmos
com a votação do Título VII.

Está suspensa a reunião.
(Suspende-se a reunião às 20 horas e 30 mí

nutos.)

EM 11 DE NOVEMBRO DE 1987
Presidência do Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice

Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.

II - EXPEDIENTE
Do Sr. Líder do PFL:

"Ofício n.v 304j87-PFL
Brasília, 11 de novembro de 1987,

Ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

Senhor Presidente:
Comunico a Vossa Exc'slência, para os devidos fins,

que o Deputado Arnaldo Prieto volta a integrar a Comis
são de Sistematização, como membro efetivo.

Em conseqüência, passo à condição de Suplente da
referida Comissão, na vaga do Deputado Simão Sessim,
que se encontra ausente.

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Exce
lência protestos de alto apreço e consideração. - Depu
tado José Lourenço, Líder do PFL."

Do Sr. Vice-Líder do PDC:
"Excelentíssímo Senhor
Presidente da
Comissão de Sistematização

Senhor Presidente:
Na forma regimental, requeiro a substituição do Cons

tituinte Roberto Balestra, como Suplente do PDC nesta
Comissão, pelo Constituinte Sotero Cunha, nos dias 12,
13 e 14 corrente.

Sala das Reuniões, 11 de novembro de 1987. - Cons
tituinte Siqueira Campos, Vice-Líder do PDC."

Do Sr. Líder do PMDB:
"Ofício n.? 255/87

Brasília, 11 de novembro de 1987.
Excelentíssimo Senhor
Senador Afonso Arinos
DD. Presidente da Comissão de Sistematização
Nesta

Senhor Presidente:
Informo a Vossa Excelência que a bancada dos Su

plentes do PMDB na Comissão de Sistematização, através
de acordo entre seus membros, estabeleceu ordem de ins
crição para as votações daquela Comissão, para o Título
VIII - Da Ordem Social, conforme relação anexa.

Sem outro particular, reitero a Vossa Excelência votos
de estima e cordial apreço. - Senador Mário Covas, Líder
do PMDB na Assembléia Nacional Constituinte."
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RELACAo DA ORDEM DOS SUPLENTES PARA O
~ TíTULO VIII

Vilson Souza - Marcos Lima - Euclides Scalco
José Tavar·es - Octávio Elísio - Márcio Braga - Daso
Coimbra - Aécio Cunha - Miro Teixeira - Uldurico Pin
to - Délio Braz - Chagas Rodrigues - Michel Temer 
Rose de Freitas - V1cente Bago - Ziza Valadares - Ma
noel Viana - Antonio Mariz - José Costa - José Carlos
Grecco - Roberto Brant - João Natal - Nelson Wede
kin - Jorge Hage - João Agripino.

IH - COMUNICAÇõES
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES

Sr. Presídente, gostaria de comunicar a V. Ex.a e a toda
a Assembléia Nacional Constituinte que foi apresentado
ontem, na reunião plenária da Constituinte, projeto de
decisão, assinado por quase duzentos Constituintes e com
o apoio da quase totalidade da bancada do Estado do Rio
de Janeiro, com o seguinte teor:

"PROJETO DE DECISÃO n» , DE 1987
Veda a fusão, incorporação, desmembramento

e cisão de Municípios, nas condições que mencio
na.

A Assembléia Nacional Constituinte, com ba
se no item V e § 7.° do art. 59 do seu Regimento
Interno, decide:

Art. 1.0 F1ca vedada, até a data de promul
gação da Constituição, fusão, incorporação e des
membramento do Município do Rio de Janeiro,
ficando sobrestados, até a referida data, os pro
cessos iniciados e o curso das medídas adotadas
com vistas ao disposto neste artigo.

Art. 2.° Esta decisão entra em vigor na data
de sua publicação.

Art. 3.° Revogam-se as disposições em con
trário.

Sala das Sessões, . - Constituinte
Sandra Cavalcanti - Constituinte Francisco Dor
nelles!'

Sr. Presidente, estamos votando uma nova Constitui
ção que estabelece princípios para o desmembramento, fu
são e incorporação de Municípios. Não se compreende que,
antes que a Constituição seja votada, alguns grupos do
Estado do Rio de Janeiro acelerem, sem qualquer estudo
de viabilidade econômica, técnica e financeira, a formação
de movimentos para desmembrar a grande cidade do Rio
de Janeiro, criando Municípios para os quais não existe
qualquer viabilidade técnica.

Na realidade, o que esses grupos querem é mais uma
Prefeitura, um Tribunal de Contas, uma Câmara Legisla
tiva e mais trinta mil cargos públicos a serem preenchi
dos sem concurso.

A criação de Municípios no Estado do Rio de Janeiro
é uma afronta à população daquela cidade e implicará
maiores custos e piores serviços para toda a população do
Estado.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo

a palavra ao Constituinte Paulo Ramos, para uma questão
de ordem.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi·
dente, ao formular minha questão de ordem, manifesto
a mais integral solidariedade ao projeto de decisão apre
sentado pelo Constituinte Francisco Dornelles.

Faço questão de lembrar à Casa que esta é a segunda
tentativa de desmembramento do Município do Rio de

Janeiro. O Governo do Estado incentivou seus seguidores
a apresentarem, na Assembléia Legislativa, um projeto que
propunha o desmembramento de uma das regiões mais ca
rentes, a chamada Zona Oeste do Rio de Janeiro, e as pes
quisas de opinião demonstraram que, majoritariamente, a
população se manifestaria contra. Então, o Governo cuidou
de não realizar o plebiscito que já havia sido marcado pela
Justiça Eleitoral.

Agora, com o objetivo de contemplar os grandes gru
pos imobiliários, o Governo do Estado pretende fazer o
desmembramento de uma das regiões mais valorizadas do
Brasil, a Barra da Tijuca.

A Assembléia Nacional Constituinte, embora tenha so
mente 49 representantes do Estado do Rio de Janeiro, deve
solidarizar-se com o Constituinte Francisco Dornelles, pela
apresentação desse projeto de decisão, porque não pode
mos permitir exceções e concordar com o que está acon
tecendo no Estado do Rio de Janeiro. Certamente, o mes
mo episódio poderá ocorrer em outras Unidades da Fe
deração, quando grupos mais interessados no ganho fácil,
não preocupados com os interesses maiores da sociedade,
procuram dar curso às suas propostas.

Espero, acima de tudo, que a proposição apresentada
pelo Constituinte Francisco Dornelles, uma vez aprovada
pela Comissão de Sistematização, seja efetivamente enca
minhado ao Plenário. Aliás, a Comissão de Sistematização
precisa reagir contra um fato muito grave. Esta Comis
são aprovou o Projeto de Decisão n.o 4, que até hoje não
foi encaminhado para votação ao Plenário da Assembléia
Nacional Constituinte. Verificamos ontem uma manifesta
ção democrática - e muito democrática - da Presidência
da Assembléia Nacional Constituinte, convocando sessão
extraordinária para a apreciação de um projeto de resolu
ção apresentado por um grupo expressivo de Constituintes.
Lamentavelmente, porém, verificamos que o projeto de
decisão que trata de agudo interesse nacional, de proble
ma sério que vem sendo conduzido por uma minoria 
minoria, inclusive, preocupada com o endividamento exter
no do País - encontra-se engavetado, no mais flagrante
desrespeito à Comissão de Sistematização.

Esta questão de ordem, portanto, além de servir para
manifestarmos solidariedade ao Constituinte Francisco
Dornelles na sua luta contra o movimento de desmembrá
mento de regiões do Rio de Janeiro, representa um pedido
para que a Presidência da Comissão de Sistematização so
licite - e exija, até - do Presidente da Assembléia Nacio
nal Constituinte que envie o Projeto de Decisão n.o 4, já
aprovado por este órgão, para votação e aprovação pelo
Plenário da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, não vou levantar uma questão de ordem, mas
fazer apenas uma declaração. Talvez seja eu o mais antigo
representante do Estado do Rio de Janeiro no Parlamento
nacional. Aqui represento aquele Estado desde 1959, sem
interrupção, até hoje. Lá vivo desde 1932, quando os azares
da política levaram-me da velha Bahia para a então Capital
da República.

Neste momento, tenho oportunidade de, em meu no
me e no do Constituinte Jamil Haddad, Presidente do
PSB, declarar que n6s, que vivemos na cidade do Rio de
Janeiro, estamos interamente de acordo com o projeto de
decisão que acaba de ser apresentado pelo Constituinte
Francisco Dornelles contra o esquartejamento da antiga
cidade maravilhosa. Não é só um Município que se quer
desmembrar; quer-se dividi-lo em vários, num verdadeiro
esquartejamento das suas tradições com repercussão não
só nacional, mas mundial.

Somo, pois, à minha a palavra autorizada do Consti
tuinte Artur da Távola, para não gastar mais tempo da
sessão.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Fica .re
gístrada a declaração de V. Ex.a

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Aldo Arantes.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presí

dente, Srs. Constituintes, manifesto meu protesto, e do
meu partido, com relação ao acordo firmado pelo Brasíl
sobre a dívida externa.

No nosso entender, tal acordo significa uma rendição
do Governo brasileiro aos banqueiros internacionais. Sus·
pendeu-se a moratória e abriu-se claramente o caminho
de retorno ao Fundo Monetário Internacional sem que hou
vesse algo em troca. Membro da Comissão Parlamentar
de Inquérito que investigou a dívida externa, sabemos que
ponderável montante dessa dívida diz respeito ao aumento
unilateral das taxas de juros.

Neste momento, portanto, diante das grandes dificul
dades por que passa o País, o Brasil deveria renegociar de
forma soberana, suspendendo o pagamento da dívida ex
terna. Quanto à Assembléia Nacional Constituinte, deveria
adotar um posicionamento a esse respeito - e vamos apre
sentar um destaque neste sentido - quando da análise das
Disposições Transitórias da nova Constituição. Entende.
mos ser esta uma questão chave para o futuro e para o
próprio êxito de qualquer política econômica que se venha
a adotar para o País. .

IV - ORDEM DO DIA

VOTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
TíTULO VII (Continuação)

Destaque n.O 0891-87, do Sr. Haroldo Lima
Emenda n.? ES-27664·6, dos Srs. Aldo Arantes e
outros, "que modifica o art. 253 do Substitutivo
11.:.° 1 (art. 217 do Substitutivo n,v 2)". (435.a vota
ção)

O SR: PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há sobre
a mesa requerimento de preferência para a votação do
Destaque n.o 891, de autoria do Constituinte Aldo Arantes.
Em votação. (Pausa) Preferência concedida.

Passamos ao exame do destaque.

Concedo a palavra ao Constituinte Aldo Arantes, para
defender seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi·
dente, Srs. Constituintes, a emenda que ora submeto à
apreciação de V. Ex.as tem por fim dar uma redação mais
objetiva ao art. 217 do 2.0 Substitutivo, do Relator Bemar
do Cabral.

Diz o art. 217:
"São insuscetíveis de desapropriação, para

fins de reforma agrária, os pequenos e médios
imóveis rurais, na forma que dispuser a lei, desde
que seus proprietários não possuam outro imóvel
rura1."

Minha proposta, Srs. Constituintes, tem o seguinte
teor:

"São excluídos de desapropriação, por Inte
resse social, para fins de reforma -agrária, os Imé
veís pessoalmente explorados pelos proprietários
com dimensões que não ultrapassem quinhentos
hectares na Região Norte e duzentos hectares no
restante do País."

Gostaria de acrescentar que emenda com mesmo teor
TOI assinada .pelo constituinte Ademir Andrade e por um
conjunto de outeos membros da Assembléia Nacional
Constituinte. -

Qual o objetivo dessa emenda, Srs. OOnstituintes?
Constatamos -que uma das razões fundamentais que têm

impedido o avanço do processo da reforma agrária em
nosso País é de que os grandes propríetáríos, os latifun
diários, têm, historicamente, cooptado os pequenos ,e mé
dios proprietários com a idéia de que a reforma agrária
se volta contra todo e qualquer tipo de proprietário.

Isso é falso, é mentiroso. Ela se volta contra o lati
fúndio e não contra os pequenos e médios produtores. Esta
foi uma das razões pelas quais, em 1964, a direita conse
guiu cooptar os pequenos e médios produtores, criando
um movimento de grande proporção, que dificultou o
avanço da reforma agrária no Brasil.

Mais recentemente, Sr. Presidente, Srs. ConstituintE"~

vimos o surgimento da famigerada UDR, entidade de
extrema direita, que fez em Brasília um ato -público com
trinta mil pessoas, E não se tratava de trinta mil lati
fundiários, eis que muitos deles eram pequenos e médios
produtores.

Algo de muito grave está ac-ontecendo. 05 latifundiá
rios estão confundindo o pequeno e o médio produtores,
cooptando-os contra a reforma agrária. li: necessário, qU'8
os homens responsáveís, que dese]am a reforma agrária,
estabeleçam limites claros e objetivos, para dar ao peque
no e médio produtores a segurança de que sua propriedade
não será objeto de desapropriação.

Gostaria de chamar a atenção dos 81'S. Constituintes
para os limites que fixamos nesta proposta, ou seja, 500
hectares na Região Norte e 200 hectares no restante do
País. Por que esses limites? Exatamente porque o grosso
das ;propriedades produtivas, no Brasil, está entre os de
até 100 hectares, onde se obtém 87% da -produção de man
dioca, 78% da produção de f,eijão, 68% da produção de
milho, 37% da produção de arroz, 46-% da produção de
soja e 6'5% da produção de algodão. Isso significa, srs.
Constituintes, que, com essa emenda, estaremos excluindo
do processo de desapropriação aquelas propriedades que
detêm quase que a totalidade da produção agrícola 110
PaÍS. Além disso, do ponto de vista político, estaremos
isolando a direita, a UDR e fixando claramente o obje
tivo da reforma agrária.

Quero também chamar a atenção dos Srs. oonstítuín
tes - não só dos progressistas, dos de esquerda, mas dos
democratas sinceros que aqui se encontram --para o fato
de que grandes proprietários como os da Manasa, pos
suem mais de 4 milhões de hectares, área maior do que
a da Bélgica e a da Holanda. Os proprietários dos grandes
latifúndios não se interessam em estabelecer limites para
a desapropriação, porque sobrevivem da confusão, sobre
vivem da falta de barreiras claras, que tracem definição
concreta sobre o alvo da reforma agrária.

Estamos numa situação delicada. Este plenário tem
U!l1 número pequeno de constituintes, e é por isso que,
com mais razão, quero apelar para a consciência demo
crática e progressista de V. Ex.as, para que aprovem esta
emenda, que irá viabilizar, irá' facilitar uma aliança de
classes no campo, criando condições mais favoráveis para
a realização de uma reforma agrária antilatifundiária.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
encaminhar a votação contra a emenda, tem a palavra
o Constituinte Aluízio Oampos.

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, a emenda do .nobre Consti
tuinte Aldo Arantes, em princípio, é razoável, porque
estabelece um módula mínimo de 500 hectares no Norte,
na Região Amazônica, e de 200 hectares no r-esta do País.
Não é demasiado. Mas há um casuísmo contido na emenda
em votação que, a meu ver, dificulta sua aplicação, sobre
tudo no Nordeste. É que ela diz que estão excluídos de
desapropríação por interesse social, "para fins de r-eforma
agrária, -os imóveis pessoalmente explorados pelos pro-
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príetáríos, com dimensões que não ultrapasse 500 hectares
na Região Norte e 200 nas demais regiões do Brasil'.

Ora, Sr. Presidente, no Nordeste, conforme a intensi
dade das secas, há uma migração que é de fluxo e refluxo
Os chefes de família, normalmente, se ausentam da região
nas épocas de estio, para trabalhar em São Paulo ou em
outras regiões do Sul, onde encontram emprego. Quando
chove no Nordeste voltam para suas propriedades, a fim
de cuidar das lavouras. Mas eles nunca estão pessoalmente
vinculados ao trabalho perrnanente da agricultura nas
suas pequenas propriedades, sobretudo, quando se trata
de mícropropríedades, Estabelecer na Constituição um
vinculo pessoal de trabalho para a exploração agrícola
me parece demasiado. Por esta razão, acho melhor seria
deixarmos esse assunto a critério da lei, como determina
o texto do Substitutivo, muito bem redigido pelo Relator.
e que diz:

"São ínsuscetíveís de desapropriação, para
fins de reforma agrária, os pequenos 'e médios
imóveis rurais na forma que dispuser a lei, desde
que seus prop~ietários não possuam outro imóvel
rural."

O fato de não possuir outro imóvel rural é outra
eondíção que deve constar da Constituição, mas que não
consta da emenda do Constituinte Aldo Arantes.

Por essas razões, Sr. pre.s~dente, entendo que devamos
manter o texto do Relator, porque referída ,e1?-enda, ~m
vez de facilitar a exploração da pequena e media propne
darle, realmente a dificulta, quando exige que esse trabalho
seja exercido pessoalmente pelo dono da terra. É que os
pequenos proprietários rurais, que no Nordeste se confun
dem, na sua miserabilidade, com os trabalhadore~. sem
terra. Eles emigram, vão trabalhar fora, seus famIlIares
são os que realmente ocupam a terra, os que tr~~alham e~l.1
seu lugar. De maneira que o vinculo p~soal.e l~convem
ente e não deve constar da oonstãtuícão, príncípalmente
porque a maioria daquelas famílias .não está legalment<;
constituida através do casamento CIVIL

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passa~nho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Ademir Andrade, para
encaminhar a votação a favor da 'emenda.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, sempre houve uma preo
cupação muito grande, por parte de todos aqueles que
querem modernizar a produção no campo, democratIzar
o direito de propriedade, de fazer a grande massa _de pe
quenos produtores desta Nação compreender que ~a;o lhes
desejamos criar dificuldades, que a r~forJ11a agra!1~ que
pretendemos elaborar visa à desapropnaçao do latífúndío,
à d'esapropriação de grandes áreas de terra.

O que observamos desde o início, desde que a Cons
tituinte começou a tr~balhar, é a manipulação do enten
dimento dos trabalhadores ruraís por uma entidade deno
minada União Democrática RurallBta, que se tem apre
sentado diante do povo brasileiro como defensora do pro
dutor rural. Na verdade tal entidade esconde, atrás des
ta capa de "defensora do produtor rural", seu desejo de
manutenção de status quo, o desejo de quem quer, de fato,
a continuidade da política agrícola que sempre foi desen
volvida pelo Governo brasileiro, totalmente voltada para
o setor exportador e sem, portanto, beneficiar a Nação
como um todo.

A política agrícola voltada exclusivamente para a ex
portação, defendida pela UDR,. é, seJ;l1. dúvida, algo que
só atende aos interesses dos latlfundianos. Normalmente,
o produtor voltado para o setor de exportação é o que de
tém grandes áreas de terra. E é atrás dessa capa que tal
entidade se apresenta, enganando a grande massa de pro-

dutores rurais, donos de pequenas propriedades, que vivem
e produzem em sua própria terra, que não são como os
dirigentes dessa entidade, que vivem a rodar o mundo em
passeios de Concorde, mas que, na verdade, não sabem o
que é, de fato, produzir a terra.

Com essa preocupação, ou sej a, tranqüilizar os peque
nos produtores rurais, 142 parlamentares - do PT, PCB,
PC do B, MUP, PDT - apresentaram e assinaram emen
da que tem meu nome como autor. O companheiro Cons
tituinte Aldo Arantes também apresentou emenda seme
lhante, que teve a preferência das lideranças para vota
ção. Nela se diz, claramente, que as propriedades até
200 hectares estão fora de desapropriação para fins de
reforma agrária, sendo que, nas regiões Norte e Centro
Oeste, aquelas que possuam até 500 hectares.

Portanto, Srs. Constituintes, entendemos que devemos
aprovar esta emenda, para dar tranqüilidade aos peque
nos produtores rurais, para estimulá-los em seu trabalho
e para mostrar que a UDR só os tem enganado durante
todo esse tempo.

É esta a nossa manifestação. Pedimos o voto dos com
panheiros desta Comissão. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Constituinte Egídio Ferreira Lima, para en
caminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a emenda do Constituin
te Aldo Arantes permite-me vir à tribuna, o que deveria
ter feito ontem. Não o fiz porque uma das emendas sobre
a qual deveria falar foi julgada prejudicada. Ontem, mui
to provavelmente, tivemos o melhor dia desta Comissão,
em que se demonstrou maior maturidade. O Constituinte
Virgílio Távora acentuou a partíefpação de um bom
número de companheiros, e a enumeração foi correta,
mas a esta queria juntar o nome do Constituinte Virgíl
dásio de Senna, que, a meu lado, há mais de dois meses,
tenta compor as partes - a Contag, a ONBB e o setor
empresarial - em reuniões sucessivas.

Com isso quero reparar a omissão em que incorreu
o Constituinte Virgílio Távora. A História nem sempre se
faz pelo que se torna evidente; seus bastidores muitas
vezes têm muito mais substância.

Sr. Presidente, a emenda do Constituinte Aldo Aran
tes peca pelo empirismo, quando pretende dividir o Pais
em duas partes, em termos sócio-econômicos. As terras
do Norte não serão desapropriadas se a propriedade não
ultrapassar o limite de 500 hectares, e quanto às do Sul,
o limite é de 200 hectares.

É uma fixação arbitrária que não deve constar no
texto constitucional. Acredito que este País só chegará à.
democracia quando fizer sua reforma agrária. Fizemos
a revolução industrial, bem ou mal, com virtudes e com
deformações, mas só tornaremos este Pais desenvolvido
e justo com uma reforma agrária voltada para um plano
global, respeitando-se as peculiaridades de cada região.
Num pais com as dimensões do Brasil, não cabe fixar
limites mínimos e máximos da propriedade Insuscetíveis
de desapropriação.

O texto do projeto é muito mais sábio e preciso:

"Art. 217 - São insuscetiveis de desapropria
ção, para fins de reforma agrária, os pequenos e
médios imóveis rurais, na forma que dispuser a
lei, desde que seus proprietários não possuam ou
tro imóvel rural"

É um texto perfeito, sensato, equilibrado, e dá lugar
a que a lei possa particularizar o limite da propriedade
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insuscetível de desapropriação nas diversas regiões sócio
econômicas do País.

Por isso, sou contrário à emenda.
O SR. PRESIDENTE (Ja,rbas Passarinho) - Com a

palavra o Relator, Constituinte Virgílio Távora.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO TAVORA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, pronunciarei apenas pou
cas palavras, para definir a posição do Relator.

Inicialmente, para nós, secundando as palavras do
eminente representante de Pernambuco, Constituinte Egí
dio Ferreira Lima, o texto do chamado Cabral II é mais
ágil. Remete para a lei justamente a fixação desses limi
tes que, incluídos como estão no texto proposto, são com
pletamente arbitrários. Por que duzentos e não duzentos
e cinqüenta ou cento '8 cinqüenta hectares? Por que só
tomar como parâmetro a Região Norte e a Região Sul?

Em segundo lugar, esse limite do módulo passível de
desapropriação altera-se de acordo com o tempo, com o
avanço da reforma agrária.

Em terceiro lugar, Srs. Constituintes, o espírito do
acordo feito ontem nesta Casa é de remeter justamente
essas questões sobre as quais haja dúvida para o texto
da lei ordinária e complementar.

Por todas essas razões, o parecer da Relatoria, en
campado pelos demais membros da Mesa, é contra.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, quero apenas fazer um esclarecimento, pois houve
uma referência do Sr. Relator a um acordo feito ontem
que implicaria mandar essa questão à lei complementar.
Participei deste acordo ...

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Perdão, não
afirmei isto.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Então,
não entendi, nobre Relator. Gostaria de dizer que essa
questão não foi objeto do acordo. É por isso que esta pro
posta está sendo apresentada.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,
permita-me repetir as palavras: o espírito do acordo feito
ontem é justamente no sentido de procurar remeter para
a lei ordinária essas questões controversas sobre as quais
não existam parâmetros determinados.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Gostaria
de reafirmar que o espirito do acordo não foi esse, mas
diz respeito a uma questão específica, determinada, qual
seja, o problema da imissão de posse.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A dis
cussão não merece continuar. Peço MS Srs. Relatores, por
obséquio, que, pelo menos enquanto eu estiver na Presi
dência, evitem o diálogo. Isto porque, se os Srs. Relatores
aceitar-em dialogar, perder-se-á mais tempo e terei que
proceder, na Presidência, à eliminação das interrupções
quando estiver falando o Relator.

Passamos à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Celso Dourado, Cristina
Tavares, Haroldo Sabóia, José Paulo Bisol, José Richa,
Mário Lima, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo
Ramos, Sigmaringa Seixas, João Natal, Octávio Elísio,
Uldurico pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza, Eraldo Tinoco,
Francisco Dornelles, Simão Bessím, José Maurício, Lysâ
neas Maciel, Amaury Müller, Francisco Rossi, Luiz Inácio
Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Aldo Arantes, Ro-

berto Freire, Jamil Haddad. Votaram NfiO os seguintes
Senhores Constituintes: Aluízio Campos, Antônio Britto,
Artur da Távola, Egídio Ferreira Lima, Fernando Gaspa
rian, João Calmon, José Fogaça, Pimenta da Veiga, Rena
to Vianna, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Theodoro
Mendes, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Antonio
Mariz, João Agripino, José Carlos Grecco, Marcos Lima,
Aloysio Chaves, Christóvam Chiaradia, Francisco Benja
mim, Gilson Machado, José Lins, Luís Eduardo, Mário
Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel,
Sandra Cavalcanti, Anníbal Barcellos, Enoc Vieira, Fur
tado Leite, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Ricardo Izar,
Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres,
Jiarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora e Adol
fo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 29 Constituintes;
votaram NÃO 42 Constituintes. Total: 71 votos. O Des
taque foi prejudicado por falta de quorum qualificado.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Permi
ta-me, Sr. Presidente.

Pela segunda vez, venho comunicar um fato que con
sidero grave: votei não. Tenho o testemunho do Consti
tuinte Luis Eduardo, que estava ao meu lado. No entanto,
o painel registrou sim. Coincidentemente, tal fato ocorreu
na mesma bancada em que se verificou na primeira vez.
Já comuniquei o ocorrido aos técnicos, mas considero isso
um aspecto grave. Imagine V. Ex.a se este voto, regis
trado de forma errada pelo sistema, influísse no resulta
do final da votação. Ademais, o registro em ata é impor
tante, do ponto de vista dos Anais, mas, do ponto de vista
do resultado da votação, não tem nenhuma influência.

Penso que o sistema tem de ser completamente che
cado, para que se evite esse tipo de problema que, repito,
pela segunda vez ocorre comigo na mesma bancada 
terceira mesa da sétima bancada à direita do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
já havia tomado conhecimento do fato, e V. Ex.a recebeu
ou deve estar recebendo assistência de um dos técnicos.
Realmente, isto é da maior importância. Inclusive, já
houve outros casos, que eu próprio testemunhei, como o
ocorrido com o Constituinte Gerson Peres.

V. Ex.a tem razão. Imagine se um voto desses for
decisivo e não puder ser alterado no painel!

Passemos à votação de outro requerimento de prefe
rência para o Destaque n.o 7262, de autoria do Consti
tuinte Waldyr Pugliesi. Em. votação. (Pausa) Concedida
a preferência. Pergunto se o Constituinte Waldyr Pugliesi
está presente ou se deixou alguma indicação.

Como não houve indicação e S. Ex.a está ausente
está prejudicado o destaque. '

Passamos 00 requerimento de preferência para vota
ção do Destaque n.o 7389, de autoria do Constituinte Rai
mundo Bezerra. Os que estão de acordo com a preferência
permaneçam como se encontram. (Pausa) Preferência
concedida.

Está presente o Constituinte Raimundo Bezerra? E o
Constituinte Oíd Sabóia de Carvalho, autor da emenda?
(Pausa)

Ambos estão ausentes. Prejudicados o destaque e a
emenda.

Destaque n,v 4310-87 - Emenda n,v ES
27585-2, do Sr. Victor Faeeíoní, "que substitui o
art. 254 do Substitutivo n,v 1 (art. 218 do Substi
tutivo n.o 2)". (436.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vota
ção requerimento de preferência para o Destaque n.o 4310,
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de autoria do Constituinte Victor Faccioni. Os que estão
de acordo com a preferência permaneçam como se encon
tram. (Pausa) Aprovado.

Concedo a palavra ao Constituinte Victor Faccioni.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, nossa emenda acres
centa ao art. 218 a adoção do critério da participação do
sistema cooperativista do assentamento agrícola, quando
da implantação da reforma agrária.

Temos visto, inclusive no Rio Grande do Sul, o que
tem acontecido com o assentamento de pequenos agri
cultores em pequenas glebas. Seja por mudança de Gover
no, seja, às vezes, dentro do mesmo Governo, eles acabam
desistindo da empreitada e tornam-se incapazes de dar
continuidade ao processo de exploração da terra, quer
por problemas da alta tecnologia que se vai desenvol
vendo em termos competitivos, quer, principalmente, por
problemas de comercialização.

O modelo cooperativista tem dado certo em todas as
experiências mundiais de reforma agrária. No Rio Grande
do Sul, notadamente no que se refere à pequena proprie
dade, é de realçar o que as cooperativas têm feito em
matéria de apoio e proteção ao trabalho, bem como
em relação à permanência do homem na agricultura, ao
desenvolvimento da atividade, mormente na propriedade
explorada com a participação da própria família.

A proposta decorreu de sugestão da Organização das
Cooperativas Brasileiras. Estamos dando nova redação ao
texto do art. 218, visando a estabelecer uma política de
participação das cooperativas, desde os assentamentos; a
assistência técnica, creditícia, organização da produção,
comercialização, distribuição e industrialização.

Creio que a idéia encontra amparo não só na expe
riência já desenvolvida a nível mundial, mas também em
nosso próprio Pais, e está em consonância com as consi
derações feitas por outros srs, Constituintes na discussão
da nova Carta.

Por este motivo, rogo aos Srs. Constituintes que inte
gram esta Comissão de Sistematização, desde o nobre Re
lator-Geral, apoio à emenda que estamos encaminhando.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não há
oradores inscritos. Passo a palavra ao Relator Virgílio
Távora.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, a emenda em si tem alto alcance.
Antecipando nosso voto, sugerimos que o que S. Ex.a acres
ce ao texto seja transformado em um parágrafo do
art. 218. Ficaria mais coerente quanto ao mérito, com o
qual estamos de pleno acordo. Seria lido como se segue:

"Política de participação de cooperativa, des
de o assentamento, assistência técnica creditícia,
organização de produção, comercialização, distri
buição e industrialização."

Concordando S. Ex.a em que seja objeto de um pará
grafo do art. 218, o parecer é favorável.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI - Sr. Pre
sidente, concordo com a proposta do Relator.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Per
mita-me, Sr. Presidente, solicitar um esclarecimento à
Mesa 'e à Relatoria.

Parece que, pelo que foi combinado 9ntem, ficou es:
tabelecido que haveria, antes da votaçao que agora e
feita, a apreciação de uma emenda supressíva ao aet, 218,
ficando o texto da .seguinte maneira:

"A lei estabelecerá política habitacional para
o trabalhador rural ... "

O restante ficaria suprimido. Existe esta emenda na
Mesa, para que possamos ter consciência do que estamos
votando? Isso ficou comhínado ontem no Plenário. A
emenda supressíva dessa parte do art. 218 suprime o se
guinte: "com o objetivo de garantir a dígnídade de vida
e propiciar-lhe a fixação no meio onde vive, '" e, pre
ferencialmente, com os assentamentos em núcleos co-
munitários. -

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Pre
sidência fica em dificuldades porque esses acordos são
feitos entre Lideranças '6, muitas vezes, a Mesa não toma
conhecimento deles. De maneíra que vou pedir ao Re
lator que informe a V. Ex.a Na planilha que distribuímos
não há emenda supressíva a esse .artigo.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - R'endo-me à
evidência, nobre Constituinte. Não há emenda a este res
;peito na relação apresentada na planilha.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Per
mita-me, Sr. Presidente, solicitar um esclarecimento tam
bém.

Os acordos aqui feitos deixam-nos, às vezes sem no
ção clara do que estamos votando. Segundo á Emenda
Victor Faccioni, as grandes cooperativas, tipo Super CO
tia, as pessoas jurídicas, poderiam assumir a responsa
bilidade dos assentamentos?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Não. São
as cooperativas geradas pelos assentamentos:. Esse é o
entendimento da Mesa, e a redação será compatibilizada
com essa intenção. Trata-s.e das cooperaüvas geradas
,pelos assentamentos da reforma agrária. Portanto, é o
cooperativismo vingando no próprio processo de reforma
agrária.

Isto, a Relataria considera absolutamente correto.
Acolhe a proposta, e a compatibilizará sob a forma de
parágraro do art. 218.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - COmo
esclarecimento final, eu pediria ao Relator que lesse como
ficará a emenda integral do Deputado Victor Faccioni.
Gostaria que fosse lido, na íntegra, como ficará o artigo
porque parece que há um entendimento nesse sentido. '

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - O texto é
o seguinte:

" . " 'como política de participação das co
operativas desde os: assentamentos, assistência
técnica, creditícia, organização da produção, co
meroíalísação, distribuição e industrialização."

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Se
V. Ex.a me permite, eu gostaría de saber IS€ o próprio
autor da emenda poderá esclarecer-nos. Há uma dúvida
no plenário: a Super ootía, ;por exemplo, ou sei a, pes
soas jurídicas: transformadas em 'cooperativas, poderia
administrar a reforma agrária ou seriam apenas as coo
perativas que surgissem daquele núcleo de colonização?

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI - Se
nhor Presidente, o nobre Relator já esclareceu a ma
téria.

É evidente que o espírito é estabelecer que os agri
cultores que serão assentados se organizem sob forma
de cooperativas e tenham o modelo cooperativista como
parâmetro para a sua atividade no projeto de reforma
agráría a ser desenvolvido.

Agora, Sr. Presidente, na proposta que encaminhamos
à Mesa, houve uma supressão no texto do art. 218 origi
nal, na parte 'em que diz: " ... preferencíalmente, aos
assentamentos em núcleos ·comunitários".

Em nossa proposta essa referência foi cortada. Per
gunto à Mesa, se, transformada 'a sugestão em pará-
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grafo, seria considerada cortada a referêncía mencio
nada.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO TAVORA - A ex
plicação está clara. Basta ler a emenda do eminente
Constituinte pelo Rio Grande do Sul. Nós é que achamos
que o melhor seria a parte referente à política de parti
cipação de eooperatívas constituía não o texto, mas um
parágrafo. Apenas isso.

O SR. PRESIDENTE (Jarbílls Passarinho) - Passa
se à votação,

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:
Ademír Andrade, Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur
da Távola, Cristina Tavares, Egídio li1erreira Lima, Fe'r
nando Gasparian, João Calmon, José Fogaça, José Paulo
Bisol, José Richa, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelton
Friedrich, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Renato Vian
na, Virgildásio de Senna, João Agripino, José Oarlos
Grecco, Octávio Elísio, Vicente Bogo, Vilson Souza, Aloy
sio Chaves, Antoníocarlos Mendes Thame, Carlos Chia
relli, Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Francisco
Benjamin, Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira, José
Lins, Mário Assad, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Sandra
Cavalcanti, Annibal Barcellos" Enoc Vieira, Furtado Leite,
Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Ricardo Izar, Simão Ses
sim, Antônio Carlos Kondes Reis, Darcy Pozza, Gerson
Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora,
Lysâneas Maciel, Amaury Müller, Francisco Rossi, Gas
tone Righi, Joaquim Bevilácqua, Adolfo Oliveira e Jamil
Haddad. Votaram NÃO os Senhores Constituintes: Abigail
Feitosa, Celso Dourado, Fernando Bezerra Coelho, Harol
do Sabóia, José Serra, Oswaldo Lima Filho, Rodrigues
Palma, SeVero Gomes, Sigmaringa Seixas, Theodoro Men
des, Wilson Martins, Antonio Mariz, Jorge Hage, Marcos
Lima, Uldurico Pinto, Gilson Machado, Luís Eduardo, Os
valdo .Coelho, Paes Landim, Luiz Inácio Lula da Silva,
Plínio Arruda Sampaio, Aldo Arantes e Roberto Freire.

O SR. PRESIDENTE (Jallbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 56 Constituin
tes. votaram NAO 23 Constituintes. Total 79 votos. O Des
taque foi aprovado.

Destaque n.O 6751-87, do Sr. Vicente Bogo,
"que suprime o art. 220 do Substitutivo n.O 2".
(437.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há so
bre a mesa requerimento de preferência paTa a votação
do Destaque n.o 6751, de 'autoria do Constituinte Vicente
Bogo. (Pausa). Aprovada a preferência.

Em votação o Destaque n.> 6751, de autoria do
Constituinte Vicente Bago, que suprime o art. 220.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Vicente
Bogo.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Sr. Pre
sidente, STas. e Srs. Constituintes, o art. 220 do projeto
que estamos discutindo tem o seguinte teor:

"Art. 220. A concessão de incentivos fiscais
para projetos agropecuários em novas fronteiras
agrícolas estará condicionada à transrerêncía,
para lavradores, do domínio de, no mínimo, dez
por cento da área beneficiada, a fim de que seja
utilizada para assentamento de pequenos agri
cultores, como i)artictpação supletiva da iniciati
va priv.ada no projeto de reforma 'agrária."

Solicitamos a supressão deste artigo por várias razões.
Em primeiro lugar, porque incorpora na Constituição o
princípio dos incentivos fiscais. Ao longo das discussões
travadas até agora, sempre se defendeu que tanto as
instituições públicas quanto as privadas não devem ter

tratamento diferenciado ou privilegiado umas em relação
às outras. Em segundo lugar, porque o art. 213, que fala
da alienação ou concessão, a qualquer título, de terras
públicas, limita a concessão de terras, por parte da
União. no caso de não haver autorização do Congresso
Nacional, em até quinhentos hectares.

Então, seria contraditório conceder a alguém quinhen
tos hectares de terras públicas de nova fronteira agrícola
e ainda conceder 10% para assentamento de agricultores.
Ao invés de fazer a passagem de uma área pública para
uma particular e, depois, para terceiros, o óbvio seria que
o Estado fizesse o assentamento direto nessa área e con
cedesse ao responsável pelo projeto agropecuário apenas
a área a ser utilizada para o seu projeto, e não uma área
maior, onde ele terá dificuldades, inclusive, no desbrava
mento, na ocupação e no desenvolvimento do projeto.

Por isso, estamos defendendo a supressão do art. 220.
Entendemos que a legislação ordinária e a complementar
podem dispor sobre eventuais incentivos a projetos agro
pecuários. Nada temos contra isso. A legiSlação pode até
dispor sobre projetos de assentamento por meio de colo
nização, se for o caso. Apenas achamos que devem ser
definidas as regras, para que se evitem os abusos que
ocorreram no passado.

Além disso, o parágrafo único do art. 213 reza:

"Parágrafo único. A destinação das terras
públicas e devolutas será compatibilizada com o
plano nacíonat de reforma agrária."

Então, admitimos a concessão de áreas públicas para
projetos agropecuários em novas fronteiras, mas pensa
mos que será complicado e problemático colocar na cons
tituição que deve haver aí concessão para uma espécie de
colonização interna ao projeto agropecuário em novas
fronteiras agrícolas.

Por isso, apelamos para os nobres Constituintes no
sentido de que suprimamos esse artigo, a fim de que a
legislação complementar ou ordinária discipline a con
cessão de terras em novas fronteiras agricolas para os
proj-etos agropeeuáríos.

Era o que tinha a dizer, Sor. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não há
mais oradores inscritos.

Concedo a palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - O parecer do
Relator é a favor da emenda.

O espírito que até agora tem norteado todo o nosso
trabalho é o de restringir ao máximo os incentivos. MOr
mente para as áreas que serão novas fronteiras agrícolas
não se justificaria, se apresentado sob essa forma su~
exploração. Achamos que a lei complementar poderá 'mais
coerente e eficientemente disciplinar a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Antes de
passar à votação, concedo a palavra ao Constituinte Nel
to Fri'edrich, que a está solicitando.

~ SR. CONSTIT1!INTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
PE·esldent~, a supressao do art. 220 faz parte da negocia
çao ocorrida ontem. Refiro-me a isso para evitar algum
encaminhamento divergente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se
à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes'
Ab~gail Feitosa, A~emir Andrade, Aluízio Campos, Antôni~
Britto, Artur da Tavola, Bernardo Cabral Cristina Tavares
Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra'Coelho, Fernand~
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Gasparian, Haroldo Sabóia, João Calmon, José Paulo Bisol,
José Richa, José Serra, Manoel Moreira, Nelson Jobim,
Nelton Fríedrlch, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pi
menta da Veiga, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Severo
Gomes, Sigmaringa Seixas, Theodoro Mendes, Wilson Mar
tins, Antonio Mariz, João Agripino, Jorge Hage, José
Carlos Grecco, Marcos Lima, Octávio Elísio, Uldurico Pinto,
Vicente Bogo, Vilson Souza, Aloysio Chaves, Carlos Chia
rellí, Christóvam Chiaradia, Francisco Benjamim, Francis
co DorneIIes, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, José Jor
ge, Luis Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coe
lho, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Anníbal Barcellos,
Enoc Vieira, Furtado Leite, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro,
Mozarildo Cavalcanti, Paes Landim, Simão Sessim, Gerson
Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora
Adylson Motta, Bonifácio de Andrada, Lysâneas Maciel,
Amaury Müller, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim
Bevilácqua, Luiz Ináeío Lula da Silva, Plínio Arruda Sam
paio, Adolfo Oliveira, Aldo Arantes, Roberto Freire, Jamil
Haddad. Votou NAO o Senhor Constituinte José Lins.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 75 Constituintes;
votou NAo 1 Constituinte. Total: 76 votos. O Destaque
foi aprovado.

Ouço O nobre Constituinte José Lins.
O SR. CONSTITUINTE JOS:m LINS - Sr. Presidente,

quero registrar um engano. Meu voto deveria ter sido
"sim". Acho que posso debitar esse engano aos stress.
O meu voto é "sim".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Fica
registrado o engano de V. Ex.a

Destaque n.o 6759-87 - Emenda n.o lP
14588-1 (em parte), do Sr. Vicente Bogo, "que
adita artigo ao Projeto de Constituição após o
art. 321 (Título VII, Capítulo II do Substitutivo
n.O 2)". (438.a votação.)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
mesa requerimento de preferência para votação do Des
taque' n.o 6759; de autoria do Constituinte Vicente Bogo.

Aqueles que estiverem de acordo permaneçam como
se encontram. (Pausa)

Aprovado.

concedo a palavra ao nobre COnstituinte Vicente Bago.
para que esclareça, em relação ao seu projeto, qual a parte
que permanecerá válida.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Sr. Pre
sidente, Sr. as e Srs. Constituintes, creio que os entendi
mentos havidos em torno da questão da reforma agrária
e as votações aqui realizadas trazem a devida tranqüili
dade à discussão e ao encaminhamento do tema, a partir
da manutenção deste texto, no decorrer dos debates da
Constituinte. Todavia, há um pequeno aspecto a ser salien
tado. Acho que há um flanco que teríamos de cercar,
para fechar toda a questão da reforma agrária.

Quando se tratou da questão urbana, incorporou-se o
princípio do direito de usucapião, hoje existente. No
entanto, o atual projeto de Constituição não incorporou
esse principio. O Destaque n.? 6759 menciona o artigo
referente ao usucapião, a fim de também disciplinar o
assunto dentro do capítulo da reforma agrária.

Houve inúmeras emendas, propondo esse princípio, ao
longo das discussões, na fase das Comissões. A maioria
delas propunha três anos de ocupação, em área de cem
hectares, para a criação do direito de usucapião. Minha
proposta, todavia, prevê um prazo de cinco anos, em área
de cinqüenta hectares, para o estabelecimento do mesmo
direito.

Passo a ler a redação que dei ao artigo referente ao
direito de usucapião em área rural:

"Todo trabalhador ou trabalhadora que, não
sendo proprietário rural nem urbano, ocupar por
cinco anos ininterruptos, sem oposição nem reco
nhecimento de dominio alheio, trecho de terra não
superior a cinqüenta hectares, tornando-o produ
tivo por seu trabalho, ou de sua família, e tendo
nele sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade me
diante sentença declaratória devidamente trans
crita."

O que estamos propondo é fechar esse capítulo, nele
inserindo o direito de usucapião.

Ocorre-me que, no período de governo do ex-Presi
dente Figueiredo, anunciava-se que em certa época se teria
feito a maior reforma agrária do mundo, com a distribui
ção de mais de um milhão de títulos de propriedade. Na
verdade, era, a rigor, o reconhecimento, na época, do direi
to de usucapião.

O que proponho, portanto, à Comissão é que seja inse
rido no capítulo da reforma agrária o direito de usucapião,
com prazo de cinco anos e, no máximo, até cinqüenta hec
tares de terra. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, tem a palavra o Constituinte Gerson Pe
res.

o SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, desisto da palavra, porque fizemos um acordo e
nada mais tenho a contestar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, a emenda do eminente Constituinte Vi
cente Bogo é daquelas que, com ou sem acordo, merece
riam o apoio unânime desta Casa. Meu parecer é, pois,
favorável. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passo à
votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Cid Carvalho, Cristina Tava
res, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fer
nando Gasparian, Haroldo Sabóia, João Calmon, João
Herrmann Neto, José Paulo Bisol, José Richa, José Serra,
Manoel Moreira, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo
Lima Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Renato Vian
na, Sigmaringa Seixas, Wilson Martins, Antonio Mariz,
Jorge Hage, José Carlos Grecco, Octávio Elísio, Roberto
Brant, Vicente Bogo, Vilson Souza, Aloysio Chaves, Carlos
Chiarelli, Christovam Chiaradia, Francisco Dornelles, Ino
cêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, Mário Assad, Paulo
Pimentel, Sandra Cavalcanti, Annibal Barcellos, Enoc Viei
ra, Furtado Leite, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José Tino
co, Mozarildo Cavalcanti, Simão Sessim, Antônio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passari
nho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Lysâneas Maciel, Bo
cayuva Cunha, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Joaquim
Bevilacqua, Solon Borges dos Reis, Plínio Arruda Sampaio,
José Genoíno, Adolfo Oliveira, Aldo Arantes, Roberto Frei
re e Jamil Haddad. Votaram NÃO os Senhores Constituin
tes: Marcos Lima, Francisco Benjamim, Gilson Machado,
Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho e Ricardo
Fiúza. ABSTENÇAO do Senhor Constituinte Michel Temer.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 68 Constituintes;
votaram NAO 7 Constituintes; absteve-se de votar 1 Cons
tituinte. Total: 76 votos. O Destaque foi aprovado.
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o SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Permita
me, Sr. Presidente, fazer uma observação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Há um
problema de redação na parte final desta emenda. Sabe-se
que no usucapião, instituto tradicional do Direito Civil
brasileiro, a aquisição do domínio se dá pela verificação
de algumas condições: os cinco anos, a posse etc. O dispo
sitivo aprovado, em sua parte final, diz: "adquirir-se-á a
propriedade mediante sentença declaratória". Todos sabem
que a aquisição de domínio não é efeito de sentença mera
mente declaratória.

Assim, chamo a atenção do Sr. Relator para este as
pecto, no momento em que elaboramos a redação final
da emenda. Jjj importante que isto fique bem claro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
agradece a V. Ex.a a advertência.

Destaque n.a 4967·87 - Emenda n.o ES-22541·3,
do Sr. Jamil Haddad, "que adita artigo ao Título
VIII, Capitulo 11 do Substitutivo n.O 1 (Título VII,
Ca:J.1IÍtulo 11, do Substitutivo n,? 2)".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Requeri
mento de preferência para votação do Destaque n.o 4967,
de autoria do Constituinte Jamil Haddad.

Em votação. (Pausa)
Aprovada.

Concedo a palavra ao Constituinte Jamil Haddad.

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr. Presi
dente, eminentes Constituintes, ouvimos quase diariamente
denúncias de importação de gêneros de primeira necessida
de deteriorados - arroz podre, da Tailãndia, feijão bicha
do, do México - impedindo que nossa balança comercial
tenha maior superávit. O Brasil tem a extensão territorial
de 8.700.000 Km2, e na região Nordeste do País, a cada
quarenta segundos, morre de fome uma criança com me
nos de dois anos de idade. Esta é a triste realidade do
quadro brasileiro.

Sr. Presidente, a política de exportação adotada em
nosso País e subsidiada pelo Governo faz com que seja
privilegiada a monocultura. Temos a monocultura da cana
de-açúcar, em razão do subsídio do álcool, e a monocuítura
da soja, a fim de que o produto possa ser exportado abun
dantemente. No passado tivemos a monocultura do café.
Hoje extensas áreas do País não produzem um grão se
quer, de gêneros de primeira necessidade. Em razão dessa
situação calamitosa, proponho aos companheiros da Co
missão de Sistematização uma emenda com a seguinte re
dação:

"Toda e qualquer propriedade rural, indepen
dentemente de tamanho ou utilização econômica,
deverá dedicar pelo menos 20% da sua área à
produção de alimentos de primeira necessidade."

8r. Presidente, não há necessidade de grandes esclare
cimentos. :I!: uma realidade, é um fato íneonteste, Visito
quase mensalmente o Município de Campos, onde vejo
apenas a cultura da cana. Entre Recife e Maceió, percurso
que tenho feito várias vezes, a vista se cansa com a mono
tonia daquela paisagem: é, pura e simplesmente, a mono
cultura da cana. No Sul, o Paraná e Rio Grande do Sul
eram grandes celeiros de gêneros de primeira necessidade,
tendo sido este último, durante muito tempo, o primeiro
produtor de arroz deste País. Hoje, no Estado, ali se vê
apenas plantações de soja.

Portanto, Sr. Presidente, faço um apelo aos nobres
Constituintes e ao nobre Relator, no sentido de aprovar
mos a emenda que ora proponho à Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, para encaminhar contra, o nobre Constituinte
Aluízio Campos.

O SR. CONSTITUINTE ALUÍZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, a emenda do nobre Constituin
te Jamil Haddad peca por excesso de generalização.

Há certas áreas neste País, como região do chamado
Cariri Velho, no meu Estado, absolutamente inadequadas
para a produção de alimentos e onde apenas são cultiva
das pla:ntas xerófilas, como o agave, além da criacão de
'bodes e ovelhas. •

Então, parece-me importante estabelecer que, qual
quer que seja o tamanho da propríedade, assim como sua
utilização econômica, dev-e ser reservada uma área de 20%
exclusivamente para a produção de alimentos. Jjj claro que
quem cria bode e ovelha produz alimento, porque produz
leite e carne, Mas a emenda fala especítícamente em ali
mentos de primeira necessidade, como o feijão, o milho
a farinha e o arroz, que constituem a cesta básica alimen~
tar de todos os trabalhadores.

Constitui, pois, uma imprudência constitucional inse
rir no texto uma emenda com este teor. Jjj preferível, assim
manter a redação do Relator, sem incluir na Constituicã~
normas que possam efetivamente prejudicar a economia
de p-equenos proprietários que em suas pequenas áreas
vivem da criação de animais e da produção de plantas
xerófílas e outras que não servem para alimento básico.

Por esta razão, Sr. Presidente, acho que o Plenário
deve recusar a emenda, com boa fé apresentada pelo
Constituinte Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para fa
lar a favor, concedo a palavra ao Constituinte Lysâneas
Maciel.

~ SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presídente, Sras. e Srs. Constituintes, na história dos po
vos, especificamente quanto às transformações relaciona
das com o capítulo da reforma agrária, o Brasil ocupa
uma posição singular. E não apenas na questão da desa
propriação. Muita gente pensa que a reforma agrária se
resume na desapropriação de terras, na imissão de posse
e no pagamento das desapropriações.

A emenda do emínents Constituinte apresenta um
aspecto muito importante. No norte do Estado do Rio de
Janeiro, como acontece em grande parte do Brasil não
é o homem que toca a lavoura, mas a lavoura é qU~ toca
o homem. Naquela área, a indústria agroeanavíeíra já
'está 'atingindo o próprio asfalto das rodovias, o que sig
nifica que a pequena plantação de subsistência dos la
vradores não é mais possível, uma vez que a própria rodo
via federal já está sendo ocupada pela agroindústria.

Isto revela apenas a profunda distorção que estamos
observando no País. E o Maranhão é outro exemplo, pois
também foi transrormado em um grande curral: não é o
homem que toca o boi, mas o boi que toca o homem. Até
aquela pequena plantação de fundo de quintal, como a
da couve e a da mandioca, não mais pode ser feita ali,
pois as grandes multinacionais da indústria da carne exi
giram que não houvesse cerca e, em conseqüência, aque
les lavradores não podem mais plantar para sua subsis-
tência. '

Certa feita, estava eu no Norte Fluminense explican
do as dificuldades de uma reforma agrária neste País,
falando do poder que teria a futura Assembléia Nacional
Constituinte em questões de economia brasileira aos tra
balhadores de um sindicato rural daquela região, quando
um deles entendeu perfeitamente '8 disse: "Deputado, por
que o senhor não propõe que a Assembléia Nacional Cons
tituinte exija que cada grande, médio ou pequeno pro
prietário s-eja obrigado a plantar 20% de suas terras com
o de comer?"
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Quem é do interior do Estado de Minas Gerais, como
eu, conhece essa expressão. "De comer" significa arroz,
feijão e a lavoura branca. Notem bem a sabedoria da
quele homem que, em seguida, olhou para mim e disse:
"Quero dizer que sou analfabeto de pai e mãe". Mas aquele
lavrador, pela sua experiência, e conhecendo a composi
ção de grandes proprietários, grandes banqueiros, gran
des latifundiários, que tem a Assembléia Nacional Cons
tituinte, entendeu que, se tentasse tirar um centímetro de
terra que fosse, não encontraria guarida na futura Cons
tituição. Com a proposta de plantar 20% com o "de co
mer", ele atingiu a prioridade número um do País, pre
cisamente a alimentação. Naquela proposta simples ele
falou na fixação do homem no campo, na agregação de
recursos, na arrecadação de impostos, no problema que
atinge as grandes metrópoles, para onde pessoas do cam
po são atraídas, e falou sobretudo no problema da fome.

Esta é uma lição preciosa para os grupos de esquerda
que não aceitam discutir a reforma agrária apenas em
termos teóricos ou muito avançados.

Chamo, pois, a atenção dos Srs. Constituintes para
aquele homem, que, na sua simplicidade, na sua experiên
cia, nos deu uma lição, de que é preciso encarar certos
fatos segundo as prioridades, segundo as expectativas dos
que são diretamente atingidos. Se 20% da população plan
tassem o "de comer" - é uma expressão que traduzo
aqui para ,a Assembléia Nacional Constituinte - o país
teria fartura de alimentos e os trabalhadores teriam opor
tunidade de fixar-se no campo.

Isso não seria reforma agrária ou reforma fundiária,
mas, simplesmente, uma maneira de se atacar o proble
ma prioritário da alimentação para 30 milhões de pes
soas que vivem no País em estado de absoluta miséria
e 62 milhões de pessoas que vão dormir com fome.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Inocêncio oliveira, para
encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE INOC)j:NCIO OLIVEIRA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, todos concordam que
nosso País podería transformar-se, a _curto prazo, em
um dos celeiros mundiais de cereais e de carne. Quando
vemos, por exemplo, ° Brasil produzír apenas 65 milhões
de toneladas de grãos w esta produção ser considerada
supersafra, ficamos frustrados: porque os Estados Unidos,
com uma área mais ou menos equivalente à nossa, pro
duzem apenas, em termos de milho, 450 milhões de tone
ladas de grãos.

No entanto, para a realização da vontade nacional,
para que o Pais produza, de fato, maior quantidade de
gêneros alimentícios, é preciso definir uma política agrí
cola com melhor distribuição de terras, erédíto agrícola
subsidiado, garantia de preços mínimos, assistência ao
homem do campo, modernização da nossa agropecuária,
e assim por diante.

A emenda do nobre Constituinte Jamil Haddad é
irreal, eonsíderando-se a situação do Pais. No Nordeste,
por exemplo, não é possível destinar-se 20% da área de
qualquer propriedade rural, independentemente de sua ex
tensão ou de sua utilização econômica, para a produção
de gêneros alimentícios. Como bem disse o nobre Cons
tituinte Aluízio Campos, existem fazendas em nossa re
gião que servem apenas para a exploração de pecuária de
pequeno porte, como por exemplo, de caprinos.

E seria uma lei inócua e irrealista no que concerne
à situação econômica das propriedades existentes em
nossa região.

Assim sendo, se quisermos elaborar uma Constituição
condizente com nossa realidade, devemos votar contra
a emenda, por não atender aos maiores interesses do
País de modernização da nossa agropecuária, de adoção
de ~ma política dirigida ~ mais sagradas aspirações do
nosso povo.

O SR. PRESIDENTE (Ja['bas Passarinho) - Com e.
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,
a despeito da eloqüente e brilhante exposíção do Cons
tituinte Lysâneas Maciel, acreditamos que a argumenta
ção expendida pelo representante da Paraíba, Aluizio
Campos, secundada pelo não menos lúcido Constituinte
Inocêncio Oliveira, é a mais correta.

Como 'apli-car, ;por 'exemplo, no Nordeste, esse critério
em qualquer propriedade dos Cariris Velhos ou dos tnha
muns, na Paraíha e no Oeará? Como aplícá-lo na região
de São Joaquim, produtora de maçã ;por exeelêncía, pra
ticamente uma monoeulturas

Assím, sem embargo do respeito e da admiração que
o Relator e todos os &eUS' colegas devotam ,ao nobre Cons
tituinte Jamil Haddad, defensor ímpertérríto das boas
causas, nosso parecer só pode ser contrário, dada a ine
xeqüibilidade da medida. A idéia é muito boa; a ma
neíra de concretizá-la é que não é a mais feliz. Somos
contra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Poosarinho) - Com
parecer contrário do Relator, passo à tomada dos votos.

Peço aos Srs. constituintes que tomem seus lugares.
(Pausa)

Tem a palavra o Oonstãbuínte Jamil Haddad.
O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr. Pre

sidente, há emenda do nobre Constituinte Oswaldo Lima
Filho praticamente no mesmo sentido. Agora, verificando
a objeção que está sendo colocada neste momento à
minha emenda, e apesar de considerar 'a sugestão ali
contída 'a grande solução para o problema da fome 110
Pais, eu a retiro. (Muito bem! Palmas)

Destaque D.O 6338-87 - Emrenda D.o ES
28112-7 - do Sr. Bonifácio de Andrada "que
modifica o art. 255, inciso I do Substitutivo n.O 1
(art. 221 do Substitutivo D.o 2)". (439.a votação)

O SR. PRESIDENTE (J'&rbas Passarinho) - Reti
rada a emenda, passamos ao requerimento de preferên
cia para a votação do Destaque n.O 6338, de autoria do
Constituinte Bonifácio de Andrada.

Os que estão de acordo, permaneçam como se encon
tram. (Pausa)

Preferência 'concedida.

Bergunto se o Constituinte Bonlfáeío de Andrada
usará da palavra para defender seu Destaque. E é pre
ciso que o Relator esclareça bem o assunto, porque se
trata de modificação.

O SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA 
Sr. Presidente, nossa emenda é aditiva e simples, mas
de grande importância para o Poder Legislativo e para
o Congresso Nacional. Estamos fazendo um adendo ao
art. 221, determínando que a 1ei complementar, mencio
nada no artigo, contenha também matéria a respeito de
juros e de crédito em geral.

Não é possível que atividade tão importante para a
econoJ?ia mode;n.a, para as fi~anças de qualquer país,
como Juros e credito em geral, fIque fora, nas suas linhas
genéríeas e na sua filosofia, do que determinar o Poder
Legislativo. Não estamos estabelecendo, através dessa lei
que se venha a dar ao Poder Legislativo competência erd
termos de política creditícia ou de juros. Mas queremos
que a matéria relatíva a juros e a crédito em geral seja
também da competência do Poder Legislativo, a nível de
lei complementar.

D~ acordo com a nossa emenda, o art. 221, inciso r,
p&ssana a ter a seguinte redação;

"O Sistema Financeiro Nacional, estruturado
de forma a promover o desenvolvimento (... )
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será regulado em lei complementar que disporá,
ínclusíve, sobre:

1. Autorização para o funcionamento das
instituições financeiras, bem como dos estabele
cimentos de seguro, previdência e capitalização,
e ainda o que disser respeito a juros e a crédito
em geral ... "

O texto assegura, ainda, às instituições baneárías
oficiais acesso a todos os instrumentos de mercado finan
ceiro.

Ou seja, a nossa emenda é aditiva ao item I do
art, 221, dando à lei complementar a competência de
dispor sobre o que disser respeíto a juros e a crédito
em geral,

Visa nossa emenda, portanto, colocar dentro da po
lítica financeira do Governo leis que digam respeito a
juros 'e a crédito rural. Não podemos deixar que o Go
verno use os juros como instrumento de aumento de
impostos, que são recolhidos pelo Banco Central para
aumentar o caixa, a tesouraria governamental, Os juros
são matéria que, em linhas gerais, têm de ser também
da competência do Poder Legislativo. Os tecnocratas e
os homens ligados aos, banqueiros e aos bancos querem
que os juros fiquem fora da competência do Poder Le
gislativo.

Não estamos aqui para colocar na Constituição um
princípio que tire do Congresso Nacional esta competên
cia geral sobre matéria de [uros e crédito, e coloque na
mão discricionária dos banqueiros e dos tecnocratas área
altamente significativa para a 'economia do País. (Pal
mas)

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR:ÊlA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra,

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR:ÊlA - Solicito
apenas uma informação à Mesa.

O ilustre Constituinte, na sua emenda, exclui a ex
pressão "assegurado às instituições bancárias oficiais
acesso às ínstítuíções do mercado financeiro"?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não.
O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR:J!:A - Então,

apenas adiciona a expressão "e ainda o que diz respeito
a juros e a crédito gel'al"?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sim.
Com a palavra o Sr. Constituinte Francisco Dornelles.
O SR. CONSTITUINTE, FRANCISCO DORNELLES -

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a emenda apresentada
pelo ilustre Constituinte Bonifácio de Andrada não pode
figurar num texto constitucional. A taxa de juros regula
a oferta de moeda. Uma lei não pode estabelecer parâ
metros, porque o Banco Central vai regular a ofer~a da
moeda e a taxa de juros comprando e vendendo títulos
autorizados pelo Congresso Nacional.

De acordo com a sistemática da Constituição, teremos
um verdadeiro orcamento. O Congresso Nacional fixará
a receita e a despesa, se entender que a despesa deve
ser maior do que as receitas tributária e patrimonial.
O Congresso Nacional já autorizará a emissão de títulos
do Tesouro naqueles montantes. Posteriormente, como
instrumento de política monetária, o Banco Central vai
comprar e vender aqueles títulos que a União emitiu,
autorizado pelo Congresso.

Portanto, tem que haver flexibilidade na fixação da
taxa de juros, justamente para regular a oferta da moeda.
Se aprovarmos a Emenda Bonifácio de Andrada o Gover
no perderá toda a capacidade de fazer política monetária

neste País. Tornaremos inviável a administração mone
tária e a política econômica e seremos obrigados a colo
car uma camisa-de-força naqueles que estiverem no Ban
co Central e no Ministério da Fazenda, afetando, assim,
o nível de produção e emprego. Não existe motivo para
que esse dísposítívc figure em artigo constitucional.

Por esses motivos, Sr. Presidente, a afirmação do
Constituinte Bonifácio de Andrada, de que cabe ao Con
gresso legislar sobre essa matéria, já foi atendida, pois
o Poder Legislativo, soberanamente, fixará o orçamento,
receita, despesa e endividamento e estabelecerá o mon
tante de títulos que o Tesouro poderá colocar para cobrir
esse déficit orçamentário. Não é preciso colocar uma cami
sa-de-força no Tesouro. Se essa emenda for aprovada,
nenhum governo fará mais política monetária no País.
Vamos levar a inflação para níveis jamais vistos na His
tória, descontrolando todo o sistema de mercado, produ
ção e emprego.

Por esse motivo, peço aos Srs. Constituintes que digam
não à emenda do ilustre Constituinte Bonifácio de An
drada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Constituinte Fernando Gasparian, para falar
a favor.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN _
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, ao trazer meu apoio ao
Constituinte Bonifácio de Andrada, procurarei tecer algu
mas argumentações a favor de sua proposta.

Nesses vinte anos de autoritarismo, o sistema finan
ceiro nacional sofreu distorções que fizeram com que hoje
tenhamos o desprazer de constatar que, em nosso País,
os juros reais são os mais altos do mundo. Em qualquer
país capitalista bem administrado os juros reais não pas
sam de 10 ou 12% ao ano, enquanto, no Brasil, hoje em
dia, devido ao mau funcionamento do Banco Central por
excesso de poderes, cobram-se juros reais de até 100%
ao ano - absurdo que não se encontra em país algum
do mundo. Os juros reais deste País estão inviabilizando
nossa economia, e isso ocorre porque o Banco Central
recebe muito pouca influência de setores não ligados ao
sistema bancário privado nacional.

No projeto do Sr. Relator existem providências que
me parecem muito importantes, pois trarão mudanças
salutares ao sistema, como, por exemplo, o fim da carta
patente - § 1.0 desse mesmo artigo. Julgo importante
porém, que, em vez de as decisões serem tomadas somen~
te pelo Executivo, o Legislativo tenha poderes e realmente
se envolva nessas questões. Daí a pequena frase aditiva
do Constituinte Bonifácio de Andrada - "... disporá,
ainda, sobre o que disser respeito aos juros e crédito em
geral. .. " - aperfeiçoará o texto do Relator e, com isso,
permitirá que o Congresso seja mais ouvido do que o
tem sido nos últimos anos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
encaminhar contrariamente, concedo a palavra ao Cons
tituinte José Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presiden
te,. Srs. Constituintes, em primeiro lugar, é importante
deíxar bem claro que o que se está discutindo não é o
nível das taxas de juros no Brasil. Em nosso País, o nível
das taxas de juros reais, ou seja, descontando-se a infla
ção, é altíssimo, incompatível com um desenvolvimento
sadio do setor produtivo.

Esse fenômeno tem acompanhado a história econô
mica brasileira, pelo menos nos últimos dez ou quinze
anos - desde meados dos anos 70. É um problema que
deve ser enfrentado. O nível das taxas de juros nacionais
depende das taxas de juros internacionais da política
de dívida pública do Banco Central e do 'TesourD das
exp.ectativas existentes na economia, do déficit públiCO,
enfím, depende de todo um conjunto de fatores. Baixar
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os juros significa atacar esse conjunto de fatores. Acho,
inclusive, que, pela tendência aqui existente, a favor do
parlamentarismo, isso fica muito mais claro.

Ao Legislativo compete aprovar políticas do Executivo
- e isso será especialmente verdadeiro num regime
parlamentar - determinadas para os setores de inves
timento, de crédito, de juros, agrícola, e industrial. Se
essas políticas forem mal executadas, caberá ao Legisla
tivo impor mudanças, dentro do próprio Poder Executivo,
a partir da sua função de fiscalização e de controle. O que
não é possível é o Legislativo substituir o Executivo em
funções que lhes são próprias e que exigem flexibilidade
e agilidade para que as políticas tenham um mínimo de
eficácia. Então, o Executivo tem que ser um Poder res
ponsável por aquilo que faz e corrigido quando fizer algo
errado. Esta, a função do Legislativo.

Uma lei complementar a respeito de juros e créditos,
além de não combinar com o próprio texto, não tem um
propósito. Este é um argumento fundamental. Nesta Co
missão - inclusive gostaria de alertar os colegas para
um detalhe importante, isto é, o de que nas discussões
de sábado e domingo esse tema não foi levantado 
estamos estabelecendo uma política de autonomia para o
Banco Central, cujo presidente deverá ser aprovado pelo
Parlamento. Estamos, ainda, impedindo que o Banco Cen
tral financie diretamente ao Tesouro.

Há um outro aspecto fundamental a ser considerado.
No Brasil, depois desta Constituição, não mais será pos
sível que o Poder Executivo conceda subsídios, sem que
esta Casa os aprove. Todos os subsídios terão de fazer
parte do Orçamento ou ser objeto de aprovação de crédito
suplementar por parte do Congresso.

Vamos aprovar, ainda, questões relacionadas com o
endividamento e suas condições. O futuro do Brasil, depois
desta constituição, no que se refere a Orçamento, a finan
ças, será diferente. Estabelecemos no novo contexto um
grande poder do Legislativo para controle da política
econômico-financeira. Entretanto, esse controle não pode
ser o da conjuntura, porque, aí, o Legislativo substitui
o Executivo, e isso não é correto. O Legislativo tem de
aprovar as políticas e fiscalizá-las, e, se elas não forem
cumpridas, fazer com que sejam mudadas.

Não vejo como uma lei complementar possa dispor
sobre juros. É muito Importante, ainda, esclarecer o se
guinte: nada dizer, no texto, a esse respeito, não implica
que o Legislativo não possa intervir na questão. Não há
vedação alguma; ao contrário, ele poderá fazê-lo através
de leis ordinárias, não através de leis complementares.
Estas dificultarão a intervenção do Legislativo. Se, em
algum momento, elas se fizerem necessárias para a polí
tica de juros e crédito, o Legislativo poderá, a qualquer
momento, atuar através de lei complementar, portanto,
com muito mais agilidade.

Esse é um argumento curioso. Na verdade, esse aspec
to torna mais difícil a intervenção, no momento em que
ela se fizer necessária para fiscalizar e promover mudan
ças na política do Executivo, que, creio, são necessárias,
inclusive nos dias atuais, em face de políticas adotadas,
especialmente no que se refere à dívida pública, ao dé
ficit e a tudo mais.

Estas, as razões pelas quais encaminho contra. Não
porque os juros não devem ser baixos, mas porque temos
que aprovar medidas eficazes, no sentido de se ter uma
mudança política no Brasil, e não apenas empunhar uma
bandeira que, do ponto de vista real, nada representa
além de retórica.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator, o Constituinte Virgílio Távora.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. president'e,
Srs. Constituintes, já que estamos discutindo matéria com

a qual há tantos anos lidamos, gostaríamos de aduzir
algumas considerações para reflexão da Casa.

Como uma lei complementar poderá regular juros num
país como o nosso, com a economia totalmente desequi
librada? O Banco central, hoje, por nossa Constituição
é autônomo e precisa - e rendemos homenagem a quem
está o dirigindo -, praticamente a cada momento, tomar
atitudes até contraditórias, ora baixando, ora aumentan
do os juros de suas Letras, de maneira a impedir que,
através de emissão de moeda, a inflação suba mais. Juros
não dependem de vontade unipessoal - juros internos,
bem entendido -, mas do nível dos juros internacionais,
o que já foi muito bem dito pelo Constituinte José SeNa,
e como também da política de dívida pública adotada no
País. Podemos amortizar parte desta com emissão de moe
da, mas aí aumenta-se demais a base monetária, explo
dindo a inflação a taxas que ninguém deseja.

Os juros dependem ainda do clima das expectativas,
favoráveis ou desfavoráveis. Em função disso, os juros
também sobem quando o défícit público se avolumá, e
o Governo tem, mais uma vez, além de amortizar a di
vida, de pagar juros. Quando rola a dívida interna, o
Governo tem que lançar mão de papéis, seja para absor
ver os cruzados relativos ao déficit da balança comercial,
seja para o próprio resgate das suas obrigações internas.

Com todo respeito que temos pelo eminente Consti
tuinte Bonifácio de Andrada, sinceramente, a Relataria
não vê como dar apoio à sua proposição. O parecer é
contra.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA _
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA _
Sr. Presidente, peço a V. Ex.a que, na hora da votação,
explique a Comissão que minha emenda é adítiva ao res
pectivo artigo do 2.° Substitutivo. Nada estamos modifi
eando nem suprimindo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Já esta
mos discutindo o 'assunto há 25 minutos. Acho que os Srs.
Constituintes estão esclarecidos. Já tive a oportunidade
de responder a questão de ordem, formulada pelo Cons
tituinte Oscar Corrêa exatamente nesse sentido.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA _
Finalmente, Sr. Presidente, embora respeite muito o no
bre Relator, desejo dizer que minha emenda não está, de
forma alguma, sugerindo que a lei fixe taxas de juros.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Isso já
é réplica. Peço a V. Ex.8 que conclua.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA _
É um assunto complicado, que mexe com btlhões e com
os homens mais poderosos do País.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Isso não
é questão de ordem. Já é réplica.

Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Aluízio Campos, Carlos Mosconi, Fer
nando Gasparian, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto
José Paulo Bisol, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho'
Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Antonio Mariz, MicheÍ
Temer, Mixo Teixeira, Rose de Freitas, Vicente Bago, Vil
son Souza, Mário Assad, Bonífáeío de Andrada, Lysâneas
Maciel, Bocayuva Cunha, Francisco Rossi, Plínio Arruda
Sampaio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, Aldo Arantes, Ro
berto Freire e Jamil Haddad. Votaram NAo os Benhores
Constituintes: Antônio Britto, Artur da Távola, Bernar
do Cabral, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coe-
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lho, Fernando Lyra, João Calmon, José Ignácio Ferreira,
José Richa, José serra, Manoel Moreira, Nelson Carneiro,
Renato Vianna, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Theodo
ro Mendes, Wilson Martins, Daso Coimbra, Márcio Bra
ga, Marcos Lima, Roberto Brant, Alceni Guerra, Aloysio
Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Carlos Chiarelli,
Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Fxancisco Benja
mim, Francisco Dornelles, Gilson Machado, Inocêncio Oli
veira, José Jorge, José Lins, Luís Eduardo, Mar,condes Ga
delha, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ri
cardo Fiuza, Sandra Cavalcanti, Annibal Barcellos, Enoc
Vieira, Jofran Frejat, Mozarildo Cavalcanti, Antônio Car
los Konder Reis, Jarbas Passarinho, Virgílio Távora, Luiz
Salomão, Joaquim Bevilácqua, Sólon Borges dos Reis, Ro
berto Balestra. ABSTENÇÃO dos Senhores Constituintes:
Gerson Peres e José Luiz Maia.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 28 Constituintes;
votaram NÃO 51 Constituintes; abstiveram-se de votar
2 Constituintes. Total: 81 votos. O Destaque foi rejeitado.

Destaque n.? 2991-87, do Sr. Nelton Friedrich,
"'que suprime o art. 221 inciso lI". (440.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há so
bre a mesa requerimento de preferência para o Destaque
2991, de autoria do Constituinte Nelton Friedrich, que
suprime o inciso II do art. 221. Os Srs. Constituintes que
estiverem de acordo permaneçam como se encontram.
(Pausa) Aprovado.

Concedo a palavra ao Constituinte Nelton Friedrich.
O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, chamo a atenção
de V. Ex.as para o fato de que nossa proposta, se, de um
lado, objetiva enxugar um pouco o texto, de outro, apre
senta um aspecto político.

Diz o art. 221, no seu caput:
"O sistema financeiro nacional, estruturado

de forma a promover o desenvolvimento equili
brado do País e a servir aos interesses da coleti
vidade, será r-egulado em lei complementar que
disporá, inclusive, sobre:

I - a autorização para o funcionamento das
instituições financeiras, bem como dos estabele
cimentos de seguro, previdência e capitalização,
assegurado às instituições bancárias oficiais acesso
a todos os instrumentos do mercado financeiro;

II - as condições para a participação do ca
pital estrangeiro nas instituições a que se refere
o inciso anterior, tendo em vista, especialmente.

a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionais;
c) os critérios de reciprocidade."

Na Constituição já não definimos três parâmetros,
deixando para a lei complementar o trato dessa questão.
Não estamos elaborando uma Constituição apenas para
hoje ou para amanhã. Por questões táticas, políticas e/ou
econômicas, poderemos, no futuro, adotar outro compor
tamento quanto à questão da reciprocidade, e evidente
mente nas questões não só de bancos como de seguros,
de previdência, de capitalização. É desnecessária essa ex
posição, enaltecendo aquilo que caberá à lei complemen
tar.

Por outro lado, Sr. Presidente, há uma tendência uni
versal de os mais fortes acabarem explorando os mais
fracos. É isso o que vemos em todas as relações '" nações
industrializadas, de alto padrão, nações socializadas e
Ter,ceiro Mundo. Pela preservação de nossa soberania, e
de nossa autonomia, para que possamos decidir o progres
so que queremos, cabe a esta Assembléia Nacional Oons-

tituinte agir em casos como esse. É preciso haver essa
restrição, mas vamos poder colocá-la mais adequadamente
em lei complementar, onde será, evidentemente, mais
facilmente mutável, de acordo com as circunstâncias do
Pais.

Os Estados Unidos são uma das nações mais preocu
padas com a defesa de suas empresas, de sua eeonomía.

Que diz a legislação canadense? Que diz a legislação
japonesa? Que diz a legislação européia? Se analisarmos
este instante do Pais, veremos que muitos brasileiros, até
Constituintes, às vezes ficam acanhados por serem efeti
vamente patriotas. Isto porque o colonialismo inventa,
para classificá-los, termos como "xiitas", "retrógrados"
etc., e os esparramam entre nós. Se a lei - insisto no
caput do art. 221 - já disporá sobre essas questões, por
que vamos engessar e aprisionar determinados parâ
metros?

Insisto, até, quanto ao aspecto de reciprocidade. E se
amanhã houver, por um ato de soberania, necessidade
de excluir casos, por exemplo, como os da capitalização,
do seguro, da privatização da Previdência, não sabemos
como acabarão ficando as relações internacionais. saímos,
há pouco, de um susto internacional, do crash da Bolsa
de Nova Iorque, onde indicadores apontam para uma
recessão, para o aumento de juros, para a retaliação por
parte dos Estados Unidos contra países como o Brasil,
em razão do seu déficit público, em razão do seu déficit
comercial.

Por tudo isso, concluo dizendo que vários Constituin
tes que consultamos, que tratam desse assunto, entendidos
na matéria, de uma forma ou de outra acharam altamen
te positiva a idéia de se excluir o inciso lI. E a lei com
plementar tratará disso, sem colocar e aprisionar determi
nados parâmetros, como se faz no inciso lI, letras a, b e c.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
encaminhar contra, tem a palavra o eminente Consti
tuinte Michel Temer.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, estou encaminhando
contra a emenda do nobre Constituinte Nelton Friedrich,
mas com vistas ao mesmo objetivo.

Acho que o que S. Ex.a pretende é uma forma abso
luta de controle da participação do capital estrangeiro
na nossa economia. O Estado brasileiro, quando surge, é
para disciplinar as relações sociais que nele se verificam.
Visa, basicamente, a proteger o nacional; portanto, visa,
basicamente, a proteger a empresa nacional, porque
visa, basicamente a proteger o capital do sistema finan
ceiro nacional, as instituições do sistema financeiro na
cional.

Assim sendo, todos os dispositivos que dizem respeito
ao sistema financeiro nacional têm que enfrentar a reali
dade de um eventual aporte de capital estrangeiro nas
instituições do sistema financeiro nacional.

Ora, o que pretende o Constituinte Nelton Friedrich
é exatamente eliminar um dispositivo, o inciso II do
art. 221, que visa a enaltecer e proteger as instituições
financeiras nacionais.

Estamos fazendo uma Constituição, mas temos de
pensar na interpretação que lhe será dada no futuro.
Quem vai dar essa interpretação é o Legislativo, ao ela
borar a lei, e o Judiciário, ao aplicar o disposto da Cons
tituição. Ora, o inciso lI, ao tratar do sistema financeiro
nacional, diz de que maneira se estabelecerão as condições
para participação do capital estrangeiro nas instituições
nacionais, mas tendo em vista especialmente - e essas
regras programáticas me parecem essenciais - os inte
resses nacionais. Este é o primeiro parâmetro. Nesse par
ticular, ao interpretar a legislação complementar, poder
se-á dizer que, se violar os interesses nacionais, os acordos



2096 Quarta·feira 27 DIARIO DA ASSEMBLI!!IA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

internacionais e o critério da reciprocidade, esse capital
não poderá ingressar nas instituições financeiras na
cionais.

Se nossa Constituição privilegia os acordos internacio
nais - e acordo internacional significa tratado, ato ou
convenção internacional - que serão ratificados pelo
Congresso Nacional e se há um critério de reciprocidade,
ou seja, se o capital brasileiro pode ser aplicado nas
instituições financeiras estrangeiras isso significa tam
bém um enaltecimento para o sistema financeiro nacional.

Sendo assim, Sr. Presidente, acredito que a eliminação
do inciso II não alcançaria os objetivos da emenda do
eminente Constituinte Nelton Friedrich. Portanto, com o
mesmo objetivo daquele Constituinte é que estou enca
minhando a votação contra a supressão do inciso II
do art. 221.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Luiz Salomão, para encaminhar
a votação a favor da matéria em votação.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr. Pre
sidente, sras, e srs, Constituintes, eu gostaria de chamar
a atenção dos meus nobres Pares para a redação dada
ao inciso II do art. 221. Eu gostaria de chamar, em par
ticular, a atenção do Sr. Relator para esse ponto, por
quanto referido texto contém uma imprecisão de redação
que, na verdade, implica abertura ao capital estrangeiro
do promissor mercado da previdência privada e da capi
talização, um mercado ainda não desenvolvido em nosso
Pais.

O inciso II tinha a correta intenção de prever que
em lei se regularia a participação do capital estrangeiro
nas instituições financeiras, onde já tem uma presença
tradicional, notadamente nos bancos de depósito, nas ope
rações de seguro e, eventualmente, nas operações de
comércio exterior. Creio, inclusive, que a previsão das
letras a, b e c é absolutamente correta. Não podemos
pensar, mesmo na hipótese da nacionalização dos bancos,
de socialização do sistema bancário, que será possível
prescindir da presença dos bancos estrangeiros em nosso
Pais, como não se poderá prescindir da presença de ban
cos brasileiros em outras praças, em nações estrangeiras.

De modo que as letras a, b e c, a meu juizo, tinham
uma previsão correta. O texto do inciso propriamente
àito é que contém essa imprecisão, quando diz que a lei
estabelecerá as condições para a participação do capital
estrangeiro nas instituições a que se refere o inciso ante
rior. E quais são essas instituições? As financeiras, bem
como os estabelecimentos de seguro, previdência e capi
talização. As seguradoras estrangeiras já estão presentes
no mercado brasileiro, sobretudo em associações com em
presas seguradoras nacionais. Mas não têm ainda uma
presença nas atividades de previdência e capitalização.

De modo que o inciso TI cria essa abertura, que nos
parece totalmente inconveniente, na medida em que prevê
que a lei regulará a participação do capital estrangeiro
nesse tipo de entidade.

Ao Sr. Relator, particularmente, peço vênia, pois pa
rece-me que o inciso lI, realmente, deve ser suprimido,
a fim de não criar-se uma ínconveníêncía que, por certo,
o texto do Relator não queria prever.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, para encaminhar contra, o Constituinte Fran
cisco Dornelles.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, srs, Constituintes, o art. 221 estabelece que
o sistema financeiro será regulado em lei complementar,
que disporá, inclusive, sobre as condições para a partici
pação do capital estrangeiro nas instituições a que se
refere ...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço um
momento ao nobre Constituinte Francisco Dornelles e a
atenção dos Srs. Constituint,es.

Não pode praticar Iobbysmo no plenário quem não
estej a classificado para tal. Essas pessoas, inclusive, não
têm o direito de sentar-se ao lado de Parlamentares, para
tentar persuadi-los. Peço, igualmente, aos Srs. Parla
mentares que colaborem para que tal fato não se repita.

Prossiga, Sr. Constituinte Francisco Dornelles.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 

Sr. Presidente, o item II estabelece apenas que a lei com
plementar deve dispor sobre as condições para participa
ção do capital estrangeiro nas instituições financeiras,
tendo em vista especialmente os interesses naeíonaís, os
acordos internacionais e os critérios de reciprocidade. Ou
seja, estabelece um parâmetro para a lei complementar
que ao regular a participação do capital estrangeiro, tem
de levar em conta estes três aspectos: interesses nacio
nais, acordos internacionais e critérios de reciprocidade.

Por esses motivos, falo contraríamente à emenda e
sou pela sua manutenção do texto. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Ja.rbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Relator Virgílio Távora.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,
Bras, e Brs. Constituintes, a Relatoria é contra a emenda.
Como poderemos fugir à responsabilidade de gizar na
Constituição os parâmetros mínimos que nortearão a
participação do capital estrangeiro nas instituições do
sistema financeiro? O simples fato de retirar o inciso lI,
além de não dizer bem desta Comissão de Sistematiza
ção, ainda deixaria para a lei complementar uma comple
ta liberdade de ação.

Portanto, estes parâmetros, isto é, o interesse nacio
nal, os acordos internacionais e os critérios de reciproci
dade, terão de ser observados e r-espeitados quando da
elaboração da lei complementar.

Nosso parecer é contra a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em
votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Carlos Mosconi, Fernan
do Gasparian, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João
Herrmann Neto, José Paulo Bisol, Nelson Carneiro, Nel
ton Friedrich, Paulo Ramos, Severo Gomes, Sigmaringa
Seixas, Antonio Mariz, Jorge Hage, Miro Teixeira, Octávio
Elísio, Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Vicente Bogo,
Vilson Souza, Lysâneas Maciel, Bocayuva Cunha, Luiz
Salomão, Luiz Inácio Lula da Silva, José Genoíno, Aldo
Arantes e Roberto Freire. Votaram NÃO os Senhores Cons
tituintes: Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur da Távo
la, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Egidio Ferreira
Lima, Fernando Bezerra Ooelho, Fernando Henrique Oar
doso, Fernando Lyra, João Calmon, José Ignácio Ferreira,
José Richa, José Serra, Nelson Jobim, Rodrigues Palma,
Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna, Wilson Martins,
Márcio Braga, Marcos Lima, Michel Temer, Roberto
Brant, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Men
des Thame, Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco, Francisco
Benjamim, Francisco Dornelles, Gilson Machado, Inocên
cio Oliveira, José Jorge, José Lins, Luis Eduardo, Mário
Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel,
Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Annibal Barcellos,
Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Mozarildo Cavalcanti, Paes
Landim, Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz
Maia, Virgílio Távora, Francisco Rossi, Joaquim Bevilac
qua, Sólon Borges dos Reís, Adolfo Oliveira, Roberto Ba
lestra, Antonio Farias.



Janeiro de 1988 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 2097

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 28 Constituintes;
votaram NAO 58 Constituintes. Total: 86 votos. O des
taque foi rejeitado.

Destaque n.o 2401-87 - Emenda n,v ES
25660-2, do Sr. Luiz Gushiken, "que adita artigo
ao Título VIII, Capítulo 111 do Substitutivo n,? 1
{Título VII, Capítulo lU do Substitutivo n.? 2)".
(441.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
mesa, requerimento de preferência para votação do Des
taque n,v 2401. Em votação. (Pausa) Aprovado.

O destaque é de autoria do Constituinte Luiz Gushi
ken, estabelecendo que um dos diretores do Banco Cen
tral, a ser indicado pelo Presidente da República, d-eva ser
funcionário de carreira do banco e eleito previamente
pelo conjunto de funcionários da instituição.

Tem a palavra o Constituinte Luiz Gushiken.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, apresento a V. Ex.as reivindi
cação dos funcionários do Banco Central, particularmen
te dos mais graduados. Não é uma proposta corporativa
que vise à defesa dos interesses dos funcionários.

Na verdade, quando os mais graduados funcionários
do Banco Central, requerem de V. Ex.as a aprovação desta
emenda, fazem-no com o intuito de acabar com as ''liqui
dações do Banco Central e com a política de trátíco de
influência, que possibilitam a canalização de recursos do
Erário para pessoas e empresários, o que não ajuda na
boa distribuição dessas verbas.

Sr. Presidente, creio que não estaria errando se afir
masse que uma das questões mais candentes da vida po
lítica brasileira se assenta na questão da administração
pública, Para o povo brasileiro, a administração pública
está ligada a idéia de corrupção e desperdício, sendo a
classe política responsável por esses fatos.

Chamo a atenção dos senhores para esses nexos. Não
quero entrar no mérito de decidir se está correta, ou não,
a interpretação do povo brasileiro quanto à administra
ção pública. A proposta que apresento a V. Ex.as, de eleição
de um diretor do Banco Central, a partir da votação dos
funcionários desse órgão, não visa à defesa dos interesses
corporativos, senão a criar canais pelos quais os funcio
náríos possam participar da gestão dessa autarquia, co
ração do sistema financeiro nacional. É sabido que eles
conseguem detectar previamente medidas que vão contra
os interesses da instituição, mas, as vezes, não têm con
dições, nem mecanismos através dos quais possam tornar
públicas essas políticas nefastas e nocivas ao Erário.

Hoje a diretoria do Banco Central é composta por
cerca de dois terços de funcionários oriundos do quadro
de carreira. Em todas as gestões de diretorias do Banco
Central foi assim que se deu a composição. Portanto, nada
mais natural que os próprios funcionários indicarem seu
diretor. Evidentemente, terá ele competência técnica já
comprovada em sua vida profissional.

Levanto mais argumentos: esta proposta não tem
bases socialistas, embora trate de algo muito comum, nos
países capitalistas da Europa. Partíeularmente, inspiro
me na experiência do Banespa. O ex-Governador Franco
Montoro instituiu, na sua gestão à frente do Banco, o di
retor-representante dos funcionários, eleitos diretamente
por eles. Não fosse esse mecanismo, a sociedade não teria
conhecimento do recente escândalo ocorrido no Banespa,
na gestão atual, do Presidente Cecatto. O escândalo do
Banespa - O maior já acontecido nessa empresa finan
ceira - só pôde vir a público porque os funcionários
tinham mecanismos para divulgar tudo o que estava
acontecendo.

Portanto, Srs. Constituintes, a proposta trazida à de
liberação da Assembléia Nacional Constituinte é no visar
à moralização do coração do sistema financeiro brasileiro,
dando a seus funcionários a faculdade de eleger um dire
tor do Banco Central, cuja diretoria já é formada, majo
ritariamente, por funcionários da casa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JORGE - Sr. Presid-en
te, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarínho) - Concedo
a palavra, para uma questão de ordem, ao nobre Consti
tuinte José Jorge.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ JoRGE - sr. Presidente,
considero que a emenda do nobre Constituinte já está
prejudicada, Com efeito, no art. 61 do Substitutivo Cabral,
já aprovado por esta Comissão, define-se como devem ser
nomeados os diretores do Banco Central Diz o seu Item
IH - na Seção H - "Das Atribuições do Congresso N'a
cíonal", na parte referente ao Senado da República:

- "aprovar previamente, por voto secreto,
após argüição em sessão pública, a escolha dos
titulares dos seguintes cargos, de outros que a lei
determinar: ( ... )

d) do presidente e dos diretores do Banco
Central do Brasil e deliberadas sobre a sua exo
neração."

Foi, então, aprovada emenda, de' nossa autoria, in
clusive, 'retirando esses termos, Considero, pois, que, se o
pro] eto já diz como devem ser nomeados os diretores do
Banco Central, esta 'emenda está prejudicada, salvo en
tendimento diverso de V. Ex.a O artigo modificado é o
61, item IH, letra d - "do Presidente e dos diretos..es do
Banco Central do Brasíl . .. "

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para contradítar.

O SR. PRESIDENTE (J-arbas Passarinho) - Não con
sidero a emenda prejudicada. Quanto ao Senado da Repú
blica, trata-se, no caso, de sua competência privativa para
aprovação dos nomes indicados - exatamente isto. Os
nomes podem ser indicados de várias maneiras, e uma
delas pode ser 'a eleição.

Não considero a emenda prejudicada.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GEN01N'o - Era o que

eu queria dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O Sft PRESIDENTE (Jaroas Passarinho) - P,ara
falar contra a emenda, concedo a palavra ao Constituinte
Aluízio Campos.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, tenho defendido com o maior ardor a participa
ção dos empregados no lucro e na gestão das empresas.
Este princípio já consta da matéria votada por' nós, aqui,
na oomíssão de Sistematização. - Trata-se do art. 7.°,
inciso IX - que estabelece o princípio geral de que Os
empregados devem participar dos lucros e da gestão em
presarial. Sou contra, entretanto, casuísmos, demasiados
no texto da Constituição, como a emenda do nobre Cons
tituinte, que determina que os dirigentes do Banco Central
incluam em sua díretoría um dos, seus empregados. O pro
blema é de procedimento e poderá ser regulado em lei
complementar ou ordinária, e as ínstãtuíções oficiais já
estão procedendo desse modo. O Banco do BralS!il já criou
a obrigação de íneluír na composição da sua diretoria
alguns dos seus empregados - duas ou três diretorias
são exercidas por seus empregados.

A emenda parece-me inteiramente desneeessáría, Irei
mais longe. T·enho uma emenda, para a qual não requeri
destaque, determinando que no próprio texto não se men
cione nome de órgãos administrativos, porque amanhã,
por lei comum, poderá modificar-se a organização admí-
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ntstratíva federal, substituindo esses órgãos, como é o caso
do Banco Central, que poderá ser convertido em banco de
reserva ou em outra instituição financeira com denomi
nação diversa, sem precisar alterar-se a Constituição
através de emenda. Então, não há por que se fazerem tais
especificações casuísticas.

O propósito do nobre Constituinte, autor do destaque,
que é também o meu - defender a participação dos em
pregados não apenas nos lucros como na direção das
'empresas - está atendido através do principio geral já
aprovado 'Por esta Comissão no 'art. 7.0, inciso IX. Mas não
é, evidentemente, pela sua natureza e especificação, ma
téria que deva ser íneluída no texto constitucional.

Por isso, acho que devemos recusar a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas PaJSsarinho) - Concedo
a palavra ao Constituinte Virgílio Távora, Relator.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presídente,
Srs. Constituintes, achamos esta 'emenda, além de super
abundante, inconveniente. Primeiro, porque, quando tra
tamos da matéria, no art. 7.°, inciso IX, deixamos bem
clara a composição que esses diferentes órgãos governa
mentais deveriam ter, sempre com a participação dos
empregados. Mais ainda: a Constituição estabelecer que "é
eleito previamente pelo conjunto de funcionários, entre
os de competência técnica já comprovada nos exercícios
de funções 'anteriores," cria, de um lado, um universo res
tritivo, conforme o diretor do estahelecimento que tomar
pé dessa aferição, e, de outro, um universo complexo, em
que todo o mundo se julgará absolutamente competente
para o assunto.

Assim, 81'S. Constituintes, a contragosto, o parecer é
contrário.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede-se à Votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Fernando Gasparian, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto,
Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Sigmaringa Seixas, Antonio Mariz, Jorge Hage, Michel
Temer, Miro Tei:xoeira, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vi
cente Bogo, Mozarildo Cavalcanti, Valmir Campelo, Gerson
Peres, Jarbas Passarinho, Jos·é Maurício, Lysâneas Maciel,
Luiz Salomão, Sólon Borges dos Reis, Luiz Inácio Lula da
Silva, Plínio Arruda Sampaio, Aldo Arantes e Roberto
Freire. Votaram NAO os Senhores oonstítuíntes: Aluizio
Campos, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Ca
bral, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fer
nando Henrique Cardoso, João Calmon, José Ignácio Fer
reira, José Richa, Rodrigues Palma, Virgildásão de senna,
Wilson Martins, Márcio Braga, Marcos Lima, Roberto
Brant, Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco, Francisco Benja
mim, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José
Lins, Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo
Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti,
Annibal Barcellos, Jonas Pinheiro, Paes Landim, Antônio
Carlos Konder Reis, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adol
fo Oliveira, Roberto Balestra e Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 29 Constituintes;
votaram NÃO 39 Constituintes. Total 68 votos. O Destaque
foi prejudicado por falta de quorum qualificado.

Peço a atenção dos Srs. Constituintes para o que vou
dizer.

Na primeira parte da reunião à tarde, votaremos a
redação final dos títulos já aprovados e cujos avulsos
foram entregues ontem à noite.

V - SUSPENSAO DA REUNIAO
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Pre

sidência vai suspender os trabalhos, convocando os Senho
res Constituintes para a continuação da presente reunião
hoje, dia 11-11-87 às 15:00 horas. '

Está suspensa a reunião.

EM 11 DE NOVEMBRO DE 1987 (:1)

PRESIDJ!;NCIA DOS SRS.: Ahúzio Campos, Primeiro
Vice-Presidente; Afonso Arinos, Presidente; Brandão Mon
teiro - Segundo-Více-Presídente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.

II - ORDEM DO DIA

VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTITUIÇãO
TÍTULO VII (Continuação)

Destaque n,v 2624-87 - Emenda n.O lP19417-2,
do Sr. Nelton Friedrich, "que adita ao art. 328,
parágrafo único, do Substitutivo n.O 1 (Título VII,
Capítulo UI do Substitutivo n.O 2)". (442.a vo
tação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O primeiro
Destaque é o de n.o 2624, relativo à Emenda 19417, do
nobre Constituinte Nelton Friedrich.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra a V. Ex.a, pela ordem.

O SR. CONSTITu'INTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, aproveitando o início da sessão, em que alguns
Constituintes ainda se estão apressando para chegar ao
Plenário, gostaria de registrar um fato que tem alto signi
ficado para a Assembléia Nacional constituinte, na medida
em que muitos têm procurado levar a Constituinte ao des
crédito. Hoje, a imprensa noticia que o Presidente da
Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Márcio Thomaz Bas
tos, inicia a convocação de várias entidades representati
vas, no sentido de manifestar todo apoio à Assembléia
Nacional Constituinte, inclusive partindo do entendimento
de que a Assembléia Nacional Constituinte é o úníco poder
legítimo neste País e há de ser o instrumento de transição
entre o regime autoritário e a democracia que o povo
espera. Normalmente, esta observação é feita em sentido
contrário, mas, hoje, é preciso que a Comissão de Siste
matização reconheça que a Ordem dos Advogados do Brasil
foi uma entidade que durante o período autoritário lutou
para o restabelecimento do Estado de Direito democrático,
inclusive com a participação do /Relator da Comissão de
Sistematização. Não podemos deixer passar em branco
manifestação dessa natureza, porque a Assembléia Nacio
nal Constituinte já está conquistando o espaço que mere
ce no seio do povo brasileiro, povo que brevemente estará
nas ruas, manifestando também esta compreensão, exi
gindo respeito à Assembléia Nacional Constituinte e às
suas decisões.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
o pedido de preferência do nobre Constituinte Nelton
Friedrich. (Pausa)

Aprovada a preferência.
Passo a palavra ao eminente autor do destaque.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre

sidente, mais uma observação. É notória a reduzida pre
sença de Constituintes.
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o SR. PRESIDENTE (Aluízio Oampos) - Enquanto se
processa o encaminhamento, chegarão outros Compa
nheiros.

O SR. OONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, gostaria então de solicitar a V. Ex.a que, uma vez
concluídos os encaminhamentos, se permanecer a falta de
quorum, suspenda a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Se perma
necer a falta de quorum, suspenderei a sessão.

Oom a palavra o nobre oonstítuínte Nelton Friedrich.
O SR. OONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.

Presidente, Sras. e Srs. Oonstituintes, a emenda que vimos
defender não é de nossa autoria, mas inspirada no projeto
resultante da Oomissão Afonso Arinos. Uma das formas de
dominação de um povo é obrigá-lo a entregar parte de
sua poupança, suas empresas de seguro, previdência, ca
pitalização a outra comunidade e, em seguida, induzir este
povo a tomar emprestada a mesma poupança, COm paga
mento de juros e comissões para o exterior. Por isso que
os Estados Unidos, desde a sua Independência, pratica
mente não permitiram bancos de depósitos do exterior. Na
grande nação americana, ao contrário, estabeleceram-se
centenas, milhares de bancos comunitários, municipais,
-regionais, estaduais. Hoje são mais de quinze mil bancos,
não agências, que funcionam nos Estados Unidos. E tal é
o rigor no trato do depósito que um banco como o Citibank,
nas suas agências em Nova Iorque, pode, aberta e livre
mente, captar recursos através de depósitos, mas já não
poderá fazê-lo, por exemplo, em uma agência em Ohio
ou no Arizona. Ê evidente que se isso vale para a vida
interna dos Estados Unidos é porque para eles é bom e
deve servir como fonte de inspiração para nós. '

Poderíamos falar muito mais dos Estados Unidos, mas
há outros países, Sr. Presidente, como, por exemplo, a
Suécia, a Ooréia, a França, que difi-cultam a possibilidade
de bancos estrangeiros serem bancos de depósito. Em 1974,
o Peru, a Venezuela, a Índia, a Argélia, proibiram a
captação de poupança nacional por bancos estrangeiros.
E entre nós o que acontece é a total liberdade para os
bancos estrangeiros fazerem essa captação.

Para que se tenha uma idéia, segundo levantamentos
realizados - é tão-somente neeessárío manusear os de
poimentos em OPIs e também, em diversas oportunidades,
na Subcomissão que tratou do assunto - os bancos es
trangeiros existentes no Brasil liberados para captar a
poupança nacional têm depósitos de 250 bilhões de cru
zados, quase 5 bilhões de dólares, maís do que as nossas
atuais reservas. E se alguém :pegar esses dados do "Alma
naque Ailnil" de 1987, como fez o Pror, Osny Duarte Pe
reíra, verítíeará que os orçamentos do Rio Grande do Sul,
de Santa Catarina e do Paraná, juntos, alcançam menos
do que existe em depósito nos bancos estrangeiros.

Ê pr-eciso dizer o que isso significa em termos de poder
político, de poder de decisão. Isso representa mais até do
que o ipoder desses. governadores, do que os orçamentos de
São Paulo, Espírito Santo, Maranhão e Sergipe. Isso acon
tece livremente, criando um poder político ínímagínável
de onde apücar essa poupança e de remetê-Ia 'ao etxerior.
Alguns podem dizer que haverá retaliações, como se já
não estivessem acontecendo no caso da dívida externa!

Dados do Banco do Brasil demonstram - e bas-ta
v-asculhar o depoimento realizado na Bubcomíssão que
tratou deste assunto na Assembléia Nacional Constituinte
para confirmá-lo - que 1/10 por c-ento do que os bancos
estrangeiros têm em depósitos no País, que atinge quase
5 bilhões de dólares, corresponde ao que o Banco do Brasil
tem em depósitos nas suas agências do exterior.

Sr. Presidente, o assunto é muito importante. Já hou
ve banqueiros e Oonstãtuíntes que defenderam o que esta
mos defendendo. Existem pessoas, aqui, que às vezes têm

vergonha de ser brasileiro e patriota de dizer o que
afirmou o banqueiro Teófilo de' Azeredo Santos, em 1973,
em conferência no Instituto de Pesquisa Econômica da
Associação Comercial, ocasião em que denunciava irregu
laridades e abusos cometidos pelos bancos rorãnecs contra
a economia nacional e condenava o poder político resul
tante do rato de aplicarem os depósitos, recolhidos no
Brasil segundo os interesses estrangetros. 1!: um banqueiro
nacional quem o diz!

1!: por esse motivo que queria citar o Japão. Muitos
empresários e banqueiros do Brasil lêem seus balanços,
mas não lêem, por exemplo, "Made in Japan", de Akio
Morita, para saber como se construiu a nação japonesa e
seu respeitado capital nacional. Poderia citar também
Tancredo Neves - mas o tempo não é suficiente paea
iiSSO.

Assim, desejo apenas dizer que- não podemos permitir
toda essa liberdade. Estou me referindo tão-somente aos
bancos de depósito. Fui Ibuscar na Comissão Afonso Arinos
essa proposta, que leio para encerrar minha intervenção:

"A Lei Federal dísporâ sobre o funcionamento
dos bancos de depósito, empresas financeiras e de
seguros, em todas as suas modalidades, devendo
a maioria de seu capital com direito, a voto ser
constituída por brasileiros."

"As empresas atualmente autorizadas a ope
rar no País terão prazo de doze meses para se
transformarem em empresas cujo controle de ca
pital pertença a brasileiros e que, eonstltuída e
com sede no País, nela tenha o ~entro de suas
decisões."

Sr. Presidente, S1'.as e Srs. Constituintes, pelo exposto,
e tendo em vista os interesses nacionais, iparoa que possa
mos operar nesta lei os casos específicos de reciprocidade,
faço apelo no sentido de que não se permita que continue
havendo o que hoje existe: 5, bilhões de dólares em depó
sito em bancos estrangeíros aqui sediados, enquanto não
temos a quantia correspondente' no exterior.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presi
dência solicita a V. Ex.a que se digne a informar se man
tém o parágrafo que trata de assunto, que, pela sua na
tureza, deveria constar das Disposições Transitórias" ou
se pr-efere aguardar O' momento oportuno para sua apre
sentação.

O SR. OONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, sua interferência é extremamente inteligente
e oportuna. Por isso devo acatá-Ia, apresentando já o
requerimento para que esta questão seja inserida nas
Disposições Transdtórias.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITrO - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO Sr.
Presidente, sem entrar no mérito da proposta apresen
tada pelo Constituinte Nelton Fri-edrich, gostaria de lem
brar a V. Ex,a que, ínícíado o 'encaminhamento da votação,
não pode haver alteração na emenda proposta. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a tem
razão.

O SR. OONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o nobre Cons-tituinte Paulo RamOS'.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, acho que não procede a observação feita pelo
Constituinte Antônio Britto. Neste caso, não se trata de
modificação da proposta; é simplesmente a desistência
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do parágeato, para que se transforma em emenda a ser
apreeíada quando da votação das Disposições Transitórias.
O Constituinte Nelton Friedrich não está, de forma algu
ma, alterando sua proposta, mas simplesmente preten
dendo que e}a seja discutida quando da votação das rns
posições Transitórias.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Como houve
uma ímpugnação por parte do Constituinte Antônio Britto,
a Mesa não pode modificar a unidade da emenda, mesmo
'Porque o seu autor não o solicitou, antecipadamente, por
escrito. De maneira que temos de colocar em votação a
emenda no seu todo.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Acato
a decisão de V. Ex.a Quero apenas registrar que isso será
possível alterar, tendo a compreensão dos Constituintes
no Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Constituinte Francisco Dornelles, para encaminhar
contra.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, o Constituinte que está na tribuna me pergunta
se retirei a emenda ou não.

Acatei a decisão da Presidência e acho que, Se apro
vada a proposta, existem duas questões que podem ser
resolvidas: uma, de redação, passando o texto para o título
das Disposições Transitórias; outra, o plenário poderá
decidir posteriormente, inserindo o parágrafo nas Dispo
sições Transitórias. Mas, sem dúvida alguma, em nome
dos interesses aacíonaís, mantendo emenda.

O SR. PiRÉSIDENTE (Aluízio Campos) - Com a
palavra o Constituinte Francisco Dornel1es.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, Sra. Constituintes, o art. 221 do Projeto
Bernardo Cabral estabelece que lei complementar fixará
as condições para participação do capital estrangeiro nas
instituições financeiras. Dentro das negociações estabe
lecidas pelo Grupo Hércules, foi acatada do Constituinte
Fernando Santana que estabelece o seguinte:

"Até que sejam fixadas as condições a que se
refere o art. 221, são vedados a instalação, no País,
de novas agências de instituições financeiras do
miciliadas no exterior, o aumento do percentual
de participação do capital de instituições finan
ceiras com sede no exterior e empresas brasileiras."

Então, estabeleceu-se que, enquanto não for votada
esta lei complementar, bancos estrangeiros não poderão
abrir novas agêncías no Brasil, nem residentes domicilia
dos no exterior poderão ter sua participação no capital de
instituições financeiras domiciliadas no Brasil aumentada.
O que o ilustre Constituinte Nelton Friedrich deseja é que
as empresas financeiras que tenham participação de capi
tal estrangeiro ou que operem CDm agências deixem o
Brasil num período de 12 anos ou se transformem em
empresas nacionais. Gostaria de dizer ao Plenário que
hoje a maior parte de instituições financeiras que operam
no Brasil ou que vêm operar no Brasil o fazem em termos
de reciprocidade. O Banco do Brasil hoje opera em vários
países do mundo, e quem verificar perceberá claramente
que 51% dos seus lucros em 1986 foram obtidos através
de suas agências e subsidiárias que operam no exterior.
Temos uma grande quantidade de bancos nacionais que
operam em outros países. Isso é o que significa a reci
procidade. De modo que, no momento em que determinar
mos um prazo para que essas agências de bancos estran
geiros deixem o Banco do Brasil, não poderemos esperar
que os países onde operam o Banco do Brasil e outros
bancos brasileiros não tomem a mesma iniciativa.

As instituições financeiras brasileiras que operam no
exterior constituem, hoje, grande instrumento de aumento

das nossas relações comerciais e financeiras. O Brasil não
pode deixar de integrar-se no sistema financeiro comercial
internacional, abrindo com suas empresas as fronteiras de
outros países.

Resumindo, já temos no projeto de constituição
artigos que estabelecem que até que seja votada a lei
complementar, que regulará o funcionamento de empresas
estrangeiras, é vedada a entrada de novas agências no
País assim como aos residentes no exterior é vedado au
mentar o seu capital nas instituições financeiras domici
liadas no Brasil. Operamos no sentido de recíprocldade,
Qualquer medida contra essas instituições poderá afetar
nossas agências bancárias que operam no exterior.

Por este motivo, Sr. Presidente, opino contrariamente
à emenda do ilustre Constituinte Nelton Friedrich e sou
favorável à manutenção do atual texto.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao Constituinte Luiz Salomão.

O SR. .cONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr. Pre
sidente, o nobre autor da emenda, Constituinte Nelton
Friedrich, informa que me inscreveu para defender sua
proposta.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Nobre Cons
tituinte Luiz Salomão, com a concordância dos srs, Cons
tituintes conforme foi aprovado em sessão a que presidi,
determinamos que um Constituinte falaria a favor e outro
contra.

Com a palavra o /Relator.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,
Brs. Constituintes, o parecer será breve e precisa ser pre
cedido de algumas palavras de justo reconhecimento à
pugnacídade, à dedicação, à sinceridade com que o nobre
Constituinte Nelton Friedrich defende suas iniciativas. No
caso, sentimo-nos muito à vontade para recusar o nosso
apoio à idéia. Ainda ontem votávamos no sentido de extin
guir os privilégios atribuídos às multínacíonaís distribui
doras de petróleo e combustíveis no Brasil. Mas esse pro
blema de agora é completamente diferente, envolve capi
tais internacionais e instituição financeiras. Banqueiros
não têm pátria; defendem, acima de tudo, os seus inte
resses. Se mais de mil bancos norte-americanos aperarn
nos Estados Unidos, o Banco do Brasil, o Itaú e o Banespa
lá também funcionam livremente. Aqueles de nós que por
lá passaram já encontraram abertos, com movimento prós
peras agências dos bancos brasileiros. Por iniciativa, salvo
engano, do nobre constituinte Fernando Santana, consta
do ato Das Disposições Transitórias deste projeto um
artigo que congela O ingresso ou a abertura de novas
agências de bancos estrangeiros no Brasil - e eles exis
tem. No projeto consta até a lei complementar, que será
votada, da manutenção da situação atual. O que se faz
ali: mantém-se a situação atual.

A adoção dessa emenda, data venia do ilustre e esti
mado autor, não traz qualquer vantagem para o povo,
para os trabalhadores ou para os banqueiros brasileiros.
Não foi precedida dos estudos e levantamentos necessários
numa época em que o Brasil procura uma solução para o
seu problema de dívida externa. Entendo que tudo isso
deva ser levado em conta para que tenhamos opinião e
decisão equilibradas. Não nos importa julgar os objetivos
do nobre Constituinte Nelton Friedrich, importa, isto sim,
'o nosso dever de conservar o que consta do texto, que, bem
lançado, é, da mesma forma que o propósito do nobre
Constituinte Nelton Friedrich, patríótíeo e correto. Assim,
Sr. Presidente, emitimos parecer contrariamente à emenda,
o que lamentamos, mas é realmente o fruto da convicção
unânime da Relatoria.
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o SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMãO - Sr. Pre
sidente, pela ordem. A argumentação do nobre Relator
Adjunto, Adolfo Oliveira, peca pela base, porquanto ele
argumenta que a questão da reciprocidade está assegurada
no inciso II do art. 221.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,
não é possível ao Plenário dialogar com Relator.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Não estou
dialogando. -

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - V. Ex.a concorda
ou não com o Relator.

O SR. CONSTITUINTE (Luiz Salomão) - É um
argumento falacioso do nobre Relator, que diz que afeta
a questão da reciprocidade dos bancos estrangeiros e dos
bancos brasileiros sediados no exterior.

O SR. PRESIDENTE (Aluízío Campos) - A questão
de V. Ex.a não é de ordem. V. Ex.a está pretendendo dia
logar com o Relator. Em votação.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDiRICH - Sr.
Presidente, para um esclarecimento, para um encaminha
mento melhor. Há Constituintes que ...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peço aos
Srs. Constituintes que tomem seus lugares para iniciarmos
a votação.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, peço a palavra para um esclarecimento, como
autor da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A emenda
de V. Ex.a vai ser votada; já falaram os encamínhadores,
a Relataria e V. Ex.a já fez sua exposição. Vamos à votação.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH 
Não se trata de exposição. Quero pedir um esclarecimen
to a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a tem
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH 
Sr. Presidente, votamos, pela manhã, o princípio da reci
procidade. Estamos acrescentando uma excepcionalidade
para os bancos de depósitos...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A emenda
de V. Ex.a tem o seguinte teor:

"A Lei Federal disporá sobre o funcionamento
de bancos de depósito, empresas financeiras e de
seguros, em todas as suas modalidades, devendo a
maioria de seu capital com direito a voto, ser
constituído por brasileiros.

§ ( ... ) As empresas atualmente autorizadas
a operar no Pais terão prazo, de 12 meses, para se
transformarem em empresas cujo controle de
capital pertença a brasileiros e que, constituída e
com sede no pais, nela tenha o centro de suas
decisões."

Ess-e é o texto da emenda.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Mário
Lima, Nelton Friedmch, Paulo Ramos, Severo Gomes,
Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Antonio Mariz,
Jorge Hage, Miro Tixeira, Octávio Elísio, Rose de Freitas,
Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza, Osvaldo Lima
Filho, Brandão Monteiro, Luiz Salomão, Luiz Inácio Lula
da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Lima, Roberto
Freire e Jamil Haddad. Votaram NÃO os Senhores Consti
tuintes: Antônio Britto, Bernardo Cabral, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Bezerra Coelho, José Fogaça, José Serra,

Raimundo Bezerra, Wilson Martins, Aécio Neves, Chagas
Rodrigues, João Agripino, José Carlos Grecco, José Costa,
José Tavares, Márcio Braga, Marcos Lima, Aloysio Chaves,
Antoniocarlos Mendes Thame, Carlos Chiarelli, Christó
vam Chiaradia, Francisco Benjamim, Francisco Dornelles,
Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, José Lins, José Lou
renço, José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô,
Luís Eduardo, Mário Assad, Os-cal' Corrêa, Paulo Pimentel,
Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, João Menezes, Jofran
Frejat, Jonas Pinheiro, Mozarildo Cavalcanti, Paes Lan
dim, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson
Peres, Jarbas passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora,
Francisco Rossi, Adolfo Oliveira, Roberto Balestra e An
tonio Farias. ABSTENÇÃO dos Senhores Constituintes
Aluízio Campos e Afonso Arinos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 25 Constituintes;
votaram NãO 49 Constituintes; abstiveram-se de votar
2 Constituintes. Total: 76 votos. O destaque foi rejeitado.

Com esta votação, ficaram encerradas as votações
referente-s às preferências das lideranças.

Passemos agora às preferências do Título, requeridas
individualmente pelos Srs. membros da Comissão.

Antes de iniciarmos a votação das preferências, vamos
submeter à votação do Plenário as redações finais, já dis
tribuídas, dos Títulos V e VI do projeto.

Os Srs. Constituintes que as aprovam queiram conser
var-se como estão.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - A vo
tação é nominal, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Então,
vamos proceder à votação.

Com a palavra, em nome da Relatoria, o Constituinte
Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, o Sr. Relator
pede-me que traga ao eonhecímento da Comissão as pe
quenas alterações nas redações finais dos Títulos V e VI,
que foram acolhidas por S. Ex.a na forma de sugestões
apresentadas em Plenário. A primeira delas diz respeito
ao T~tulo V, Capítulo IH, Da Segurança Pública, art.
169, § 2.0

Por sugestão do nobre Constituinte Paulo Ramos, o
Sr. Relator acolheu a sugestão de se substituir a expressão
"os poderes" pela seguinte: "as funções".

O § 2.0 do art. 169 fica assim redigido:

"As polícias civis dirigidas por Delegados de
Polícia de carreira são destinadas, ressalvada a
competência da União, a proceder à apuração de
infrações penais, exercendo as funções de polícia
judiciária."

É a única alteração na redação final do Título V, que
foi acolhida pelo Sr. Relator, de conformidade com
sugestão do Plenário da Comissão.

Sr. Presidente, pediria a V. Ex.a, se julgar por bem,
colocar em votação a redação final do Título V e, em
seguida, em nome do Sr. Relator, farei as observações re
lativamente ao Título VI.

Redação Final do Título V do Substitutivo
n.v 2, ao Projeto de Constituição do Sr. Bernardo
Cabral (443.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Atendendo
à solicitação do representante da Relataria vamos
submeter à votação apenas o Título V agora. '

Em votação.
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Durante a chamada nominal o Sr. Aluízio
Campos, Primeiro-Vice-Presidente; deixa a cadei
ra da presidência, que é ocupada pelo Sr. Monso
Arinos, Presidente.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Aluízio Campos, Antônio Britto, Bernar
do Cabral, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coe
lho, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Herrmann
Neto, José Fogaça, José Freire, José Richa, José Serra,
Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Oswaldo
Lima Filho, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Rodrigues
Palma, Sigmaringa Seixas, Wilson Martins, Aécio Neves,
Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Jorge Hage, José Tava
res, Marcos Lima, Miro Teixeira, Octávio Elisio, Rose de
Freitas, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza, Alceni
Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame,
Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Francisco Benj a
mim, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, Arnaldo Prie
to, José Thomaz Nonô, Luis Eduardo, Oscar Corrêa, Paulo
Pimentel, Anníbal Barcellos, Furtado Leite, João Menezes,
Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José Lourenço, Antônio
Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José
Luiz Maia, Virgílio Távora, Lysâneas Maciel, Bocayuva
Cunha, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Joaquim Bevilac
qua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínío Arruda Sampaio,
Adolfo Oliveira, Roberto Balestra, Roberto Freire, Beth
Azize e Antonio Farias. Votaram NÃO os seguintes Senho
res Constituintes: Paes Landim e Haroldo Lima. ABSTEN
çÃO do Senhor Constituinte Darcy Pozza.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 70 Constituintes;
votaram NÃO 2 Constituintes; absteve-se de votar 1 Cons
tituinte. Total: 73 votos. A Redação Final do Título V
foi aprovada.

Redação Final do Título VI do Substitutivo
n.O 2, ao Projeto de Constituição do Sr. Bernardo
Cabral. (444.a votação)

Passa-se à votação da redação final do Título VI.
Tem a palavra o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) 

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, ao Titulo VI
o Sr. Relator Geral recebeu sete sugestões quanto à re
dação final. Essas sugestões foram acolhidas.

Permito-me, Sr. Presidente, fazê-las presentes nesta
minha exposição para conhecimento e juízo das Sras. e
Srs. Constituintes. A primeira sugestão acolhida recai
sobre a página 8 do avulso - art. 184,inciso 11. A redação
dizia:

"Art. 184. Compete aos Estados e ao Distrito
Federal instituir impostos sobre:
..................................................

II - operações relativas à circulação de mer
cadorias e sobre prestação de serviços de comu
nicação e de transporte interestadual e intermu
nicipal, ainda que as operações e as prestações se
iniciem no exterior;"

O nobre constituinte Francisco Dornelles propôs que
se fizesse uma inversão para melhor compreensão do
texto. O Sr. Relator acolheu a sugestão e a redação ficou
nos seguintes termos: "II - operações relativas à eírcuía
ção de mercadorias e sobre prestação de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comuní
cacão ...", uma vez que os serviços de comunicação abran
gem não apenas os serviços intermunicipais e interes
taduais, mas também os internacionais. Daí a correção.

Na página nove, logo na primeira linha - art. 184,
§ 4.0 _ foi substituída a expressão "salvo d-eterminação

legal em contrário" por "salvo determinação em contrário
da legislação". É também uma sugestão dos Srs. Consti
tuintes, que acompanharam a matéria nas Subcomissões
e nas Comissões Temáticas, para melhor compreensão do
texto.

Do mesmo modo, ao § 7.0 do artigo a que me refiro,
constante na página 9, foi acrescentada a expressão "salvo
deliberação em contrárío dos Estados e do Distrito Federal,
nos termos do disposto no inciso VII do § 12". Portan
to, o § 7.0 ficou assim redígído:

"Art. 184 .

§ 7.° Salvo deliberação em contrário dos Es
tados e do Distrito Federal, nos termos do dispos
to no inciso VII do § 12, as alíquotas internas,
nas operações relativas à circulação de merca
dorias relativas à circulação de mercadorias e nas
prestações de serviços, não poderão ser inferiores
às previstas para as operações interestaduais."

Ainda na mesma página, no § lO, inciso I, letra b,
o Relator-Ger,al acolheu a sugestão de acrescentar à le
tra b - está assim redigida: "sobre operações de crédito
relativas à circulação de mercadorias ou prestação de
serviços para consumidor final" - a expressão "na forma
da lei", poís o obJetivo da emenda foi transrerír para o
campo de incidência do ICM as operações feitas à pres
tação apenas dos produtos de consumo e não dos bens
de capital. Daí a necessidade deste eselarecímento.

Na página 12 - art. 187, inciso IV - há alteração
semelhante àquela feita no art. 184, ou seja, uma inversão
na redação. Ao invés de a redação ficar "... sobre pres
tação de serviços de comunicação e de transporte inter
estadual e intermunicipal", a redação aceita pelo no
bre Sr. Relator é "sobre prestação de serviços de trans
porte interestadual e intermunicipal e de comunicação".

Na página 16 do avulso, o Sor. Relator-Geral aceitou
também uma alteração na foma do art. 195. Dizia o ar
tigo 195:

"Os projetos de lei relativos ao orçamento
anual, ao plano plurianual, às diretrizes orçamen
tárias e aos créditos adícíonaís serão apreciados
pelas duas Casas do Congresso Nacional simulta
neamente."

A sugestão acolhida é no sentido de dar a ordem
lógica aos projetos que serão objeto de deliberação do
Congresso Nacional, colocando-se primeiro o plano anual,
em seguida a lei das díretrízes orçamentárias e, depois, o
orçamento anual,

Finalmente, na página 17 do avulso, mais duas alte
rações. A primeira é em razão da sugestão apresentada
pelo autor da Emenda.

Diz o art. 196:
"São vedados:
II - a realização de despesas, ou a assunção

de obrigações diretas que excedam os créditos or
çamentários ou adicionais."

Es,te dispositivo foi incluído no ;projeto através da
aprovação da emenda de autoria do nobre Constituinte
Arnaldo Prieto. Quando da votação da matéria, solicitou
S. Ex.a que se desse ao referido dilspositivo a seguinte
redação:

"Art. 196 - São vedados:
II - a realização de despesas ou a assunção

de obrigações que excedam os créditos orçamen
tários ou adicionais, ressalvadas as garantias,
av-ais e fianças."

Finalmente, na mesma página, no inciso IV do mesmo
art, 196, na última linha, o Sr. Relator-Geral acolheu a
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sugestão de se substituir a expressão "previstas no" pela
expressão "a que se refere o". Realmente, a matéria não
está prevista no art. 194, § 6.° Ele está referido no § 6.°
do art. 194.

Sr. Presidente, Sr.a s e Srs. Constituintes, estas as al
terações de redação que o nobre Relator-Geral acolheu,
tendo em vista as sugestões que recebeu dos ilustres
membros da Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obri
gado a V. Ex.a

Em votação o Título VI.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Antônio
Britto, Carlos Sant'Anna, Cristina Tavares, Francisco Pin
to, Haroldo Sabóia, José Fogaça, José Freire, José Paulo
Bisol, José Richa, Mário Lima, Oswaldo Lima Filho, Paulo
Ramos, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Pal
ma, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Wilson Martins,
Aécio Neves, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, João Agri
pino, Marcos Lima, Miro Teixeira, Uldurico Pinto, Vilson
Souza, Afonso Arinos, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, An
toniocarlos Mendes Thame, Carlos Chiarelli, Christóvam
Chiaradia, Francisco Benjamim, Francisco Dornelles, Gil
son Machado, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José
Thomaz Nonô, Luís Edual'do, Oscar Corrêa, Paulo Pimen
tel, Sandra Oavaleantí, João Mene:?les, Jofran Frejat, Jonas
Pinheiro, Paes Landim, José Lourenço, Antônio Carlos
Konder Rei.s, Gerson Peres, José Luiz Maia, Virgilio Tá
vora, Bonifácio de Andrada, Lysâneas Maciel, Francisco
Rossi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plí
nio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Roberto Balestra,
Haroldo Lima, Jamil Haddad e Antonio Farias. Votou NÃO
o Senhor Constituinte Ricardo Fiúza. ABSTENÇÃO dos
Senhores Constituintes: José Santana de Vasconcellos e
Darcy Pozza.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 66 Constituintes;
votou NÃO 1 Constituinte; ABSTIVERAM-SE de votar 2
Oonstítuíntes. Total: 69 votos. A Redação Final do Título
VI foi aprovada,

Passaremos 'a votar as prererênoías sobre destaques.
COmunico à Casa que as Preferências n.OS 4602, do Sr.

Constituinte Victor Faccioni; 4935, do Sr. Constituinte
Nilson Gibson; 6529, do Sr. Constituinte Aluízio Campos ...

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, pela ordem. Entendo que essa emenda está
prejudicada, Trata-se da defíntçâo de empresa nacional.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - ... 960, do
Sr. Constituinte Jorge Hage; 7900, do Sr. Constituinte Nel
ton Friedrich, e 1846, do Sr. Constituinte Osvaldo Lima
Filho, encontram-se prejudicadas, em virtude de apro
vação de textos anteriores.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre COnstituinte Oswaldo Lima Filho, pela or
dem.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presídente, gostaría que a Mesa me esclarecesse qual
o dispositivo aprovado que !prejudicou a Emenda n,? 3818,
referida no Destaque n.v 1846, porque tenho assistido aten
tamente às votações e ainda não verifiquei qual a con
tradição, gostaria que V. Ex.a, ou o Relator, me desse uma
explicação 1:1. respeito.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - T,em a pala
vra o Sr. Relator.

o SR. RELATOR (José Fogaça) - Nobre Constitu
inte Oswaldo Lima Filho, foram aprovados a Emenda
n.o 22506, de autoria do nobre Constituinte Ubiratan S;pi
nellí, e um destaqus do Constituinte Joaquim sucena, cujo
teor, que passo a ler para V. Ex.a, é o seguinte:

"A lei instituirá programas destinados à for
talecer ocaoítal nacional e melhorar suas con
dições ode competitividade interna e ínternacicnal,
mediante:

I - incentivos e beneficios fiscais e credití
cios diferenciados;

II - proteção especial às atividades conside
radas estratégicas ;para a defesa nacional ou
ou para o desenvolvimento tecnológico ... "

Ou seja, a lei já assegura uma politica diferenciada
em favor das empresas. nacionais quanto à atividade eco
nômica, no que foi aprovado relativamente à Emenda
Joaquim Sucena. Nesse sentido, a Relatada considera a
prejudicialidade da sua emenda, que' persegue o mesmo
objetivo, aliás, alvissareiro e merecedor dos maiores en
cômios.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, ;p'eço a atenção dos 81'S. Relatores ;para o
seguinte: a emenda de minha autoria não visa 'a criar
situação de favorecimento a empresas, mas a pessoas, o
que é coisa inteiramente diversa. A emenda dispõe que
"a lei poderá estabelecer dírerenças em favor dos nacio
nais quanto à atividade econômica". Isto é muito dife
rente do que estabelecer favores, no que concerne à em
presa nacional, o que considero justo. Inclusive, votei
favoravelmente à 'emenda a que se referiu o nobre Relator,
que estabeleceu Situação de preferêncla em favor de em
presas e de capital nacionais, o que me parece muito
justo, mas é coisa diferente.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Mas a Emenda
Joaquim Sucena não fala em empresa.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Fala em capital nacional e eu falo em pessoas. Veja o
nobre Relator a diferença. O que se pretende aqui é per
mitir que a lei assegure' a brasileiros o privilégio do e~er
cício de determínadas atividades, como já se fez em
diversas ocasiões, quando da elaboração de textos cons
títueíonats.
- O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vamos esperar
a resposta do nobre (Relator à objeção de V. Ex.a Talvez
o que o nobre Relator esteja defendendo é a idéia de
que a pessoa só exercita determinada atividade profissio
nal e através de uma contribuição de capital.

- O SR. CONSTIT[j"INTE OS:WALDO LIMA FILHO 
As vezes não. Em muitas oportunidades, há apenas o
exercício de uma profissão.

O SR PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Um momento.
O Relator está examinando a objeção de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE OS:WALDO LIMA FILHO _
Obrigado.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

A informação que V. Ex.a recebeu sobre a prejudicia
lidade da minha emenda é equivocada. O § 1.0 do art.
192...

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Peço ao nobre
Constituinte Aluizio Campos que tenha a bondade de espe
rar que o Relator dê a resposta à questão formulada pelo
nobre Constituinte Oswaldo Lima Filho.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Queria
apenas ganhar tempo, Sr. Presidente.
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o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - V. Ex.a falará
em seguida.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - NQbre Constituinte
Oswaldo Lima Filho, entendemos que a caracterização
diferenciadora que V. Ex.a faz no sentido de proteger o
cidadão brasileiro está atendida numa complexidade de
parágrafos no que se refere a direitos e garantias indivi
duais. E quanto à atividade dQS trabalhadores, na Seção
II, do Título lU, DDs Servidores Públicos Civis, diz o
art. 44:

"Os cargos, empregos e funções públicos são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requi
sitos estabelecidos em lei."

Então, há todo um complexo, um conjunto de normas
distribuídas ao longo do texto que asseguram, desde logo
e desde sempre, esses instrumentos de proteção econômica
que deseja V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Conheço as normas, nobre Relator. Permite-me V. Ex.a
explicitar o objetivo da emenda?

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Quanto à atividade
econômica geradora de capital, V. Ex.a sabe que está
atendida na emenda Joaquim Sucena ...

O SR. OSWALDO LIMA FILHO - Estou de pleno
acordo. Quanto a isto, estou de pleno acordo.

O SIR. RELATOR (José Fogaça) - ... e aquela ati
vidade política ou atividade não-econômica está assegu
rada nesse complexo enorme de direitos individuais que
aprovamos na Comissão de Sistematização.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Não está, e vou dar um exemplo. Dizia o mestre Bacon
que os exemplos facilitam a compreensão muito mais do
que as palavras. Em certa oportunidade, quis oferecer, na
Câmara dos Deputados, projeto estabelecendo um privilé
gio em relação a corretores de determinada atividade para
brasileiros. Fui impedido pela oomíssãc de Constituição e
Justiça sob a alegação da isonomia para brasileiros e es
trangeiros. É isso exatamente que pretendo evitar.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Esse é o parecer
da Relatoria, considerando-a prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arínos) - Não há pre
juízo em que seja votada a emenda? Então, seguindo a
praxe, o Presidente acompanha o voto do Relator. Consi
dero-a prejudicada em face do parecer do Relator.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, o parecer final do Relator considera-a
prejudicada. Registro, então, meu protesto. Essa é uma in
justiça aos brasileiros, já que tal luta vem desde Frei Ca
neca, que morreu por ela em minha terra, desde Joaquim
Nunes Machado e tantos que lutaram para que os bra
slieiros tivessem privilégios assegurados na Constituição
do Império. Lamento a incompreensão do iRelator e da
Mesa quanto ao fato.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, pela ordem,

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr.
Presidente, pela planilha organizada, o meu destaque estava
em terceiro lugar, antecedendo o do nobre Constituinte
Oswaldo Lima Filho.

A respeito do § 1.0 do art. 192, este parágrafo recebeu
uma emenda supressiva do constituinte Luiz Salomão
que foi rejeitada, tendo, portanto, permanecido integral
o texto anterior. Depois, foi votada uma emenda supres
siva do Constituinte Joaquim Sucena, que somente se re-

fere aos parágrafos 2.° e 3.° do referido artigo. Assim, as
preferências e destaques relacíonados com o parágrafo 1.0
são perfeitamente pertinentes, porque não houve apro
vação pelo Plenário do texto desse parágrafo. Houve, sim,
rejeição de uma emenda supressíva, De maneira que é per
feitamente pertinente o meu destaque e o pedido de pre
ferência para supressão parcial de algumas expressões do
texto do parágrafo.

Peço a V. Ex.a a gentileza de retificar sua decisão,
porque tenho aqui os antecedentes já verificados.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O assessor
Parlamentar informa que cabe razão ao Constituinte
Aluízio Campos. A emenda de S. Ex.a não está prejudicada,
porque a anterior, art. 192, § 1.0, foi rejeitada. De maneira
que, tendo sido rejeitada, cabe apresentação de nova
emenda sobre a mesma matéria.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
em minha opinião a emenda está prejudicada, porque,
quanto ao serviço público, o art. 44 da Seção II, do capítulo
dos Servidores públicos, diz: .

"Os cargos, empregos e funções públicos são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requi
sitos estabelecidos em lei."

Quant<J à questão do capital, evidentemente o art. 192
é claro em seu § 3.0 :

"Não se compreendem na proibição do § 2.°,
a proteção, as vantagens, os incentivos fiscais, os
créditos subsidiados e outros benefícios destinados
a fortalecer Q capital privado nacional e melhorar
suas condições de competitividade previstas em
lei."

Não se especifica se é de empresa pública ou indivi
dual. Então, tanto na área pública quanto na financeira,
está inteiramente coberto pelo texto do Relator.

Destaques n.os 6529-87 e 6530-87, do Sr. Aluízio
Campos, "que suprime o "caput" do artigo 192 do
Substitutivo D.O 2".

O SR. PiRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o requerimento para os Destaques 6529 e 6530 que
suprimem integralmente o caput do § 1.0 do art: 192.
(Pausa)

Aprovado.

Concedo a palavra aQ autor do requerimento, Cons
tituinte Aluízio Campos.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente. trata-se do art. 192, que versa sobre empresa pú
blica e empresa brasileira de capital estrangeiro. O texto
dos dois dísposítívos contém impropriedades que precisam
ser corrigidas. Minha emenda se restringe ao § 1.0 do
art. 192 e somente considera empresa a pessoa jurídica.

O ilustre Constituinte Francisco Dornelles percebeu
muito bem essa impropriedade e apresentou emenda que.
por alguns, foi considerada tautológica, mas que visava a
esclarecer - é hoje o parágrafo único do art. 191 - que
todas as pessoas físicas e jurídicas tinham direito ao
desempenho da atividade econômica.

Essa emenda foi por nós aprovada anteontem. A partir
daí não se pode restringir apenas à pessoa juridica a ati
vidade econômica como empresa. Empresas são também
as firmas individuais, as pessoas físicas que desempenham
atividade no mundo econômico. Como está aqui no § 1.0,
só se considera empresa brasileira a pessoa [urídíca cons-
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tituída com sede e direção no País que não preencha os
requisitos deste artigo.

A minha emenda visa a tornar a disposição de empre
sa brasileira. mais abrangente, como pretendia o Cons
tituinte Victor Faccioni, para que não se restrinja a
empresa brasileira apenas àquela que seja pessoa jurídica
com capital estrangaíro, mas a todas as empresas exerci
tadas por pessoas físicas ou jurídicas, com capital es
trangeiro ou não, com capital brasileiro também, as que
estejam no mundo dos negócios desempenhando suas ati
vidades econômicas. Aprovada a supressão que proponho
- chamo a atenção dos srs. Constituintes para este ponto
- o § 1.0 ficará com a seguinte redação:

"Será considerada empresa brasileira a cons
tituída com sede e direção no País que não preen
cha os requisitos neste artigo."

Isto é, que não preencha os requisitos exigidos para
caracterização da empresa nacional, à qual são reservadas
certas preferências e privilégios.

O meu objetivo é conceituar na Constituição a empre
sa brasileira e não simplesmente a empresa brasileira de
capital estrangeiro, porque a empresa nacional já está
conceituada no caput do artigo com a pessoa jurídica
controlada por brasileiros ou estrangeiros domícílíados no
País. O critério é só o do domicílio.

Peço aos Srs. Constituintes a aprovação da emenda
que faz a correção técnica e política do conceito de empre
sa brasileira, evitando que se torne casuisticamente pre
judicial aos interesses de nossos patrícios, das pessoas
físicas ou firmas individuais, que também devem ajudar
o crescimento do País.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,
srs, Constituintes, gostaria de chamar a atenção - prín
eípalmente dos Constituintes que se empenharam, desde
1984,na conceituação do que é empresa nacional e empre
sa brasileira - para o fato de que o texto realmente cons
titui uma das maiores conquistas em defesa do que é
nosso. Qualquer modificação que s·e venha fazer a isso,
sob a forma de aprimoramento - e não achamos que haja
aprimoramento algum - é absolutamente daninha, é
apenas uma brecha para outras modificações.

Fazemos, portanto, um apelo àqueles que na comissão
mista, em 1984, tanto nos ajudaram a manter esse concei
to, no sentido de que' não deixem prosperar idéias que
modifiquem tal conceito. Minha opinião é contrária.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O parecer do
Relator é contrário.

Passemos à votação.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O nobre Cons

tituinte retirou a sua emenda. (Palmas)
Requerimento de preferência para votação do Des

taque n.O 5691, de autoria do nobre Constituinte Jose
Ignácio F,etreira.

Em votação a preferência. (Pausa)
Aprovada.
O Constituinte José Ignácio Ferr-aira não está pre

sente e não há quem o represente. Prejudicada a pre
ferência.

Destaque n,? 0196-87, do Sr. Luiz Salomão 
Emenda n.o ES-33290-2 (em parte), do Sr. Domin
gos Leonelli e outros, "que adita parágrafo ao
art. 228 do Substitutivo n.O 1, excetuando-se as
expressões "por sufrágio direto e secreto" e ''Di
retorias executivas" (art. 194 do Substitutivo
n.O 2)". (445.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Requerimen
to de preferência para a votação do Destaque n.O 196, de

autoria do nobre Constituinte Luiz Salomão, relativo à
Emenda n.? 33290-2.

Em votação a preferência. (Pausa)

Aprovada.

Tem a palavra o nobre Constituinte Luiz Salomão.

O CONSTITUINTE LUIZ SALOMãO - Sr. Presidente,
Bras, ,e 81'S. Constituintes, a emenda que destaquei e sub
meto à consideração do Plenário, de autoria do Consti
tuinte Domingos Leonelli, prevê que os empregados das
empresas públicas 'e de economia místa ;participação dos
conselhos de administração desses estabelecimentos, proi
bida a reeleição por períodos subseqüentes, conforme a
lei. Na verdade, a 'emenda vísa à democratização das em
presas públicas e sociedades de economia mista, que, so
bretudo nos últimos anos do autoritarismo, têm atuado de
forma fechada, nem sempre eondízente com os interesses
da população.

Sr. Presidente, solicito a suspensão do tempo para
prestar uma informação ao Relator, que me pede faça
uma pesquisa. (Pausa)

Estou sendo informado pelo 8r. Relator de que já
havia uma emenda semelhante, do Constituinte Nelson
Carneiro. Mas verificamos através do texto de que ela não
tem rigorosamente nada a ver com a emenda que estamos
propondo, porquanto trata da participação dos trabalha
dores nos órgãos prevídencíártos e que gerem os Interes
ses dos trabalhadores. Estou-me referindo à participação
dos empregados no Conselho de Administração, tanto de
empresas públicas quanto de sociedades de economia mis
ta a que servem, visando ao envolvimento dos trabalha
dores na condução dos destinos daempresa, Isto me pa
rece fundamental, na medida em que temos defendído
a participação dos três componentes fundamentais na vida
das empresas públicas: seus usuá-rios, seus funcionários
e o Governo, naturalmente.

Nesse sentido, a participação do trabalhador pode
contribuir significativamente para a abertura :e a demo
cratização dessas empresas, sobretudo no sentido de evi
tar fatos lamentáveis como o envolvimento dessas empre
sas 'em negócios gravosos para os seus interesses, a sua
má condução etc. Enfim, esses empregados têm todas as
condições de zelar pelo bom desempenho das empresas e
pelo cumprimento do seu objeto social. Então, é nesse
sentido que peço o apoio dos Srs. Constituintes presentes
ao plenário da Comissão de Sis,tematização, a fim de que
possamos avançar no processo de democratização do Es
tado ibrasileiro.

O 8R. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, pela ordem. Gostaria de perguntar a V.
Ex.a, somente para declinar meu voto, caso a emenda seja
colocada em votação, se o texto da emenda do Constituin
te Luiz Salomão é:

"Os empregados das empresas públicas e de
economia mista participarão dos Conselhos de
Administração desses estabelecimentos, proibida
a reeleição por períodos SUbseqüentes, conforme a
lei."

Diante da confirmação de V. Ex.a, gostaria apenas de
manifestar o meu apolo à emenda do Constituinte Luiz
Salomão, porque acho muito importante que a 1ei defina
e estabeleça a participação dos empregados de empresas
públicas 'e de sociedades de economía mista no seu Con
selho de Administração.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arínos) - Falou a fa
vor da emenda o nobre Constituinte Francisco Dornelles.
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Tem a palavra o nobre Constituinte Aluízio Campos
para manifestar-se contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, hoje pela manhã foi apresentada uma emenda
semelhante, de autoria do Constituinte Aldo Arantes. Es
clareci, na oportunidade, que o art. 7.°, inciso X, já apro
vado ;por nós, assegura aos empregados a participação
nos lucros e na gestão das empresas. Mas agora verifico,
pela leitura feita pelo Constituinte Francisco Dornelles,
que o Constituinte Luiz Salomão deseja deixar explicita
do que a lei regulará a matéria. Pela mesma razão pela
qual me opus à emenda do Constituinte Aldo Arantes
acho que não devemos ,aprovalr a do Constituinte Luiz Sa
lomão, porque ela se restringe apenas MS empregados das
sociedades da Administração Indireta e aos seus Conse
lhos de Administração e Diretorias, quando o texto apro
vado, no art. 7..0, inciso X, é abrangente 'e obriga a parti
cipação ,e a co-gestão 'em todas as empresas públicas, go
vernamentais ou privadas. Creio que a lei que regular a
matéria não deverá ser casuísta, em favor apenas de uma
determinada categoria de empregados e trabalhadores,
mas abranger todas 3JS empresas que devem cumprir a
disposição constitucional e assegurar 'a partãcípação nos
lucros e na administração empresarial.

Por essa razão, para que a Constituição não insira
apenas uma norma restrita a determinada categoria de
empregados, é que me manif.esto contra a emenda.

O BR. RELATOR (Virgílio Távora) - S,r. Presidente,
Bras. e 8rs. Constituintes, por melhores que sejam as in
tenções do eminente Constituinte Luiz Salomão tenho a
declarar que a Re1atoria não pode aceitar a sua emenda
por julgá-la atendida não em um, mas 'em vários artigos,
como por exemplo o art. 7,0, inciso X, que se refere à par
ticipação dos lucros desvinculada da remuneração e da
gestão da empresa, conforme definida em lei. Mais do
que isso, tivemos a aprovação da Emenda Nelson Carnei
ro e da Emenda Nelton Friedrich, que cria o Estatuto da
Empresa Pública.

Por esta razão, somando-se esses três artigos já cita
dos, achamos completamente atendida a emenda de S.
Ex.a

Nosso parecer é contra.
Que mais pode fazer a Constituição do que já fez até

agora? E, ainda, há o Estatuto da Empresa Pública. Por
mais boa vontade que se tenha, esta é uma emenda repe
titiva.

La,mentavelmente, com toda a simpatia que tenho pelo
Con.stituinte Luiz Salomão, votarei "não".

O SR. CONSTITli'INTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de Ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a a
palavra.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, eu não votei, não apertei botão algum, não mar
quei meu voto e ele aparece no quadro.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Bem, isso aí
só pode ser ...

O SIR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, parece-me muito sério o problema do quadro ele
trônico, porque numa votação da mais alta responsabili
dade não pode ocorrer isto. Tenho consciência das respon
sabilidades do meu cargo, respeito essa honrada Mesa que
V. Ex.a preside, mas afirmo que não votei. O meu voto vai
aparecer computadorizado corno válido, como "sim". Pe
diria a V. Ex.a providências. A bem da verdade - teste
munhado pelos oonstítuíntes Eraldo Tinoco e Inocêncio
Oliveira - digo a V. Ex.a que não votei e apareceu "sim".
Então isto é muito grave. Gostaria que algum técnico ex-

plícasse à Mesa e desse solução para o problema, porque
não votei e meu voto aparece no painel eletrônico. Então,
queria que um técnico explicasse à Mesa - antes de V. Ex.a
computar o voto - como é que está registrado o meu voto
lá. Ou, então, alguém está votando com o meu número. Ou
alguém está emprenhando a votação -com licença da
expressão, que é muito vulgar, mas muito comum em ma
téria eleitoral. Alguém usou meu código para votar. Eu
protesto contra esse fato, porque ele é muito grave.

Essa a minha questão de ordem. Peço providências à
Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra
o Constituinte Paulo Ramos, para uma questão de ordem.

O SR. OONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, gostaria de dizer a V. Ex.a que já é motivo de preo
cupação a ocorrência de determinadas manifestações na
Casa. Não posso, de forma alguma, colocar sob suspeição
a palavra do Constituinte Gerson Peres. Mas já é motivo de
preocupação repito, o esforço que começa a ser desenca
deado na Casa no sentido de dificultar as votações, não só
na Comissão de Sistematização, mas, acima de tudo, no
plenário. li: preciso, sim, que a Mesa da Assembléia Nacio
nal Constituinte faça uma apuração rigorosa - não para
colocar em suspeição a opinião de qualquer Constituinte
- para verificar a veracidade de todas as afirmações. Essa
agressão é ínomínável e tem de ser verificada.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Com a palavra
o Constituinte Paulo Pimentel, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL - Sr. Pre
sidente, quero prestar meu testemunho, revoltado, irritado
e surpreendido, porque assisti ao Constituinte Gerson Peres
não votar; chegar atrasado ao seu lugar e não apertar o
botão. Portanto, quero que conste o meu testemunho das
Atas. Realmente, o Constituinte Gerson Peres não votou.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra
o Constituinte Eraldo Tinoco para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, não entendi a colocação do Constituinte Paulo
Ramos quando disse que a Casa está preocupada com rela
ção às tentativas de se dificultar o processo de votação.
Não sei se a colocação de S. Ex.a quando fez essa afirma
ção, foi no sentido de que o Constituihte Gerson Peres quer
dificultar a votação. Quero registrar novamente que já em
duas oportunidades, na mesa n.o 3 da bancada n.O 7, votei
"sim" e no painel eletrônico foi registrado o voto "não";
ou o contrário, votei "não" e foi registrado o voto "sim".
Não foi erro material meu, porque na oportunidade do
segundo voto, tenho o testemunho do Constituinte Luiz
Eduardo, que estava ao meu lado e viu a luz vermelha
indicativa do voto "não" acesa € depois aparecer no placar
o voto "sim". Parece-me que há algum problema com o sis
tema eletrônico. Sugiro que seja feita uma verificação,
bancada por bancada, voto por voto, um teste do painel
eletrônico, porque alguma falha está realmente ocorrendo.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A impressão
do Presidente é a de que as alegações são ainda, embora
dignas de crença, insuficientes para demonstrar a exis
tência de qualquer outro fator de perturbação do resultado
que não seja um defeito natural do sistema eletrônico. li:
evidente que a probabilidade maior é de estar ocorrendo
uma falha, uma deficiência do sistema, que é suscetível de
defeitos. Não se pode levantar - parece-me fato muito
grave - uma legenda partidária ou um grupo de oonstt
tuintes suspeita de caráter moral, sob o pretexto de que
poderá ter havido intervenções estranhas, interessadas,
facciosas, quando o defeito pode ter sido puramente me
cânico. Então, a Mesa vai examinar, em primeiro lugar, a
possibilidade de ter havido um defeito mecânico no painel
eletrônico. li: do conhecimento de todos que em Brasília
atualmente, não se pode fazer uma ligação de telefone sem
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que haj a dois ou três erros de ligação, embora as chamadas
sejam corretas. Não se pode, entretanto, afirmar com
ímpeto, com energia, a existência de fatores obscuros.
A Presidência recusa-se a apreciar essa hipótese prelimi
narmente, ante de certificar-se - e é possível - se ocorreu
defeito eletrônico. Se ele não ocorreu, evidentemente, abrir
se-á uma investigação para se apurar como seria possível
acontecer o que vem sendo alegado.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gerson Peres,
pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, levando-se em conta as suas considerações judicio
sas, queria pedir a V. Ex.a que considerasse nula esta vo
tação pois faço uma impugnação sobre ela. Acho que é
muito difícil haver na programação da votação anterior
uma repetição do nome - pode ocorrer, não sei. Mas o fato
é aue me encontrava conversando com o Constituinte Ma
noel Ribeiro e não houve tempo para que eu fosse até
meu posto de votação. Ou houve o defeito ou - não estou
levantando o fato contra ninguém - alguém utilizou meu
código para votar. Em face das duas hipóteses, a votação
não está legitimada, porque o voto apareceu sem o meu
consentimento. Por isso, pediria a V. Ex.a que anulasse a
votação e verificasse se ocorreu ou não defeito com o painel
eletrônico.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Perfeitamente.
A Mesa está de acordo com o nobre Constituinte: considera
anulada a votação e vai repeti-la.

O SIR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, a decisão de V. Ex.a já está tomada, mas o fato pode
repetir-se em outra oportunidade. Por isso, sugiro que a
votação continue, que a apuração dos votos seja feita, re
tificando-se apenas o voto do Constituinte Gerson Peres.
É preciso levar em conta que esse fato não se repetiu com
nenhum outro Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, esse fato já aconteceu comigo.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, a palavra do Constituinte Gerson Peres merece to
do o crédito, mas convém realmente que a empresa que
presta assistência técnica ao painel eletrônico faça uma
revisão criteriosa no funcionamento do mesmo e que, pelo
menos, o código do Constituinte Gerson Peres seja modi
ficado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presidente,
gostaria de dar uma contribuição à Mesa, se V. Ex.a acei
tar. Existe uma contraprova: quando se aperta o botão
preto, acende-se uma luz que indica o voto que está sendo
processado pelo computador: "sim", "não" ou abstenção.
Posso garantir a V. Ex.a que, se fizer um teste e repeti-lo
mil vezes, em qualquer dessas cadeiras, o computador não
vai enganar-se. É só testar. Trata-se de uma falha huma
na. É possível que o eminente Constituinte tenha-se equi
vocado. Basta fazer o teste com uma bancada qualquer,
repito, depois da sessão, com o auxílio dos técnicos. A luz
que ficar acesa será o voto processado. Não tenho nenhuma
dúvida sobre isso.

O SR. CONSTITG'INTE GERSON PERES - O meu caso
é diferente. Eu não apertei o botão.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vai-se pro
ceder à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Celso Dourado, Fernando
Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Haroldo Sabóia, João
Herrmann Neto, José Paulo Bisol, Nelton Friedrich, Oswal
do Lima Filho, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Rodrigues
Palma, Bígmarínga Seixas, Wilson Martins, Antonio Mariz,

Chagas Rodrigues, João Agripino, José Costa, Vilson Souza,
Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José
Lins, Jofran Frejat, José Tinoco, Valmir Campelo, Bran
dão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco
iRossi, Sólon Borges dos Reis, Luiz Inácio Lula da Silva,
Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Lima, Roberto Freire,
Beth Azize e Antonio Farias. Votaram NÃO os Senhores
Constituintes: Aluízio Campos, José Fogaça, Renato Vian
na, José Tavares, Márcio Braga, Marcos Lima, Afonso Ari
nos, Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco, Fran
cisco Benjamim, Gilson Machado, José Santana de Vas
concellos, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel,
Ricardo Fiúza, Sandra Oavalcantí, Annibal Barcellos, Mo
zarildo Cavalcanti, Paes Landim, Ricardo Izar, Antônio
carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, José Luiz
Maia, Virgílio Távora, Bonifácio de Andrada, Adolfo Oli
veira.

O SR. RESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 38 Constituintes; vo
taram NÃO 29 Constituintes. Total: 67 votos. O Destaque
foi prejudicado por falta de quorum. qualificado.

Sobre a Mesa requerimento de preferência para vota
ção do Destaque n,? 6323, relativo à Emenda n.O IPO-2006-9
da nobre Constituinte Abigail Feitosa.

A preferência está concedida.
Tem a palavra o nobre Relator.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. Pre

sidente, Sras. e Srs. Constituintes, não quero, nesta opor
tunidade, fazer uso da palavra na condição de Relator
Adjunto, mas como um Constituinte, membro desta Co
missão. É evidente que, ao formular esta questão de or
dem, faço-o em função da experiência que colhi como um
dos responsáveis pela anotação dos votos nesta Comissão.

Temos, a cada votação, quase que permanentemente
recebido reclamações quanto aos equívocos ou erros nos
votos apresentados no painel, e, de fato, está-se configu
rando, nesta Comissão, uma flagrante situação de injustiça.
Enquanto os membros titulares que erram ao registrarem
seus votos, ou por defeito do computador, ou equívoco
pessoal, o que também é possível de acontecer, estão con
denados a não terem consignado o voto como queriam,
enquanto isso, repito, para os membros suplentes, que
muitas vezes dizem "não", fazem gestos caracterizando o
"não"e depois o retificam para "sim" oU! vice-versa, isso
não ocorre, pois nós, que colhemos os votos, temos feito
a retificação. Isto significa dizer que para os suplentes
existe o direito à retificação, ou seja, o direito de corrigir
o possível e perfeitamente justificável erro humano. Eu
próprio, deste microfone, em determinada oportunidade
declarei voto "sim" e imediatamente o retifiquei para "não",
porque havia cometido um lapso no momento. Este di
reito cabe aos suplentes, enquanto os titulares não têm
a mesma oportunidade de corrigir um possível lapso, seja
do computador, seja até do próprio Parlamentar, que, por
desatenção, por lapso, a até por erro de digitação, tenha
errado o seu voto.

Hoje, pela manhã, ouvi a ponderação do nobre Cons
tituinte Jarbas Passarinho, no exercício da Presidência, em
substituição a V. Ex.a, segundo a qual entendia S. Ex.a que
era preciso também aceitar as retificações relativas ao
painel, uma vez que essas retificações geralmente eram
feitas de forma imediata, ou seja, logo após o surgimento
do quadro geral de votação.

Faço este depoimento a V. Ex.a. baseado na experiên
cia que colhi ao anotar os votos na Mesa, o que venho
fazendo desde o início dos trabalhos. Registro, portanto,
perante V. Ex.a, a minha observação diante de uma fla
grante e indesmentível injustiça que aqui se comete con
tra os titulares, eis que não lhes é dado o direito de errar.
O erro é humano, mas enquanto os suplentes têm o direito
de retificar o seu voto, não ° têm os titulares, que, ao
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errar, estão condenados a permanecer com o voto errado
ou vê-lo anulado.

Gostaria que V. Ex.a refletisse sobre essa questão, para
que oportunamente fosse tomada uma decisão relativamente
à matéria. Não creio que seja uma decisão para este mo
mento, mas entendo que possa ser amadurecida a partir
de uma reunião das Lideranças com a Mesa, para que poso
samos ter pelo menos maior tranqüilidade até o final dos
trabalhos desta Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em resposta
ao nobre Constituinte José Fogaça, também sacrificado com
a função de Relator-Adjunto, tenho a reconhecer em prí
meiro lugar, as prudentes e esclarecidas ponderações de
S. Ex.a a respeito das diversas possibilidades de erro 
erro humano e erro mecânico. Muitas vezes um suposto
erro mecânico é causado por falha humana. Aperta-se um
botão diferente daquele que se pretendia e depois tíca-se
preocupado com o resultado exibido no quadro. Mas o
importante é o que o nobre Constituinte propôs, ao fim
da sua exposição, uma decisão da Mesa que vise a dimi
nuir esses acidentes que causam sempre má impressão no
Plenário e fora dele. O que temos sobretudo de evitar é
que essas impressões distorcidas, malévolas, possam amo
plíar as injustiças e ataques de que vem sendo alvo a As
sembléia Nacional Constituinte.

Nestas condições, não podendo eu, na presidência, dar
uma solução satisfatória à questão de ordem formulada
pelo nobre Constituinte, que na verdade não é uma questão
de ordem, mas a colocação de vários problemas conexos,
tomo a seguinte deliberação: a Mesa examinará essa ma
téria em reunião especial, a fim de que possa considerar
os diversos ângulos do problema e chegar a uma solução
satisfatória no sentido de se formular a revisão periódica
do funcionamento do sistema mecânico-eletrônico de vo
tação, porque há o erro da máquina. A máquina, como
todos os aparelhos, não tem imaginação. O grande defeito
da civilização tecnológica é falta de imaginação, a falta
de contribuição interna para reparar o erro cometido. En
tão, o erro que se estabelece e torna-se incorrigível, por
que até hoje não se encontrou possibilidade de emprestar
sentimento e inteligência à máquina, que é essencialmente
sem sentimento, sem imaginação.

O que o nobre Constituinte expôs é que, quando o erro
é humano, ele é imediatamente corrigido, pela percepção,
pela inteligência e pela imaginação. A percepção observa o
erro e a imaginação o corrige. Isso, porém, não ocorre com
a máquina, que é alheia a qualquer espécie de possibilidade
intelectual ou moral nesse sentido.

De forma que temos de examinar, em princípio, a poso
sibilidade de algum engano mecânico e, em seguida, de ser
tolerantes também para com os membros titulares da Co
missão, conforme indicou O nobre Constituinte. J!:: necessário
que eles também possam declarar o seu engano e corrigi-lo,
uma vez declarado e consentido. Isso será objeto de uma
reunião especial da Mesa com os Relatores, a fim de que
possamos tomar uma decisão a esse respeito.

Tem a palavra o nobre Constituinte José Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
concordo absolutamente com as palavras de V. Ex.a Acho
que a máquina não erra, mas a reclamação do nobre Cons
tituinte Gerson Peres é de que deve haver algum defeito
na mesa que ele ocupa. Portanto, antes de ser tomada
uma decisão, que poderá abrir um precedente perigoso,
gostaria de sugerir a V. Ex.a pedisse à área técnica que
mandasse examinar se há algum defeito na mesa do Cons
tituinte Gerson Peres. Dificilmente haverá, mas pode haver,
por exemplo, um contato falho que estaria provocando
essa dificuldade. Parece-me, pelo menos, que essa provi
dência deveria ser tomada antes da adoção de qualquer
decisão.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vou provi
denciar. Apenas chamo a atenção de V. Ex.a para o fato
de que essa providência é da competência do Presidente
da Assembléia Nacional Constituinte, vez que esta sala
pertence à Câmara dos Deputados. O Presidente da Câ
mara dos Deputados e da Assembléia Nacional Constituinte
é que pode fazer essa diligência. Vou-me esforçar para que
ela seja imediatamente realizada.

O SR. CONSTITUINTE LUíS EDUARDO - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - T~m a pa
lavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE LUÍS EDUARDO - Sr. Pre
sidente, ontem, presenciei o Constituinte Eraldo Tinoco
votar uma matéria em que a luz vermelha não acendeu
e o painel indicava o voto "sim". Sem iPossibilidade de
retificaor o voto, o que poderá acontecer nas votações im
portantes é justamente o titular não votar pelo sistema
eletrônico para não cometer um equivoco, porque, às ve
zes, um voto poderá decidir a matéria em votação. Por
isso, creio que V. Ex.a deverá examinar a possíoíüdade de
admítír a retificação do voto, como propõe o Senador José
Fogaç,a, paza que amanhã ou depois não se cometam
equívocos ou os resultados das votações não espelhem a
vontade dos Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Acho as pon
derações de V. Ex.a muito importantes e prometo que,
quando se votar o sistema de governo, vou pedir voto
pessoal.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, estamos muito preocupados com a absoluta
ausência de quorum, o que é verificável a olho nu. Não
sei o que houve, sobretudo com a bancada do PMDB, abso
lutamente ausente do ;plená-rio. A bancada majoritária
retirou-se da oomíssão de Sistematização. Não podemos
entender a razão desse comportamento 'e me permito su
gerir a V. Ex.a que suspenda a sessão 'POr dez ou quinze
minutos, acione a campainha e convoque os membros da
Comissão de Sistematização. Estamos, as bancadas dos
partidos menores, sentindo-nos ultrajadas com essa au
sência índeeorosa dos membros dos partidos majoritários.
Acho que essa conduta não fica bem para a oomíssão de
Sistematização, nem tampouco para V. Ex.a e para nós
outros.

O SR.. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O assessor
parlamentar está dando instruções para que sejam acio
nadas as campainhas e solicitada a presença dos Srs.
Consti.tuintes ausentes.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz Inácio
Lula da Silva, par,a uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
- Sr. presidente, parece-me que o principal já foi apre
ciado, votamos todo o Titulo. Penso que seria de boa po
lítica - na medida em que os integrantes da Comissão de
Sistematização entenderam que devem fazer acordos com
relação ao próximo título a ser votado - a Mesa tomar
a decisão de suspender esta sessão.

Existe uma preocupação pertinente, até porque a im
prensa, amanhã, poderá explorar a decisão da Mesa. Só
há duas saídas: ou os Constituintes voltam ou os colegas
aqui presentes que pediram destaques os retiram agora
para apresentá-los depois, em plenário. Não se justifica
vários de nós aqui permanecermos, porque também te
mos milhões de coisas para fazer nesta Casa, inclusive
acordos para o próximo titulo. Estamos tentando votar,
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mas percebemos que não há quorum e, assim, não há sig
nificação em contínuar.

Eu, particularmente, não estou interessado em pres
tar contas à imprensa, em ficar sentadinho como um me
nino bonzinho, votando temas que não vão ser aprovados
porque a maioria dos Constituintes está ausente.

Peço a V. Ex.a, primeiro, que 'Pergunte aos companhei
ros 'que têm destaque se estão dispostos a retirá-los; se
gundo, que tente dar um prazo de cinco ou dez minutos
para ver se os Constituintes voltam à Comissão de Siste
matização. Parece até que 'estamos num fim de festa, ou
seja, o principal já foi votado ,e agora estamos obedecen
do a um horário preestabelecido, que não tem mais sen
tido.

oostaría, portanto, que V. Ex.a propusesse ao Plená
rio ou a retirada dos destaques ou um prazo para os Srs.
Constituintes voltarem à sessão, aproveitando a oportu
nídade para fazer um apelo às Lideranças do PMDB. Não
é possível que um partido com 49 representantes nesta
Comissão tenha hoje tão poucos aqui presentes. Acho que
não 'está na hora de fazermos figura para a imprensa. Se
não temos maís o que fazer, devemos ir para os gabinetes
e fazer outras coisas - assim ganharíamos mais tempo
e poderíamos fazer polítíea.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - As observa
ções do Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, proceden
tes e sensatas, sempre encontraram apoio na tradição
parlamentar, o que infelizmente posso comprovar, ao
apelar para a minha memória pessoal. Quando não há
número, não há sessão. Se o quorum requerido está im
possível de ser :preenchido, desaparece a possibilidade de
haver sessão, mas só poderemos encerrá-la se realmente
não obtivermos número. Temos de tomar providências
para refazer o quorum. Estou tão preocupado quanto V.
Ex.as com o abuso que estão praticando os companheíros
ausentes, porque além de não estarem trabalhando estão
Impmglndo aos presentes uma inação vexatória.

SuspendeJ.1ei a reunião por 10 minutos, se V. Ex.as o
permitirem, e às 17h e 50 minutos encerrarei a sessão se
persistir a falta de número, como se fazi,ae se faz nas
salas parlamentares. Dentro de dez minutos, então, será
decidido se proseguiremos os nossos trabalhos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Pela ordem,
Sr. Presidente. Seria suspensa a reunião para iniciarmos
somente amanhã, em nova convocação?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não. Haven
do número regimental eu reabro a reunião daqui a dez
minutos.

O SR. ,CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, a única maneira de saber se há quorum ou não
é fazer a verificação. Por quê? Simplesmente porque os
colegas progressivamente se ausentaram, na medida em
que as matérias não eram votadas. A experiência, já de
monstrada na Comissão de Sistematização, é que o quo
rum vai sendo ampliado na medida em que as matérias
vão sendo votadas.

Por um infortúnio ou qualquer outro fato curioso
ocorrido com o constituinte Gerson Peres, o tema pen
dia, em certo sentido, até para a galhofa, Daí, aqueles
Constituintes que tinham outros afazeres deixaram o local
de reunião da Comissão de Sistematização.

Acredito que a providência correta a ser tomada seja
inversa à pretendida. Estamos votando destaques indivi
duais, aqueles que não fazem parte dos acordos de lide
ranças e que certamente são destaques importantes para
aqueles que os ofereceram.

A meu ver, Sr. Presidente, decisão mais acertada se
ria prosseguir a votação. O constrangimento é daqueles
que estão ausentes, porque não estão cumprindo ou as-

sumindo a responsabilidade de votar as matérias. Não po
demos desprestigiar aqueles que estão aqui presentes, por
que seu comparecimento até o momento significa inten
ção de votar as matérias destacadas e que constam da
pauta. Portanto, peço a V. Ex.a que reavalie sua decisão
e, ao invés de suspender a sessão, coloque as matérias
em votação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Lamento não
poder atender a V. Ex.a, porque a decisão já estava to
mada. Vou esperar mais 5 minutos e, verificada a ausên
cia de quorum, suspenderei a sessão.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, antes que V. Ex.a o faça, desejo, a título
de reclamação, deixar inscrito nos Anais da Assembléia
Nacional Constituinte, através da Comissão de Sistema
tização, o comportamento - que me parece profunda
mente aético - de certas lideranças, que realizam os seus
acordos, aprovam as matérias sobre as quais lhes convém
realizar esses acordos sem ouvir os seus liderados, e de
pois de serem esses acordos realizados se ausentam do
plenário e negam número para o prosseguimento das
votações. Conseqüentemente, como lembrou o nobre re
presentante pelo Estado do Rio de Janeiro, os destaques
que haviam sido apresentados e estão alinhados na pla
nilha para votação serão, lamentavelmente, sacrificados.
É um comportamento que se me afigura profundamente
irregular, o das lideranças desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obri
gado.

Concedo a palavra ao Constituinte Adolfo Oliveira,
pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, pela ordem. G<>staria de assinalar - e imagi
no que V. Ex.a terá prazer em ouvir - que a Comissão
de Sistematização tem sido exemplar no seu trabalho. Te
mos tido aquí, permanentemente, uma freqüência eleva
díssima, um percentual que jamais se alcançou em qual
quer Comissão, ou no plenário da Câmara ou do Senado.
Temos tido, aos sábados e domingos, a presença de oiten
ta e tantos, noventa e até noventa e três participantes
nos trabalhos, e assim tem acontecido sempre.

Esta falta de quorum agora, que é evidente e osten
siva, não importa, absolutamente, em qualquer desinte
resse, em qualquer omissão em seu trabalho por parte dos
integrantes da Comissão de Sistematização. Acontece que

~~in0~:~iz~~a7~~:st~~~~~, ~~~tofo~~~t~~~o~e:~ereâ~~~~'
até o final. Foram todos eles apreciados. Agora, existe~
o.utros pedidos de preferência e de destaques, mas pra
tlC~ente todos se atritam com o que já foi resolvido,
razao por que os representantes se estão preparando para
os debates do Título VIII, que começarão amanhã às 9
horas da manhã. '

É essa a explicação. Não há desinteresse nem falta
de apreço aos colegas. Não há nada disso. O que há é a
vontade de cumprir o dever, o que esta Comissão tem
feito, até agora.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Desejo ma
nifestar minha solidariedade, quanto às considerações aqui
produzidas pelo nobre Constituinte Adolfo Oliveira. Sou
testemunha e também participante do considerável esfor
ço que esta Comissão vem desenvolvendo em todas as eta
pas de seu trabalho. Não há qualquer Comissão do Con
gresso que esteja trabalhando mais do que nós. Tenho
a impressão de que raras Comissões do Congresso, no pas
sado, terão trabalhado tanto quanto nós. Isso tudo repre
senta orgulho, satisfação e até emoção para os que ocupam
cargos na Mesa. Só temos a agradecer profunda e humil
demente aos que se esforçam para produzir um trabalho
que tem provocado a atenção de toda a Nação. O país está
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atento aos trabalhos da Comissão: as publicações da im
prensa, as exibições de rádio e televisão, os debates havi
dos em várias associações - muitos contra, muitos a fa
vor, mas sempre a nosso respeito. A opinião pública na
cional está hoje muito mais centralizada nos trabalhos
da Comissão do que no de qualquer outra entidade poli
tica nacional. Isto aqui é uma espécie de grande jogo de
futebol que todo mundo está acompanhando.

Acho que devemos respeitar a Oomíssão, compreen
der os motivos que tenham levado os ausentes a assim
proceder e suspender a sessão, para que prossiga amanhã,
às 9h.

Antes, porém, concedo a palavra ao Constituinte Paulo
Ramos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, acredito que V. Ex.a não tenha competência re
gimental para suspender a sessão, havendo matéria a ser
votada, sem fazer verificação de quorum.

Quero dizer a V. Ex.a, a bem da verdade, que as pa
lavras proferidas pelo Constituinte Adolfo Oliveira, na
integra, merecem algum reparo, visto que temos muitas
matérias aditivas a serem votadas que não confrontam
com nada que já foi apreciado. Por outro lado, existem
também matérias a serem votadas que abordam artigos
sequer apreciados no acordo de Lideranças, que contou
com a nossa concordância, com a concordância dos mem
bros da Comissão de Sistematização. É claro que todos os
membros desta Comissão reconhecem o esforço que nela
vem sendo desenvolvido. Infelizmente, porém, o Constituin
te Adolfo Oliveira diz que as emendas já foram votadas,
certamente porque as por S. Ex.a destacadas fizeram parte
do acordo de Lideranças. No entanto, muitos Constituintes
que estão nesta Casa pela representação expressiva do
voto popular e que não tiveram suas emendas incluídas
no acordo de Lideranças, quando desenvolveram grande
esforço para que, havendo tempo, fossem votadas as pre
ferências. E tempo há. Acredito que suspender a sessão
sob a alegação de falta de quorum será mais uma desmo
ralização, não para a Comissão de Sistematização, mas
para todo o conjunto da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Eminente Pre
sidente, hoje termina o prazo para votação do título que
ora estamos apreciando. A não ser que V. Ex.a queira mo
dificar o calendário estabelecido, temos que prosseguir
esta sessão até a hora marcada, finda a qual, aí sim, as
emendas estarão prejudicadas. Não estou dizendo novi
dade alguma. Permite-me apenas lembrar a V. Ex.a esse
pequeno detalhe. Amanhã já estal1emos, pelo calendário
aceito por esta Comissão, no Título VIII. Não vejo como
suspender a sessão agora.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vou proce
der à chamada, de acordo com a solicitação do Constituin
te Paulo Ramos. Assim, constatada a ausência de quorum,
terei condições de encerrar a sessão, sem provocar qual
quer dúvida.

Proceda-se à chamada,
O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.

Presidente, tem havido vários acordos de Liáerança. Su
geriria a V. Ex.a que começasse chamando as Lideranças
do PMDB 'e do PFL, a fim de que ficasse caracterízado
quem 'está tentando boicotar os trabalhos da Comissão
de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não há pos
sibilidade de fazê-lo, em face da informação da Mesa de
estabelecer preferências na chamada. A chamada é feita
de acordo com a norma 'e a existência da documentação
concernente.

Proceda-se à chamada nominal.

(Procede-se à chamada nominal)
O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.

Presidente, pela ordem,
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Nobre Cons

tituinte, estamos em !processo de verificação de quorum.
O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.

Presidente, já há quorum para o prosseguimento desta
reuníão.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO TÁVORA - Sr.
Presidente, já foi constatada a presença em Plenário de
47 membros desta Comissão. Portanto, está atendido o
quorum mínímo para o prosseguimento da reunião. Não
há pois necessidade de termínarmos a chamada.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.
Presidente, era nesse sentido que gostaria de levantar
minha questão de ordem. Não se faz mister proceder-se à
chamada até o fim.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Se já foi
obtido quorum mínimo 'e os Srs. Constituintes concordam
em que não se continue a proceder à chamada, vou con
tinuar com a reunião.

Concedo a palavra à sra. Constituinte Abigail Feitosa,
para sustentar o destaque.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, o objetivo do destaque para esta emenda já
foi alcançado ontem com a aprovaçâo da emenda do
Constituinte Fernando Santana. De modo, Sr. Presiden
te, que estou muito contente e, por isso, retiro meu des
taque. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A nobre
Constituinte retira o pedido de destaque para a emenda.

Sobre a mesa 'requerimento de 'Preferência para vo
tação do Destaque n.> 5.636, de autoria do nobre Consti
tuinte José Ignácio Ferreira, relativo à Emenda ES
32513-2.

Em votação a preterêncía, (Pausa)

Aprovada.
Está prejudicado o destaque pela ausência do reque

rente.
SobJ.'e a mesa requerimento de preferência para .a vo

tação do Destaque n.O 06370/87,do nobre Constituinte José
Dutra, relativo ao § 3.0 do art. 195.

Em votação a IPref'erência. {Pausa}

Aprovada.
Prejudicado o destaque pela ausência do requerente.

Destaque n,v 6327-87 - Emenda n.? lP
02005-1, da Sra. Abigail Feitosa, "que modifica o
art. 365, caput do Projeto de Constituição (art.
196, eaput do Substitutivo n.O 2)". (446.a votação>

Em votação o Destaque n.o 6327, da nobre Constituin
te Abigail Feitosa, relativamente à Emenda n.o 2.005.
(Pausa)

Aprovada a preferência.

Tem a palavra a nobre Constituinte Abigail Feitosa
para encaminhar a votação.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, em reunião realizada aqui,
em Brasília, os Secretários de Transportes dos Estados
chegaram à conclusão de que uma convulsão social pode
começar dentro de um ônibus. Os transportes coletivos,
Sr. Presidente, são de 'Péssima qualidade. As empresas di
zem que não conseguem renovar a sua frota; o preço da
passagem fica dificil para a grande massa de trabalha-
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dores. O fato é que o preço das passagens aumenta cons
tantemente e não se recupera a frota de ônibus. Dizem
os trabalhadores que existe até um 'caixa 2. Esta informa
ção não chega ao conhecimento do povo. O transporte
coletivo nas grandes Capitais é inviável, esta é a verdade,
As pessoas fazem sacrifícios :para comprar um carro, por
velho que sej a, porque é impossível usar o transporte co
letivo nas Oapitais. Na minha cidade já houve até quebra
quebra. Quem não se lembra da depredação de centenas
doe ônibus em Salvador? Esse quadro deverá repetir-se
pois não há horário certo e a qualidade dos carros é pés':
síma, Os trabalhadores das empresas de ônibus se quei
xam dos horários de trabalho.

Minha proposta é no sentido de que seja feita a esta
tização dos transportes coletivos, porque não é [usto que
as preíeíturascontínuem subsidiando as empresas de ôni
bus, para que elas possam faturar. No momento em que
esta Assembléia Nacional Constituinte se encontra num
alvoroço para prrvatízar tudo, defendo a estatização do
transporte coletivo como bem essencial da população, De
fendo também a estatízacão do setor de telecomunícacões.
Não é jousto que o Sr. Roberto Ma'l'inho faça a eaoeça de
todo mundo. O Poder Público tem que estatizar também
as telecomunicações. O Governo deVe intervir. Hole, o
quarto pod'er é a televísão. Até na roça, nos recônditos
mais distantes, o Sr. Roberto Marinho consegue "fazer a
cabeça" das pessoas. Estou em guerra, porque acho que
não é possível que este País 'se dobre ao que a Globo di
vulga.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, a minha
proposta é no sentido de que se faça a estatização tam
bém do setor de telecomunicações.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Para enca
minhar contrariamente, tem a palavra o nobre Consti-
tuinte Francisco Dornelles. .

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, a ilustre Cons
tituinte Abigail Feitosa propõe seja estabelecido o mono
pólio do Estado no transporte, na energia elétrica, na
água, no saneamento básico, telecomunicações e rádiodi
fusão. Entendo que não tem nenhum sentido abrangermos
as situações em que ocorra o monopólio do Est3ido. Não há
sentido em se estabelecer monopólio do Est3ido em trans
portes municipais, transportes interestaduais e transpor
tes aéreos.

A ilustre Constituinte fala da televisão. Vamos admi
tir o que seria o monopólio do Estado na televisão, em
que só o Estado, da maneíra que desejasse, fizesse cair
sobre toda a sociedade a posição daquilo que bem lhe
conviesse.

Pelos motivos já manifestados, entendo que não deve
mos estender o monopólio do Estado. Por esta razão, peço
que o voto seja contrário à emenda da ilustre Constituin
te Abigail Feitosa.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre R-elator.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Constituintes, sem embargo da estima que
temos pela eminente Constituinte Abigail Feitosa, não é
de ser aceita a sua em-enda. Imaginem V. Ex.as o que
seria a balbúrdia, se unicamente se incumbisse ao Estado
a prestação de serviços públicos de transporte, energia
elétrica, água, saneam-ento básico, tel-ecomunicações e ra
diodifusão. De que tamanho não ficaria essa máquina
estatal, que já é gigantesca?

Somos radicalmente contra. É uma tentativa de esta
tízaçâo de setores que podem ser ocupados em parte ou
totalm-ente pela iniciativa privada. Nosso parecer é contra.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Celso Dourado, Cristina
Tavares, Fernando Gasparian, Fernando Lyra, Francisco
Pinto, José Paulo Bisol, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima
Filho, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Antonio Mariz
Chagas Rodrigues, João Natal, José Carlos Grecco, Mir~
Teix-eira, Rose d-e Freitas, Vicente Bogo, Vilson Souza
Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Lui~
Inácio Lula da Silva, Plinio Arruda Sampaio, Aldo Aran
tes, Rob-erto Freire e Beth Azize. Votaram NÃO os Senho
res Constituintes: Egídio Ferreira Lima, João Calmon,
José Freire, Nelson Carneiro, Renato Vianna, Theodoro
Mendes, Virgildásio de Senna, José Costa, Márcio Braga,
Afonso Arinos, Alc-eni Guerra, Eraldo Tinoco, Francisco
Benjamim, Francisco Dornelles, José Santana de Vascon
c-ellos, Luís Eduardo, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti,
Annibal Barcellos, Valmir Campelo, Antônio Carlos Kon
der R-eis, Darcy Pozza, Gerson Per-es, Jarbas Passarinho,
Virgílio Távora, Adylson Motta, Francisco Rossi, Sólon
Borges dos Reis e Afif Domingos.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 28 Constituintes;
votaram NÃO 29 Constituintes. Total: 57 votos. O Des
taque foi prejudicado por falta de quorum qualificado.

Sobre a m-esa requerimento de pref-erência para o
Destaque n.o 1857, referente à Emenda n.O 30837, do Cons
títuínte Oswaldo Lima Filho.

Em. votação. (Pausa)

Aprovada.
O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL 

Sr. presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a

a palavra.
O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL 

Sr. Presidente, uma vez que o propósito claro das Lide
ranças, principalmente do PMDB e do Pli'L, é de esvaziar
esta sessão, isso talvez venha a calhar, por uma questão
de ordem que vou levantar para V. Ex.a

Levantamos aqui há 90 dias uma questão d-e ordem
relativa aos abusos da Autolatina, um cartel ínternaeíonal
que desrespeitou as leis deste País. despediu 12.500 em
pregados, sem que se tomasse qualquer providência.

Hoj-e estamos numa sessão morna, qu-e não vai dar
resultado algum diante de uma clara intenção que existe
nesse sentido.

Quero chamar a atenção desta Casa ~ mesmo estan
do na Comissão de Sistematização, isso não quer dizer
que vamos abandonar as preocupaçõ-es com o que está
sucedendo no País - para este assunto que vou abordar
porque daqui a três dias, possivelmente cinco, estaremo~
votando um dispositivo que trata da acão danosa das
madeireiras e das mineradoras nas terras dos índios.

Hoje o Jornal do Brasil traz uma notícia da maior
gravidade, qu-e é a s-eguinte:

"O Presidente da Funai, Romero Jucá Filho
apesar de dírígír uma ínstítuíção responsável pel~
defesa dos mteresses Indígenas, assinou, em se
tembro deste ano, um contrato com a Mehl Flo
restal da Amazônia Ltda. que favorece a madei
reira e lesa as comunidades indíg-enas do vale do
Guaporé (Rondônia)."

O .subterfúgío usa:d? fO! um, co?trato de permuta, que,
P9r leI" ~lSpensa de Iíeitaçâo pública, mas não d-e avalia
çao previa, No entanto, com a extração de 12 mil metros
cúbicos de mogno, cedro e cerejeira a MehI Florestal
p0,Slerá obter, na pior qas hipóteses, a' quantia de 33 mí
lh?€s de cruzados. Dara, em troca, aos índios, um jipe e
dOIS tratores.
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Veja V. Ex.a o que está acontecendo neste País: uma
irresponsabilidade, um estelionato, porque, na verdade, é
a mesma prática antiga em que se dava miçangas aos
nossos índios em troca da sua dízlmação, da sua falta de
liberdade, a troco da própria independência deste País.

Criou-se uma Comissão Parlamentar de Inquérito
para verificar a invasão da Amazônia e descobriu-se um
exército de Brancaleone entre os católicos austríacos que
manifestaram preocupação com o que estava acontecendo
com os índios. Naturalmente, entre os personagens cita
dos há dois ou três estelionatários, e um deles é o Presi
dente da Funai, que dá jipe a troco de 12.500 metros
cúbicos de mogno, mesmo estando proibido de fazê-lo.
Ele passou através do filtro legal, mas não do filtro mo
ral, fazendo permuta a troco de um jipe e dois tratores.

Isso está acontecendo neste País todos os dias, todas
as horas.

Estamos requerendo uma Comissão Parlamentar de
Inquérito sobre essa matéria porque, em vez de nos preo
cuparmos com os invasores austríacos da Amazônia, temos
de fazê-lo com relação a esse assalto descarado, cínico,
essa impostura que está acontecendo neste País, enquan
to estamos aqui sem ter sequer oportunidade de verificar
o que está acontecendo com nossos índios e nossas riquezas.

Sr. Presidente, elaborei hoje um requerimento, o qual
encaminharei com pouca esperança, porque o Presidente
daquela Comissão tem postergado todas as reuniões, ape
sar de o relatório da maioria da Comissão já ter-se con
cretizado, no sentido de saber quantos contratos dessa
natureza foram firmados por um indivíduo que ocupa a
Funai, chamado Romero Jucá, que não tem idoneidade
e está entregando essas riquezas a companhias inter
nacionais.

Sr. Presidente, como podemos assistir, sem indigna
ção, tranqüilos, ao que está acontecendo com nossos
índios? Daqui a cinco dias vamos votar - portanto, creio
que é pertinente - se por acaso as Lideranças não se
perderem nessas manobras de pequena monta que visam
a evitar maior participação.

Dizem que não temos tempo de votar adequadamente
os dispositivos da nova Constituição. Onde estão as Lide
ranças do PMDB e do PFL? Se estamos tão oprimidos
pelo tempo, é porque não se quer que o povo participe
assim como os Parlamentares também estão impedidos
de participar.

Mas essa manobra talvez nos dê a oportunidade de
gritar aqui: onde está o partido que permite esse assalto

contra as riquezas minerais? Onde estão esses protestos
de democracia, de período de transição?

Na verdade, está se assistindo a um tipo de manobras
com a conivência da maioria do Partido do Governo,
através de um político menor, um político que não tem
grandeza, que se chama José Sarney, o mesmo Sarney
que já conhecemos de longa data. Pergunto a este Ple
nário o que está acontecendo neste País, apesar de existir
uma Comissão Parlamentar de Inquérito. É o registro que
gostaria de fazer.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem para também
fazer um registro.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Sr. Presidente, Sras. e srs, Constituintes, há informações
de que os Estados Unidos, hoje, decidiram retaliar o Brasil
em virtude da nossa decisão de procurarmos uma capaci
tação tecnológica, sobretudo por conta da chamada Lei
de Informática, aprovada por unanimidade pelo Congres
so Nacional. Consciente da importância das tecnologias

de ponta no desenho do século XXI, o governo dos Esta
dos Unidos tem insistido, através de canais diplomáticos
e de sanções econômicas - e agora através de sanções
também políticas - em retaliar o Brasil procurando inti
midar-nos. Tem sido de grande importância a posição do
ex-Ministro da Ciência e Tecnologia, Renato Archer, por
entender S. Ex.a e aqueles que trabalharam nesta Casa
para a aprovação da Lei de Informática que o domínio
nesse campo da tecnologia levará o País às portas do
século XXI com alguma chance de pertencer ao clube
dos que dominam o poder. É natural que os Estados Uni
dos façam essa retaliação, porque para uma potência como
aquela, incomoda o fato de que outro país detenha essa
tecnologia e outras - o Brasil avança paulatinamente,
como na área da química fina e dos novos materiais.
Isso significará uma ameaça não agora - temos cons
ciência disso - mas no século XXI.

Se é natural que os Estados Unidos procurem se
defender exercendo um protecionismo às suas empresas,
queria que esta Assembléia Nacional Constituinte, que
votará amanhã o Título VII, onde estão inseridos os Capí
tulos "Da Ciência e Tecnologia" e "Das Comunicações",
tivesse consciência - e conheço a posição do nobre Rela
tor Virgílio Távora - de que o protecionismo é um me
canismo que qualquer país pode adotar legitimamente.
Adotar legitimamente o protecionismo temporário, que
constitui a reserva de m-ercado, é um direito que a nós
assiste, é uma soberania que pertence a nós, brasileiros,
e não pode ser encarado nesta Assembléia como um pro
cesso de xenofobia.

Sr. presidente, feito esse registro, conclamo a Assem
bléia Nacional Constituinte, os homens e mulheres que
amanhã votarão o Capítulo "Da Ciência e Tecnologia"
para atentar para o fato de que a medida. dos Estados
Unidos da América do Norte, adotada hoje, vai ao encon
tro dos interesses geoeconômicos e políticos daquele país.
E está claro que os nossos interesses não são sempre os
mesmos. O que é bom para os Estados Unidos necessa
riamente não é bom para o Brasil.

-Muito obrigada.
O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO

Sr. Presidente, .havía solicitado destaque relativo à emen
da de minha autoria cuja preferência foi concedida, mas
reconheço que o caput do artigo já foi atendido com a
emenda de autoria do Constituinte Luiz Salomão, que cor
rigiu as deficiências existentes no texto do Projeto Cabral.

Quanto ao § 3.0 , com preferência justificada pelo ílus
tre Relator, Constituinte Virgílio Távora, verificou-se que
o mesmo havia sido objeto de rejeição numa emenda ante
rior, razão pela qual retiro o destaque apresentado a V. Ex.a
Quero salientar que a emenda visava a objetivo que me
parece atendido, no sentido da defesa das jazidas míne
rais "brasileiras, hoje espoliadas por multínaoíonaís.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O nobre
Constituinte retira o destaque.

Concedo a palavra ao Constituinte Luiz Inácio Lula
da Silva.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA SIL
VA - Sr. Presidente, há meia hora levantei questão de
ordem mostrando preocupação com o esvaziamento da
Comissão de Sistematização e propondo a V. Ex.a que fi·
zesse uma verificação de quorum. Essa verificação foi feio
ta, constatando-se a presença de cinqüenta e poucos Cons
tituintes. Mas percebemos que muitos companheiros vie
ram apenas para dizer "sim" na votação, com a preocupa
ção de que seu nome não constasse nos jornais de amanhã
como ausentes. Mas, na primeira votação que se seguiu à
verificação de quorum, apenas dez titulares votaram pelo
sistema eletrônico, tão reclamado aqui durante três meses.

Ora, o que está acontecendo concretamente? Temos
várias emendas importantes que não entraram na prefe-
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rência das Lideranças e esses companheiros têm todo
o direito de defender suas emendas. Entretanto, o que se
está repetindo já há três votações? Como são necessários
47 votos para aprovar uma emenda, temos percebido que
o resultado das votações não ultrapassa a 30 votos favo
ráveis ou 30 votos contrários. Então, ficaremos aqui, ci
dadãos eleitos para elaborar uma Constituição e queren
do prestar contas a não sei quem, brincando de votar essa
Constituição.

Queria chamar a atenção dos companheiros que têm
propostas: ou retiramos nossas emendas e as reapresenta
mos em Plenário ou não será mais possível ficarmos aqui.
Quero dizer que me retirarei sem nenhuma preocupação,
porque não posso mais suportar essa brincadeira de vo
tar. Estamos brincando de votar. Sabemos que não haverá
resultado nenhum, pois nada mais será aprovado, porque
não haverá quorum de 47 membros para nenhuma pro
posta. Em nome da boa imagem da Comissão de Sistema·
tização ficamos aqui. Mas agora comunico que vou me
retirar. E aos companheiros presentes, Plínio Arruda Sam
paio e José Genoíno, que é suplente, sugeriria que fizesse
o mesmo: que se retirassem do Plenário, porque isso é
brincar de votar. E ninguém pode acusar o PT de, em
algum momento, deixar de ter dois votos durante os tra
balhos da Comissão de Sistematização. Mas, a partir de
agora, por considerar que o processo de votação passa
a ser uma brincadeira, vou fazer coisas mais importantes
lá fora.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Acolho com
pesar a decisão de V. Ex.a, mas a compreendo perfeita
mente.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.
Presidente, as emendas constantes da planilha deveriam
ser submetidas à votação agora, pois foram objeto de des
taque e de pedido de preferência, este assinado por dez
membros da Comissão, na forma regimental. Pergunto a
V. Ex.a se as emendas que não venham a ser apreciadas
hoje irão ou não automaticamente à votação no Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte. Peço a V. Ex.a que
esclareça esta questão.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Sr. Presidente, queria apenas deixar registrado
que hoje houve várias reuniões de lideranças tendo como
objetivo encaminhar questões relativas às votações que
iremos ter pela frente, razão pela qual muitos líderes não
estão presentes. Estamos nos desdobrando, correndo de lá
para cá para tentar atender a uma ou outra votação, no
sentido de que tudo flua com rapidez. Não há outra ín
tenção.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Sr.
Presidente, insisto na minha questão, no sentido de que
V. Ex.a esclareça se essas emendas a que me referi irão
ou não automaticamente à votação no Plenário da As
sembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - De acordo
com as decisões de Lideranças, § 7.°, estão fixados prazos
determinados para votação de cada título, findos os quais
os destaques remanescentes serão encaminhados ao PIe·
nário da Assembléia Nacional Constituinte, nos termos do
parecer do Relator, passando-se ao título seguinte.

Logo, a resposta à informação solicitada está nas
normas assentadas pelos Líderes, isto é, findos os prazos

determinados para a votação de cada título, os destaques
remanescentes serão encaminhados ao Plenário da Assem
bléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, peço a palavra para fazer um registro.

Durante o pronunciamento do Sr. Chagas Ro
drigues o Sr. Afonso Arinos, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Brandão Monteiro, Segundo-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Egídio Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, a Comissão de Sistematização vem se reu
nindo com assiduidade e freqüência notáveis, realizando
até três sessões por dia, reunindo-se aos sábados e domino
gos, Desde segunda-reíra, de acordo com o cronograma oro
ganizado pela Mesa, votamos o capítulo da Ordem Eleonô
mica e superamos as questões fundamentais referentes a
esse assunto.

É natural que neste final de sessão, depois de dias
e dias exaustivos, haja uma queda na presença dos Cons
tituintes, até porque constituímos uma Casa política, não
nos sendo possível apenas debater e votar ininterrupta
mente. Precisamos de tempo para nos reunir, para refle
tir e para discutir. Daí porque a ausência da muitos ago
ra. Não vejo qualquer dano aos nossos trabalhos se não
conseguirmos número para votar o restante dos desta
ques, até porque, por decisão da Mesa da Constituinte,
serão eles remetidos para o Plenário.

Constatada a evidência de que não há número, pode
rá V. Ex.a, com a consciência tranqüila, dar por encerrada
a sessão. Iniciaremos amanhã a votação do capítulo da
Ordem Social.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CANDIDO - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

Integramos, como membro efetivo, a Subcomissão de
Princípios Gerais de Ordem Econômica, que tratou do
subsolo, e como suplente a Comissão de Ordem Social.
Temíamos exatamente que acontecesse isto: esta Comis
são, ao tratar de assunto essencial, esvaziar-se, em razão
de grande parte de nossas atividades até aqui desenvol
vidas ter não diria deixado de considerar o essencial, mas
por ter apreciado muita coisa trivial.

Uma modificação da ordem social numa sociedade só
é feita quando se mexe no modelo econômíco com uma
nova visão. É lamentável que a grande maioria: dos mem
bros da Comissão de Sistematização não se faça hoje pre
sente para votar algo essencial. Tivemos muita paciência
até agora Sr. Presidente. Temos de fazer um desabafo
nesta hora, para não passarmos por omissos neste mo
mento histórico em que vivemos hoje. Tínhamos um pedi
do de preferência encaminhado por dez Constituintes da
Comissão de Sistematização para apreciação de uma emen
da que trataria do disciplinamento do capital internacio
nal com relação à matéria in natura, ou seja, a exporta
ção dos nossos minérios. Não é possível entregar ao es
trangeiro nossas jazidas minerais a preço de cruzados
sem reajuste em dólares, e não podermos hoje aprecia~
uma proposição que, tenho certeza, seria aprovada. E isso
por irresponsabilidade dos que, volto a dizer, não encara
ram com dignidade o que deveria ser a sua participacão
na Comissão de Sistematização. A propositura estabela"cia
que 50% da matéria in natura, dos minérios extraídos no
País, seriam industrializados em território nacional. Ape
nas 50%, e vimos - como estamos assistindo - o plená
rio da Comissão de Sistematização esvaziado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Raquel Cândido, faço um apelo a V. Ex.a para en
cerrar suas considerações.
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A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CANDIDO - Não
vejo o porque da irritação de V. Ex.a se sequer tive direi
to de defender minha proposição. Tenho o direito de fa
zer meu desabafo, porque se tratava de uma matéria de
grande importância.

Finalizo, lamentando profundamente que uma matéria
como essa não tenha tido oportunidade de ser votada ou
sequer debatida na Comissão de Sistematização. Queira
Deus eonsígamos levar essa matéria à apreciação do Ple
nário, quando todavia necessitaremos de duzentos e oiten
ta votos para encaminhar, ou quem sabe até para votar
a questão. Lamento profundamente esse fato e não me
poderia calar diante disto. Congratulo-me em especial
com o Constituinte Lysâneas Maciel que fez uma expla
nação a respeito daquilo a que acabo de assistir em Ron
dônia, com a instituição de um caixa 2, pelo Governo do
Estado, do PMDB, para contabilizar os ganhos que, numa
socíedade com o Sr. Romero Jucá, Presidente da Funai,
está tendo em razão de uma política entreguísta que está
adotando, consistente em autorizar, para a derrubada das
matas da Amazônia.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Raquel Cândido, informe a V. Ex.a que não estou
irritado. Aliás, a Mesa está sendo extremamente liberal
com V. Ex.a pois não levantou uma questão de ordem. Há
pouco pedia-me que não permitisse as pequenas comuni
cações, pois queria votar sua emenda e, no entanto, V. Ex.a
acaba de fazer um "pinga-fogo".

Com a palavra o Constituinte Adylson Motta.
O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr. Pre

sidente, gostaria apenas de deixar registrado que, como
tem acontecido desde o início dos trabalhos da Comissão
de Sistematização, neste momento o PDS está com todos
os seus Constituintes em plenário: quatro titulares e dois
suplentes.

Destaque n.? 3258-87 - Emenda n.O ES-22364
0, do Sr. Eraldo Tinoco, "que suprime o art. 231
§ 1.0 do Substitutivo n.o 1 (art. 197 § 1.° do Subs
titutivo n.O 2)." (447.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o requerimento e preferência para o Destaque n.o
3258, do Constituinte Eraldo Tinoco. S. Ex.a está presente?

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Estou na
tribuna, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Desculpe,
mas V. Ex.a não respondeu à chamada, e normalmente
o Parlamentar só assoma à tribuna quando o Presidente
lhe concede a palavra. Nós ainda estamos votando a pre
ferência.

Em votação a preferência para o Destaque n.o 3258,
de autoria do nobre Constituinte Eraldo Tinoco. (Pausa)

Aprovada.
Em votação o Destaque n.v 3258, referente à Emenda

n.o 22364, que objetiva suprimir o § 1.0 do art. 197.

Com a palavra o Constituinte Eraldo Tinoco.
O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre

sidente. srs. Constituintes, apesar da circunstância de
um número tão pequeno de membros da Comissão, vamos
tentar o milagre da aprovação desta emenda, que não
trata de matéria política, nem de interesse partidário,
nem tampouco de qualquer aspecto ideológico. É uma
emenda que tem por objetivo evitar um verdadeiro colap
so no sistema energético brasileiro. O § 1.0 do art. 197
estabelece que a laí poderá atribuir aos Estados a con
cessão de uso de potenciais de energia elétrica existentes
no seu território, obedecidas as normas do artigo.

Srs. Constituintes, esta matéria está amplamente re
gulamentada em outros dispositivos constitucionais, senão

vejamos: o art. 22, que trata dos bens da União, no seu
item II, cita especificamente que:

"são bens da União os lagos, os rios e quais
quer correntes de águas em terrenos do seu do
mínio e que banham mais de um estado ou que
constituem limite com outros países, etc."

Ainda neste artigo, o item VII determina que:

"são bens da União os recursos minerais e os
potenciais de energia hidráulica."

Então, não há dúvida, quanto ao dispositivo constitu
cional, sobre a quem pertencem os potenciais de energia
hidráulica.

Mais adiante, o art. 23, que trata do problema das
competências da União, diz, no seu item IX, letra b:

"h) compete à União explorar diretamente ou
mediante concessão ou permissão, os serviços e
instalações de energia elétrica e o aproveitamento
energétíeo dos cursos dágua."

Então, a possibilidade de a União conceder a explo
ração da potenciais de energia elétrica e o aproveitamento
energético dos cursos dágua está perfeitamente caracte
rizada no art. 23, inciso IX, letra "b",

Por outro lado, Brs. Constituintes, este mesmo art. 23
diz, no seu inciso XVIII:

"XVIII - Compete à União instituir sistema
nacional de gerenciamento de recursos hídricos
e definir critérios de outorga de direitos de seu
uso."

Então, no seu § 1.0 do art. 197, diz que esta concessão
pode ser feita por lei aos Estados. Não 'está proíbída a
concessão da exploração energética pelos Estados. En
tretanto, chamo a atenção do pequeno número de Cons
tituintes aqui presentes para o seguinte fato: se esta
concessão for genérica em lei, o que poderá ocorrer com
o aproveitamento energético no P.aís? Um Estado "B",
tendo esta concessão genérica, resolve aproveitar um
curso de água sem se importar com o que ocorrerá a
[usante ou a montante deste potencial. Esse aproveita
mento inadequado poderá estar prejudicando um poten
cial maior em outro Estado, através do fenômeno que os
engenheiros chamam de afogamento. Não é nada maís
nada menos do que a Argentina fez ao protestar, à épo
ca da construção de Itaipu, pensando nos prejuízos que
este aproveitamento poderia provocar abaixo.

Srs. Constituintes, se o art. 23 declara que a União
pode conceder aos Estados e que, no item XVIII, cabe
à União instituir um sistema de gerenciamento de recur
,sOB hídricos, definindo critérios de outorga de direito de
seu uso, nada mais [usto que a União exerça esse direito
caso por caso, examinando potencial por potencial de
'energia para que o sistema energético nacional possa ter
o melhor uso.

Concluo: se os dispositivos anteriores mencionados
por mim - e peço a compreensão do Sr. Relator já que
sua opinião é fundamental nesta matéria - estabelecem
que 'essa concessão não trará prejuízo ao Estado que
tendo um potencial aproveitável poderá ter essa conces
são, é inteiramente inadequado o que estabelece o § 1.0
do art. 197.

Por isso, Srs. Constituintes, peço a aprovação da su
pressão desse § 1.0 do art. 197. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
oradores inscritos.

Concedo a palavra ao Relator, que dará seu parecer
sobre a emenda destacada.

O SR. RELATOR (ViTgílio Távora) - Sr. Presidente,
sras, ,e Brs, Constituintes, sem 'embargo da brilhante
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oratória característica da ação do eminente Constituinte
Eraldo Tinoco, a Relatoria não pode dar parecer favo
rável. Quero chamar a, atenção não para os artigos que
S. Ex.a enumerou, mas para aquele que ele quer extir
par. Uma coisa é "a lei poderá ,atribuir aos Estados a
concessão de uso dos potenciais de energia elétrica exis
tente em seu território" e outra coisa é tia lei poderá
atribuir aos Estados a concessão de uso de potencial de
energia elétrica". Aí estão bem caracterizados os poten
ciais que a União pode realmente conceder.

Faço um apelo aos Sra. Constituintes. Como vamos
abrir mão disso? O Governo é que faria isso, pelo Exe
cutivo, enquanto aqui, através de lei discutida pelo Con
gresso Nacional, nós autorizaríamos a concessão do uso
de tal e qual potencial energético.

Por essas razões, muito a contragosto, temos que dar
parecer contra,

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Vai-se
proceder à chamada.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Aluízio Campos, João Calmon, Délio Braz, Christóvam
Chiaradia, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, José Tho
maz Nonõ, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Jonas Pinheiro,
Mozarildo Cavalcanti, Jarbas Passarinho, Adylson Motta,
Victor F3iccioni, Francisco Rossi, Joaquim Bevilacqua e
Sólon Borges dos Reis. Votaram NÃO os Senhores Cons
tituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andr,ade, Bernardo
CaJbral, Celso Dourado, Cristina Tavar,es, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Fran
cisco Pinto, José Freire, Nelson Carneiro, Nelton Frie
drich, Paulo Ramos, Severo Gomes, Slgmaringa Seixas,
VirgiLdásio de Senna, Aécio Neves, Chagas Rodrigues, João
Natal, José Costa, Miro Tei:x:eira, Rose de Freitas, Vicente
Bogo, Vilson Souza, Ricardo Fiúza, Enoc Vieira, Antônio
Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Virgílio Távora, Bran
dão Monteiro, José Maurício, Bocayuva Cunha, Plínio
Arruda Sampaio, José Genoíno, Aldo Arantes, Fernando
Santana e Beth Azize. ABSTENÇÃO do Sr. Constituinte
Oswaldo Lima Filho.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIúZA - Sr. Pre
sidente, lamentavelmente, cometí um equívoco. Sei que
não pode s-er retificado, mas, para que conste dos Anais,
meu voto seria "sim".

O aR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A de
claração de V. Ex.a constará dos Anais.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 17 Constituin
tes; votaram NAO 3,7 Constituintes; absteve-se de votar
1 Constituinte. Total: 55 votos. O Destaque foi preju
dicado por falta de quorum qualificado.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Joaquim
Bevílaequa,

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA 
Sr. Presidente, pedi a palav-ra para registrar a presença
do PTB com dois titulares, na Comissão de Sistematiza
ção, Constituintes Francisco Rossi, Joaquim Bevílacqua e
Sólon Borg-es dos Reis. Também, registro, com júbilo, a
volta do nobre Constituinte José Genoíno à nossa Co
missão. Evidentemente, isso s6 'Pode enriquecer o nosso
trabalho, Nós nos reíubtlamos, juntamente com o Cons
tituinte Plínio de Arruda Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE JARBAS PASSARINHO 
Concede-me S. Ex.a a palavra?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com
muita honra, concedo a palavra ao Constituinte Jarbas
Passarinho.

O SR. CONSTITUINTE JARBAS PASSARINHO 
Sou contra os que procuram fazer das nossas sessões um
;pinga-fogo. Há pouco, ouvi S. Ex.a, com a dignidade de
sempre, defender a Comissão de um ataque que nos foi
feito, como se estivéssemos aqui pouco zelosos em relação
ao nosso procedimento.

Agora, permita-me, Sr. Presidente, dizer-lhe: na ho
ra em que V. Ex.a. anunciou a rejeição de emenda por
falta de quorum é preciso que fique bem claro que o
quorum constitucional foi atingido.

Se não me engano, 55 Srs. Constituintes votaram. A
matéria foi preíudícada, porque não atingiu quorum nem
para rejeição, nem para aprovação, mas o quorum qua
lificado está presente nesta Casa. Desculpe-me V. Ex.a
se isto é apenas sxpleüvo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem
V. Ex.a razão. Na verdade, existe quorum para a conti
nuidade da sessão da Comissão de Sistematização. O que
não existiu foi quorum constitucional para aprovação ou
rejeição.

Está registrada a, !p'articipação de V. Ex.a. A Mesa
agradece a V. Ex.a o esclarecimento.

Em votação o requerimento de preferência para o
Destaque n.o 7610, relativo à Emenda 0.0 2894, do ilustre
Constituinte Christóvam Chiaradia.

Perguntaria ao nobre Constituinte Christóvam Chia
radia antes de votar a preferência, se mantém o seu
destaque, porque ele é ídêntíco ao destaque do Consti
tuinte Eraldo Tinoco, que nao logrou o quorum. consti
tucional.

O SR. CONSTITUINTE CHRISTóVAM CHIARADIA
- Sr. Presidente, realmente minha emenda é idêntica à
do Constituinte Eraldo Tinoco. Gostaria de vê-la votada
pelo Plenário, porque ela é de fundamental importância
para o sistema elétrico nacional. Entretanto, diante da
manifestação do Plenário e também da impossibilidade de
se alcançar quorum para a votação, eu desisto do destaque
e desejo que essa emenda seja encaminhada ao Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
agradece a V. Ex.a a compreensão.

Com a palavra o Constituinte Egídio Ferreira Lima.
O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA 

Sr. Presidente, o Partido Comunista do Brasil distribuiu
hoje Boletim a todos os Constituintes em que tece críticas
à posição assumida por mim na Assembléia Nacional
Constituinte. Quero dizer aos integrantes do PC do B que
só devo satisfação àqueles que votaram em mim e à so
ciedade brasileira. E quero dizer que há uma diferença
fundamental entre mim e os integrantes do PC do B; eles
são os senhores da verdade; não têm dúvidas, não se
afligem, vão dormir sem preocupações e acordam lépidos
pela manhã, são donos da verdade. Eu, ao contrário, sou
acometido de dúvidas, me questiono, acompanho o pro
cesso político, tenho consciência da dialética deste pro
cesso e de que não é fácil buscar uma solução para cada
decisão e para cada momento. O PC do B confunde dou
trina com projeto político, doutrina com ideologia; e eu
continuo sofrendo, administrando o processo dialético, as
contradições deste processo e acreditando na democracia
como um valor em si. Não dou mais importância às crí
ticas, mas estamos numa Assembléia Nacional Constituin
te e este fato, para o futuro, terá importância, e não que
ro que minha filha mais tarde tenha conhecimento dessa
publicação sem que saiba como se portou seu pai diante
do que nela diziam. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Pre
sidência entende a natural preocupação de todos os Srs.
Constituintes em função de, neste momento, o Plenário
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da Assembléia Nacional Constituinte não estar funcio
nando. Já está havendo profundas dificuldades com rela
ção ao quorum para a votação de diversos destaques. Por
isso, a Presidência apela aos Srs. Constituintes para que
se limitem à votação dos destaques relacionados, porque
vários Constituintes foram ao microfone para reclamar
a falta de quorum regimental e que por isso as suas ma
térias não seriam votadas. Se se continuar a utilizar a
palavra pela ordem - que não existe no Regimento, mas
que o costume consagrou - maiores dificuldades encon
trarão aqueles que estão com as suas preferências e des
taques para serem votados.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, para uma questão de ordem, ou pela ordem, como
a Mesa quiser.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Sr. Constituinte Aldo Arantes.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, o Constituinte Egídio Ferreira Lima teceu algu
mas criticas ao Boletim do PC do B, assim como o PC do B
fez criticas a S. Ex.a É claro que o nobre Constituinte tem
todo o direito de fazer criticas ao PC do B. Gostaria, no
entanto, de dizer a S. Ex.a que o PC do B não é o dono
da verdade, mas tem determinada orientação política,
e pautado por ela tem não só votado, mas também mani
festado opinião sobre tudo e a respeito de determinados
companheiros sobre os quais a expectativa popular era de
que tivessem uma posição mais combativa ao lado das
teses democráticas em casos concretos e importantes, mas
não tiveram. Então, são criticas fraternas que fazemos,
que fizemos e que mantemos com relação ao Constituinte
Egidio Ferreira Lima, porque era diferente a expectativa
que tínhamos da atuação do referido colega em torno de
algumas questões concretas que aqui foram colocadas.
Não fizemos críticas no vazio. O Constituinte Egídio Fer
reira Lima não entrou no mérito das críticas feitas pelo
PC do B. O que o PC do B criticou foi a posição que o
Constituinte Egidio Ferreira Lima e outros Constituintes
tomaram aqui em relação ao papel das Forças Armadas.
Consideramos que a manutenção do papel atual das For
ças Armadas é uma rendição às pressões exercidas pelos
militares sobre a Assembléia Nacional Constituinte.

Então, quero dizer que a nossa posição é política.
Não somos donos da verdade, mas temos uma posição a
defender. Consideramos que é algo natural, faz parte da
democracia fazer elogios e críticas aos nossos companhei
ros - e eles, obviamente, também terão todo o direito
de fazer os seus elogios e as suas criticas.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, peço a palavra. "

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte, V. Ex.a pediu a palavra pela ordem e fez
seu registro, propiciando, em conseqüência, a resposta do
Constituinte Aldo Arantes. Se continuarmos procedendo
dessa forma, vamos fazer não um pinga-fogo, mas um
ping-pong de opiniões. Constituinte Egídio Ferreira Lima,
gostaria que V. Ex.a encerrasse esse episódio falando pes
soalmente com o Constituinte Aldo Arantes. O episódio
está solucionado. O Plenário está consciente de sua posi
ção. Este é o apelo que fazemos a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA
- Sr. Presidente, deixe-me proferir apenas uma frase.
Não aceito o PC do B como juiz de meus atos e de meu
pensamento político.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - O juiz
não vai ser o PC do B, mas a opinião pública brasileira
e o Estado de Pernambuco.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Está
encerrado o episódio,

Quando tomamos aqui uma atitude liberal, as pessoas
não entendem que esse liberalismo ocorre devido à neces
sidade de todos se expressarem. Em determinados mo
mentos, não há canal para fazê-lo. Se não tivermos essa
compreensão, vamos prejudicar aqueles que requereram
preferência e querem que elas sej am votadas. Este é o
apelo final que fazemos, pois da próxima vez não mais
concederemos a palavra, sob qualquer pretexto, pela or
dem, porque não é regímental.

Há sobre a mesa requerimento de preferência para
o Destaque n,v 3138, de autoria do Constituinte José
Maurício. (Pausa)

Aprovado.

Passamos, então, à votação do Destaque n.? 3138, de
autoria do Constituinte José Maurício, que objetiva adi
cionar ao art. 197 dois parágrafos:

"§ 3.° Os Estados e Territórios terão direito a
uma indenização de 4% sobre o valor dos hidro
carbonetos extraídos dos seus territórios e pla
taforma submarina."

"§ 4.0 Os Municípios terão direito à indeniza
ção equivalente a 1% sobre o valor dos hidrocar
bonetos extraídos do seu território ou na platafor
ma submarina a ele confrontante."

Concedo a palavra ao Constituinte José Maurício.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MAURíCIO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, desejo, preambularmen
te, consignar que a plenitude da bancada do PDT se en
contra em plenário, buscando cumprir com suas tarefas,
dentro do cronograma estabelecido pela Comissão de Sis
tematização. Secundariamente, Sr. Presidente, deplorar a
ausência dos partidos majoritários nesta Comissão, o que,
evidentemente, leva-me a exorar de V. Ex.a que encami
nhe, pela sua alta significação e pelo que ela representa
para os Estados produtores de petróleo, mmha emenda
ao Plenário, com vista a que, constitucionalmente, defina
mos, de uma vez por todas, a questão do pagamento da
indenização aos Estados pela exploração do petróleo, mais
vulgarmente conhecida como royalties, consagrada desde o
advento da Lei n.] 2.004/53, mas que, a nosso ver, há de
estar consignada no texto constitucional. :lil o apelo e a
manifestação que gostaria de fazer.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Ilustre
Constituinte José Maurício, V. Ex.a deixa a Presidência
em extrema dificuldade, porque na verdade votou-se a
preferência, iniciou-se o processo de votação com ° en
caminhamento, e V. Ex.a solicita que se envie ao Plenário
da Constituinte.

Quero, desde logo, para que não haja futuros proble
mas, alertar os Srs. Constituintes para o fato de que a
Consolidação das Regras Regimentais - aqui eu, estenderia
esta colocação ao ilustre Constituinte Chagas Rodrigues 
estabelece que as emendas não votadas nesta comissão
irão para o Plenário da Constituinte.

Chamaria a atenção dos Srs. Constituintes para dois
episódios, e quero fazê-lo como uma forma de contri
buição, já que estamos eventualmente presidindo a Co
missão. As emendas retiradas serão arquivadas, não irão
ao Plenário. E há uma segunda circunstância, todos toma
mos conhecimento do petitório de 310 Constituintes para
mudança do Regimento. Este fato poderá determinar a
total modificação das normas consolidadas no que se re
fere ao envio de matéria para o Plenário. Não posso afir
mar que, aprovada integralmente a proposição dos 310
Ormstítuíntes, ontem apresentada pelo Constituinte Daso
Coimbra, modificar-se-á fundamentalmente a Consolidação.
Se houver negociação, por certo haverá um número limi
tado de emendas que irão ao Plenário. Chamaria a atenção
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dos Srs. Constituintes, em especial do Constituinte José
Maurício, porque a Mesa, neste momento, não se sente em
segurança para informar ao Constituinte se a sua emenda
irá ou não ao Plenário.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MAURíCIO - Sr. Pre
sidente, não tenho a pretensão de contestar V. Ex.a,
tampouco dialogar com a Mesa, mas peço a máxima vênia
do entendimento de V. Ex.a, porque não poderia, sem o
deferimento da palavra por parte de V. Ex,Ja evidente
mente, manifestar-me antes da votação do requerimento
de preferência. Daí, eu o fiz somente quando V. Ex.a me
deferiu a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Ilustre
Constituinte José Maurício, evidentemente que s6 existiria
aqui regimentalmente uma figura: a da desistência de sua
emenda. Foi isso que quis deixar claro a V. Ex.a Não há
a figura regimental de a Mesa enviar para o Plenário.
Isso não existe. O que as normas regimentais dizem, com
clareza, é:

"São fixados prazos determinados para votação
de cada título, findo os quais os destaques rema
nescentes serão encaminhados ao Plenário da
Assembléia Nacional Constituinte nos termos do
parecer do Relator, passando-se ao título seguinte."

Obviamente, a emenda de V. Ex.a ingressou no regime
de votação. Ela não teve, como conseqüência, a impossibi
lidade de aqui ser votada como prevê a norma consoli
dada, Então, a única norma legal a que a Mesa pode ampa
rar-se é a Consolidação das Regras Regimentais, e V. Ex.a,
salvo melhor juízo, por ser um Parlamentar muito mais
antigo do que eu, por certo interpretará melhor as Regras
Regimentais. Salvo melhor juízo, só há a figura da desis
tência.

O SR. CONSTITUINTE JOSlQ MAURíCIO - Sr. Pre
sidente, meu desejo foi tão-só, ante 'a notória ausência
de quorum nesta Comissão, o de resguardar o meu direito.
Tampouco desejo, evidentemente, estar a fazer interpreta
ções, que cabe à Mesa, mas assegurar o direito de manter
uma emenda que vai consagrar o direito do pagamento
da indenização aos Estados pela exploração de petr6leo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) .:.... A Mesa
entende a preocupação de V. Ex.a, que é bastante justa.

Com a palavra a Constituinte Cristina Tavares, que
pretende apresentar uma questão de ordem,

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, pedi a palavra pela ordem, em nome da ordem.

Sr. Presidente, estamos diante de um fato e não vamos
discuti-lo. Evidentemente, a totalidade da bancada do PDT
é representada por três ilustres Parlamentares que vêm
votando coerentemente com o programa do partido. Não
tenho procuração do PMDB e não quero defendê-lo até
porque estou saindo desse partido, mas é preciso que se
registre, em nome da verdade, que aqui presentes estão
os seus representantes, sobretudo do seu setor progressis
ta. Mas poderia citar alguns, para que isso não ficasse
apenas como uma divulgação pró-partido. Aqui estão pre
sentes os Constituintes Abigail Feitosa, Nelton Friedrich,
Vilson Souza e Oswaldo Lima Filho. Há uma enorme re
lação de representantes do PMDB. Não é correta a afir
mação partidária dos presentes e dos ausentes.

Lamento, Sr. Presidente, sem querer entrar na questão
partídána, o fato de termos ainda algumas propostas.
como a do Capítulo das TeIoecomunicações, monopólio das
telecomunicações, que deveriam ser apreciadas por este
Plenário. Trata-se de uma questão da maior relevância
para a vida moderna, uma questão que está levando tra
balhadores da Embratel, 'e com muita razão, a entrarem
em greve em virtude das tentativas reiteradas do Minis
tério das comunícações de quebra do monopólio. Aí está

uma empresa mista que ninguém sabe de que tipo de capi
tal - Bradesco e o Globo - a querer usar o satélite inter
nacional corno uma fatia do seu mercado. O capitalismo
brasileiro tem algumas características interessantes, Sr.
Presícente: 'ele odeia o Estado, o Estado concorrente, mas
ele quer o Estado como financiador de suas atividades.
como é o caso dessa estranha empresa Victorí. Portanto,
lamento a ausência dos Srs. Constituintes, não por par
tido, mas como indivíduos que aqui vieram com compro
missos e deixarão de votar matéria da maior importância
e da maior gravidade.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Mais uma
vez faço um apelo. É evidente que a Constituinte Cristina
Tavares tinha todo o direito de fazer essa referência, por
que, na verdade, foram feitas erítícas ao PMDB, partido
do qual ela participa e é Oonstituinte. E é costumeiro,
segundo o Regimento da Casa, que o Constituinte faça
sua defesa ou de seu Partido. Agora, faço um apelo aos
81's. Constituintes no sentido de que colaborem com a
Mesa, uma vez que a cada palavra pedida pela ordem 
que não é uma figura regimental -, nós continuamos a
prejudicar a sessão.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXE:IRA - Sr. Pl'e
sídente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - T,em
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEffiA - Sr. Pre
sidente, V. Ex.a revelou à Casa que são objeto de exame
algumas alterações nos critérios para pedidos de destaque
de emendas em plenário, Hoje temos um prazo fluindo
para destaques e V. Ex.a teve toda a cautela ao dizer que
nada havia deeídíco e que nada poderia afirmar. Quero
apenas usar a minha dose de tolerância junto a V. Ex.3
para tentar extrair mais algumas informações sobre o
assunto. Sabe V. Ex.a quando ficará decidido, afinal?
O prazo para destaque do Título IV está vencendo hoje.
Existe todo um processo, toda uma burocracia que se reali
za em torno disso e que pode ser perdida. A pergunta que
faço é se V. Ex.a pode auxiliar-nos informando quando
será deliberado, se essas emendas poderão ou não ser
aproveitadas, se será aberto um novo prazo para desta
ques e se este será limitado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobr'e
Constituinte Miro Teixeira, infelizmente não posso respon
der a V. Ex.a por uma razão simples e curíal, Ontem foi
apresentada uma proposta de modificação do Regimento
Interno que, se aprovada, modificará fundamentalmente
toda a sistemática de votação no plenário até de emendas,
porque na medida em que for aprovada emenda por título,
penso eu, se houver emendas de muitos títulos, evidente
mente 90% das emendas e destaques estarão prejudica
dos, porque votados por títulos. Se aprovados, as matérias
que não aderirem a ela estarão prejudicadas.

É o que posso informar a V. Ex.a, não como presi
(lente. mas como líder do meu ,partido, 'Porque nos enten
dímentos iniciais que o Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte teve com os srs, Líderes, e particularmente
comigo, S. Ex,a sugeriu inclusive a possibilidade de se limi
tar por Constituinte o número de destaques. É o que posso
informar a V. Ex.a Não posso ir além porque pelo Regi
mento se não estou equivocado, a tramitação de 'Projetos
de resolução, se cumprido o prazo, será de 25 dias aproxi
madamente.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Virgílio Tá
vora, que a havia solicitado pela ordem.

O SR. CO~STITUINTE VIRGíLIO TÁVORA - S1'
P1'esid0811t'8, uma única frase em aditamento ao que a
C-onstituinte Cristina Tavares aqui pronunciou: O PD.3
tem seis de seus membros presentes a esta sessão e a



2118 Quarta·feira 27 OIARIO OA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

Relatolia, com exceção de um de seus relatores auxilia
res, também aqui ;permaneceu todo o tempo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Ata
registra a fala do Constituinte virgílio Távora.

Concedo a palavra ao Constituinte José Costa.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presid,ente,

há poucos instantes V. Ex.a dizia que passaria à votação
do título seguinte. Não sei se foi um lapso, mas, para. ser
verdadeiro, gostaria de pedir um esclarecimento à Mesa:
parece-me que existe um cronograma, um protocolo, e o
título seguinte, ou seja, o Título Vill, teria sua votação
iniciada a partir de amanhã. Deve ter sido um equívoco.
Em segundo lugar, já que vários partidos procuraram,
em função da ausência do PMDB, fazer registrar suas
posições, gostaria de prestar um esclarecimento a V. Ex a
e à Casa. A ausência das Lideranças do PMDB e da
maioria do Partido, parece-me, se deve a uma decisão
política. Em primeiro lugar, porque tem o Relator e, e:n
segundo, por esse capítulo já estar aprovado, à exceçao
dos destaques requeridos, e a ausência do ?MDB é pura
e simplesmente uma manifestação inequív?ca; de que apóia
o que está no relatório do eminente oonstítuínte Bernardo
Cabral e o fato de o restante da matéria a ser submetãda,
a voto. Isso é euríal, de modo que entendo que o Partldo
não merece nenhuma crítica a esse respeito. Sou suplente
e ficar.ei até o final da sessão, mas, por justiça, solicito
a V. Ex.a que fique registrado que a ausência do P:Ml?B é
uma decisão política, e que o partido ficara com as díspo
sícões contidas no Relatório Bernardo Cabral, um dos
membros proeminentes do PMDB .

O SR PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Para
responder'a V. Ex.a, ípelo menos quanto à~primeira parte
da questão de ordem devo dizer que, a nao ser que, evi
dentemente. tenha sido um lapso ou um ~rande eqUIVOCO,
nem mesmo eu percebi o que tinha .anunclado, pelo menos
subjetivamente não passou pela minha cabeça. Talvez as
palavra não tenham' saído coorden~adamente coU; o meu
pensamento e tenha falado o que nao quis, pois nOO pode
ria falar em votação do título seguinte.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Pela or
dem, si. Presidente, só para fazer um registro.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V; Ex.a
ainda vai falar sobre o affaire da presença ou nao do
PMDB?

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Se forem
verdadeiras as afirmações do Constituinte José C9s~a, cer
tamente que a Liderança do PMDB, por ~~ mll1lm? de
respeito pela bancada do. partido na. COl;l.1SSaO de SIste
matização, deveria ter reíto a comumcaçeo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) -. Nobre
Constituinte Paulo Ramos, V. Ex.a sabe do respeito que
lhe tenho, mas o Plenário da Comissão não pode servir
de palco das questões internas do PMDB. P,enso que e~sas
questões devem ser discutidas internamente com sua lide
rança.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente foram os Constituintes do PDT que fizeram refe
rênci~ ao PMDB '3 V. Ex.a silenciou.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a,
além de injusto, não está sendo fidalgo comigo, como
sempre fui com V. Ex.a, o que lamento. Todos os Depu
tados que aqui estiveram fizeram referência à presença
das suas bancadas. Fiz um apelo a V. Ex.a, a quem sem
pre fui fidalgo ·8 admiro muito. Mas, no momento em
que V. Ex.a perdeu um pouco a razão, procurou me agre
dir. Não aceito esta agressão e lhe agradeço, inclusive, a
veemência.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, vou apenas reiterar uma questão de ordem

que diversas vezes tenho levantado. O Regimento em vi
gor, em seu art. 27, diz que a votação será feita por títu
los ou capítulos, ressalvadas as emendas e os destaques
concedidos.

Não há possibilidade de destaques remanescentes ou
para votação em globo, de modo que um título só será
aprovado se todos os destaques forem apreciados e vota
dos. Entendeu a certa altura a Mesa, num acordo de Li-'
deranças, que poderia aprovar títulos dando-lhes um cro
nograma e fazendo as Lideranças uma seleção dos desta
ques a serem votados. Os que não fossem aprovados se
riam considerados remanescentes e encaminhados ao Ple
nário.

Isso não tem amparo no Regimento, coloca uma enor
me vulnerabilidade nos títulos já aprovados e, possivel
mente, em outros títulos, porque, quando um título é apro
vado, ressalvados os destaques, todos os destaques têm
de ser, evidentemente, votados.

Levanto esta questão de ordem como já o fiz por di
versas vezes na votação da redação final do título ante
ríor,

Estou apenas, neste momento, querendo ressalvar que
se destaques permanecerem sem apreciação, se pOderá'
mais uma vez, levantar a prejudicialidade ou, pelo menos'
a vulnerabilidade da aprovação do título. '

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, pela ordem, para contraditar.

Espero que o eminente e brilhante colega, Constituin
te Carlos Sant'Anna, não se aborreça com o que lhe vou
dizer, mas até decorei essa questão de ordem de S. Ex.a
Ela já está memorizada, pois acredito que é a terceira ou
quarta vez que S. Ex.a a vem repisando e repetindo. Gos
taria que S. Ex.a nos poupasse de ouvir essa argumenta
ção, porque já a conhecemos e ela está dentro de nossa
cabeça. Assim, ganharíamos tempo para continuar na vo
tação.

Com o nosso pedido de desculpas, solicitaríamos a
S. Ex.a que se convencesse e aceitasse a decisão que já
foi dada, porque a repetição é cansativa e só faz procras
tinar os trabalhos da Comissão de Sistematização.

É o meu apelo.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Como dis

se o próprio Constituinte Carlos Sant'Anna ao levantar
a sua questão de ordem, que já o fizera em inúmeras ou
tras oportunidades - S. Ex.a apenas queria ressaltar as
questões de ordem anteriores - a Mesa entende que res
saltadas estão - e, em conseqüência, também registradas
estão - a sua dúvida e a sua inquietação.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, pela ordem, para um esclarecimento final.
Quando o Substitutivo chegar ao Plenário, posso levan
tar a questão de ordem fundamental: que não há Substi
tutivo, porque não doi aprovado, porque os Títulos não
foram aprovados, porque os destaques não foram todos
votados e não há, no Regimento, a figura do destaque
remanescente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Oonstí
tuinte Carlos Sant'Anna, não posso dizer mais nada, mas
a Casa sabe que V. Ex.a levantou uma questão de ordem
tática. Pouca coisa poderíamos falar aqui sobre sua ques
tão de ordem, que não é para ser respondida.

Requerimento de preferência para o Destaque n.O 2645,
referente à emenda do Constituinte Nelton Friedrich. Em
votação. Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo com
a preferência, permaneçam como estão.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, gostaria de homenagear os resistentes e reti
rar o destaque. (Palmas)
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o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Retirado
o destaque.

Sobre a mesa, requerimento de preferência para o Des
taque n.o 1920, de autoria do Constituinte Luiz Inácio Lula
da Silva. O Constituinte não está presente. Aliás, já ocupa
ra o microfone para informar que se retirava. Em conse
qüência, prejudicado seu destaque.

Em votação o pedido de preferência para o Destaque
n.o 2818, referente à Emenda 24210, de autoria do Consti
tuinte Farabulini Júnior.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, credenciado pelo Constituinte Farabulini Júnior,
desejaria pedir a V. Ex.a, sem que tal importe em desis
tência, a remessa do destaque diretamente ao Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com to
das as observações feitas pela Mesa, V. Ex.a será atendido,
se for possível.

Requerimento para votação de preferência do Desta
que n.? 4171, referente à Emenda n.O 23604, de autoria da
Constituinte Raquel Cândido. A Constituinte Raquel Oân
dido não está presente.

Prejudicado o destaque.
Em votação o requerimento de preferência para o nes

taque n.o 3149, de autoria do Constituinte José Maurício.
Com a palavra o Constituinte José Maurício.

O SR. CONSTITUINTE JOS:Ê MAURíCIO - Sr. Pre
sidente, acatando a ponderação dantes argüida por V. Ex.a,
antes mesmo que V. Ex.a submeta à votação a preferência,
rogo seja resguardado o direito de este destaque ser enca
minhado ao Plenário, independentemente da interpretação
de V. Ex.a Mas quero também, Sr. Presidente, se V. Ex.a me
permite, dizer, menos pelo desejo de ser simpático à Mesa
e ao quadro de Relatores da Comissão de Sistematização,
da minha alegria, da minha satisfação pessoal por ver os
três unidos, umbilicalmente ligados, buscando correspon
der aos anseios e às necessidades da Comissão de Sistema
tização, extrapolando nesse texto a interpretação mais es
correita e mais capaz de atender aos anseios da sociedade
brasileira.

:Ê justo que se fixe isso como o nosso reconhecímento
de natureza pessoal. E é justo, também, que se fixe assim
na medida em que n6s, vez por outra, lemos nos jornais e
nas revistas sobre órgãos e setores inconformados com
os avanços significativos e extrapolados sobretudo pelo
2.0 Substitutivo, de autoria do Constituinte Bernardo Ca
bral. Ao fazê-lo, Sr. Presidente, quero dizer que, para mi
nha alegria, aquele destaque e aquela emenda ainda há
pouco trazidos à colação já estão contemplados, segundo
entendimento que tivemos com o Sr. Relator, no seu rela
tório final, para efeito da conclusão dos trabalhos da Co
missão de Sistematização.

Era o registro que gostaria de consignar.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presíden

te, peço a palavra para registrar os meus agradecimentos.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a

palavra o Relator Constituinte Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
quero agradecer, em nome dos meus companheiros de Re
lataria aqui presentes, Constituintes Virgilio Távora, An
tônio Carlos Konder Reis e José Fogaça, uma vez que o
Constituinte Adolfo Oliveira teve de se ausentar, os meus
agradecimentos sinceros ao Constituinte José Maurício.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o requerimento de preferência para o Destaque n.o
1748, de autoria do Constituinte Bocayuva Cunha. .

.Oom a palavra o' Constituinte Bocayuva Cunha.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr.
P_res~dente, antes mesmo de colocar em votação a prete
rencia para este destaque, a exemplo do que fizeram ou
tros colegas, como o Constituinte Gastone Righi, vou reti
rá-lo, aqui na Comissão de Sistematização, a fim de que
seja apreciado pelo Plenário.

Trata-se de emenda que acrescenta ao Inciso II do
art. 234 as palavras "e do gás natural", a pedido da Asso
ciação de Engenheiros da Petrobrás, caracterizando assim
como monop6lio da União a refinação não apenas do pe
tr6Ie?, mas também de gás natural, não incluído por es
quecímento nosso.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Consti
tuinte Bocayuva Cunha também solicita que sua emenda
seja enviada ao Plenário, se possível.
. O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre

sídente, pela ordem. :Ê evidente a escassez de presença no
Plenário. Talvez não haja mais quorum para votação. Nes
ta altura, parece que seria mais democrático tomarmos
uma d5lcisão dentre as seguintes alternativas: ou encerrar
a sessao, porque não há condição de obter quorum para
votação, .ou entã? fazer um apelo, como ora faço, de es·
vasiar amda mais o Plenário, para dar oportunidade a
que t~dos os destaques que ainda faltam ser votados sejam
remetidos a Plenário. Caso contrário, eles poderão even
tualmente ser prejudicados por ausência de seus autores.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Ilustre
Constituinte Aluízio Campos, não é sem angústia que a
Mesa tem observado que, a cada momento, o número dos
Srs. Constituintes diminui. Entretanto, estamos com duas
questões. Estamos a dez minutos do final da sessão. Con
sultei o Regimento da Comissão de Sistematização por
que usualmente pode ser suspensa a sessão, de ofício', pela
Mesa, quando é evidente a falta de quorum ou a requeri
mento de qualquer dos Srs. Constituintes. E verifiquei que
ele estabelece o quorum mínimo para abertura da sessão
mas não fala no quorum mínimo para votação. Temos
então, de ser elásticos na sua interpretação. Se so pode:
mos aprovar ou rejeitar matéria com 47 votos, é evidente
que é necessário o quorum de 47 votos.

Por isso, para que não sejam prejudicados os srs,
Constituintes, e já que s6 faltam dez minutos para o en
cerramento da sessão, sugiro que prossigamos os traba
lhos, de acordo com o que tem sido requerido por todos
aqueles que têm destaques para remeter ao Plenário. Esta
a ponderação que faço.

Convido o Constituinte Aluízio Campos para me subs
tituir por dez minutos.

Em votação requerimento de preferência, de autoria
do Constituinte Paulo Ramos, para o Destaque n.O 7968.
(Pausa) Aprovado.

(Assume a Presidência o Sr. Constituinte Aluízio
Campos)

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr. Pre
sidente, é notório que não há número. Podem existir
destaques para matérias muito relevantes, que acabarão
sendo prejudicadas pela falta de número e, conseqüente
mente, não se beneficiarão com sua ida automática para
o Plenário - a não ser que esteja equivocado. A proposta
que encaminho a V. Ex.a nesta questão de ordem é no
sentido de que não sacrifiquemos a possibilidade de o
P~enário apreciar tais matérias e que as que até agora
nao tenham-sido examinadas sejam automaticamente re
metidas ao Plenário. Se forem aqui votadas, serão pre-
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[udícadas e se perderá boa oportunidade para aperfeiçoar
o projeto.

Em nome do interesse de companheiros ausentes, al
guns até por motivos justos, requeiro à Mesa que con
sidere remetidas ao Plenário, automaticamente, todos os
destaques que não foram apreciados até o momento.

O SR. CONSTITUINTES GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para contraditar a questão de
ordem do nobre Constituinte Miro Teixeira.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, faltam sete minutos para terminar a sessão. Não
é por isso que vamos pisar no Regimento da Casa. Só o
autor da matéria pode pleitear o que está querendo o
nobre Constituinte Miro Teixeira. S. Ex.a não tem pro
curação para falar em nome dos atuores sobre as demais
emendas, infringindo, assim, o Regimento. E a Mesa, se
atender à questão de ordem de S. Ex.a, cometerá o mesmo
erro.

Por isso Sr. Presidente, peço a V. Ex.a que caminhe
com o relógio, dentro do Regimento, apreciando todas as
emendas que aí estão, e seus autores solicitariam na for
ma regimental, a remessa da matéria, se for 'possivel,
para o Plenário da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEffiA CAMPOS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a tem
a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEffiA CAMPOS - Sr.
Presidente, falou a voz da razão. O Constituinte Miro
Teixeira observou muito bem quando disse que devemos
fazer um esforço, já que é visível a falta de número, não
de quorum, porque se estivessem todos os Constituintes
de acordo com as matérias - somos 47 - poderíamos
aprová-las. Mas elas não têm obtido, a não ser em rarís
simas ocasiões, unanimidade. Assim, efetivamente não
aproveitaríamos certas matérias, iríamos prejudicá-las.

O Constituinte Miro Teixeira tem razão. V. Ex.a não
precisa suspender a sessão. Ninguém tem medo de tra
balho. Nós enfrentanmos essa situação. Só peço a V. Ex.a
que, nestes cinco minutos, ouça as Lideranças e os Srs.
Constituintes, membros da Comissão de Sistematização,
sobre a posição de cada um. E encerraríamos os nossos
trabalhos no prazo estabelecido, às 20 horas, não colocan
do as matérias em votação para não prejudicá-las, a fim
de que todas possam ir à apreciação do Plenário.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAó 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a tem
a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAó 
Sr. Presidente, infelizmente tenho que me incorporar a
tantas e tantas lamentações feitas neste Plenário, em face
da ausência de Parlamentares, fato que impede a votação
de matérias, muitas delas, ou todas elas, de alta rele
vância.

Quero, no entanto, deixar registrada a nossa preocupa
ção com o fato. Entre as preferências de destaque que se
encontram sobre a mesa, uma se refere à questão das
telecomunicações. Corremos o risco de o Substituivo Ber
nardo Cabral subir para apreciação do Plenário com uma
posição totalmente definida no que se refere as essa ques
tão. Tal como está hoje, o projeto é ambíguo, senão ambi
valente. O próprio Relator, em determinado momento,
chamou a atenção do Plenário da Comissão de Sistemati
zação para essa ambigüidade e ambivalência.

Peço, portanto, a V. Ex.a que registre o fato de que
apresentamos pedido de preferência para destaque refe
rente à emenda que estabelece claramente o monopólio
de telecomunicações, nos termos em que está estatuído
no Código Brasileiro de Telecomunicações, obra de alguns
Constituintes que têm assento na Comissão de Sistema
tização, tais como Fernando Santana, Nelson Carneiro 
para não falar dos ausentes Nicolau Tuma e o Dr. Bar
bosa Lima Sobrinho.

Sr. Presidente, para prevenir qualquer risco quanto
a essa matéria, desprovida de caráter ideológico mas
esseneíal, ínerente ao exercício da própria soberania na
cíonal, pedírnos a V. Ex.a, como matéria cautelar, que seja
encaminhado ao Plenário o Destaque n.O 5.754/87, coin
cidentemente de nossa autoria.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o nobre Constituinte Paulo Ramos, pela ordem.
. O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre

srdente, constam da planilha três destaques de minha
autoria. Além de desistir, solicito a V. Ex.a que encaminhe
ao Plenário o que já foi anunciado e também a bem da
ordem, os demais destaques. '

O SR. P~~DENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
l~vra o Constlturnte Fernando Santana, para uma ques
tão de amem.

O ~R. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA _
Sr. Presidente, em face da situação que estamos no mo
mento atravessando, peço a V. Ex.a que todos os desta
ques assinados por Roberto Freire, Augusto Carvalho e
Fernando Santana, ·as emendas do PCB sejam também
remetidos para o Plenário. '

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
l~vra o Constituinte Nelton Friedrich, para uma ques
tao de ordem.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRmDRICH _ Se
nhor Preside:r:te, com? ten;os ainda alguns destaques,
fazemos também a solrcrtaçao de que me sejam encami
nhados ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos') - Tem a pa
lavra o Constituinte Oswaldo Lima Filho, para uma ques
tão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. presidente, como aqui foi levantada uma questão de
ordem pelo irrequieto Constituinte representante do Pa
rá, no sentido de que só pessoalmente os Constituintes
autores dos destaques poderiam requerer seu envio ao
Plenário, venho, cumprindo essa exigência do ilustre
Constituinte Gerson Peres, requerer a V. Ex.a que os Des
taques de n.os 1853, que diz respeito a uma disciplina
sobre minérios estratégicos; 3651, que dispõe sobre o Có
digo Nacional de Pesca; 1845, que ruborda a questão das
terras públicas; 1837, que determina os ímpostos a serem
aplicados ao latifúndio; 1842, que estabelece normas sobre
a produção de alimentos básicos; 1844, que dispõe sobre
o Fundo Nacional de Reforma Agrária; 36,58, que se re
fere à intervenção do Estado, e o de n.O 3648, que dispõe
sobre a possibilidade de criação de bancos como compe
tência dos Estados-membros da Federação, sejam reme
tidos ao Plenário, tendo em vista a manobra aqui pra
ticada pelas Lideranç'as dos partidos, contra a qual volto
a protestar.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Se
nhor Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CHAGAS RODRIGUES - Se
nhor Presidente, peço a palavra a :propósito de um des
taque de minha autoría, que tomou o n.o 1. Foi a prí-
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meíra preferência, mas, como se trata de emenda adi
tiva, normalmente só poderia ser apreciada quando tivés
semos votado todos os artigos. Solicito, pois, que ele sej a
'encaminhado ao Plenário. Contudo, Sr. Presidente, não
desejo que apenas este meu pedido de destaque seí a re
metido a plenário. Veja V. Ex.a que já são oito horas.
Então não há mais possibilidade de se votar nenhum des
taque. Portanto, peço a V. Ex.a que todos os pedidos de
preferência contidos na planilha sejam automaticamente
remetídos 'ao Plenário, na forma do Regimento. E, se hou
ver alguma modificação regimental, então nos reserva
remos para, também na forma das normas regimentais,
encaminhar nossos destaques ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa
deseja fazer uma comunicação aos Srs. Constituintes.

Hoje foram votadas duas redações finais - as dos
Títulos V e VI. Então, com a aprovação dessas redações
finais, a matéria sai da órbita da Comissão de Sistema
tização. Não recebemos nenhuma comunicação quanto ao
estabelecimento de prazo para a apresentação dos des
taques sobr-e estes dois títulos. De maneira que, eviden
temente, só depois da publicação das redações é que pro
vavelmente o Presidente Ulysses Guimarães irá exami
nar a matéria. Estou fazendo esta comunicação porque
fui solicitado por vários companheiros sobre o inicio do
prazo para 'a apresentação dos destaques. As normas eon
solídadas, o seu item 7, dispõem o seguinte:

"São fixados prazos determinados para vota
ção de cada titulo, findos os quais, os destaques
remanescentes serão encaminhados ao Plenário
da Assembléia Nacional Constituinte, nos termos
do parecer do Relator, passando-se ao titulo s,e
guinte."

Hoje se extingue o prazo para a votação do Titulo
VII, e já está 'encerrad-a a hora para prosseguirmos na
votação. Então, a decisão da Mesa é no sentido de que,
nos termos do item que acabei de ler, sejam remetidos
ao Plenário todos os destaques aínda não submetidos à
votação.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, solicito que todas as emendas não aprecíadas
selam encamínhadas ao plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Todas as
emendas que não forem votadas e os respectivos desta
ques, juntamente com os textos aprovados, irão ao ple
nário. Amanhã, no inicio da reunião, teremos meia hora
para fazermos a apresentação das preferências.

UI - SUSPENSAO DA REUNIliO

- O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presi
dência vai suspender os trabalhos, convocando os Se
nhores Constituintes para a eontínuação da presente reu
nião, amanhã, dia 12-11-87, às 9:00 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 12 DE NOVEMBRO DE 1987 (l)

Presidência dos Srs.: Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente; Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIAO

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo
número r-egimental, declaro reaberta a reunião.

As 10:04 horas comparecem os Senhores: Abigail Fei
tosa, Ademir Andrade, Adolfo Oliveira, Afonso Arinos, Al
ceni Guerra, Alfredo oampos, Almir Gabriel, Aloysio Cha
ves, Aluizio Campos, Antônio Britto, Antonio Farias, An
tônio Oarlos KondeJ: Reis, Antoniocarlos Mendes Thame,
Arnaldo Prieto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Bran
dão Monteiro, Carlos Chiarelli, Carlos Mosconi, Carlos

Santa'Anna, Celso Dourado, Christóvam Chiaradia, Cid
Carvalho, Cristina Tavares, Darcy Pozza, Egídio Ferrei
ra Lima, Eraldo Tinoco, Fernando Bezerra coelho, Fer
nando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Fernando
Lyra, Francisco Benj amím, Francisco Dornelles, Francis
co Pinto, Francisco Rossi, Gastone Righi, Gerson Peres,
Gilson Machado, Haroldo Lima, Haroldo Sabóia, Ibsen Pi
nheiro, Inocêncio Oliveira, Jamil Haddad, Jarbas Passa
rinho, João Calmon, João Herrmann Neto, Joaquim Be
vilaequa, José Fogaça, José Freire, José Geraldo, José
Ignácio Ferreira, José Jorge, José Lins, José Luiz Maia,
José Mauricio, José Paulo Bisol, José Richa, José
Santana de Vasconcellos, José Serra, José Thomaz
Nonô, José Ulísses de Oliveira, Luís Eduardo, Luiz Inácio
Lula da Silva, Lysâneas Maciel, Manoel Mor-eira, Marcon
des Gadelha, Mário Assad, Mário Lima, Milton Reis, Nel
son Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson rnb
sen, Oscar Oorrêa, Osvaldo Coelho, Oswaldo Lima Filho,
Paulo Pimentel, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Plínio
Arruda Sampaio, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Ri
cardo Fiuza, Roberto Fr-eire, Rodrigues Palma, Sandra Ca
valcanti, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Siqueira Cam
pos, Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna, Virgílio Távo
ra, Adroaldo Streck, Adylson Motta, Aécio Neves, Afif Do
mingos, Albano Franco, Aldo Arantes, Antonio Mariz,
Annibal Barcellos, Beth Azize, Bocayuva Cunha, Bonifá
cio de Andrada, Carlos Cardinal, Carlos Alberto Oaó, Cha
gas Rodrigu'es, Daso Coimbra, Délio Braz, Enoc Vieira, Eu
clides Scalco, Fernando Santana, Furtado Leite, João Agri
pino, João Menezes, João Natal, Jofran Frejat, Jonas
Pinheiro, Jorge Hage, José Carlos Grecco, José Costa, José
Genoíno, José Lourenço, José Maranhão, José Tavares,
José Tinoco, Lidice da Mata, Luiz Salomão, Manuel Viana,
Márcio Braga, Marcos Lima, Michel Temer, Miro Teixeira,
Mozarildo Cavalcanti, Nelson Wedekin, Octávio Elísio,
Ottomar Pinto, Paes Landim, Ricardo Izar, Roberto Brant,
Rose de Freitas, Sólon Borges dos Reis, Sotero Cunha, Ul
duríeo Pinto, Valmir Campelo, Vicente Bago, Victor Fac
cioni, Vilson Souza, Ziza Valadares. Estiveram presentes
ainda os seguintes Senhores Constituintes: Florestan Fer
nandes, Paulo Delgado e Chico Humberto. Deixou de com
parecer o Senhor Constituinte Wilson Martins.

11 - EXPEDIENTE
Ofícios do Sr. Líder do PDT:

Oficio J;,1.0 187/87
Brasília, 12 de novembro de 1987

A Sua Excelência o Senhor
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
Nesta

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o

Constituinte Bocayuva Cunha para substituir o Consti
tuinte Brandão Monteiro, como membro Titular da Co
missão de Sistematização.

Informo, outrossim, que a partir de 14-11-87 o Cons
tituinte Brandão Monteiro reassumirá suas funcões na
referida Comissão. .

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de
consideração e apreço. - Constituinte Brandão Monteiro
Líder do PDT. '
Oficio n.O 188/87

Brasília, 12 de novembro de 1987
A Sua .Bxcelêncla o Senhor
Constituinte Ulysses Guimarães
pD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
Nesta-

Senhor Presidente:
'Nos' termos regímentaís, indico a Vóssa Exoelêncía o

Constituinte Vivaldo Barbosa para substituir o oonstí-
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tuinte Bocayuva Cunha, como membro Suplente da Co
missão de Sistematização.

Informo, outrossim, que a partir de 14-11-87 o Cons
tituinte Bocayuva Cunha reassumirá suas funções na re
ferida Comissão.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de
consideração e apreço. - Constituinte Brandão Monteiro,
Líder do PDT.

Do Sr. Líder do PDS:

EXCELENTíSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA
COMISSAO DE SISTEMATIZAÇAO

Comunico a Vossa Excelência que o Deputado Adylson
Motta funcionará nas reuniões que apreciam o Título em
discussão como Primeiro-Suplente do PDS seguido dos
Deputados Bonifácio de Andrada e Victor Faccioni.

Sala das Reuniões, 12 de novembro de 1987. - Depu
tado Amaral Netto, Líder do PDS na ANC.

lU - COMUNICAÇõES
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vamos pas

sar à votação do Título VIII da Ordem Social. Os Srs.
Constituintes já tiveram o prazo de meia hora para apre
sentação das suas preterêncías,

Vamos iniciar a votação pela planilha que apresenta
o acordo das Lideranças, conforme vem sendo decidido.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL- Sr. Presidente,
para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Essa planilha
do novo cronograma, quando da sessão plenária da assem
bléia Nacional Constituinte, presidida pelo ilustre Consti
tuinte Ulysses Guimarães, que apresentou aos membros
da Assembléia essa possibilidade do novo programa para
a Comissão de Sistamatização e eliminação de destaques
por um acordo de Lideranças, entrei com um requerímen
to verbal para que no Capítulo dos índios permanecessem
os destaques que haviam entrado; até porque eram pou
cos os destaques e o problema é bastante sério. Temos
informações seguras de que existe o risco, ínelusíve, de
comunidades indígenas se imolarem num suicídio coletivo
caso permaneça como está, tirando suas perspectivas de
sobrevivência.

Então, minha pergunta é a seguinte: Quero saber se
permaneceram os destaques que havia para o Capítulo dos
índios.

Levanto agora esta questão de ordem para que, caso
tenham sido retirados esses destaques, haja tempo para
recoloeá-Ios, porque está registrado nos Anais que, quan
do desse acordo de Lideranças, o Capítulo dos índios
ficaria com os destaques que já haviam sido apresentados.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa tem
adotado o critério de dar preferência para a votação aos
destaques organizados de acordo com as Lideranças.

Posteriormente, quando se termina a votação desses
destaques, entram os destaques individuais, de cada Cons
tituinte, relativos àquele título.

Ainda ontem, por decisão da Mesa, já às 20 horas,
ou um pouco antes, não havia mais tempo para se votar
todos os destaques apresentados individualmente pelos
Constituintes. Por ser um direito de S. Ex.as não podemos,
absolutamente, sobrestar; assim, consideramos esses des
taques como não votados, para efeito de remetê-los ao
Plenário da Assembléia Nacional Constituinte.

Então, se porventura encerrado o prazo estabelecido
na planilha que V. Ex.a acaba de mencionar e não tiver-

mos votado todos os destaques individualmente apresen
tados pelos companheiros, eles subirão ao Plenário da
Constituinte para lá serem apresentados.

O SR. CONSTITUINTE RUY NEDEL - Com a devida
vênia, Sr. Presidente, acho que não obtive a resposta.

Ficou bem claro que seria eliminado, com aquele
acordo de Lideranças, um número grande de destaques,
em torno de oito mil, que haviam sido apresentados pelos
Constituintes. Mas, do Capítulo dos índios, aqueles poucos
destaques, de poucos Constituintes que os elaboraram e
deixaram, esses permaneceriam para serem votados na
Comissão de Sistematização. Essa foi a concordância do
Presidente Ulysses Guimarães e, por isso, peço que, se
porventura, por acúmulo de trabalho ou por uma falha
mental, não foi comunicada às Lideranças essa decisão
da Assembléia Nacional Constituinte, então, aqueles des
taques sobre o Capítulo dos índios sejam colocados ali
e venham a Plenário, porque ainda há tempo. Ele é o
último capítulo desse título.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O Capítulo
dos índios é o último capítulo anterior às Disposições
Transitórias e vai ser incluído na votação desse título.
Há emendas e destaques apresentados sobre a modifica
ção de disposições desse capítulo - Capítulo dos índios 
e só ficará prejudicada a matéria que, porventura, já
tenha sido antecipadamente aprovada, mas não podemos
deixar de apreciar a votação desse capítulo na parte
em que ainda não foi submetida à votação, apenas nessa
parte. Depois, então, a matéria será encaminhada a Ple
nário se, porventura, não houver tempo de ser apreciada.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, o que me parece que está preocupando o ilustre
Constituinte Ruy Nedel é o seguinte: S. Ex.a tem uma
informação de que o Presidente Ulysses Guimarães have
ria concordado em que os destaques sobre a questão do
índio fossem votados. No entanto, aqui, na Comissão de
Sistematização, só se votará aquilo para o qual houver
sido solicitada preferência. Então, eu pediria a V. Ex.a,
como sugestão, que recebesse os destaques que eventual
mente o Constituinte RuY Nedel tem, desde que S. Ex.a
vá à Mesa e solicite preferência.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Já esclareci
ao nobre Constituinte que, não estando os destaques
incluídos na planilha do acordo de Lideranças, eles serão
recebidos depois da votação desse destaque.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a tem
a palavra.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL :rEITOSA 
Sr. Presidente, quando o Título da Ordem Soctal começa
a ser votado, eu gostaria de trazer aqui o meu protesto,
porque, enquanto no país, no Nordeste, no meu Estado
da Bahia, as pessoas estão morrendo de fome, inclusive
até os padres no São Francisco estão fazendo greve de
fome, Sr. Presidente, a CFP vai exportar quatro milhões
e sete mil toneladas de arroz. É um absurdo que se expor
te alimento neste Pais e as pessoas estejam morrendo
de fome. Gostaria que esta Comissão tomasse uma atitude
para levar esse protesto ao Ministro da Agricultura e ao
Senhor Presidente da República, porque é inaceitável;
é uma política assassina e irresponsável.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Fica regis
trado o protesto de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOmO - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMAO - Sr. Pre
sidente, é para lamentar e registrar mais essa maníres-
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tação intempestiva e infeliz do Senhor Presidente da Re
pública, que ameaça os membros da Assembléia Nacional
Constituinte, sobretudo aqueles membros dos partidos que
dão respaldo ao Governo, que integravam a extinta Alian
ça Democrática, ameaçando aqueles que não votarem nos
cinco anos com medidas punitivas, com medidas de re
taliação.

Acredito que os membros da Comissão de Sistemati
zação, como de resto a grande maioria, a quase totalidade
dos membros desta Assembléia Nacional Constituinte,
saberão reagir à altura, honrando os mandatos que rece
beram do povo brasileiro, votando de acordo com a sua
consciência, de acordo com as necessidades do Pais, que
se debate nessa crise que a cada dia se agrava e se apro
funda, exatamente em face da falta de visão estadista
daquele que chefia o Governo.

Assim, Sr. Presidente, manifesto o meu repúdio por
esta atitude insólita e ameaçadora do Executivo que mais
uma vez tenta intervir nos trabalhos da Constituinte,
manifestando sua vontade de uma forma absolutamente
violenta, ameaçadora e prepotente. !

'I

Tenho certeza de que os membros da Constituinte,
sobretudo os do PMDB e do PFL, reagirão à altura, votan
do com altivez de acordo com a sua consciência.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Tem a pala
vra o nobre Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
tenho tido o cuidado, na qualidade de Relator principal,
de, além dos companheiros que comigo estão desde a
primeira hora, Constituintes Adolfo Oliveira, Antônio Car
los Konder Reis e José Fogaça, convidar para participar
da Relatoria aqueles que ficaram mais perto no trato
com os títulos.

Foi o que aconteceu, Sr. Presidente, com o Título VI,
quando convidei o Constituinte Fernando Coelho; Título
VII, o eminente Constituinte Virgilio Távora, que ainda
deverá voltar para o Capítulo da Ciência e Tecnologia,
e agora, neste instante, Sr. Presidente, está me dando a
honra o Constituinte Almir Gabriel, que a exemplo dos
demais citados, esteve desde a primeira hora, juntamente
com o Constituinte Carlos Sant'Anna, tratando deste
Título VIII.

Comunico oficialmente aos eminentes companheiros
que o Constituinte Almir Gabriel estará aqui conosco,
colaborando neste Título. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V.Ex.a
a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Tem a pala
vra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, peço a paciência de V. Ex.a por um instante para,
antes de começarmos o processo propriamente dito de
votação, manifestar aqui a minha absoluta estranheza, a
minha perplexidade pelas notícias que estão sendo divul
gadas hoje em nosso País, a respeito do posicionamento
insolente, despropositado do Presidente José Sarney dando
um péssimo exemplo à civilização brasileira, à democra
cia em nosso País.

O Presidente José Sarney vem declarar de público,
através de seu porta-voz, que quem votar nos 4 anos será
considerado seu inimigo e que deve, então, arcar com as
conseqüêncías.

Sr. Presidente, quais são as conseqüências? Por acaso
Sua Excelência mandará prender alguns dos Constituintes?
Begurarnente não será isso. As conseqüências que Sua
Excelência arrogantemente anuncia é tirar Os cargos dos
Constituintes, desprestigiar os Constituintes, não mais
receber os constituintes, perseguir os Constituintes.

Sr. Presidente, registro, em nome do PC do B, o mais
veemente repúdio a esta posição do Presidente José Sar
ney. Sua Excelência está dando um exemplo negativo à
Pátria brasileira, está prestando um desservíço enorme.
especialmente por ser o Presidente, porque tem procurado
envolver os militares para sustentar os cinco anos do seu
mandato, não tem conseguido; tem procurado envolver os
Governadores para sustentar os cinco anos do seu man
dato, não tem conseguido; tem procurado corromper Oc8
Constituintes para sustentar os cinco anos de seu manda
to, não tem conseguido, e, agora, na hora final, vem com
essas aleivosias, com esses despropósitos. O Presidente
prestou um grande desservíço à Pátria brasileira porque
está desmoralizando o poder civil em nosso País.

Vi há poucos dias, em um jornal do Sul, uma pesquisa
dizendo que parece que 63 ou 64% dos consultados gosta
riam de ver de volta o regime militar.

Ora, Sr. Presidente, nós que conhecemos os cárceres
do regime militar, como era esse dito regime, só temos a
lamentar que a alternativa que conseguimos naquele fluxo
do movimento das Diretas-já para a Presidência da Re
pública seja desmoralizar o poder civil a esse ponto, dando
agora demostrações de um prímarísmo nunca atingido,
nunca visto na História do Brasil, e de um exagerado
apego ao poder, de uma exacerbação de sede de poder
nunca vista na História deste País. O Presidente não está
se propondo a ficar cinco anos em função de um projeto
nacional conhecido do povo e que esteja sendo respeitado
e querido pelo povo. Não é nada disso. O Presidente, às
costas do povo, está levando a nossa Pátria ao FMI. O
Presidente talvez alcança hoje os mais altos índices de
impopularidade do Pais. Então, por que quer ficar 5 anos?
Para desmoralizar o poder civil até onde puder e, no
fundo, também para desmoralizar e acabar com o parla
mentarismo, que é a mudança mais importante. e substan
cial que esta Constituinte está fazendo. O Presidente Jose
Sarney, sim, não está definindo que os que votarem 4
anos serão seus inimigos, mas Sua Excelência, sim, está
se pondo como inimigo do povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra o Constituinte Carlos Sant'Anna para contraditar.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS BANT'ANNA - Sr.
pres1dente a História registrará que o Presidente José
Sarney te~ se mantido, em relação à Constituinte, com a
maior dignidade. Em nenhum momento Sua Excelência,
o Presidente, exerceu ou exercerá qualquer pressão ou
qualquer manifestação de hostilidade sobre qualquer dos
Srs. Constituintes. E sabem, os que vêm sucessivamente
tentando ligar qualquer atitude do Presidente a uma ati
tude de repressão, que isso tem, evidentemente, caído no
vazio, porque a atitude de Sua Excelência é a de um
velho e democrata parlamentar que tem saoído respeitar
a dignidade dos Constituintes e da própria Assembléia
Nacional Constituinte.

ontem, quando Sua Excelência fez os comentários, que
a Imprensa hoje divulga tão malevolamente, não o tez
no sentido de ameaça; o que Sua Excelência apenas dísse
é que tinha esperanças numa constatação do óbvio: de
que, aqui, no Título IX, no momento em que se votasse
o mandato do atual Presidente da República, o seu man
dato, em que Sua Excelência poderia ter uma ampla
votação, afinal de contas só ficariam contra os que fos
sem realmente seus inimigos políticos ou seus adversários
políticos, e esses, acredita que são poucos.

A imprensa hoje deu uma conotação evidentemente
malévola às palavras do Senhor Presiden:te - certa im~
prensa. Mas quero tranqüilizar os Srs. Constituintes de
que as manifestações de Sua Excelência - que, aliás,
foram testemunhadas por vários de nós, porque quando
fez essas manifestações foi diante de um grupo de mais
de dez Ou de doze, - elas não tiveram qualquer eonota-
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ção de ameaça, não tiveram qualquer conotação de hosti
lidade, mas simplesmente a constatação de uma coisa
óbvia, que não deveria sequer ultrapassar as fronteiras
do ambiente em que foram ditas. Infelizmente, extrava
saram e caíram na Imprensa, mas não houve. Estão aqui
vários dos que estavam presentes, não houve em nenhum
momento em que Sua Excelência falou senão uma cons
tatação óbvia do fato político, sem qualquer vislumbre
de conotação de hostilidade ou de qualquer outra que se
lhe queira dar. Aliás, quem conhece o Presidente José
Sarney - e há entre os Constituintes aqui presentes
alguns que são seus aliados, outros que, inclusive ho] e
são seus opositores, mas há muitos que o conhecem pro
fundamente - sabem que isso não é de sua característica,
não é do seu perfil. Se Sua Excelência quisesse razer isso
em algum tempo já o teria feito, e não o fez.

Afinal de contas, temos que nos acostumar e temos
de entender que estamos na vigência do regime democrá
tico, e na vigência do regime democrático, palavras não
têm a conotação de quem tem saudade do regime auto
ritário. Não, é apenas uma manifestação de palavra; uma
manifestação de constatação. De modo que não há ne
nhum problema para que se possa tirar daí uma distorção
que seria, evidentemente, bastante desagradável.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa
deseja cientüicar os Srs. Constituintes, companheiros da
Comissão, que s6 admitirá pronunciamento a respeito da
matéria política através das Lideranças partidárias.

Com a palavra o Constituinte Antônio Britto.
O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre

sidente, gostaria, tendo em vista as colocações feitas pelo
Constituinte Carlos Sant'Anna, de manifestar ponto de
vista exigindo como brasileiro, como Constituinte e como
Deputado que o Governo, hoje, esclareça quem fala pelo
Governo. Para mim, até que o Governo desminta for
malmente, quem fala pelo Governo é o seu porta-voz. E
se aquilo que hoje está na imprensa corresponde ao
que o Governo pensa, n6s estamos diante de um fato
muito grave. Tenho procurado realizar a minha prática
política com serenidade, mas a serenidade em mim ao
menos não se confundirá com a falta de firmeza. Se o
que aqui está colocado é a expressão do Governo, no tem
po oportuno se dará a resposta e será uma resposta à
altura do que aqui está sendo dito. Se, no entanto - e
concebo que haja essa possibilidade - isso não é a ex
pressão do que o Governo pensa, o Governo tem a obri
gação com esta Casa e com a Nação de ainda hoje
trazer o desmentido formal. Este País não se dividirá
entre amigos e inimigos. Este País haverá de ter, isto sim,
a divisão entre idéias, a divisão entre posições. Não aceito,
Sr. Presidente, que se tente voltar ao tempo em que esta
pátria era dividida entre amigos e inimigos. Tenho
posições, e todos nós as temos, e nem por isso faço
de quem não tem as minhas, inimigos. Mais do que isso,
Sr. Presidente, temo muito não a condição de inimigo;
quando esta divisão se estabelece, temo muito os prejuí
zos que o País sofrerá com a condição dos amigos.

Peço, portanto, ao Presidente José Sarney, que ainda
hoje se faça um esclarecimento. Quero saber, Sr. Presi
dente, se o porta-voz fala pelo Governo ou não.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos - Fazendo
soar a campaínha.) - Peço ao nobre Constituinte Nelson
Carneiro para que colabore para acelerarmos a votação...

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Ape
nas dois minutos, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên
cia s6 está permitindo o uso da palavra, para matéria

política, aos Líderes partidários. Peço a V. Ex.a que
colabore.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, eu acredito que hoje tenha sido o dia mais
infeliz para a declaração atribuída ao Presidente da Re
pública pelo Sr. Frota Neto. Ou o Senhor Presidente
demite o Sr. Frota Neto e não o promove a Presidente
da Empresa Brasileira de Notícias, ou então nós somos
obrigados a aceitar que o Sr. Frota Neto falou pelo Pre
sidente. É preciso punir quem ousou divulgar a palavra
do Presidente para deturpá-la, ou, então, o Presidente
falou o que disse.

Mas, Sr. Presidente, hoje é o dia menos feliz para
que o Presidente, pela voz do seu porta-voz, tivesse dito
isso, porque hoje à noite o Senado vai aprovar a Lei de
Informática e a Nação inteira, a começar pelo Presidente
da República, é contra a retaliação do governo ameri
cano. Pois no momento em que a Nação se levanta contra
as retaliações ao Brasil, não será possível que parta do
Presidente da República um propósito de fazer retaliação
contra os que, embora seus amigos pessoais dele divirjam
politicamente. '

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, peço a palavra como Líder do PT.

o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o Sr. Constituinte José Genoíno, como Líder.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, srs, Constituintes, são justas as manifestações dos
Líderes partidários de condenar o Governo do Presidente
José Sarney, porque Sua Excelência não tem autoridade,
não tem legitimidade de fazer as declarações que o seu
porta-voz comunicou à Nação em relação à Assembléia
Nacional Constituinte.

O Governo do presidente José Sarney, ao manter
estas declarações, é, hoje, o principal fator de impasse e
de aprofundamento da crise. A Assembléia Nacional Cons
tituinte ...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos. Fazendo soar
a campainha) - A Mesa solicita aos Srs. Constituintes
a gentileza de tomarem os seus lugares. Não vamos tumul
tuar uma discussão democrática que estamos permitindo,
porque esta é uma Casa política que não pode deixar de
registrar acontecimentos políticos relevantes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, a Comissão de Sistematização, como órgão da
Assembléia Nacional Constituinte, não pode aceitar as
declarações que estão hoje na Imprensa, feitas através
do porta-voz do Presidente da República, porque daqui
a dois dias estaremos discutindo um assunto fundamental
para o País, que é exatamente a duração do mandato do
Presidente da República, José Sarney.

Essa chantagem, essa ameaça, essa intromissão ilegí
tima de um Governo que não tem autoridade, que não
foi eleito pelo voto popular, contra a Assembléia Nacional
Constituinte, merece o nosso veemente repúdio, e esta
Comissão deve repudiar majoritariamente essa intromis
são indevida e essa chantagem do Poder Executivo através
do Governo Sarney.

Este é o nosso repúdio, este é ° nQSSQ protesto, Sr. Pre
sidente. (Muito bem!)

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o nobre Constituinte Roberto Freire.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Serei
muito breve. Sr. Presidente, secundando tudo o que foi
pronunciado aqui. Evidentemente que a manifestação pre
sidencial com relação ao seu mandato, é por todos os títu
los infeliz. Como infelizes já foram algumas das medidas
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adotadas por este Governo e, lamentavelmente, poderão
ser mais infelizes ainda outras que venham, porque já se
fala inclusive - e é sobre isso que eu queria falar neste
pequeno "pinga-fogo" - da nomeação do ex-Procurador
Inocêncio Mártires Coelho para um órgão recém-criado
quo substitui o INCRA.

É de suma gravidade isso, se for realmente verdadei
ro, porque é inidôneo, inidôneo comprovado por esta
Casa, que numa atitude quase que inusitada rejeitou um
decreto-lei que continha favorecimento ilícito a esse ex
Procurador. Queria aproveitar a oportunidade saindo um
pouco da questão dos inimigos, dos impatrióticos - até
porque a resposta a isso vai ser dada com soberania, alti
vamente, pelos Srs. Constituintes no próximo tím-de-sema
na, e a resposta vai ser dada demonstrando que este País
não se divide em inimigos pessoais de quem quer que seja,
mesmo do Presidente da República, quando nunca se díví
diu na época da ditadura, entre patriotas e impatriotas,
porque não era esta a divisão - vamos demonstrar que
este Governo precisa voltar aos trilhos; precisa entender
que é um Governo de transição, elemento orgânico da
transição tanto quanto a Constituinte e que não pode bus
car confrontos porque perdemos todos nós que consegui
mos superar a ditadura e que queremos construir o regi
me democrático. Não é por manifestações infelizes como
essa que iremos construir a democracia que tanto quere
mos. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, pela ordem, só por dois minutos. (Assentimen
to da Presidência)

Sr. Presidente, eu queria dizer, sobretudo em respos
ta ao Líder do meu Partido, Constituinte Antônio Britto,
que não sou Líder na Assembléia Nacional Constituinte
mas que quando falei aqui, o fiz na condição que tenho de
Líder do Governo na Câmara dos Deputados. E estou fa
lando agora para dizer que a colocação que fiz foi auto
rizada; não houve ameaça alguma de Sua Excelência o
Senhor Presidente da República a quem quer que fosse.
Não houve, nem poderia haver, até porque Sua Excelên
cia não é de ameaçar ninguém. Apenas o que houve foi
uma declaração de constatação, que insisto e repito, do
óbvio. Acredito que o desespero está com os que estão se
sentindo minoritários e inconformados, querendo trans
formar um episódio sem maiores conseqüências, que 
reconheço - foi distorcido malevolamente na imprensa
em proporções que realmente não tem. O que Sua Exce·
lêncía o Senhor Presidente fez foi uma afirmação entre
amigos, onde estavam presentes vários Deputados e Sena
dores, quando disse, e repito, que esperava vencer, por
que, na verdade, só iria votar pelos quatro anos quem
fosse seu adversário político ou seu inimigo pessoal e que
eram muito poucos.

Foram estas as declarações de Sua Excelência.
O SR. PRESIDENTE (Aluízío Campos) - EstoU! ven

do em torno do microfone os Constituintes Vivaldo Bar
bosa, José Maurício e Lysâneas Maciel. Pergunto quem
dente S. Ex.as falará pela Liderança do PDT?

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presí
dente, pela ordem!

O SR. CONSTITUINTE LYSâNEAS MACIEL - Sr
Presidente, eu falarei pela Liderança do PDT.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, estou pedindo a palavra pela ordem!

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Também
os outros Srs. Constituintes estão falando pela ordem.
Concedo a palavra a V. Ex.a pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presí
dente, quero fazer um apelo à Presidência. Este assunto
está fora das nossas atribuições, como Comissão de síste
matízação. Temos que votar o Capítulo da Seguridade So-

cial, e o tempo está correndo. Vamos deixar esses assun
tos para as sessões da Câmara dos Deputados e da A3'
sembléia Nacional Constituinte. Já falaram, discutiram e
protestaram a respeito do assunto, de forma que ele já
está suficientemente esclarecido.

Gostaria que V. Ex.a , na forma do Regimento, desse
início aos nossos trabalhos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Estamos
realmente num processo de votação. Mas V. Ex.a sabe
muito bem que esta é uma Casa eminentemente política.
Quando ocorrem acontecimentos de relevância política,
não podemos evitar que os companheiros façam seus pro
nunciamentos, que limitei apenas aos de Lideranças e não
faço discriminações.

Tem a palavra o Constituinte Lysâneas Maciel para
falar em nome do PDT.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Na Comis
são de Sistematização, não existe Liderança. V. Ex.a está
infringindo o Regimento. Há Liderança na Assembléia Na
cional Constituinte, mas na Comissão não.

O SR. CONSTITUINTE LYSâNEAS MACIEL - Então,
falo como legislador comum.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vamos ou
vir o Constituinte Lysâneas Maciel.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL - Sr
Presidente, esta Assembléia Nacional Constituinte vive, es
tá vivendo, desde o início quando foi estabelecida, constan
temente sob um clima de recados. Ora são recados mílíta
res, ora são recados do poder constituinte. De maneira que
acho que nós não temos sequer o direito de nos surpreen
der com mais este recado do Senhor Presidente da Repú
blica, José Sarney. É o recado aos fisiológicos. Há recados
aos covardes, há recados aos oportunistas e há também
recados aos fisiológicos. Este é mais um recado aos rísío
lógicos. E como V. Ex.a verificará aqui, há uma grande
dífícttldade em saber quem é que fala em nome do oover
no, quem é que fala em nome do PMDB, quem é que fala
em nome dessas várias forças que constituíram até pouco
tempo um sintoma de reação.

O Governo José Sarney, este mesmo homem que nós
estamos cansados de dizer é o José Sarney que nós oo
nhecíamos! Por que surpreender-se com este homem me
díocre, com este homem menor, com este político menor?
Nós não podemos nos surpreender, Sr. Presidente.

A reação desta Assembléia Nacional Constituinte no
intuito da sua soberania, é que tem que repelir esses vários
recados, essas constantes advertências, essa tentativa de
fisiologia.

Veja V. Ex.a, a tentativa de reduzir o PMDB a um
g:u~o de fisiológicos, felizmente, já encontra uma resís
têneía nos seus setores mais vivos e mais sólidos.

Parece brincadeira, Sr. Presidente, mas um jornal de
hoje relata, de maneira curta, que temos aqui um gabinete
formado, a título aparentemente jocoso, mas que pode
ser até profético sob certos aspectos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peço a
V. Ex.a que seja breve. Se V. Ex.a quiser fazer constar a
leitura, íncorporá-Ia-emos ao seu pronunciamento.

O SR. CONSTITUINTE LYSÂNEAS MACIEL - Sr.
Presidente, ficamos aqui, ontem, três horas sem poder
votar coisa alguma, na expectativa, apenas de fazer um
ar de presença.

É um ministério composto sob a presidência do emi
nente Primeiro-Ministro Roberto Cardoso Alves, tendo
como Ministro Delfim Netto, tendo como Ministro de
Comunicações o filho do atual Ministro das Comunicações,
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Antônio Carlos Magalhães, Luís Eduardo. Está tudo pu
blicado no jornal, a título aparentemente jocoso.

Para o Ministério da Justiça, José Lourenço, este
digno e insigne jurista daquém e dalém mar. Temos para
o Ministério das Relações Exteriores, também indicado,
Saulo Ramos. Temos para o Ministério da Cultura, o Go
vernador de Minas Gerais. Temos José Egreja para o Mi
nistério da Agricultura. Temos Gastone Righi para o cargo
de Primeiro-Ministro, Carlos Sant'Anna vai ser mantido
ou vai ser substituido por um Daso Coimbra qualquer.

Parece uma brincadeira, isso foi publicado nos jornais
de hoje. Mas no ritmo, na escalada, no declínio em que
estamos indo, isso pode se concretizar, porque nada mais,
nada menos, estão sentados ao lado do Senhor Presidente
da República, ao lado desse Ministério, homens ilustres
como Newton Cardoso, na Cultura, como Delfim Netto,
discutindo os assuntos da Assembléia Nacional Consti
tuinte, inclusive o mandato.

Se nós chegamos a esse estado de recado aos covar
des, de recado aos oportunistas, Sr. Presidente, essa As
sembléia Nacional Constituinte, pelas suas forças, mais
dia ou menos dia, tem que registrar o seu protesto. Nós
esperamos que o PMDB comece a acordar, porque, senão,
nós vamos terminar nesse Ministério que está aí, estam
pado nos jornais de hoj e.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peço a
V. Ex.a a gentileza de concluir.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Por
tanto, o PDT está alertando de uma maneira séria. Isto
não é brincadeira, Sr. Presidente, porque esses homens,
indicados aqui, estão sentados ao lado do Presidente da
República, discutindo o mandato de Presidente, discutindo
assuntos interessantes, enquanto nós estamos aqui reve
lando que os homens escolhidos por José Sarney, como
Antônio Jucá, da Funai, que está entregando os índios,
como esse, agora - o Sr. Inocêncio Mártires Coelho 
que foi responsável por assassinato de um homem de dig
nidade. Todos esses homens que fizeram na República
Velha o apanágio da imoralidade e da corrupção estão
sendo convocados.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos. Fazendo soar
a campainha) - Nobre Constituinte, peço a V. Ex.a que
conclua o seu pronunciamento.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Por
tanto, é perfeitamente oportuno que esta Assembléia
comece a reagir, senão esse Ministério que está aqui es
tampado nos jornais de hoje, com a fotografia ao lado de
José Sarney, será formado por esses homens que estarão
conduzindo o futuro desta Nação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Esta Pr~

sidência acha que expressa o pensamento dos oompanheí
ros ...

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SA 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Pre
sidência está com a palavra e V. Ex.a vai fazer a gentileza
de ouvir.

Esta Presidência entende que expressa o pensamento
de todos os companheiros desta Comissão, quando res
salta que as nossas decisões têm, reiteiradamente, mani
festado a completa independência de comportamento dos
membros da Comissão de Sistematização e que não está
absolutamente, atuando sob a influência de qualquer pres
são e nem aceita que qualquer pressão possa ser efetuada
a fim de conduzir o comportamento dos seus membros.

As votações aqui procedidas, até agora, são a melhor
resposta a fatos como os que aconteceram hoje, pela

manhã, que realmente não podem ser comentados e tam
bém os palpites da imprensa acerca de composição de
são e nem aceita que qualquer pressão possa ser efetuada,
mente, ser motivo de apreciação por este Plenário.

A matéria política deve ser reservada para tratamen
to no "pinga-fogo" da Assembléia Nacional Constituinte.
Por isso, considero encerrados os comentários que foram
provocados e comunico ao Constituinte Luiz Inácio Lula
da Silva que o seu Partido já se pronunciou, através do
Constituinte José Genoíno, e permiti que as Lideranças
se manifestassem. V. Ex.a infelizmente não é Líder e peço
a sua colaboração.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SÁ 
Não é sobre a matéria, eu quero a palavra para uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Então,
quero que V. Ex.a colabore, assim como o Constituinte
Paulo Ramos, para que nós ínícíemos a votação.

O primeiro destaque está sobre a mesa. Peço que to
mem os seus lugares, porque nós vamos iniciar a votação.

Não concederei mais a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SA 
Quero levantar uma questão de ordem, Sr. Presidente.

Nós já estamos exatamente às 10 horas e 45 minutos.
Estamos discutindo a partir de hoje, e por três dias ape
nas, assuntos da maior importância: seguridade, saúde,
previdência, assistência, educação, ciência e tecnologia,
comunicação, meio ambiente, família, criança, adolescen
te, idoso e dos índios. São apenas três dias para se discutir
assuntos tão importantes.

A questão de ordem que solicito a V. Ex.a é que acres
cente o horário perdido agora na discussão da "ação
entre amigos" às próximas sessões, porque, do contrário,
assuntos importantes deste Título serão prejudicados e
nós seremos responsáveis se não votarmos assuntos de
educação, assuntos de ciência e tecnologia, assuntos de
índio, porque está limitado o número de preferências e,
certamente, assuntos muito importantes serão deixados
de lado e nós não podemos permitir que assuntos dessa
ordem sejam prejudicados, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa
tomará providências para compensar o horário utilizado
para os pronunciamentos políticos através de prorroga
ções das sessões que serão realizadas para nova votação
deste Título.

IV - ORDEM DO Dü

VOTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
TÍTULO VIII (início)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vamos
passar à votação do requerimeto de preferência do Cons
tituinte Carlos Sant'Anna, sobre o Destaque n.O 6785, a
respeito do artigo 224, § 1.0

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peço a
compreensão de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - É um
assunto da maior importância.

Ontem, o Constituinte Gerson Peres fez uma denúncia
de que o processo eletrônico teria funcionado, ou espon
taneamente, ou pela ação de qualquer pessoa, ou de qual
quer Constituinte, emitindo o voto do Constituinte Gerson
Peres.

Gostaria de saber se a Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte tomou qualquer providência, se foi verificado



Janeiro' de 1988 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 2127

o processo eletrônico para que tal fato não mais aconteça,
visto que o fato coloca sob suspeição todo o processo de
votação, e não podemos permitir que esse fato se repita.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - As provi
dências já foram adotadas e distribuídas novas senhas
para os Srs. oonstítuíntes, ínclusíve para o Constituinte
Gerson Peres.

Destaque n.? 6785-87, do Sr. Carlos Sant'Anna,
"que suprime a expressão 'faturamento e lucro'
do art. 224, § 1.°, inciso I, do Substitutivo n,? 2".

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
o Destaque n.o 6785, de autoria do Constituinte Carlos
Sant'Anna, referente ao art. 224, § 1.0

Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Aprovado.
Tem a palavra o Sr. Constituinte José Lins, que enca

minhará a favor o destaque.
O sa. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,

Srs. Constituintes, a emenda correspondente ao Destaque
n.O 6785 refere-se ao art. 224, § 1.0, item I. O artigo diz
o seguinte:

"Art. 224. A seguridade social será financia
da compulsoriamente por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, mediante contribuições
sociais e recursos provenientes da receita tribu
tária da União, na forma da lei.

§ 1.0 As contribuições sociais a que se refere
o caput deste artigo são as seguintes:

I - contribuição dos empregadores, incidente
sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro,
ressalvadas as contribuições compulsórias dos em
pregadores sobre a folha de salários ... "

Sr. Presidente, veja bem, os empregadores vão con
tribuir, com a taxa sobre salário, como hoje ocorre, com
uma taxa sobre faturamento, com uma taxa sobre o lucro
e ainda com deduções compulsórias..

Quero chamar a atenção dos senhores que a emenda
do nobre Constituinte Carlos Sant'Anna se refere exata
mente à supressão da expressão no item I do § 1.0: "o
faturamento ou o lucro".

Por que, Sr. Presidente? Primeiro, porque taxação so
bre o faturamento significa que a empresa que tiver dado
prejuízo, que tíver entrado em prejuízo, se ela tiver fatu
rado, ela paga sobre o faturamento independentemente
do lucro. É mais uma carga sobre uma empresa que
entrou em dificuldade. Por que o lucro? Porque o lucro
já paga o Imposto sobre a Renda, o faturamento já paga
o PIS, o lucro já paga outras contribuições, além do
Imposto de Renda, e, ainda há as contribuições compul
sórias, que deverão ser determinadas por lei.

Sr. Presidente, temos de defender todas as conquistas
sociais, 'Contanto que elas sejam viáveis; quem produz
riqueza é o trabalho e a empresa, se matamos a empresa,
não damos nem emprego e muito menos Previdência
Social. O texto tem uma vontade extraordinária e está
com todas as boas intenções para Instituir no Brasil um
sistema previdenciário forte, com cobertura universal, que
possa ajudar toda essa massa de gente pobre que ganha
salário mínimo, que ganha um pouco mais e assim mesmo
vive mal. O povo precisa de apolo, precisa de uma exce
lente estrutura previdenciária, de apoio à saúde, de assis
tência social.

Temos que nos lembrar, Sr. Presidente e Srs. Cons
tituintes, que não podemos pensar em resolver os proble
mas sociais se não tivermsos alguma base econômica;
se nós destruímos a fonte da receita através de uma

pressão exagerada, que concebe a empresa como uma
fonte inesgotável de recursos para este suporte social;
se nós a oprimimos, nós a matamos ou no nascedouro
ou mais adiante, e não vamos nem ter empresa, nem
emprego, nem Previdência.

Pediria, Sr. Presidente, a meditação dos meus colegas,
que nós. nos lembrássemos de que já há um farto apoio
de fontes de recursos para a Previdência Social, mas não
podemos taxar o faturamento, que muitas vezes já vem
de um prejuízo, houve faturamento mas houve prejuízo.
E ainda taxar o lucro! Sei que a intenção é que se faltar
o lucro, taxa-se o faturamento, mas isso não é racional,
Taxemos a folha de salário do empregador, taxemos
outras contribuições compulsórias que poderão mais tarde
incidir sobre o faturamento quando houver lucro. Mas
nQS termos em que está esse texto da Constituição nós
estamos criando um impasse a este grande benefício social
que esta constituição tem vontade de dar ao povo bra
sileiro. Todos estamos de acordo, mas contanto que pos
samos preservar a fonte original do trabalho e da riqueza,
para que não falte a contribuição para a Previdência
Social.

Peço, Sr. Presidente, portanto, o apoio dos meus pares
para a emenda do Constituinte Carlos Sant'Anna, que
realmente é importante até para manter um bom serviço
previdenciário no País. Muito obrígado, Sr. Presidente.

Durante o pronunciamento do Sr. José Lins,
o Sr. Aluízio Campos, Primeiro-Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-VIce-Presi
dente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, para encaminhar contra, a Constituinte Abigail
Feitosa.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, acabamos de ouvir o
nobre Constituinte José Lins defender aqui que a folha
de salários deveria ser realmente taxada para a previ
dência. Mas, vejam bem, Srs. Constituintes, as grandes
empresas, com a automação, diminuem o número de em
pregados, concentram a renda, concentram o lucro. A pre
vidência neste País, assim como a assístêncía social e assis
tência à saúde, precisa de recursos < para ser viabilizada.
Os recursos não podem cair do céu, têm que vir de quem
ganha dinheiro. ~es têm que sair de empresas que aure
rem muitos lucros e que automatizam seus serviços, por
exemplo, os bancos. Os bancos, a cada ano, ganham mais
dinheiro. Como não fazer com que os bancos não con
tribuam para a previdência? Há de se taxar apenas as
pequenas empresas com muitos trabalhadores? É um
absurdo se retirar essas duas palavras aqui, que são:
o "faturamento" e o "lucro". Sr. PresIdente, também quero
lembrar que o nobre Constituinte José Lins. não se referiu
ao que aqui está dito:

" . .. ressalvadas as contribuições compulsórías
dos empregadores sobre a folha de salário, des
tinadas à manutenção das entidades de serviço
social e de formação profissional."

Quero chamar a atenção para o fato de- que essas
entidades, embora façam serviço da qualificação de mão
de-obra e prestem serviço de assistência médica, são
muito discutidas, porque- têm um faturamento altíssimo
mantendo toda a vida em suas mãos um domínio sobr~
um grupo econômico.

Na Bahia, o SESC ficou 30 anos com uma mesma dire
ção e ela só saiu quando o Sr. Deraldo Mota morreu.
Isto é um retrato dessas- entidades.

No entanto, o nobre Constituinte José Lins não fez
nenhuma referência a essa Situação do SESI, e do SESC,
que precisá acabar, .
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Se estamos defendendo um sistema único de saúde,
para que o Estado tenha condições de se responsabilizar
pela saúde de toda a população, não tem sentido o Sesi
e o Sesc arrecadarem, compulsoriamente, dos pequenos
contribuintes, dos pequenos empresários, que não têm
nenhuma condição de mudar alguma coisa, para que
fiquem na mão de um grande grupo.

Sr. Presidente, volto a insistir em que não devemos,
de maneira alguma, retirar essa parte do faturamento.
Se isto fosse feito, deveria ser retirada essa parte, tam
bém, do SESI e do SESC.

Lembro aos Srs. Constituintes que, sem recursos, não
teremos assistência social e à saúde. Quero dizer, aqui,
que a saúde que se presta neste Pais é elitista e somente
atinge as camadas mais altas da popuulação, enquanto
a massa não recebe assistência alguma.

No Nordeste, existem municípios que não possuem
nem médico! Para que isto seja possível, são necessários
recursos, que devem vir das empresas, pois são elas que
faturam e espoliam os trabalhadores.

Era o que tinha a dizer. Muito obrigada. (Muito bem!
Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não há
orador inscrito para a defesa.

Estamos com dois oradores inscritos para falarem
contra; o segundo é V. Ex.a, Constituinte Gerson Peres.

Pergunto se V. Ex.a abre mão da indicação, uma vez
que já houve um orador a favor e um contra.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, para colaborar dentro da linha que estamos ado
tando, concordo que entremos no processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Oabral) - Sr. Presidente,
vai funciona~ como Relato~-Auxiliar, dada a sua quali
dade de médíeo e que cormgo acompanhou desde o pri
meiro momento, como já ressaltei, o SiJ.". Constituinte
Almir Gabriel. .

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, em primeiro lugar, quero agradecer
a deferência da Relatoria de nos ter convidado para
participar deste trabalho e, em segundo lugar, gostaria
de deixar ressaItado para todos os companheiros que o
texto do, assim chamado, Bernardo Cabral II constitui,
sem dúvida alguma, um dos textos mais bem feitos quer
em relação às eonstltuíções hoje existentes em tbdo o
mundo, quer em relação às Constituições brasileiras ante
riores, no que se refere à seguridade social. Diríamos que
se este Plenário, não acrescentasse, nem retirasse ne~
nhuma coisa do que foi colocado no texto, ele já consti
tuiria por si um avanço extraordinário sobre o que 8"=
tem no conjunto das nações. (Palmas) No que resperta à
seguridade social, creio que vale a pena rememorarmos
para todos os companheiros o fato de que se iniciou no
final do século passado, começo deste, a condição da coo
peração e solídaríedade, primeiro entre os trabalhadores,
através das caixas de pecúlio. Posteriormente, a Previ
dência Social colocou a contribuição não apenas do tra
balhador, mas a do empregador, sendo que este, de forma
indireta, é o recolhedor desta contribuição por parte da
sociedade, já que esta contribuição é retirada no preço
das mercadorias.

A terceira fase, que é devida agora por seis ou oito
países no mundo, é a fase da seguridade social, em que
a relação que se estabelece não é apenas a relação de
quem contribui para receber o bene~ício, mas sim uti?zar
a seguridade- social como um mecanismo: um mecanismo
melhor- mais eficiente de distribuição de justiça social.
Diríamos que, a par da remuneração adequada do traba-

lho, a seguridade social constitui, sem dúvida alguma, o
maior avanço no sentido da redistribuição da renda, até
porque ela retira, de dentro da população, a existência
das três categorias de indivíduos ou de cidadãos existen
tes. A primeira categoria, das pessoas que podem custear
todas as suas despesas; a segunda, de pessoas que podem
custear parcialmente as suas despesas, mas precisam do
auxilio da Previdência; e a terceira categoria são aque
les que vivem às custas da migalha do que pode ser dis
tribuído pelas associações beneficentes ou pela própria
prestimosidade do Estado e do Governo. Neste sentido,
portanto, ao darmos o passo para a constituição da segu
ridade social neste País, primeiro: somos dos 10 países a
estabelecer a seguridade entre nós; segundo, precisamos
garantir que ela tenha recursos para realmente proceder
da forma como estabelece. Assim, é necessário que aquela
fatia, aquele estamento da sociedade que detém mais
recursos, que se aproveita ou tem melhores condições de
vida, que esta fatia possa participar de maneira maís
intensa na seguridade social.

Assim, o que se prevê no' financiamento da seguri
dade social, com relação à retirada ou à taxação, no que
se refere ao salário, à empresa, ao faturamento, ao lucro,
na verdade prevê que esse recurso seja retirado de forma
conjunta, de forma a que determinadas empresas, que têm
um uso intensivo de mão-de-obra, só participem através
da contribuição do trabalhador e da empresa. Aquelas
empresas que têm largo faturameto, participarão tam
bém desta com o faturamento. Aquelas empresas que têm
uma baixa utilização de mão-de-obra e grande lucro.
terão uma taxação adicional para a seguridade social.
Neste sentido, quero chamar a atenção dos nobres Cons
tituintes que para realizarmos uma das coisas mais exce
lentes e mais importantes da nossa atual COnstituição, no
final deste século, no dealbar do próximo século, sem
dúvida temos de construir a seguridade, mas, ao construí
la, dar ele condições para que tenha recursos a fim de
financiar ou fazer extinguir os cidadãos de terceira cate
goria.

Neste sentido, portanto, somos contra a Emenda Car
los Sant'Anna e apelamos para este Plenário para votar
pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vou dar
inicio à votação.

(Procede-se à votação)

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
presidente, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos
interromper a votação, porque o autor retira o destaque.

Requerimento de preferência para votação do Des
taque n.o 7673, de autoria do Constituinte Paulo Maca
rini, para emenda aditiva de parágrafo ao art. 244.

Os Srs. Constituintes que estão de acordo com a
preferência queiram permanecer sentados (Pausa)

A preferência é concedida.
Tem a palavra o Constituinte Paulo Macarini. (Pausa)
S. Ex.a não se encontra presente e não há indicação.

Conseqüentemente, está prejudicado o destaque.

Destaque n.? 007740-87 - Emenda n.O ES
28356-1, do Sr. Sotero Cunha, "que substitui a
redação do art. 261, do Substitutivo n.o 1 (Título
VIII, Capítulo lI, Seção I, art. 225, do Substitutivo
n.o ~)". (448.a votação)

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Requeri
mento de preferência para votação do Destaque n,> 7740.
de autoria do oonstítuínte- Sotero Cunha.
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Os srs. Constituintes que estão de acordo com a pre
ferência queiram permanecer sentados. (Pausa)

A preferência é concedida.
Tem a palavra o Constituinte Sotero Cunha, para de

fender sua emenda, que é substitutiva do art. 225.
O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA - Sr. Pre

sidente, Sras. e Srs. Constituintes, nosso principal objetivo!
com a apresentação do presente pedido de destaque, e
assegurar a assistência à saúde através do acess,? univer
sal ao sistema público único e ao sistema prívado de
saúde, de acordo com a lei. Isso porque a futura Cons
tituição não pode nem deve excluir a atuação do sistema
privado de saúde, que atualmente representa 80% dos
leitos hospitalares existentes em todo o País. Impor um
sistema único de saúde significa, ao nosso entender, dei
xar os brasileiros ainda mais desamparados nessa área. O
texto proposto pelo Relator, Constituinte Bernardo Ca
bral, diz:

"A assistência à saúde é livre à iniciativa
privada, que poderá participar de form~ supletíva
do sistema único de saúde, sob as condições esta
belecidas em contrato de direito público, tendo
preferência as entidades filantrópicas e sem fins
lucrativos."

Isto é relegar a um segundo plano toda uma estrutura
privada instalada no País, o que é muito perigoso, uma
vez que o Poder Público não dispõe de condições sufi
cientes para atender às necessidades da nossa população.
A realidade do País mostra-nos que o sistema público
pode ser único, visando a otimiza~ão do emprego de re
cursos públicos, de pessoal, materíal e equipamentos nos
diversos níveis governamentais, mas Sr. Presidente, Sr~.

Constituintes, não se pode, de forma alguma,.desconsí
derar os sistemas privados. Defendemos, também, que o
acesso ao sistema público deve ser universal, pois o que
se pretende é que todos, independentemente de condições
sociais ou econômicas, possam ser bem atendidos, sem
discriminação de qualquer natureza.

Outra questão, Sr. Presidente, que conside~amo~ ~e
suma importância e que foi tratada de forma impropria
pelo nobre Relator é a norma que estabelece que os recur
sos destinados à saúde sejam também oriundos do orça
mento da seguridade social. Esses recursos se originam d~

contribuição dos trabalhadores e das empresas, o que vai
suprimir, conseqüentemente, aqueles recursos originários
do Poder Público.

Assim Sr. Presidente, acreditamos que a nossa pro
posta meíhor atende aos interesses nacio_nais, e para a
sua aprovação contamos com a colaboraçao de todos os
nobres colegas desta Casa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para

encaminha:r contra, tem a palavra o nobre Constituinte
Carlos. Sant'Anna..
_ O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, há ~m entendimento su
prapartídárto' e eu diria mesmo nac!onal, que se consubs
tanciou, especialmente, num dos malO~es. e talvez o melhor
de todos os encontros antes da Constltumte, na VIII Con
ferência Nacional de Saúde, que reuniu delegados ~e todo
o Brasil reuniu delegados de toda a area da saude no
Brasil, r{a defesa do sistema nacional único de saúde.

O texto quando incorpora as decisões da oitava con
ferência na 'defesa, na manutenção, na criação do sist~ma
único, o faz atendendo a reclam?s de todo C? setor s.a~de.
Há um consenso que sobrepaíra os ~artIdos .pOhtlC.?S,
sobrepaíra, inclusive, os interesses e as manífestações
pessoais. (Palmas)

É preciso declarar, com toda ênfase, que, ...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho. Fazendo soar
a eampaínha.) - Quero chamar a atenção das galerias,
porque o Regimento de ambas as Casas proíbe manifes
tação das galerias. Peço que isto seja respeitado, em
homenagem ao Congresso Nacional.

V. Ex.a pode prosseguir.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
quando o texto incorpora nas suas manifestações que a
saúde é um direito de todos e é um dever do Estado, está
consagrando uma das maiores aspirações do povo brasi
leiro, de que a saúde seja considerada como um dever do
Estado. E ao dizer que é um dever do Estado, o texto não
está sendo estatizante, não, Sr. Relator, Sr. Presidente e
Srs. Constituintes, porque se se disser como deseja, por
exemplo, o ilustre e nobre Constituinte Sotero Cunha,
que é um dever do Estado, de instituições de qualquer
natureza, da comunidade e do cidadão, então, significa
que quem vai ressarcir o atendimento à saúde do povo
não é o Estado, mas além do Estado vão ser as entidades
privadas, a comunidade e o cidadão. E isso não é respon
sabilidade do atendimento gratuito das entidades privadas,
não. Quando diz o texto que é um dever do Estado, como
mais lá na frente o texto vai dizer que a execução tam
bém é um dever do Estado, isto é a garantia que o setor
privado, que atua na área de saúde, tem de que o Estado,
que tem o dever de prestar esta assistência, mas não tem
a capacidade instalada para fazê-lo, quando utilizar um
sistema único, as entidades privadas, o Estado também
tem obrigação de ressarcir ao setor privado por uma ati
vidade que é precipuamente, constitucionalmente, um de
ver do Estado.

De modo que é preciso que se combata definitiva
mente a sensação de que a formação do sistema único é
estatizante. Não, ela apenas determina que a saúde do
povo brasileiro é tão importante e a finalidade, o obje
tivo precípuo do Governo é tão importante, que o aten
dimento da assistência, a promoção e prevenção à saúde
do povo constituem-se num dever precípuo do Estado.

Quero dizer, portanto, por outro lado, que o sistema
único de saúde não é necessariamente uma estrutura
burocrática única, não. O sistema é a formação de uma
associação de todas as entidades que prestam assistência
à saúde dentro de um sistema normativo, hierarquizado,
descentralizado, referenciado, contra-referenciado. Não
importa que dentro do sistema haja entidades públicas
federais, estaduais, municipais e também, privadas. Não
importa. O sistema não quer dizer um Ministério único
que abranja todas as entidades, inclusive as privadas, do
setor; quer dizer que a assistência à saúde à prestação
de saúde no Brasil será feita dentro de um ~ontrole nor
mativo sistêmico que deverá compreender todos os orga
nismos envolvidos prestando serviço nesse sistema.

É por isto que me coloco contra a Emenda Sotero
Cunha e advogo a manutenção do texto na sua integri
dade, no capítulo a que se refere a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte' Adylson Motta, para se pro
nunciar a favor.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, vou encaminhar a emenda
porque apresentei uma que, de certa forma, coincide com
'a proposta que está sendo debatida aqui, mas que não
tive a sorte de ver incluída entre aqueles destaques que
estão sendo apreciados hoje, apesar de ter pedido, em
tempo oportuno,' o destaque e a preferência. Porém, _não
está incluída no elenco das emendas que estão sendo
apreciadas aqui hoje.

Sr. Presidente, participei, na Comissão de Saúde, de
todas as suas reuniões, e nas diversas etapas apresentei
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'emenda sobre o artigo que está sendo referido aqui. Apre
sentei emenda porque ele contempla um absurdo. Creio
que devemos, aqui, dar uma redação em torno de algo exe
qüível, algo que tenha alguma conotação com o mundo da
realidade, com o mundo prático.

"A saúde é um dever do Estado" se constitui um
absurdo. Se falar em cuidar da saúde, assistência à saúde,
aí é diferente, Sr. Presidente. Agora, não podemos res
ponsabílzar o Estado pela saúde do cidadão, até porque
existem várias doenças de etiologia desconhecida, exis
tem doenças incuráveis, existem doenças para as quais a
Medicina ainda não encontrou o devido tratamento, a
devida recuperação.

Então me parece que vamos contemplar no texto
constitucional nada mais do que um absurdo. Seria a
mesma coisa que dizer que o Estado é o responsável pela
sabedoria, quando na verdade o Estado é responsável pelo
ensino. Então, o Estado é responsável pelo cuidado à
saúde, pela assistência à saúde, pela recuperação da saúde,
pela promoção da saúde. Agora, "O Estado é responsável
pela saúde" é, no mínimo, um absurdo.

Por isto, apresentei emenda. Não é exatamente o texto
da Emenda Sotero Cunha, embora ela faça este reparo:

"O Estado é responsável pela assistência à
saúde."

outra coisa, Sr. Presidente: não é apenas o Estado
que é responsável pela -assístêncta à saúde, pelo cuidado
à saúde: a saúde é um direito mas também é obrigação
de todos, da comunidade e do cidadão. Porque, no mo
mento em que uma pessoa está acometida de uma enfer
midade que ponha em risco a saúde da comunidade, ela
também tem a responsabilidade de cuidar de sua saúde,
porque dela, talvez, dependa o bem-estar de toda a comu
nidade.

Então, Sr. Presidente, ;para que não estejamos dando
publicamente um atestado de incompetência, proponho
que, ,pelo menos, na parte redaeíonal se modifique eSse
dispositivo, para que não passemos, mais uma vez, a en
feitar a galeria do besteirol, como dizem Os nossos censo
res. Assim, a minha proposição é para que se acolha a
emenda porque ela retifica dois pontos que considero fun
damentais, até numa demonstração de inteligência da
Assembléia Nacional Constituinte. A assistência à saúde
é dever do Estado; e a saúde não é apenas direito, mas
também dever de cada um.

Quanto à participação da iniciativa privada, desde
o início eu a defendi. Não vejo por que excluí-la. Apenas
o Estado deverá ter o controle, a supervisão e a fiscali
zação de todo o processo. Mas, quanto à participação da
iniciativa privada, isso faz parte da tradição brasileira
na área da saúde pública. E se existem erros nessa parte,
também na parte do setor público também os há, e tal
vez estes sejam maiores do que os existentes ria área
privada. E muitos dos abusos, muitos dos atos de corrup
ção que existem na área privada ocorrem pela omissão
e conivência do setor público, que não exerce seu poder
de fiscalização.

Por esta razão, Sr. Presidente, não tenho a menor
dúvida em recomendar e pedir aos meus colegas que
aprovem a Emenda Sotero Cunha, porque atende aos
interesses maiores. Muito obrigado.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem l?

palavra para encaminhar contra o Constituinte José
Fogaça.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
quero explicar à Casa que ° eminente Constituinte José
Fogaça fala como Constituinte inscrito, e o Constituinte
Almir Gabriel falará como Relator-Auxiliar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. !Presi
dente e Srs. Membros da Comissão de Sistematização,

vejo-me obrigado a despir-me da condição de Relator
Adjunto, para ocupar esta tribuna como membro desta
Comissão e da Assembléia Nacional Constituinte.

Com a emenda do nobre Constituinte Sotero Cunha
estamos tocando na questão central, básica e essencial do
Projeto SubStitutivo Bernardo Cabral lI. Aqui está {) eixo,
a essência de toda a matéria de saúde da qual estamos
tratando.

Eis por que me vi obrigado a assumir esta postura de
Constituinte para expressar a defesa do texto.

O Relatório Bernardo oaoral faz cumprir aquilo que
a VIII Conferência Nacional de Saúde, que reuniu, em
março de 86, cerca de cinco mil delegados de entidades
sindicais, de moradores, de instituições oficiais e partidos
políticos e que deflagrou, em nível nacional, a campanha
em defesa da reforma sanitária, faz cumprir os postula
dos, os princípios, as ,propostas consubstancíadas nessa
Conferência Nacional de Saúde, a oitava, realizada em
março de 86'.

É fundamental, portanto, em nome desses setores
mais representativos e mais autenticamente representa
tivos de quem lida com saúde em nosso País, mantermos
o texto, mantermos a sua estrutura básica, que cria r
sistema único de saúde comandado, evidentemente, pelas
políticas estabelecidas pelo Estado, mas que em momento
nenhum elimina a rede privada; ao contrário, garante
espaço à rede privada e estabelece claramente que a assis
tência à saúde é livre à iniciativa privada, que poderá
participar, de forma supletiva, do sistema único de saúde.

Infelizmente a emenda do nobre Constituinte Sotero
Cunha atinge e~sa proposta que é central ao sistema,
atinge-o no cerne e praticamente destrói o edifício do
sistema de saúde, tal como ele está erigido no Projeto
Bernardo Cabral-lI.

É preciso aqui dizer, Sr. Presidente e Srs. Membros
desta Comissão que apóiam esta posição que está expres
sa no texto pelo Relator Bernardo Cabral: o Presidente da
Fundação Oswaldo Cruz, Sérgio Mouca; o Presidente da
Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva,
Guilherme Pereira da Silva; o Presidente do Conselho Fe
deral de Medicina, Francisco costa; do Conselho Estadual
de Medicina do Rio de Janeiro, Laerte Vaz de Melo; da
Federacão Nacional dos Médicos, Roberto Chabo; do Sin
dícato cios Médicos do Rio de Janeiro, Oreseêneío Antunes;
e, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (00-
NASS) , Luiz Humberto Ferraz Pinheiro. '

Ainda hoje pela manhã recebi, pessoalmente, mani
festação expressa do Presidente do INAMPS, nr. Hésio
cordeiro, manifestação inequívoca, clara e írretutável de
apoio a essa estrutura que está construída no texto Ber
nardo Cabral.

Estão presentes, hoje, aqui todos os Secretários de
Saúde do PaÍS; estão presentes, aqui, as lideranças sindi
cais e representatívas, ligadas a essa concepção demo
gráfica e popular de um sistema único de saúde e é em
função disto. Sr. presidente, que assomo esta tribuna pa
ra fazer a defesa intransigente, a defesa tomada da maior
convicção de que, ao mantermos o texto do Relatório Ber
nardo Cabral, estamos atendendo aos interesses superio
res da Nação, do povo brasileiro '8 aqueles interesses po
pulares que se expressam nesta Assembléia Nacional Cons
tituinte.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o nobre Relator, Sr. Constituinte Almir Gabriel;

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator e prezados Constituintes, é ínegável
que a construção do texto, referente à saúde, apresenta
uma lógica, -apresenta uma textura absolutamente per
feita. Primeiro, estabelece o preceíto ou o princípio do que
deva ser· entendido como saúde; saúde não apenas como
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ausência de doença, mas saúde, como resultante do bem
estar bíopsíquíco social, em equilíbrio dinâmico com o
ambiente, com a natureza. Essa condição que define ou
em que se baseia, ou que dá ao condíção para se deduZiÍ.l1
a definição de saúde, é fundamental para ser incorpo
rada em nossa constituição e dela deriva, sem dúvida al
guma, todo o restante da construção feita pelo Sr. Rela
tor e pelos membros das Comissões que tiveram o encar
go da questão da saúde.

Além deste ponto, que tenham em conta o díreíto à
saúde como um direito além daquela simples definição
de que saúde é a ausência da doença, como no que tange
à liberdade dizer-se que a pessoa que não está presa tem
liberdade. O conceito hoje de liberdade, sem dúvida, en
volve a possibilidade de acesso a direitos sociais e a di
reitos materiais, dentro da própria sociedade, que se re
batem para dentro do setor saúde.

O segundo aspecto que gostaríamos de colocar, é que
a pulverização, o paralelismo, o antagonismo, existentes
ao longo dos anos no setor saúde, têm feito que OiS resul
tados alcançáveis pela sociedade, em cada tempo, com o
conhecimento científico e tecnológico disponíveis, sejam
bastante inferiores àqueles que se poderia alcançar, exa
tamente porque se tem o paralelísmo, exatamente por
que se tem as condições de antagonismo até das ativida
des das ações de saúde.

E nós diríamos, lembrando João de Barros Barreto,
há mais de 50 anos, que denunciava este fato, denun
ciava exatamente a condição de não Se ter um trabalho
harmônico, um trabalho conjunto. Aqui, nós queremos
fazer um elogio. Um elogio público. Uma referência es
peeíal ao ex-Ministro Oarlos Sant'Anna que conseguiu per
ceber que todo o desassossego que vinha acontecendo com
os profissionais de saúde, toda a insatisfação existente na
população, exatamente, por causa desses desencontros, e
conseguiu promover a VIII Conferência Nacional de Saú
de que definiu, de maneira clara, não a estatização, mas
definiu de maneira clara que a saúde é um dever do Es
tado e um direito de todos os cidadãos e que ela deve se
organizar segundo o sistema único, híerarquízado, regio
nalizado, com um nível de complexidade para a organi
zação de cada serviço. Nós diríamos que o texto espelhá,
sem dúvida nenhuma, aquilo que S. Ex.a, enquanto Mi
nistro da Saúde, pode promover através da VIII Confe
rência Nacional de Saúde.

Diríamos, portanto, que ao lado disso se responde tam
bém a todos os profissionais que estão ativamente lig,a
dos e comprometidos com o setor saúde; não pelo setor
enquanto instituição, mas sim com a saúde da população
como um todo, tentando, de um lado, canalizar todos os
esforços, padronizar as técnicas, organízá-las de maneirar
tal que cheguem à população de forma orgânica, com
cobertura suficiente, de molde a evitar tantas das nossas
chagas e tantos dos nossos problemas, como a tubercu
lose, a hanseníase, a poliomielite e outros.

Neste sentido, diria que os argumentos que foram an
tepostos ao texto Bernardo Cabral, na verdade, partem
do pressuposto de que saúde é apenas a assistência à doen
ça. Na verdade, é uma dicotomia absolutamente incorre
ta, porque pressupõe que dar saúde à população é prestar
assistência médica no momento da doença. Na verdade,
é uma condíção equívoca, na medida em que não consi
dera que abastecimento d'água, que o destino do dejeto,
do resíduo sólido, ínclusíve a melhoria da habitação, a
remuneração adequada do trabalho, todas essas são tam
bém condições de saúde e que, por isso, a assistência mé
díea, e hospitalar são apenas fatias de todo o conjunto
de saúde a ser prestada à população.

Nesse sentido recomendo aos nobres Constituintes que
se mantenha o texto Bernardo Cabral e que se rejeite a
proposta ou a emenda do nobre Constituinte Sotero Cunha.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Quero
chamar a atenção dos titulares que interrompemos uma
votação aínda há pouco e, portanto, deve haver voto re
gistrado. É preciso cuidado para não haver equívoco.

.Vai-se passar à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes'
Virgildásio de Senna, naso Coimbra, Délio Braz, Antonio~
carlos Mendes Thame, Carlos Chiarelli, Christóvam Chia
ra:dia, Eraldo Tinoco, Arnaldo Prieto, Francisco Dornelles,
GIlson Machado, Inocêncio Oliveira, José Lins José San
tana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Marcond~s Gadelha"
Osvaldo coelho, Paulo Pimentel, Enoc Vieira Jonas Pi
nl:l;eir?, José Lourenço, Darcy Pozza, Gerson Peres, Adolfo
Olíveíra e Sotero Cunha. Votaram NÃO os seguintes Se
nhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade
Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola Bernardo'
cabral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna Cristina Tava
res, Egídio Ferneir,a Lima, Fernando Bezerra Coelho Fer
nando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso Ferliando
Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia José Fogaça José
Freire, José Paulo Bisol, José Ulisses 'de Oliveira Mário
Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Rle:
nato Vianna, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas Theo
doro Mendes, Chagas Rodrigues, Jorge Hage, José oarlos
Grecco, José Costa, José Tavares, Márcio Braga, Marcos
Lima, Michel Temer, Miro Teixeira, Nelson Wledekin Octá
vio ~ísio, Rose de Frei~as, Ziza :Val~dares, Alceni Guerroa,
AlOYSIO chaves, FranCISCO Benjamim, José Jorge oscar
Corrêa, Sandra Cavalcanti, Anníbal Barcellos, Àntônio
Carlos Konder Reis, Jarbas Passarínhc José Luiz Maia'
Virgílio Távor~, José Maurício, Lysâneas 'Maciel, Bocayuva'
Cunha, FranCISCO Rossi, Gastone Righi, Sólon Borges dos
Reis, Luiz Inácio Lula da; Silva, Plínio Arruda Sampaio
Haroldo Lima, Roberto Freire e Antonio F.aria. AB51TEN.'
IÇA0: Senhor Constituinte Oswaldo Lima Filho.

O SR. PRESIDENTE (Ja,.rbas Pas'sarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 24 Constituintes'
votaram NAO 66 Constituintes; absteve-se de votar 1 O()ns~
tituinte. Total: 91 votos. O Destaque foi rejeitado.

Destaque n.O 003900-87 - Emenda n.o ES
25804-4, do Sr. Gastone Righi, com co-autoria de
Siqueira Campos ((que suprime o item 11, do § 4.°,
do artigo 262 do Substitutivo n.O 1 (artigo 226, § 2.0,
do Substitutivo n.O 2)". (449.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Reque
rimento de preferência p8JI'a a votação do Destaque n,o
3900, do Constituinte Gastone Righi, que suprime o § 2.°
do art. 226.

Os Srs. Constituintes que estão de acordo permaneçam
sentados. (Pausa) .

Aprovado.

Passamos à votação do Destaque n.o 3900, de autoria
do Constituinte Gastone Righi.

Para falar, S. Ex.a indica o Constituinte Roberto
Jefferson.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a emenda destacada
pelo Líder do PTB, Oonstituinte Gastone Righi é de sua
própria autoria e de n.O 25804. '

por sintonia de pensamento, e por que não dizer por
intimidade de idéias, apresentei emenda de igual teor: não
destacada. pelo Líder Gastone Righi, mas que versa a mes
ma matéria ....:..- Emenda n.O 27043.
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o que visam as emendas dos Constituintes Gastone
Righi e Roberto J.efferson? O art. 226, § 2.°, do relatório
do Constituinte Bernardo Ca:bral, estabelece:

"iJj'J vedada a destinação de recursos públicos
para investimentos em instituições privadas de
saúde."

O SR. CONSTITUINTE BOOAYUVA CUNHA - Cons
tituinte IRoberto Jeff,erson, com sua permissão. Sr. Pre
sídente, tenno até uma estima pessoal e um carinho muito
grande pelo ilustre representante pelo Estado do Rio de
Janeiro, mas parece-me que devemos aqui zelae - sobre
tudo agora que vamos entrar numa fase mais difícil de
nossos trabalhos - pelo cumprimento do Regimento. Ao
que saiba, o nobre Constituinte Roberto Jeff,erson não é
membro da Comissão '6, portanto, não (pOde defender pro
posição.

Perdoe-me, nobre Constituinte, mas parece-me que
é meu dever levantar esta questão da ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas p.ass!llrinho) - V. Ex.á
tem razão. Não tería, naturalmente, que levantar uma
questão de ordem enquanto o orador está faloodo. V. Ex.a,
que igualmente tanto estima o Regimento, transgrediu-o,
também. Mas o erro foi do Constituinte Gastone Righi
que indicou o Constituinte Roberto Jeff16rson para falar
quando a palavra deveria ser sua e a Mesa acabou sendo
induzida ao erro porque há, em seguida, uma emenda do
Constituinte Roberto J,efferson e, S. Ex.a como autor de
emenda, pode falar. Por isso é que, equivocadamente, dei
a ;palavra a S. Ex.a

p.~ ao COnstituinte Gastone !Righi que reconsidere
sua condição e ao Constituinte Roberto J,eff,erson que me
desculpe, mas a palavra não lhe podia ser concedida.

O sa. CoN8TITUINTE ROBERTO JEF'lí'ERSON 
Indago de V. Ex.a se o Constituinte GMtone Righi não
pode ...

O SR. PRESIDENTE (J,alibas Pa:ssarinho) - S. Ex.~
só !pode índícar.quem é membro da Comissão. V. Ex.a tera
oportunidade de defender a sua emenda, como autor, mes
mo não sendo membro da Comissão; mas indicado para
uma .smenda diferente V. Ex.a não poderia.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON
Sr. Presidente, só para aduzir ao final, agradeço a V. Ex.a.
le volto, então, a f,aJar na emenda seguinte.
.' O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Informo
que vou descontar o tempo.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, serei muito breve. Indiquei o Constituinte Roberto
J,efferson porque 8. Ex.a. é autor de emenda exatamente
igual à minha e, portanto, o que se está votando é a
minha emenda e, de forma idêntica, a emenda do Cons
tituinte Roberto Jefferson.

Mas devo esclarecer que a minha emenda tem por
objetivo extir:par' do texto o § 2.0 do art, 226. Este pará
grafo declara que os recursos públicos não poderão ser
destínados a entadades privadas de saúde. Entendo que
isso é uma discriminação odiosa; não pode permanecer
no texto constitucional. A Constituição permite que se
financiem bordéis, motéis é mais o que se pretenda, e não
permite que se financie a construção de um hospital, por
exemplo, porque aqueles que investem na área de saúde,
como na da educação, devem ser tratados como crimi
nosos neste País.

Qual a razão da discriminação?
O que se quer é que, na verdade, sejam incentivados

os investimentos e as apüeações nas áreas de saúde e de
educação e não Impedidas, e não tmpoasíbílítadas ,e não
engessad~s, como estamos fazendo no texto constitucio
nal. A lei poderia privilegiar' entidades de fins filantró
píeos, privilegiar entidades públicM, é claro; mas o que

não pode é o texto constitucional impedir que o Poder
Público aplique quaisquer recursos em área privada de
saúde. Por exemplo, o FAS, a Caixa Econômica e o Banco
do Brasil detêm recursos püblícos que ficariam inviabili
zados quanto a sua destinação pa;ra, por exemplo, con
cluir la eonsteução de um hospital, para se comprar uma
bomba de cobalto ou par.a se instalarem aparelhos de
raios-Vou, digamos, seção de cirurgia cardíaca em hos
pitais privados. Por que a discriminação? Por que impe
dirmos o ínvesttmentoj

DeV'e-se deixar a critério do Poder Público investir
quando sela do ínteresse !público, social, e não impedir
ao poder Público o investimento nesta área de que somos
tão carentes com milhões e milhões de brasileiros sem
assistência médica le com mais de 80% da população sen
do assistida ;palia áll"ea privada de saúde. J!: preciso acabar
com a discriminação. Sou contra ela e peço a aprovaçâo
da minha emenda.

O SR. CONSTITUINTE vmGíLIO TAVORA - Sr.
Presidente, pedimos a palavra para uma questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Jal'bas Passarínho) - Tem a
palavra o Constituinte Virgílio Távora.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO TAVORA - Dese
jávamos indagar do Sr. lrelator qual o entendimento a.
ser dado ao § 2.° ora em discussão?

''1:: veda..da a destinação de recursos !públicos
para investimentos em. instituições privadas de
saúde, com fins Iueratívos,"

V. Ex.a. quer-se reíerír à destinação de recursos pú
blicos a fundo perdido, doações, subvenções, ou V. Ex.a
veda completamente qualquer financiamento às institui
ções prívadas de saúde com fins lucrativos?

Esta era la pergunta que fazíamos e para a qual dese
jávamos uma resposta para orientarmos o nosso julga
mento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Cons
tituinte Virgílio Távora, com a sua larga experiência. de
homem público, sabe natureãmente que a lei não é inter
pretada !Ptela intenção do legislador, ela é ínterpretada pelo
que está escrito.

Não posso continuar a falar. Já pedi silêncio ao Ple
nário, não consigo que V. Ex.a. me ouça. O Relator quando
falar, dará resposta a V. Ex.a

Tem a palavra a Constituinte Abigail Feitosa para
f,alar contra.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, Srs. Cosntituintes, 'esta emenda do nobre
Constituinte Gastone Righi tem que ser rejeitada. Assisti
mos ao longo desses 20 anos ao sucateamento de todas
as estruturas de saúde porque os empresários da saúde
chegavam ao FAS e conseguiam um dinheiro mais barato.
]j'j preciso que se lembre que esse dinheiro mais barato é
pago por toda a população para que um grupo tenha lucro
com a saúde.

É inadmissível que Ire continue com este esquema. Sou
a favor da iniciativa privada. Eu própria tenho um con
sultório há 30 anos, mas foi construído e equipado com
dinheiro próprio. Agora, todo mundo pagar imposto para
um grupo construir hospitais para ganhar dinheiro, é um
desrespeito, é uma afronta. Não aceito que esta Consti
tuinte garanta aos empresários de saúde continuarem a
ganhar dinheiro às custas da miséria do meu povo. Que
eles construam hospitais, consultórios, clinicas, mas com
o dinheiro deles, não com o dinheiro do povo. Se quiserem
financiamentos, eles terão que ser conseguidos mas com
juros do dia, não com juros mais baixos. A saúde tem
que ser um direito de todos. A saúde, para se poder me
lhorar a condição de assistência neste Pais, necessita de
recursos e nós temos que reequipar e construir novas
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unidades em todo o País porque aquilo a que assistimos
nesse sucateamento foi em função de meia dúzia de em
presários que "fizeram a cabeça" do povo para dizer que
o Poder Público não tinha condições de dar assitência à
saúde. Lembro-me que fui médica do Hospital das Clíni
cas do meu Estado e naquele periodo da década de cíni
qüenta, vejam bem V. Ex.as, o que tinha de mais avan
saúde. Lembro-me que fui médica do Hospital das Clíni
cas, e qualquer pessoa da classe "a" da cidade, de um
nível mais desenvolvido que quisesse fazer um tratamen
to diferenciado, acorria ao Hospital das Clínicas e o que
se assistiu posteriormente foi ao esvaziamento de todos os
hospitais universitários, o esvaziamento de todas as uni
dades de pronto-socorro, do Poder Público municipal e
estadual, para poder drenar dinheiro - dinheiro de todos
os contribuintes - para que um grupo ganhasse dinheiro
com a saúde. E no instante em que se instala a questão
de que a Saúde tem que dar lucro, fazem cirurgias des
necessárias; fazem exames de laboratórios que não são
necessários. É uma vergonha, mas eu tenho que denun
ciar isto! Quanta cirurgia neste País é feita desnecessa
riamente, só para se ganhar dinheiro! Eu não aceito que
se eontínue drenando dinheiro público para que meia
dúzia siga ganhando dinheiro com a Saúde. Muito
obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Marcondes Gadelha, para enca
minhar favoravelmente a emenda.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA
Sr. Presidente, nobres srs, Constituintes, a emenda do
Constituinte Gastone Righi corrige a tempo e a hora o
que, no meu entender, só pode ter sido um equívoco do
Relator. Só pode ter sido, Sr. Presidente, um engano, um
cochilo da Relataria quando inscreveu esse § 2.° em nome
dos interesses da Saúde neste País,

Sr. Presidente, o § 2.° diz o seguinte:

"É vedada a destinação de recursos púbücos
para investimentos em entidades privadas de
saúde, com fins lucrativos."

Pergunto, Sr. Presidente: por que esta discriminação
contra a Saúde no Brasil? Por que todas as outras ativi
dades "privadas no Brasil, produtoras de bens de qualquer
natureza, podem receber recursos públicos a título de
incentivos fiscais ou auxílios de qualquer natureza, e a
saúde não pode receber? porventura este País é um paraí
so de higidez? Não temos milhares de cnagásíecsj De
malariosos? De doentes de toda naturezaj Sr. Presidente,
tomemos dois exemplos de recursos públicos: os incenti
vos fiscais e a poupança pública. Ora, sabemos que existem
incentivos fiscais na Sudene, na Sudam e em outras âneas
do P,am para a produção de qualquer tipo de bens; para a
produção de serviços de equipamentos de som; para a pro
dução de bebidas; para a produção de filmes pornôs,
existem incentivos. Pela Lei Sarney, existem recursos para
uma empresa privada produtora de um filme pornô se uti
lizar de recursos do contribuinte, e eu pergunto: por que
a saúde não pode receber esse tipo de incentivo? Eu per
gunto: o que há de discriminação contra a saúde neste
País? Existem recursos do Finame para comprar todo
típc de maquinário neste País para empresas die grande
porte e até multinacionais que se utilizam de recursos
públicos naeíonaís a título de incentivo fiscal.

_ Mas à saúde, que atende ao cidadão num país onde
temos milhões e milhões de doentes, onde a saúde é um
drama agudíssimo, se negam recursos deste tipo, Sr. Pre
sidente? É um absurdo que só posso entender como um
equívoco da douta Re1atoria.

Tomemos um outro tipo de recurso público: ,a poupan
ça;pública. Sabemos, Sr. Presidente, que 80 a 90% da pou
pança gerida neste país, hoje, está nas mãos do Estado.

Sr. Presidente, não se poderão mais construir hospi
tais neste País porque não haverá recursos específicos
para esta área, como os do Fundo de Apoio ao Desenvol
vimento Social. Estes estarão negados peremptoriamente
para a expansão do setor de saúde no Brasil, por força
desta lei.

Sr. Presidente, haverá recursos para compra de aviões,
para que proprietários de outras empresas ricas possam
navegar pelos ares, pelos céus deste País com íneentívos
fiscais, com recursos dos contribuintes. Mas não haverá
recursos públicos, não haverá recursos a título de íncen
tivo para a área da saúde.

Sr. Presidente, peço a esta Comissão de SiStematiza
ção que reflita sobre o absurdo, sobre o crime que se está.
cometendo contra a saúde neste País, contra os neees
sitados e não apenas contra os hospitais, como muitqs
estão pensando, mas contra todas as instituições de saúde,
inclusive as que operam na área de pesquisa, as que
operam na área de produção de medíeamentos, Isto é um
assunto gravíssimo, Sr. Presidente, e esta Comissão de
Sistematização não pode aceitar essa discriminação con
tra a produção de bens de saúde neste País. Por ãsso, peço
que votem a favor da emenda Gastone Righi e que re
jeitem o texto do substitutivo pelo menos a título de iso
nomia com os outros setores produtores de outros tipos
de bens.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Gerson Peres, para encaminhar
contrariamente 'a emenda.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente e prezados colegas, os eminentes colegas que me
antecederam estão interpretando mal o que aqui está
escrito. Estão eonduzíndo o raciocínio sentímentalmente.
Aqui, nada prejudica a iniciativa privada. O que o Sr. Re
lator introduziu de maneira muito correta no seu substi
tutivo foi vedar o mercantilismo na saúde pública; proiblr
isto. Nenhuma casa de saúde está proibida de ir a uma
casa de crédito pedir financiamentos para ampliar as suas
atividades comerciais no campo da saúde; nenhuma en
tidade está prO'ibida de concorrer com os incentivos do
Governo em bases iguais. O que o texto veda é a destina
ção, a palavra é bem clara, destinação; destinar, dar di
nheiro públíco para entidades com fins lucrativos. Aquelas
que não têm fins lucrativos serão atendidas com a des
tinação dos recursos públicos.

Portanto, Sr. Presidente, há um outro argumento que
eu queria colocar aqui, na cabeça íntelígente dos eminen
tes Colegas. JíJ o seguinte: onde a Constituição não proibir
nada à <entidade privada, ela estará apta a concorrer em
condições ~e. igua:ldJade. A vedação da destinação dos
recursos públicos e somente para as entidades que mer
cantdlízam o processo da saúde pública do Brasil com ffus
Iueratívos, Conseqüentemente, pediria aos prezados Cole
gas que acompanhássemos o eminente Relator Bernardo
Cabral porque não há nada que fira os "interesses das en
tidades privadas no campo da saúde, elas estarão aptas
a buscar créditos, financiamentos em todas as casas de
crédito do poder público, uma vez que pagarão juros e
submeter-se-ão às regras bancárias.

- - --Não tem razão, .portanto, o eminente Líder do Partido
Trabalhista Brasíleíro, quando vem aqui dizer que estamos
privando que a saúde caminhe para atender o povo. O que
queremos, isto sim," lê o substitutivo quer é que a saúde
pública caminhe para atender o povo com dinheiro do
povo, e o dinheiro público deve ter essa destinação.

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

- ,O SR. -PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - ,Tem a
palavra o Sr: Relator Bernardo Cabral.
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o SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, membros da Comissão de Sistema
tização:

Em primeiro lugar, precíso dar um esclarecimento ao
eminente Constituinte Virgilio Távora, quando S. Ex.a
indaga que tipos de recursos públicos trata o § 2.°. É lou
vável que S. Ex.a manifeste esta dúvida, porque assim ela
será estancada, para que todos os membros da Comissão
tomem conhecimento de que os recursos públicos querem
dizer: recursos públicos orçamentáríos.

Dito isto, gostaria de me contrapor a estas duas figu
ras, a cuja admiração sempre me rendo: os Srs. Consti
tuintes Marcondes Gadelha e Gastone Righi. O prímeíro,
quando entende que há uma discriminação, um absurdo,
um crime que ae comete contra a saúde. Mas o Constituin
te Gastone Righi transborda um pouco desta tranqüílidade
com que se houve o Constituinte Mareondes Gadelha, para
declarar, como declarou, que há uma discriminação odiosa
neste texto, porque ele permite que se financiem motéis.

Não posso permitir, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
que se faça uma agressão desta natureza a um texto cons
titucional que é da maior seriedade. (Palmas) Não se con
funda a aplicação no setor financeiro, que qualquer em
presa privada pode a ele ir e pedir que lhe seja dado um
tratamento, com recursos públicos orçamentários. O de
que precisamos é expandir a rede pública, lá onde a em
presa privada não vai para tratar da saúde. A emenda 
e isto que é grave e chamo a atenção dos Srs. Constituin
tes e do eminente companheiro Gastone Righi - ela abre
para o setor privado - isto foi muito bem ressaltado pelo
Deputado Gerson Peres - recursos que já são -escassos,
que já são de forma muito incipiente administrados pelo
setor público em favor da população pobre.

Não posso ver, Sr. Presidente, que se confundam ope
rações lucrativas do setor privado, do setor financeiro,
com investimentos sociais do setor de saúde pública. É
preciso que se diga que o que este texto quer é proteger os
recursos públicos orçamentários - e chamo a atenção da
Casa - contra aqueles que fazem da saúde um veiculo
para engordar as suas contas bancárias particulares.

É preciso que se registre que este texto tem o pudor,
mas o pudor sério, correto, decente, digno de não se con
fundir na sua atuação com motéis que são financiados
pela rede bancária privada ou de banco público.

Por isso, Sr. Presidente, qUe:I;O dizer que lamento - e
o faço da forma que bem conhece Q Sr. Constituinte Gas
tone Righi - ter que votar contra a sua emenda e não só
votar contra, mas encarecer o voto dos Srs. Constituintes
membros da Comissão de Sistematização, para que se diga,
em verdade, .o que inicia o artigo que: lia saúde é direito
de todos e dever do Estado". Por isso a Relatoria, unani
memente, sem nenhuma discrepância, vota NAO.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, para uma questão de ordem dirigida ao Sr.
Relator. (Assentimento da Presidência)

Sr. Relator, ao que entendi, ao inicio, na verdade,
enaltece um dado, o de -que ai está colocado o recurso
público, quando muito mais apropriadamente seriam re
cursos orçamentários. Pergunto ao Sr. Relator se V. Ex.a
se disporia a essa modificação de texto, apenas modifica
ção de expressão de "recursos públicos" para "recursos
orçamentários"? É o que entendi da sua exposição.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre
Constituinte, o Relator considera que as explicações que
tinha que dar já foram dadas no momento em que falou.

Vamos passar à votação.
O SR. CONSTITUINTE GAS'I'ONE RIGm- - Sr. Pre

sidente, só para registro. Quero declarar que a emenda...

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não é
possivel! Em primeiro lugar, não haverá diálogo com o
Relator, porque não há possibilidade...

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
encaminhou por 6 minutos a matéria...

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, não é encaminhamento; é uma questão de
ordem...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Então,
V. Ex.a tem três minutos para levantar uma questão de
ordem.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA - ...
além do mais V. Ex.a sabe que fui citado nominalmente
várias vezes e com inverdades.

O Sr. Relator referiu-se aqui que usei a expressão
motel em nenhum momento isso ocorreu. Podemos con
sultar à Taquigrafia e verificaremos que em nenhum
momento usei essa expressão. O que eu disse, Sr. Presiden
te, é que recursos da Lei Sarney, recursos públicos, são
usados por empresas privadas para a produção de filmes
pornográficos. Isso eu sustento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A expli
cação de V. Ex.a já está dada.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Para 'contra
ditar, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA - O
Relator disse que estava tratando de recursos orçamentá
rios. Isso, Sr. Presidente, também não é verdade. É preci
so que V. Ex.a. saiba disso.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a.
não pode replicar o Relator. Não vamos dar direito de
réplica e tréplica. Já trabalhamos durante 25 minutos so
bre este assunto.

Não quero ser deselegante com V. Ex.a, mas vou des-
ligar o microfone. "

Passamos à votação. Peço aos Srs. titulares que tomem
os seus assentos.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
José Freire, Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna, Ma
nuel Viana, Vilson Souza, Antoniocarlos Mendes Thame,
Christovam Chiaradia, Gilson Machado, Inocêncio Olivei
ra, José Lins, Arnaldo Prieto, José Santana de Vascon
cellos, Luis Eduardo, Marcondes Gadelha, Paulo Pimentel,
Annibal Barcellos, Enoc Vieira, Jonas Pinheiro, Darcy
Pozza, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Sólon Borges dos Reis e Sotero Cunha.
Votaram NAo os seguintes Senhores Constituintes: Abi
gail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir Ga
briel, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral,
Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Cristina Tavares, Egí
dio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando
Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Fernando 1üTra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto,
José Fogaça, José Paulo Bisol, José Serra, José Ulisses de
Oliveira, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Re
nato Vianna, Rodrigues Palma, severo Gomes, Sigmarin
ga Seixas, Aécio Neves, Chagas Rodrigues, Délio Braz,
José Tavares, Márcio Braga, Marcos Lima, Miro Teixeira,
Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vicente Bago, Ziza Vala
dares, Aloysio Chaves, Eraldo Tinoco, Francisco :Benja
mim, Francisco Dornelles, José Jorge, Mário Assad, Osval
do Coelho, Sandra Cavalcanti, Furtado Leite, Jofran Fre-
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[at, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas
Passarinho, José Maurício, Lysâneas Maciel, Bocayuva
Cunha, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio,
Adolfo Oliveira, Haroldo Lima, Roberto Freire, Jamil
Haddad e Antonio Farias. ABSTENÇÃO: dos Senhores
Constituintes Michel Temer e Alceni Guerra.

O SR. PRESIDENTE (Jllirbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 25 COnstituíntes;
votaram NAO 66 Constituintes; abstiveram-se de votar
2 Constituintes. Total: 93 votos. O Destaque foi rejeitado.

Destaque n.O 002608-87 - Emenda n.o ES
27945-1, do Sr. Roberto Jefferson, "que modifica.
o artigo 262 do § 2.° do Substitutivo n.o 1 (artigo
227 e § 1.° do Substitutivo n.O 2) (450.a votação)

O BR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Requeri
mento de !preferência, nos termos regimentais, para a
votação do Destaque n.o 2608, requerido pelo Constituinte
Roberto Jeffierson, com reterêneía a emenda n.o 27045-1
substitutiva 00 art, 227.

Os Srs. Constituintes que a aprovam, queiram per
manecer sentados, (Pausa)

Preferência concedida.
Tem la palavra, como autor, o Constituinte Roberto

Jefferson.
O ,SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON 

Agora pode ou não pode?
O SR. PRESIDENTE (Janbas Passarinho) ~ Pode.

Agora está dentro do Regimento e não haverá questões
de ordem levantadas. V. Ex.a disporá de cinco minutos,
o que é muito para a sua capacidade' de persuasão. (Risos)

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON 
sr, Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, a minha emenda
é '00 art. 227 do Substitutivo Bernardo Cabral rI. Esta
belece o art. 227:

"Art. 227. Cabe ao Poder Público a regula
mentação, a execução e o controle das ações e
serviços de saúde."

A minha emenda, qual é? É uma emenda modifica
tiva, que estabelece para a redação do art. 227 o seguinte:

. "Cabe ao Estllido a regulamentação e o con
trole das ações de saúde, dando príorídade à exe
cução de serviços de atenção primária de saúde
à população."

O que quer dizer isso, Sr. Presidente? Atribuir 00 Es
tado o dever exclusivo de, controlar e 'executar os serviços
de assistência à saúde, ainda que ressalvando o direito da
lívre iniciativa f'azer o mesmo, em caráter complementar;
é, ao cabo, estatizar a prestação dos serviços médicos.

Essa forma de proceder, Sr. Presddente, Sr.as e STS.
Constituintes, além de contrariar a realidade social que
mostra a ;presença maior, e mais< adequada, mais erícíente,
menos onerosa, menos cllentelísta, menos nepotísta, me
nos familiar 'e menos corrupta das ações dos serviços
privados de saúde, também não se concilia 'com a relação
primordial do fenômeno estatal.

Com efeito, ainda que se, empreste 00 Estado a con
fíguraçãc de Estado-Social ou Estado-Previdência, a re
lação indiv~duo/Estado é fundad,a na primazia do reco
nhecimento da dignidade da pessoa humana. Daí que as
intervenções do Estado não podem atingir o núcleo da
quela relação, pondo o indivíduo sob o domínio do Estado,
ainda m~s se avulta a earacterístíea maléovola da esta
tização da medicina, se considerarmos a feição individual
e humana do ato médico.

Por fim, convém citar a impossibilidade de se obter
com a pouquídade de recursos disponíveis' uma atuação

satisfatória da medicina pública, fenômeno que ocorre em
países desenvolvidos como a Inglaterra e os Estllidos Uni
dos. Que se dirá do que ocorre no Brasil empobreeído e
anárquico nos dias atuais?

Isto posto, Sr. Presídente, Brs, Constituintes, concluí
mos que a ação do Estado, no Brasil, no campo da saáde,
deve cingir-se à chamada saúde pública. O que é saude
púbUca? É aquela que, combate, as endemias, as epidemias,
e faz o saneamento básico. Esta é a ação pública de saúde.
Vale dízer que há um aspecto de contra-senso: pretende
se atribuir ao Estado, Sr. Pllesidente, as complexas tarefas
de atendimento médico, sem cumprir, eficazmente, com
aqueles deveres que dizem respeito à criação das condições
para uma vida saudável, Pretende-se construir um edifício
sobre um terreno, um chaeeo de valas negras, Aliás, Afon
so Arinos, no seu art. 26, na Declaração de Direitos e Ga
rantias Fundamentais, acolhe essa consciência nacional
de que o Estllido sozinho, Sr. Presidente, não pode dar,
em completitude, assistência à saúde a toda população,
tal como nós estamos sustentando no texto desta nossa
'emenda.

E o que é pior, srs, Constituintes, é o que diz o ~l1t. 27,
do RJelatório Bernaedo Cabral: cabe ao Poder Público, não
ao Estllido, a regulamentação e a execução. O que é Poder
PúbUco? l!: a autarquia, lnamps, lapas, não mais o Go
verno do Estado ou o Governo Federal, a fiscalizar, a
regulamentar, e a executar as ações de saúde, quando
sabemos que a autarquia sempre é manipulada, politi
eamente, pelo Interesso de' quem nomeia o superinten
dente, de quem nomeia o presidente da autarquia, de
quem nomeia até o próprio MinilSltro que vai llidministrar
essas autarqulas,

'!lemos que entender, que se colocarmos a iniciativa
privada sob a batuta, sob a condução, sob a ditadura das
autarquias, que é o Poder Público, é uma violência.

A nossa emenda não afasta da área do Estllido a re
gulamentação e o controle. Ela diz "cabe ao Estado a
regulamentação 'e o controle". Não; cabe ao Poder Pú
blico, como está no relatórío Bernardo Cabral. Mantém
se 'a execução, o controle, a fiscalização pelo El8itllido, mas
sem impor à iniciativ.a privada a sanha daquel'es que são
nomeados ;politicamente para as autarquias. Não pode
mos violentar o indivíduo, colocando a iniciativa privada
não sob direção e regulamentação do Estado, mas sob
um órgão menor, mais mesquinho, mais político, mais
rancoroso, :de perseguíções e quase nunca honesto, que
são as autarquias que compõem o Poder PúlbJico.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - P,eço a
atenção de V. Ex.a por um momento. A emenda que tenho
'em mãos de V. Ex.a , pela informação da secre'taria, ela
sustenta apenas o § 2.°

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON 
Não. Está distribuido da seguinte maneíra: a emenda e o
destaque são para o caput do artigo.

O SR. PRESIDENTE (Jllirbas Passarinho) -Aqui está
colocado ;para o § 1.0, do art. 227. :É como está colocado
na emenda de V. Ex.a, segundo informação que vem da
Secretaria da Mesa.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON - Há
um equívoco, lerei o caput: "Oabe ao Poder Público a re
gulamentação, a execução e o controle do serviço de
saúde".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarínho) -O artigo
da emenda de V. Ex.a, que seria correspondente ao ca.put
tem a seguinte redação: '

"Cabe ao Estado a regulamentação e con
trole das ações de saúde, dando prioridade à exe
cução. dos serviços de atenção primária de saúde
à população."
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o SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON 
E é o que estou defendendo.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - E no
parágrafo segundo diz que:

"O setor privado de prestação de serviços de
saúde participará de forma complementar na
assistência pública à saúde da população, sob as
condições estabelecidas em lei."

A informação da secretaria é que V. Ex.a se atinha
apenas ao § 2.° de sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON 
Então está havendo um equívoco.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Então,
V. Ex.a defende a emenda como um todo.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON
Na emenda como um todo ao § 2.° Aqui está o texto da
emenda, Sr. Presidente.

Trata-se do art. 226, § 2.° Quanto ao § 1.° é o Cons
tituinte Inocêncio Oliveira que tem emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não. Não
fazia referência ao Constituinte Inocêncio Oliveira, por
que S. Ex.a tem uma emenda supressíva, Não é esta aí.
Então, o que quero saber de V. Ex.a é se V. Ex.a está
defendendo o caput e o § 2.°

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON
Estou defendendo o caput e o § 2.°, que está dentro do
corpo da idéia que estou colocando.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - A pla
ntlha como está?

O SR. ,CONSTITUINTE ROBERTO JEFFERSON 
A planilha está certa, parece-me que sim.

.0 SR. CONSTITUINTE ROBERTO' FREIRE - Sr.
Presidente, a planilha diz respeito ao caput também?

, O SR. 'PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
recebe da Secretaria as informações que discute com os
Constituintes. Tenho que, naturalmente, me ater às in
formações que recebo da Secretaria. Da Secretaria está
escrito aqui - com a letra de pessoa que conheço - so
mente o § 2.° da emenda. 'Ora, o § 2.° da emenda, que era
correspondente ao Substitutivo n,v 1, o artigo, seria igual
ao § 1.0 do art. 227, mas o Constituinte quando usou da
palavra incluiu o caput do art. 227. Então, a emenda de
S. Ex.a fica íntegra, é toda a emenda que V. Ex.a dispõe
aí no chamado "lívro de bolso", que está à disposição dos
Constituintes.

Tem a palavra para encaminhar contra a Constituinte
Abigail Feitosa.

A SR.a CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a emeI!da do nobre Cons
tituinte Roberto Jefferson pretende tirar a palavra "exe
cução", como está aqui no art. 227:

"Cabe ao poder público a regulamentação, a
execução e o controle das ações e serviços de
saúde."

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, os médicos do ser
viço público podem executar todas as ações de saúde,
estão capacitados para isso. Em qualquer pronto-socorIo,
hospital universitário ou hospital do Estado, eles tem
capacidade para executar essas tarefas, não são somente
os médicos dos serviços particulares. Isso não impede que
os serviços particulares complementem, como está aqui
mais 'embaixo:

"A assistência à saúde é livre à iniciativa
privada, que poderá participar de forma suple-

tiva do sistema único de saúde, sob as condições
estabelecidas em contrato de direito público etc..."

De modo que, acho que a essa altura, tirar um direito
dos médicos dos serviços públicos de executarem as ações
de saúde, para que eles passem apenas para controlador,
acho até um desmerecimento a toda essa gama de mé
dicos que estão empregados nos municípios, no Estado,
no Inamps, na universidade e, ínolusíve, quando executam
essas tarefas, eles têm, também, as ações de ensino, que
passam para os estagiários. Ninguém vai estagiar nos ser
viços particulares; as pessoas, os estudantes estagiam nos
hospítaís públicos, mesmo que estes não tenham o nome
de hospital de ensino.

Lembro-me da velha Maternidade Tsylla Balbino, da
qual sou médica há 30 anos: pois bem, nela executávamos
todas as ações de obstetrícia e ginecologia', e quantas
gerações e gerações de jovens passaram por nossas mãos,
treinando e aprendendo conosco. Como é que de uma
hora para outra o Estado vai deixar de executar as ações,
para que apenas o setor privado o faça?

Isto não está bem posto. Defendo que o Estado exe
cute as ações.

Isso não é possível, a esta altura, pois todo profis
sional, não somente o de Medicina, como o de Odonto
logia e o de Enfermaria, treina nos hospitais públicos.
E isto o profissional de saúde faz, simultaneamente, com
prazer, porque o contato com o estudante é enriquecedor
para ele.

Gostaria que os srs. Constituintes verificassem melhor
a questão e votassem contra esta emenda, porque, como
colocou aqui o nobre Constituinte, não se 'está dando ex
clusividade ao serviço público. O serviço privado pode
complementar as ações naturalmente que se vai discutir
mais adiante em condições, mas, realmente, tirar a exe
cução é um retrocesso terrível, que vai prejudicar inclu
sive toda a nossa juventude.

Peço a V. Ex.as que votem contra esta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
encaminhar a favor, tem a palavra o nobre Constituinte
Virgildásio de Senna.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIQ DE SENNA 
'Sr. Presídente, Srs. Constituintes, há, neste projeto de
Constituição, dispositivos de que não gosto, e que não
gostaria de subscrever. Mas nenhum causa a mim tanta
indignação, como este, que será talvez o capítulo acerca
do qual maiores restrições, eu, pessoalmente, tenho a
fazer.

Quero, Sr. Presidente, Brs, Constituintes, começar por
declarar que não sou proprietário de hospitais, não tenho
parentes proprietários de hospitais ou casas de saúde que
explorem a saúde pública. Entendo que o setor de saúde
pública no Brasil é o setor onde mais se manifesta o
apartheid social. A forma mais exereseente neste País de
de apartheid é o serviço de saúde pública. Pior, unicamen
te pior do que o serviço de saúde prestado pelas empresas
privadas só existe no Brasil um, que é o serviço de saúde
prestado pelo serviço público oficial. Esta Casa é testemu
nha de que o Presidente da República, João Figueiredo,
foi, com recursos pagos pelo Poder Público, tratar-se 'em
hospital privado fora do Brasil. O atual Presidente da
A'SSembléia Nacional Constituinte foi tratar-se em hos
pital privado nos Estados Unidos. Aqui estão vários Srs.
Constituintes que têm usado, inclusive, de recursos públi
cos' para tratar-se em hospitais privados fora do Brasil.
:' O ql1'if ocorre, Sr. Presidente, é que queremos.xíemago
-gicamente, dar ao aspecto de saúde um caráter particular.
Não existe em nenhum capítulo, que eu tenha visto, neste
projeto de Constituição, a palavra "comando", que o
nobre, Sr. Ralator achou por oportuno colocar no inciso I
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do art. 226: "comando administrativo" não é gestão, não
é administração, não é direção; é "comando".

Sr. Presidente, se há setores nesta Constituinte que
tratam de assuntos ad negotía e ad justitia, devemos ter
um tratamento 'especial naquilo que diz respeito à prí
vacídade e à vida do cidadão. O que se pretende neste
projeto é dar um caráter discriminatório à ação de saúde.
Há a palavra comando. O nobre Sr. Relator pôde e encon
trou forma de, no § 1.0, declarar: "financiamento com
J.~acursos do orçamento". Todavia, no § 2.° - que a sua
indignação fez expressar de forma tão clara nesta Casa
- ele só encontrou "recursos públicos". Não disse, "recur
sos orçamentários públicos". Recursos públicos, nsste País,
Sr. Presidente, se usa para plantar capim, para refloresta
mento, para construção de motéis. Sr. Relator, recursos
públicos, neste País, por via de incentivos que são recursos
públicos, se usa para a construção dia motéis, de hotéis e
outras coisas. Não há porque não dizer claramente, se
esta é a intenção do Relator, que se trata de recursos or
çamentâríos, como foi dito no § 1.0 e não consta no § 2.°

Quêro dizer, Sr. Presidente, que, além dessas obser
vações, há casos de invasões - e chamo a atenção dos
Srs. constituintes para esta matéria, porque é sobremodo
importante. Está contido no art. 228: "disciplinar a forma
ção e utilização de recursos humanos a um sistema único de
saúde" que ainda não sabemos o que vaí ser, pois pode
dar a e'ssa instituição o direito de intervir na universidade,
na formação dos médicos, definindo antecipadamente que
uma instituição fora da universidade pode fixar o seu
currículo. Sobre esses 'absurdos, tenho qus manifestar a
minha indignação.

No que diz respeito à presença do setor privado em
matéria de saúde, não se disse "participará", mas o que
está no texto é "poderá participar", que é uma forma
condicional.

Sr. Presidente, creio que os assuntos de saúde - falo
como eídadâo - exigem, 'antes de tudo, uma relação
bíunívoca entre o paciente -e o médico, aquele a quem vou
assegurar a minha privacidade, a nível em que não faço
nem com os parentes. Além da privacidade, a própria vida.
O tratamento que se dá neste texto, em matéria de saúde,
é um tratamento farisaico, monopolizando até quanto à
importação de broca de dentista. O dentista, para impor
tar uma broca, está subordinado a monopólio. Eu estranho
que esta direita, 'estes Srs. Constituintes que defendem de
tal modo a iniciativa privada se calem.

Sr. Presidente, vejo nisto mais uma forma de
apartheíd social que acabei de denunciar desta tribuna.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Volto a
advertir as galerias de que 'as manifestações são proibidas
pelos Regimentos das Casas e pelo Regimento da Assem
advertir às galerias de que as manifestações são proibidas
to da vaia e nesta Casa não deve haver, por parte das
galerias, n~m aplauso nem vaia. Deve-se ouvir em atenção
e silêncio os oradores que falam.

Concedo a palavra, para encaminhar 'contra, ao Cons
tituinte Carlos sant'Anne,

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, srs. Constituintes, somos cento e trinta mi
lhões de brasileiros, dos quais cerca de cem milhões não
têm a mínima condição de pagar para ter 'atendimento
médico e prestação de assistência à sua saúde, A quem
compete, a quem deve caber a responsabilidade, o dever
de executar essa assistência médica aos desvalidos, aos
desarortunados, aos que não têm como pagar? A quem
deve? Deve ao Estado, é responsabilidade do Estado
porque não poda haver brasileiros de primeira classe e
brasileiros de segunda classe. Bl'\asileiros que têm díreíto,
pelos recursos de que dispõem, de pagar por uma ass.istên
cía médica sofisticada - e têm todo o direito de paga-la-

e aqueles brasileiros que, desvalidos, têm direito à assis
tência médica coberta pelo Estado, responsabilizada pelo
Estado. Dír-se-á: o Estado-quer tirar 'a iniciativa priva.d!aJ.
Absolutamente, não. Nem eu defenderia isto, mas que o
setor privado, por exemplo, destine-se aos que podem
pagar, aos que têm condições de pagar, e o Estado fique
com a responsabilidade de prestar assistência aos desvali
dos. Há um texto do Sr. Relator que diz muito bem: "A
execução dos serviços de saúde ao povo é do Estado". Se,
por acaso, dissesse que a execução desses serviços ao povo
é da entidade privada, significaria que a entidade pri
vada teria que fazer a assistência gratuita à população
que não pode pagar, ,baria que fazer de graça. E não é isto
que 'estamos dizendo, não. A execução é do Estado. Se o
Estado não tem capaeídade instalada para fazê-lo, como
não tem em vários municípios, entra a entidade privada,
mas entra a entidade privada para fazer a assistência mé
dica cuja execução compete ao Estado. E por que compete
ao Estado, o Estado vai pagar, porque não tem capacidade
instalada. Então, em vez de dizer-se que este texto é
estatizante, e o dizem maldosamente, na verdade ele per
mite que a entidade privada viceje, porque ela vai vicejar
não no atendimento daquela pequena população pagante,
não; ela vai vicejar prestando assistência médica gratuita
a um povo que não pode pagar, e quem vai pagar por esse
povo somos todos nós, todos nós unidos, através do Esta
do. ]jJ por isto que o texto deve ser mantido, até para pro
teger a própria população que não pode pagar e até para
proteger as próprias entidades privadas que vivem da
[Previdência, vivem da prestação da assistência médica
gratuita, vivem ressarcidas pelo dinheiro do Estado. Até
para que elas possam continuar, é preciso que a execução
seja do Estado.

Sr. presidente 'e Srs. Constituintes, não é verdade que
a quaüdade do serviço médico público é ruim por ser
público. Não, não é verdade! O INCOR de São Paulo está
ai, é da USP, e é serviço público; o Hospital do Câncer do
Rio doe Janeiro 'está aí, e é serviço público; e as dezenas
de hospitais que são públicos e são da maior qualificação.
Acontece que, para que o serviço públíeo possas chegar ao
nível de qualificação digno do povo brasileiro, é precíso
que tenhamos inscrito na CollSitituição esse texto que está
aqui. ai: no momento enu que um texto como este seja
norma eonstítueíonaí que poderemos, então vir a ter -as
condições de serviço público à altura do povo brasileiro.
~ modo que sou contra a emenda e a favor da manu

tenção do texto. (Muito bem! Pamas), _

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator, Senador Almir Gabriel.

O SR. RELATOR (ALmir Gabriel) _- Sr. Presidente,
Srs. Relatores, preaados Ocmpanheíros Constituintes, de
pois das palavras candentes .do nobre Constituinte Carlos
Sant'Anna, que expressou aqui a sua experiência de ex
Ministro da Saúd1e, professor de saúde e pediatra-emérito
na Bahia, 'creio que são poucas as palavras que podería
mos agregar ao seu discurso.
- De qualquer sorte, há duas coisas que me parecem

muito importantes. Na proposta do Constituinte .Roberto
Jeff'erson se utiliza a expressão '~atenção primária de
saúde" como sendo prioritária e única para o Estado.
Nas palavras do nosso -preeado. Companheiro VirgildásiO'
de Senna se colocou a condição do apartheidl '

Pinçando essas duas coisas, gostaríamos' de -dizer que
o que se reserva pela proposta do Constituinte Roberto
JefferSon é, exatamente, que ao Estado caíba exclusiva
mente aquilo que se chama de "atenção primária de saú
de", que- seria vaeínar, fazer pequenos servíços de saúde,
serviços de 'asbastecimetno de água, porque isto é o que
constitui, é O' que se chama "atenção primá,ria de- saúde".
Quer dizer, se exclui ou se retira da prioridade 'do Estado
a possibilidade de proceder a pesquisas. Institutos como
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Oswaldo Cruz, Adolfo Lutz, Ev,andro Ohagas, na questão
da pesquisa teriam que ser rechaçados do setor público,
para que se' desenvolvesse na área privada.

De outro lado, na questão hospitalar, que é dita de
atenção secundária ou de atenção terciária, teríamos que
repassar para a área priv3lda o Hospital das plínicas, a
Pioneiras Sociais, o Hospital do Câncer, enfim, tantos
centros que constituem não apenas centros de atenção
de saúde, mas formadores de profissionais de saúde, cen
tros que têm 'a maior importância no avanço dos pro
fissionais, eobretudo na áreal da Medicina. Nós diiríamos
que sería desqualíríear ao máximo aquilo que pode .s~r

desenvolvido ;pelo Estado, seria tentar dar para a ativI
dade priv,arla a 'caJP3ICidade não apenas de servk de aten
dimento à saúde, à doença, mas, também, à própria con
dição de evolução do setor.

Como profissional da área da saúde, não Pl?dería dei
xaa- de rejeitar, a partir da palavra apartheid, todo !J
conjunto de raciocínio feito aqui de que ao saúde no Brasil
seja de má qualidade, de que Os profissionais aqui exis
tentes são !profissionais de segunda ordem. Eu quero
deixar claro que 'a saúde é conseqüência das conJdiçõe~ de
recursos disponíveis dentro de um Estado. Quer dizer,
nenhum país subdeaenvolvído pode ter uma saúde desen
volvida, nem saúde, nem educação, nem coisa alguma.
O desenvolvimento traz, mormalmente, a melhoria das
condições de atenção à saúde. Aqui é forçoso colocar al
guns ,aspectos. Será que vamos díser que o professor sa
muel Pessoa não fOi um cientista da maior importâneia
para 'a evolução da saúde' no Mundo? Que Osw:'l'ldo Oru.z,
Evandro Ohagas, Gaspar Viana, Miguel Couto, Vital BrasIl,
enfim que tantos nomes que prestaram o maior serviço
à saúde mundial não tiveram importância, que todas ~as
pessoas não ~epresent3ltam 'a honra, a grandeza da saúde
ipúbliea deste país?

Ora querer pinçar o fato de que determinadas pessoas,
em dete~minado momento, utilizaram os serviços médicos
internacionais não significa, em primeiro lugar, que elas
decidir.am certo, elas poderiam ter seus casos resolvídos
aquí, Não tenho nenhuma dúvida de que ;seriam be~ re
solvidos. Se procuraram outros centros ,e um díreíto, é
'Uma liIOOrd3ide que têm. Poderíamos, até, citar, agora,
mas, como profissional da área de saúde recuso-me a
fazê-lo utilizar nome de pessoas que foram para fora e
pessoas que aqui ficaram e solucionaram seus problemas
de saúde. Temos o exemplo de um dos nossos companhei
ros maiores que foi opeeado entre nós com grande sucesso,
vinte dias depois estava aqui trabalhando, assim como
tantos outros companheiros e colegas que estão na mes
ma .situação. Invocar exemplos que são uma excepeíona
Iídade de maneira nenhuma recai palia nós como detri
mento' ao setor saúde. E nisso não peço respeito, peço
'3IPenas reeonheetmento 'Por esses profission:ais que lut~m,
nas condições mais adversas, para tentar fazer uma saúde
adequada e decente para este País.

O que não se diz é que este País destina para a saúde
apenas 17% do seu Produto Interno ]3ruto, .qu.ando o~

tros países destinam 8 ,a 10%. O que nao se dIZ e que nao
se dá '310 setor saúde, na área pública, as condições ade
quadas para o seu desenvolvimeto. Por isso, considera
mos, quer na Intervenção de um Companheiro ou de outro,
derendendo a Emenda Robe!l"to Jeff,erson, na verdade, uma
posição absolutamente equivocada. Por isto, somos contra
a emenda proposta, por isto somos a favor da mamrten
ção do texto do nosso Relator Bernardo Cabral, que res
ponde às condições de aspiração da população brasileira
e dos profissionais ligados ao setor. (Muito bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE <J'<lirbas Passarinho) - Passa-se
à votação.

Peço aos S1'S. Constituintes que ocupem seus Iugazes,
(Pausa)

(Procede-se à votação)

O SR. SECRETÁRIO (José Fogaça) - Como vota o
Sr. Constituinte Virgildásio de Senna?

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
Voto NÃO à emenda, porque dela não tratei. Declarei
na tribuna que era contrário ao projeto tal como foi
elaborado.

A esta emenda o meu voto é NAO, Sr. Presidente.

(Prossegue a votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
José Freire, Theodoro Mendes, Daso Coimbra, Délio Braz,
Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco, José Lins, José Santana
de Vasconcellos, Luís Eduardo e Marcondes Gadelha. Vo
taram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Abigail
Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir Gabriel,
Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos
Mosconi, Carlos Sant'Anna, Oelso Dourado, Cid Carvalho,
Cristina Tavares, Egídio Ferreira Uma, Fernando Bezerra
Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso,
Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João
Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José Paulo
Bisol, José Richa, José Ulísses de Oliveira, Mário Lima,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo
Lima Filho, Paulo Ramos, Bimenta da' Veiga, Raimundo
Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sigmaringa
Seixas, Virgildásio de Senna, Aécio Neves, Chagas Rodri
gues, José Tavares, MárCio Braga, Marcos Lima, Miro Tei
xeira, Octávio Elísio, Vilson Souza, Alceni Guerra, Aloysio
Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Francisco Benja
mim, Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira, José Jorge,
Arnaldo Prieto, Mário Assad, Oscar oorrêa, Osvaldo Coe
lho, Annibal Barcellos, Enoc Vieira, Furtado Leite, Jofran
Frejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Paes Landim, Antô
nio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas Passarinho,
José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson Motta José Mau
rício, Lysâneas Maciel, Bocayuva Cunha, Fran'cisco Rossi,
Gastone Righi, Sólon Borges dos Reis, Luiz Inácio Lula
da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Sotero
Cunha, Haroldo Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad e
Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 10 Constituintes'
votaram NAo 83 Constituintes. Total: 93 votos. Odes:
taque foi rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - 'I1em a
palavra o Constituinte José Genoíno, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, para Pedir uma informação à Mesa, se iremos
votar outro destaque. O prazo para o encerramento desta
parte da sessão está-se esgotando, porque é uma hora da
tarde e os Srs. Constituintes já se estão retirando.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
me lembra uma história antiga de um chefe de uma de
terminada instituição que dizia assim: "Já que não te
mos hora para chegar, tenhamos hora para sair". Porque
eram 10 horas da manhã e ainda não havíamos aberto a
sessão. Gastamos cerca de uma hora na discussão a res
peito das declarações, supostas, do Senhor Presidente da
Repúb1ica, e agora V. Ex.a, ainda faltando cinco minutos
para o encerramento da reunião, deseja que ela seja
encerrada.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNo - É porque
eu estava aquí às nove horas, Sr. Presidente, como V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Teremos
aqui uma emenda do Constituinte Gastone Righi que
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considero - peço a atenção de S. Ex.a - praticamente
prejudicada, porque é a mesma redação do Constituinte
Roberto Jefferson, mesma redação praticamente. Queria
a compreensão de V. Ex.a

Destaque n.O 3901-87 - Emenda n.o ES
25774-9, do Sr. Gastone Righi, "que dá nova re
dação ao art. 262 § 2.° do Substitutivo n.? 1 (art.
227 § 1.° do Substitutivo n,? 2)".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Embora
semelhantes as redações, o nobre Constituinte Gastone
Righi me prova que o seu destaque merece votação.

Em votação.
Os Srs. Constituintes que aprovam a preferência quei-

ram permanecer sentados. (Pausa)

Está aprovada.
Fica concedida a preferência.
Trata-se, ainda, do art. 227, § 1.0

Tem a palavra o Constituinte Gastone Righi.
O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre

sidiente, Srs. Constituintes, a minha emenda objetiva,
única e exclusivamente, retirar do texto do § 1.0 a ex
pressão "de direito público", e vou explicar por quê.
O texto declara que a iniciativa privada é livre no setor
de saúde ,e que ela poderá ser complementada, pelo Poder
Público mediante "contrato de direito público". Quero
que fique "mediante contrato". E por que extrair "direito
público?"

Ao inverso do que possa parecer, estou engessando o
Estado com essa expressão. Contrato de direito público
difere do contrato comum, porque ele é um contrato
padrão, imutável e só a lei poderia transformá-lo. Ima
ginem os Senhores que numa determinada região paupér
rima do Brasil quisesse a Previdência Social estimular,
por exemplo, a construção de hospital ou o que fosse;
ela poderia criar uma diária diferenciada para atender
populações carentes. Constroem-se mais hospitais nos
grandes conglomerados urbanos, nas capitais, nos centros
e já não se constrói, da mesma forma, na periferia. Posso
querer premiar a periferia, as populações carentes e in
centivar o investimento ao setor privado, em setores onde
hoje a assistência de saúde é carecedora.

Portanto, estou tirando do Estado, tirando do Inamps,
tirando da Previdência Social e do Ministério da Saúde
a possibilidade de estabelecer distinção de tratamento
para beneficiar populações mais carentes, para beneficiar
território mais inóspito ou para privilegiar aqueles que
tenham melhor atuação. Um hospital que não se caracte
rize pelo zelo ou não se caracterize pela alta técnica de
utilização terá o mesmo tratamento de um hospital de
primeira classe, de um hospital de prdmeíra linha, de
um hospital que cuide de evitar infecções hospitalares,
que dê bom tratamento aos seus pacientes.

011a, isso fere o princípio de justiça. O Poder Pú
blico fica amarrado, manietado, impossibilitado, sequer,
de praticar justiça, premiando aqueles que tenham maior
aplicação e castigando aqueles que sejam menos aplica
dos ou mais desidiosos.

Esse dispositivo, muitos estatizantes o colocam ima
ginando que protegem o Estado. Na verdade, o contrato
de direito público manieta, impede o Estado de ter arbí
trio, discernimento, de aplicar uma política que diga
respeito ao interesse público, ao interesse da população.

Portanto, peço aos Srs. Constituintes que votem a
favor da minha emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra para encaminhar contra, o Constituinte Nelson
Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, Sr.as e Srs. Constituintes, acabamos de ouvir a
exposição do eminente Constituinte Gastone Righi, que
traz um conceito de contrato de direito público com
pletamente exorbitante e fora daquilo que efetivamente
é no nosso Direito Administrativo brasileiro.

O que tem que ficar absolutamente claro não é que o
contrato de direito público venha a engessar a adminis
tração pública ou o Poder Público na visão das circuns
tâncias e fatos que possam determinar um tratamento
diferenciado. O que se tem fundamentalmente com o con
trato de direito público - e este é o conceito clássico e
tradicional, e nosso, e perfeito dentro do Direito brasileiro
- é que possibilita esse contrato ter um tratamento dife
renciado, no que diz respeito às regras de Direito Privado.
Não vale na área do Direito Público o pacta sunt servanda,
ou seja, a submissão absoluta às regras do contrato. Por
quê? Porque vige, em cima do contrato e da relação esta
belecida entre a administração e a parte privada, funda
mentalmente, o interesse público.

Há uma desigualdade entre o interesse público e o
privado. Daí por que os contratos, neste caso, deverão ser
de direito público, porque possibilitam à administração
um determinado prrvílegíamento no que concerne à ma
nutenção do contrato, o rompimento unilateral às regras,
porque está a administração adstrita, neste caso e neste
tipo, à regra pública e à proteção do interesse público.

:ÉJ fundamental que se tenha essa distinção porque a
supressão desse dispositivo joga o Poder Público na re
lação privada a contratar com contratos de direito priva
do, que estabelece uma possibilidade de igualdade absolu
ta entre as partes. E, aqui, não podemos igualar o inte
resse privado com o interesse público.

Sr. Presidente, o privilegiamento do interesse público
já foi manifestado por esta Casa, nesta Comissão de Sis
tematização, ao rejeitar com absoluta e total maioria, a
proposta do Constituinte Roberto Jefferson.

:ÉJ de coerência desta Casa e desta Comissão de Siste
matização que seja mantido o texto, rejeitada a emenda
Gastone Righi, como condição de perfeita aquisição e
prestação do serviço público e da prestação de saúde na
área pública.

:ÉJ por essas razões, Sr. Presidente, que encaminhamos
contra a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, há uns cinco minutos havia dito ao Sr. Constituinte
José Fogaça exatamente qual era a argumentação que
deveria ser aqui expendida; foi o que acabou de fazer o
Sr. Constituinte Nelson Jobim.

Sr. Presidente, conheço o Sr. Constituinte Gastone
Righi há mais de vinte anos e sei da sua caminhada jurí
dica, porque fomos cassados juntos. Como ambos somos
advogados, faço um apelo a S. Ex.a que retire a sua emen
da em nome da advocacia que S. Ex.a desempenha.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Eu reti
ro, não porque esteja convencido; ao contrário, porque é
maníresta e evidente a derrota da emenda e me reservo
à reapresentação em plenário. Peço, portan'to ao Sr. Pre
sidente, que encaminhe a minha emenda par~ o plenário.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Agora
temos dois requerimentos de preferência sobre matéria
idêntica, sobre as quais estou informado de que há enten
diII!en~o das. Lideranças. São dois requerimentos de pre
ferenCl~ ll:ss1l1a~os. pelos Srs. Constituintes Darcy Pozza
e Inocêneío onveíra: ambas que suprimem o § 3.0 do
art. 227.

Em votação.
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Os Srs. Constituintes que concordam com a preferên
cia permaneçam sentados. (Pausa)

Preferência concedida.

Destaque n.o 7591-87, do Sr. Darcy Pozza,
co-autor; Inocêncio Oliveira, "que suprime o art.
227, § 3.0 , do Substitutivo n.o 2." (451.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passo à
defesa do Destaque n.? 7591 e vou utilizar o princípio de
considerar que os dois autores da emenda têm preferên
cia para falar a favor.

Tem a palavra inicialmente o Constituinte Darcy
Pozza.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, o art. 227 em seu § 3.° diz:

"O Poder Público poderá deter o monopólio
da importação de equipamentos médico-odontoló
gicos, de medicamentos e de matéria-prima para
a indústria farmacêutica."

Nosso destaque a esse artigo é semelhante ao do nobre
Constituinte Inocêncio Oliveira, a quem também rendo,
aqui, a minha homenagem pela feliz proposição.

Quero, Sr. Presidente, alertar os srs. Constituintes
para os prejuízos irreparáveis que esse dispositivo trará
para a economia nacional e, em conseqüência, à saúde
dos brasileiros.

O monopólio decretará o fim da indústria farmacêu
tica nacional por lhe tirar o acesso direto e livre aos for
necedores do mercado mundial, bem como condições de
negociação concernentes a preços, prazos e qualidades. A
competência do Governo e do Poder Público, no nosso en
tendimento, fica restrita à fiscalização e ao controle das
importações. Isto há muito tempo a CACEX já vem fa
zendo, inclusive, registrando e indiretamente estabele
cendo os preços.

O Poder Público, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
não terá prazos nem condições de pagamento, nem for
necimentos iguais aos obtidos pelas empresas privadas
bem mais competentes e mais sérias nos negócios. De
outro lado, aumentará a intervenção na economia pelo
Estado, aumentará o déficit público, propiciará desman
dos e demoras nos processos burocráticos e favorecerá,
de certa forma, a corrupção, eis que ela hoje já se gene
raliza no setor de importações.

Sr. Presidente, diante dessas argumentações e defen
dendo a livre iniciativa contra a estatízação, principal
mente em favor da indústria farmacêutica nacional e em
favor da saúde dos brasileiros, peço aos Srs. Constituintes
a aprovação da nossa emenda suprimindo o § .3.0 do
art. 227.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, tem a palavra o Constituinte José Ge
noíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, infelizmente, não sobe a esta
tribuna para defender o texto o ilustre Constituinte e
companheiro de bancada Eduardo Jorge, que trabalhou
de uma maneira eficiente, com estudo criterioso na defesa
dessa proposta que está no substitutivo do nobre Relator
Bernardo Cabral. Infelizmente o companheiro de Banca
da, que não é membro da Comissão de Sistematização,
não está aqui, podendo encaminhar contra essa emenda,
mantendo o texto.

Estou aqui para fazer a defesa do texto, assessorado
por muitas das informações e pelos argumentos que me
foram prestados pelo Constituinte Eduardo Jorge.

Em primeiro lugar, Sr. Presidente, chamo atenção pa
ra o que diz o texto:

"O Poder Público poderá deter o monopólio
da importação de equipamentos médico-odonto
lógicos, de medicamentos e de matéria-prima pa
ra a indústria farmacêutica."

Vejam bem, se colocamos que o Poder Público "pode
rá", está garantida aí uma flexibilidade para que através
da lei se estabeleçam critérios em relação a qualidades e
em relação a quantidades. Portanto, não procedem os
argumentos dos que buscam pedir a rejeição deste pará
grafo, a idéia de que se está propondo uma estatização
total em relação à importação de equipamentos e insumos
farmacêuticos.

Essa questão é importante e nela estão em jogo gran
des interesses econômicos porque diz respeito às grandes
empresas, na sua maioria multínaeíonaís, que lucram
muito com a importação desse tipo de produto.

Veja bem, Sr. Presidente, chamo atenção para o que
foi aprovado em relação à possibilidade de o Poder Públi
co, no capítulo anterior, da Ordem Econômica, poder ter
o monopólio quando se tratar de interesse coletivo e da
segurança nacional.

Por que não se faz uma relação de coerência neste
ponto, ou seja, se é garantido, na parte anterior, da Or
dem Econômica, que diz exatamente o seguinte, no art.
194:

"A intervenção do Estado no domínío econô
mico e o monopólio só serão permitidos quando
necessários para atender aos imperativos da se
gurança nacional ou a relevante interesse cole
tivo ... "

Ora, Sr. Presidente, está em jogo o interesse coleti
vo da saúde da população e, além disso, também a preser
vação dos interesses nacionais.

Sabemos, Sr. presidente, que muitas vezes a importa
ção de equipamentos, por uma necessidade econômica e
não por uma necessidade da saúde da população, por uma
necessidade de um planejamento global, criterioso, de
atender às necessidades básicas, dá-se partindo do inte
resse lucrativo dessas grandes empresas.

Por isso, aqui, no Brasil, muitas vezes importam-se
equipamentos altamente sofisticados, que não são priori
táríospara atender àquelas necessidades básicas.

Então, através de lei ordinária, o Estado poderá - e
grifo mais uma vez - estabelecer erítéríos em relação à
quantidade e à qualidade.

Finalmente, Sr. Presidente, esta luta não vem de
agora, é uma luta histórica do movimento nacionalista
brasíleíro, em relação a esse problema de antes e depois
de 1964, que busca, através desse tipo de monopólio, com
critérios da lei ordinária, eliminar parcialmente - não
totalmente - a grande fatia de lucro, o grande mono
pólio exercido pelas .empresas que são majoritárias, em
torno de 86%, todas elas, grandes empresas muItinacio
nais.

Portanto, proponho a defesa do texto contra a emen
da ora em discussão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) _ Çom a
palavra, para encaminhar a favor, o Constituinte Inocên-
cio Oliveira. como co-autor. -

O SR. CONSTITUINTE INOC:mNCIO OLIVEIRA 
sr. Presidente, Srs. Constituintes, o Destaque n.o 4581
de nossa autoria, juntamente com o Destaque n,v 7591 dó
nobre Constituinte Darcy Pozza, pretende suprimir o
§ 3.° do art. 227, que diz o seguinte:

"O Poder Público poderá deter o monopólio
da importação de equipamentos médico-odontoló
gicos, de medicamentos e de matéria-prima para
a indústria farmacêutica."
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Sr. Presidente, não é procedente a argumentação do
nobre Constituinte José Genoíno que disse que, neste tex
to, a palavra "poderá" não, implica em quase nada.

Ora, Sr. Presidente, sabemos que o Governo já tem o
controle na importação de equipamentos médico-odonto
lógicos e médico-hospitalares, bem como de insumos para
indústria farmacêutica porque a CACEX é quem controla
a importação dos mesmos. Outrossim, Sr. Presidente,
como 80% da assistência médica em nosso País é propor
cionada pelo setor privado seria um desestímulo a esse
setor; e muito mais do que isto: colocaria esse setor em
desatualização, causando graves prejuízos ao nosso povo.
Também o setor de remédios seria altamente prejudicado,
porque 85% dos insumos para a indústria farmacêutica
de nosso País são importados. Também, Sr. Presidente e
Srs. COnstituintes, dizemos que o problema do monopólio
já é tratado no texto do projeto constitucional, nos arts.
194 e 199. Portanto, achamos que o texto do § 3.° do art.
227 é altamente prejudicial aos interesses do País e aos
interesses do nosso povo. Votamos contra e esperamos o
apoio dos nobres Pares.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
encaminhar contrariamente à emenda, tem a palavra o
Sr. Constituinte Aldo Arantes.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, preliminarmente, gostaria de
agradecer ao Constituinte Lysâneas Maciel, combativo na
cionalista que desde 1974 nesta Casa tem lutado em defesa
do monopólio da importação de fármacos, teve, inclusive,
um projeto de sua autoria que terminou por não passar no
Plenário.

Esta questão, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, é
de fundamental importância. Estamos aqui discutindo pro
blemas relacionados com a saúde pública. GOstaria de dar
o destaque especial à questão do monopólio de importação
de fármacos, porque considero que a tentativa que se faz
através desta emenda supressiva, ela, sim, será, caso apro
vada, altamente prejudicial aos interesses da saúde pú
blica e da soberania do nosso País. Não quero aqui fazer
um discurso ideológico; quero apresentar dados para que
os Srs. Constituintes reflitam sobre a gravidade da matéria
que vamos aqui votar.

É necessário que se diga que enquanto a Organização
Mundial da Saúde afirma que são necessários 280princípios
ativos para corresponder às necessidades da saúde do
povo brasileiro, temos aqui sendo vendidos 1200 princípios
ativos e mais de 44 mil marcas de medicamentos. E sabe
mos que a grande maioria destes medicamentos têm a
mesma fórmula e o objetivo é meramente de maior lucro.
Sabemos também que uma grande parcela desses medi
camentos não é utilizada em seus países de origem e
nos transformam em verdadeiras cobaias.

Quero aqui dizer também, Sr. Presidente, que existem
no Brasil 600 indústrias farmacêuticas, das quaís 520 são
de capital nacional. No entanto, somente as 80 restantes
detêm o controle de 85% do mercado farmacêutico do
Brasil. Aí sim, é que está o núcleo do problema. O mer
cado farmacêutico do Brasíl é o 5.° do mundo capitalista.
Portanto, há volumosos interesses em torno desta dis
cussão e desta votação que estamos realizando aqul.

Sr. Presidente, é necessário que se diga que a indústria
farmacêutica é basicamente no Brasil, uma indústria de
embalagens e agência de propaganda. A nossa indústria
farmacêutica trabalha com tecnologia importada, não pas
sa de uma transformadora de matérias-primas. O Brasil
- e já foi dito aquí por quem defendeu esta emenda 
produz 15% dos fármacos, e isso acarretando graves con
seqüências para a saúde do nosso povo, para o nosso de
senvolvimento tecnológico e para a soberania do País.

Eu queria aqui chamar a atenção que na Guerra das
Malvinas a Inglaterra solteítou de seus aliados a suspensão

do suprimento de fármacos à Argentina, numa tentativa,
exatamente.ide estrangular esse país, em decorrência da
questão da saúde.

Eu queria mais chamar a atenção, que segundo o
Prof, Rogério Cerqueira Leite - estou terminando, e pe
diria a paciência do Sr. Presidente, mais alguns minutos e
termino, só tenho mais alguns argumentos importantes, e
para isto, eu solicitaria a paciência de V. Ex.a, porque são
coisas da mais alta importância. Gostaria de chamar
atenção para o que o Professor Rogério Cerqueira Leite
denunciou: que o Sri Lanka, que é um país extremamente
pequeno, comprava produtos da ROCHE e de outro labora
tório multinacional por sete vezes o preço do mercado in
ternacional. E que a partir do momento em que o Governo
do Sri Lanka passou a deter o controle e o monopólio das
importações, teve melhores condições de comprar, por
exemplo, o diesepam: comprava por dezenove mil dólares
o grama e, passou a comprar por dois mil e oitocentos
dólares.

Quero portanto dizer que a questão do monopólio, da
importação dos, fármacos é uma questão que leva em
conta nós criarmos obstáculos para evasão de divisas; nós
criarmos condições para melhor negociação no mercado
internacional dos produtos que vamos comprar; de nós es
tabelecermos a seletividade de quais os produtos que de
vemos comprar. É por isso, Sr. Presidente, que, muito ao
contrário daqueles que aqui argumentaram um monopólio
da importação não cria problemas para o desenvolvimen
to tecnológico; pelo contrário, dá o controle da importação
para o Estado e cria condições para que as empresas na
cionais possam desenvolver a sua tecnologia interna da
produção de medicamentos e fármacos no País.

, .
'Muito obrigado e por isso, eu peço a V. Ex.as, em fun

ção dos interesses do País, em função dos interesses da
saúde pública e da soberania nacional que votem contra
essa emenda. (Palmas)

O SIR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o no~re Relator Constituinte Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, quero, em primeiro lugar, contar a hÍS
tória deste díspositivo. Este díspositivo foi incluído neste
texto constitucional por absoluta responsabilidade do Re
lator. A emenda, de autoria do Constituinte Eduardo Jorge,
de' São Paulo, médico, aqui presente, dizia "o Poder Público
deterá o monopólio". O Relator - para aqueles que recla
mam que a emenda foi acolhida sem a míníma discussão
porque era competência do Relator e poderia fazê-lo - o
Relator oficiou para "poderá deter o monopólio", e o
fez até, Sr. Presidente, para não tolher o direito de um
Constituinte ao mesmo tempo que permitia ouvir as cama
das profissionais deste País. E alguns médicos que procurei
ouvir, uns com assento nessa Casa e outros fora - cito,
por exemplo, dois nomes, o Dr. Adir e o meu amigo Adolfo
Oliveira em conversa com o Dr. Jofran Frejat - e me di
ziam de logo das conseqüências que poderiam ter estas
circunstâncias incrustadas na emenda. Ainda assim, Sr.
Presidente, continuei ouvindo outros lados e um dia me
chega 'às mãos um expediente da Associação Brasileira de
Indústrias Farmacêuticas - ABIFARMA, que não me to
cou ao longo dos seus argumentos, mas dois me deixaram
preocupado, quando diz que isto aqui inserido obrigaria o
Governo a destinar anualmente 260 milhões de dólares à
importaç~o de produtos já importados pelas indústrias.
Tive o cuidado de saber, junto à CACEX, se isso era ver
dadeiro, porque quero exercitar o meu cargo de Relator
sempre coerente com a minha independência, sem agra
dar A ou B. E, em verdade, o Diretor da CACEX me disse
do volume de importação que 'era essa circunstância, in
clusive aquilo que dizia ainda há pouco o eminente Consti
tuinte Virgild~sio de Senna, sem conhecer minha posição
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atual, até 'quem sabe fazendo uma injustiça, lembrava as
brocas de dentista, o que me foi dito também.

O outro argumento, Sr. Presidente, este talvez seja
um dos mais sérios, que é o problema do emprego direito
para mais de 50 mil trabalhadores. Hoje, aqui na conversa
das Lideranças, chegamos à conclusão que o ideal seria
acolher a emenda. E o Relator, na sua coerência, sobre a
qual ninguém aqui pode dizer absolutamente o contrário,
coerência essa que dizia que sempre me curvaria a uma
maioria, interpreto, Sr. Presidente, que uma maioria es
magadora quer acolher a emenda.

Por estas razões, dou parecer favorável pelo acolhi
mento da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aluízio Campos, Antônio
Britto, Artur da Távola, Bernardo Oabral, Carlos Mosconi,
Carlos Sant"Anna, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima,
Fernando Bezerra Coelho, João Calmon, José Fogaça, José
Freire, José Serra, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Paulo
/Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato
Vianna, Rodrigues Palma, Theod'Oro Mendes, Virgildásio
de Senna, Aécio Neves, Chagas Rodrigues, nsso Coimbra,
Délio Braz, Jorge Hage, Márcio Braga, Marcos Lima, Octá
vio Elísio, Ziza Valadares, Alceni Guerra, Aloysio Chaves,
Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim,
Francisco Dornelles, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira,
Jorge Hage, José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luis
Eduardo, Marcondes Gadelha, Oscar Corrêa, Osvaldo Coe
lho, Sandra Cavalcanti, Anníbal Barcellos, Enoc Vieira,
Jofran Frejat, Paes Landim, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz
Maia, Virgílio Távora, Francisco Rossi, Gastone Righi, Só
lon Borges dos Reis, Adolfo Oliveira e Antonio Farias.
Votaram NAO os seguintes Senhores Constituintes: Abigail
Feitosa, Haroldo Sabóia, Sigmaringa Seixas, Antonio Mariz,
Miro Teixeira, Rose de Freitas, Vilson Souza, José Maurí
cio, Lysâneas Maciel, Bocayuva Cunha, Plínio Arruda Sam
paio, José Genoíno, Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil
Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 64 Constituintes;
votaram NAO 15 Constituintes. Total: 79 votos. O Desta
que foi aprovado. Em conseqüência, damos como prejudi
cado o Destaque n,o 890, de autoria do Constituinte Harol
do Lima.

v - SUSPErNS'AO DA REUNIAO

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Presi
dência vai suspender os trabalhos, convocando os Senhores
Constituintes para a continuação da presente reunião,
hoje, 12-11-87, às 15:00 horas.

Está suspensa a reunião.

(Suspende-se a reunião às 13 horas e 35 mi
nutos)

EM 12 DE NOVEMBRO DE 1987 (2)

PRESID1l:NCIA DOS SRS.: Aluízio Campos, Primeiro
Vice-Presidente; Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice
Presidente

I - REABERTURA DA REUNM.O

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.

n - ORDEM DO DIA

VOTAÇAO DO PROJETO DE CONBTITUIÇAO
TíTULO VIII (continuação)

Destaque n.O 000002-87 - Emenda n.O ES
33214-7, do Sr. Siqueira Campos, "que acrescenta
§ 5.°, do art. 262, do Substitutivo n,? 1 (art. 227,
do Substitutivo n.? 2)". (452.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
o pedido de Preferência n.o 0002, de autoria do Constituin
te Siqueira Campos, relativo à Emenda n.O S33214.

Os Srs. Constituintes que aprovam a preferência quei
ram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovada.

A emenda aditiva manda incluir no art. 227 do seguinte
parágrafo:

"Ficam assegurados o exercício e a prática da
assistência e tratamento espiritual, desde que rea
lizados gratuitamente."

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) ~ Tem a pala
vra o Constituinte Aldo Arantes, para uma questão de
ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi
dente, queria saber qual foi o resultado dado ao Destaque
n.o 890, de autoria do Constituinte Haroldo Lima, a uma
emenda de minha autoria.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A informa
ção que tenho é de que teria sido prejudicada a emenda
do nobre Constituinte Haroldo Lima, pela votação da
emenda do ilustre Constituinte Darcy Pozza, que trata do
mesmo assunto.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, gostaria de saber qual a razão da prejudicialidade.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vamos ver
o texto das duas emendas, o Constituinte Darcy Pozza
propôs, e foi aprovada, a supressão do § 3.° do art. 226,
integralmente. Há, também, emenda aditiva ao art. 263,
parágrafo único.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

A prejudicialidade repousa em que o destaque do
eminente colega Constituinte Aldo Arantes quer restabele
cer o monopólio da União quanto à importação de maté
rias-primas básicas da indústria farmacêutica, tema que
foi rejeitado pela rejeição da emenda supressiva.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - No mérito,
gostaria de levantar uma ponderação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O texto da
emenda do Constituinte Haroldo Lima é o seguinte:

"Constituirá monopólio da União a importa
ção de matérias-primas básicas da indústria far
macêutica."

Como foi totalmente eliminado o § 3.°, que trata do
mesmo assunto, ou seja:

"O poder público poderá deter o monopólio
da importação de equipamentos odontológicos ...
e de matéria-prima para a indústria farmacêuti
ca."

O Presidente Jarbas Passarinho julgou a emenda pre
judicada.

Tem ~a palavra o Autor do destaque, o Constituinte
Siqueira Campos, para encaminhar a favor.
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o SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr.
Presidente, eminentes Colegas da Comissão de Sistemati
zação:

O Destaque n.? 002, relativo à emenda que desejo ver
inserida no Projeto de Constituição, tem uma redação se
melhante às emendas populares coordenadas pelo Consti
tuinte Freitas Nobre, com o apoio do Constituinte Ronan
'l'lto e pelo Jornalista e homem de televisão Fernando
Cés~r Vanucci. Venho, na prática da solidariedade cristã
- é o que me inspira neste e nos demais atos de minha
vida - pedir aos companheiros, às eminentes colegas que
compõem este Plenário da Comissão de Sistematização,
que não faltem com o apoio a esses homens e mulheres
espalhados por rodo o recanto do Brasil, que assistem gra
tuitamente a milhões de pessoas que têm, nesses servos de
Deus, às vezes, a sua última e única esperança. E notem,
eminentes colegas, que existem no Pais milhares de mé
diuns, de religiosos de todas as Igrejas - temos casos
dos pentecostais, dos espíritas e de todos aqueles que
praticam as mais diversas atividades religiosas - e que
são perseguidos, em episódios constantes da vida brasí
Ieira, pela polícia ou por autoridades que, com a pretensa
defesa de determinadas classes, investem contra aqueles
que se constituem nessa única esperança do povo.

Líderes populares das mais diversas agremiações de
fendem a aprovação desta emenda que tem a mesma re
dação da emenda popular. Mas notem, podem dizer que
vamos jogar isto para a legislação ordinária. Hoje todo
mundo quer ver assegurados os seus direitos na Consti
tuição. Por quê? Porque não há mais confiança em nos
sas autoridades, nas nossas instituições e o pouco de con
fiança que existe é exatamente na Constituinte e nesta
Comissão de Sistematização.

Somos, efetivamente, a esperança do povo e não pode
mos frustrar estas esperanças. Notem que se fosse para
o assunto ser resolvido na legislação ordinária, já o tería
mos feito e o teríamos feito antes; mas não o fizemos e
deixamos expostos à perseguição, e não só no Brasil, no
mundo inteiro, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora
de Lourdes, o Padre Cícero Romão Batista, Francisco Cân
dido Xavier e tantos outros devotados servos de Deus.

Acredito que estou no caminho certo. Esta é a posi
ção que assumo com o meu Partido - o Partido Demo
crata Cristão - em defesa de uma emenda, de um des
taque que tem as mais justas razões para se. apresentar
aos eminentes pares, às ilustres colegas e aos Ilustres co
legas que compõem a Comissão de Sistematização.

Assim, ao pedir o voto para o Destaque n,v 002, pedindo
lhes que votem "sim" nesta matéria, faço-o em atenção não
somente a mim, mas a Freitas Nobre, a Ronan Tito, e
fazendo justiça a esses abnegados servidores do povo e
de Deus que, espalhados pelo Brasil inteiro, não podem
estar expostos à sanha perseguidora de autoridades peque
nas e cruéis que, muitas vezes, levam, por um problema
pessoal qualquer, essas pessoas às cadeias, às barras do
Tribunal, e isto é o que temos que, efetivamente, evit~r

de agora para frente, porque todo aquele que pode servir
ao povo deve ser prestigiado por este Plenário e pelo
augusto Plenário da Assembléia Nacional Constituinte.

Sr. Presidente, estas as considerações que faço, espe
rando, efetivamente, contar com o apoio dos meus pares,
para que os praticantes das diversas religiões, pessoas que
assistem, espiritual e materialmente, aos. enfermos deste
País que já estão com as esperanças perdidas, possam en
contrar meios e motivação de continuar servindo ao povo
e servindo a Deus.

Tenho dito, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não há ora

dores inscritos para falar contra a proposição.
O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO TÁVORA - Mas

há para falar a favor.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Sendo, as
sim, perguntaríamos ao nobre Constituinte Virgílio Távo
ra, não havendo inscritos para falar contra, se S. Ex.a
mantém a inscrição?

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO TÁVORA - Que
dúvida! Mantemos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o Constituinte Virgílio Távora, para falar a favor.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO TÁVORA - Sr.
Presidente, srs. Oonstítuíntes, raríssímamente assomamos
a esta tribuna, porque achamos que quanto menos se fala
e mais se age mais se ajuda ao País. Mas, justamente,
Senhor·es, para ficar com a consciência tranqüilizada, nós,
'que somos homem pragmático, oriundo da carreira de
Engenharia. temos a certeza de que não deve ser esque
cido, por uma Assembléia que diz representar os anseios
de todo o povo, a existência, não temos a menor dúvida,
de um fato inelutável: além do tratamento material,
existe o espiritual. E neste momento, acima das diver
gências partidárias, acima das dívergêncías ideológicas,
fazemos, nestas bem limitadas palavras - porque acha
mos que uma idéia boa não precisa muita explicação
um apelo a esta Assembléia, de que vote a favor da
emenda do Constituinte Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Egídio Ferreira Lima, para
encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Sr. as e Srs. Constituintes, o que a emenda
pretende é que seja inserido no texto constitucional o
seguinte:

"FIcam assegurados o exercício e a prática
da assistência e tratamento espiritual, desde que
realizados gratuitamente."

Respeito a crença, a maneira de pensar, o propósito
que informou o Oonstituinte Siqueira Campos ao formu
lar esta emenda e apresentá-la. Só que a emenda tem
um cunho e um caráter religioso Inarredável, A própria
expressão "tratamento espiritual" deixa lugar à dúvida
e deixa lugar a interpretações as mais distintas.

O texto constitucional já assegura, pelo projeto, no
art. 5.0 , o que pretende a emenda, e o faz de maneira
genérica e sem discriminação.

Está 110 § 6.0 do art. 5.0 :

"É inviolável a liberdade de conscíêncía e de
crença, assegurado o livre exercícío dos cultos
religiosos ... "

garantida na forma da lei, proteção aos locais de culto
e a suas liturgias particulares.

Oreío que o texto já contempla, de maneira clara, o
propósito e o desejo do Constituinte ~iqu.eir~ <?aml?o.s.
Como posta, Isoladamente, a emenda e díscrímínatóría
e deixa lugar à dúvida e à dubiedade.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não haven
do mais oradores inscritos, tem a palavra o Sr. Relator
Almir Gabriel.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, é louvável a idéia do Constituinte Si
quera Campos, Todavia o que estamos procurando cons
truir aqui é a base legal da formulação de um sistema
nacional de saúde, um sistema único de saúde. Não cabe
ria, portanto, no nosso entendimento, uma colocação desse
porte ...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos - Fazendo a
campanha) - A Presidência encarece aos Srs. Consti
tuintes que ouçam o eminente Relator, que está defen
dendo o parecer da Relataria.
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o SR. RELATOR (Almir Gabriel) - ... ainda porque
ela está assegurada de melhor forma no § 6.0 do art. 5.°.
conforme foi explicitado pelo nobre Constituinte Egídio
Ferreira Lima.

Sem mais delongas, o nosso parecer é contrário à
emenda proposta pelo nobre Constituinte Siqueira Oam
poso

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação.

Peço aos Srs. Constituintes que ocupem os seus luga
res para iniciarmos o processo de votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM: os seguintes senhores Oonstituintes:
Artur da Távola, Oarlos Sant'Anna, João Calmon. Nelson
Carneiro, Virgildásio de Senna, Miro Teixeira, Ohrístóvam
Chiaradia, José Lins, Oscar Corrêa, Saulo Pimentel, Anibaí
Barcellos, Jofran Frejat, Mozarildo Cavalcanti, Ricardo
Izar, Darcy Pozza, Virgílio Távora, Francisco Rosi, Gastone
Righi, Joaquim Bevilácqua e Siqueira Campos. Votaram
NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa,
Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio Campos, Antonio
Britto, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Oelso Eduardo.
Egidio Ferreira Lima, Fernando Henrique Cardoso, Haroldo
Sabóia, João Herrmann Neto, José Fogaça, José Freire,
José Ignácio Ferreira, José Paula Bisol, José Richa, J03é
Ulísses de Oliveira, Mário Lima, Nelson Jobim, paulo Ra
mos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vian
na, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Aécio Neves, Eucli
des Scalco, José Tavares, Márcio Braga, Octávío Elísio.
Rose de Freitas, Vicente Bago, Vilson Souza, Aloysio Cha
ves, Arnaldo Prieto, Inocêncio Oliveira, Luís Eduardo, San
dra Cavalcanti, João Menezes, Antonio Carlos Konder Reis,
Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Bocayuva Cunha, José
Maurício, Luiz Salomão, Luiz Ignácio Lula da Silva, Plí
nio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Aldo Arantes, Ro
berto Freire, Jamil Haddad e Antonio Farias. ABSTEN
çÃO do Senhor Constituinte Eraldo Tinoco.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 20 Constituintes;
votaram NÃO 53 Constituintes; absteve-se de votar 100ns
tituinte. Total: 74 votos. O Destaque foi rejeitado.

Destaque n.? 004516-87, do Sr. Bocayuva
Cunha com co-autor: Michel Temer "que modifica
o art. 228, "b", do Substitutivo n.O 2". (453.a vota
ção)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passamos
à votação do pedido de preferência do Constituinte Bo
cayuva Cunha, relativo ao Destaque n.O 4516, que manda
suprimir, na alínea b do art. 228. a expressão "e saúde
ocupacional".

Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Aprovado.
Aprovado o destaque, tem a palavra o eminente

autor, para encaminhamento a favor.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Pels
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Oampos) - Tem a pala
vra o Constituinte Adolfo Oliveira, ;pela ordem.

O SR. OONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, com permissão do orador, gostaria de fazer
uma ponderação à Presidência, no sentído que que o des
taque, defendido iPelo ilustre e eminente Constituinte
Bocayuva Cunha, é exatamente igual aos destaques se
guintes: um, do Constituinte Alvaro Valle, o qual foi
solicitado por mim; e outro, da emenda do ConstItuinte
Fausto Rocha, que são rigorosamente iguais.

Para economia processual e, para evitar a prejudicia
lidade, poderemos resolver tudo numa só votação, e fala
ria o autor de cada destaque na defesa da idéia, como
já foi feito anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em face de
questão levantada, votaremos em conjunto os destaques
dos Constituintes Bocayuva e Alvaro Valle, que, real
mente, são idênticos.

Com a palavra o Constituinte Bocayuva Cunha.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, realmente o destaque que tive o prazer de
apresentar, inclusive a pedido de diversas organizações
de Engenharia do meu Estado, o Rio de Janeiro, como a
Associação dos Engenheiros, que cuída da prevenção de
acidentes e da segurança do trabalho, e do Clube de En
genharia, do qual faço parte, como Membro do Conselho
Diretor, visa esclarecer que saúde ocupacional, primeiro,
é anglícísmo, pois é a tradução do que os ingleses cha
mam de occupational health, O que é isso em Português?
Isso, em Português, significa saúde nas atividades do tra
balho. Quer dizer, como estamos votando o sistema único
de saúde - e estou inteiramente a favor do sistema úni
co de saúde - a inclusão de saúde ocupacional neste texto
vai errar uma enorme confusão. Aqui, no plenário, por
exemplo, diversos colegas da área da saúde vieram con
versar comigo e trouxeram, inclusive, argumentos que só
servem para fortalecer a minha tese, de que evitar o aci
dente de trabalho deve ser uma função técnica de enge
nheiro, nada tem a ver com médico ou com saúde. Aqui,
no Plenário, disseram-me: "Veja, Sr. Constituinte, as fá
bricas de cimento emitem partículas cada vez mais finas
e isso vai para o pulmão do trabalhador e o deixa doente".
Mas quem deve tratar de diminuir a poeira da sílícose
não é o médico, este vai tratar do pulmão do trabalha
dor; quem tem que cuidar da prevenção, de evitar que
haja esta poeira que entra no pulmão do trabalhador
é o engenheiro, é o técnico, é o Ministério do Trabalho.
Portanto, nada tem a ver com o Ministério da Saúde, nem
com o sistema único de saúde. Isto em quase todos os
países do mundo: Inglaterra, França, Japão, Estados Uni
dos, União Soviética. Ou seja, saúde nada tem a ver com
prevenção de acidente de trabalho. ViVemos, no Brasil,
uma situação trágica em matéria de acidente de traba
lho. É realmente uma das coisas mais penosas, mais cruéis
da sociedade brasileira o número de acidentes de traba
lho.

Onde são esses acidentes de trabalho? 97% deles são
acidentes no trabalho ou no percurso. Só 3%, segundo as
estatísticas do INPS, dizem respeito realmente à saúde
do trabalhador.

Não há qualqu'Sr razão, portanto, para a inclusão de
saúde ocupacional nesta emenda, que diz:

"Ao sistema único de saúde compete, além de
outras atribuições que a lei estabelecer:
. .
. .

d) executar as ações de vigilância sanitária
epidemiológica, e saúde ocupacional." ,

A minha emenda, como a do Constituinte Alvaro Val
le e de outros colegas, visa suprimir esta expressão "saú
de ocupacional".

Isto cabe, realmente, ao Ministério do Trabalho, à
engenharia de prevenção de acidentes, e não a médicos
nem ao sistema único de saúde.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio campos) - Tem a pa
lavra o Constituinte Raimundo Bezerra, para encaminha
mento contra.
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o SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, Sr. Relator titular,
Srs. Relatores auxiliares:

Hoj e o Brasil está de parabéns: o povo brasileiro teve
oficialmente resgatada uma grande dívida, não apenas
social, mas uma dívida humana, de princípio inalienável
do homem, que é aquela que esta Nação tinha para com
a saúde. Hoje também estão de parabéns mílhares de bra
sileiros da área de saúde, de engenharia do trabalho, de
setores que cuidam do bem-estar físico ,e psíquico do ho
mem.

Sr. Presidente, a Nação está de parabéns, porque ofi
cialmente esta Comissão de Sistematização está criando
o sistema único de saúde, que permitirá que o brasileiro
tenha realmente condições de sair desta tragédia nacio
nal que é a saúde nos dias de hoje,

Para que esse sistema único de saúde tenha condições
de funcionar, é preciso que todas aquelas entidades, todos
aqueles serviços paralelos tenham realmente um coman
do único, a fim de que as ações integradas possam fun
cionar como um todo e render exatamente 'aquilo que
se espera.

Quando se fala ,em saúde ocupacional, fala-se na saúde
do trabalhador que tem direito à segurança no trabalho
e prevenção contra acidentes. Também se fala na saúde
como um todo, que é a saúde do díreíto de ter uma boa
alimentação, de ter uma boa moradia, de ter um meio
ambiente protegido; finalmente, a saúde da integração to
tal, dirigida para o homem. E por que ficar no Ministé
rio da Saúde e não no Ministério do Trabalho a saúde
ocupacional? Primeiro, porque isso não é um departamen
to estanque, é um departamento que se compõe, Ainda
mais, a infra-estrutura que existe hoje no Brasil, no setor
saúde, 'especificamente, é muito menor do que a infra
estrutura do Ministério do Trabalho, no setor de enge
nharia do trabalho.

Sabemos que é preciso proteger não apenas o operá
rio das fábricas que tem um sistema médico bem desen
volvido. É preciso também proteger os garimpeiros que
são hoje no Brasil cerca de 1 milhão, trabalhando em
regiões as mais inóspitas, trabalhando e usando o mer
cúrio, material não bíodegradável, que está contaminan
do. E é exatamente nessas regiões as mais inóspitas que
ele vai encontrar funcionando bem ou mal, um Sistema
de Saúde que pode, de imediato, dar aquela assístêncía
que uma engenharia de trabalho não poderia lhe dar.

E é ainda objetivando essa modificação da Política,
Nacional de Saúde, essa modificação radical, que quere
mos defender a permanência da saúde ocupacional no
texto. Não fazendo proselitismo profissional dessa ou da
quela profissão, porque os engenheiros de trabalho serão
absorvidos no sistema único de saúde, necessários que
são para que o sistema funcione integrado à realidade
brasíleíra, que resgate esta grande dívida, de que fala
mos no início da nossa defesa.

Por estas razões Sr. presidente, Sr. Relator ,eSrs. Cons
tituintes, somos pela manutenção do Texto do Relator,
por acredítarmos que este é o melhor caminho para a
saúde no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra, para encaminhamento favoráv,el à emenda, ao
Constituinte Carlos Chiarelli.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI - Se
nhor Presid,ente, Srs. Constituintes, a emenda proposta
prelo Constituinte Bocayuva Cunha, pelo Constituinte Al
varo Valle, e o destaque requerido pelo ilustre Consti
tuinte Adolfo Oliveira, são daquelas iniciativas que vísam
efetívamente a melhoria ,e a qualidade do texto consti
tucional.

Não há, 'com a aprovação da emenda e a exclusão da
expressão "saúde ocupacional", qualquer prejuízo para a
filosofia adotada pelos princípios da Constituição que es
tamos elaborando em termos de Sistema de Saúde. Ha
veria, isto sim, com a manutenção do texto, uma íntro
missão indevida, uma burocratízação inexplicável, uma
centralízação desnecessária sobre uma atividade que já
se realíza com outras origens técnicas 'e outros fundamen
tos científicos.

Ao retirar do texto, no Capítulo em que se encontra,
a expressão "saúde ocupacional", estamos preservando a
autonomia da ,atividade prevencíonísta, que é nitidamen
te matéria vinculada à relação de produção, que é niti
damente matéría de Direito do Trabalho, que é nitida
mente problema da relação típica de trabalho e de em
prego.

Se o nosso País, é bom salientar, fizesse aquilo que
se prevê orígínaríaanente no texto, estaria introduzindo
uma inovação sem precedentes em quaisquer países bem
suc-edidos em matéría de combate 'ao acidente do tra
balho.

Basta olhar, Srs. e sras, Constituintes, o modelo exis
tente nos países onde a prevenção de acidentes se tem
destacado: o modelo americano, o soviético, o sueco, a
recente lei espanhola, a situação preconizada na F:rança,
na Ingaterra, em todos eles, o compartimento referente
à prevenção de acídentes é especificllimente regulado pela
admínístração do Ministério do T:raJhalho.

Aqui no Brasil, faça-se justiça, a partir da gestão do
nosso Companheiro Constituinte Arnaldo Prieto, à época
Mínístro do Tr:abalho, iniciou-se um trabalho de forma
ção de recursos humanos, 'e graças 'a isso hoje temos dez
mil médicos com pós-gra,duação em higiene e segurança
do trabalho. Temos mais: temos dez mil engenheiros
equipados com curso de pós-graduação em engenharia
ocupacional; mais de 25 mil inspetores de nível médio,
treinados, preparados, especializados. Desmontar toda
essa estrutura, desmobílízar a legislação que se criou nos
últimos quinze 'anos, com a partíeípação dos sindicatos
de traoalhadores e das empresas, com a formação das
Comissões Internas de Prevenção de Acidentes, as Cipa
- foi nelas que nasceu, é bom registrar, foi nelas que
nasceu o principio básico da garantia do emprego para
os seus integrantes, a fim de que eles bem pudessem
explícitar e operacíonalízar a atividade de proteção ao
trabalhador no Iugar de trabalho - derrubar esse fun
damento, misturar 'a saúde ocupacional no contexto glo
bal, seria, repito, uma buroeraüsaeão. Desmanchar o que
custou tanto a ser feito, desvalorizar recursos humanos
e desestímular uma política que continuadamente tem
sido feita com a participação do Governo, dos sindicatos
e dos empregadores é esta a questão fundamental. Não
fiquemos em inovações que não tenham sequer funda
mento internacional.

Lembro aos srs, e as Sras. Constituintes que não há
uma só norma da Organízação Mundial da Saúde a res
peito da matéria. Todas as resoluções, todas as reco
mendações, todas as convenções internacionais, são da
Organização Internacional do Trabalho, o que' caracte
riza bem, o que identifica bem a vinculação da matéria
como área específica da relação de trabalho, e não como
área genética e funcionalmente vinculada com a ativi
dade da saúde.

En0e:rro, S:r. Presidente, dando depoimento de um
colega nosso, Presidente de sindicato, o Companheiro
Mário Lima, Presidente do Sindicato dos Petroleiros, que
me pedia este registre da tríbuna.

Qua;ndo ocorre a surdez do trabalhador, por decor
rência das condições de trabalho, é preciso, para evitá
la, não ír ao médico depois que o trabalhador está surdo,
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mas se ter um engenheiro ocupacional adequado para
prevenír, na política prevencíonísta, que a surdez ocorra.

É por isso, Sr. presidente, que é absolutamente ne
cessário, por razões técnicas, por razões científicas, por
razões de compromisso internacional e por uma evolucão
de uma política de proteção, é imprescindível acatar a
Emenda Bocayuva Cunha, que é idêntica à Emenda Al
varo Valle. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra, ipara falar a f-avor, o Constituinte Adolfo Oliveira,
por ser representante do Constituinte Alvaro Valle, que
tem uma emenda idêntica a esta, é co-autor.

Estamos votando em conjunto quatro emendas, man
dando suprimir as mesmas expressões.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Se
nhor Presidente, agradeço à Mesa a gentileza, mas não
quero colaborar para que se quebre um princípio que tem
sido observado aqui. Vou-me limitar a encaminhar à
Mesa, para publicação nos Anais, um trabalho apresenta
do na Primeira Semana Paulista de Inspeção do Tra
balho, em 23 de outubro do corrente ano. Este trabalho
do Dr. José Maria da Silva, Médico do Trabalho, da DRT
do Rio, aborda o problema com grande profundidade e
demonstra que as observações sobre serviço e saúde do
trabalho da Organização Internacional do Trabalho 
OIT, são todas elas voltadas para o caráter preventivo
das atívídades, nada tendo a ver com a eestrutura do
Ministério da Saúde. Em todos os países que cuidam bem
do problema, a saúde ocupacional é da competência de
seu Ministério do Trabalho.

Encaminho este trabalho à Mesa, Sr. presidente, e
não fiz uso do tempo em que eu poderia sxpender as
minhas ídéías,

Documento a que se refere o orador:

SAÚDE OCUPACIONAL

Senhores e Senhoras, Colegas
Honrado pela Direção da Associação dos Agentes Fe

derais da Inspeção do Trabalho no Estado de São Paulo
com a convocação para participar deste Seminário, coube
me falar sobre o tema "Saúde Ocupacional", tão amplo
quanto seu próprio significado operacional.

Nada maís oportuno que, em ocasião C01no esta, mais
uma vez reafirmar o sentido que envolve a expressão "saú
de ocupacional", na medida em que se procura definir ati
vidades técnicas a que ela se refere. Isto se deve à polêmica
que o emprego desta expressão vem causando, sobretudo
no meio político, a nível da Assembléia Nacional Consti
tuinte, onde a introdução da mesma no Projeto de Constí
ção, estabelece que a atribuição desta atividade compete
ao sistema único de saúde; portanto, normatizada pelo
Ministério da Saúde e executada pelos Distritos Sanitários,
à nível de Municípios.

Sem querer polemizar o cabimento de serem estabele
cidas competências e atribuições a "sistemas", por razões
semânticas e definições dos termos, estranha-se aquela ou
torga.

A expressão "saúde ocupacional" se origina de tradu
ção literal de 'ocupatíon health" e não define com preci
são a abrangência de seu emprego. Por isso, desde logo,
evidencia-se que é termo impróprio e desaconselhado para
figurar em texto legal constitucional.

Entre nós, na realidade, a expressão "saúde ocupacio
nal" envolve um conjunto multidisciplinar de ações técni
cas que visam a prevenção do acidente do trabalho e da
doença ocupacional, o bem-estar do Homem, sua adapta
ção psíco-emocíonal, física e funcional ao trabalho e, reci
procamente, do trabalho ao Homem.

Sob este prisma, portanto, é atividade técnica comple
xa e. multiprofissional, de caráter fundamentalmente pre
ventívo que, no seu contexto ocupa, para seu desenvolvi
mento, a medicina do trabalho, a engenharia de segurança
do trabalho, a ergonomia, a psicologia do trabalho, a toxi
cologia industrial, a administração, a comunicação, além
de outros ramos de atividades especializadas.

Esta atividade está disposta na "Recomendação sobre
os Serviços de Saúde. no Trabalho" n.? 171, emanada pela
Organízação Internaclonal do Trabalho, na qual será defi
nida a expressão "serviços de saúde no trabalho" como
atividade investida de função essencialmente preventiva,
encarregada de assessorar o empregador, os trabalhado
res e seus representantes na empresa, acerca de:

a) vigilância do meio ambiente, incluindo identifica
ção de agentes agressivos, avaliação das condições de hí
giene do trabalho e das proteções coletiva e individual ve
rificação de sistemas de controle para eliminação ou' ate
nuação das exposições de risco;

b) vigilância de. saúde dos trabalhadores incluindo exa
mes médicos de admissão, periódicos, esp~ciais e de dis
pensa;

c) informação, educação, formação e assessoramento;
d) imunizações específicas e primeiro atendimento mé

dico (ocupacional e biológico ou orgânico);
e) análise dos resultados e investigações técnicas.

A atividade de saúde ocupacional, na prática, exige
muita participação e comunicação entre todos principal
mente entre o binômio empregado-empregador ~omo bem e
sabiamente refere e aconselha a Organizaçã~ Internacio
nal do Trabalho, em sua Recomendação n.o 129, na qual
traça as bases de uma política de comunicação entre a.
direção e os trabalhadores de uma empresa.

. É a Organização Internacional do Trabalho que por
meio _de suas convenções, recomendações, convênios e orl
entaçoes, ordena os princípios básicos da experiência inter
nacional que norteiam a proteção do trabalho e dos tra
balhadores nos países-membros. Mundialmente esta assis
tência protetora é garantida ao trabalhador através dos
Ministérios do Trabalho dos respectivos países-membros
de modo integrado, pelos seus Agentes da Inspeção d~
Trabalho,! conforme prevê a Convenção da OlT n.o 81, sobre
a Inspeção do Trabalho, que após ratificada foi denuncia
da pelo Brasil, estando hoje em fase final o processament.o
de re-ratificação.

A Convenção n.o 81 da OIT aconselha a cada país-mem
bro, em seu artigo 1.0, o estabelecimento de um sistema
de inspeção do trabalho com a incumbência prevista no
artigo 3.° de:

a) assegurar a aplicação das disposições legais relati
vas às condições de trabalho e à proteção dos trabalhado
res no exercício da profissão, tais como as relativas à du
ração do trabalho, aos salários, à segurança e à medicina
do trabalho, ~ higiene e ao bem-estar no trabalho, ao em
prego das crranças e dos adolescentes;

b) fornecer informações e conselhos técnicos aos em
pregadores e trabalhadores, sobre a mais eficiente forma
de observar as disposições técnicas e legais;

c) levar ao conhecimento da autoridade competente
as deficiências ou as situações abusivas, que não estejam
compreendidas especificamente nas disposições legais vi
gentes.

A segurança, higiene e medicina do trabalho encon
tram na Organização Internacional do Trabalho princípios
orientadores de conduta específica, em diversos atos dis
ciplinadores por ela emanados, dentre os quais citam-se:

Convênio n,o 115, sobre proteção dos trabalhadores
contra radiações ionizantes;
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Convênio n.o 148, sobre proteção dos trabalhadores
contra riscos profisisonais devido à contaminação do ar,
ruído e vibrações no ambiente de trabalho;

Convênio n.? 152, sobre segurança e higiene nos tra
balhos portuários;

Convênio n.? 155, sobre segurança e saúde dos traba
lhadores e do meio ambiente de trabalho;

Convênio n.o 161 e Recomendação n.? 171, sobre os
serviços de saúde no trabalho.

Este procedimento comum, observado mundialmente
entre os países-membros da OIT, vincula, como dissemos,
aos seus respectivos Ministérios do Trabalho, não só as
relações e tutela do trabalho, mas também a segurança e
saúde dos trabalhadores e meio ambiente de trabalho.
Isto pode ser observado através de consulta à história In
ternacional do trabalho, ao Direito Internacional do Tra
balho, assim como à própria legislação comparada, onde
se verifica que países com ideologias e sistemas de gov~r

no diferentes, tais como França, Inglaterra, URSS, Japao,
Estados Unidos, Espanha e outros atentam para a orien
tação emanada pela Organização Internacional do Traba
lho.

No Brasll não é diferente este procedimento. As rnedí
das técnicas necessárias ao êxito da atividade são, como
recomenda a OIT, de obrigação e ônus do empregador, em
cda empresa e decorrem de dispositivos legais estabeleci
das na esfera federal, nos diferentes níveis da hierarquia
formal das Leis.

Ao Ministério do Trabalho cabe a normatização espe
cífica da legislação do trabalho, inclusive da segurança e
medicina do trabalho, cabendo-lhe também a observância
da execução das normas legais então estabelecidas.

E esta complexa e importante tarefa se desenvolve no
Ministério do Trabalho, em decorrência do que estabelece
o Sistema Federal de Inspeção do Trabalho, introduzido pe
lo Regulamento da Inspeção do Trabalho, aprovado pelo
Decreto n,? 55.841, de 15 de março de 1965, dentro do espí
rito recomendado pela Organização Internacional do Tra
balho, em sua Convenção n.O 81.

Estabelece o Regulamento da Inspeção do Trabalho,
em seu artigo 1.0, que o Sistema Federal de Inspeção do
Trabalho, a cargo do Ministério do Trabalho, tem por fi
nalidade assegurar, em todo território nacional, a aplica
ção das disposições legais e regulamentares, incluindo as
Convenções Internacionais ratificadas, os atos e decisões
das autoridades competentes e das convenções coletivas
de trabalho, no que concerne à duração e às condições de
trabalho, bem como à proteção dos trabalhadores para o
exercício da profissão.

Compõem o Sistema Federal de Inspeção do Trabalho,
em sua execução, estabelecendo-se competências especía
lizadas, na área de medicina, higiene e segurança do tra
balho, respectivamente os médicos do trabalho e enge
nheiros do trabalho; na área do trabalho da mulher e do
menor, os assistentes sociais, e os atuais fiscais do traba
lho, as relações e tutela do trabalho e as condições bási
cas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho.

Vê-se, portanto, que a atividade da inspeção do traba
lho inclui a de segurança, higiene e medicina do trabalho,
que se somam para proporcionar a saúde ocupacional e
desenvolvem-se por ações eminentemente prevencionistas,
que se constituem numa unidade integrada, seguindo prin
cípios da Organização Internacional do Trabalho.

Isto difere, no entanto, em sua técnica e em seu alvo,
daquelas ações de saúde voltadas para o ser humano in
clusive em seu "habitat", que é objeto da saúde pública,
disciplinada pelo Mmistério da Saúde, tendo como orga
nismo internacional de orientação e referência a Organí-

zacão Mundial de Saúde (OMS) e não a Organização Inter
nacional do Trabalho (OIT).

Por outi o lado, entendemos que todas as ações que ví
sem beneficiar o Homem devem e têm que estar integra
das dentro de um programa de governo, que se inicie obri
gatoriamente pelo respeito e cumprimento à Lei, e de modo
harmônico a, interação se processe, desenvolvendo todos
os setores da Administração Pública. É esta a ação de Go
verno que se deseja e que a população necessita.

No entanto, esta integração de atividades continua não
existindo no País e em relação à saúde, por exemplo, veri
fica-se que a Lei n.O 6.229, de 17 de julho de 1975, que dispõe
sobre a organização do Sistema Nacional de Saúde, ínte
gradamente, jamais foi observada. Por infeliz coincidência
isso ocorre justamente por omissão do Ministério da Saú
de. a quem compete por Lei formular a política nacional
de saúde e para quem se providencia hoje a primazia do
planejamento, formulação e controle da execução de ati
vidades atribuídas ao sistema único de saúde. Se essas
atividades concorrem decisivamente para a saúde do Ho
mem, sua execução deve ser efetivada pelos diferentes se
tores da administração pública, de forma integrada entre
eles e não exclusivamente pelo setor saúde que, por si só,
notadamente, não tem como fazer proliferar todas as
ações visando atingir o objetivo maior, que pertence ao
próprio Governo. Recorda-se que os agravos à saúde, des
ele os mais primários e os endêmicos, ainda não tiveram
equacíonadas suas diretrizes de combate. Até por insufi
ciência de verbas, e isto, de logo, evidencia ser postura
política, cuja resolução depende de encaminhamento inte
grado das questões.

A inclusão da expressão "saúde ocupacional" no texto
do Projeto de Constituição do País, estabelecendo-se que
esta atividade decorre como atribuição de competência do
sistema único de saúde é, como vimos, imprópria e ade
mais, redundante, extemporânea e conflitante com disposi
tivos também constantes do mesmo texto do Projeto, an
teriormente estabelecidos. Decorre, senão de lamentável
equívoco, de evidente interesse político ideológico corpo
rativista momentâneo, que a sapiência mundial demonstra
não ser de interesse dos Trabalhadores, tal como entende
a Sociedade Brasileira e que nem mesmo relatórios e con
clusões oriundos de conclaves manipulados conseguem des
mentir.

Colegas.

É esta a realidacle que neste momento se nos apresen
ta. E é em função dela que julgamos cada vez mais impor
tante nossa participação, sobretudo junto às Associações
em cada Estado, como já vimos fazendo na Associação dos
Agentes da Inspeção do Trabalho em São Paulo e estas
unidas às demais Representações de Classe e trabalhando
empenhadamente junto aos Constituintes visem consegui!'
suprimir a expressão "saúde ocupacional" do contexto do
artigo 228 item "b" do Projeto Substitutivo da Constitui
ção, do Deputado Bernardo Cabral e, portanto, mantendo
integrada a Inspeção do Trabalho no Ministério do Tra
balho.

Muito obrigado.

São Paulo, I Semana Paulista da Inspeção do Traba
lho, 23 de outubro de 1987. - José Maria da Silva, Médico
do Trabalho - DRT/RJ."

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a
palavra o Representante da Relataria, o Constituinte Al
mir Gabriel.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, três encaminharam a favor da emenda, estou
inscrita para encaminhar contra e já falou outro, o Cons
tituinte Adolfo Oliveira ...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Esclareço a
V Ex.a que temos quatro emendas exatamente do mesmo
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teor. Então, a Mesa ja decidiu, anteriormente, que os
Representantes dessa emenda são co-autores, e elas estão
sendo votadas em conjunto. É um destaque do Constituinte
Álvaro Vale, outro do Constituinte Bocayuva Cunha, ou
tro do Constituinte Santinho Furtado, e outro do Cons
tituinte Fausto Rocha.

Como pelo Regimento a preferência é para os autores
dos destaques, falaram dois autores, o Constituinte Bo
cayuva Cunha e o Constituinte Adolfo Oliveira. E fala
ram mais dois contra a 'emenda,

V. Ex.a é a favor ou contra à emenda?

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sou
contra a emenda. Já falaram dois a favor.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra a Sr.a Constituinte Abigail Feitosa, por liberalidade.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

Não estou entendendo bem qual é a posição dos no
bres Constituintes Bocayuva Cunha e Carlos Chiarelli,
quando vêm aqui criticar por que se está colocando esse
assunto no sistema único de saúde, que deve ficar no
Ministério do Trabalho.

Quando foi para votar os direitos dos trabalhadores
- tenho aqui o material dos Títulos I, II e III - onde
consta -, tentei colocar a saúde ocupacional como Direito
do Trabalhador, e a Mesa retirou, e teve que retirar, por
que todos foram contra. Este é o problema; não se pode,
de maneira alguma, deixar de tocar no assunto da saúde
ocupacional, porque é um desrespeito com os trabalha
lhadores. Se não pode ficar no Capítulo Dos Direitos dos
Trabalhadores, lá na frente, vai ter que ficar no Capítulo
Da Saúde, pois todos sabem que milhares de pessoas,
todos os días, são acidentadas. Na Bahia há um pólo
petroquímico onde as pessoas sofrem problemas de saúde
por lidarem com a química fina. Temos também o exem
plo de Goiás, para onde tiveram que ir inclusive, os téc
nicos do Conselho Nacional de Energia Nuclear.

O sistema único de saúde não pertence a um Minis
tério. Tem que ser uma atividade que englobe vários
Ministérios, e não vou entrar nessa questão se deve ser
engenheiro ou médíco, O que queremos caracterizar é a
otimização de recursos para garantir a saúde ao cidadão
que trabalha com material perigoso. Ele terá obrigação
de usar equipamentos, e o Estado vai ter que garantir o
tratamento de todo aquele que seja acidentado.

Acabamos de ouvir um nosso colega, o Constituinte
Raimundo Bezerra, dizer quantos garimpeiros se envene
nam hoje com o mercúrio. Então, como vai ficar? Ele
tem que procurar o Ministério do Trabalho ou o Minis
tério da Saúde? Essa discussão não tem nenhum sentido.
Temos que preservar a saúde do trabalhador que trabalha
em profissões perigosas. Não queremos repetir aqui o que
aconteceu com o pessoal de Goiás, que se ficou nesse im
passe, sem se saber de quem é a culpa.

Sr. Presidente e Srs. Constituintes, quando instituí
mos o sistema único de saúde, foi para aproveitar os
recursos, para não ficar empurrando de um canto para
outro e o trabalhador ser melhor assistido. Vários países
já têm esse esquema montado, e facilita quando ele fica
no Ministério da Saúde.

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, chamo a
atenção para esse dado importantíssimo e peço a V. Ex.as
que votem contra esta emenda que não faz sentido.

Esse texto constitucional tem que ter esta expressão
garantida: saúde ocupacional. E se não está no Direito
dos Trabalhadores, tem que ficar no Capítulo da Saúde.

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

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sr. Pre
sidente, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE (Aluizio Campos) - Tem a
palavra o Constituinte José Genoíno, para uma questão de
ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Evidente
mente o Relator vai dar o parecer. Antes de S. Ex.a usar
da palavra, é necessário informar à Casa que muitos com
panheiros que votaram a emenda pelo fim do monopólio
entenderam que isso fazia parte de um acordo para man
ter, no texto, a saúde ocup.acional.

Gostaria que se confirmasse se isto é verdade ou não.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presi

dência esclarece que estão sendo postos em votação qua
tro destaques absolutamente idênticos: respectivamente,
dos Constituintes Bocayuva Cunha, Álvaro Valle, Santi
nho Furtado e Fausto Rocha. Os referidos destaques pro
põem a supressão da expressão "e saúde ocupaeíonal" da
alínea b do art. 228.

Por uma economia de tempo, estamos pondo estes
destaques conjuntamente em votação.

Falaram já, para encaminhar a favor dois autores,
e mais o Constituinte Carlos Chiarelli; e contra, dois srs,
Constituintes, estando também inscrito o Constituinte
Carlos Sant'Anna.

Consulto S. Ex.a o Constituinte Carlos Sant'Anna se
desiste da inscrição.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Não.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Então, por
uma questão de eqüidade, a Mesa é obrigada a conceder
a palavra ao Constituinte Carlos Sant'Anna, para enca
minhamento contra.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO TAVORA- Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SE. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra V. Ex.a, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO TÁVORA - Que
remos deixar bem claro que não houve nenhum compro
misso nosso de votar a queda do monopólio das impor
tações em troca deste dispositivo. Não fora a paixão que
hoje domina este Plenário, e examinado à luz fria do ra
ciocínio, este dispositivo não poderia subsistir.

Não é possível, não é possível mesmo que alguém pen
se que se ínstãtuíu a parte de engenharia de trabalho se
fosse única e exclusivamente para dar lugar a pessoas
que necessitavam do seu sustento.

Não é possível, Sr. Presidente, jogar-se para a saúde
algo que é absolutamente intrínseco à profissão que
pertencemos: a Engenharia.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Fica regis
trado o apelo de V. Ex.a, no sentido de que o Plenário
procure votar, tranqüila e racionalmente, as matérias que
lhe são submetidas.

Com a palavra o Constituinte Carlos Sant'Anna, para
encaminhamento contra.

O SE. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente e Srs. Constituintes, o que está no texto do
Projeto de constituição, no art. 228, é que ao sistema úni
co de saúde compete ...

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SÁ 
Sr. Presidente, j á falaram dois. Por que está falando mais
um?
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o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Falaram
três; os Constituintes Bocayuva Cunha, Adolfo Oliveira e
Carlos Chiarelli, a favor.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SÁ 
Mas o Regimento ...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - São quatro
emendas. A Mesa já decidiu que, por uma questão de eqüi
dade, tendo três falado a favor, ela admite que três falem
contra. Esta decisão é matéria vencida, não vamos perder
mais tempo.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SÁ 
V. Ex.a, então, mudou o Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, e Srs. Constituintes, o que consta no texto é
que ao sistema úníeo de saúde compete, no item b:

"Executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica e saúde ocupacional."

O que propõem as diversas emendas é a supressão da
saúde ocupacional, de modo que não constaria do texto
do art. 228 'a saúde ocupacional, e, não constando a saúde
ocupacional no texto do art. 228, a não ser que seja aco
lhida outra emenda que ainda vai ser posta em votação,
a verdade é que a saúde ocupacional não constaria de
toda essa Secção que corresponde ao Capítulo I, Da Or
dem Social, relativo a saúde.

É imprescindível porque é um dos itens da mais alta
relevância de assistência à saúde.

Há um risco, Sr. Presidente, de que temem vários dos
integrantes do setor saúde ocupacional, de que isto re
presente uma anexação da saúde ocupacional ao Minis
tério da Saúde. E os que, por acaso, ficam tentando a su
pressão, é porque temem esse risco. Pois eu digo que se
tranqüilizem, porque, quando há no texto le quando há
toda esta luta da formação do sistema único de saúde,
esse sistema não quer necessariamente dizer Ministério da
Saúde, nem quer necassariamente dizer ministério único.
O sistema único de saúde é uma organização sístêmíca
normativa, que tem que compreender todas as atividades
de saúde que estão sendo executadas a nível nacional, a
nível estadual e a nível municipal. E não é justo que a
parte da saúde ocupacional não fique também.

Já temos, Sr. Presidente, em mais de 5 ou 6 Ministérios,
atividades relativas à saúde, e temos caminhado, temos
feito esforços nítidos, quando, por exemplo, da minha pas
sagem pelo Ministério da Saúde, e em seguida também
no sentido do sitema único, a despeito de vários Ministé
rios partícíparem das ações de saúde, especialmente o
Ministério da Saúde, o Ministério da Previdência e Assis
tência Social, o Ministério da Educação e o Ministério do
Trabalho. E é feito através daquilo que, a princípio, cha
mávamos "ações integradas de saúde" e que, agora, com
grande êxito, está se fazendo através do que se chama
Sudes - Serviços Unificados Descentralizados de Saúde,
que estão tendo a gestão dos Estados.

Não há por que retirar do texto da Constituição uma
atividade tão importante quanto a da saúde ocupacional,
por um receio de alguma coisa que não existe. Qual é o
receio? De que a saúde ocupacional saia do Ministério do
Trabalho? Não! A saúde ocupacional permanecerá no Mi
nistério do Trabalho e não importa que, permanecendo
no Ministério do Trabalho, estej a incorporada ao siste
ma único de saúde.

Sou contra a emenda supressíva e a favor da manu
tenção do texto, porque, mais importante do que quantos
Ministérios façam saúde, é que toda atividade .possa es
tar estruturada sob a orientação normativa e importan-

tíssíma, para a saúde do povo brasileiro, de um sistema
nacional unificado doe saúde. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO LIMA - Sr. Presiden
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Tem a pa
lavra V. Ex.a, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO LIMA - Sr. Presiden
te, este assunto de segurança no trabalho é seriíssímo.
Houve uma mistura de quatro emendas e creio que Oi Re
gimento não está funcionando, e sim o bom senso. E se
o bom senso está funcionando, acho que quatro oradores
devem falar a favor e quatro contra, porque são quatro
emendas. E sinto-me com o direito de pleitear para falar
a favor.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên
cia acolhe a questão de ordem levantada por V. Ex.a ex
plicando o seguinte: como estamos votando em conjunto
quatro emendas, e três oradores falaram a favor e três
contra, o Constituinte Mário Lima, que se considera um
expert em saúde ocupacional, levantou a questão de ordem
para falar. E a Presidência, como entende que a ocupação
primordial do Parlamento é parlare, concede a palavra ao
Constituinte Mário Lima e, depois, ainda permitirá que um
fale contra, mas vai encerrar essa experiência. De agora em
diante, as emendas idênticas serão votadas somente em
uma, porque é mais prático considerar as demais prejudi
cadas.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi
dente, tem sido esta a prática da Casa. Não é possível
gastarmos um tempo enorme com uma emenda so.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o Constituinte Mário Lima.

O SR. CONSTITUINTE MARIO LIMA - Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, também sou a favor do sistema úni
co de saúde, mas não se pode confundir saúde ocupacional
com os demais assuntos de saúde.

Gosto muito de citar exemplos práticos. Numa fábri
ca, os problemas de saúde do trabalhador são ínteíramen
te diferentes. Vou citar dois exemplos: há fábricas que não
medem o ritmo, o nível de ruído, e os trabalhadores vão
ficando surdos. Quando eles chegam ao médico, já estão
com a audição destruída, porque faltou o engenheiro de
saúde. Vou dar um exemplo e, se exigirem, trago prova
documental.

Sei da responsabilidade que tem um Parlamentar em
dizer aos seus pares uma coisa que não corresponda à
verdade. Em determinada fábrica que emanava gases le
tais, o equipamento começou a vazar. Três trabalhadores
inalaram aqueles gases, começaram a perder os sentidos,
a andar sem orientação e caíram no gramado. Um enge
nheiro e um médico, com sentido profissional e humano,
saíram para socorrer aqueles três trabalhadores, e não
levaram máscaras contra gases. Eles também morreram
debruçados sobre os três trabalhadores, ao tentarem dar
lhes socorro. O que houve aí foi falha de engenharia de
segurança, que não sinalizou a área, dizendo que a mesma
era sujeita à emanação de gases letais.

Segurança do trabalho, em todos os países adiantados
do mundo, é jurisdicionada ao Ministério do Trabalho. Os
acidentes do trabalho, quase 100%, e as doenças profíssío
naís, quase 100%, são conseqüências de acidente no pró
prio trabalho ou no percurso da residência para a fábrica.
A doença normal que o trabalhador adquire de maneira
tranqüila, sem ser acidente, te mum percentual desprezível.

Agora, pergunto a V. Ex.a: como vamos fazer essa tran
sição num sistema que, ou bem ou mal, já está funcionan
do, para começar um novo sistema que será uma interro
gação, se funcionará ou não. O que vamos ver, Srs. Oons-
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títuíntes, será o aumento do número de acidentes fatais
nas fábricas, ...

O aumento do número de acidentes que aleijarão, ce
garão, tornarão surdos mais trabalhadores. Disto enten
do, porque trabalho numa indústria altamente perículosa,
com alto índice de ruídos, com altas tensões e com altas
pressões. Lá, o que predomina é a política de prevenção
de acidentes, não há a medicina curativa. Esta chega atra
sada para resolver esses problemas.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos. Fazendo soar
a campanha.) - Peço a V. Ex.a a gentileza de concluir.

O SR. CONSTITUINTE MÁRIO LIMA - Espero que
mantenhamos a tradição. Inclusive a Organização Inter
nacional do Trabalho defende e proclama a obrigação
moral de manter o atual sistema.

Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa

lavra o Constituinte Virgildásio de Senna.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 
Sr. Presidente, no turno da manhã usei esta tribuna para
denunciar que se estava montando um sistema corporativo
de saúde que tende a fugir do controle da sociedade. Esta
mos criando um sistema único de saúde que ninguém sabe
o que é e que alcance pode ter. Estamos montando um
sistema único de saúde que invade as atribuições da uni
versidade e tenta invadir o setor de comercialização. Assis
timos aqui hoje à formação de interesses corporativos em
defesa exclusivamente de interesse de uma corporação mé
dica medieval, que tenta restabelecer o seu ofício na for
ma em que medievalmente foi colocada. Para sustentar
esta oposição, a soi-disant - esquerda do PMDB, fez um
acordo com a direita; a esquerda fica com a corporação e
a direita fica com os lucros da importação de medicamen
tos e equipamentos médicos. Este acordo que foi feito é
contra os interesses da sociedade; não há por que se pri
vilegiar um setor com a criação de um sistema único, sob
comando - e a lei fala aqui em comando único em todos
os setores -, querendo abranger toda a atividade nacional,
inclusive a engenharia de saneamento e a engenharia de
prevenção.

Esta Comissão, em seguida, vai discutir outro assunto,
englobado neste. Com o mesmo propósito há uma emenda
querendo unificar os recursos para pesquisa, toda ela vin
culada a esse comando. Esse comando é um ultraje à rea
lidade nacional, à experiência deste País com o sistema mé
dico oficial é, de qualquer forma, impedimento ao avanço
da ciência médica em nosso País. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra a Relatoria, na pessoa do Constituinte Almir Gabriel.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presidente,
Srs. Relatores, prezados Constituintes, respeitamos pro
fundamente a posição do nobre Constituinte Mário Lima
e de todos aqueles que defenderam a saída da saúde ocupa
cional do sistema único de saúde. Todavia, alguns equívo
cos certamente inspiraram o raciocínio e as conclusões a
que S. Ex.as chegaram para se posicionar contra o texto.
Primeiro, estamos tratando aqui da saúde do povo brasi
leiro, onde está incluída a saúde do trabalhador. Não se
está estabelecendo que seja o Ministério a, b ou c que
deva cuidar especificamente de determinada tarefa, nem
que um Ministério exclua a atividade de outro Ministério.
Estão se estabelecendo diretrizes, princípios básicos, base
legal para a construção de um sistema integrado, único,
nacional.

De outro lado, coloco uma informação que entendo
ser absolutamente precisa. Quando se diz que no Ministé
rio do Trabalho tem-se 97% dos trabalhadores socorridos
por acidente de trabalho, isso mostra exatamente o desvio
que existe do ponto de vista epidemiológico. Do ponto de

vista epidemiológico, o registro do acidente de trabalho
exclusivo registra o desvio da saúde na fábrica. Mas não
se estão tomando em conta outros aspectos. Onde são re
gistradas a intoxicação mercurial, a silicose, a asbetose?
São registradas exatamente no cadastro do INAMPS ou
dentro das unidades gerais de saúde. Não vão para aquela
estatística que está sendo vista, que é uma estatística uni
lateral e defeituosa.

Estamos propondo que o sistema único de saúde cuide,
também. da parte de saúde ocupacional onde está o traba
lhador, mas não quer dizer, de maneira alguma, que ela
seja chamada para dentro do Ministério da Saúde.

Outro aspecto que deixo bem claro, meus companhei
ros, é que saúde - e insisto no que disse hoje pela manhã
- não é ausência de doença. Hoje a saúde necessita - e
é absolutamente indispensável para que ela seja consegui
da - do t~abalho multiprofissional. Precisa do advogado,
do engenheiro, do biólogo, do antropólogo, precisa, enfim,
de uma série extraordinária de profissionais a fim de que
no seu conjunto, se possa pretender arm~r a condiçã~
que leve a saúde ao povo como um todo.

Mais ainda, com um exemplo concreto: ao se construir
um sistema de abastecimento de água, não é o médico
que calcula o fluxo da água, a resistência do material o
tamanho da cisterna ou a caixa d'água. No entanto, o ~n
genheíro, ao fazer tudo isso, faz uma ação de saúde.

Então, é preciso tirar dois equívocos: o equívoco de
que a sa~d~ é d~ um protíssíonal específico, e, segundo,
que s·e esteja pleiteando que a saude ocupacional vá para
dentro de um Ministério específico.

Por isso, dentro da visão global, dentro da visão sísbê
mica do setor único de saúde, com um trabalho interdis
ciplinar, somos contra a emenda e a favor da manuten
ção do texto Bernardo Cabral. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação.
(Procede-se à votação)

(Manifestações nas galerias)

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE RICARDO IZAR - A galeria
não pode manifestar-se. Isso é pressão sobre os Consti
tuintes.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presídên
cía encarece às galerias não se manifestem, solicitando
que aguardem sílencíosamente o resultado da votação.

(Prossegue a votação)

votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Alfredo Campos, Aluízio Campos, José Freire Mário Lima
Nelson Carneiro, Pimenta da Veiga, Rodrigues palma;
Theodoro Mendes, Virgildásio de Senna, Délio Braz, José
Tavares, Manuel Viana, Michel Temer, Aloysio Chaves An
toníocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chia
relli, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, José Jorge, Jo
sé Lins, Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa Paulo
Pimentel, Anníbal Barcellos, Enoc Vieira, João Menezes,
José Lourenço, Paes Landim, Ricardo Izar, Antônio Car
los Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres Jarbas Pas
sarinho, Virgildásio de Senna, Bocayuva Cdnha, Vivaldo
Barbosa, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Sólon Borges dos Reis, Adolfo Oliveira, Sotero Cunha e
Antonio Farias. Votaram NAo os seguintes Senhores Cons
tituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel,
Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos
Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina Tava
res, Egídio Ferreira Lima, Flernando Lyr.a, Francisco Pin
to, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto, José Fogaça,
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José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Rtcha, José
Ulisses de Olívaíra, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos,
Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Sigmaringa Seixas,
Aécio Neves, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Euclides
Scalco, Jorge Hage, Marcos Lima, Miro Teixeira, Octávio
Elísio, Rose de Freitas, Vicente Bogo, Vilson Souza, Alce
ni ouerra, Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira, San
dra Cavalcanti, Jofran Frejat, Adylson Motta, Luiz Iná
cio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Aldo Arantes,
Roberto Freire e Jamil Haddad.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 45 Constituintes; vo
taram NÃO 47 Constituintes. Total: 92 votos. O Destaque
foi rejeitado.

Destaque n.o 004111-87 - Emenda n.O ES
23705-5, do Sr. Jarbas Passarinho, co-autores:
Cunha Bueno e Enoc Vieira, "que acrescenta ar
tigo do Título IX, Capítulo lI, do Substitutivo 1
(Título VllI, Capítulo 11, Seção 111, do Substitu
tivo 2)." (454.a votação) ,

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passamos ao
requerimento de preferência do ilustre Senador Jarbas
Passarinho, sobre o Destaque n.O 4111, relativo à Emenda
n.O 23705.

Os Srs. Constituintes que aprovam a preferência per
maneçam sentados. (Pausa)

Aprovada.
Em votação a emenda do seguinte teor:

"Inclua-se no Capítulo lI, do Título VIII, o
seguinte:

"Ficam isentas de recolhimento, de contribui
ção, para a seguridade social, as instituições be
neficentes de assistência social que atendam às
exigências estabelecidas em leí."

O Constituinte Jarbas Passarinho indicou o Consti
tuinte Antônio Britto para defender a sua emenda, fa
zendo o encaminhamento a favor.

'!'em a palavra o Constituinte Antônio Britto.
O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr. Presi

dente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Pela ordem,

tem a palavra o Constituinte Enoc Vi-eira.
O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Comunico a

V. Ex.a e à Casa que tenho uma emenda de igual redlalgão,
a de n.? 22817, e está requerido o destaque pelas Lideran
ças,

Peço a V. Ex.a, para evitar as duas votações, que eu
seja considerado co-autor. Da mesma maneira V. Ex.a en
contrará também a emenda seguinte, de n.O 24826, de au
toria do Constituinte Cunha Bueno, que tem redação idên
tica à do Constituinte Jarbas Passarinho. certamente,
S. Ex.a deve ser incluído como co-autor.

Peço a V. Ex.a que tal ocorra.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Como V. Ex.a

acaba de verificar, esta Presidência já chamou a atenção
que a experiência da votação acumulada não dera resul
tado prático.

Seremos obrigados a pôr em votação a emenda do
Constituinte Jarbas Passarinho. Se for aprovada, as de
mais, idênticas, serão prejudicadas.

O SR. CONSTITUINTE JARBAS PASSARINHO - Sr.
Presidente, é apenas uma declaração' o que S. Ex.a pede.
S. Ex.a pede uma declaração para que seja considerado
co-autor das emendas; não pede que as votações sejam
conjuntas. Pede S. Ex.a, apenas, que se declare que o meu

pedido de destaque coincide com os pedidos de destaque
dos Constituintes Cunha Bueno e Enoc Vieira.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O nobre
Constituinte Jarbas Passarinho aceita, democraticamen
te, considerar os autores dos destaques semelhantes como
co-autores do seu destaque.

Concedo a palavra, para encaminhar a votação, ao
Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, honra-me o nobre
Constituinte Jarbas Passarinho, solicitando que faça o en
caminhamento de emenda, de autoria de S. Ex.a, que pro.
põe aditar artigo com a seguinte redação:

"Ficam isentas de contribuição para a segu
ridade social as instituições beneficentes de assis
tência social que atendam às exigências estabele
cidas em leí."

Creio, Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, que
aqui está uma emenda que resolve uma das poucas, uma
das raras lacunas deste brilhante trabalho desenvolvido
pela Relatoria no campo da seguridade social.

Com a emenda, o que busca o Constituinte Jarbas
Passarinho, o que buscavam e buscam os nobres Constituin
tes Cunha Bueno e Enoc Vieira, é resolver o problema es
pacialmente relativo às Santas Casas e a outras institui
ções filantrópicas que, em todo o País, se dedicam secu
larmente à assistência social.

O espírito dessa emenda já foi acolhido em outra
parte do Substitutivo do Relator, quando, no art. 171,
reproduziu o dispositivo tradicional das Constituições bra
sileiras, dizendo:

"É vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
................................................ "

II - instituir impostos sobre:
o ••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••• •••••••••••• o.

c) patrimônio, renda ou serviço dos partidos
políticos, inclusive fundações .. , instituições de
assistência social ... , observados os requisitos da
lei complementar."

Isto já foi assegurado no campo específico da tributa
ção. O que se busca agora com a emenda é assegurar a
mesma justiça às entidades filantrópicas no campo da
seguridade social.

Na verdade, Srs. e Sr.8 Constituintes, esta já tem sido
uma prática no País que se busca agora assegurar, garan
tir e defender, no texto constitucional.

É importante considerar que esta emenda não possa
abrir caminho - como tem sido uma cautela justificável
por parte da Constituinte e desta Comissão - a qualquer
tipo de fraude, caminho a qualquer tipo de privilégio,
caminho a qualquer tipo, enfim, de deturpação do dispo
sitivo, porque tomou o nobre Senador Jarbas Passarinho
o cuidado de, no final da emenda que ora sustento, dizer
"instituições beneficentes de assistência social que aten
dam às exigências estabelecidas em lei".

Portanto, o nobre Relator Bernardo Cabral poderá, no
espírito do seu Substitutivo, acolher esta emenda.

Neste sentido, dirijo a S. Ex.a um apelo, de modo que
possamos permitir, especialmente, às santas casas de todo
este País, mais este gesto de justiça por parte da Comis
são de Sistematização.

Em assim sendo, solicito a todos os companheiros
da Comissão de Sistematização votem SIM a esta emenda,
acolhendo, portanto, a idéia do Senador Jarbas Passari-
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nho, em co-autoria com os Deputados Cunha Bueno e
Enoc Vieira.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao Constituinte Gerson Peres, para falar a favor.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente e prezados colegas, serei breve.

A emenda do eminente Senador Jarbas Passarinho
vem preencher uma lacuna e atender a uma aspiração da
sociedade, no que diz respeito a entidades que, anterior
mente aos preceitos e benefícios sociais, já existem no
Brasil, prestando assistência social, e o eminente Senador
lembrou-se muito bem de proteger essas entidades.

Eu lembraria aqui aos colegas os beneficios que pres
tam as santas casas de misericórdia, em cujo seio ou de
cujo seio saiu a inspiração, talvez, para que se estabele
cesse, no País, uma entidade que viesse até em socorro
da mesma, o FUNRURAL, que tem como um dos seus
patronos máximos a figura do Senador Jarbas Jassarinho.

Portanto, o que quer S. Ex.a? Não quer um privilégio,
mas assegurar as atividades assistenciais dessas entidades
que, real e efetivamente, ajudam a pobreza. Qual dos polí
ticos que não sabe ou não conhece os porões ou as enfer
marias das Santas Casas de Misericórdia? Todas sabem
quantos pobres ali buscam a sua saúde e a proteção do
beneficio social.

Tampouco é concedida a isenção arbitrariamente. Es
sas entidades terão que ser registradas no Conselho Na
cional do Serviço Social, mediante, também, a lei que as
considere de utilidade pública, com registro no Ministério
da Justiça. Portanto, não é uma proteção a entidades fan
tasmas ou àquelas que, aparentemente, prestam uma assis
tência social.

Congratulo-me com o eminente Constituinte do meu
Estado por se ter lembrado em boa hora dessas organiza
ções, merecedoras, portanto, da proteção constitucional
e da isenção fiscal, no que diz respeito à parte patronal.

Estas as considerações que faço, apelando aos cole
gas para que dêem a esta emenda um acolhimento total,
porque se compatibiliza com as aspirações e com os dese
jos daquelas pessoas mais carentes da sociedade brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a
palavra o eminente Relator, Constituinte Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Sr.as e Srs. Constituintes, antes de fixar posição da Rela
toría, preciso fazer um registro de ordem pessoal.

A Casa, o Parlamento e as Comissões, às vezes, se
esquecem de gestos de grandeza.

O eminente Constituinte Jarbas Passarinho, ainda há
pouco, acabou de fazer um desses gestos, ao buscar o
microfone e dizer que compartilhava com os seus com
panheiros de Parlamento, de Assembléia Nacional Consti
tuinte, independentemente de siglas partidárias, os Cons
tituintes Enoc Vieira e Cunha Bueno, da autoria da sua
emenda. Fez mais S. Ex.a: socilitou ao ilustre Constituinte
Antônio Britto que fizesse a defesa na tribuna. Tivemos
assim, um condomínio de idéias, de grandezas, nesta tarde.

Só isto, Sr. Presidente, já faria, além do texto da
emenda, que é salutar, que eu me manifestasse pela apro
vação. O meu voto será sim. (Muito bem! Palmas) .

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O nobre
Relator emitiu parecer favorável à aprovação da emenda.

O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGES - Sr. Pre
sidente, ouvi, do meu Gabinete, que S. Ex.a, o Constituinte
Jarbas Passarinho, acaba deapresentar a sua proposta de
destaque. Como tenho destaque semelhante, entendi por
bem comparecer ao plenário para dizer que, diante de
tão valiosa proposta que o nobre conterrâneo está apre
sentando, e por ter eu proposta semelhante, constante do
segundo lote, que dispõe:

"Nenhum tributo incidirá sobre as entidades
que, sem fins lucrativos, se dedicam à pesquisa
e ao ensino, à habilitação, reabilitação e ao tra
tamento de deficientes, toxicômanos, alcoólatras
e outros desvios de comportamento global."

Pergunto a V. Ex.a se, aprovada a proposição do ilus
tre Constituinte, nossa emenda estará prejudicada?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O Sr. Cons
tituinte Jarbas Passarinho já declarou que considera co
autores da sua emenda aqueles que apresentaram desta
ques semelhantes. V. Ex.a está incluído nesta categoria.

O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES - Então,
eu a retiro.

Preocupei-me com o alcance, porque S. Ex.a fala em
entidades beneficentes. Creio que poderemos considerar
beneficentes todas essas entidades que se dedicam ao tra
balho, que está mais explícito no nosso texto.

Já que está prejudicada, retiro a emenda, em favor
do nosso ilustre Constituinte Jarbas Passarinho.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vai-se reali
zar a votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur da Távola,
Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Cristina Tavares, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Henrique Cardoso, Fernando
Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Herrmann
Neto, José Fogaça, José Freire, José Ignácio Ferreira, José
Paulo Bisol, José Richa, José Serra, Mário Lima, Nelson
Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima
Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezer
ra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Bíg
maringa Seixas, Theodoro Mendes, Aécio Neves, Antonio
Mariz, Chagas Rodrigues, Délio Braz, Euclides Scalco, Jor
ge Hage, José Tavares, Manuel Viana, Miro Teixeira, Octá
vio Elísio, Vicente Bogo, Vilson Souza, Ziza Valadares,
Afonso Arinos, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoníocar
los Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia,
Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Francisco Dornelles,
Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins,
José Santana de Vasconcellos, Marcondes Gadelha, Mário
Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Sandra Cavalcanti,
Annibal Barcellos, Enoc Vieira, Jofran Frejat, José Lou
renço, Paes Landim, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy
Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Virgílio Távora,
Adylson Motta, Bocayuva Cunha, Lysâneas Maciel, Vival
do Barbosa, Francisco Rosse, Gastone Righi, oJaquim Be
vilácqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sam
paio, Adolfo Oliveira, Sotero Cunha, Aldo Arantes, Jamil
Haddad, Fernando Santana e Antonio Farias. Votou NãO
o Senhor Constituinte Celso Dourado.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n.o 4111-87, o Sr. Aluízio Campos, Pri
meiro-Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Fernando Henrique
Cardoso, Quarto-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resUltado: votaram SIM 92 Cons
tituintes; votou NÃO 1 Constituinte. Total: 93 votos.
O Destaque foi aprovado.
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o SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra, pela ordem, o Constituinte Celso Dourado,
antes de a Presídêneía comunicar o resultado.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente, mea culpa. Acontece que votei fora da minha
carteira. Saí correndo, quis votar SIM e o erro foi meu.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Está registrado em ata.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Este
voto não significa que eu seja o único certo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Pelo contrário.

Aprovado o destaque, passamos, agora ...
O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Com a palavra, pela ordem, o Constituinte Cunha Bueno.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Presi
dente, o próximo destaque que V. Ex.a vai anunciar seria
o de minha autoria. Entretanto, como aprovamos a emen
da do Constituinte Jarbas Passarinho, peço a V. Ex.a a
retirada do referido destaque, uma vez que já alcançamos
o objetivo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não.

O destaque de V. Ex.a foi considerado como aprovado
junto com ° do Constituinte Jarbas Passarinho. V. Ex.a
ganhou mais um ponto na Constituição.

Destaque n,? 0331-87, do Sr. Eduardo :Jorge 
Emenda n.? ES-34076-0, do Sr. Uldurico Pinto e
outros, "que acrescenta artigo ao Titulo IX, Capí
tulo 11, Seção I, do Substitutivo n.o 1 (Título VIII,
Capítulo lI, Seção I, do Substitutivo n,? 2)".
(455.a votação)

O SR. PRESIDENTE, (Fernando Henrique Cardoso) 
Vamos passar, agora, ao pedido de preferência para ?
Destaque de n,v 331, do nobre ConstitUInte Carlos Moscom.

Em votação o pedido de preferência.

Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Aprovado.
Aprovado o pedido de preferência, dou a palavra ao

Constituinte Carlos Mosconi, para encaminhar favoravel
mente o seu destaque, conforme indicação do autor.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS MOSCONI - Sr. pre
sidente, Sras. e srs, Constituintes, esta emenda que apre
sentamos aos nobres Constituintes, neste momento, se
reveste de grande importância para milhares de brasilei
ros. Dispõe sobre doação de órgãos no nosso País, para
fins de transplantes e pesquisa, proibindo, no entanto, a
sua comercialização.

Gostaria de chamar a atenção dos nobres Constituintes
para o fato de que, no Brasil, há mais de 20 anos, se
pratica esse procedimento médico que é o transplante.
Entretanto, não existe ainda uma legislação adequada
que possa facilitar esse procedimento.

Propomos aqui que o direito de doação de órgão conste
da nova Constituição brasileira, e não poderia dela estar
ausente, já que é uma Carta moderna, quando outras
Constituições novas, como a nossa, já contêm esse mesmo
procedimento e essa mesma proposta.

Sr. Presidente, solicito ao nobre Relator acate esta
emenda, porque, sem dúvida alguma, complementá o tex-

to no que diz respeito à saúde, não deixando ausente,
não deixando de fora um aspecto tão importante quanto
o direito de se doar órgãos neste País, para que muitas
vidas, para que centenas 'e milhares de vidas possam
ser salvas através desse procedimento moderno, que sig
nifica um grande avanço da medicina.

O texto diz:
"A lei disporá sobre as condições e requisitos

que faeílíbem a remoção de órgãos e tecidos hu
manos para fins de transplantes e pesquisa.

Parágrafo único. l!: vedado todo o tipo de
comercialização de órgãos, tecidos e substâncias
humanas."

Este é o teor, Srs. Constituintes, da nossa proposta,
esperando que ela venha 'a ser acatada pelo nobre Rela
tor, com o apoio dos colegas Constituintes. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique' Cardoso)
- Não havendo nenhum orador inscrito para encaminhar
contrariamente à emenda, concedo a palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, esta matéria já vem de longe. No
ano de 1967, na Câmara dos Deputados, já se tratava
da possibilidade de contemplar a lei com 'a remoção de
órgãos.

O emínente Constituinte Uldurico Pinto e outros
'apresentaram esta emenda, encarregando o eminente
Constituinte Carlos Mosconi da sua sustentação.

Afora um ligeiro aprimoramento na redaçâo, a Re
lataria, opina, favoravelmente, Sr. Presídente, não só pe
la justificativa como por artigos que tem lido recente
mente em torno da matéria.

Pela aprovação, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Com o parecer favorável do Relator, passamos à vo
tação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral,
Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cid Carvalho, Cristina Ta
vares, Egidio Feneira Lima, Fernando Bezerra Coelho,
Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Fr,ancisco
Pinto, HarOldo Sabôia, João Herrmann Neto, José Fogaça,
José Freire, José Paulo Bisol, José Serra, José Ulisses de
Oliveira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim,
Nelton Fr1edrich, Paulo Ramos, Pimenta da Veíge; Rai
mundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sig
marínga Seixas, Theodoro Mendes, Virgildásio de Benna,
Aécio Neves, Délio Braz, Euclides Scalco, Jorge Hage,
José Tavares, Marcos Lima, Michel Temer, Miro T,eixeira,
Octávio Elisio, Ros'e de Freitas, Vicente Bogo, Vilson Sou
za, Ziza Valadares, Aloysio Chaves" Antoniocarlos Men
des Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam
Chiaradia, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, Inocêncio
Oliveira, José Jorge, José Lins, Luís Eduardo, Marcondes
Gadelha, Oscar Corrêa, Sandra Oavalcanti, Anibal Bar
cellos, Enoc Vieira, Furtado Leite, Jofran Frej'at, José
Lourenço, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Ger
son Peres, Jarbas Passarinho, Adylson Motta, Victor Fac
cioni, José Maurício, Lysâneas Maciel, Gastone Righi,
Joaquim Bevílaequa, Sólon Borges dos Reis, Luiz Inácio
Lula da SilV'a, Plínio Arruda Bampaio, Adolfo Oliveira,
Sotero cunha, Aldo Arantes, ROberto Freire, Beth Azize
e Antonio Farias. Votaram NAO os senhores Constituin
tes: Francisco Benjamin e Osvaldo Coelho.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 86 oons-
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títuíntes; votaram NAO 2 Constituintes. Total: 88 votos.
O Destaque foi aprovado. Em conseqüência está preju
dicado o Destaque n.o 346, do Constituinte Mário Maia.

Destaque n.o 004784-87 - Emenda n.O ES
33097-7, "que acrescenta parágrafo único ao arti
go 263, do Substitutivo n.O 1 (art. 228, do Subs
titutivo n,? 2)". (456.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso) 
Passamos, agora, ao Destaque n.o 4784, do Oonstítulnte
Egídio Ferreira Lima, sobre a Emenda n.O 33097.

Os Constituintes que estiverem de acordo permane
çam sentados. (Pausa)

Aprovado o pedido de preferência.
Dou a palavra ao Constituinte Egídio Ferreira Lima,

para encaminhar favoravelmente a sua emenda.
O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 

Sr. Presidente, Srs. Membros da Comissão de Sistemati
zação:

O art. 228 do Projeto diz o seguinte:

"Ao sistema único de saúde compete, além de
outras atribuições que a lei estabelecer ... "

E na alínea d diz:
"Incrementar o desenvolvimento científico e

tecnológico."
Ora, o desenvolvimento científico e tecnológico, em

qualquer área do conhecimento é fundamental no tempo
de hoje e é de uma delicadeza e de uma importância muito
grande na área espeeífíca da saúde.

Por isso na emenda acrescento um parágrafo ao arti
go 228, que diz:

"Parágrafo único. Os recursos destinados ao
desenvolvimento científico e tecnológico terão ad
ministração unificada."

E por que isso? Para que todo o sistema de recursos
tenha uma única coordenação e uma única administração,
sem que isso signifique a centralização da pesquisa do
desenvolvimento científico. Esta é uma recomendação de
técnicos da UnB e do CNPq.

Espero que a Comissão aprove a 'emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Não havendo oradores inscritos para encaminhar con
trariamente à emenda, concedo a palavra ao nobre Re
lator, Senador José Fogaça, que falará pela Relatoria.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
Srs. Membros da Comissão de Sistematização, nobre Cons
tituinte Egídio Ferreira Lima, estamos aqui tratando de
matéria da área de saúde específícamente. A emenda de
S. Ex.a tem tal abrangência, tal- riqueza, que entende o
Relator que bem caberia no Capítulo relativo à Ciência
e Tecnologia.

Daí por que apelo a S. -Ex.a consinta em deslocar essa
emenda para o Oapítulo de Ciência e Tecnologia, por uma
questão de técnica constitucional.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA
Aceito a sugestão, só que a Comissão é uma Comissão
de Sistematização e o Relator pode fazer a votação e des
locar a emenda.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Ocorre que este
tem sido o procedimento em relação a outras emendas.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
É perfeitamente normal, é de mera sístematízaçâo, Apr~

va-se a emenda é se a desloca.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou resolver a questão.

O SR. CONSTITUINTE JOS:É LINS - Sr. Presidente,
pela ordem.

(Assentimento da Presidência)
Eu pediria, inclusive, a atenção do Relator e do emi

nente Constituinte Egidio Ferreira Lima, porque, sendo
um parágrafo ao art. 228, S. Ex.a talvez queira referir-se
à letra d, que diz:

"incrementar o desenvolvimento científico e
tecnológico",

Neste caso, não é unificar todos os recursos destina
dos à tecnologia, mas apenas dentro do sistema de saú
de. Este é um ponto importante.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Exato, só o sistema de saúde.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A alternativa que a Mesa tem é a seguinte: ou procede
se à votação, caso a interpretação é óbvia, rerere-se ao
sistema de saúde, ...

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Refere-se especificamente ao sistema de saúde ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Ou, 'antão, ser deslocado e não votado.

Como o nobre Constituinte Egídio Ferreira Lima disse
que é específico, vamos realizar a votação, depois de ou
vir o Relator.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA 
Sr. Presidente, não há pesquisa específica para determi
nado setor do conhecimento humano com exclusividade.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Perdão, estamos discutindo o item saúde, e a letra d do
item saúde, da questão da saúde, diz respeito a "incre
mentar o desenvolvimento científico e tecnológico", adi
tado desta emenda. Será aditado e é específico.

O Sr. Relator tem a palavra.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, ago
ra, com as informações que recebeu, a Relatoria tem me
lhores condições para dar o seu parecer. Realmente, na
área de saúde temos o Instituto Adolfo Lutz, temos a
Fundação Oswaldo Cruz, que são institutos que atuam
especificamente na pesquisa, em relação à saúde.

O Ministério da Ciência e Tecnologia, de sua parte,
sustenta outras instituições que têm também o objetivo
de pesquisa na área de ciência e tecnologia. Daí por que
a dúvida de que ficou tomada a Relatoria.

Tendo agora entendldo que é objetivo do Constituin
te Egídio Ferreira Lima apor a sua emenda especifica
mente na área de saúde, a Relatoria não tem nenhuma
dúvida em dar o parecer favorável à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Srs. Constituintes, estamos colocando em votação, de
acordo com o pedido, na área de saúde, a emenda aditiva
do Constituinte Egídio Ferreira Lima, com o parecer fa
vorável do Relator.

Vamos colocá-la em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Ber
nardo Cabral, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cid Car
valho, Egidio Ferr,eira Lima, Fernando Bezerra Coelho,
Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco
Pinto, Haroldo Sabóia, João Calmon, João Hermann
Neto, José Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bi
sol, José Serra, José Ulisses de Oliveira, Mário Lima, Nel-
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son Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Paulo Ra
mos, Pimenta da Veiga, Renato Vianna, Rodrigues Pal
ma, Bígmarínga Seixas, Aécio Neves, Antonio Mariz, Cha
gas Rodrigues, Délio Braz, Euclides Scalco, Jorge Hage,
José 'I'avares, Michel Temer, Miro Teixeira, Octávio Elí
sio, Roberto Brant, Rose de Freitas, Ulduríco Pinto, Vilson
Souza, Ziza Valadares, Afonso Arinos, Aíeení Guerra, Aloy
sio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto
Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco,
Francis,co Ben]amím, Francisco Dornelles, Gilson Macha
do, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Santa
na de Vasconcellos, Luís Eduardo, Marcondes Gadelha,
Mário Assad, Oscar Corrêa, Annibal Barcellos, Enoc Viei
ra, Jofran Frejat, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy
Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia,
Virgílio Távora, Bocayuva Cunha, José Maurício, Lysâneas
Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevílac
qua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio,
Adolfo Oliveira, Sotero Cunha, Aldo Arantes, Roberto Frei
re, Beth Azize e Antonio Farias. Votaram NÃO os Senho
res Constítuintes Virgildásio de Senna e Sandra Caval
canti.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 86 Cons
tituintes; votaram NÃO 2 Constituintes. Total: 88 votos.
O Destaque foi aprovado.

O CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
'liam V. Ex. a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Está em
minhas mãos, agora, Sr. Presidente, a planilha de pre
ferência de Liderança.

Aqui, na planilha, Sr. Presidente: o Destaque n.o 6830
ao art. 230; Destaque n.O 1878, que é substitutivo ao 230,
que é geral. Em seguida, Sr. Presidente, vem o Destaque
n.> 6830, que é modificativo, o Destaque ao 230, eaput,
Em seguida, vêm os destaques que são de emendas subs
titutivas.

Parece-me que essa classificação da planilha está
equivocada, porque, primeiro, vota-se o destaque substi
tutivo global, ao 230, em seguida aos destaques substitu
tivos, e depois é que vêm os destaques modificativos.

Aqui, Sr,. Presidente, na planilha, o destaque modifi
cativo ao caput 230 está antes dos Destaques Substituti
vos n.OS 4570, 730, 2299 etc., e aí há um problema, a nu
meração vem antes.

O SR. Presidente (Fernando Henrique Cardoso) - O
problema é outro, nobre Constituinte. O Constituiiite Luiz
Inácio Lula da Silva veio aqui e modificou o seu destaque,
que deixou de ser substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Não me
estou referindo ao destaque do nobre Constituinte Luiz
Inácio Lula da Silva, estou me referindo aos demais des
taques, a partir do de n.o 6830: José serra, Francisco
Rossi € Floriceno Paixão. O destaque do Constituinte José
Serra, de n.O 6830, está antes do destaque substitutivo,
o que não pode, é modificativo, vir depois.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardcso) 
Já está modificado. Ele também modificou. Vamos espe
raro Quando ocorrer o caso, V. Ex.a levantará a questão.
Ê melhor, porque para resolver de plano é difícil. Se
V. Ex.a pudesse vir à Mesa para receber as explicações,
porque há muitos destaques e a ordenação será explicada
a V. Ex.a com todos os detalhes.

Destaque n.? 000337-87 - Emenda n.o ES
34070-1, do Sr. Eduardo Jorge, "que acrescenta ar
tigo do Título IX, Capítulo 11, Seção I, do Subs
titutivo n,v 1 (Título VIII, Capítulo H, Seção I, do
Substitutivo 2)". (457.a votação)

O SR. PRESIDENTE CFlernando Henrique Cardoso) 
Vamos passar, agora, à votação do pedido de preferência
de n.v 337, de autoria do Constituinte Eduardo Jorge, so
bre a Emenda ri.? 3470.

Os srs, Constituintes que estão de acordo permane
çam sentados. (Pausa)

Aprovado o pedido de preferência.
Dou a palavra ao Constituinte Eduardo Jorge, para

encaminhar o seu destaque.
O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE - Sr. Pre

sidente, Srs. Constituintes, demais presentes:
Poucos minutos atrás, na votação de uma emenda em

relação à questão da saúde ocupacional e acidente do tra
balho houve uma grande polêmica e uma grande discus
são q~e dividiram o plenário. No entanto, uma ,questão
estava unificada em todos aqueles que votaram em uma
ou outra posição. É que no Brasil existe a necessidade de
uma legislação mais rigorosa e precisa que cuide das ques
tões dos acidentes e das doenças profissionais, tanto na
questão da prevenção e da pr<?,moção quanto na .9uest~o
da reabilitação e da recuperação. Essa preocupaça? 1;1111
ficava tanto o lado que defendía a emenda do oonsütuínte
Bocayva Cunha quanto aqueles que encaminharam contra.

Neste sentido, Sr. Presidente, estou apresentando um
destaque, que é a Emenda n.O 34070, no livro verde, q1!-,e
pretende recuperar uma série de orientações em relação
à saúde do trabalhador, que são princípios importantes
para serem aplicados no Brasil, se se quer reverter o qua
dro dramático que, no ano passado, na estatística oficial
do Ministério do Trabalho órgão responsável por este
serviço no Brasil, apontava '1 milhão e 150 mil acidentes;
30 mil inválidos e 5 mil mortes. Vejam bem, todo esse
universo é com trabalhadores registrados: não estão aí
trabalhadores rurais, não estão aí trabalhadores autôno
mos não estão aí trabalhadores que vivem de biscate, por
conta própria. Na verdade, esse universo é mais dramá
tico até do que o quadro que nos dá o Ministério do Tra
balho.

Neste sentido, Sr. presidente, estou recuperando o
que foi aprovado na Comissão de Ordem Social, pratica
mente por unanimidade, que dá alguns princípios de c?
mo deve ser a atuação da saúde do trabalhador no Brasil.
Um dos princípios diz que o trabalhador tem direito a
toda informacão em relação às questões de higiene no
ambiente de trabalho, que hoje não lhe está garantido.
Muitas vezes o trabalhador quer saber resultados de exa
me da sua própria pessoa e lhe é negado. O segundo dis
positivo prevê a participação das organízações ~indi?ai.~

e dos órgãos dos trabalhadores na gestao e na físcalíza
cão conjuntamente com o Ministério do Trabalho, das
qu.e'stões de saúde no ambiente do trabalho. E o terceiro
princípio da Emenda n.o 34070 prevê a possibilidade do
ingresso dos representantes dos trabalhadores, dos repre
sentantes sindicais, em conjunto com Os representantes
do Ministério do Trabalho, para fazer essa fiscalização.

Por último, Sr. Presidente e srs. Constituintes ...
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Desculpe-me

Interrompê-lo, Constituinte Eduardo Jorge. A emenda é
para ficar apenas um inciso? V. Ex.a está suprimindo?

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE: - Não,
estou eliminando o inciso IV, porque já foi votado na
Ordem Social, e estou mantendo os outros incisos.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Os demais fi
cam?

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE - Sim.
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Sr. President-e, Srs. Constituintes, para complemen
tar, existe um último príncjpío, a possibilidade de, com
provado o dolo, 'Comprovado que a empresa não tomou as
providências relacionadas com a segurança do trabalho,
possa se responsabílízar-se àquele empresário relapso que
não cumpriu as orientações do Ministéri'Ü do Trabalho
para prevenir os acid-entes e as doenças profissionais.
Pode-se dizer que esta é uma questão muito longa. São
questões que não deveriam estar na Constituição. Estu
dando outras Constituições, como a do México, por exem
plo que, em seu art. 123 e nos incisos XIV e XV] trata
de assuntos semelhantes o fazem de forma completa, por
quase meia págína,

Então, esse argumento - que certamente vai existir
de que isso é muito extenso, que essas no~as .ref'eren~s
a princípios não ficam bem no texto eonstítucíonal, nao
batem com a necessidade de uma Intervenção rigorosa e
precisa na questão da saúde no ambiente ~e trabalho, e
não -batem, inclusive, com a preocupaçao ja acolhida em
vários outros países que trataram este assunto de forma
extensa E: detalhada.

Sr. Presidente, para concluir, .solicito seja anexado à
minha defesa, um documento assínado por todas as ce~
trais sindicais, por várias conreõerações, pela Federaçao
Nacional dos Jornalistas, pela CONTA0: e por dezenas
e dezenas de sindicatos de todo o BraSIl, em defesa de
que essa posição, de que essas normas que foram apro
vadas na Comissão da Ordem Social sejam resgatadas e
incorporadas ao texto constitucional. (palmas)

Documento a que se refere o orador:

SAúDE DOS TRABALHADORES

Senhores Constituintes:
Considerando que a Segurança .dos tra?~lhadores de

pendem de condições de vida, e, mais espec~flCamente,.da~
condições dos ambientes em que o trabalho e desenvolVIdo,

Considerando as várias experiências de participação dos
trabalhadores e de programas de saúde do, trabalhador em
Secretarias Municipais e Estaduais de Saude com m!egra
ção dos órgãos de fiscalização, que tornaram a. açac:;> d~
controle e atenção à saúde dos trabalhadores mais eíícaz:

Considerando a experiência interna<;ional de íntegrar
as ações de prevenção e de cura atray~s de um ;;~stema
que integrou as ações necessárias e unífícou a política de
proteção e defesa da saúde;

Considerando que uma poli~ica d~ Seguranç,..a e Saú<;le
dos Trabalhadores deve garantir, alem ~as açoes ~~ fl.S
calização das condições de trabalho, ~çoes de ~1~llanCla
sanitária, saneamento básico, de at~r;di~ento ~e~co-am
bulatorial, de benefícios e de reabíütaçãc profíssíonal ,e
que deve ser formada, implementada, controlada, atraves
do Sistema Único de Saúde;

Considerando que a implementação da política de pre
venção, proteção e recuperação, na área de ~e~!ança e
Saúde dos Trabalhadores devera ter como prmcipio a g::
rantia de direitos essenciais assegurados no texto eonstí
tucional:

Vimos à presença de V. Ex.a solicitar apoio no sen
tido de ser assegurado aos trabalhadores, direito à vida
e à saúde através da manutenção da Seção I da Saúde, do
Capítulo II da Ordem Social, e art. 228 do segundo subs
titutivo do Relator Bernardo Cabral, que diz textualmente:

Ao Sistema único de Saúde compete, além de outras
atribuições que a lei estabelecer:

a) controlar, fiscalizar e participar da produção de
medicamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros
insumos;

b) executar as ações de vigilância sanitária, epide
miológica, e saúde ocupacional;

c) disciplinar a formação e a utilização de recursos
humanos e as ações de saneamento básico;

d) incrementar o desenvolvimento científico e tecno
lógico;

e) exercer o controle e a fiscalização da produção e
qualidade nutricional dos alimentos;

f) estabelecer normas para o controle, e fiscalizar a
utilização de tóxicos e inebriantes;

g) colaborar na proteção do meio ambiente.

E inclusão do seguinte parágrafo à alínea b:
"A Saúde Ocupacional, de que trata a alínea b,

será assegurada aos trabalhadores e seus repre
sentantes, mediante os seguintes direitos:

1 - acesso às informações sobre os riscos
existentes no trabalho e métodos de controlá-los;

2 - participação na gestão dos serviços inter
nos e externos aos locais de trabalho, incluindo os
órgãos da Previdência, Saúde e Trabalho, relacio
nados à segurança e medicina do trabalho;

3 - acompanhamento da fiscalização das con
dições de trabalho;

4 - medidas que visem a eliminação de ris
cos de acidentes e doenças do trabalho, sendo ga
rantido ao trabalhador o direito a recusa ao tra
balho que apresentar risco não controlado, carac
terizado pelo órgão fiscalizador."

Brasília-DF., 22 de outubro de 1987. - CUT - Central
Única dos Trabalhadores - CGT - Central Geral dos Tra
balhadores - CNTT - Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Transportes Terrestres DIAP
- Departamento Intersindical de Assessoria Parla
mentar - CONTAG - Confederação Nacional dos
Trabahadores na Agricultura - FNJ - Federação Na
cional dos Jornalistas - FENASP - Federação Na
cional das Associações de Servidores da Previdência So
cial - CNTEEC - Confederação Nacional dos Trabalha
dores Estaduais de Educação e Cultura - FITEE - Federa
ção Interestadual dos Trabalhadores em Estudo de Ensino
- DIESAT Nacional - Departamento Interestadual de Es
tudos e Pesquisas de Saúde e Ambiente de Trabalho - Fe
deração Nacional dos Médicos - Conselho Federal de Me
dicina - CONESP - Coordenação Nacional das Ent. e Pré
Sindicato de Enfermagem - CUT - DF - CGT - DF 
DIESAT - DF - Sindicato dos Assistentes Sociais do DF
- Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saú
de do DF - Sindicato dos Enfermeiros do DF - Sindicato
dos Farmacêuticos do DF - Sindicato dos Médicos do DF
- Sindicato dos Nutricionistas do DF - Sindicato dos
Odontólogos do DF - Sindicato dos Psicólogos do DF 
Sindicato dos Telefônicos do DF (Síntel) - Síndicato dos
Empregados em Empresas de Processamento de Dados do
DF - Sindicato dos Comerciários do DF - Sindicato dos
Bancários do DF - Sindicato dos Trabalhadores em Asseio
e Conservação do DF - Sindicato dos Engenheiros do DF
- Senalba - DF - Associação Profissionais dos Terapeu
tas e Fisioterapeutas do DF - Sindicato dos Bancários do
RJ - Sindicato dos Empregados em Empresas de Proces
samentos de Dados do RJ - Sindicato dos Radialistas do
RJ - Sindicato dos Vidreiros do RJ - Sindicato dos En
genheiros do RJ - Sindicato dos Metalúrgicos de Volta Re
donda do RJ - Sindicato dos Metroviários do RJ - Sindi·
cato dos Metalúrgicos de Ipatinga de MG - Sndicato dos
Operários Portuários de Santos, SP - Sindicato dos Moto
ristas em Guindaste de Santos, SP - Sindicato dos Em
pregados da Administração Portuária de Santos, SP - Sino
dicato dos Metalúrgicos de Santos, SP - Sindicato dos Tra
balhadores nas Indústrias Químicas de Santo André, SP 
Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, SP - Sindicato dos
Bancários de SP - Sindicato dos Bancários de Campinas,
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SP - Sindicato dos Metroviários de SP - Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Química e Farmacêutica do
Estado de SP - Sindicato dos Empregados em Hotéis e
Similares de Brasília - Sindicato dos Metalúrgicos do DF
- Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil do DF
- Sindicato dos Oficiais Barbeiros e Cabeleireiros do DF
- Sindicato dos Vendedores Viajantes do DF - Sindágua
- DF - Associação Profissional dos Vendedores Ambu-
lantes do DF - Associação Profissional dos Cabineiros de
Elevadores do DF - Federação dos Trabalhadores no Co
mércio do DF - Federação dos Servidores Públicos de
Brasília - DIEESE-DF - Departamento Intersindical da
Estatísticas e Estudos Sócio-Econômicos - Sindicato dos
Portuários - Sindicato dos Petroquímicos de Duque de
Caxias - Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Ati
vidade Sub-Aquáticos e Fins - ABEN - Associação Bra
sileira de Enfermagem - Sindicato dos Jornalistas do DF.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Para encaminhar contra, tem a palavra o Constituinte
Marcondes Gadelha.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pela ordem.

Vale a emenda toda?
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Vou esclarecer. A emenda proposta pelo Constituinte
Eduardo Jorge exclui o inciso IV.

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA
Sr. Presidente, na verdade, não venho pedir a rejeição da
emenda do oonstítuínte Eduardo Jorge. Venho pedir tão
somente que a considere prejudicada. porque esta matéria
já foi aprovada no art. 228, que diz:

"Ao sistema único de saúde compete:

c) executar ações de vigilância sanitária e
epidemiológica e saúde ocupacionais;"

Deste modo, o que pretende o Constituinte Eduardo
Jorge já está alcançado no texto que aprovamos hoje pala
manhã. Agora S. Ex. propõe uma longa regulamentação
do que seja saúde ocupacional.

Ora, Sr. Presidente, aprovada a epígrafe saúde ocupa
eíonal, não compete a esta Casa, a esta Constituição es
tabelecer um verdadeiro código, um verdadeiro tratado
sobre o que seja saúde ocupacional, alongar desmesura
damente esta matéria e acrescer o texto, que já contém
mais de 2.500 dispositivos de uma matéria superabundan
te, que eu diria desnecessária, e que pode, perfeitamente,
ser depois tratada pela legislação ordinária, complemen
tar, com ampla participação dos trabalhadores, do Con
gresso Nacional, do neosístema unificado de saúde do Mi
nistério do Trabalho, enfim, de todas as partes envolvi
das, quando chegaremos a uma definição até muito mais
ampla e até muito mais detalhista do que essa que propõe
o Constituinte Eduardo Jorg"" inserir já no texto da
Constituição.

Além disso, Sr. Presidente, o texto contém um pa
rágrafo único, que suponho o Constituinte pretende
manter, que diz:

"As pessoas que têm o poder de decisão sobre
o processo produtivo serão responsabílízadas clvíl
e criminalmente, pelos acidentes e doenças rela
cionadas às condições de trabalho."

Ora, Sr. Presidente, o Constituinte responsabiliza di
retamenta as pessoas que têm poder de decisão sobre a
organização do processo produtivo. Essa organização Sr.
Presidente, é uma categoria extremamente ampla, extre
mamente abrangente, pois vai desde aqueles que cuidam
do departamento de pessoal de uma empresa até aqueles
que cuidam da parte de engeneering, até aqueles que
cuidam da parte de manutenção, até o diretor da empresa.

Sr. Presidente, quando cuidamos de uma empresa
ampla, grande, como, por exemplo, a Vale do Rio Doca ou
a Petrobrás, não vamos saber a quem responsabilizar,
quais são as pessoas responsáveis pela organização do pro
cesso produtivo numa empresa tão grande quanto uma
estatal, ou uma empresa multínacíonal, ou mesmo uma
empresa nacional de grande porte, uma vez que são
inúmeras e diversificadas pessoas cuidando das mais
variadas e varíegadas funções.

Desta maneira, Sr. Presidente, peço que considere
esta matéria prejudicada e venhamos a remetê-la ao Con
gresso ordíárío, para a devida regulamentação, com o
nosso aplauso ao Constituinte Eduardo Jorge pelo espírito
da sua proposta, que é o de colocar sob o Sistema unificado
de saúde a saúde ocupacional, mas que já foi atsndído
por esta Casa. (Muito beml)

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, peço a palavra para contraditar.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

- Com a palavra o Constituinte Plínio Arruda Sampaio,
para contraditar.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, o Constituinte Marcondes Gadelha fez
uma intervenção complexa, que contém uma questão de
ordem, uma contradição normal e um elogio. Reporto
me apenas à questão de ordem: não há nenhuma incom
patibilidade. A emenda que é prejudicada é aquela que ou
repete o texto aprovado ou contraria o texto aprovado.
No caso, há uma adição, pois ela soma, ela detalha, ela
pormenoriza, é um pormenor do texto aprovado.

De modo que, do ponto de vista distrital, não há razão.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

- V. Ex. pode poupar-se de argumentar, porque estamos
em processo de votação e vou dar a palavra ao Rialator,
para que S. Ex.a opine sobre a procedência Ou não da
sugestão do Constituinte Eduardo Jorge.

Concedo a palavra ao nobre Relator Almir Gabriel.
O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presidente,

prezados Constituintas, faço questão de prestar um depoi
mento a todo o Plenário desta Comissão sobre o trabalho
desenvolvido pelo Constituinte Eduardo Jorge na Co
missão da Ordem Social, pela ponderação, pela sabedoria,
pela conduta extraordinária e pela contribuição dada ao
texto, como um todo, do relatório da Ordem Social.

Não tenho nenhuma dúvida de que essa contribuição
permitiu fazer com que o nosso relatório, o relatório da
Comissão da Ordem Social, pudesse ganhar coerência, pu
desse ganhar consistência, pudesse responder, antes de mais
nada, a todo desejo, aspiração e necessidade da população
brasileira.

No que respeita, no entatno, à sua propositura neste
momento, ela entra em detalhamentos que são superiores
'a princípios bem mais gerais do que o da saúde do tra
balhador. As questões da vigilância epidemiológica, as
questões da vigilância sanitária, as questões mesmas do
Sistema único de Saúde, estão organizadas segundo um
detalhamento de princípios programáticos, o bem menor
do que aquilo que está proposto. A inspiração do Cons
tituinte Eduardo Jorge, re-almente, caminha um pouco no
sentido do' regulamento, e um pouco menos do sentido
da Constituição.

De maneira que, lamentando profundamente, enca
minho contra a propositura do nobre Constituinte Eduar
do Jorge, reconhecendo, .no entanto, o valor e o teor da
sua 'emenda, mas encaminho contra e a favor da manuten
ção do texto Bernardo Cabral.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com parecer contrário do Relator, passamos à votação.
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(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Aibigail Feitosa, Ademir Andrade, Cristina T,avares, Fran
cisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto, Mário
Lima, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas,
Aécio Neves, Antonio Mariz, Jorge Hage, Neloon Wedekin,
Vicente Bogo, Bocayuva Cunha, José Mauricio, Lysâneas
Mac1el, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio,
Sotero Cunha, Aldo Arantes, Roberto Freire e Beth Azize.
Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Almir
Gabriel, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Oel8o Doura
do, Cid Carvalho, Egídio Ferr.eira Lima, Fernando Bezer
ra Coelho, Fernando Henrique Oardoso, Fernasdo Lyra,
José Fogaça, José Freire, José Ignácio Ferreira, José Serra,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Pimenta da Veiga, Renato
Vi·anna, Rodrigues Palma, Theodoro Mendes, Ohagas Ro
drigues, Délio Braz, João Agrípíso, José Tavares, Manuel
Viana, Marcos Lima, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Ro
berto Brant, Rose de Freitas, Ziza Valadares, Afonso Ari
nos, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos Chiar:elli, Eral
do Tinoco, Fr,ancisco Benjamim, Francisco Dornelles, Gil
son Machado, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins,
José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Mal'condes
Gadelha, Mário Assad, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, San
dra Cavalcanti, Annibal Barcellos, Enoc Vieira, Furtado
Leite, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Antônio Carlos Kon
der Reis, Darcy Pozza, Gerson Per:es, Jarbas Passarinho,
José Luiz Maia, Adylson Motta, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Sólon Borges dos Reis, Adolfo Oliveira e Antonio
Farias.

O SR. PRESIDENTE (Femando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 24 Cons
tituintes; votaram NÃO 64 Constituintes. Total: 88 votos.
O destaque foi rejeitado

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL - P-eço
um esclarecimento da seguinte natureza: sou autor de
um destaque, de uma emenda popular que fala a respeíto
da aposentadoria da mulher aos 25 anos. Não é o art. 228,
e sim o 230. Gostaria de um esclarecimento, para que
V. Ex.a poupasse' este Constituinte de algum vexame fu
turo.

Os Constituintes Luiz Inácio Lula da Silva e Beth
Azize têm proposituras inclusive mais ampliadas. A do
Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva fala a respeito dos
homens e das mulheres.

Para minha surpresa - e não tomo o fato como des
'consideração -, as Lideranças entenderam que não de
veriam prestigiar as assinaturas populares, e nos enten
dimentos de Liderança não colocaram a minha emenda.

Isso eu já esperava, não que colocassem a minha, mas
a emenda que defendo para o povo nesta Casa. Isso já
era um jogo e fica fora de cogitação.

Peco um eselarecímento a V. Ex.a, Sr. Presidente, pois,
o que "vejo de grave, aqui, é a trama da qual V. Ex.a
não foi 'avisado, porque existe uma emenda modificativa,
do nobre Constituinte José Serra, que joga a aposentadoria
para a legislação ordináTia e ela nunca poderia vir antes
de uma substitutiva integral.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não virá. Já está resolvido isso.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL - Está
aqui pela ordem e não virá?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não, não virá.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL - Era
só isto que queria.

Sei que estou fora, eu não, mas 33 mil signatários não
terão o prazer de ver uma emenda. Isso se deve, logica
mente, à Liderança, fundamentalmente do meu partido,
um partido que deixa de ser democrático e só é brasileiro.

Não tem importância, se for aprov-ada a emenda de
Luiz Inácio Lula da Silva, Beth Azize, sentír-me-eí gra
tificado.

Agradeço a V. Ex.a a atenção em relação a este hu
milde Constituinte, que, ao menos neste período, está de
segunda classe, mas no Plenário será também, como V. Ex.a,
e possivelmente os poderosos Lideres do meu partido, tam
bém de prímeíra classe.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Faço votos que assim seja, Sr. Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL - Não
que V. Ex.a s mereçam tanto, eu é que não mereço, talvez.

O SR. PRESIDENTE (Ferriarido Henrique Cardoso) 
Engana-se V. Ex.a

Destaque n.? 005871-87 - Emenda n.o ES
31056-9, do Sr. Augusto Carvalho, co-autor Ar
naldo Faria de Sá, "que acrescenta inciso lU,
do artigo 264 do Substitutivo 1 (art. 229. Títula
VIII, capítulo 11, seção U, do Substitutivo 2)".
(458.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos, agora, ao Destaque n,> 5871, do Constituinte
Augusto Carvalho, que recai sobre a Emenda n.O 31059.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo com a
preferência permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovada.
Tendo sido aprovada a preferência do Constituinte

Augusto Carvalho, 'e havendo uma indicação para que o
Constituinte Roberto Freire defenda a emenda de S. Ex.a,
conc-edo-lhe a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, sras. e Srs. Cosntituintes, estamos aqui defen
dendo a emenda do nosso Companheiro Augusto Carva
lho, que trata do direito à pensão, independentemente de
ser o marido ou companheiro ou a esposa ou companheira.

Seria muito simples argumentar que é um direito que
deveria estar inscrito no Substitutivo.

No momento em que se está buscando a igualdade,
em que se luta pela igualdade, particularmente pela liber
tação da mulher, esse preceito de que tanto o homem
como a mulher nos casos de pensão devem usufruir dos
benefícios, serta ponto pacifico. Entretanto, não consta do
Substitutivo. Nossa proposta é que esse dispositivo seja
inserido no projeto da Comissão de Sistematizaçã{).

Saliento que, em termos de redação, há uma emenda
que trata dessa mesma questão e que me parece haver
uma redação bem mais apropriada, a do Constituinte
Arnaldo Farias de Sá, quando acrescenta ao artigo que
trata do problema das pensões, o seguinte dispositivo:
"O direito à pensão será comum a ambos os sexos".

A proposta do Constituinte Augusto Carvalho diz
apenas que se acrescente ao artigo que trata das pensões,
o direito de o marido ou companheiro usufruir dos bene
fícios previdenciários decorrentes da contribuição da
esposa ou companheira.

Tenho a impressão de que a emenda do Constituinte
Arnaldo Faria de Sá tem melhor redação e remeteria à
Relatoria, para que, em termos redaeíonaís, aprovasse
a que melhor lhe conviesse, cabendo ao Plenário desta
comissão aprovar o princípio de que, independente, ho-
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mem ou mulher, ambos têm o direito a usufruir os bene
fícios oriundos das pensões.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SÁ 
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- Tem a palavra o Constituinte Arnaldo Faria de Sá.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SÁ 
Cumprimento o Constituinte Roberto Freire, que acoplou
ao texto da nossa emenda, sobre pensão para ambos os
sexos, a preferência do Constituinte Augusto Carvalho.
Desta forma certamente, encontraremos um consenso
que poderá ter a aprovação da Relatoria e, certamente,
contempla também o homem que, quando tem a sua 'espo
sa falecida, que era contribuinte, poderá ter a comple
mentacão dos seus vencimentos através da pensão para
ambos os sexos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- Concedo a palavra ao Relator José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
Srs. Membros da Comissão de Sistematização, Sr. Cons
tituinte Roberto Freire, é entendimento da Relator1a que
as duas emendas concorrem para o mesmo objetivo, aliás,
sadio e de notável contribuição para o texto dessa Cons
tituição.

Entende a Relatoria, no entanto, e aí creio que houve
apenas um pequeno equívoco do Constituinte Roberto
Freire, que o melhor texto, o mais abrangente é aquele que
dá ao companheíro ou marído o díreíto de usufruir de
todo o universo de benefícios previdenciários, não só a
pensão, decorrente da contribuição da esposa ou compa
nheira.

Com isso, tanto a 'emenda do Constituinte Arnaldo
Faria de Sá quanto a do ilustre Constituinte Augusto Car
valho ficam atendidas, eliminando-se' a palavra "reco
nhecimento", já que a questão de reconhecimento é um
dado soeíológíeo e não constitucional.

ESta é a proposta da Relatoria. Um parecer no mérito
e na forma, a partir daí é favorável.

, O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oardosoi
- Pois não, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
queria que V. Ex.a autorizasse o Relator a me prestar um
esclarecimento. O texto diz:

"Reconhecimento do direito de o marido ou
companheiro usufruir dos benefícios prevídencíá
rios decorrentes da contribuição da esposa ou
companheira." -

Significa que com uma única' contribuição os dóis têm
o mesmo direito. Pelo menos o texto dá a entender isto.
Parece que cada um tem uma eontríbuíção a dar. Se os
dois têm direito ao benefício, é .porque, um só pagando,
automaticamente os dois estão recebendo o mesmo. be
nefício.

Gostaria que a Relatoria informasse, porque este caso
é uma exceção à regra. Os dois podem contribuir, mas se
um só contribui para que os dois gozem de todos os bene
ficios, aposentadoria, etc. É apenas um esclarecimento que
gostaria de receber do Relator.

O texto dá a entender isto.
O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Posso

esclarecer muito rapidamente. Hoje, quando o marido ou
companheira paga;, a "esposa ou companheira receb.e.
O que queremos é quandopague a :esposa ou companheí
ra o marido ou companheiro também receba.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- É justíssimo.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Claro.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - O sistema previ

denciário noí e, reconhece à esposa a condição de
dependente e lhe dá os benefícios decorrentes da contri
buição do marido. A Relatoria gostaria de esclarecer ao
Constituinte José Lins, se S. Ex.a tiver interesse no mes
mo que o entendimento é que, se hoje, a esposa ou compa
nheira recebe todos os benefícios previdenciais decorren
tes da contribuição do marído, esta situação passa a ser
também a situação do marido ou companheiro, quando
o contribuinte é a esposa. No entanto, apenas na condãção
de marido ou esposa, ou seja, na condição de dependente
daquele que contribui, não há igualdade; há uma s~tua:

ção diversa, porém, é claro, sabe V. Ex.a que uma COIsa e
o contribuinte e outra o beneficiário da contribuição.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Não me escla
receu V. Ex.a se o companheiro entra na condição de
dependente, o que é normal, ou se os dois têm os mesmos
benefícios, conforme diz o texto. A meu ver, pelo texto,
haveria aposentadoria dos dois com uma só contribuição.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Pela ordem,
Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- Quero pedir a atenção dos Srs. Constituintes parta o
fato de que não há o diálogo entre o Relator e os Consti
tuintes.

Se o Relator prestou o esclarecimento; está 'esclarecida.
Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte José

Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. presiden
te, quero perguntar se a Emenda do Constituinte Arnaldo
1i1aria de Sá, de n.O 28138-1, que acrescenta ao art. 265
do S-l, está em votação agora, porque, se estiver, peço
para encaminhar contra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não. Estamos votando a Emenda Augusto Carvalho com a
redação, aceita pela relatoria, do Constituinte Arnaldo
Faria de Sá. Votaremos aínda,' esta outra emenda. ,

O SR. CONSII'ITUINTE JOSÉ SERRA - Muito obrí
gado.

O SR. PR~ENTE (Fernando Henrique Oardosc) 
A Relatoria vai aceitar uma redação... Se bem entendí,
é isto.

O Sr. Relator assim entende?

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Não. Estamos vo
tandc a Emenda Augusto Carvalho, COm a redação dada
por S. Ex.a, mas com o apoio do Constituinte Arnaldo
Faria de Sá, que compartilha politicamente da mesma.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oardoso) _
Esclarecido.

Em votação a emenda do oonsütuínte Augusto Car
valho que também foi apoiada pelo Constituinte Arnaldo
Faria de Sá.

Solicito aos Srs. Constituintes que ocupem seus lu
.gares.

Vamos votar, com opinião favorável do Relator, a
emenda do COnstituinte Augusto Carvalho.

Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram mani
festar-se pelo SIM, pelo NÃO ou pela abstenção.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - ~r. Pre
sidente, peço a palavra :para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra V. Ex.a" -
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o SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, eu estava pressionando ° botão, e não podía in
terromper o processo, mas V. Ex.a fez uma proclamação
que não me parece 'correta. Estamos votando uma prefe
rência do Constituinte Augusto Carvalho e Roberto Frei
re, que optaram pela emenda do Constituinte Arnaldo
Faria de Sá, porque esta emenda é 'a que estamos vo
tando.

Sr. Presidente, por favor, leia o texto que estamos vo
tando.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oardoso) 
Lerei, para gáudio de V. Ex.a O texto é o seguinte.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, só queria esclarecer o Constituinte Gastone
Righi que meu encaminhamento pode ter levado a esse
tipo de confusão, porque, no primeiro momento, achava
que a Relataria iria admitir como melhor redação, a
emenda do Constituinte Arnaldo Faria de Sá. Mas, em
conversação com a Relatoria, ficou evidente que a Emen
da do Constituinte Augusto Carvalho era mais ampla, por
que tratava dos benefícios dos previdenciários. Por isso,
foi votada a emenda do Deputado Augusto Oarvalho.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Até por-
que eu não votei o que V. Ex.a anunciou. '

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não, perdão.

De acordo com o que anunciei, ia ser votada a emenda
do Constituinte Augusto Carvalho, com o apoio do Cons
tituinte Arnaldo Faria de Sá. Até porque não posso votar
senão um texto, não posso votar um acordo de redação.

De modo que a votação foi feita e 'Peço ao Sr. Se
cretário prossiga a chamada.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Artur da
Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Oelso Dourado,
Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fer
nando Bezerra Coelho, Fernando Henrique Cardoso, Fer
nando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Cal
mon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José Serra, Mário
Lima, Nelson Oarneíro, Nelton Friedrich, Paulo Ramos,
Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna,
Rodrigues Palma, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas) Theo
doro Mendes, Aécio Neves, Chagas Rodrigues, Daso Coim
bra, Délio Braz, Euclides Scaloo, Jorge Hage, José Tava
res Marcos Lima, Miro Teixeira, Octávio Elísio, ~oberto

Brli.nt, Rose de Freitas, Vicente Bogo, Vilson Souza, Alceni
Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame,
Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco, Francis
co Dornelles, Gilson Machado, Inocêncio oliveira~ José
Jorge, Luís Eduardo Mário Assad, Oscar Corrêa, !Paulo
Pimentel, Sandra Cavalcanti, Annibal Barcellos, Enoc
Vieira, Furtado Leite, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Mo
zarildo Oavalcanti, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy
Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia,
Adylson Motta, José Maurício, Lysâneas Maciel, Vivaldo
Barbosa, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevi
Iacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio,
Adolfo Oliveira, Sotero Cunha, Aldo Arantes, Roberto
Freire, Beth Azize, Antonio Farias. votaram NAO os se
guintes Senhores Constituintes: José Santana de Vascon
cellos e Marcondes Gadelha.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique carüoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 85 Cons
tituintes; votaram NÃO 2 Constituintes. Total: 87 votos.
O Destaque foi aprovado.

O SR. CONSTITUINTE JOSli: GENOíNO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso) 
Tem a palavra o Constituinte José Genoíno, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOINO - Sr. presi
dente, comunico à Assembléía Nacional Constituinte um
fato da maior importância, que diz respeito à Assembléia
Nacional Constituinte.

Acaba de ser decidido pela Assembléia Legislativa de
São Paulo, por 56 votos a 4, portanto, por grande maioria
de votos, Moção n. O 89/87, de autoria da bancada do Par
tido dos Trabalhadores, enviada ao Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte, propondo a eleição de Presi
dente e Vice-Presidente da República em 88. Todo o PMDB
votou a favor; somente 4 Deputados votaram contra, en
tre os quais Nabi Abi Ohedid e Erasmo Dias. Essa Moção
estará sendo entregue, amanhã, à Assembléia Nacional
Oonstituinte.

São Paulo responde às pressões do Palácio do Planalto.
Era isto, Sr. Presidente.

(Manifestação das galerias)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso) _
Agradeço a colaboração do Constituinte José Genoino, mas
peço às galerias não se manifestem. Há proibição formal
e estrita de manifestação, e não quero ver-me constran
gido a pedir que se ausentem do recinto.

Foi prejudicada a emenda do Constituinte Arnaldo
Faria de Sá. Tendo sido prejudicada pela aprovação da
anterior, passamos ao Destaque n.o 4570, do Constituinte
Francisco Rossi.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SÁ 
Sr. Presidente, aquela emenda anterior não tem nada a
ver com esta.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sendo outra, e Se V. Ex.a assim considera, vou verificar
para ver se é isso que a Mesa vai endossar. (Pausa)

Destaque n,? 003691-87 - Emenda n.o ES
28138-1, do Sr. Arnaldo Faria de Sá, "que acres
centa § 3.° ao art. 265, do Substitutivo 1 (art. 229,
VI, do Substitutivó 2)". (459.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso) 
Tem razão V. Ex.a Então, pedimos aqui à Casa a pre
ferência para o Destaque n. O 3691, do Constituinte Arnaldo
Faria de Sá.

Os Srs. Constituintes que estão de acordo permane
çam sentados. (Pausa)

Tendo sido concedida a preferência, dou a palavra ao
Constituinte Arnaldo Faria de Sá, para defender sua
emenda.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SÁ 
Sr. Presidente, Srs. Relatores, Srs. Constituintes, visa ests
emenda que o benefício da pensão por morte seja integral.
Pois hoje, quando morre 'um trabalhador, a sua esposa
passa a receber um benefícío equivalente apenas a 60%
do valor do benefício. No entanto, as despesas de aluguel,
as despesas da casa continuam sendo as mesmas, e a com
panheira que já perdeu o seu parceiro ainda vai perder
40% do valor do seu benefício.

li: verdade que esse benefício é acrescido de 10% para
cada outro dependente, mas, normalmente, tendo apenas
a esposa como dependente, e a redução do benefício em
40% acaba sendo uma discriminação contra a mulher.

Portanto, propomos que o valor do benefício da pen
são seja integral, o mesmo valor que recebia ° seu com
.panheíro, quando no exercício da atividade ou recebendo
benefício da Previdência Social. por isso, solicito aos com
panheiros o apoio a essa emenda da mais alta justeza, e,
certo de que o apoio dos companheiros não faltará, pode-
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remos resgatar as dificuldades em que vivem as viúvas do
nosso País. Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oardoso) 
T,em a palavra o Constituinte José Serra, para encami
nhar contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, é muito importante termos claro o
que diz a emenda do combativo Constituinte Arnaldo Fa
rta de Sá. Diz a emenda que o benefício da pensão por
morte eorresponderá à totalidade dos vencimentos do tra
balhador falecido, não dos benefícios de aposentadoria do
trabalhador falecido, mas dos vencimentos. Ou seja, se um
trabalhador, um assalariado, num determinado momento,
morre, a pensão por morte seria equívalente à totalidade
do salário que ele estava recebendo.

Isso, do ponto de vista de sistema prevídencíárío, é
algo absolutamente inviável. Inclusive, elimina-se o teto
superior, porque, se alguém que ganha 100 salários míni
mos morre, os seus vencimentos são 100 salários mínimos.
Portanto, a viúva receberia cerca de 100 salários mínimos,
que deveria corresponder à totalidade dos vencimentos do
trabalhador falecida.

Então o custo disso, além de ser incalculável, ess~
procedim~nto fugiria das regras do sistema pDevidenciá-
río.

Queria dizer, inclusive, que o Relator_Constituinte Ber
nardo Cabral. preocupado com a sítuação exatame~~e da
questão das ;pensões, assegurou que nenhum benefIcIO de
prestação continuada terá valor mensal inferior ao salá
rio mínimo. portanto, não haverá pensões inferiores ao
salário mínimo. E se o salário mínimo se recuperar 
como é nosso propósito - no futuro, então as pensões,
inclusive as mais baixas, terão uma possibilidade -impor
tante de recuperação junto com o salário mínimo.

Gostaria de dizer, também, que, dentro do Oapítulo da
Previdência e da Assistência Social, o aumento de bene
fícios, de despesas, que corresponde a esse aumento de
benefícios, a equiparação do trabalhador rural ao 'urbano,
a questão do benefício de prestação continuada e outros,
já implicam num gasto adicional para a Previdência, da
ordem de 75 bilhões de cruzados, num total de 300 bilhões
em 1987'; ou seja, só o que já está aqui implica num au
mento de 25% das despesas da Previdência com benefí
cios.

Se nós, eventualmente, aprovássemos algo eonceitual
mente equivocado como isso, inclusive, esse aumento seria
muítíssímo maior e impossível de ser financiado, porque
a Pl'evidência se financia com contribuições sociais pagas
por toda a coletívídade, Os trabalhadores, os assalariados
pagam, do total de recursos da Previdência cerca de 1/3
e 2/3 é pago pelo empregador, só que não é' o empregado~
que paga, o empregador, põe no preço que paga é o
conjunto da coletividade. ' ,

.Com isso,_ inclus~ve, estaremos na situação de pensões
equívalentes a totalidade de vencimentos sem limite su
p~rio~;_algo inclusive regressivo, do ponto de vista da dís
tríbuíção da, renda em nosso País. Sei que essa não foi 3
intenção do Constituinte Arnaldo Faria de Sá, mas esta
mos votando uma emenda e temos que analisá-la dentro
do significado que ela tem, tal como está no texto.

Esta é a razão pela qual eu encaminharia enfatica
mente contra a emenda apresentada.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique cardoso) 
Pois 'não, Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Na sus
tentação feita pelo ilustre Constituinte José gerra, g. Ex.a

coloca duas coisas que' a Relatoria poderia esclarecer'
uma delas é o seu entendimento de que a totalidade d~
vencimentos estaria significando o todo que alguém ga
nhou ,durante ~ua vida. Isso é uma aberração! E, segundo,
cabe a RelatarIa qualquer tipo de alteração de texto para.
adequar, sintática ou Iexíeamente, a expressão que consta
da emenda. .

E, finalm!ente, Sr. Presidente, desejaria alertar a todos
que nós, na Comissão, aprovamos emenda idêntica para
o servidor público. Em caso de morte a pensão é integral e
não essa infâ-mia que hoje se faz com o trabalhador que
morrendo, a viúva fica apenas com a metade. '

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- Com a palavra o nobre Constituinte Luiz Inácio Lula
da Silva, pela ordem.

O sa. CONSTITUINTE LUIZ INáCIO LULA DA SILVA
- Sr. Presidente, acho que este assunto da aposentadoria;
embora tenha muitas emendas, é um assunto muito de~
lícado.

Gostaria de ver, a possibilidade da Mesa permitir que,
neste assunto, voltássemos 'a ter dois oradores contra e
dois a favor, porque o argumenta do Constituinte José
Serra é um argumento 'eminentemente de fiscal do INPS
ou seja, (Palmas das galerias) é um argumento que nãó
leva...

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Fa21endo soar a campainha) - Peço às galerias e reitero
que é proíbída a manírestacão. Na próxima manifestação
suspendo a sessão!

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA - ... é um argumento que não leva em conside
ração a atual situação dos pensionistas. Acho que seria
Importante explicar p8;.ra os Constituintes, porque, possi
velmente nem todos tem conhecimento e se houver fle
xíbílídade, obviamente que a Mesa estabeleceu critérios
de acordo com as Lideranças, eu gostaria que a Mesa abris
se mais uma ínscríçãocontra e mais uma a f'avor.

o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oaedoso) 
Pois não.

Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, vamos discutir
dentro em breve o caput do artigo" que dará ensejo a toda
essa argumentação e creio que abrirei, se 'as Lideranças
pedirem, não terei dúvida, uma exceção. Que V. Ex.a pro
vídencie com as Lideranças.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (F1ernando Henrique oardoso) 
Com a palavra, pela ordem, o Constituinte José serra,

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA ~ Fui citado
nominalmente. O meu argumento contrário foi qualifi
cado pelo nobre Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva
Eu queria dizer que o meu argumento não é de fiscal'
Ao contrário, o meu argumento é de quem estâ preocupa~
do com a distrilhuição de renda, porque se essa proposta
for ,aprovada, q~em ganha '500 mil cruzados por mês dei
xara uma pensao de 500 mil cruzados por mês! Esta é a
realidade! ~tão, isso não é argumento fiscal, é argumento
de quem esta preocupado com a distribuição de renda no
País e que lê com atenção 'e com responsabílídade que a
Constituinte deve examinar as emendas propostas,

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SÁ 
Sr. Presidente, peço 'a palavra; pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Constituinte Arnaldo Faria de Sá
pela ordem. '
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o SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SA
Queria 'apenas saber do Constituinte José Sm-r,a qual é o
o benefício da Previdência Social de quinhentos mil cru
zados? Não existe nenhum! Os benefícios da Previdência
Social são de três mil cruzados, são de dois mil e qui
nhentos cruzados. Acho que o Constituinte José SelTa
está vivendo 'em outro ;plam.eta!

O SR. PRESIDENTE (Fe:rnando Henrique Cardoso) 
Srs. Constituintes, V. Ex.Bs estão entrando no mérito da
questão. Se for pa;r,a entrar no mérito, é p1"ef'erivel que
se faça ordenadamente, 'com a concessão de mais um
orador a favor e outro contra. Não permitirei que se entre
no mérito.

Com a palavra o Relato!!.'.

O SR. RELATOR (Almir Galbriel) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes:

Em que pese a extraordinária intenção do nobre
COnstituinte Arnaldo Faria de Sá de resguardar a totali
dade do vencimento, como pensão ou morte, que seria,
no meu entender, a melhor colocação Se fôssemos con
siderar apenas a condição da sobrevivência de cada uma
das pessoas que ganhassem um, dois ou três salários mí
nimos, no entanto, o que precisa ser eonsíderado não é
apenas 'a faixa 'que vai ser atendida com um, dois ou três
salários mínimos. O que aqui está estabelecido abrange a
totalidade daqueles que serão benefíeíados e que incluirá,
Iogícamente, aqueles que recolhem até o limite de dez ou
vinte salários mínimos.

O interessante a ser considerado, a par do indivíduo
que deixa a pensão, é o conjunto da Previdência Social
como um todo.

Aqui, eu quero fazer um apelo a todos os Constituintes
que têm uma visão social, àqueles que têm sensibilidade so
cial para um ponto que nos parece importante e que é o
fundamental: o que estamos querendo construir, aqui, é a
seguridade social, o que estamos querendo construir, aqui,
é um sistema capaz de assegurar a extinção daquilo que
se chamaria o cidadão de 3.6 classe, o cidadão de 2.a classe,
aquele que tem a receber as migalhas do Poder Público.
Por isso mesmo a seguridade social, para que ela atinja
todos aqueles que precisam ser beneficiados por ela, pre
cisa ter condições financeiras, condições econômicas que
resguardem a sua segurança, que resguardem as condi
ções para que atenda às necessidades maiores do próprio
trabalhador. Neste sentido, se formos estender esse bene
fício como tantos outros que estão sendo propostos, como
tantos outros que estão sendo previstos, na verdade, nós
levaremos à implosão, nós levaremos à liquidação da Pre
vidência Social; ao revés de fazermos a base da seguridade
social, nós estaremos construindo a falência da seguridade
social, a falência da Previdência Social.

Aqui vai aos Companheiros que têm sensibilidade po
lítica, sensibilidade social, um apelo no sentido de que re
flitam acima das corporações e dos segmentos, mas
reflitam, sobretudo, tendo em vista a população geral do
Brasil e o objetivo de resguardar a seguridade social, de
modo a garantir os benefícios maiores à toda população e,
sobretudo, ao trabalhador.

Por isso, encaminhamos contra, com todo o pesar.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Com o parecer contrário do Relator, vamos submeter a
proposta a votos.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr. Pre
sidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr. Pre
sidente, em conversa com o Constituinte Luiz Inácio Lula

da Silva e também com o autor da emenda, Constituinte
Arnaldo Faria de Sá, verificamos que existe uma fórmula
capaz de produzir o consenso em torno da emenda, que é
de grande interesse da grande massa de trabalhadores bra
sileiros. A emenda diz:

"O benefício da pensão por morte correspon
derá à totalidade dos vencimentos do trabalhador
falecido."

Onde se lê vencimentos, leia-se benefícios. Se nós pu
déssemos obter do Relator essa emenda, com a concor
dância ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Se V. Ex.a me permite, eu não tenho a menor condição
regimental de fazer isso, quisera eu.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA SILVA
- Sr. Presidente, apenas uma ponderação. (Com o assen
timento do Presidente). li: que ontem, pela manhã, e ante
ontem, se não me falha a memória, houve duas ou três
emendas que tinham problemas de redação, problemas de
palavras e foram aceitos pela Relatoria para mudar a
palavra.

Obviamente, o Constituinte Arnaldo Faria de Sá, quan
do fez a emenda e quando estabeleceu o vencimento, sua
preocupação era com a grande maioria dos contribuintes
que são pessoas que ganham dois, três, quatro, salários
minimos.

A proposta é apenas uma modificação de redação: ao
invés de vencimento seria salário de contribuição!

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a me permita, mas se fosse essa emenda... Eu não
tenho a emenda em mãos, nem tenho alternativa regimen
tal. Agora, podemos corrigir isto no plenário.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SA 
Sr. Presidente, posso fazer uma colocação?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SA 
O texto apresentado é o seguinte:

O benefício da pensão por morte correspon
derá à totalidade dos vencimentos do trabalhador
falecido.

Sem acrescentar palavra nenhuma, começaria o texto
assim: A pensão por morte corresponderá à totalidade do
benefício. Trago a palavra "benefício" de lá para cá ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Mas veja V. Ex.B que isso nunca foi feito.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SA 
Foi feito sim!

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não! Estamos em votação, Sr. Constituinte.

Srs. Constituintes, a única forma pela qual, regimen
talmente, podemos proceder é antes do início da leitura
do texto. O Presidente aceita modificações supressivas e
não aditivas.

Em votação.

(Proced&se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Carlos Mosconi, Cristina
Tavares, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto, Mário Lima,
Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Rodrigues Palma, Sigma
rnga Seixas, Theodoro Mendes, Délio Braz, Jorge Hage,
Miro Teixeira, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vicente Bogo,
Vilson Souza, Antoniocarlos Mendes Thame, Paulo Pimen
tel, Annibal Barcellos, Enoc Vieira, Furtado Leite, Jofran
Frejat, Jonas Pinheiro, José Maurício, Lysâneas Maciel,
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Vivaldo Barbosa, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim
Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sam
paio, Sotero Cunha, Aldo Arantes, Roberto Freire, Beth
Azize. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes:
Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo
Cabral, Celso Dourado, Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima,
Fernando Bezerra Coelho, Fernando Henrique Cardoso,
Fernando Lyra, João Calmon, José Fogaça, José Serra, José
Ulísses de Oliveira, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Pimenta
da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Severo Go
mes, Aécio Neves, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Eu
clides Scalco, José Tavares, Manuel Viana, Marcos Lima,
Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos Chia
relli, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Francisco Dor
nelles, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José
Lins, Luis Eduardo, Marcondes Gadelha, Oscar Corrêa, San
dra Cavalcanti, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Virgílio
Távora, Adylson Motta, Adolfo Oliveira. ABSTENÇõES: se
nhores Constituintes Francisco Pinto, Darcy Pozza e José
Luiz Maia.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oardosc)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 38
Constituintes; votaram NÃO 47 Constituintes; abstive
ram-se de votar 3 oonstítutntes. Total: 88 votos. O des
taque foi rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- Concedo a palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, o nosso Regimento não permite a apresen
tação mais de em-endas novas. No entanto, a Comissão
de Sistematização inovou, 'em relação ao Substitutivo
Bernardo Oabral, em alguns artigos e em alguns pa
rágrafos.

Indago da Mesa, portanto, se não caberia a abertura
de prazos para apresentação de emendas nas Disposições
Transitórias. Ninguém poderia supor certas inserções que
foram feitas no texto e que, agora, necessitariJam, even
tualmente, de modificações nas Disposições Transitórias.

Então, a questão de ordem é esta: Tendo a Comissão
de Bístematísação inovado no texto, não caberia prazo
para apresentação de emenda no Capítulo das Dísposí
ções Transitórias?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- Pois não, nobre Constituinte.

A questão de V. Ex.a. merece consideração e vou
levá-Ia à Mesa,. Não quero responder de plano, porque não
quero cometer uma injustiça, dizendo sim ou não. Vamos
refletir. Vou consultar a Mesa e o Presiàente efetivo d'azá
a resposta.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Agra
deço a V. Ex.a., apenas lembrando que é preciso que esta
resposta venha amanhã.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não, virá a tempo.

Destaque n.O 004570-87 _ Emenda n.o ES
32847-6, do Sr. Francisco Rossi, "que modifica a
redação do art. 265 do,Su'bstitutivo n.O 1 (art. 230,
caput, do Substitutivo n.O 2)". (460.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- Vamos passar, agora, à votação do pedido de preferên
eíado Destaque n.o 4570, de autoria do Constituinte
Francisco Rossi, que recai sobre a Emenda n,v 32847.

Em votação.
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo perma

neçam sentados. (Pausa)

Aprovado.
Informo a V. Ex.as que a emenda substitutiva propos

ta pelo Constituinte Francisco Rossi exclui a expressão
"nos termos da lei" ,e toda a frase que se segue à palavra
"calculando-se". Ou seja: .

"Calculando-se seu valor sobre a média dos
12 últimos salários dos trabalhadores, corrígídos
mês a mês, de acordo com a lei."

Ficaria, então, assim, o caput do artigo:
"É assegurada a aposentadoria, garantido o

reajustamento para preservação do seu valor real,
cujo resultado nunca será inferior ao número de
salários mínimos percebidos quando da concessão
do benefício."

Tem a palavra o Constituinte Francisco Rossi.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, entendemos que o proble
ma é muito simples. Queremos garantir o valor real da
iaposentadoría.

Peço aos Companheiros, aos Colegas da Comissão de
Sistematização, que meditem sobre esse problema que
vamos colocar aqui. Quem, aqui dentro deste recinto, não
tem um parente que, há alguns anos, recebia uma apo
sentadoria correspondente la determinado número de sa
lários mínimos, e que, com o decorrer do tempo, essa apo
sentadoria roí-se consumindo, foi sendo corroída, e hoje,
decorridos alguns anos, significa um valor corresponden
te aos salários mínimos muito ínferíor à época da conces
são. Trocando em miúdos, aposentadorias que, há alguns
anos, valiam 10 salários mínimos hoje valem 10, 5, ~,e são
'milhares, talvez mílhões de casos.

O que pretendemos aqui é muito simples. Queremos
amarrar o valor da aposentadoria ao salário mínimo, e,
desta forma, estamos propondo a seguinte emenda:

"É assegurada aposentadoria garantido o
reajustamento para preservação do valor real,
cujo resultado nunca será inferior ao número de
salários mínimos percebidos quando da concessão
do benefício."

Não me vou alongar, porque tudo isto é muito fácil
de ser entendido, tudo isto é muito fátcil de ser compreen
dido. Nos entendimentos que procurei manter com os
colegas, percebi que alguns poucos se preocupam
sempre com o caixa da Previdência, dizem eles que isso
poderá levar à falência da Previdência Social. Entendo,
até, que devamos estar preocupados com o caixa da Pre
vídêncía, mas pergunto: e o caixa do aposentado, que, a
cada ano que passa, vê a SUa aposentadoria depauperada,
diminuída? E este País - esta é a grande verdade - é
um país de aposentados que têm que buscar emprego para
uma sobrevivência digna.

Por tudo isto, apelo aos nobres Colegas para que
votem com esta emenda, porque ela resgatará um débito
muito grande que a sociedade brasileira tem pana com os
aposentados. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra o Constituinte José Serra, que vai enca
minhar contrariamente à emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, evidentemente, a intenção da
emenda do Constituinte Francisco Rossi é muito boa.
Sabemos que pessoas se aposentam ganhando determina
do benefício que, dali a alguns anos, em termos reais
deteriora-se fortemente. '

Assim, a intenção do nobre Constituinte é la de manter
o poder aquisitivo do benefício que o aposentado recebe.
No ent~nt~, encaminho contra, e o faço por dois motivos:
em primeiro lugar, porque voltamos, novamente, à
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amarração de coisas ao salário mínímo e a variáveis eco
nômíoas do salário mínimo. Este é um argumento, politi
camente, muito importante, porque, na medida <em que
se mexe no salário mínímo e se mexem em várias outras
coisas na economia, este passa a ser um fator de bloqueio
à melhora do salário mínimo. Foi assim, hístorícamlsnte,
no Brasil. É muito Importante ter isto presente. Não
podemos iamarrar coisas ao salário mínimo. Em 1987, a
Previdência está pagando de benefícios de aposentadoria
etc. 300 bilhões de cruzados, a grosso modo, uns 7 ou 8
bilhões de dólares.

Se se amarra ao salário mínimo, qualquer 10% que
aumente o salário mínimo será o custo para a Previdên
cia de 800 milhões de dólares, algo do gênero. Então, o
'Salário mínimo fica amarrado. Temos que olhar o con
junto das coisas quando fazemos propostas. Uma das
coisas mais importantes no Brasil é recuperar o poder
aquisitivo do salário mínimo, que é insuficiente Piara que
uma pessoa possa viver, além da condução e do cafezi
nho não dá para comer, não dá para a casa, não dá para
nad~. Pusemos na Constituição que o salârío mínimo tem
que servir para uma familia de 3 ou 4 pessoas se é isto
que temos de levar a sério, esse salá:io míni~o.vai ,t~r
que ser muito mudado. Se se quadruplíear o salano mIn~

mo, como é que se vai quadruplicar os gastos da PreVI
dência? É impossível.

Então este é um ponto muito importante para se ter
presente. E temos que pensar politicamente.

outro ponto: o salário mínimo é reajustado, aqui diz
muito claramente que está "garantido o reajustamento
pana preservação do seu valor real, e o valor real nunca
poderá ser inferior ao número de salários mínimos perce
bidos quando da concessão do benetícío",

Suponhamos que eu conceda o beneficio em abril e o
salário mínimo dobre em maio. O que vai acontecer?
Quem se aposentou em 'abríl vai ficar com um salário,
com uma aposentadoria bem alta, porque se reajustou
justamente antes do salário mínimo modificar; se se
dobra o salário mínimo no outro mês, alguém que ga
nhava igual vai ficar com a metade da aposentadoria 
e as duas pessoas ganhavam igual até dois meses antes.
Por quê? Porque vai-se reajustando o mínimo. Se se fizer
1 mês antes ou 1 mês depois, vai ser uma mudança brutal.
Então, como se pode pôr na Constituição um dispositivo
dessa precariedade. Se ainda estivéssemos trabalhando
com uma lei ordinária, vá lá! Mas na Constituição produ
zir uma aberração desta, que doís trabalhadores que ga
nham a mesma coisa, um aposenta um mês antes, outro
um mês depois recolher igualzinho, um vai ganJ:ar o dobro:.
é impossível. Então, isso vai ter que ser corrígtdo e VaI
provocar distorções.

Estes são os dois argumentos pelos quais sou contra,
embora eu reconheça a intenção e a necessidade de se
garantir os rendimentos dos beneficiários da Previdência.
Inclusive o Relator botou na proposta: "Garantido rea
juste de maneira a preservar o seu valor real".

Agora, vamos ter que fazer isso com l~i, com po!iti~as.
Não há nada que possa substituir uma polítíea eoonomico
social correta. Estas, as razões pelas quais encaminho
contra, porque é uma polítíca contra o salá~o mínimo
e uma política tecnicamente distorcida, que VaI provocar
enormes distorções e vai ficar gravada, vai ficar enges
sada dentro da Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tendo em vista a relevância do tema e os insistentes
pedidos, vou autorizar que o Const~tu~nte Theodoro 1V!en:
des encaminhe a favor e o oonstttutnte Gastone RIghi,
contra.

Tem a palavra o Constituinte Theodoro Mendes.

o SR. CONSTITUINTE THEODORO MENDES - Sr.
Presidente e Srs. Constituintes, a argumentação do Cons
tituinte José Serra, de que não pode haver vinculação de
coisa alguma com o salário mínimo, cai por terra ao cote
jarmos o § 2.0 do mesmo art. 230, do próprio projeto do
Relator, que diz:

"Nenhum beneficio de prestação continuada
terá valor mensal inferior ao salário mínimo."

Assim, o próprio projeto já está a vincular o bene
ficio mínimo correspondente ao salário mínimo.

Em segundo lugar, a emenda do nobre Constituinte
Francisco Rossi vem compatibilizar-se com o que já foi
aprovado por esta Assembléia Nacional Constituinte. No
art. 223, § 1.0 , inciso VI, esta Casa consagrou o princípio
da irredutibilidade do valor dos benefícios. Ora. o que é
essa irredutibilidade do valor dos benetícíoa senão a ga
rantia de que não serão corroídos com o tempo?

Tenho recebido apelos de todas as partes do Brasil e,
ainda esta semana, 5 mil assinaturas de aposentados do
Municipio paulista de Votorantim, que solicitavam apenas
que se fizesse justiça aos aposentados, a esses trabalha
dores que deram tudo de si, que é a energia do seu tra
balho, em favor do País, e que, por conseqüência, têm
que ter satisfeitas pelo menos as suas necessidades mais
elementares.

Sr. Presidente, o que se pretende com esta emenda
é simplesmente garantir que, com o passar dos tempos,
não se vai escamotear o valor real da aposentadoria.

Nos vinte anos de período autoritário o que vimos
foram normas, atos normativos, resoluções e decretos,
estabelecendo sempre um aumento para os aposentados
inferior ao aumento concedido aos trabalhadores da ativa.
Quando se aumentava, por causa da inflação, 20% os tra
balhadores da ativa, os trabalhadores aposentados tinham
17% de aumento; quando era 38, aos aposentados se au
mentava apenas 22%. Há quem diga que agora está pior,
mas não ficará pior se aprovarmos, agora, a Emenda do
Constituinte Francisco Rossi, que é a redenção da classe
trabalhadora brasileira, tanto dos que já são aposentados
como daqueles que, ainda hoje na ativa, amanhã ou de
pois, serão os aposentados brasileiros.

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

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte Gastone Righi, que falará
contra.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, vou falar contra a
emenda, porque desejo enaltecer e destacar bem os argu
mentos magníficos do Constítulnte José Serra. É isso mes
mo. A Previdência tem que encher a sua caixa e a sua
burra. Temos que torná-la mais rica e pujante, comprar
mais prédios suntuosos no Rio de Janeiro, mais aparta
mentos sem concorrência aqui e matar o aposentado de ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Constituinte Gastone Righi, me perdoe, mas V. Ex.a se
inscreveu para falar contra, e a Mesa não vai permitir
que V. Ex.a faça um truque. Perdoe V. Ex.a, mas V. Ex.a
não está falando contra, e eu não permitirei. V. Ex.a não
pode fazer isso com a Constituinte. V. Ex.a tem todo o
direito de defender as suas idéias, mas não de enganar
seus companheiros. V. Ex.a não está falando contra, e está
criando dificuldades para aqueles que querem acompa
nhar seu ponto de vista. (Palmas)

Não havendo mais nenhum Sr. Constituinte inscrito
para falar a favor nem contra, dou a palavra ao Sr. Re
lator.



Janeiro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 2165

o SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, em primeiro lugar, faço um apelo à razão
de todos os nobres Constituintes '"

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso. Fa
zendo soar a campaínha.) - Peço aos Srs. Constituintes a
máxima atenção. Esta matéria é relevante e o Relator está
opinando e não terá condições de continuar havendo tanto
tumulto na sala. Peço aos Constituintes que, por respeito
à decisão que vão tomar, ouçam as palavras do Relator.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presidente,
nobres Constituintes, faço um apelo a todos os Compa
nheiros para que tomem em conta o fato de que estamos
elaborando uma Constituição, prevendo que ela possa de
morar 30, 40, 50 anos. Com freqüência, a nossa emoção
se carrega das condições conjunturais e, em função das
condições conjunturais, tenta-se elaborar princípios a serem
incluídos no texto constitucional.

Aqui, lembro a todos os Constituintes que o fenômeno
grave, dramático, espoliativo, eu diria até miserável, repre
sentado pela inflação, corresponde, sem dúvida alguma, a
um elemento de raciocinio que tem sido básico em todas
as apresentações feitas. todas as vezes em que se pretende
preservar o valor real de alguma coisa. Na verdade, a égide
da inflação faz com que todos os momentos em que se
faça a proposição de um texto se deixe a válvula aberta
para fazer face a essa condição da inflação. Eu diria, fa
zendo uma hipótese, que, inexistindo a inflação, toda vez
que a pessoa se aposente, será mantida exatamente a con
dição do seu nível de remuneração, no momento em que
não haja a inflação: no momento em que haja a inflação,
se desorganiza todo o sistema, nem se preserva o salário
nem se preservará, de maneira nenhuma, também a apo
sentadoria. lí: ingênuo, da nossa parte, admitir a hipótese
de que num processo de inflação ganha o trabalhador; ele
sempre vai perder.

Então, o que tem que ser combatido é exatamente a
condição da inflação que leva à deterioração do salário, da.
aposentadoria, dos benefícios e de todas as coisas.

Neste sentido, portanto, eu gostaria de colocar esta
condição como princípio.

A segunda questão que coloco, é para relembrar aos
nobres Constituintes a aprovação do seguinte texto. nesta
Assembléia Nacional Constituinte - art. 7.°, inciso VI:

"Salário mínimo nacionalmente unificado, ca
paz de satisfazer às suas necessidades básicas e às
de sua família, com reajustes periódicos, de modo
a preservar-lhes o poder aquisitívo, vedada a sua
vinculação para qualquer fim."

Foi esta Assembléia Nacional Constituinte, foi este
Plenário que aprovou a vedação da vinculação de qualquer
coisa ao salário mínimo.

Então, no momento em que estamos procurando de
cidir, em cima do estabelecimento do parâmetro da remu
neração da aposentadoria, estamos recorrendo exatamente
a um texto que já dissemos que não podemos fazer.

Além desse segundo aspecto, gostaria de fazer outras
colocações que me parecem importantes.

Meus amigos, uma coisa é previdência social. A Previ
dência Social não garante, em nenhum lugar do mundo, a
preservação de todas as condições de trabalho para o tra
balhador. A Previdência Social, a Seguridade Social dimi
nui o risco que a pessoa tem em face de uma condição de
impossibilidade de produção. A Previdência Social, pelo se1.1
esquema normal contributivo, não assegura as condições
de vida do trabalhador, enquanto está na sua fase pro
dutiva. E é ingênuo trazermós para dentro da nossa Pre
vidência Social aquilo que, em lugar nenhum do mundo,
foi possível assegurar: na Itália, na França, na Inglaterra,
nos Estados Unidos, enfim, em nenhum país isso foí as-

segurado. O que é assegurado, para corresponder àquílo
que tenha a contribuição do trabalhador, é a previdência
complementar. Essa, sim, assegura a condição de manu
tenção da vida, segundo a situação anterior e de contri
buição excepcional do trabalhador.

'Então, na prática, o que a Previdência Social prevê
é fundamentalmente o atendimento das necessidades do
trabalhador de um, dois, três, quatro, cinco salários mí
nimos, e nunca daqueles trabalhadores que têm direito a
dez, quinze ou vinte salários mínimos.

Diria, aqui, que vale a pena refletir sobre alguns dados
concretos.

Não queremos fazer uma análise ética, não queremos
fazer uma análise simplesmente moral. Nós queremos fazer
uma análise da realidade. A realidade brasileira nos coloca
diante da seguinte situação: nós temos 55 milhões de "tra
balhadores" no Brasil, porque trabalhadores com carteírí
nha, reconhecidos como trabalhadores, nós temos apenas 25
milhões, isto é, 45% da população economicamente ocupada.

Pois bem! Desses 25 milhões que contribuem para a
Previdência Social, cerca de 64% ganha menos do que :3
salários mínimos; 64% constituem o fundo da Previdência
Social ganhando menos do que três salários mínimos. O
restante contribui com mais de três salários mínimos.

Na hora de se fazer a análise daqueles que usufruem
a aposentadoria derivada da Previdência Social, o que va
mos verificar é que cerca de 60% daqueles que se bene
ficiam da aposentadoria ganham mais do que cinco salá
rios mínimos. Pior ainda! No meu entender, isso significa
que aquele que ganha um, dois e três salários mínimos
financia aqueles que recebem cinco, seis, sete e oito salã
rios mínimos e assim por diante. .

O segundo ponto, dentro desse mesmo contexto de
realidade, que eu gostaria de colocar aos nobres Consti
tuintes, é que no ~istema previdenciário brasileiro, hoje,
cerca. de. 32% daquilo que corresponda à contribuição é a
contríbuíção do trabalhador. O restante - 70% - constitui
a contribuição da sociedade que vai sob o apelido da con
tribuição da 'empresa, mas, na. verdade é a contribuição
da sociedade como um todo. '

Quando vamos verificar os gastos da Previdência Social
com 'a aposentadoria, nós vamos observar que 42% hoje
dos gastos d,a Previdência Social, correspondem à aposen~
tadoría exatamente daqueles que ganham acima de 5 sa
lários mínimos, Isto fi, toda a sociedade' constituída pelos
pobres, constituída pelos trabalhadores que ganham me
nos~ contribuem, exatamente, para assegurar a aposenta
dona daqueles que ganham acima de 5 salários mínimos.
E hâum fato dramático a ser colocado 'e analisado pelos
prezados ,Companheiros: são exatamente, aqueles que ga
nha~ de ~- la 2 salários mínimos, que têm uma esperança
de vída menor, uma esperança de vida que se situa em
to.~o de 57 anos; aqueles que _têm de 3, 4 e 5 salários
mInImOS para .diante, sobem para um patamar em que a
esperança de VIda se situa entre 67 é 69 anos.

Eu 'diri,a; prezados Companheiros, que, na hora: de
decidir sobre esta matéria, é necessário refletir 'não apenas
com relação à eondíção conjuntural da inflação, não ape
nas em relação à condição de uma pessoa que v,ai ser
benetlcíáría ou de milhares de pessoas que vão ser bene
ficiárias, mas do conjunto do sistema, onde todos estamos
envolvidos; e que precisamos preservar a Previdência como
um grande, um extraordinário avanço, uma conquista,
uma vitória do trabalhador que não pode, de maneira
nenhuma estar sujeito a uma 'condição de implosão eco
nômico-financeira. Somos nós próprios, principalmente,
que devemos garantir esta grande vitória. E uma das for
mas de garanti-la é não deixar que ela ímploda, não deixar
que ela se acabe, não deixar que ela se liquide e que, na
medida em que se consiga unr-desenvolvímento sem in-
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rlação, na medida em que se consiga um desenvolvimento
em melhores condições, se dê ao trabalhador a condição
de remuneração de 3iCOJ.1ClO com o momento em que ele
estava na ocasíão da aJ,POSentadoria.

Por estas razões todas, Sr. Presidente, Srs. Relatores
adjuntos, prezados Companheiros que têm sensibilidade
social, eu lhes apelo que votem contra a em'lmda proposta,

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com o parecer contrârío do Relator, vamos submeter a
voto.

Com a palavra o autor da emenda, que pediu pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Sr.
Presidente, nós estamos conversando com as Liderança:s
partídâeías, ,e existe um consenso de que nós poderíamos
suprimir a vinculação aos salários mínimos. Eu consulto
à Mesa se haveria essa possíbílídade?

Ficaria assim: "É assegurada a aposentadoria nos ter
mos da lei, garantido o 'reajustamento para a preservação
do valor real".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Lamento, mas tenho que ser consistente com as decisões
que tomei anteriormente.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Por
que exíste o consenso ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Gostaria que V. Ex.a comparecesse à Mesa para ver se é
possível isso. se a calda ínstasrte flutuar o texto que nós
estamos votando... Concedo a palavra ao Constituinte
Plínio Arruda Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, eu queria dirigir uma pergunta ao Re
lator. Estou esperando a atenção do Sr. Relator, para diri
gir uma pergunta a S. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Relator, há uma questão ,a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO 
Sr. Constituinte Almir Gabriel, V. Ex.a admitiu que se
está vinculando a aposentadoría a um salário mínimo.
V. Ex.a não se opõe a, que se garanta o valor ll'ea.1 da apo
sentadoria. Se não houver no texto um parâmetro, não
se pode garantir um valor reaã, e' não se está vinculando
um vencimento a um salário mínimo qualquer, mas sim
plesmente garantíndo, em termos de salários mínimos, o
valor real da aposentadoria. Eu gostaria que V. Ex.a esela
Il'eoosse, porque é muito diferente do caso que nós proi
bimos aqui, como, por exemplo de um procurador ter os
seus aumentos víneulados ,810 aumento do salário mínimo.
Não é a mesma coisa, mas simplesmente que o valor real
é aferido em função do número de salâríos mínimos que o
cidadão recebia no dia em que ganhou o benefício.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Peço atenção 8IOS Srs. Constituintes. Nós estamos em fase
de votação e 'eu pediria 'ao Relator que fosse' muito breve.
Eu não vejo, regimentalmente, modo para operar a má
gica aue me foi pedida. V. Ex.as dispõem de várias emen
das, É possível, antes da votação, chegar a um acordo.
Eu não tenho modo de fazê-lo nesta emenda, mas há
outras emendas, V. Ex.as podem até pedir a retirada !iesta
emenda. Ainda está em tempo de se pedir a retírada
desta emenda e submeter outea emenda.

Lamento que as Lideranças não tenham chegado a um
acordo antes da votação, realmente lamento.

Vou suspender a sessão por 5 minutos, porque não
posso sustentar ésta discussão.

(SUSpe1lSai às 19 horas e 40 minutos, a reunião
é reaberta às 19 horas e 56 minutos.)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vamos reabrir os trabalhos.

Srs. Constituintes, sabem V. Ex.as que a Mesa jamais
abriu esse precedente. Existem fórmulas capazes de atender
ao objetivo de V. Ex.as Há várias emendas aqui que permi
tem o acordo, pelo menos duas, sem ferir o Regimento.

Vou colocar em votação a proposta do Constituinte
Francisco Rossi.

Consulto se o nobre Relator está de acordo com a so
lução. Ou seja, vou colocar em votação e não vou aceitar
modificações. (Pausa)

O Relator não aceita modificações.
Em votação, mantido o Regimento.

Repito para o conhecimento de todos: temos dado uma
grande flexibilidade até o momento da votação. Se não
houvesse emendas que permitissem acordo posterior, eu
ainda teria o problema político de resolver a questão. Como
existem, não tenho esse problema.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pela ordem, tem a palavra o Constituinte Francisco Rossi.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Sr. Pre
sidente, apenas para fazer uma colocação e expressar o
meu inconformismo.

Existe a minha emenda. Se se fizesse uma consulta a
todos os Colegas, verificaríamos que há consenso; é pací
fico, Sr. Presidente, o entendimento de que, suprimindo-se
uma parte da emenda que atrela a aposentadoria ao salá
rio minimo e ficando a redação do texto da seguinte ma
neira:

"É assegurada a aposentadoria nos termos da
lei, garantido o reajustamento para a preservação
do valor real. .. "

Há consenso! Entendo que a nossa emenda está per
feita.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Desculpe-me V. Ex.a Se tivesse havido consenso eu já teria
procedido assim, mas o Relator não aceita, nem a Mesa.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Sr. Pre
sidente, ouvimos as Lideranças. Existe consenso a respei
to desse texto que ficaria. Faço um apelo a V. Ex.a para
que aceite a supressão, porque o texto é perfeito. ~ s6 a
supressão.

Consulto o nobre Relator Bernardo Cabral quanto a
este ponto, porque já houve precedente aqui.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGID - A supres
são já está prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Esclareço a Casa que existem várias emendas que permi
tem o mesmo acordo, sem ferir o Regimento.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUIZ MAIA - Sr. Pre
sidente, gostaria de sugerir a V. Ex.a que, para outra emen
da que permite a mesma redação, o Constituinte Francisco
Rossi seja o co-autor, e resolve-se o problema.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
É evidente. Isto me parece muito justo. Nobre Constituinte
vou ler, outra vez, o que está aqui em votação e qual a
alteração proposta.

Consenso não está sobre a mesa, se o consenso tivesse
sido feito antes, estaria sobre a mesa. Aqui diz o seguinte:

"ll': assegurada aposentadoria, garantido o rea
justamento para preservação do seu valor real, cujo
resultado nunca será inferior ao número de salá-
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rios mínimos percebidos quando da concessão do
benefício."

É isto que está sobre a mesa. O que se propõe é a
retirada de uma frase e não tenho modo de fazê-lo.

Tem a palavra o nobre Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
o que o Relator tem concordado é sempre com a decisão
da Presidência, quando, antes da votação, o Constituinte
chega à Presidência e diz o que vai retirar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
A Mesa vai decidir, mantendo o Regimento; não o mantém
apenas por amor ao Regimento, mas porque tem a cons
ciência política de que o mesmo acordo que foi feito há
pouco, ferindo o Regimento, pode ser feito, em breves
minutos, sem ferir o Regimento. V. Ex.as decidirão. Se
quiserem apoiar a Emenda do Constituinte Francisco Rossi
votarão esta emenda e a Mesa terá satisfação em procla
mar o resultado. Não há consenso. O Relator acaba de
me dizer que também não aceita.

Em votação.
(Manifestação do Plenário.)
Srs. Constituintes, não acredito que o Relator tenha

duas palavras. Ele acabou de afirmar nesse microfone, e
agora a mim, que só aceita modificações antes do início
da votação.

Em votação, com o parecer contrário do Relator.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Cristina Tavares, Fernando Gasparian, Fran
cisco Pinto, Haroldo Sabóia, Mário Lima, Nelton Friedrich,
Paulo Ramos, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Theo
doro Mendes, Miro Teixeira, Vilson Souza, Antoniocarlos
Mendes Thame, Francisco Benjamim, Gilson Machado, Os
car Corrêa, Osvaldo Coelho, Enoc Vieira, Jonas Pinheiro,
Darcy Pozza, José Maurício, Lysâneas Maéiel, Vivaldo Bar
bosa, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua,
Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Sotero
Cunha, Haroldo Lima, Beth Azize. Votaram NÃO os seguin
tes Constituintes: Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio
Campos, Antônio Britto, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi,
Celso Dourado, Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fer
nando Bezerra Coelho, Fernando Henrique Cardoso, João
Calmon, José Serra, José Ulisses de Oliveira, Nelson Car
neiro, Nelson Jobim, Raimundo Bezerra, Renato Vianna,
Severo Gomes, Virgildásio de Senna, Chagas Rodrigues, Eu
clides Scalco, José Tavares, Manuel Viana, Marcos Lima,
Roberto Brant, Rose de Freitas, Vicente Bogo, Aloysio Cha
ves, Arnaldo Prieto, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles,
Inocêncio Oliveira, José Lins, Luís Eduardo, Sandra Caval
canti, Annibal Barcellos, Furtado Leite, Jofran Frejat, José
Lourenço, Paes Landim, Antônio Carlos Konder Reis, Ger
son Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Adolfo Oli
veira, Roberto Freire. ABSTENÇõES: Senhores Constituin
tes Fernando Lyra, Jorge Hage, Octávio Elísio, Carlos Chia
relli e Adylson Motta.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 32 Cons
tituintes; votaram NÃO 47 Constituintes; abstiveram-se de
votar 5 Constituintes. Total: 84 votos. O Destaque foi re
jeitado.

In - SUSPENSÃO DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Srs. Constituintes, tendo em vista a relevância desta ma
téria e a necessidade que se chegue a um resultado justo
para com os trabalhadores e para com suas aposentado
rias, e temerosa de que, neste fim de noite, não sejamos
capazes de um resultado adequado, a Presidência vai sus-

pender os trabalhos, convocando os Senhores Constituintes
para a continuação da presente reunião, amanhã, 13-11-87,
às 9 horas.

Está suspensa a reunião.

(Suspende-se a reunião às 20 horas e 15 minutos)

EM 13 DE NOVEMBRO DE 1987 (1)

Presidência dos Srs. Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente, e Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice
Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.

11 - EXPEDffiNTE
Ofícios

Do Líder em Exercício do PMDB na Assembléia Na
cional Constituinte:

"Ofício n.> 259/87
Brasília, 13 de novembro de 1987

Excelentíssimo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte
Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:

Em virtude de meu afastamento como membro su
plente da Comissão de Sistematização da Assembléia Na
cional Constituinte, indico, na qualidade de Líder em
Exere.eio, para minha substituição o Senador Mário Covas.

Na oportunidade apresento a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração.

Atenciosamente. - Deputado Euclides Scalco, Líder
em Exercício do PMDB na Assembléia Nacional Consti
tuinte."

Do Senhor Líder do PDT:

Brasília, 13 de novembro de 1987
"Oficio n.O 189/87
A Sua Excelência o Senhor
Senador Afonso Arinos
DD. Presidente da Comissão de Sistematização
Nesta

Senhor Presidente:

Informo a Vossa Excelência que estou reassumindo,
hoje, como titular da Comissão de Sistematização.

Em conseqüência, o Constituinte Bocayuva Cunha
volta a ocupar sua vaga de Suplente da referida Comissão.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de
consideração e apreço. - Constituinte Brandão Monteiro,
Líder do PDT."

Do Senhor Líder do PDT:

"Ofício n.o 190/87

Brasília, 13 de novembro de 1987
A Sua Excelência o Senhor
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
Nesta

Senhor Presidente:

Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência
o Constituinte Carlos Alberto Caó para substituir o Cons-
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missão é assunto que diz respeito aos seus integrantes,
e quaisquer que tenham sido as discussões, estas se devem
aos seus membros. Daí a extrapolar, a distorcer, como
está sendo feito, a fim de atingir a honradez pessoal de
um companheiro que se tem portado com a maior serie
dade, isso há de mer:ecer nossa reprovação.

Sr. Presidente, diz-se que o voto do Constituinte Al
bano Franco, associando-se à estatização da distribuição
de derivados de petróleo no País, "vai-lhe custar caro".

Em primeiro lugar, aqui não se deeídíu a estatização
da distribuição de derivados de petróleo; o que se fez,
quando muito, foi a nacionalização de sua distribuição. E
a notícia vai adiante, afirmando que a Federação das
Indústrias do Estado de São Paulo, através dos Presiden
tes dos seus sindicatos, decidiu dar um voto de desapro
vação ao Constituinte Albano Franco por ter ferido os
interesses de defesa da livre iniciativa. Declara ainda o
Vice-Presidente dessa Federação:

"Esta não foi a primeira vez que o Senador
nos desapontou. É uma reincidência inaceitável.
Ele já contrariou nossos interesses no caso da
estabilidade no emprego."

E aqui, Sr. Presidente, entro como Relator da Comis
são de Sistematização. Esta afirmativa não é verdadeira.
Invoco o testemunho do Constituinte Luiz Inácio Lula da
Silva, que, juntamente com os lideres sindicais Jair Mene
guelli e Joaquinzão e eu próprio participou de uma reunião
na sede da OAB, a que compareceu o eminente Constituinte
Albano Franco Na oportunidade S. Ex.a defendeu, e bem,
os interesses dos empresários. Acontece que, sendo um
homem do PMDB e tendo tido um comportamento cor
reto não só com o seu partido, mas também com os inte
grantes das demais agremiações, pretende-se desmoralizar
não apenas o Constituinte Albano Franco, a quem dou
minha solidariedade, mas todos os Constituintes. Diz o
Vice-Presidente da FIESP:

"Infelizmente os Constituintes estão muito
distanciados do que ocorre no mundo. A econo
mia está cada vez mais internacionalizada e o
Brasil, a exemplo dos outros países, precisa par
ticipar da troca de capitais. Lamentavelmente, na
atual Constituinte, está havendo uma tendência de
inte~sifi~ação de estatização no País, quando o
Brasil nao pode prescindir do capital estrangeiro."

É evidente que esse cidadão não leu o Projeto de
Constituição, dele não tomou conhecimento, porque em
nenhum instante se veda a entrada de capital estrangeiro
no País. E não haveremos de permitir que quem não está
à altura 9-e ~ensurar a Constituinte venha, pela imprensa,
tentar atíngír um companheiro nosso que talvez esteja
barrando os passos de alguém que quer ir mais longe. O
Oonstítuínte Albano Franco não permite que se venha
mais uma vez lançar sobre os Constituintes a pecha de
que não conhecem o que se passa no Brasil.

Sr. Presidente, quero registrar, primeiro como Relator,
meu repúdio a esta insinuação e, depois, como Consti
tuinte, minha solidariedade ao eminente Constituinte
Albano Franco.

Era o que tinha a dizer.

O SR. CONSTITUINTE VmGíLIO TÁVORA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a
palavra, pela ordem, o Constituinte Virgilio Távora.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO TÁVORA - Sr.
Presidente, quero trazer ao conhecimento desta Comissão
que ontem o Senado Federal, pela nossa voz e a de todas
as Lideranças dos partidos com assento naquela Casa,

Brasília, 13 de novembro de 1987

A Sua Excelência o Senhor
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
Nesta

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o

Constituinte Luiz Salomão para substituir o Constituinte
Carlos Cardinal, como membro Suplente da Comissão de
Sistematização.

Informa, outrossim, que a partir de 16-11-87 O
Constituinte Luiz Salomão, reassumirá suas funções na
referida Comissão.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência ~rotestos.de
consideração e apreço. - Constituinte Brandao MonteIro,
Líder do PDT."

Do Senhor Líder do PDT:

"Ofício n.v 192/87

Brasília, 13 de novembro de 1987

A Sua Excelência o Senhor
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
Nesta

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o

Constituinte Carlos Cardinal para substituir o Constituin
te Luiz Salomão, como membro Suplente da Comissão de
Sistematização.

Informo, outrossim, que a partir de 16-11-87 o Co~s
tituinte Luiz Salomão reassumirá suas funções na referida
Comissão.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de
consideração e apreço. - Constituinte Brandão Monteiro,
Líder do PDT."

III - COMUNICAçõES

Do Sr. Relator Bernardo Cabral:
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa

lavra o nobre Relator, Constituinte Bernardo Cabral, para
uma comunicação.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr Presidente,
ilustres membros da Comissão de Sistematização, a im
prensa, através de um d~ seus órgãos - trata-se de
determinado jornal da Oapítal Federal - faz um registro
com este título: "Albano Sofre Desaprovação por Equí
voco".

A notícia, Sr. Presidente, refere-se ao voto que o
eminente Constituinte Albano Franco proferiu neste re
cinto em derredor da distribuição de petróleo e seus deri
vados no País. Quem aqui se encontrava verificou que o
voto do ilustre Constituinte, como já ocorreu com tantos
outros, inclusive comigo próprio, nada teve de malicioso,
senão de nítido erro material. O que se passou nesta Co-

tituinte Bocayuva Cunha, como membro Suplente da Co
missão de Sistematização.

Informo, outrossim, que a partir de 15-11-87 o Cons
tituinte Bocayuva Cunha reassumirá suas funções na refe
rida Comissão.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de
consideração e apreço. - Constituinte Brandão Monteiro,
Líder do PDT."

Do Senhor Líder do PDT:

"Ofício n.? 191/87
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manifestou-se sobre o assunto ora percutido pelo Sr.
Relator, deixando bem clara a atitude do Constituinte
Albano Franco, dentro e fora desta Casa, desde os seus
primórdios, na luta para manter representado o empre
sariado brasileiro nas decisões pátrias. Honra-nos afirmar
que poucas vezes aquela Casa prestou homenagem tão
espontânea e ao mesmo tempo tão significativa a um de
seus membros, reconhecendo a injustiça das críticas que
lhe haviam sido formuladas, como na noite do dia 11 de
novembro.

Srs. Constituintes, gostaria, pois, nesta rápida comu
nicação, de dizer que credenciados estamos para, em nome
daquela Casa, apresentar nosso repúdio aos ataques, às
injúrias, às calúnias e aos mal-entendidos de que S. Ex.a
foi vítima.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a
palavra o Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, ontem, o Presidente da República dividiu a Cons
tituinte entre os amigos do rei e os inimigos do rei. Hoje,
o Presidente da República, conforme manchete do "Jor
nal do Brasil", troca canais de televisão e cargos pelo
presidencialismo.

Sr. Presidente, até aonde isto vai? O Presidente Sar
ney abdicou de qualquer comportamento ético, como Che
fe do Executivo, na relação com a Assembléia Nacional
Constituinte. Hoje, o Jornal do Brasil anuncia que alguns
Constituintes receberam favores do Poder Executivo para
fechar com o presidencialismo e com os cinco anos de
mandato. O Governo Sarney repete o mesmo procedimen
to da época do regime militar - força, ameaça, chantagem
política e, em seguida, elíentelísmo e físíologísmo - para,
através de tais práticas, estabelecer uma maioria favo
rável aos seus interesses na Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Que o Presidente Sarney expresse sua opinião política
e que existam, nesta Assembléia, Constituintes que con
cordem com tais opiniões e as defendam, tudo bem, pois
faz parte do jogo político, do jogo democrático. Mas
fazê-lo em nome de cargos ou de concessão de canais de
televisão, como aconteceu com um Constituinte do PMDB
de São Paulo, é uma maneira de ferir a soberania da
Assembléia Nacional Constituinte através das formas mais
baixas de procedimento, que são o clíentelismo e o rísío
Iogísmo,

Por isso, queremos registrar o nosso repúdio a esta
atitude do Presidente da República, que fere a soberania
da Assembléia Nacional Constituinte e tenta corrompê-la
através de favorecimentos a seus membros, assim como
repudiamos a atitude daqueles Constituintes que aceitam
esse tipo de procedimento para fechar com o presidencia
lismo e com os cinco anos de mandato.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o nobre Constituinte Adolfo Olíveíra, para fazer
uma comunícação sobre a forma de votação.

. O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Sr. Pre
sidente, esta é uma Comissão de privilégios. Aqui não há
fila, não há nada. V. Ex.a dá a palavra a quem quer.

O .SR.- CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL 
Aqui só tem dízeito a falar quem vai malhar o Presidente
José Sarney.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Precisa
mos acabar com isso, Sr. Presidente. É preciso respeitar
o ~egimento d,~ Casa. Pedi primeiro a palavra e V. Ex f..

à concedeu ao Relator. Por que isso? Em troca do qn/::!

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O Con~Li

tuinte Adolfo Oliveira havia solicitado a palavra para
fazer uma comunicação.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMAR.'Uz 
Aqui só fala quem vai malhar o Presidente JosP Sarney,
é a comissão anti-Sarney, onde só quem vai malhar o
Presidente Sarney tem direito à palavra. Queríamos re
trucar essas falas insidiosas do PT contra o Presidente
José Sarney. Que democracia se pratica aqui, onde não
votam a minha emenda, onde esses falsos líderes tiram
a minha emenda de votação?

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Há um
assunto em debate 'e V. Ex.a vira para outro lado. Por que
isso, Sr. Presidente? Há um princípio de lealdade na vida
dos Parlamentos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não neguei
a palavra a V. Ex.as Apenas solicitei que aguardassem
uma comunicação do Relator-Auxiliar, o Constituinte
Adolfo Olíveína,

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Para
entrar num outro assunto diferente do que foi tratado
aqui, tirando-me a oportunidade da palavra. V. Ex.a dá
a palavra para quem ataca o Governo, não para quem
o defende. Há um princípio de lealdade na vida dos Par
lamentos que não pode ser elidido.

·0 SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O Consti
tuinte José Genoino não levantou questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL 
Ele só agrediu. Não fez nada.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - V. Ex.a
devia ter-lhe cortado a palavra ou, então, permitir
a continuação do debate para defesa.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL 
Ele só agrediu, inclusive deixando os Constituintes de São
Paulo muito mal.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peço aos
Constituintes Del Bosco Amaral e Cardoso Alves que
aguardem la oportunidade para falar.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL 
Esperarei até V. Ex.a conceder-me a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Voi reti
rar-me e agradeço a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra o Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente
peço a índulgêncía da atenção da Casa para uma comu~
níeação da maior importância, que virá, estou certo ao
encontro dos legítimos interesses da Comissão de siste
matização.

Tivemos ontem uma votação das mais renhidas, deci
dida no último voto por este Relator-auxiliar, fazendo às
vezes de Secretário. Por muito tempo não se configurou
uma hípótesa que precisa ser solucionada, e estamos aqui
para anunciar exatamente qual será o critério a ser uti
lizado, quando suceder o mesmo que poderia ter aconteci
do na sessão de ontem.

Trata-se do seguinte: fazemos a chamada de todos
os suplentes, por exemplo, do PMDB. O PMDB fica com
direito a um voto. Apresentam-se dois ou três titulares
do Partido, pedindo para votar. É evidente que não posso
escolher um dos três Constituintes, a meu bel-prazer. Não
devo e não posso. Por muito pouco isso acontecia ontem.
Mas verificamos, desde logo, que um dos dois Constituin
tes que desejava votar já o tinha feito quando da 'Vota
ção eletrônica. Então, restou chamar Imadíataments a
Constituinte Cristina Tavares. Se acontecer o mesmo, de
agora em diante, com dois Constituintes titulares, utili
zaremos o livro de presença dos titulares e suplentes, E,
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pela ordem de assinatura, chamaremos aquele que tiver
sido inscrito antes. Trata-se de um critério válido para
todos, que deve ser anunciado previamente para que não
haja problemas na hora da votação. Uma vez chamados
os suplentes, prosseguiremos na chamada até o finaL Não
incluiremos os titulares - como não temos feito - no
meio dos suplentes. Agora, havendo disponibilidade de um,
dois ou três votos para o partido, então, sim, poderemos
chamar os titulares e o faremos.

Sr. Presidente, considero esta comunicação do meu
dever para que tenhamos tranqüilidade em qualquer vota
ção realizada neste recinto.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo ao
nobre Constituinte Del Bosco .f...maral a palavra.

O SR. CONSTITUINTE DEL BOSCO AMARAL - Sr.
Presidente, o nobre Constituinte José Genoíno fez aqui
uma citação a respeito de troca de favores, o que, se con
firmada, será uma imoralidade. Cita S. Ex.a Deputado da
bancada de São Paulo, não um Deputado.

Sr. Presidente, queria dizer a V. Ex.a, em prímeíro lu
gar, e aos Srs. Constituintes, que estou perfeitamente in
formado de que esse fato ocorreu. A concessão aconteceu
há dois anos; então, não está envolvendo aqui esses fatos
da Constituinte. Agora, estou recebendo também uma in
formação de que há um Senador parlamentarista "que lu
ta por quatro anos de mandato para o presidente José
Sarney, que também recebeu - parece-me - uma con
cessão de canal de televisão. Parece-me que o Presidente
da República é masoquista: S. Ex.a gosta de sofrer. Vou
usar os mesmos termos do nobre Constituinte José Ge
noíno. Acho que está no momento exato de se exigir um
grande mea culpa de todo mundo, para que digam: vim
aqui, tenho ou não tenho canal de televisão. Até porque
isso não é crime nenhum. Não tenho canal de televisão
nem de rádio.

Agora, Sr. Presidente, esta Comissão de Sistematização
foi montada a quatro, cinco ou seis mãos cuidadosamente
para ser um pelourinho do Sr. José Sarney. Esta é uma
casa de horrores, uma casa de tortura, um "aparelho": só
falta o pau-de-arara para se pendurar o Governo e nele
dar choque. Mas isso não tem importância, é um direito
deles, desses democratas, como o Líder do PMDB, que é
totalitário na sua inteireza e nega a este Deputado o di
reito de ter apreciada uma emenda popular que concede
aposentadoria à mulher aos vinte e cinco anos de serviço
Essa gente honrada, que realmente tem tendêneías es
querdistas da ponta iguais aos da direita da ponta, são
todos totalitários. Agora, não vamos deixar sem resposta.
tudo o que venha a ser dito ou na Comissão de Sistema
tização ou no grande plenário. E a minha hístóría poli
tíca é tão ou mais bonita do que a de qualquer um deles.
Não vamos deixar que eles continuem se fingindo de bons
moços quando, na verdade, são uns totalitários disfarça
dos, só que uns mais vermelhos e outros mais verdes. Ess:?
é a única diferença.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - pell
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presi
dência deseja formular um apelo aos Brs, Constituintes
porque estamos votando, no momento, matéria da maior
importância, relativa aos direitos dos trabalhadores e, in
clusive, a aposentadoria, a começar por esse item. Então
por ser matéria de conotação eminentemente política, a
Presidência faz um apelo aos nobres companheiros no
sentido de que se reservem para comentá-la no "pinga
fogo" da Assemoléía Nacional constituinte, na wóxima
terça-feira. Ontem, como essa matéria que esta sendo
tratada agora foi amplamente discutida aqui, decidi que

só admitiria o pronunciamento das lideranças sobre ela
para cada partido fazer valer o seu direito.

É o apelo que faço, para não atrasarmos a votação
de um título que é da maior importância para os em
pregadores e trabalhadores.

Concedo a palavra ao Constituinte Vivaldo Barbosa.
? SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.

Presídente, acolho o apelo de V. Ex.a Só quero rerírír-me
a um aspecto do tema levantado pelo Relator Bernardo
Cabral ~obre a de~isão .tomada pela Comissão de Siste
n;atlzaçao quanto a naoíonalízação da distribuição da de
rívados do petróleo no nosso País, ao lado da reação que
teve o Presidente da Petrobrás à decisão tomada J::l'ela Co
missão de Sistematização.

As manchetes dos jornais ressaltaram a opinião do
Presidente da Petrobrás quanto ao aspecto de que a com
panhia não está apta para fazer a dístríbuícão ou não
teria interesse nela. •

É preciso que fique claro que a Petrobrás, com toda
a devoção que temos por ela, não é detentora do mono
pólio quer da lavra quer da importação e distribuição do
petróleo. A detentora do monopólio, pela emenda do Cons
tituinte Fernando Santana, é a União. E nós aqui, no
Congresso Nacional, quando regulamentarmos ó exereícío
deste monopólio, até poderemos criar uma outra compa
nhia, se julgarmos necessário. se a Petrobrás vier a ma
nifestar desinteresse... Aliás, ela não pode manifestar
interesse ou desinteresse nisto, deve seguir a orientação
emanada do Congresso Nacional, porque, tratando-se de
uma empresa possuída majoritariamente, pela União, o
Congresso Nacional é depositário das opiniões, da sobe
rania e do monopólio exercídos pela União. Mas o Con
gresso Nacional, em face das circunstâncias operacionais
da Petrobrás, poderá criar outra Instituição para realizar
a distribuição do petróleo. É preciso que fique bem claro
que o grande escopo da Emenda F1ernando santan!t foi o
de tornar nacionais todas as operadoras de distribuição
de petróleo. O que não desejamos é a partícípação es
trangeira onde não se faz necessária, nem com capital,
nem com alguma tecnologia, pois já estamos inteiramente
habilitados. É preciso que se esclareça que o Congresso
Nacional jamais abrirá mão da sua soberania de ditar às
empresas estatais o que elas devem fazer, inclusive: crian
do outros órgãos para fazer aquilo que elas não Do,ssam
realizar.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Fernando Santana.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA - Sr.
Presidente, é necessário que fique bem claro que talvez
não haja país no mundo tão aberto ao capital estrangeiro
como o Brasil: primeiro, constitucionalizou a existência
da empresa de capital totalmente estrangeiro como em
presa brasileira de capital estrangeiro; segundo, definiu
empresa nacional como sendo aquela que tem o controle
decisório. E as pessoas físicas nem precisam ser brasi
leiras. Basta que sejam domiciliadas no Brasil. Todo
mundo sabe que o capital decisório é constituído pelas
ações ordinárias de uma S.A. Com as ações preferenciais
e as ao portador, que poderão ficar nas mãos dos próprios
grupos internacionais, aos milhares, terão p,articipação
muito maior do que na realidade poderiam ter. Então,
não há país tão aberto ao capital estrangeiro como o Brasil.
Dizer, como muitos estão fazendo, que a emenda que pre
tende nacionalizar 'a distribuição de petróleo afugenta
o capital estrangeiro é uma grossísslma mentira, é um
fantasma que se está criando para ameaçar a Assembléia
Nacional Constituinte. Mas esse fantasma acreditamos
nã~ será vist? pela maioria dos Constitui~tes que aqui
estao, porque ISSO nao afugenta coisa alguma, e as próprias
empresas ínternacíonaís, que hoje distribuem petróleo,
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simplesmente poderão atender ao princípio legal das em
presas nacionais, abrindo o seu capital à participação de
51% de brasileiros e permanecendo aqui. O que a Shell
está fazendo e o que já fez foi conseguir concessões no
setor mineral, tornando-se uma exploradora do setor mi
neral, uma indústria do setor de química fina, com os
recursos ganhos na distribuição de petróleo. Não precisou
trazer um centavo para esses seus novos empreendimentos
no Brasil. Anda bem o Relator Bernardo Cabral quando
diz que aqueles que criticam as decisões é porque não
leram o texto da Constituição que aprovamos. Este texto
é amplo, o mais aberto que se fez no mundo para a parti
cipação do capital estrangeiro. É até além do meu gosto.

Faltou dizer o essencial. Aqui está, na coluna de ontem,
do Sr. Ricardo Noblat FrankIin Martins, uma declaração
que não acreditamos tenha sido feita. É atribuída ao Se
nador Fernando Henrique Cardoso, que diz que está tra
balhando para derrotar a emenda no plenário, porque "foi
uma palhaçada". Não acreditamos que S. Ex.a tenha feito
essa declaração, a não ser que venha confirmá-Ia de pú
blico. S. Ex.a estava na Casa, conhecia a emenda e votou
a fovar. Assim, não posso acreditar que tenha dito que a
emenda é uma palhaçada, porque ela corresponde a uma
tradição de sua própria família. Lutamos em 1954 com o
General Felicíssimo Cardoso, que é tio ou pai do Consti·
tuinte Fernando Henrique Cardoso, pelo monopólio total
do petróleo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Constituinte Paulo Ramos.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, estou informado de que, na terça-feira, o Governo
Federal, através do Banco Central, divulgará oficialmente
o decreto de conversão da divida externa em capital de
risco no território nacional. Todos sabem que a Comissão
de Sistematização aprovou projeto de decisão vedando a
conversão da dívida externa em capital de risco. Acredito
que qualquer ação do Governo decretando a possibilidade,
sob qualquer forma, de conversão da dívida externa em
capital de risco se constituirá numa séria agressão à Co
tituintes. Entretanto, não age a Presidência da Assembléia
Nacional Constituinte, inclusive porque está nas mãos do
Presidente da Assembléia Nacional Constituinte o Projeto
de Decisão n.o 1, que trata da auditoria da dívida externa.
A Presidência da Assembléia Nacional Constituinte agilizou
reunião extraordinária de seu Plenário para apreciação de
Projeto de Resolução subscrito por mais de trezentos oons
tituintes. Entretanto, não age a Presidência da Assembléia
Nacional Constituinte com a mesma velocidade para colo
cal' em votação aquilo que já foi apreciado e aprovado pela
Comissão de Sistematização.

Minha questão de ordem é para requerer à Mesa que
apreciação pelo Plenário da Assembléia Nacional Consti
tuinte solicitação no sentido de que seja oficiado ao Presi
dente da República, para que S. Ex.a , mais uma vez, tome
conhecimento, que o projeto de decisão proibindo a con
versão da dívida externa em capital de risco se encontra
aprovado pela Comissão de Sistematização, dependendo d~
apreciação pala Plenário da Assembléia Nacional Consti
tuinte.

Sr. Presidente, gostaria de acrescentar que o projeto
de conversão da divida externa em capital de risco está
acoplado à criação das Zonas de Processamento de Expor
tação, ao que tudo indica outro crime contra os interesses
e contra a soberania nacional.

A imprensa também noticiou que o genro do Presiden
te da República, o Sr. Jorge Murad, já sai do gabinete do
Presidente da República exatamente para participar dos
projetos da Zona de Processamento de Exportação. Isto
é um crime com o qual não podemos compactuar.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa,
mais uma vez, informa a V. Ex.a que, logo no dia imediato

à sua aprovação pela Comissão, O projeto de decisão foi
enviado ao Presidente da Assembléia Nacional Constituinte.
De maneira que essas reclamações, naturalmente, V. Ex."
irá fazê-las na próxima reunião do plenário da Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sr. Pro
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Pergunto a
V. Ex.a qual a matéria, porque V. Ex.a já falou duas vezes
sobre problemas políticos, ontem e hoje.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sr. Pre
sidente, para que não paire dúvida, eu me referi à matéria
publicada pelo Jornal do Brasil, na página 2 intitulada
"Leilão de favores conquista adesão de parlam'entaristas",
onde se fala de pressões de S. Ex.a , o Sr. Presidente da
República sobre a Assembléia Nacional Constituinte' e dá
os nomes. Não citei nome algum. Isso tem que s~r res
pondido. A manchete "Sarney troca por TV e cargo apoio
a presidencialismo" tem que ser respondida pela Presidên
cia da República e pelos Constituintes cujos nomes foram
citados, caso contrário a Assembléia Nacional Constituinte
f~cará enxovalhada com esse tipo de pressão, de fisiolo
gismo.

É o sentido da nossa colocação. Reafirmo o que foi
dito anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa de
seja ponderar aos nobres Constituintes que a Comissão de
Sistematização não pode ser transformada num foro de
d~b~tes e comentários sobre o que publica a imprensa
diariamente, com as opiniões mais diversas a respeito de
acontecimentos políticos. Do contrário não prosseguiremos
no exame de matéria importante, cuja votação teve início
ont~m. Estamos para votar a emenda relativa à aposenta
dona dos trabalhadores. V. Ex.as não podem sobrestar a
votação para discutir matéria política.

Com a palavra o Constituinte Eraldo Tinoco.
O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr Pre

si,?ente, tenho protestado várias vezes no sentido d~ que
nao se transforme o início das reuniões da Comissão de
Sistematização em verdadeiro "pinga-fogo político". No en
tanto, já que a Mesa não tem coibido essa prática não
me posso silenciar neste momento, quando o Constituinte
José Genoíno levanta suspeição contra esta Comissão, dí
zendo que está sendo pressionada pelo Executivo, inclusive
apontando favores que possam ter influência no voto e na
consciência de cada Constituinte. Isso não pode ser aceito
porque não acredito que nesta Comissão como na Assem~
bléia Nacional Constituinte, tenhamos ~epresentantes do
povo, homens que estão construindo o futuro deste País,
que possam. tr~car o seu voto e a sua consciência por um
fa:ror tran~It6no. do Governo. Esta afirmação do Consti
tumte Jose Genoíno, que merece o mais veemente repúdio
desta Casa;, é tão i~cc!erente que a matéria que S. Ex.a cita
aponta dOIS Constítuíntes que sequer são membros desta
Comissão. Portanto, não estarão no processo decisório so
bre mandato presidencial ou de qualquer outra matéria.

Sr. Presi?-en~e, esta Comissão vai decidir as questões,
como te~ feíto, lse~ta de q~alquer tipo de pressão porque,
se pressao pudesse ínflueneíar, estaríamos aqui aprovando
muitas e muitas outras matérias danosas ao interesse do
País, como têm sido algumas questões aqui votadas.

Portanto, registro este protesto e não admito que se
use o espaço desta"Comissão para tumultuar os trabalhos
e o processo de votação que aqui se desenvolvem. (Palmas)

ç> ~R. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa da
Comlss::o,yor. :neu intermédio, mais uma vez ressalta que
a Oomíssâo Ja vem dando demonstrações concretas de
q.ue.preserva a soberania da Assembléia Nacional cons
títuínte nas_su~s decisões. A matéria até agora votada
pela C.omissao e o maior exe!l1plo dessa independência e
da altívez 'com que a Comissao de Sistematização se tem
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comportado nas votações dos diversos Títulos que foram
aqui discutidos ,e votados.

Concedo a palavra à Constituinte Rose de Freitas,
pela ordem.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, sei da tolerância de V. Ex.a em ouvir, no iní
cio das sessões, todas as considerações feitas :p,elos Cons
tituintes que vêm a este microfone. Mas queria pedir a
V. Ex.a um momento de reflexão.

Há poucos días, o Consultor-Geral da República veio
a público com declarações terríveis, assacando contra a
moral e a dignidade da Assembléia Nacional Constituinte.
Aqui falo como jornalista: acho que aquilo que se 'escre
ve sobre esta Casa precisa ser considerado, não podendo
ser colocado em termos supérfluos, por não termos tempo
nem condíções de ficar respondendo a cada questão que
se levanta na imprensa. Mas é isso que vai a público e é
o de que 'a imprensa toma 'conhecimento para divulgar.
Ouvimos o Constituinte Eraldo Tinoco contraditar o Cons
tituinte José Genoíno. mas não houve intenção do Consti
tuinte José Genoíno de fazer 'aqui nenhuma colocação
que desmereça o comportamento de qualquer Parla
mentar.

Essas falações que aqui se fazem, são extremamente
importantes para se esclarecerem os equívocos e se colo
carem à luz do dia e da razão todas as calúnias levanta
das 'contra os Parlamentares e o trabalho desta Comis
são.

Peço a V. Ex.a, já que assumíu a presidência hoje,
que, por favor, dê resposta a todas essas calúnias e injú
rias, mas o faça oficialmente em nome desta Comissão.
O que mão podemos aceitar é que alguém se melindre por
que, de repente, é colocado que esta Comissão está sendo,
diante da opinião pública, vílípendíada.

Esta Casa, estrategicamente, nada tem respondido até
então. Aqui foram feitas manifestações. O Sr. Consultor
Geral da República falou aberta e publicamente a todos
os jornais desta Nação. Ficamos denegridos diante da
opinião pública. E qual foi a posição tomada por 'esta
Casa? Agora, não adianta a revolta e a ira de compa
nheiros, por. mais dignas de respeito ,e de admiração,
como é o caso do Constituinte Eraldo Tinoco.

Prectsamos de respostas objetivas. Temos responsa
bilidade com a, imagem de cada Parlamentar desta Casa.
Dedicamo-nos ao trabalho, como V. Ex.a sabe e também
o faz diária e dluturnamente, para que deste Congresso
saia a Constituição tão esperada :pelo povo. Não vamos
nos preocupar com meia ou uma hora que se gaste aqui
para discutir fatos tão importantes como este.. Peço a V.
Ex.a que faça aquilo que outros Presidentes não fizeram:
tome as necessárias providências.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Oampos) - A Mesa le
vará em consideração a sugestão de V. Ex.a e a encami
nhará '00 Presidente Ulysses Guimarães, que é o repre
sentante da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SÁ 
Sr. pl'estdente, peço a palavra, pela ordem. Há pouco, res
pondendo à questão de ordem levantada pelo Constituin
te Paulo Ramos, V. Ex.a disse que o projeto de decisão
dependia da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte.
Existe o projeto de decisão que proíbe a edição de decre
tos-leis durante os trabalhos da Constituinte, com pare
cer favorável do Sr. Relator, que ainda não foi votado
nesta oomíssão de Ststematização. Esse assunto é de res
ponsabilidade desta Comissão. Se esse projeto já tivesse
sido votado, a preocupação do Constituinte Paulo Ramos
estaria superada. Até pelo Regimento da Comissão, este
projeto, com parecer' favorável do Relator, já deveria ter
sido colocado em votação.

Assim, indago de V. Ex.a: está-se esperando ° quê?
O término dos trabalhos da Sistematização para com o
esvaziamento deste plenário, ser colocado em votação?

Acho que não é esta a melhor forma de se agir.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên

cia irá verificar a posição em quese encontra o projeto e
o submeterá 00 Plenário.

IV - ORDEM DO DIA

VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTITUIÇãO
TíTu"LO VIII (continuação)

Destaque n.O 000730-87 - Emenda n.o ES
28850-4, do Sr. Floriceno Paixão, com co-autoria de
Arnaldo Faria de Sá "que modifica a redação do
artigo 265, do Substitutivo (artigo 230, "caput" do
Subtistutivo 2)". (461.a votação) ,

O SR.. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
requerimentos de preferência para o Destaque n.O 0730 de
autoria do Constituinte Floriceno Paixão. S. Ex.a comunica
à Mesa que está negociando uma última redação para a
sua emenda, mas a Mesa, infelizmente, não pode sobrestar
a votação, porque os nossos trabalhos já estão bastante
atrasados. Espera que, desta tribuna, o nobre Constituinte
faça a comunicação quando encaminhar a votação.

Em votação a preferência requerida pelo Constituinte
Floriceno Paixão para a Emenda n o 28850, relativa à
aposentadoria dos empregados.

Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram perma
necer como se encontram. (Pausa)

Aprovada a preferência.
O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Concedo a

palavra, pela ordem, ao Constituinte Bonifácio de Andrada,

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRAD'A 
Sr Presidente, pediria a V. Ex.a que lesse o texto da emen
da para conhecimento da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A Presídên
era comunica ao Constituinte Bonifácio de Andrada que
se procederá à leitura do texto logo depois dos encaminha
mentos a favor e contra a emenda, para que os Srs. Consti
tuintes tenham conhecimento exato da matéria.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
Queríamos a leitura do texto da emenda antes da palavra
dos ilustres oradores para que tomássemos conhecimento
da matéria e pudéssemos, assim, acompanhar os argumen
tos da tribuna de uma forma mais objetiva, partindo dos
dados inerentes ao texto da emenda.

Faça um apelo a V.Ex a para que determine aos seus
assessores que consigam o texto da emenda a fim de que
possamos ter conhecimento da mesma.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Constituinte Francisco Dornelles" para contradi
tar.

O SiR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, não é para contraditar e sim para apoiar.

Quero dizer a V. Ex.a que recebemos as emendas e as
examinamos para formar opinião. Como modificações são
feitas na hora, não sabemos o que vai ser votado.

Acho que não se pode começar a discussão de um
assunto dessa natureza sem se dizer exatamente qual o
texto da emenda que vai ser discutido. Uma vez lido este
texto, no meu entender, não pode mais ser modificado.
Se isto ocorrer correremos o risco de,-no final, não saber
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em que se está votando. São estas as observações que tra
zemos a V. Ex a

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên
cia atenderá à curiosidade de V. Ex.a É o seguinte o texto
do Constituinte Floriceno Paixão - a emenda é substitu
tiva do caput do art. 230:

"É assegurada aposentadoria com salário inte
gral, garantido o reajustamento para a preserva
ção, em caráter permanente, de seu valor real,
obedecidas as seguintes condições:"

O resto do texto segue o do proj eto
Para encaminhamento da votação, concedo a palavra

ao autor do destaque.
O SR. CONSTITUINTE F\RANCISCO DORNELLES 

Por favor, Sr. Presidente, V. Ex.a poderia ler novamente
o texto? O que leu não coincide com o que recebemos aqui.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - No texto
publicado o autor suprimiu o trecho que começa depois da
palavra "integral" até a palavra "oficiais", isto é, parte
da emenda, e mantém a emenda com a redação que acabo
de ler. Isto já foi comunicado à Mesa antes da apresen
tação Repito.

"É assegurada aposentadoria com salário inte
gral, garantido o reajustamente para a preserva
ção, em caráter permanente, do seu valor real, obe
decidas as seguintes condições:"

E este o texto.
Concedo a palavra ao Constituinte Floriceno Paixão

para encaminhar a votação.
O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃO - Sr.

Presidente, Srs. Constituintes, a emenda que apresentei
visa a estabelecer a aposentadoria com salário integral
para os trabalhadores, porquanto os runcíonáríos públicos
e os militares já possuem esse benefício. É apenas isso o
que estamos propondo. O conteúdo da emenda é objeto
das mais antigas e sentidas reivindicações dos trabalha
dores brasileiros. Sabemos que a Prevídêneía Social, ao
longo do tempo, vem concedendo apresentadoría aquém
do salário integral. O valor dos proventos, das pensões
estão achatados. Por exemplo o aposentado que recebia
dez salários mínimos na ativa hoje, aposentado está
ganhando três ou quatro salários mínimos.

A emenda visa a corrigir uma grande injustiça come
tida contra os trabalhadores braallelros, que sofrem, na
verdade, as terríveis conseqüências dos reajustes cruéis e
impiedosos que a previdência Social vem implementando
para os aposentados.

Sr. Presidente e Srs. Oonstituintes, em verdade, a
emenda pretende fazer com que a Previdência conceda
aposentadoria com valor integral, tal 'Como está na Cons
tituição. As objeções que estão sendo feitas aqui decor
rem justamente da expressão "salário integral" contida
na emenda. '

Tentamos fazer um acordo, mas não foi possível, Con
sultei alguns líderes sindicais, vários companheiros de
parttdo e dos :partidos progressistas, e não :posso, sob pena
de trair 'a minha conscíêncía, retirar a 'expressão "com
salário integral".

Na Constituição o professor trabalhador - não o
funcionário - já tem assegurada sua aposentadoria com
salário integral - art. 165, item XX, da Constituição Fe·
deral. -

Portanto, faço este apelo aos nobres Constituintes.
Subi à tribuna apressadamente sem termos tido a opor
tunidade de um acordo para a 'Votação desta emenda.
Não posso retirar a expressão "salário integral", que sig
nifica, em último caso, salário-de-contribuição. Este é o

argumento, Sr. Presidente. A matéria é 'Polêmica. Alguns
argüirão que, se a emenda tiver como redação "salário
integral", as grandes firmas que possuem executivos com
salários muito altos terão funcionários aposentando-se
com o salário que estão recebendo. Mas a Previdência con
cede aposentadoria de acordo com o salário-de-contribuí
ção, isto é, de acordo com a contribuição que fazem. En
tão existe um teto. O projeto visa ao salário integral, es
tando subentendido o salário-de-contribuição.

Assim, no meu entendímento, cai por terra a argu
mentação contrária,

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra, para encanminhar contra, ao Constituinte José
Serra.

O SR CONSTITUINTE JOSE SERRA - Sr. Presiden
te, Brs, Oonstãtuíntes, o argumento ao qual recorreria para
encaminhar contra a proposta do nobre Constituinte Flo
ríceno Paixão já foi repetído ontem, aqui. De acordo com
a proposta do Constituinte, a aposentadoria seria dada
pelo salário integral. Ora, salário integral é diferente de
salárío-de-eontríouíção. São duas coisas muito dífeeentes,
No que se' retere a salário-de-contribuição, há um teto
estabelecido, impedindo que as pessoas que ganham trín
La, quarenta, cem ou duzentos salários mínimos por mês
se aposentem com esses salários. Então, salário integral
é um termo muito impreciso.

O que o Constituinte Floriceno Paixão enfoca existe
na Constituição atual, que, quando trata da aposentado
ria de professores e de mulheres, fala em salário integral,
termo que, por acórdão do Supremo, foi interpretado como
não sendo tal. Estamos fazendo uma nova Constituição, e
incluir nela, salário integral como princípio geral, para
nortear todo o pagamento de aposentadoria, seria um
profundo equivoco, porque salário integral significa o sa
lário que a pessoa está ganhando por mês.

Então, imaginar que estabelecer salário integral é de
fender os interesses dos traoalhadores, dos assalariados,
especialmente os de baixa renda, é um equívoco profun
do. Na Previdência Social 93% dos aposentados, dos bene
ficiários, ganham menos de 5 salários mínimos. Esta é a
realidade. Realmente, temos de proteger aqueles assala
riados de menor rendimento. Os que ganham, até 10 sa
lários mínimos contribuem para cerca de 2/3 de todos os
recursos da Previdência. É :para eles que dev-e estar vol
tado o apoio fundamental do sistema prevídencíárío,

Lembraria aos S1'S. Constituintes que todo e qualquer
aumento de contribuição prevídencíáría ou de benefício
previdenciário significará o aumento da contribuição atual
dos trabalhadores o dos empresários. Esses entram com 2/3
dos recursos destinados à Previdência. Só que esse dinhei
ro não sai do bolso deles, vai para os preços, está embu
tido na economía, E isto é pago pelo conjunto da coletí
vidade. Se abrirmos o limite superior da aposentadoria,
toda a sociedade irá pagar pelas altas aposentadorias.
isso vai contra o interesse dos trabalhadores. Este é um
aspecto fundamental. outra eoísa é o salário-de-contri
buição, que é diferente, não consta desta emenda e cor
responderia exatamente a uma alteração de conteúdo.

Ontem, o Constituinte Arnaldo maria de Sá fez uma
proposta, dizendo que as pensões seriam reguladas 'Pelos
vencimentos. Isso significaria que alguém com 200 salá
rios mínimos deixaria 'essa pensão, porque a totalidade
dos seus vencimentos foi essa. Não é possível fazer essa
alteração, porque vencimento é vencimento e salário in
tegral é salário integral. Isso criaria uma impossibilidade
total de fmaneíamento do sistema, e, o que é pior, em
favor dos assalariados altos.

Outro prOblema que se coloca sempre é de como pre
servar o valor real das aposentadorias. Ora, não há inde
xador no mundo capaz por si s6 de preservar esse valor
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real. Isso depende de uma polítíca determinada. O rea
juste pode ser mensal, semestral ou diário, mas, se a in
flação vai para o infinito, não há salário real que se man
tenha. Então, a idéia de se preservar esse valor real, tal
como está aqui colocado, de acordo com a lei, é para que
as políticas econômicas governamentais possam razer isso.
Não conseguiremos substituir isso por uma norma inserta
na Constituição. O fundamental é que a Previdência tenha
dinheiro para poder dar reajustes. E se o tiver que o em
pregue na concessão de benefícios para os que ganham
menos e não abrindo um trememo buraco nas suas reser
vas para conceder altas aposentadorias aos segurados que
têm rendimentos altíssimos.

Esta é a proposta do Deputado Floriceno Paixão,
quando fala de salário integral.

Temos, então, de ter muita consciência a respeito des
sa questão.

Há uma proposta do Sr. Constituinte Arnaldo Faria de
Sá, que vai ser apreciada em seguida, que representa uma
melhor síntese e que garante o reajuste das aposentadorias
no sentido de preservar ao salário real, de acordo com a
lei. E aí teremos de buscar diferentes indexadores, depen
dendo do nível de aposentadoria, e não podemos fazer isso
inserindo normas na Constituição.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala

vra, para encaminhamento a favor, o Sr. Constituinte Jo
fran Frejat.

O SR. CONSTITUINTE JOJffiAN FREJAT - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, estabelece-se aqui uma dis
cussão com respeito à Emenda Floriceno Paixão, que toda
via me parece muito clara. De um lado, a questão do
aposentado; de outro, a questão da Previdência Social. Diz
se que a Previdência não tem condições de bancar o paga
mento de uma aposentadoria com proventos integrais cor
respondentes àquilo que o trabalhador ganhava em ativi
dade. Esquecem-se, porém os que assim pensam de um
aspecto de fundamental importância: fingimos que pa
gamos ao aposentado, alegando que a Previdência não
pode fazê-lo. Mas há uma série de benefícios que não têm
nenhum custeio e que foram criados ao longo do tempo,
como por exemplo a renda mensal vitalícia, que não tem
custeio próprio. O autônomo também não paga uma con
tribuição suficiente para obter uma aposentadoria capaz
de garantir sua manutenção e o pagamento de seus pro
ventos. O empregador rural também não paga uma con
tribuição suficiente para lhe garantir uma aposentadoria
igual à renda que tem hoje.

É exatamente sobre o assalariado, o aposentado que se
quer descontar todos os desmandos que ocorreram na Pre
vidência Social, agredindo-o. O que acontece hoje com o
inativo? O homem que consegue auferir um salário-base
suficiente para manter sua vida com dignidade, no mo
mento em que se aposenta, passa a receber sua mensali
dade calculada pelo'salário-de-contribuição, o que corres
ponde a menos de 20, 30 e até 40% do que percebia antes
para manter a si e à sua família. Todo o esforço feito para
conseguir aquele salário-base digno é tornado sem efeito
no momento de sua aposentadoria. E o que ele faz? Tem
suas opções: entregar-se à crítica da família, por não
poder manter a dignidade de seu sustento, ou tentar re
tornar ao mercado de trabalho, disputando um emprego
com 2 milhões de novos empregados - a primeira colo
cação dessa gente - e de maneira perversa, porque vai
lutar por esse segundo emprego quando tinha direito ao
lado digno junto à família, chegando a aceitar qualquer
trabalho por um salário aviltante.

Ora, não é possível, Srs. Constituintes, que continuemos
a nos snganar. No momento em que se obriga o aposentado
a voltar ao mercado de trabalho - ele, que contribuiu com

seu trabalho para a riqueza do País - estamos tirando o
emprego de um jovem, impedindo que o País cresça. Quan
do não damos ao aposentado, que criou a riqueza do País,
um mínimo de dignidade para o sustento de sua família,
não estamos fazendo justiça social.

Há cerca de dois ou três anos, teria grande preocupa
ção em defender esta proposta do Constituinte Floriceno
Paixão. Cheguei mesmo a apresentar uma emenda no
mesmo sentido, mas estava receoso da sua repercussão na
Previdência Social. Mas esse temor desapareceu. Ouvimos
sempre que a Previdência é superavitária, tem recursos a
mancheias, pode comprar uma série de coisas extravagan
tes; até apartamentos, mas não dá ao trabalhador o direi
to de manter a sua família. Quando aposentado, obriga
esse homem a voltar ao mercado de trabalho, sem condição
mínima de manter a sua família, a não ser com um
salário aviltado, porque entra no mercado de trabalho de
maneira perversa, disputando um lugar com companheiros
que querem iniciar a sua vida profissional.

:É da maior 'justiça social a emenda apresentada pelo
Constituinte Floriceno Paixão. Não podemos dizer que a
Previdência não tinha recursos. Alardeia-se que a Previ
dência Social. O trabalhador tem o direito de receber de
casa dos 120 bilhões de cruzados em caixa. Esse dinheiro
não é do Governo, mas uma diminuição dos recursos do
trabalhador, do empregador, a cada mês, para a Previ
dência Social. O trabalhador tem o direito de receber de
volta aquilo que entregou para a Previdência Social. Tam
bém não se pode falar, se V. Ex a me permite, Sr. Presi
dente, que, quanto aos proventos relacionados com o sa
lário integral, fica a Previdência impossibilitada de arcar
com tais despesas. O salário-de-contribuição é um termo
atuarial que se estabeleceu a fim de que os aposentados
pudessem receber um pouco menos ou menos do que
ganhavam quando em atividade. No momento em que se
estabelecer o salário integral, o provento correspondente
àquílo que o trabalhador ganhava na atividade, estaremos
dando ao aposentado condições de sobrevivência, impedin
do que ele retorne ao mercado de trabalho e enfrente uma
situação que não merecia. Na aposentadoria o trabalhador
deve desfrutar o ócio com dignidade, deve gozar o seu tem
po final com a sua família, vivendo de maneira digna, num
país jovem que tem poucos aposentados em relação aos
países europeus.

Era o que tinha a dizer. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra, para encaminhar contra, o ilustre Constituinte Alce
ni Guerra.

O SR. CONSTITUINTE ALCENI GUERRA - Sr. Pre
sidente, srs. Constituintes, não há o que refutar nas decla
rações do Constituinte Jofran Frejat, a respeito do quanto
de justiça social se contém na aposentadoria com venci
mentos integrais para o trabalhador. No entanto, Srs.
Constituintes, é necessário que se atente para a inviabili
dade desse projeto. Não há a mínima condição técnica de
que esse dispositivo - a nosso ver indevidamente colocado
na Carta Magna - seja mantido. :É um projeto inviável.
Qualquer técnico primário em cálculo atuarial sabe que
algumas condições, alguns elementos são importantes na
manutenção da integridade, da viabilidade da previdência
Social.

Há um fato importante, ao Qual hoje não se dá muito
valor no Brasil: o aumento do tempo médio de vida do
brasileiro. A propósito, eu compararia a situação da Previ
dência Social a uma pirâmide. Esta pirâmide, mais larga
na sua base, representada pelo maior número de contri
buintes vivos não aposentados, sempre corresponde a um
menor número de cidadãos aposentados. Com o aumento
da longevidade do brasileiro, ou de qualquer cidadão que
tenha pago pela aposentadoria durante sua vida de tra
balho, a tendência é essa pirâmide transformar se num
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retângulo, que corre o risco de tornar-se uma pirâmide in
vertida, 'considerando-se os outros benefícios concedidos
pela Previdência Social a seus beneficiários. Refiro-me às
pensões, ao auxílio-natalidade, ao auxilio-funeral e, prin
cipalmente, à assistência médica, em que são gastos 25 a
30% dos recursos da Previdência Social.

Aprovar essa emenda é, portanto, inviabilizar a apo
sentadoria de todo cidadão brasileiro a médio prazo. Ou
se retiram os benefícios a que me referi e todos os demais,
ou não haverá condições de conceder aposentadoria com
salário integral ao trabalhador, na forma muito justa e
puramente inserida pelo Constituinte Floriceno Paixão.

Por isso, encaminho contra a emenda de S. Ex.a Muito
obrigado.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDOBARBOSA- Sr. pre
sídente, peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O 00. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Sr.
Presidente, peço ao Sr. Relator que nos preste um escla
recimento

O autor da emenda, ao encaminhá-la, declarou que
salário integral significa salário-de-contribuição integral
- tradução técnica da sua intenção - o que parece ser
também entendimento da relatoria. Por isso, gostaria que
o relator esclarecesse esse ponto, para que a redação final,
ao traduzir a intenção do proponente e a deliberação do
Plenário, apresente a melhor formulação técnica.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Sr. Consti
tuinte, a correlação solicitada por V. Ex.a só poderá ser
feita através de emenda encaminhada ao Plenário. Mas
isso pode ser feito pelo próprio autor, com a colaboração
de V. Ex.a

Com a palavra, para falar em nome da Relatoria, o
Constituinte Almir Gabriel.

O SR. CONSTITUINTE ALMIR GABRIEL - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, pretendo, ao oferecer
parecer sobre a Emenda Floriceno Paixão, dar também
uma resposta ao nobre Constituinte Vivaldo Barbosa.

Em primeiro lugar, gostaria de prestar um testemunho
a esta Comissão e igualmente à própria população do
Rio Grande do Sul. Quando estávamos trabalhando na Co
missão de Ordem Social tivemos no Constituinte Floriceno
Paixão sem dúvida alguma, um companheiro dotado de
extrao~dinária sensibilidade, com inexcedível capacidade
de trabalho, o que contribuiu para que pudéssemos cons
truir um relatório coerente, representativo das necessi
dades da população brasileira.

Infelizmente, porém, a emenda de S. Ex.a incorre num
erro técnico de redação, (lU seja, refere-se a salário in
tegral, supondo referir-se a salário-de-contribuição inte
gral. Se nosso Regimento permitisse a correção, agora,
para "salário-de-contribuição integral", poder-se-ia dis
cutir a questão. Todavia, isto não é possível, em face da
norma regimental. Essa questão já foi mencionada várias
vezes. O aperfeiçoamento da proposta, no entanto, pelo fato
de não ser regimental neste mometo, foi deixado para uma
segunda oportunidade, isto é, para o Plenário.

Passo, por eonseguínte, a fazer uma 'análise maís di
reta da emenda do nobre Constituinte Floriceno Paixão.
Em primeiro lugar, acho que não se ;pode analísar a situa
ção da Previdência Social 'apenas do ponto de vista ético,
do ponto de vista político. É necessário ter em mente, sem
pre, seus condicionantes, sob o aspecto fínanceíro, sob o
aepecto, digamos, do cálculo atuarial. Soe bípartãrmos essa
orientação, certamente chegaremos a limites extremos,
em termos de injustiça social e também de benefícios so
ciais, a ponto de levar a própria Previdência Social à in
solvência. 1

Eu diria, ainda, MS nobres companheiros, que, no mo
mento em que esta Constituinte abre para os trabalhado
res a ;possibilidade de partícípação em todos os! órgãos,
em todos os serviços 16 'em todas as áreas da Previdência
Social em que tenham interesse, está ímplíeíto, inclusive
pelo que já aprovamos, que a Previdência Social deixa de
ser um 0011>0 lígado a um conjunto oficial do Governo
F1ederal para ser, sobretudo, a grande seguradora oficial
dos trabalhadores. Ora, seguindo 'este raciocínio e consi
derando-se as razões que levaram à criação da Previdên
ela Social, torna-se claro que a ínstítuíção foi criada exa
tamente para aqueles que há 30, 35, 40 ou mais anos tra
balhavam e não tinham como sobreviver ao se 'aposenta
rem. A Previdência Social foi 'criada especialmente para
os trabalhadores de baixa renda, para aqueles que 'em
nosso País percebem de um a cinco salários mínimos por
mês. No entanto, quanto ao sistema \previdenciário, per
versamente, no Brasil, ocorre o seguinte: o trabalhador
de um a três salários mínimos acaba sendo aquele que
menos tem acesso à aposentadoría,

Conseqüentemente, se ficássemos com a redação ;pro
;posta pelo nobre Constituinte Floriceno Paixão, exata
mente as pessoas que percebem aeíma de vinte salários
de-contribuição é que teriam acesso à aposentadoria. E,
pelo fato de que tais ;pessoas passarialm a receber, na apo
sentadoria, segundo seu salário e não segundo sua con
tribuição, o estímulo seria - e aí tenho que usar uma
\palavra de que não gosto - remunerar aqueles que têm
maiores salários, ou seja, os chamados "marajás".

Com sua proposta, pelo que conheço de S. Ex.a, o
Constituinte Florioeno Paixão jamais pensou em prívíle
giar 'esse grupo, mas, lamentavelmente, seria exatamente
esse grupo o que viria a ser privilegiado.

Daí insistirmos aqui em dizer que este é o grande
momento para a Constituinte recuperar a possibilidade
de, na !previdência oficial, instituir a previdência comple
mentar, que, esta sim, dará àqueles que têm maior salá
rio a condição, de, contribuindo mais, manterem seu sa
lário integral após ,a aposentadoria. Neste sentido, há uma
emenda do nobre Constituinte Augusto Carvalho que fa
zemos questão seja mais tarde discutido no plenárío da
M;sembléia Nacional Constituinte 'e com a 'qual se poderá
'COrrigir 'esse desvio que se está impondo à Previdência,
como o elemento fundamental de correção das injustiças
sociais, ,tão denunciadas pelo Constituinte Floriceno Pal
xão.

Lamento, pois, 'encaminhar contra a propositura de
S. Ex.a

o SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXãO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Pela ordem,
tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSoTITUINTE FLORICENO PAIXAO - Sr.
Presidente, tendo 16m vista o que acaba de declarar o no
bre Relator, ou seja, que a intenção do autor da emenda
era exatamente considerar implícita a 'expressão "salário
de-contribuição", indago de V. Ex.a se, a,pós ouvir o no
bre Relator, a Mesa poderia fazer a adequação dessa ex
pressão - é uma questão de redação, talvez - com vistas
à votação da matéria. Ou seja, ao invés de "aposentadoria
com salário integral", a redação seria " ... aposentadoría
com salário-de-contribuição Integral".

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa já
decidiu a questão de ordem levantada pelo Constituinte
Vivaldo Barbosa. Infelizmente, a esta altura, o recurso de
que dispõe V. Ex.a seria o de apresentar a emenda em
plenárío, fazendo um destaque, uma substituição. Ago
ra, 'essa decisão não cabe à Mesa, cabe ao Relator consi
derar se aceita modificar a redação final da emenda de
V. Ex.a -
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Por liberalidade, ouço o Relator, Constituinte Almir
Gabriel, que pode esclarecer o assunto.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presidente,
lamento díser ao nobre Constituinte Floriceno Paixão que,
de ontem até hoje, houve todas as condições para se ar
ticular uma proposta objetiva, satísfatórda, no caso. Sabe
bem S. Ex.a, inclusive, que fiz questão de aproveitar sua
emenda, levando em conta a participação de seu partido.
Infelizmente, chegou-se a üm impasse, qual seja, o de
termos de modificar uma conduta que aqui vem sendo
mantida, a de não se tazer modífícação no momento da
votação. Isto não seria possível, dado o risco de se abrir
um precedente, o que realmente não se pode permitir. Dai
não poder ser alterada a redação. Não 100 pode consíderar
a intenção do que está escrito, mas, sim, aquilo que está
realmente escrito. Lamento, profundamente, mas não se
pod~_ modificar a redação.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Em face do
esclarecimento do nobre Relator, consulto o nobre Cons
tituinte Floriceno Paixão se retira sua 'emenda.

O SR. CONSTITUINTE FLORICENO PAIXÃO - Não,
Sr. Presidente. Vamos votá-la.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Em vota
ção.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluizio Campos, Carlos
Mosconi, Oristina T.avares, Fernando Gasparian, Francis
co Pinto, Haroldo Sabóia, José Paulo Bisol, Nelton Frie
drich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Renato Vianna,
Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Theodoro Mendes,
Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Jorge Hage, José Costa,
Nelson Wedekin, Octávio Elisio, Rose de Freitas, Vicente
Bogo, Vilson Souza, Antoniocarlos Mendes Thame, Carlos
Chiarelli, Gilson Macha.do, Inocêncio oüveíra, Oscar Cor
rêa, Annibal Bar:cellos, Jof:ran Frej'at, Antônio Oarlos Kon
der Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho,
Lysâneas Maclel, Vivaldo Barbosa, Luiz Salomão,_ Fran
cisco Rossi, Joaquim Bevilacqua, Sólon Borges dos Reis,
Luiz Inácio Lula da Silva, PUnio Arruda Sampaio, Adolfo
Olíveíra Sotero Cunha, Haroldo Lima, Roberto Freire,
Beth ~ze. votaram NãO os seguintes Senhores Consti
tuintes: Almir GaJbil."iel, Antônio Britto, Artur da Távola,
Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernando Henri
que Cardoso, João Calmon, José Fogaça, José Richa, José
Sem'a José Ulisses de Oliveira, Nelson Carneiro, Nelson
Jobi~ Pimenta da Vleiga, Raimundo Be~e'rra, Severo Go
mes Virgildásio de Senna, Aécio Neves Cunha, Euclides
ScaÍco José Tavares, Márcio Braga, Marcos Lima, Ziza
Valad~res Alc-eni Guerra, Christovam oníaraõía, Fran
cisco Dornelles, José Jorge, José Lins, José Santana de
V:asconcellos José Thomaz Nonô, Mário Assad, Osvaldo
Coelho pau'lo Pimentel, Sandra Cavalcanti, José Luiz
Maia, Virgílio Távora. Abstiveram-se de votar os seguintes
Senhores Constituintes: Bernardo Cabral, Aloysio Cha
ves Eraldo Tinoco, Luís Eduardo, Furtado Leite e Jo-
na~ Pinheiro. .

''DECLARAÇãO DE VOTO

Voto favoravelmente a emenda do nobre Constituinte
Floriceno Paixão, tendo em vista que no encaminha
mento o autor esclareceu de que a sua emenda visa a
assegurar o salário-de-contribuição integral, 'eis que qual
quer outra interpretação ou na prática, calculo que pro
curasse assegurar pura e simplesmente os proventos e
pensões integrais dos salários reais, envíabíítaarem a po
litica previdenciária nesse setor. - Renato Vianna.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 49 Constituintes;
votavam NAO 36 Constituintes; abstiveram-se de votar
6 Constituintes. Total: 91 votos. O Destaque foi aprovado.

Declaração de voto do Senhor Constituinte Renato
Vianna.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Em conse
qüência da aprovação, ficam prejudicadas as demais
emendas substitutivas do caput, que são as dos Consti
tuintes Vladimir Palmeira, Rodrigues Palma e José Serra.

Em votação requerimento de prererêncía para o Des
taque n.o 7801, da Constituinte Beth Azíze, Os Srs. Cons
tituintes que o aprovam, permaneçam como se encontram.
(Pausa)

Aprovado.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO - Permi
ta-me, Sr. Presidente.

Gostaria de solicitar à Presidência - conforme acer
tado previamente com a Mesa, no dia de ontem - que,
quanto à emenda da nobre Deputada Beth Azize, fossem
consideradas co-autoras as Sras. Deputadas Beth Azize,
Rose de Freitas, Abigail Feitosa, Anna Maria Rattes e
tantas outras nobres Constituintes que trabalharam por
essa proposta.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A presidên
cia considera eo-autores os que apresentam destaques
ídêntícos para efeito de constar da ata dos nossos traba
lhos ,e para ficar consignado nos Anais que a prejudicia
lidade resultou exatamente da identidade da apresenta
ção da matéria.

Concedo a palavra à Constituinte Beth Azize, para
encaminhar sua emenda, que modifica a alínea a do art.
230, visando reduzir o tempo de serviço para aposentadoria
da mulher aos 25 anos. Peço aos Srs. Constituintes que
tomem seus lugares, para podermos acompanhar ° en
caminhamento dessa emenda, da maior importância.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Permita
me, Sr. Presidente.

'Antes de a nobre Constituinte Beth Azize usar da pa
lavra para defender sua emenda, há uma questão que V.
Ex.a precisa resolver.

Trata-se do Destaque n.O 2299, referente à Emenda
'11.0 430/1, que não pode ser prejudicada, por uma razão
básíca e clara, O que sobra dessa emenda é exatamente a
referêncía à paridade, que não pode ser prejudicada pela
'emenda anterior, já votada. Essa emenda é, portanto,
adítíva à que já foi aprovada e não pode ser prejudicada,
pois o autor está suprimindo as demais partes e manten
do a questão da paridade. Fica, pois, como emenda adi
tiva e como tal será votada. O Plenário terá 'que manifes
tar-se a este respeito. Trata-se de matéria nova e não
está encampada pela emenda aprovada anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio oampos) - V. Ex.a tem
razão. A matéria não é absolutamente idêntica. A emen
da deve ser votada nesta parte, sem prejudicar o caput,
já votado, 'em conseqüência da aprovação da emenda do
Constituinte Floriceno Paíxão,

Peço, então, à Constituinte Beth Azize que aguarde,
porque vamos votar primeiramente a emenda do Cons
tituinte Vladimir Palmeira.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Muito obri
gado, Sr. Presidente.

Destaque n.o 002299-87 - Emenda n.o 1P
10430-1, do Sr. Vladimir Palmeira, "que modifica
a redação do art. 356, do projeto (art. 230, caput,
do Substitutivo n.O 2)". (462.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A emenda
do Constituinte Vladimir Palmeira adíta, depois da; pala
vra "real", aprovada na emenda do Constituinte Floriceno
Paixão, o seguinte: "... cujo resultado nunca será ínre-
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rior ao que recebe o trabalhador na ativa, por função
equivalente".

Estabeleça, portanto, 'a paridade, nos termos que a
lei determinar.

Esta é a emenda do Constituinte Vladimir Palmeira.
O sa. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa

lavra o nobre Constituinte Antônio Britto.
O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO - Sr. Pre

sidente, para confirmar o que aqui está, peço ·a V. Ex.a
que :proceda à leitura da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) ~ Peço ao
Constituinte Vladimir Palmeira que confirme, no seu en
caminhamento, se é realmente essa a parte da suaemen
da que deseja defender.

Com a palavra o Constituinte Vladimir Palmeira.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,

peço a palavra, pela ordem.

O SIR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
gostaria de ser esclarecido sobre o que vai ser votado nesta
emenda. Parece que ainda estão ajustando o texto, quando
é visivelmente anti-regimental modificá-lo na hora da vo
tação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên
cia vai novamneet ler o texto. (Peço a atenção do Consti
tuinte José Lins). A emenda é aditiva à que acabamos de
aprovar na votação anterior, cujo texto termina na expres
são "valor real".

O aditamento é o seguinte:
" ... valor real, cujo resultado nunca será inferior
ao que recebe o trabalhador da ativa por função
equivalente."

Quer dizer, estabelece a paridade.
Com a palavra o Constituinte Vladimir Palmeira, para

encaminhar e confirmar o texto da emenda. Foi excluído
pelo autor todo o trecho existente após a palavra "inferior"
até a palavra "nem". De maneira que a parte intermediá
ria, ou seja, "... cujo resultado nunca será inferior ao
que recebe o trabalhador", foi retirado por S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - E a expressão
"função equivalente" é mantida?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A redação é
esta:

" ... cujo resultado nunca será inferior ao que re
cebe o trabalhador da ativa por função equiva
lente".

O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PALMEIRA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a emenda que apresento
acrescenta ao texto apenas a garantia de que o valor da
aposentadoria jamais será inferior ao salário, à contribui
ção do trabalhador na ativa em função equivalente. Isto,
evidentemente, poderá ser regulado em lei, mas o que se
deseja é garantir que não haja uma queda brutal no valor
do que o trabalhador passa a receber ao aposentar-se, man
tendo-se uma ligação com a função que ele exercia, função
esta que pode desaparecer ou continuar existindo, o que,
sabemos, pode ser feito através do piso salarial da cate
goria.

Essa paridade já foi aprovada pela Câmara dos Depu
tados e se encontra entre reivindicações de todo movi
mento de aposentados.

Daí por que peço que se aprove agora esse acréscimo,
a fim de se permitir um padrão de vida digno ao traba
lhador aposentado, de tal modo que ele chegue ao fim de
Sua vida sem problemas maiores do que os que já teve
contríbuíndo para a Previdência ao longo de tantos anos
de trabalho.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Constituinte Raimundo Bezerra, para encaminhar
contrariamente.

O SIR. CONSTITUINTE ANTôNlü BRITTO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) ~ Tem a pala
vra o Constituinte Antônio Britto, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO -Sr. Pre
sidente, peço um esclarecimento à Mesa e, especialmente,
à Relatoria.

Acabamos de aprovar uma emenda do Deputado Flo
riceno Paixão, que diz:

"É assegurada a aposentadoria com salário in
tegral, garantido o reajustamento para a preser
vação de seu valor real."

O entendimento da Relatoria - esta, a consulta que
faço - é no sentido de que a emenda seguinte, que agora
estamos votando, do Constituinte Vladimir Palmeira esta
belecendo a paridade, não está contida no conceito da
preservação do valor real?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) ~ Com a p,a
lavra o Sr. Relator, para responder à 'questão de ordem.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - A meu ver já está
contida na emenda, aprovada, do nobre Companheiro Flo
riceno Paixão.

O SR CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr.
Presidente; é evidente que minha questão remete - não
estou discutindo o mérito - a uma preliminar ao enca
minhamento. A Mesa tem que decidir.

Pergunto se a opinião da Relatoria é de que o que
vai ser votado já está contido no que foi votado. Estou
levantando uma preliminar sobre a questão da prejudi
cialidade.

O SR. CONSTITUINTE VLADIMIR PAL:MEIRA 
Gostaria de dizer à Relatoria, com toda boa vontade, que
seria bom que essa questão ficasse explícita, sem prejuízo
de alguma opinião. Primeiro, porque se trata de reivindi
cação explícita do movimento dos aposentados; segundo,
porque pode haver variação para cima do salário real da
classe trabalhadora. A simples preservação do valor real
da aposentadoria não garante que o trabalhador ganhe, na
aposentadoria, o equivalente ao que percebe na ativa. Neste
sentido foi feito nosso encaminhamento. É uma garantia
suplementar perfeitamente justa. Não é uma questão tão
importante para que alguém se coloque contra.

Acreditamos no Brasil. Acreditamos que a classe tra
balhadora vai ter melhorado seu padrão de vida. E se o
trabalhador da ativa melhora, o aposentado não pode ficar
prejudicado.

Desta forma, pedimos seja mantida a referência à
paridade.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não sendo
pacífico o entendimento em relação à prejudicialidade ...

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, aqui não se trata de a questão ser ou não pací
fica. Quero saber qual é a decisão da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa não
considera prejudicado.
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o SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Gosta
ria de saber as razões da Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Submeto a
matéria a votação. Se for necessário algum ajuste, o Rela
tor o fará na redação final.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALoMAo - Permita
me, Sr. Presidente.

Quero registrar e lamentar o fato de que a Liderança
.do PMDB, tem procurado introduzir na discussão, no
encaminhamento dessas propostas, uma série de tecnici
dades, de argumentos economicistas, que visam prejudicar
o encaminhamento da proposta que favorece o povo tra
balhador.

Não é possível, Sr. Presidente, que, na discussão da
capítulo da "Ordem Social", quando se busca uma solu
ção para alguns dos problemas fundamentais deste País,
sejam introduzidos argumentos falaciosos que apenas ten
tam embargar o andamento da proposta.

Peço a V. Ex.a coloque em votação a emenda sem a
utilização desses argumentos economicistas.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vamos con
tinuar o processo da votação.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, o que a liderança do PMDB está fazendo é tentar
acrescer ao texto constitucional um mínimo de bom senso,
que se expressa no seguinte: se alguém vier a receber na
aposentadoria, vencimento integral, sendo-lhe preservado
o seu valor real, e alguém da ativa receber 80%, alguém,
aposentado, haverá de receber 80%.

Trata-se, simplesmente, portanto, de, sem demagogia,
tentar assegurar um texto que, pela sua qualidade e por
seu caráter lógico, não transforme a vitória de hoje na
ilusão de amanhã. O que o PMDM esta pretendendo é
fazer com que os ganhos sejam reais, factíveis e verda
reiros. Não estamos dispostos a iludir ninguém, especial
mente os aposentados.

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

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
para esclarecimento do Plenário, gostaria que V. Ex.a re
solvesse a questão de ordem levantada pelo Constituinte
Antônio Britto.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a não
prestou atenção. Já respondi que indeferia la questão de
ordem do Constituinte Antônio Britto, para submeter a
emenda à votação. Aqueles Constituintes que acharem
que a matéria está prejudicada, votem contra, usem seu
direito de voto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Mas o papel
do Relator Sr. Presidente, é esclarecer aqueles que irão
votar. Que~emos saber, realmente, quais as razões pelas
quais o Relator acha que a emenda não está prejudica
da.

Esta foi a questão de ordem levantada pelo Consti
tuinte Antônio Britto. Peço a V. Ex.a que a atenda, pelo
menos para que haja um mínimo de respeito à opinião
do Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Nobre. Cons
trtutnte José Lins, o Relator manifestou o entendimento

de que considerava prejudicada a questão, porque a ex
pressão "valor real" compreenderia a paridade. A Mesa,
não concordando com essa interpretação, submete a pro
posta a votos. Os Srs. Constituintes qU\3 entendem estar
a emenda prejudicada votem contra. É muito simples.
Não precisamos atrasar a votação com questões de ordem
posteriores. A M€>Sa não aceítará mais questões de or
dem sobre a matéria.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - A Masa não
está atendendo à questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Parece que
V. Ex.a não está querendo aceitar a decisão da Mesa. A
questão de ordem foi levantada e por mim resolvída há
poucos instantes.

A Mesa submete a emenda a votos.
Com a palavra o nobre Constituinte Raimundo Be

zerra.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Espero, Sr. Pre

sidente, que pelo menos antes da votação a Mesa escla
reça esse ponto, que consideramos fundamental.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Constituinte Raimundo Bezerra, paria encami
nhar contra a proposta.

O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, há mais de vinte e quatro
horas as lideranças políticas com assento nesta Casa 
príncípalmente a do meu partido - procuram um con
senso em torno de matéria tão relevante, a aposentado
ria dos trabalhadores. Infelizmente, o camínho que pro
curávamos, ao apoiar a emenda do nobre Constituinte
Arnaldo Faria de Sá, não chegou la bom termo. Procurá
vamos, nesse consenso, a desindexação do salário para
cálculo da aposentadoria, pois sabemos que uma das cri
ticas hoje vigente neste País - e com razão - é a índe
xação do salário mínimo para cálculo da aposentadoria
e de outros benefícios, principalmente no que concerne
às categorias funcionais de trabalhadores. O salário mí
nima é aviltante, mas tem servido de parâmetro para
fixação do valor dos vários beneficios.

O Brasil apresenta, hoje, o menor salário mínimo do
mundo - em torno de 40 dólares -, que dificilmente virá
a ser corrigido de forma a corresponder às necessidades
mínimas de uma família normal, já que tal indexação
impede um avanço no sentido do atendimento das neces
sídades básicas do trabalhador. O que aprovamos hoje,
com a emenda do Constituinte Floriceno Paixão, é exa
tamente o que toda a Nação condena: a indexação do
salário para cálculo das aposentadorías.

Quando o Relator-adjunto, o Constituinte Almir Ga
briel, expressou sua opinião em relação à emenda, falou
com muita propriedade. Ninguém quer deixar de dar be
nefíeíos ao trabalhador; ninguém quer deixar de manter
o valor real da aposentadoria; ninguém quer contrariar
o conceito de necessidade, principalmente no que se refe
re aos aposentados, para que eles tenham uma vida dig
na, após terem trabalhado em prol da Nação e do seu
povo. Mas não podemos permanecer na irrealidade de
uma solução que certamente vaí inviabilizar as aposen
tadorias no futuro.

Queria dar meu testemunho sobre o que acontece,
por ex-emplo, em relação aos dois cargos de médico que
tenho na Previdência Social. Sou médico, por concurso,
no INPS. Fui chefe do Grupamento Pericial e estou, des
de 1959, ligado à parte médica do antigo Samdu, hoje
Imamps. Poderia aposentar-me, se quisesse, pois já te
nho tempo, mas exerço outra função e ainda não me
aposentei. Se me aposentasse hoje, receberia apenas 20
salários. Após esta emenda, posso aposentar-ma com tudo
o que recebia, ou seja, com mais de 50 salários.
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Esta emenda está, portanto, beneficiando exatamen
te a classe mais alta, a que já foi benerícíada em vida
com altos salários, e, certamente, não trará benerícíos
para o trabalhador.

O que acontece, Sr. Presidente, é que essa indexação
inviabilizará, em termos econômicos, a Previdência So
cial. :É muito normal, hoje, alegar-se que, se a Previdên
cia tem dinheiro para comprar apartamentos, terá para
pagar aposentadorias. Mas tudo tem limite. Se as apo
sentadorias chegarem a um teto maior do que o valor
do salário contribuição, que é a fonte maior de recursos
da Previdência, certamente haverá a falência do sistema,
criado paria proteger o futuro e não para Invíabílízá-lo.

Somos pela rejeição da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa

lavra, para encaminhar a favor, o Constituinte Mendes
Thame.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS MENDES
THAME - Sr. Presidente, nobres companheiros, 00 jor
nais de ontem anuncíaram que o crescimento da dívida
interna brasileira, só no mês passado, foi, em termos reais,
não nominais, de quase 6%. Ou seja, já descontada a in
flação, aumentou-se a dívida Interna em quase 6% 
exatamente 5.9%. O que isso significa? Que. num dos
mais difíceis momentos por que passa a Nação, não há,
por parte do atual Governo, qualquer preocupação em
diminuir o déficit público, em conter a inflação, que, la
partir do próximo mês, novamente atingirá níveis insu
portáveis para todos os trabalhadores e empresários bra
sileiros, enfim, para toda a Nação. Não há qualquer preo
cupação nesse sentido. E vemos, hoje, a Líderança do
PMDB tentar salvar a previdência à 'Custa dos proventos
dos aposentados.

Desde 1979, ou desde antes, temos visto os recursos
da Previdência serem alocados apenas por empresários
e trabalhadores do País. Isto porque o Governo jamais
compareceu com sua parte, obrigatória desde a lei que
criou a Previdência, eis que tais recursos sempre têm
sido desviados para finalidades que nada têm a ver com
a Previdêncta Social.

Hoje, quando estamos votando emenda que dá a todos
os trabalhadores o mesmo direito que há uma semana
conferimos ao servidor público, um nobre colega COUiSti
tuínte diz que estaríamos criando uma classe especial de
celetistas, o celetista servidor público, que teria um di
reito não conferido aos demais trabalhadores.

Ora, por uma questão de isonomia, de paridade, de
justiça, vamos estender a todos os brasileiros o que já
fixamos para os servidores públicos. Se há algum excesso,
poderemos corrigi-lo depois, em benefício de todos. Para
esta Comissão de Sistematização ser coerente, precisamos
aprovar esta emenda por grande margem de votos, da
mesmo forma como, por esmagadora maioria, aprovamos
tal benefício para os servidores públicos. Caso contrário,
estaremos discriminando todo trabalhador que não tenha
tido, na sua vida laboral, o privilégio de tornar-se um
servidor público.

Além do mais, é uma forma de corrigir as distorções,
no que se refere àqueles que já estão aposentados, pois
a Emenda Floriceno Paixão apenas as corrige com relação
aos que se irão aposentar a partir da promulgação desta
Constituição.

Era o que tinha a dizer, nobres companheiros.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra, para encaminhar a votação, contra a proposta, o
Constituinte José Costa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presiden
te, Srs. constituintes, vou até abster-me de votar esta

emenda. Minha preocupação, hoje, não é com certas cate
gorias profissionais que estão em situação privilegiada,
mas com o trabalhador que recebe o salário mínimo, com
o trabalhador que está na base da pirâmide social. Cito
um exemplo: um comandante de um "Boeíng" tem um sa
lário aproximado de 400 mil cruzados por mês. Minha dúvi
da caso ele na aposentadoria tiver direito a proventos no
mesmo valor - vamos admitir que ele contribua sobre
vinte salários mínimos - é se haverá dinheiro suficiente
para pagar àqueles que estão lá embaixo, os cidadãos
comuns, os que recebem um magro salário mínimo a fim
de que continuem recebendo sua aposentadoria,' ainda
que modesta.

Suponho .que isto não exista em nenhum país do
mundo. Imagmo que se deveria facilitar a criação de
fundos que pudessem complementar, dentro ou fora da
empresa, a aposentadoria. Nossa preocupação tem de ser
exatamente com a base, com a grande massa de contri
buintes, de assalariados. Acho que recursos extraídos da
grande massa de contribuintes, da grande massa de segu
rados é que irão ~eneficiar aqueles que, em função de
melhor remuneraçao, de melhores níveis salariais têm
melhores. condições de sobreyive~ às dificuldades da' apo
sentadoría, que, reconheço, ímplíca sempre uma redução
do padrão _de vida, seja para o trabalhador que tem boa
remuneraçao, que está nos estratos sociais mais elevados
seja para aqueles que vivem modestamente com um doi~
ou três salários mínimos. "

De modo que me abstenho de votar, Sr. Presidente e
Srs. Constituintes. Minha preocupação é exatamente com
a grande massa de contribuintes e assalariados, que even
tualmente poderá ficar prejudicada em virtude de uma
provável falta de recursos. O excesso seria destinado a
con templar aqueles que têm salários mais elevados que
dão uma contribuição maior para a Previdência. '

Eram estas as considerações que queria fazer.

O SR. CONSTITUINTE JOS:É LUIZ MAIA - Sr. Pre
sidente, gostaria de saber se vamos votar apenas a inclu
são da expressão " ... ao que recebe o trabalhador da
ativa por função equivalente".

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A emenda
acresce à que votamos antes, do Constituinte Floriceno
Paixão, depois da expressão "valor real", o seguinte: "cujo
resultado nunca será inferior ao que recebe o trabalhador
da ativa por função equivalente". De maneira que, no
seu todo, o caput do artigo ficaria com a seguinte redação:

"li: assegurada a aposentadoria com salário
integral, garantido o reajustamento para a pre
servação em caráter permanente do seu valor real,
cujo resultado nunca será inferior ao que recebe
o trabalhador da ativa por função equivalente."

O SR. CONSTITUINTE JOS:É LUIZ MAIA - Parece
me uma redundância, Excelência.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra o eminente Relator, Constituinte Almir Gabriel.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presidente
Srs. Constituintes, a emenda proposta tem a seguinte
redação:

"É ass-egurada aposentadoria com salário ínte
gral, garantido o reajustamento, para preserva
ção, em caráter permanente, do seu valor real
cujo resultado nunca será inferior ao que receba
o trabalhador da ativa por função equivalente."

Entendemos a intenção do nobre Constituinte Vladi
mir Palmeira. Todavia, queremos chamar a atencão da
Comis,são para o fato de que não haverá forma alguma
através da qual se possa estabelecer a equivalência de
função. Um mecânico que trabalha numa companhia com
tarefas de grande complexidade tem uma remuneração
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maior do que um outro que trabalha em uma oficina de
esquina. Como ficará o segundo? Qual a função equiva
lente? E a função de mecânico remunerada com valor
diferente? Qual será a base do cálculo? A questão da
paridade ficaria respondido por inteiro com a aprovação
da emenda do nobre Constituinte Floriceno Paixão.

Assim sendo, meu ponto de vista pessoal é de apelar
para o nobre Constituinte Vladimir Palmeira no sentido
de retirar a emenda, porque a questão já foi contemplada
em disposição aprovada anteriormente. Mantida a emen
da, em face da impossibilidade de estabelecer a equiva
lência de função, temos que encaminhar contra.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Cristi
na Tavares, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Paulo
Bisol, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Rodrigues Palma,
Sigmaringa Seixas, Theodoro Mendes, João Agripino,
Jorge Hage, Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Octávio
Elísio, Rose de Freitas, Vicente Bogo, Vilson Souza, Anto
níocarlos Mendes Thame, Christóvam Chiaradia, Inocên
cio Oliveira, José Santana de Vasconcellos, Mário Assad,
Annibal Barcellos, Gerson Peres, José Luiz Maia, Victor
Faccioni, Bocayuva Cunha, José Maurício, Lysâneas Ma
ciel, Francisco Rossi, Joaquim Bevilácqua, Sólon Borges
dos Reis, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sam
paio, Sotero Cunha, Haroldo Lima, Roberto Freire e Beth
Azize. Votaram NAO os seguintes Senhores Constituintes:
Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo
Cabral, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, João
Calmon, José Ignácio Ferreira, José Richa, José Serra, José
Ulísses de Oliveira, Nelson Jobim, Pimenta da Veiga, Rai
mundo Bezerra, Renato Vianna, Severo Gomes, Aécio Neves
Cunha, Daso Coimbra, Euclides Scalco, José Carlos Grecco,
José Tavares, Manuel Viana, Márcio Braga, Marcos Lima,
Michel Temer, Aloysio Chaves, Eraldo Tinoco, Francisco
Benjamim, Francisco Dornelles, Gilson Machado, José
Lins, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo
Pimentel, Sandra Cavalcanti, Furtado Leite, .Tofran Frejat,
Jonas Pinheiro, José Lourenço, Paes Landim, Antônio Car
los Konder Reis, Jarbas Passarinho, Virgílio Távora e
Adolfo Oliveira. ABSTENÇãO dos seguintes Senhores Cons
tituintes: José Costa e Alceni Guerra.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 41 Constituintes;
votaram NÃO 48 Constituintes; abstiveram-se de votar
2 Constituintes. Total: 91 votos. O Destaque foi rejeitado.

Destaque n.? 007801-87 - Emenda n.O ES
24984-3, da Sra. Beth Azize, "que modifica a alí
nea "a" do art. 265 do Substitutivo n,? 1 (art. 230,
"a", Título vm, do Substitutivo n.? 2)". (463.a vo
tação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passamos
à votação do Destaque n,v 7801, da nobre Constituinte
Beth Azize, referente à Emenda n.v 24984.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Nelson Car
neiro, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO 
Sr. Presidente, quero declarar que votei contra a Emenda
Floriceno Paixão na esperança de ver aprovada a Emen
da Vladimir Palmeira. Quando cheguei aqui para votar,
convocado pelo telefone, já havia sido encerrada a vota
ção. Mas quero deixar expresso meu voto neste momento.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte Brandão Mon
teiro.

O SR. CONSTITUINTE BRANDãO MONTEIRO 
Sr. Presidente em determinada sessão da Cl?,missáo de
Sistemati:zlação levantei aqui grave preoeupaçao relaeío-

nada com notícias de jornais, dando conta da existência
de uma "caixinha" de trinta e cinco milhões de dólares
dos industriais. Como não temos espaço de plenárío, peço
a V. Ex.a que me permíta levantar rapidamente uma ques
tão que considero grave: na mesma publicação, noticia
va-se que haviam sido alugados quatro andares do Hotel
Nacional por setenta milhões de cruzados. Não fiz aqui
nenhuma acusação a Parlamentar. Apenas solicitei aos
membros do Centro Democrático que se pronunciassem
sobre o assunto, porque as notícias vinculavam essa ques
tão da "caixinha" ao Centro Democrático.

O Sr. Constituinte Adolfo Oliveira solicitara à Assem
bléia Nacíonal oonstttuínte que apurasse tudo isso, "para
saber se o que eu estava dizendo era! verdade", conforme
suas palavras, quando não acuseí ninguém.

Sr. Presidente, o Constituinte Amaury Müller, em
insistentes questões de ordem levantadas aqui, tem soli
citado que a Assembléia Nacional Constituinte tome pro
vidências contra o Sr. Rona!1do Caiado, que tem difamado,
caluníado e injuriado a Assembléia Nacional Constituinte.
Hoje, Sil.'. Presidente, o [orna; O Globo publica, na pá
gina 8, mais uma notícia sobre esse senhor, sob o título:
"UDR realiza na Granj a do Torto o maãor leilão de gado
do mundo". Entre outras afirmativas, além de declarar
que "os produtores rurais estão de olho nos Constituin
tes", diz o Sr. Ronaldo Caiado: "Epero que o leilão renda
o suficiente para obtermos uma vitória no Congresso".

Sr. Presidente, pa:ra quem sabe interpretar, um pingo
é letra. Diz o Sr. Ronaldo Caiado que esse leilão, onde
ele pretende apurar sessenta milhões de cruzados, terá
a finalidade de tentar mudar votos na Assembléía Na
cional Constituinte em relação à reforma agrária. Há
mais de três meses vimos solicitando ao Presidente Ulys
ses Guimarães que convoque uma 'cadeia de rádio e tele
visão para explicar os trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte. Minha questão de ordem é, pois, no sentido
de que se tomem providências para apurar mais este ato,
que atinge V. Ex.a, o Presidente Ulysses Guimarães, toda
a As,sembléia e 'a nós em particular.

Esta é a questão de ordem que formulo a V. Ex.a,
como Presidente da Comissão de Sistematização, em fun
ção desse posicionamento atrevido e injurioso a todos os
Constituintes por parte do Sr. Ronaldo Caiado de Castro,

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o nobre Constituinte Joaquim Bevilacqua.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA 
Sr. Presidente, o nobre Líder do PDT, Constituinte Bran
dão Monteiro, levantou questão de ordem da mais alta
importância. O Partido Trabalhista Brasileiro já formu
lou pedido de constituição de comissão especial de inqué
rito, uma comissão místa do Congresso Nacional, para
apurar as graves colocações feitas ontem no jornal O
Globo e aqui referidas pelo Constituinte Brandão Mon
teiro.

Tive o cuidado, Sr. Presidente, no dia de hoje, de
verificar se esse cidadão havia retificado suas arírmações,
porque !poderia ter sido erro de imprensa ou uma colo
cação índevída, Mas esse cidadão não retificou essa de
claração.

Sr. Presidente, ao mesmo tempo em que estamos re
colhendo as assínaturas - e convido o Líder do PDT e
os demais companheiros a também subscreverem esse
documento - informo a V. Ex.a que o Constituinte Ro
berto Jefferson, em nome da bancada, formula, neste ins
tante, representação criminal contra o cidadão Ronaldo
Caiado. E mais, Sr. p.residente S. Ex.a está formulando
também à Receita Federal pedido de informações para
saber quanto está sendo arrecadado, para onde está indo
o dinheiro arrecadado, através desses fabulosos leilões da
UDR, porque aqui no Congresso, tenho a certeza, nenhum
Constituinte se venderá por um boi ou por uma boiada.
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o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em. nome
da Mesa 'congratulo-me com o PTB pela iniciativa que
tomou 'e 'convoco o nobre companheiro Brandão Monteiro
para fazermos uma reunião da Mesa da Comissão de Sis
tematização, a fim de reiterar ao Presidente Ulysses Gui
marães as providências que, aliás, já foram adotadas,
quanto à convocação de uma rede de rádio e televísão,
a fim de defendermos o critério, o comportamento e a
honorabílídade da Assembléia Nacional Constituinte. Es
sas providências serão adotadas pela Mesa.

Encal'eceria aos nobres companheiros que não mais
tratassem da questão política no curso da; votação, a fim
de que pudéssemos avançar na matéria que está sendo
votada.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Luiz Inácio
Lula da Silva.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA sn
VA - Sr. Presidente, desejo apenas registrar um fato
importante.

Vários companheiros do PMDB e de outras bancadas
votaram contra a paridade salarial para os aposentados.
Estranhamente há 15 dias, 'com as galerias cheías de
aposentados, c~m base em um acordo de Lideranças, in
clusive 'com a Liderança do P:MDB a cargo do comPll:
nheíro Ibsen Pinheiro, este fez um discurso extr:aordI
nárío muito aplaudido pelos aposentados, no sentãdo de
que '~ bancada do PMDB, por unanimidade, iria votar a
paridade.

Desejo registrar 'esse fato porque ao terminar o dis
curso, S. s.a disse o seguinte:

"Esse, Sr. Presidente, é um compromisso de
honra da Nova República e do PMDB, que se
sente feliz de poder participar deste ato, crere
cendo os seus votos, à unanimidade, para o que
vamos construir."

Esse discurso foi feito no dia em que aprovamos, em
tom até festivo, a paridade salarial.

Encaminho à Mesa 'essas cópias dos registros daquela
sessão da Câmara, para que sejam consignadas nos Anais
da Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Senhor
Presidente, 'a providência solicitada pelo Constituinte Luiz
Inácio Lula da; Silva é muito interessante, porque per
mitirá que conste dos anais da Casa que tipo de pro]eto
se votava e em que foro era votado e, seguramente, cons
tará também que aqui estamos reunidos, na Comissão de
sísteme.ttaação, votando o texto da nova: Constituição.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - ooncedo a
palavra ao Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEffiA - Sr.
Presidente, sras. e Srs. Constituintes, o ilustre Líder do
Partido Democrático Trabalhista citou-me nominalmente
a propósito de um pronunciamento meu, no qual eu re
clamava providências imediatas e enérgicas para esclare
cimentos dos fatos ocorridos, em desagravo à Assembléia
Nacional Constituinte. Trago apenas, aqui, minha contri
buição para que esse infeliz episódio tenha seu desfecho
natural.

Proponho que o Presidente da Assembléia Nacional
Constituinte Constituinte Ulysses Guimarães, faça uma
representaçã~ junto ao Procurador-Geral da República,
para que a Procuradoria Geral da :República a.bra um
inquérito criminal e seja apurado tudo quanto diga res
peito a esta monstruosidade que tem sido divulgada pelos
jornais e revistas.

Quando me referi ao Constituinte Brandão Monteiro,
não disse que S. Ex.a havia feito a denúncia, mas que
S. Ex.a veiculava o que estava saindo nos jornais. Com
essas declarações de hoje, da UDR, acho que o que a
Assembléia Nacional Constituinte tem a fazer é uma re
presentação ao Procurador-Geral da República, a fim de
que seja promovido um inquérito criminal, e essa gente
seja chamada a responder por essa verdadeira barbari
dade que vem ocorrendo, quando se tenta enxovalhar a
Assembléia Nacional Constituinte e diminuir o valor de
todos os que foram eleitos pela vontade popular.

Esta a sugestão concreta que trago e que encaminho
ao Presidente Ulysses Guimarães.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Comunico
ao Constituinte Adolfo Oliveira que sua sugestão será
transmitida ao Presidente da Constituinte, para que seja
feita uma reunião da Mesa desta Comissão e, em conjunto,
apreciarmos o problema político que está sendo enfocado
na Comissão.

Concedo a palavra ao Constituinte José Costa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presi
dente, trata-se realmente, de providências que não podem
tardar. Quero cumprimentar os Constituintes Joaquim
Bevilacqua, Brandão Monteiro e Adolfo Oliveira. É uma
suspeição colocada contra todos nós. E deve ser feita
urgentemente uma interpelação criminal não apenas ao
Sr. Ronaldo Caiado, mas também aos empresários que
disseram estar formando uma "caixinha" de 35 milhões
de dólares para corromper a Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Essa interpelação criminal não pode tardar. Aliás,
considero uma postura burra a do empresário que está
patrocinando essa idéia, por imaginar que assim o Ple
nário da Constituinte irá votar contra a estabilidade. Em
verdade, esse episódio está levando a Assembléia Nacional
Constituinte a um impasse, a agir com espírito de porco.

Lastimo que o empresariado brasileiro, tão compe
tente e que na sua maioria trabalha com os olhos voltados
para os superiores interesses do País, seja constituído
também por pessoas tão mesquinhas, tão apaixonadas,
que agem de forma irracional e radical. Quero dizer que,
se a Presidência da Assembléia Nacional Constituinte não
providenciar o encaminhamento da interpelação criminal,
com uma representação ao Sr. Procurador-Geral da Re
pública, na Comissão de Sistematização e no Plenário da
Constituinte não faltarão cem ou duzentas assinaturas
para fazer isso. Pessoalmente, vou esperar até o final da
semana. A partir da próxima, estarei coletando assina
turas, a fim de que o Sr. Ronaldo Caiado e os empresá
rios que fizeram referências tão desairosas à Constituinte
sejam interpelados criminalmente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A nobre
Constituinte Beth Azize acaba de encaminhar solicitação
para iniciarmos a votação de sua emenda, inclusive por
que a Presidência autorizou a ocupação das galerias por
mulheres que gostariam de assistir ao debate.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem, por se tratar de grave
questão, que diz respeito à matéria que está sendo dis
cutida. Peço a paciência de V. Ex.a e a atenção do Ple
nário.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra V. Ex.a, que disporá de 3 minutos.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, comunico à Mesa e ao
Plenário da Assembléia Nacional Constituinte que a UDR
é uma entidade de extrema direita, surgida no meu Esta
do e que está fazendo um movimento a nível nacional,
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para levantamento de recursos, na tentativa de influen
ciar os rumos da Constituinte.

Mas não era só esta a denúncia que eu queria fazer.
Lá, no meu Estado, a UDR está realizando leilões de
bois, não só levantando recursos a fim de pressionar a
Constituinte, mas, inclusive, dando a determinados ani
mais o nome do Deputado Federal Aldo Arantes. Recebi
a informação de que, em Anápolis, minha cidade natal,
alguns latifundiários de extrema direita chegaram a apon
tar suas armas para o animal que batizaram com o nome
do Deputado Aldo Arantes, matando-o, exatamente para
manifestar o caráter fascista e antidemocrático da União
Democrática Ruralista.

Por outro lado, gostaria de chamar a atenção do nobre
Líder do PL, que assumiu importante atitude em face
das denúncias de influência do poder econômico na
Assembléia Nacional Constituinte. E o último número da
revista "Veja" faz também a seguinte afirmação:

"Segundo contas feitas pelo Deputado Gui
lherme Afif Domingos' - do PL -, "sem que se
saiba com base em que critérios, o empresariado
teria uma bolada de 35 milhões de dólares para
tornar mais eretíva a defesa dos seus pontos de
vista."

Portanto, quanto à denúncia feita pelo Co~tituinte
Brandão Monteiro, até agora nao estava ~Z:VOIV1~? r:e~
nhum parlamentar, mas a partir desta matén~ da V~J!!,
está vinculado o nome de um Parl;:tn:entar. E e ne~essano
que este Parlamentar venha a público para expIlc.a: do
que se trata e qual o seu envolvimento nesta matéria,

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) .- Com a pa
lavra a Constituinte Beth Azize para snoamínhar seu Des
taque n.O 7801 que propõe a redução no tempo de a:posen
tadoria para trinta anos em favor dos homens e vínte e
cinco anos em favor das mulheres.

A SRA. CONSTITUINTE BETH AZI~E -. Obrig~da,
Sr. Presidente. Espero que desta vez eu nao seja eonvída
da, novamente, a deixar a tribuna.

Sr. Constituinte, em primeiro lugar, que:r:o ~gradecer a
gentileza e o cavalheirismo do il~stre ConstltUl~te.Nelson
Carneiro, que abriu mão do pedid<? de preferenCl3; para
sua emenda, no mesmo teor da minha, para valorizar a
emenda que representa o consenso da banc;;tda de I?u1he.
res Constituintes. Ao mesmo tempo, gostaria tambem de
agradecer a atitude do ilustr~ !J0?stituinte Lu1z Inácio
Lula da Silva, que teve gesto ídêntíco.

Toda vez que se tenta transformar a luta do traba
lhador em disposições legais, toda vez 5tu.e se tenta tran~'
formar a conquista do trabalhador brasíleíro em uma obrí
gação legal, imediatamente elevam-se as vozes daqueles
que se opõem a esta luta, argüindo que estas conqmstas
poderão provocar falências, prejuízos e ônus não só par~
a empresa privada, mas para o Estado. Ora, S!s. Con~tl'
tuíntes, o ilustre Relator-Adjunto, Senador Almll: GabrIel,
disse, esta manhã, que a Previdência Social foi ~r1ad~ para
ajudar os trabalhadores de baixa renda. A aflTIz:açao de
S. Ex.a contrapõe-se ao argumento daqueles que ínvestem
contra as reivindicações que estão sendo atendidas a par
tir de propostas inseridas no texto constitucional.

Pois é exatamente isto que queremos reafirmar: a Pre
vidência foi criada para atender ao trabalhador de baixa
renda. Não é novidade alguma V. Ex.a dizer que muito
mais da metade dos trabalhadores brasileiros recebe ape
nas um salário mínimo. E os tecnocratas insistem em re
petir cálculos atuariais, em usar uma linguagem técnica
para fazer a seguinte índagação: ~uem vai paga~ ~odas
estas conquistas? Quem VaI pagar Isto, Srs. constítutntes,
é quem sempre pagou: o povo brasileiro. A Previdência
Social vive da contribuição e do salário dos trabalhadores
brasileiros.

Quando nós, as mulheres desta Constituinte, eneam
pamos a luta para inserir no texto constitucional dísposí
tivo que reduz para 25 anos o tempo de serviço para apo
sentadoria da mulher - e queremos também diminuir o
tempo de trabalho do homem para trinta anos - não
estamos pregando discriminação. Exatamente porque que
remos direitos iguais é que desejamos a aposentadoria da
mulher aos vinte e cinco anos e a do homem aos trinta
E por que queremos a aposentadoria da mulher antecipa
da em cinco anos em relação à do homem? Já foi cantado
e decantado de todas as formas que a mulher merece apo
sentar-se com menos tempo de trabalho exatamente por
trabalhar mais. Ela exerce dupla jornada - e a grande
maioria, uma tripla jornada - pelos deveres que tem
em casa, com a família, com o marido e filhos.

Não vejo nisso um ato de discriminação. Esta emen
da tanto é boa, justa e valiosa, que proposta no mesmo
sentido já havia sido inserida, no 1.0 Substitutivo, pelo
ilustre Relator Bernardo Cabral, que assumiu, publica
mente, com as mulheres brasileiras, o compromisso de
fixar a aposentadoria por tempo de trabalho para todas
as categorias profissionais em vinte e cinco anos.

Há poucos dias, este mesmo Plenário aprovou a apo
sentadoria das professoras aos vinte e cinco anos, com
vencimentos integrais. (Palmas) Não vejo por que discri
minar as mulheres de todas as demais categorias profis
sionais. Elas têm as mesmas obrigações e os mesmos de
veres para com o País, para com sua família e para com
o próprio povo brasileiro. (Palmas nas galerias)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên
cia deseja ponderar que admitiu o ingresso de mulheres
nas galerias, atendendo à solicitação da Constituinte Beth
Azize, sob a condição de não se manifestarem. Do contrá
rio, seremos obrigados a tomar as devidas providências.

A SRA. CONSTITUINTE BETH AZIZE - Portanto,
Srs. Constituintes, não há por que afirmar-se freqüente
mente que a Previdência Social vai falir, vai à bancarrota.
por ter que pagar aposentadorias com prazo antecipado.
O que leva a Previdência Social a este País à bancarrota
é a má aplicação dos recursos públicos (palmas) e, sobre
tudo, a má gestão do dinheiro do trabalhador, o qual, na
maioria das vezes, é empregado para beneficiar grupos ou
o próprio Governo, ao invés de favorecer o próprio tra
balhador. (Palmas)

Peço, pois, a todos os Srs. Constituintes que dêem
uma demonstração de grandeza, valorizando o trabalho
da mulher brasileira. Estamos aqui não apenas para re
presentar a mulher, mas todo o povo brasileiro. E as mu
lheres deste País ficarão agradecidas aos Constituintes de
1987 por aprovarem a emenda que diminui o tempo para
aposentadoria do homem e da mulher.

Concluindo, Sr. Presidente, quero apenas fazer um
lembrete. Hoje é sexta-feira, 13. Não sei se aqueles que
votarem contra esta emenda poderão chegar em casa em
paz. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Para enca
minhar contra, concedo a palavra ao eminente Oonstítuín
te Egídio Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, ilustres membros da Comissão de Siste
matização, estou protegido em contra a emeaça da Cons
tituinte Beth Azize. Em 13 de março de 1969 fui cassado.
Naquela época não tinha como ganhar dinheiro para so
breviver. Lutava como um desesperado, porque tive a co
ragem de ficar em meu país e em minha cidade, enfren
tando a ditadura em sua fase mais violenta. No dia 13 de
agosto, uma sexta-feira, como hoje, eu fazia uma ligação
telefônica na tentativa de conseguir um cliente, e caí, par
tindo a pena. Se tiver de parti-la novamente hoje, sexta
feira, dia 13 de novembro, suportarei o sofrimento, mas
não posso admitir, guardando silêncio, que estejamos a
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transformar esta Constituição num texto de legislação or
dinária específica, sujeito a constantes modificações. Por
que estabelecer aposentadoria, pela Previdência, aos 30
anos para o homem e aos 25 para a mulher, quando hoje a
previsão de vida do brasileiro é muito maior do que há
dez ou vinte anos? Por que as mulheres, que tanto querem
a igualdade - e têm o direito de reclamar essa igualdade
- querem privilégios? Por que as mulheres querem apo
sentar-se aos 25 anos, quando uma mulher de 40 ou 45
anos é jovem, é capaz de trabalhar e produzir, é bela e
eficiente? Não podemos transformar esta Carta em lei or
dinária, sujeita aos embates da evolução social. Aqui te
mos alcançado muitas conquistas, belos mecanismos e a
garantia da modernização do Estado brasileiro. Não nos
vamos perder na concessão de direitos que são importan
tes e fundamentais para os trabalhadores, mas que não
podem constar deste documento, sob pena de inviabilizar
esta Constituição e a modernização deste País.

Estarei disposto, como sempre estive, a ir para as
praças públicas colocar meu destemor e minha coragem
em favor das reivindicações dos trabalhadores, das mulhe
res, mas não estou disposto a fazer concessões nesta hora,
quando estamos edificando o futuro. Não podemos ser
demagógicos, não nos devemos impressionar com discursos
e partir para a solução de momento, a mais fácil. O povo
que nos mandou para esta Casa pediu-nos senso de res
ponsabilidade, coragem, precisão e perspectiva do futuro.

Sou contra a emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa
deseja informar ao Plenário que a emenda da Constituinte
Beth Azize tem o apoio de suas companheiras de repre
sentação aqui nesta Casa. São co-autoras da emenda as
Constituintes Rose de Freitas, Anna Maria Rattes, Abigail
Feitosa. Raquel Capiberibe, Wilma Maia e outras Sras.
Constituintes com assento no Congresso Nacional.

Tem a palavra a nobre Constituinte Rose de Freitas.

A SRA CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente'Srs. Constituintes, nesta Assembléia, especifi
camente ~os trabalhos da Comissão de Sistematização,
temos ouvido com muita freqüência, todas as vezes em
que aqui se aprova qualquer emenda que vise garantir aos
trabalhadores, no âmbito social, alguns dos seus pelejados
e sacrificados direitos, que vamos conviver com um golpe.
Nas matérias referentes aos aposentados, às mulheres, aos
trabalhadores, na questão da economia, ou do orçamento,
ou dos tributos, enfim, em tudo, disseram-nos que está
vamos preparando este País para um golpe.

Parece-me que o maior golpe que se dá em um país
como este, mobilizado, consciente, responsável e que tem
hoje o maior momento de sua História, neste momento
constitucional, é fazer aquilo que até há pouco tempo a
imprensa dizia que não faríamos: permitir que se construa
aquilo que o nobre Relator Bernardo Cabral, insistente
mente, pela sua inteligência, pelo seu caráter, pela ~ua
coerência, tentou fazer mesmo diante de todas as pressoes
com que conviveu, ou seja, elaborar uma Constituição que
reflita os anseios dessa sociedade moderna, democrática,
participativa e responsável.

Permito-me discordar do ilustre companheiro, Cons
tituinte Egídio Fereira Lima. Não estamos aqui tentando
fazer um texto de legislação ordinária que amanhã pudés
semos facilmente modificar. Estamos tentando garantir
aquilo que, em todo o processo político deste País, não
conseguimos nas Constituições anteriores.

Quando S. Ex.a assumiu esta tribuna - com o bri
lhantismo de sempre, assím como outros ilustres parla
mentares com assento nesta Casa - o fez, antes de mais
nada, na condição de filho, gerado no ventre de uma mu
lher. Não admitir isso seria reconhecer ser um simples

bebê de proveta. Reconhecer esses princípios de igualdade,
Sr. Presidente, Constituinte Fernando Henrique Cardoso,
é reconhecer também que há um pasado longo, e tão pró
ximo, para o qual contribuímos efetiva, social, política e
economicamente, sem nunca termos visto neste País o
registro deses príneípíos de igualdade. Agora queremos
seja reconhecida essa igualdade, porque a mulher desem
penha uma dupla jornada de trabalho. Ninguém sabe do
sacrifício que aqui fazemos para sermos Constituintes, eis
que realizamos mais de uma jornada de trabalho, pois
saimos deste plenário para ser mães, esposas, e administra
dores do lar.

As mulheres não querem estabelecer o principio da
desigualdade, mas fazer jus à sua própria história. Quere
mos que seja reconhecida a importância de seu papel social
e político.

Sr. Presidente, Sr. as e Srs. Constituintes, o nobre Rela
tor-Geral, que aqui está, acolheu publicamente - não num
momento de emoção, mas num momento histórico para
nós, mulheres, principalmente para nós, Constituintes, que
o apoiamos em sua Relatoria - a emenda dispondo sobre
aposentadoria aos 25 anos para a mulher e aos 30 para o
homem. S. Ex.a tinha a intenção de colocar no 2.° Substi
tutivo essa reivindicação da mulher, que é de nível nacio
nal, e não pôde fazê-lo. Vou relatar, neste momento, o
porquê.

Um Vice-Líder do PMDB na Constituinte entendeu,
com outras Lideranças não consideradas extremamente
progressistas em determinados momentos da luta política
desta Casa, que isso não deveria ser feito, por ser, na sua
opinião, algo demagógico, irresponsável e, sobretudo, em
sua opinião, porque sacrificaria por demais a economia
do País. Não entendo como um partido como o PMDB, no
qual milito, e que sempre defendeu a luta da mulher, reco
nhecendo-a publicamente, no momento em que temos o
direito de esperar que esse partido se coloque ao nosso
lado possa voltar-se contra uma reivindicação histórica
como esta. E quero dizer, peemedebista que sou - até
então - que o pensamento que S. Ex.a, o nobre Relator,
deverá expor publicamente é o de apoiar essa justa reivin
dicação.

É mais do que justo que, neste momento, o Plenário
desta Comissão faça justiça à luta da mulher, não só por
uma questão de princípio, mas por ser uma questão social
e humana, que importa, inclusive em nossa realização
enquanto seres humanos. Queremos conquistar esse direito
agora, na Sistematização. Que a Comissão reconheça o
principio fundamental da igualdade, mas que o faça histo
ricamente. Enquanto não se restabelecer essa diferença,
não se redefinirão os papéis do homem e da mulher, não
se redistribuirão essas funções e não se diminuirá a so
brecarga que paira sobre o homem e sobre a mulher.

Queremos hoje que seja aprovado, Sr. Presidente, o
limite de 25 anos para a mulher e de 30 anos para os
homens. Não estaremos sendo contraditórios ou incoeren
tes, mas, simplemente, exercendo o sagrado direito de fazer
justiça a essas mulheres que hoje representam mais da
metade da população e que têm sido colocadas à margem
do processo de desenvolvimento do Pais, sem o reconhe
cimento do seu valor político, social e econômico.

Peço o apoio do Constituinte Egidio Ferreira Lima.
Peço a S. Ex.a que reveja sua posição. Gostaria de pedir
aos nobres Pares desta Casa e ao ilustre Presidente desta
sessão, o Constituinte Fernando Henrique Cardoso, que
nos permita prestar justa homenagem a um dos homens
mais feministas desta Casa, a um dos Constituintes mais
ilustres que. conheci, um dos políticos mais sérios que
aprendi a respeitar e que considero um mestre na política.
Trata-se daquele que sempre militou pela causa da mulher,
a ela dedicando-se integralmente, sem se importar com
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críticas por parte da imprensa em determinados momen
tos, o grande Senador e Constituinte Nelson Carneiro, que
abriu mão do privilégio de aqui defender a sua emenda,
para dar a palavra às mulheres.

Durante o pronunciamento da Sr.a Rose de
Freitas, o Sr. Aluízio Campos, Primeiro-Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da Presidência que é ocupa
da pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso, Quarto
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O tempo de V. Ex.a está esgotado.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE FREITAS - Sr.
Presidente, até pela causa por que assomamos à tribuna
teríamos o direito de falar por esta e outras sessões, mais,
mas eu me restrinjo ao tempo que V. Ex.a regimentalmente
me permite, dizendo o seguinte: ou será agora ou nunca
mais. Façam justiça à luta da mulher! (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Para encaminhar contra, tem a palavra o Constituinte
Celso Dourado.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente, Sras. e srs. Constituintes, vale la pena uma re
flexão sobre o passado.

A tragédia grega, sabemos, surgiu quando da deca
dência da filosofia grega, das instituições políticas e do
próprio ser humano, como ser integral que luta, que tem
iambição e que pretende realizar-se através dos seus pró
prios esforços, do seu trabalho, da sua fé, da sua crença
e da sua esperança. sóroeíes escreveu a tragédia grega
para responder a uma crise existencial dia Grécia Antiga.

Quando um povo perde sua ambição, sua fé no futu
ro e seu desejo de crescer, realizar e construir, estã em
decadência. E o nosso é um povo jovem, que ainda tem
uma longa história a escrever. E é desagradável, nesta
hora, estarmos mais preocupados com um menor tempo
de trabalho, com aposentadorias facilitadas, com toda a
sorte da benefícios que garantam o lazer, o descanso, o
não fazer nada, o dolce farniente.

Sr. Presidente, não estamos aqui discriminando as
mulheres. Muito ao contrário, sou daqueles que fazem
questão de garantir, na teoria e na prática, que os di
reítos sejam iguais, que o respeito seja mútuo, que a alian
ça do casal deve ter responsabilidades iguais. Tenho qua
se 35 anos de trabalho e 34 anos de contribuição para a
Previdência; minha esposa, mais de 30 anos de trabalho.
Ainda nos consideramos um casal jovem. Não queremos
parar, mas ir em frente.

Aqui não estamos tratando da discriminação da mu
lher. Acho muito justo que a mulher seja aposentada aos
3D anos e o homem aos 35. Que mude de trabalho, de ati
vidade, mas que continue sua disposição de luta, de rea
lização, de transformação e de adequação do meio am
biente em benefício de todos nós.

Sr. Presidente, estamos aprovando questões de inte
resse dos trabalhadores, e esta generalízação de aposen
tadoria aos 25 anos e do homem aos 30 anos não benefi
dia os trabalhadores humildes deste País, não beneficia
las mulheres trabalhadoras, mas exatamente aqueles que
já têm até o privilégio de começar a trabalhar cedo. Nes
te Pais muitos não se aposentaram aos 50 anos, porque
não tiveram nem o prívílégío de ter trabalhado aos 16, 18
ou 20 anos e só começaram la trabalhar de maneira regu
lar, contribuindo para a Previdência, bem mais tarde.

Essa generalização não beneficia, repito, a grande
massa de margínafízados deste País. Investe-se no pre
paro de uma jovem inteligente e competente para ser
professora; Ela começa bem cedo a estudar e se forma,
hoj e, aos 20 ou 21 anos. Aos 40 ou 45, porém, completa
seus 25 anos de contribuição e se aposenta como profes-

SOl' de nível superior ou como técnico de setores decisivos
para o futuro deste País.

Sr. Presidente, aos 40 anos o ser humano tem muita
força, muita beleza. disposição e competência para reali
zar e contribuir para o desenvolvimento do País. Por que
1i~ar uma aposentadoria aos 25 anos para a mulher e aos
30 para o homem? Não posso aceitar isso.

Creio no futuro do Brasil e tenho a ambição de ver
este povo escrevendo sua História com alegria, disposi
ção, coragem ª trabalho.

Muito obrigado. (palmas).

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para um esclarecimento de vo
tação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SE. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, tanto quanto entendi, a emenda ora posta em
votação não é a que estabelecerá direitos pana as mulhe
res em relação aos que os homens têm, em termos de
aposentadoria.

O texto do Relator Bernardo Cabral já estabelece,
com justiça, essa dístínçâo, ao falar em 30 e 35 anos. Em
conseqüêneba, salvo se eu estiver equivocado - por isso
faço a solicitação de esclarecimento ao Relator - o que
aqui se está discutindo é um tema que não incorpora ape
nas a questão das mulheres, mas, sim, dos brasileiros em
geral. Quanto tempo deve-se trabalhar piara obter apo
sentadoria, salvo os casos já ressalvados pelo texto?

E, aí, eu gostaria de fazer uma ponderação, para
obter o esclareeímento.

Em primeiro lugar, esta Comissão, com absoluta jus
tiça, assegura direitos específicos a dois tipos d·a compa
nheiras, mulheres brasileiras. que vinham sendo histo
ricamente discriminadas. De um lado, as donas-de-casa:
de outro, a empregada doméstica, Segundo, a partir de
hoje, mantida a votação da Comissão de Sistematização,
todo aposentado receberá proventos baseados no salário
integral e corrigidos pelo valor real.

Será, Sr. Presidente, a menos que esteja equivocado,
QU3 não estamos - e aqui recordo a cidade onde nasci,
ao lado do Uruguai - construindo um país de jubilados
e levando o Brasil ao mesmo fim do país dos jub\ilados?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
"Jubilado" quer dizer aposentado. Como gaúcho, V. Ex.a
pensa que todos os brasileiros falam o espanhol, nobre
Constituinte Antônio Britto.

Srs. Constituintes, a emenda que está sendo votada
é a que, efetivamente, como caracterizou o Constituinte
Antônio Britto, reduz o tempo de serviço para a conces
são de aposentadoria para homens e mulheres em 5 anos,
ou seja, 25 anos de serviço para as mulheres e 30 anos
para os homens.

Esta, a emenda que está sendo votada. Com a pala
vra o R-elator, para opinar sobre a matéria.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, antes de passar a palavra ao nobre
Constituinte Almir Gabriel, Relator, encarregado desta
matéria na Comissão de Sistematização, quero declarar
que meu voto pessoal é "sim". (PaImas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Relator Almir Gabriel.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presidente,
srs, Constituintes, gostaria de fazer uma observação des
pretensiosa, mas importante para reflexão dos Srs. Cons
tituintes.
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Antes de trabalharmos no relatório sobre o Capítulo
"Da Ordem Social", analisamos informes sobre a situação
do Brasil e de outros países, com vistas a ter uma posição
técnico-científica, ética ,e politíca sobre o assunto. Tive
mos o 'cuidado, com vistas a expressar aqui nosso ponto
de vista, de conseguir dados fundamentais, a fim de in
formar todos os nossos companheiros Constituintes e
para que possamos tomar decisões que engrandeçam a
oonstítuinte.

Ainda há pouco, certamente numa situação equivo
cada, aprovamos um texto constituional que na prática
resultará em se dizer, lá fora, que respaldamos a aposen
tadoria dos "marajás". (Palmas) Garantimos 'exatamen
te que ·a aposentadoria será coneedída em função do
salário integral e não em função de uma condição básica
para a Previdência Social, isto é, O' número de eontríbul
ções feitas e o valor dessas contribuições à Previdência.
Agora estamos enfrentando um momento da maior im
portância. A eminente Constituinte Beth Azize propõe a
redução do tempo de serviço para 30 anos, para o homem,
e 25, para a mulher. Não se diz que são 30 anos de con
tribuição, mas, sim, 30 anos, de trabalho. Isto significa
que uma pessoa que esteja numa atividade qualquer e
que possa comprovar que estava trabalhando, mesmo que
não tenha contribuído para a Previdência Social, terá
acesso à aposentadoria aos 30 anos, quando homem, e
aos 25 anos, quando mulher. Há, no entanto, alguns dados
importantes para levarmos em conta.

Companheiros Constituintes, há 35 anos a expectati
va de vida no Nordeste era de aproximadamente 42 anos
de idade; hoje, ali, a expectativa de vida se situa em
torno de 57 a 59 anos de idade. No Sul e Sudeste, essa
'expectativa, que era de 48 -e 52 anos, subiu, agora, para
67 anos. Se fizermos uma análise sobre as expectativas
de vida, vamos verificar que o elemento significativo, que
divide a população, é ,a remuneracão de cada pessoa.
Quem ganha menos de três salários mínimos - os po
bres, os miseráveis do País - vive menos, não ultrapassa
os 57 anos. Na medida 'em que as pessoas ultrapassam
57 anos, adquirem uma esperança de vida, quer no Nor
deste, quer no Norte, quer no Sul, quer no Sudeste, quer
no Centro-Oeste, a-cima de 67 anos.

O que acontece em relação à questão homem e mu
lher? Em 1970, a esperança de vida de uma mulher que
tivesse 45 anos era de mais 28 anos. No período de 1980
a 1985, essa expectativa é de mais de 30 MlOS. O que está
sendo proposto neste momento? Que a mulher contribua
durante 25 anos com 8,5% do seu salário e receba du
rante 30 anos 100% do seu salário. Quem vai pagar isso?
O trabalhador que ganha um, dois e três salários, aquele
que está em situação de miséria! Não o que ganha mais,
já que este terá, sem dúvida alguma, condição de acesso
à aposentadoria, porque tem esperança de vida pasa isto.

Meus companheíeros, a Previdência Social é o segu
ro do trabalhador. Ela não é o Itaú ou o Bradesco, que
são seguros privados. Ela é, sem dúvida alguma, a grande
seguradora do trabalhador. E, se levarmos essa segura
dora à falência, estaremos dando razão a quem, lá fora,
diz que a Constituinte não assume as responsabilidades
devidas, onerando o Pais ao decidir a respeito do aten
dimento de determinadas necessidades sociais.

A aposentadoria não pode ser tomada 'em função de
dados de tempo. Dos 147 países do mundo, apenas o Bra
sil, o Egito, o Equador, o Iraque, a Itália, o Kwait e o
Líbano concedem aposentadoria por tempo de serviço.
Nos demais, a aposentadoria está relacionada ao sistema
contributivo, isto é, tomando como base o número de
contribuições. A matemática é igual, quer o país seja de
senvolvido, quer subdesenvolvido. O cálculo atuarial é igual
para todos, ricos ou pobres.

Precisamos ter serenidade, postura equânime, equilí
brio para verificar que o que está sendo proposto, isto é,

redução de 35 para 30 ,e de 30 para 25 anos, - o tempo
de trabalho como elemento de referência para o acesso
à aposentadoria - pode ser o fim da Previdência Social,
'O que pode resultar num grande 'e extraordinário serviço
para o Bradeseo, para o Itaú e outras seguradoras pri
vadas. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Hemique Oardoso) _
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Manuel Viana.

O SR. CONSTITUINTE MANUEL VIANA - Sr. Pre
sidente, acredito que 'esta emenda já foi votada no arti
go 44, em que se diz que a mulher servidora pública será
aposentada aos 30 anos de trabalho. Não há dois tipos
de mulheres: as servidoras públicas e as outras. Todos
são iguais perante a lei.

Esta emenda, a meu ver, está prejudicada, porque o
assunto já foi votado ,e aprovado :pela Comissão de Siste
matização.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Se a emenda aprovada tivesse sido esta, acho que Vossa
Excelência teria razão. Mas foi votada outra emenda re
lativa ao servidor público.

O SR. CONSTITUINTE MANUEL VIANA - Entendo
ter sido aprovada a apos-entadoria aos 30 anos de tra
balho para a mulher. Se esta emenda for aprovada, pre
judicará a que já foi acolhida.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrlque Cardoso)
- Lembraría a V. Ex.a que aprovamos uma emenda que
diz respeito ao magistério trata-se de outro tipo de apo
sentadoria.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SÁ
Peço a palavra para contraditar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Tem a palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SÁ
Acho que o que aprovamos diz respeito às mulheres fun
cionárias públicas. Mas temos de contemplar todas as
mulheres - as celetistas e as demais. Se ficarmos apenas
com o texto do art. 44, só as mulheres funcionárias pú
blicas terão esse direito. Precisamos aprovar essa emen
da, a fim de que todas as mulheres tenham a mesma
prerrogativa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.as não precisam sangrar em saúde, porque a Mesa
já decidiu a este respeito.

O SR. CONSTITUINTE JOS:ÉJ LINS - Sr. Presidente,
peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
O Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva está há algum
tempo pedindo para falar, pela ordem. Concederei a pa
lavra a V. Ex.a em seguida.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
- Perguntaria ao nobre Relator de onde é que foram
retirados os dados de que a esperança de vida no Nordeste
é de 57 anos e de que no Sul é de 67 anos. Os dados elo
IBGE são outros: exatamente sete anos menos do que as
médias citada por S. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Constituinte Almir Gabriel, aqui há uma questão de or
dem. Vou interpretá-la, a fim de permitir um esclareci
mento a respeito de qual é o dado fidedigno se o de
V. Ex.a ou o do IBGE, citado pelo Constituinte L~iz Inácio
Lula da Silva.

Peço ao Sr. Constituinte Almir Gabriel que responda
a esta questão técnica.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - O livro citado
é "Brasil 2000", de Hélio Jaguaribe.
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Está respondido. Os dados deste livro são mais recentes
do que os do IBGE. (Risos)

O Constituinte José Lins pede a palavra, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,

foi referido há pouco que a emenda sobre a aposentadoría
da mulher funcionária pública já foi votada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Já respondi a esta questão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Poderia V. Ex.a

prestar õutro esclarecimento?
Pelo que entendi, se aprovarmos este novo texto, es

taremos revogando o já aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Não. A meu ver, esta matéria é especifica, enquanto a
outra é uma norma mais geral. Assim, estamos colocando
os brasileiros e brasileiras em diferentes categorias.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Então, V. Ex.a
confirma que serão mantidas os 30 anos para as funcio
nárias públicas e as que não forem servidoras públicas
passarão a aposentar-se aos 25 anos? :É o entendimento
de V. Ex.a?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Meu entendimento é o de que vamos ter dois regimes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Vamos ter dois
regimes: um para as mulheres do Serviço Público e outro,
para aquelas que não trabalham no Serviço Público. Acho
que V. Ex.a esclareceu bem ao Plenário.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Exatamente.

Em votação a emenda, com parecer contrário do R.e
lator.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Bernardo Cabral, Car
los Mosconi, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Paulo
Bisol, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Paulo Ramos,
Rodrigues Palma, Bígmarínga Seixas, Theodoro Mendes,
Chagas Rodrigues, Jorge Hage, Miro Teixeira, Octávio
Elisio, Rose de Freitas, Vicente Bogo, Antoniocarlos Men
des Thame, Sandra Cavalcanti, Annibal Barcellos, Jofran
Frejat, Jonas Pinheiro, Victor Faccioni, Brandão Mon
teiro, José Mauricio, Bocayuva Cunha, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da
Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Haroldo
Lima, Roberto Freire e Beth Azize. Votaram NÃO os se
guintes Senhores Constituintes: Almir Gabriel, Aluízio
Campos, Antônio Britto, Artur da Távola, Carlos Sant'
Anna, Celso Dourado, Egidio Ferreira Lima, Fernando
Henrique Cardoso, Fernando Lyra, João Calmon, José
Ignácio Ferreira, José Richa. José Serra, Oswaldo Lima
Filho, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Virgildásio
de Senna, Aécio Neves Cunha, Antonio Mariz, João Agri
pino, José Costa, José Tavares, Manuel Vianna, Marcos
Lima, Nelson Wedekin, Roberto Brant, Vilson Souza, Al
ceni Guerra, Aloysio Chaves, Eraldo Tinoco, Francisco
Benjamim, Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira, José
Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís Edu
ardo, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo
Pimentel, Enoc Vieira, Furtado Leite, Paes Landim, An
tônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas Passari
nho, José Luiz Maia, Adylson Motta e Sotero Cunha. Abs
tíveram-se de votar os seguintes Senhores Constituintes:
Renato Vianna e José Thomaz Nonô.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 37 Cons
tituintes; votaram NãO 50 Constituintes; abstiveram-se

de votar 2 Constituintes. Total: 89 votos. O Destaque foi
rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Antes de encerrar a sessão e talvez abusando da condição
de estar eventualmente na Presidência, quero esclarecer
meu prezado amigo, o Constituinte Fernando Santana, a
respeito de indagação hoje feita sobre objetivo usado por
mim, relativamente a emenda de sua autoria e aprovada
por nós.

Em primeiro lugar, votei favoravelmente à emenda;
em segundo, fiz uma declaração no Senado, ontem à
noite - uma reflexão - ao tentar justificar o que é
justificável, o voto do Senador Albano Franco. E dei as
razões pelas quais me parece que esta Casa deve refletir
sobre a matéria, dada a importância do tema. Aliás, quan
to a esse tema, que apaixonou tantos no passado - e
aqui foi referida a memória de meu pai, um dos generais
do petróleo - devo dizer que fui expulso da universidade,
entre outras razões, por ter sido tesoureiro do Centro de
Defesa do Petróleo. Portanto, não só meu pai, mas eu
também estava envolvido nessa luta.

Queria apenas dizer que, hoje, algumas reivindicações
são especificas, utópicas e anacrônicas, e me parece que
deveríamos ter uma reflexão sobre isso, para não pen
sarmos que estamos fazendo um grande avanço, quando,
na verdade, estamos apenas criando uma dificuldade para
outros avanços mais importantes.

Estou aberto para uma reflexão, mas jamais faria a
grosseria de qualificar, primeiro a mim mesmo e, depois,
muito menos meus companheiro de exílio, a quem muito
prezo. o Con;tituinte Fernando Santana. Então, se alguma
coisa foi dita por mim, está sem aspas, não foi nesse
sentido. Apresento, pois, minhas escusas por antecipação.

v - SUSPENSÃO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique .Cardoso)
A Presidência vai suspender os trabalhos, convocando os
Senhores Constituintes para a continuação da presente
reunião, hoje, 13-11-87, às 15 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 13 DE NOVEMBRO DE 1987 (2)

Presidência dos Srs.: Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice·
Presidente; e Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Pre·
sidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião. Com a pa
lavra o Constituinte Floriceno Paixão.

II - COMUNICAÇõES

Do Sr. Constituinte Floriceno Paixão:

O SR. CONSTITUINTE FLüRICENO PAIXAO - Sr.
Presidente, ainda sob forte emoção, em virtude da votação
ocorrida na parte da manhã, ocupo a tribuna para esclare
cer algumas dúvidas surgidas em relação à expressão "sa
lário integral".

É óbvio que a emenda deixou de receber muitos votos
favoráveis em virtude dessa dúvida que ainda paira no ar.
Para esclarecer o assunto, quero comunícar que minha
intenção não foi, absolutamente, como dizem por ai, pro
teger "marajás". Sabe V. Ex.a , Sr. Presidente Jarbas Pas
sarinho - aliás, um dos mais eficientes Ministros que a
Previdência Social já teve - que eu nunca teria feito esta
emenda para proteger alguém que não o trabalhador, no
tadamente o de baixa renda.
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Assim sendo reservo-me o direito - e declaro isto
alto e bom som ~ de elaborar emenda com outra redação,
para a segunda discussão do projeto, conforme me permi
te o Regimento Interno, para esclarecer melhor o assunto.

Muitos colegas e, inclusive, jornalistas estão em dúvi
da sobre o que vai representar, na prática, a aplicação des
se dispositivo. É claro que se entende como "salário inte
gral" o salário-de-contribuição integral. Hoje, o teto má
ximo de contribuição para a Previdência Social é de vinte
salários mínimos. Ninguém, por esse instituto, pode ganhar
mais de vinte salários mínimos, embora, na prática, exis
tam salários muito superiores a esse teto. Então, a Previ
dência Social, de acordo com lei votada pelo Congresso,
estabelece um teto de contribuição, e sobre esse teto é
que são concedidas as aposentadorias.

Para considerar salário integral louvei-me em expres
são contida no art. 165, item XX, da Constituição, que diz:
" . .. salário integral para aposentadoria do professor par
ticular". Portanto, a Previdência Social sempre se reserva
o direito de conceder salários segundo a lei e de acordo
com o teto de contribuição, assim como a aposentadoria
da mulher aos trinta anos com salário integral.

Louvei-me, pois, no texto da atual Constituição para
formular minha emenda.

De modo que, Sr. Presidente, faço esta comunicação
apenas para lamentar o fato de muitos Srs. Constituintes
terem votado contra a emenda por desconhecerem meu
pensamento real. Dou-lhes razão, pois, de fato, o tema
pode gerar dúvidas, e os jornais talvez digam que estou
protegendo "marajás". Não se trata disso, ao contrário,
haja vista que fiz uma indagação à Mesa sobre a possí
bilidade de, através dos Srs. Relatores, acrescentar-se a
expressão "salário-de-contribuição integral". Mas a Mesa
não pôde fazê-lo, em face da norma regimental.

Era a comunicação que queria fazer a V. Ex.a, Sr.
Presidente, para que não paire dúvida a respeito do assun
to.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pess~al
mente devo dizer que interpretei como V. Ex. Inclusive
sabem'os que mesmo os vinte salários !?íni~os só serão
recebidos a partir do ano 2003. porque fOI a lei de 1973 que
estabeleceu a duração para 30 anos.

Concedo a palavra ao Constituinte Nelson Carneiro,
pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente fui um dos que não acompanharam o destaque
do nobre 'Constituinte Floriceno Paixão, exa.tamente por
que não havia essa explicação. Se tivesse havulp o esclare
cimento que S. Ex.a acaba de prestar. eu t~rla vota;do a
favor de sua emenda. Diante da redação, fuí compelido a
votar contra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pois não.

UI - ORDEM DO DIA

VOTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
TíTULO VIII (continuação)

Destaque n,? 004576·87 - Emenda n,v ES·32854-9.
do Sr. Francisco Rossi, com co-autería de: Luiz
Gushiken e Floriceno Paixão "que modifica are
dacão da alínea "a" do artigo 265 do Substitutivo 1
(artigo 230, "a", Título VIII, do Substitutivo 2)"
(464.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
mesa requerimento de preferência para votação do De~
taqu~ n.o 4576, de autoria do Constituinte Francisco RossI.

Os que estão de acordo, permaneçam como se encon-
tram. (Pausa)

Preferência concedida.
Com a palavra o Constituinte Francisco Rossi.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Sr.

Presidente, é evidente que ainda não há quorum para vo
tar matéria. Solicito, pois, a V. Ex.a que acione a cam
painha durante alguns minutos, a fim de conseguirmos
número para a votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - As cam
painhas estão sendo acionadas há bastante tempo, mas
determinei que continuassem a sê-lo.

Proponho seja iniciada a discussão da matéria e, en
quanto isso, completar-se-á o quorum para votação. Caso
contrário, a proposta de V. Ex.a não será prejudicada: vol
tarei a acionar as campainhas e esperarei o quorum legal.

Tem V. Ex.a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Sr.

Presidente, caros colegas, pela manhã, a alínea a ficou com
a seguinte redação:

"É assegurada a aposentadoria após trinta e
cinco anos de trabalho para o homem e trinta para
a mulher."

Oferecemos a co-autoria de nossa emenda ao nobre
Constituinte Luiz Gushiken, que, após um acordo de lide
ranças, proporcionou sua inclusão nesta discussão. Nela
propomos seja facultado ao homem, nos termos da lei,
aposentadoria proporcional aos trinta anos de trabalho.
A redação ficaria assim:

"a) é assegurada a aposentadoria após trinta
e cinco anos de trabalho para o homem e trinta
para a mulher, facultado ao homem requerer, nos
termos da lei, aposentadoria proporcional aos
trinta anos."

Sr. Presidente, nobres Constituintes, entendemos ser
da maior importância a aprovação desta emenda. Nós,
que trabalhamos há tanto tempo pelos direitos do traba
lhador, já conseguimos extraordinários avanços. Por exem
plo, votamos a estabilidade no emprego, o pagamento da
hora extra em dobro, a licença-gestante de 120 dias para
a mulher trabalhadora e, hoje pela manhã, a aposenta
doria integral. Entendem()s que este é o momento para
caminharmos um pouco mais e consagrarmos, a nível de
princípio constitucional, aquilo que já existe na legisla
ção ordinária.

Desde 1923, uma sucessão de leis e decretos tem esten
dido ao homem a possibilidade de requerer aposentadoria
proporcional aos trinta anos de trabalho. Sabemos que
para alguns políticos a palavra trabalhador é quase uma
abstração, é um vocábulo que enriquece apenas os dis
cursos políticos em praças públicas. No entanto, passadas
as eleições, vitorioso o candidato, muitas vezes os com
promissos ficam esquecidos.

É aos Constituintes que honram os compromissos
assumidos em praças públicas, aos que se preocupam em
compartilhar dos sonhos, dos desejos e esperanças dos
trabalhadores, que depositam essas mesmas esperanças
na urna sagrada da democracia, é a esses Constituintes
que faço um apelo no sentido de aprovarmos esta emenda
de largo alcance, que consagrará, a nível de princípio
constitucional, repito, aquilo que já existe na legislação
ordinária.

Sr. Presidente, caros companheiros, é a exposição que
fazemos desta emenda, singela, mas que, sem dúvida algu
ma, significará, se aprovada, um grande avanço e uma
vitória do trabalhador brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Luiz Gushiken.
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o SR. OONSTITUINTE LUIZ GUSHIKEN - Sr. Pre
sidente, colegas Oonstituintes, subo a esta tribuna a pedi
do das duas centrais sindicais - a OUT e a OGT - mais
preocupado em dar uma explicação sobre o assunto do
que em fazer um discurso com a veemência que normal
mente marca aqueles que aqui comparecem. No nosso
entendimento e no das centrais sindicais, a não inserção
desse dispositivo no relatório do Oonstituinte Bernardo
Oabral se deu muito mais por motivos de equívoco do
que por uma ação deliberada. A rigor essa emenda não
acrescenta absolutamente nada em matéria de legislação
previdenciária. Entretanto, se na Oonstituição não for
consubstanelada a emenda que ora defendo, de dupla
autoria - minha e do Deputado Francisco Rossi -, have
rá lesão de direitos para toda a classe trabalhadora.

Estas as razões que estão a exigir uma explicação
sobre esse assunto.

Desde 1923, já no Governo Arthur Bernardes, as cate
gorias profissionais vêm conseguindo aposentadoria pro
porcional após trinta anos de trabalho. Atualmente, exce
ção feita aos servidores públicos e às categorias profissio
nais que têm aposentadoria especial, o conjunto da classe
trabalhadora tem este direito. Assim, quando o trabalhador
completa esse tempo de serviço tem duas opções: ou con
tinua trabalhando, e nesse caso recebe um abono per
manência, ou opta por aposentadoria proporcional, o que
significa receber parte dos proventos como aposentado.

Srs. Oonstituintes, defendemos a inclusão dessa emen
da, que espero seja aprovada, sob pena de prejudicarmos
direitos existentes há mais de meio século para a classe
trabalhadora. Espero que depois destas explicações não
haja objeção alguma por parte do Relator e daqueles que
têm um mínimo de conhecimento de legislação previden
ciária, Vamos pelo menos respeitar os direitos dos tra
balhadores.

Muito obrigado.
O SR. OONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presiden

te, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem

V. EX,a a palavra.

O SR. OONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presiden
te, eu me permitiria, mais do que solicitar, fazer um
esclarecimento de como estou considerando esta proposta
e tentar esclarecer o assunto para o conjunto do Plenário,
eis que muitas pessoas têm perguntado sobre seu signi
ficado.

Hoje, pela legislação atual, é possível a 1.!-m ~raJ:lalha
dor cuio limite de tempo para aposentadoria e trmta e
cin~o anos de trabalho, aposentar-se aos trinta anos pro
porcionalmente ou seja, com proventos inferiores aos que
teria, caso se 'aposentasse aos trinta e cÍJ:;co a??s de
trabalho. Pois bem, na forma em que esta radígído o
artigo, fica excluída esta possibilidade dAe ~posentaç1oria
parcial. Se não constasse, no texto, reterêneía a períodos
de aposentadoria, não haveria problema. Mas passa a
haver problema no momento em que ~ele con~tam díver
sos limites de tempo para aposentadoria. Se nao se expli
car a possibilidade da aposentadoria parcial aos trinta
anos, isto estará automaticamente vedado pela Oons
tituição.

A meu ver, trata-se de explicação importante, pois
esse fato me leva, inclusive, a apoiar a proposta. Do con
trário, haverá um retrocesso com relação à situação atual.
(Palmas)

Sr. Presidente, abusando da boa vontade de V. Ex.a,
gostaria, ainda, de prestar um esclarecimento a respeito
das observações do Oonstituinte Floriceno Paixão quanto
ao artigo que se votou hoje pela manhã.

Encaminhei contra a emenda do Oonstituinte Flori
cena Paixão precisamente porque estabelecia que as apo-

sentadorías seriam equivalentes ao salário integral. Não
discuti a intenção de S. Ex.a, que sabia ser a de referir-se
a salário de contribuição e não a salário integral, mas
no texto ficou a expressão "salário integral". Desta forma,
se alguém ganha quinhentos mil cruzados, ao aposentar
se ganhará os mesmos quinhentos mil cruzados.

Louvo, portanto, o Oonstituinte Floriceno Paixão pela
intenção, que poderá transformar-se em realidade, de
corrigir essa distorção quando da apreciação pelo Plenário.
Não estou dizendo que o Regimento não o permite, mas
S. Ex.a dá uma demonstração de grandeza e de boa
vontade.

Na emenda do Constituinte Floriceno Paixão, tal como
está redigida, o provento fixado para a aposentadoria
será o salário do último mês. Sei que S. Ex.a está cons
ciente de que isso poderia provocar distorções o que
fez com que me opusesse à sua proposta - as quais,
porém, poderão ser corrigidas.

Volto à idéia inicial de que a emenda apresentada
pelo Oonstituin~e F'rancísco Rossi deve ser aprovada, pois,
a meu ver, corrige um problema que ocorreria fatalmente,
na medida em que, na Oonstituição, discriminamos os
anos de serviço. As pessoas que pudessem aposentar-se
hoje com trinta anos de serviço, facultativa e propor
cionalmente, perderiam esse direito. Seria um retrocesso.

Por isso, acho que deveríamos apoiar a emenda.

O SR. OONSTITUINTE NELSON OARNEIRO - Peço
a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE lJarbas Passarinho) _ Tem
V. Ex.a a palavra, pela ordem.

O SR. OONSTITUINTE NELSON OARNEIRO _
Sr. presidente, o destaque do Oonstltuínte Francisco Rossi
refer~-se apenas à aposentadoria proporcional, nos termos
da .1eI, para o homem, aos trinta anos. Estaríamos, pois,
deliberando apenas sobre um dos sexos, o masculino.

Por isso, Sr. presidente, ao dar meu apoío e meu voto
à. emenda Francisco Rossi, nos termos em que está redí
gída, submeto a V. Ex.a requerimento no sentido de que
face à aprovação desta emenda, que acredito inevitável'
sejam aditadas aos termos desse destaque a expressã~
" ... e aos vinte e cinco lanos, para a mulher". Isto por
que a mulher se aposenta, com todos Os vencimentos aos
trinta anos. '

Assim, faremos justiça não só aos homens, mas às mu
lheres, neste dia 13, sexta-feira, aqui invocado pela no
bre Oonstituinte Beth Azize.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) _ Nobre
Oonstituinte, V. Ex.a está partindo de um pressuposto que
p:ode ser equivocado. Se me permite, apesar da pouca prá
ti.ca que tenho, comparada 'com a imensa de V. Ex.a, su
giro que V. Ex.a se precate quanto a isso e deixe para o
momento oportuno la índãcação. Vamos votar a emenda
agora, e pode ser que não seja aprovada. O melhor é
aguardar até o enunciado da proposta de V. Ex.a

<? SR. OONSTITUINTE NELSON OARNEIRO - Sr.
Presidente, por isso mesmo não a entreguei a V. Ex.a;
apenas a lindiquei.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarínho) - com a
palavra o Sr. Relator, Oonstituinte Almir Gabriel.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presidente
Sns. Constituintes, consideramos que a emenda propostá
pode ser aprovada, desde que o Plenário tenha conscíên
ela da necessidade de outras medidas complementares
para ref<:rço da Previdência Social ·e da própria seguri
dade socíal. Uma delas será, sem dúvida, a possibilidade
da criação de prevídêncía social complementar dentro da
previdência pública, o que permitirá resguardar o equi
líbrio de todo o sistema. Há, inclusive uma emenda nes-
ta direção. '
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Desde que seja possível obter um acordo, um consen
so, no sentido da criação dessa previdência social com
plementar dentro do sistema, somos favoráveis à emen
da e, igualmente, à proposta feita pelo eminente Consti
tuinte Ne1son Carneiro, que também dispõe sobre a apo
sentadoria proporcional à mulher. Nosso voto é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos
passar à votação.

(procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio
Britto, Bernardo Cabral, Carlos Mos,coni, Cristina Tava
res, Egídio Ferreira Lima, Fernando Henrique Cardoso,
Haroldo Sabóia, João Calmon, José Serra, José Ulisses de
Oliveira, Manoel Moreira, Nelson Carneíro, Oswaldo Lima
Filho, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Renato Vianna,
Rodrigues Palma, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Aécio
Neves Cunha, Antonio Mariz, Daso Coimbra, Délio Braz,
Euclides Scalco, JOl'ge Hage, José Costa, José Tavares, Ma
nuel Viana, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Vicente Bogo,
Vilson Souza, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prie
to, Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Inocêncio Olivei
ra, José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos, José
Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar corrêa,
Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Annibal Barcellos, Jo
fran Frejat, Jonas Pinheiro, José Lourenço, Valmir Cam
pelo, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson
Peres, Jlarbas Passarinho, Victor Facdoni, José Maurício,
Iysâneas Maciel, Carlos Cardinal, Francisco Rossi, Gasto
ní Righi, Joaquim Bevilácqua, Luiz Inácio Lula da Silva,
Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Sotero Cunha,
Aldo Arantes, Roberto Freire e Antonio Fartas. Votaram
NÃO os seguintes aenhores Constituintes: José Richa e
Aloysio Chaves.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 72 Constituintes;
votaram NÃO 2 Constituintes. Total: 74 votos. O Destaque
foi aprovado.

Destaque n.a 001415-87 - Emenda n.a lP
09397-0, do Sr. Nelson Carneiro, "que modifica
as letras "b" e "c" do art. 356, do Projeto (art.
230, "a", Título VIII, do Substitutivo 2)". (465.a
votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
Mesa requerimento de preferência para la emenda refe
rida no Destaque n.o 1415, de autoria do Constituinte
Nelson Carneiro. Em votação. Os que estiverem de acordo
permaneçam como se encontram. (Pausa)

Preferência concedida.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, tive conhecimento, há pouco, de que no início
da sessão desta tarde o ilustre Constituinte do Rio Gran
de do Sul Floriceno Paixão, aditou aos Anais desta Casa
a interpretação que ele, autor da emenda, dá eo texto
que submeteu a votos, no sentido de que a aposentadoria
se dará por salário integral, tendo em vista o texto esta
belecido por contribuição, ou seja, a contribuição efeti
vamente realizada.

Faço este registro apenas para constar nos Anais' d~s
ta Casa, por uma questão de [ustíça, que se tor~a, então,
curiosamente vitoriosa a tese derrotada na sessao matu
tina de hoje, durante a qual sustentamos o entendímen
to que afinal prevaleceu.

Agradeço a generosidade de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Aviso
à Casa que, em relação ao destaque a ser defendido pelo
Constituinte Nelson Carneiro .há uma alteração, face à
aprovação da emenda anterior. Assim sendo, o destaque
de S. Ex.a fica reduzido à expressão "... e aos vinte e
cinco anos para a mulher". Isto significa que, tendo sido
por nós aprovada a aposentadoria proporcional paria os
homens aos trinta anos de serviço, S. Ex.a pretende ago
ra que estedamos o mesmo tratamento para as mulheres,
concedendo-lhes a aposentadoria proporcional aos vinte
e cinco anos.

Concedo a palavra, então, ao Constituinte Nelson Car
neiro.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, em 1967, quando da vota
ção da Constituição, consegui que as mulheres tivessem
aposentadoria integral aos 30 anos. Infelizmente, hoje,
a emenda aqui defendida pela nobre Constituinte Beth
Azize foi rejeitada. Mas 'agora, Srs. Constituintes, é hora
de completar, de fazer justiça às mulheres que trabalham.

Já aprovamos a Emenda Francisco Rossi, que asse
gura ao homem requerer, nos termos da lei, aposenta
doria proporcional aos trinta anos de serviço. A minha
emenda faz justiça às mulheres que trabalham e conclui
dizendo: " ... e aos 25 anos para a mulher". :É um ato
de justiça que a Assembléia Nacional Constituinte fará.

Neste momento, desejo prestar homenagem ao ilustre
Presidente eventual desta sessão, pois, quando Ministro
da Previdência e Assistência Social, o Constituinte Jar
bas Passarínho já deferira alguns pedidos de aposenta
doria para a mulher aos vinte e cinco anos de serviço
com salários proporcionais.

De modo que, já tendo o prévio parecer favorável do
eminente Constituinte Almir Gabriel - portanto, da
Relatoria - espero que com a mesma unanimidade seja
aprovada, neste momento, a emenda que estende o mesmo
benefício à mulher. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, de acordo com o que firmamos na
votação passada, achamos que a emenda do Constituinte
Nelson Carneiro completa a do nobre Constituínte Fran
cisco Rossi. De maneira que também encaminhamos favo
ravelmente à emenda do Constituinte Nelson Carneiro.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Antônio Britto, Artur da
Távola, Carlos Mosconi, Cristina Tavares, Fernando Hen
rique Cardoso, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João
Calmon, José Fogaça, José Richa, José Ulisses de Oliveira,
Mário Lima, Nelson Carneiro, Paulo Ramos, Renato Vian
na, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas,
Aécio Neves Cunha, Antonio Mariz, Chagas Rodrigus, Dé
lio Braz, Euclides Scalco, Jorge Hage, José Costa, José
Tavares, Manuel Viana, Nelson Wedekin, Octávio Elísio,
Vicente Bogo, Vilson Souza, Ziza Valadares, Antoniocarlos
Mendes Thame, Christovam Chiaradia, Eraldo Tinoco,
Francisco Benjamim, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José
Lins, José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô,
Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar corrêa, Paulo Pimentel,
Ricardo Fiuza, Annibal Barcellos, Jofran Frejat, Jonas
Pinheiro, José Lourenço, Paes Landim, Valmir Campelo,
Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres,
Jarbas Passarinho, Adylson Motta, Victor Faccioni, José
Maurício, Lysâneas Maciel, Bocayuva Cunha, Gastone
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Righit, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio,
Adolfo Oliveira, Sotero Cunha, Aldo Arantes, Roberto
Freire, Beth Azize, Antonio Farias e Francisco Rossi. Vo
taram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Egídio
Ferreira Lima. Absteve-se de votar o Senhor Constituinte
Aloysio Chaves.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 73 Cons
tituintes; votou NÃO 1 Constituinte; Absteve-se de votar
1 Constituinte. Total: 75 votos. O Destaque foi aprovado.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n.> 1415-87, o Sr. .Jarbas Passarinho,
Terceiro-Vice-Presidente, deixa a cadeira da pre
sidência, que é ocupada pelo Sr. Fernando Henri
que Cardoso, Quarto-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos agora à votação do requerimento de preferência
para o Destaque n.> 3706, de autoria do Constituinte Vi
cente Bago, referente à Emenda n.? 23242, que diz res
peito ao teto de idade para a aposentadoria.

Em votação. (Pausa)
Aprovada a preferência.

Tendo sido aprovado o pedido, concedo a palavra ao
Constituinte Vicente Bogo.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, peço a atenção de
V. Ex.as para o objetivo desta emenda, dada a importân
cia que tem, ao garantir direitos, especialmente para os
trabalhadores no campo. Nela proponho alteração da letra
c do art. 230, segundo o qual a aposentadoria lhes é con
cedida aos 65 anos de idade. O texto passaria a ter a
seguinte redação:

"A aposentadoria será concedida" - confor
me o caput - "por velhice, aos 55 anos de idade,
às mulheres e, aos 60 anos, aos homens."

As razões pelas quais apresentamos essa emenda pren
dem-se à aprovação, pela Comissão de Sistematização, do
art. 9.0 do projeto, referente ao produtor rural e ao pes
cador que exercem atividades em regime de economia
familiar. Farão eles jus à aposentadoria de um salário
mínimo, mediante a contribuição de uma alíquota des
contada sobre o que comercializam.

Portanto, aqui não há, para o produtor rural, en
quadramento igual ao do trabalhador que é empregado.
Como estamos estabelecendo, no caso de empregado, apo
sentadoria aos trinta anos de trabalho, para a mulher,
e aos trinta e cinco, para o homem - exceto os profes
sores, quando exercerem atividade em sala de aula, que
serão aposentados aos vinte e cinco anos de exercícío da
profissão - gostaria de demonstrar, rapidamente, o alcan
ce desta medida.

Quem trabalha na atividade rural, não sendo empre
gado - portanto, não estando enquadrado na contagem
de tempo de serviço - inicia sua atividade, normalmente,
aos doze, quinze ou, na hipótese mais avançada, aos vinte
anos. Como na seção referente à Previdência Social prevê
se que a aposentadoria será concedida a quem participar
do sistema contributivo - só pode aposentar-se, confor
me essas normas, quem contribuiu para a Previdência
Social -, devemos concluir que quem trabalha na ativi
dade rural em regime de economia familiar, descontando
sobre o que vende - é o caso do pescador artesanal 
contribui durante toda a vida, ou seja, durante quarenta
ou cinqüenta anos, sem considerar que também durante
esse periodo exerce atividade. Portanto, na prática, ele
trabalha o dobro do tempo exigido daqueles que têm ati
vidade assalariada por tempo de serviço.

Em conseqüência dessa demonstração, nossa proposta
se consubstancia no seguinte.

Hoje o trabalhador rural não assalariado, em regime
de economia familiar, apenas faz jus a meio salário mí
nimo de aposentadoria, aos sessenta e cinco anos de
idade, após, em média, quase 50 anos de serviço na ativi
dade rural. Sua esposa, no entanto, está excluída de qual
quer amparo, em termos de seguridade, a não ser no que
se refere ao recebimento de pensão, no caso de faleci
mento do marido.

Srs. Constituintes, não podemos permitir a manuten
ção dessa injustiça no campo, onde quem trabalha e con
tribui durante 40 ou 50 anos para a Previdência não faz
jus a um benefício que deveria existir, pelo menos, a
partir de idade um pouco inferior, já que as condições
de trabalho, nessa atividade, já estão bastante diminuídas.

li: nesse sentido que requeiro a análise de nossa emen
da, por parte dos Srs. Constituintes e do Relator. Quere
mos garantir à mulher trabalhadora rural não-assalaria
da, a que trabalha na roça, na pesca ou em outra ativi
dade, ou mesmo à esposa de parceiro, meeiro ou arren
datária, aposentadoria no valor de um salário mínimo,
conforme previsto no art. 9.°, aos 55 anos de idade, já
que não há como comprovar seu tempo de serviço 
ela não bate ponto, não está numa empresa - e, ao ho
mem, aos 60 anos de idade.

Creio que, aprovando esta emenda, faremos justiça
aos milhares de homens e mulheres trabalhadores no
campo, hoje desassistidos quanto à seguridade socíal.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Constituinte José Tavares, para uma
questão àe ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: TAVARES - Consulto
o nobre Relator, para, inclusive, orientar o meu voto.

O Constituinte Vicente Bogo pretende, através da sua
emenda alterar a letra c do art. 230, que estabelece 65
anos d~ idade para aposentadoria, mas não esclarece se
é para o trabalhador do campo ou para o urbano. No
espírito da sua defesa, S. Ex.a deixa claro que se preo
cupa - esta tem sido a sua tônica, aliás, louvável - com
o trabalhador rural. Mas a emenda não é expressa nesse
sentido. Apesar de estar muito claro no texto - S. Ex.a
defende com muita ênfase o trabalhador rural -, pergunto
se pretende reduzir o limite de idade para aposentadoria
do trabalhador rural, com o que concordo, ou se a medida
é genérica, atingindo qualquer tipo de trabalhador.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Informo a V. Ex.a que o sentido da emenda é genérico. A
argumentação é em favor do trabalhador rural, mas o
benefício atinge a todos.

Concedo a palavra ao Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, esta Comissão, de ontem para
hoje, avançou no sentido do atendimento das maiores as
pirações da sociedade brasileira, com relação à aposen
tadoria. Acabamos de conceder aposentadoria integral,
com reajuste e com paridade - uma conquista no nosso
tempo, que já vem muito tarde. O Brasil, com mais de 100
anos de independência, só agora se enquadrou na realidade
universal das aposentadorias, fazendo aos trabalhadores
justiça social.

A emenda do eminente Constituinte Vicente Bago, no
entanto, assemelha-se mais a um paternalismo de Estado
do que a um avanço social. Não é possível entender que
um cidadão, aos 55 anos de idade, mereça do Estado essa
proteção antecipada. A aposentadoria também tem um
conceito, ou seja, é concedida para atender às necessidades
do homem, no momento em que este alcança, pelo decurso



Janeiro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta·feira 27 2191

do tempo e volume de trabalho, o cansaço físico e mental.
Nesse momento ele se socorre da sua proteção. Mas, con
ceder aposentadoria aos 55 anos de idade é avanç~r demais
nas conquistas sociais. :Ê até subestimar a capaCld~de dos
trabalhadores brasileiros, antecipando a sua velhice.

Acho a redação desta emenda um insulto aos cida
dãos de 55 anos que, por exemplo, estão sentados nes~a

Assembléia Nacional Constituinte, pois cientificamente nao
se pode considerar velho um homem desta idade.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Não se
trata, aqui, do homem de 55 anos, mas da mulher.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Ora, Sr.
Presidente, a mulher, pelas estatísticas, vive mais do que
o homem. Também é um insulto à mulher, sobretudo
hoje. A mulher que se cuida, que se trata, com 55 anos
é jovem ainda, capaz, útil à sociedade e, conseqüente
mente, útil ao País. (Apupos nas galerias)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Advirto as galerias que, a prosseguirem ~om manifesta
ções farei evacuar o local. Peço aos convidados que per
man~çam sem qualquer manifestação de aplauso ou de
vaia. E digo mais: nao havera segunda advertêneía, Have
rá suspensão da sessão e evacuação das galerias.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente um famoso francês já dizia que Deus colocou a
cabeça'acima do coração para que a inteligência humana
domine os baixos ímpetos da irracionalidade. E digo aos
cidadãos que vieram à Assembléia Nacional Constituinte
assistir a este debate de parlamentares democratas que o
apupo não me atemoriza, porque, como democrata, defen
do este ponto de vista em prol dos interesses do meu
País. Não queremos mulheres vadias, ociosas ou prosti
tuídas neste País, que precisa de mão-de-obra para o
trabalho, que precisa desenvolver-se no campo econômico
e social.

Sr Presidente a emenda do nobre Constituinte Vi
cente Bago é pate:natista, é um convite à vadiação, ao ir
real' é um atentado aos nossos princípios democráticos.
Que' homens e mulheres novas, com 55,anos, saiam de ~uas
casas e vão trabalhar, para que o PaIS possa progredir e
dar melhores dias aos seus filhos, à sua sociedade.

Com essas palavras, Sr. Presidente, peço aos meus
colegas que votem contra a emenda do Sr. Constituinte
Vicente Bogo, por ser a expressão do paternalismo do
Estado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra, pela ordem, à Sr.a Constituinte Beth
Azize.

A SRA. CONSTITUINTE BETH AZIZE - Sr. Presi
dente, o ilustre Constituinte Gerson Peres te~ todo. o
direito de encaminhar contr~ a eJ?enda que esta. em dis:
cussão e votação. Agora - e preCISO que se diga IStO aqui
- as galerias deste plenário estão cheias de. mul?eres, de
senhoras e o Constituinte Gerson Peres fOI ml;uto gros
seiro ao chamar de vadias as mulheres que queiram apo
sentar-se aos 55 anos. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando I!enrique C~rdoso) 
Mais uma vez peço às galerias que nao se manifestem.

A SR.a CONSTITUINTE BETH AZIZE - Sr. Presi
dente, o motivo desta minha reclamação é apenas para qu~

V. Ex.a apresente nossas desculpas as mulh~re.s que ar
estão, nas galerias, pela grosseria que o Oonstítuínte Ger
son Peres acaba de cometer.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Nobre Constituinte Beth Azize, sabe V. Ex.a. que esta Pre
sidência considera que política deve ser feita em moldes
civilizados e com cortesia. Acredito que o Constituinte

Gerson Peres não teve a inteção de concretizar o que fez,
e dou oportunidade a S. Ex.a para que se explique melhor,
a fim de não ficar mal perante a opinião pública.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, quero dizer à minha querida colega Beth Azize,
por quem tenho profundo respeito, que eu absolutamente
chamaria as mulheres de vadias, porque assim estaria
ofendendo, inclusive, minha própria mãe. Tenho minha
cabeça no lugar. O que houve, Sr. Presidente, é que fui
insultado e provocado por algumas mulheres das galerias,
que não representam as mulheres brasileiras. Fui apupado,
e quando um cidadão é atingido, tem um mínimo de direi
to, que é o de defender-se.

Usei o direito da compensação do apupo porque, na
realidade, defendo uma tese - e acho que os colegas vão
aprová-la - em defesa dos interesses maiores do País.
Não quis insultar as mulheres. Mínha intenção não foi
atingi-las, absolutamente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
V. Ex.a já disse que não queria insultar, mesmo porque,
caso houvesse qualquer insulto, a Mesa providenciaria
para que fosse retirado dos Anais.

Tem a palavra, pela ordem, o Constituinte Vicente
Bago.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Sr. Pre
sidente, a resistência à nossa emenda, pelo que tenho
notado, dá-se em razão de estender a garantia de apo
sentadoria, aos 55 anos de idade, para a mulher, e aos
60 anos, para o homem, também aos trabalhadores urba
nos. Ocorre que há uma tendência de que esta seja garan
tida apenas a quem trabalha na atividade rural. Existe,
porém, uma emenda composta, a do Constituinte Jonas
Pinheiro, emendada pela do Constituinte Victor Faccioni
e articulada conosco, que tenta sanar isso, mantendo essa
aposentadoria apenas para quem exerce atividade rural.

Portanto, em favor dessa outra emenda, e para evitar
que haja problemas de entendimento, retiro a minha.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Louvo a atitude de V. Ex.a, sempre muito compreensivo.
Tenho certeza de que, agindo assim, V. Ex.a facilita a
aprovação da emenda que deseja ver aprovada.

Destaque n.o 003686-87 - Emenda n.o ES
28142-9, do Sr. Arnaldo Faria de Sá, co-autoria:
Floriceno Paixão, "que acrescenta artigo ao Título
IX, Capitulo 11, Seção 11, do Substitutivo n.o 1
(art. 230, Título vm, do Substitutivo n.O 2)".
(466.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Há sobre a mesa pedido de preferência para o Destaque
n.o 3686, relativo à Emenda n.v 28142, do Constituinte
Arnaldo Faria de Sá, versando sobre matéria semelhante.

Peço aos que estão de acordo com a preferência que
permaneçam como estão. (Pausa)

Aprovada a preferência.

Tendo sido aprovada a preferência, dou a palavra ao
Constituinte Arnaldo Faria de Sá, para que faça a defesa
da emenda.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SA _
Sr. Presidente, Srs. Relatores e Srs. Constituintes, mem
bros da Comissão de Sistematização, atualmente o homem
se aposenta aos 65 anos de idade e a mulher aos 60 anos
de idade. No entanto, no relatório do ilustre Relator Ber
nardo Cabral, o art. 229 contempla apenas a aposenta
doria aos 65 anos de idade, de forma geral. Entendemos
que deve haver diferenciação, ficando o limite de 65 anos
de idade apenas para homens, e que as mulheres possam
aposentar-se, como hoje, aos 60 anos de idade, já que



2192 Quarta·felra 27 DIARIO DA ASSEMBLISIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

na aposentadoria por tempo de serviço há um diferencial
de 5 anos, ou seja, aposenta-se o homem aos 35 anos de
tempo de serviço e a mulher aos 30 anos.

Quanto ao abono de permanência, foi aprovada aqui,
neste Plenário, emenda do Constituinte Francisco Rossi,
que permite a aposentadoria aos 30 anos de forma parcial,
proporcional, também secundada pela do Constituinte
Nelson Carneiro, que faculta à mulher a aposentadoria
aos 25 anos.

Pelo princípio da igualdade, da isonomia, achamos
que esta emenda deve ser acolhida pela Relatoria e, pos
teriormente, acompanhada por todos os membros da
Comissão de Sistematização, para assegurar à mulher o
direito de aposentar-se aos 60 anos de idade. É praxe,
em nossa sociedade, admitir-se sempre que os benefícios
à mulher sejam concedidos em período inferior ao dos
homens. Assim, apenas mantemos o que já existe atual
mente, não criando qualquer novidade.

Esta a minha argumentação. Espero contar com o
apoio de todos os companheiros.

O SR. CONSTITUINTE :r!lLIEL RODRIGUES - Pela
ordem, Sr. Presidente. Em face do que acabamos de ouvir
de nosso ilustre companheiro, e como há, de nossa auto
ria, a Emenda n.> ES-23463-3, ainda não apreciada, que
trata do mesmo assunto, concedendo aposentadoria, aos
60 anos, para a mulher e, aos 65 anos, para o homem,
nós a retiramos em favor da proposição do Constituinte
Arnaldo Faria de Sá.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Presidência agradece o gesto de V. Ex.a

Tem a palavra o Constituinte Aluízio Campos, que
falará contra a emenda.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente Srs. Constituintes, em seu pronunciamento, na
sessão da manhã a respeito da emenda modificativa da
alinea a do art. 230, o eminente Constituinte Almir Ga
briel falando pela Relatoria, fez magnífica exposição a
resp~ito da elevacão da média de vida do brasileiro.
S. Ex.a mostrou qiie o desenvolvimento da ciên..cia 1?ioló
gíca, o desenvolvimento científico em geral, nao so nos
países desenvolvidos como nos subdesenvolvidos, faz com
que essa média sej a cada vez mais elevada. Por isso,
temos uma emenda a ser analisada ao final da votação
da matéria contida no acordo de Lideranças, mandando
exatamente suprimir a alínea c do :=trt.. 230. Isto, .P.9T

acharmos que a aposentadoria por velhice e uma condição
imposta àqueles que gostariam de continuar trabalhando,
por estarem em plena capacidade para desenvolver suas
atividades profissionais. Muitas vezes, o acúmulo de expe
riências justifica a utilização desse conhecimento para o
melhor desempenho de determinadas atividades. Nesta
Comissão mesmo temos, além do meu próprio exemplo,
o da atuação pertinaz do Presidente Afonso Arinos e do
Constituinte Nelson Carneiro. Temos entre 70 e 80 anos,
mas estamos no pleno exercício de nossas atividades,
eis que assim nos permitem nossas faculdades físicas e
mentais.

Sr. Presidente, não se justifica, pois, límítar na Cons
tituição a idade para aposentadoria por velhice, que pode
acontecer em casos episódicos de invalidez, quando a
pessoa estiver esclerosada, sem condições de participar de
atividades econômicas ou intelectuais. Neste caso, a inva
lidez justificará sua aposentadoria. Digo isto porque tenho
colegas, no Banco do .Brasil, que ficam peregrínando pelo
Serviço Médico, depoís de aposentados, a cata de uma
justificativa, por se sentirem infelizes com. a aposenta
doria, depois de certo tempo, e que gostariam de con
tinuar a trabalhar.

Não devemos impor à velhice a pena da aposentadoria
por tempo de serviço. É um item que deve ser eliminado

do texto constitucional. Por isso, manifesto-me - e con
voco todos os nobres Constituintes a fazerem o mesmo 
contra a emenda do eminente Constituinte Arnaldo Fa
ria de Sá.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Já tendo falado um Constituinte a favor e outro contra,
cencedo a palavra ao Relator, para que opine a respeito
da matéria.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, a posição da Relatoria é a favor da
emenda do Constituinte Arnaldo Faria de Sá.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com o parecer da Relataria a favor, passamos à votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio
Britto, Artur da Távola, Carlos Mosconi, Celso Dourado,
Cristina Tavares, Fernando Henrique Cardoso, Fernando
Lyra, Francisco Pinto, João Calmon, José Fogaça, José
Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, Mário Lima, Nelson
Carneiro, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Renato Vian
na, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de
Senna, Aécio Neves Cunha, Antonio Mariz, Chagas Rodri
gues, Daso Coimbra, Délio Braz, Euclides Scalco, João Agri
pino, Jorge Hage, José Tavares, Manuel Viana, Marcos Lima,
Nelson Wedekín, Vicente Bogo, Ziza Valadares, Alceni
Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame,
Christóvam Chiaradia, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José
Thomaz Nonô, Mário Assad, Paulo Pimentel, Enoc Vieira,
Furtado Leite, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Valmir Cam
pelo, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson
Peres, Adylson Motta, Victor Faccioni, José Maurício, Ly
sâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Sólon Borges dos Reis, Luiz Inácio Lula da Silva,
Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Sotero Cunha,
Aldo Arantes, Roberto Freire, Jamil Haddad e Antonio
Farias. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituin
tes: Aluízio Campos, Carlos Sant'Anna, Egídio Ferreira
Lima, José Ulisses de Oliveira, Francisco Benjamim, José
Lins, Luís Eduardo, Ricardo Fiuza, Sandra Cavalcanti, José
Lourenço e Paes Landim. Absteve-se de votar o Senhor
Constituinte Eraldo Tinoco.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 70 Cons
tituintes; votaram NAO 11 Constituintes; absteve-se de vo
tar 1 Constituinte. Total: 82 votos. O Destaque foi aprovadf}.

Destaque n.O 001878-87 - Emenda 0.° lP·
17248-9, do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, "que
adita ao Título IX os arts. 333 a 370 do Projeto
de Constituição (art. 223 a 231 do Substitutivo n,"
02)."

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos agora ao Destaque n.o 1878, de autoria do Oons
tituinte Luiz Inácio Lula da Silva, relativo à Emenda n.o
17248.

Com a palavra a S. Ex.a, para defesa de sua proposta.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA SIL

VA - Sr. Presidente, minha emenda era global. ..
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

É verdade.
O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA SIL

VA - ... mas fui retirando partes e, em função de outras
emendas, ela foi diminuindo e quase sumiu. Minha emen
da previa aposentadoria aos sessenta anos para a mulher
e para o homem, sem distinção. Ora, o que foi aprovado
agora, com a emenda do Constituinte Arnaldo Faria de
Sá, já existe na lei atual, ou seja, aposentadoria aos sessen
ta e cinco anos para o homem e aos sessenta anos para
a mulher. Só terá sentido defender minha emenda agora,
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se for para estabelecer sessenta anos para todo mundo.
Gostaria de saber se isto não a prejudica, porque, caso
contrário, defenderei a aposentaõoría por velhice aos ses
senta anos para o homem e para a mulher.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, V. Ex.a tem razão,
ao dizer que sua emenda foi sendo depenada, mas ela o
foi ou por V. Ex.a, oU! por votação anterior. Aqui V. Ex.a
poderia, na alínea c, colocar: "É garantida a aposentado
ria aos sessenta anos de idade". Com isso, V. Ex.a equali
zaria homens e mulheres.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA SIL
VA - Sr. Presidente, vou defender a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Primeiramente, coloco em votação a concessão de prefe
rência para a emenda do Constituinte Luiz Inácio Lula da
Silva. (Pausa)

Aprovada a preferência.

Dou a palavra ao Constituinte Luiz Inácio Lula da
Silva.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA SIL
VA - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, a princí
pio pensei em retirar a emenda. Todavia, com as explica
ções do companheiro Relator, vou defendê-la com muito
mais força do que anteriormente. Segundo o Sr. Relator,
a média de vida do brasileiro. que ganha até três salários
mínimos é de 57 anos, no máximo; quem ganha acima de
três salários, pode chegar a sessenta e cinco anos, depeno
dendo da vida que teve durante sua mocidade.

Então, gostaria de chamar a atenção dos Constituin
tes para uma questão que não é pura e simplesmente ma
temática, mas científica.

Acabamos de aprovar, na emenda do companheiro Ar
naldo Faria de Sá, o que hoje a lei já determina, ou seja,
aposentadoria aos sessenta anos para a mulher e a<?s s7~
senta e cinco anos para o homem. Está provado, cíentíã
camente, que a mulher, inclusive, tem uma média de vida
maior do que a do homem. Como todos brigamos pela
igualdade de direitos, entendo que minha emenda é pertí
nente, levando em consideração a média de vida do povo
brasileiro, bem como o fato de que o cidadão, ao se apo
sentar, não o faz para morrer, mas para viver os últimos
anos da sua vida com o máximo de tranqüilidade. Portan
to mantenho minha proposta de aposentadoria ou seja,
se~senta anos para o homem e para a mulher, neste senti
do, gostaria de obter os votos dos companheiros Oonstí
tuintes.

O SR. CONSTITUINTE MANUEL VIANA - Peço a
palavra, Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE MANUEL VIANA - Sr. Pre
sidente, acredito que a emenda do nobre Constítuínte Luiz
Inácio Lula da Silva esteja prejudicada em razao da apro
vação da emenda do nobre Constituinte Arnaldo Faria de
Sá. Assim, não se pode colocá-la em votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem razão.

Nobre Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, houve
uma liberalidade da Mesa, ao conceder a palavra a V. Ex.a,
mas tem razão o nobre Constituinte Manuel Viana. A emen
da de V. Ex.a está prejudicada, porque houve uma votação
anterior sobre o mesmo assunto.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA SIL
VA - Sr. Presidente, gostaria de saber por que está preju
dicada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Porque houve uma votação e a emenda aprovada define
sessenta e cinco anos de idade para o homem e sessenta
para a mulher.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA SIL
VA - Sr. Presidente, minha emenda não está prejudicada,
porque, no texto do Relator, também consta sessenta e
cinco anos para o homem. Estou reduzindo o tempo refe
rido no texto do Relator. O que foi aprovado é exatamente
igual ao que está no texto do nobre Relator Bernardo Oa
depois de ouvir V. Ex.as. Mas peço que sejam breves, por
velhice. Está no texto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Darei a palavra ao Relator, como habitualmente o faço,
depois de ouvir V. Ex.as Mas peço que sejam breves, por
que os argumentos se repetirão.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Permita
me, Sr. Presidente.

A bem da verdade, houve um equívoco por parte da
Mes:a. A Mesa colocou em votação, em primeiro lugar,
emenda semelhante a outras e que fixava a aposentado
iria menor para o homem, igualando-a à fixada, pela
emenda seguinte, para la mulher, que era mais abran
gente. E era mais abrangente porque fixava uma idade
menor.

Estamos, hoje, enfrentando a mesma dificuldade que
enfrentamos 'em outras ocasiões, com relação à [ornada
de trabalho. Espero que a Mesa avalie a própria decisão,
porque, se porventura tivéssemos votado primeiro a emen
da do nobre Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, e ela
tivesse sido Tejeitada, teríamos a oportunidade de votar
a Emenda Arnaldo Faria de Sá. Uma vez votada esta,
não é justo que, por um reconhecido equívoco da Mes'a
- em situação anterior, em relação à jornada de tra
balho, ficou reconhecido que a Mesa se havia equivocado,
ao colocar em votação a jornada de trabalho de 44 horas
- percamos a oportunidade de votar emenda mais abran
gente,

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Vou responder à questão de ordem. Se V. Ex.a se desse
ao trabalho de vir à Mesa, verificaria que a emenda do
Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva, como dissemos,
foi sendo depenada. Se tal não ocorresse, sezía um subs
titutivo que teria precedência, mas não foi. Ela foi sendo
cortada e acabou resultando nisso. Não tenho meios regi
mentais piara aprovar ...

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Peço a
palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, o nobre Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva não
tem razão. O texto do Relator mantém só uma idade _
sessenta 'e eínco anos - para todos. Não faz distinção
entre sessenta e sessenta e cinco anos. Portanto, a Mesa
está certa ao julgar prejudicada a emenda, eis que apro
vamos uma que é mais abrangente - sessenta e sessenta
e cinco anos.

Assim sendo, o Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva
não tem razão ao argüir o texto para justificar sua tese.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
V. Ex.as poderão usar outros argumentos, mas acho que
vão extrapolar o Regimento.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, quero aditar um argumento à 'Conside
ração de V. Ex.a O princípio da prejudicialidade se ba
seia na manifestação da vontade. A Mesa vai oferecendo
ao Plenário manírestações votadas como excludentes. O
Plenário ainda não foi consultado sobre a possibilidade
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de se fixar em sessenta anos a idade de aposentadoria
do homem, porque a proposta veio de tal maneira que
esta hipótese, que estava na lista das alternativas, não
foi ainda submetida a votação.

Acredito que, quanto à mulher, já houve pronuncia
mento, mas, quanto ao homem, ainda não.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Gastaria muito de poder aceitar la argumentação de
V. Ex.a, mas, a menos que o Relator, a quem sempre eon
sulto, tenha opinião divergente, devo seguir as normas,
e elas são claras.

Concedo a palavra ao nobre Relator.
O SR. CONSTITUINTE JOS:Él LINS - Permita-me,

Sr. Presidente.
l!: preciso observarmos o Regimento. Quando a emen

da é substitutiva, elimina...
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Mas já resolvi a questão.

O SR. CONSTITUINTE JOS:Él LINS - Então, é pre
ciso, Sr. Presidente, que a Mesa tenha em conta a clas
sificação da emenda, para que não haja dúvida. A emenda
foi substitutiva e, uma vez substituída, caem todas as
outras,

o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Está resolvida a questão de ordem. Está prejudicada a
emenda. Não há alternativa.

Destaque n.o 004108-87 - Emenda n.o ES
21533-7, do SI'. Jofran Frejat, "que acrescenta
alínea "e" ao art. 265, do Substitutivo 1 (art. 230,
alínea "a", do Substitutivo 2)." (467.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
_ Em votação pedido de preferência para o Destaque n.?
4108, do Constituinte Jofran Frejat, relativa à Emenda
n.O 21533. Esta emenda trata de especificar, com outra
faixa de idade, a aposentadoria para aqueles que traba
lham na área de saúde.

Diz a emenda:
":Él assegurada a aposentadoria, com proven

tos integrais, aos profissionais de saúde do sexo
masculino e feminino, respectivamente aos trin
ta e vinte e cinco anos de efetivo exercício em
funções de atenção direta à saúde."

Em votação a preferência. (Pausa)

Aprovada a preferência, tem a palavra o Constituinte
Jofran Frejat, para defender sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT - Sr. Pre
sidente, srs. Constituintes, esta emenda é justa, tanto
no mérito quanto no encaminhamento. No encaminha
mento, porque, embora o Sr. Relator tenha colocado, no
item "b" do art. 230, que la lei definirá a aposentadoria
com tempo inferior para as pessoas que têm trabalho
rural noturno, de revezamento, penoso, insalubre ou pe
rigos~ esta Assembléia Nacional Constituinte decidiu vo
tar a' aposentadoria dos professores justamente aos 30
e 25 anos. Então, abriu-se um precedente.

Pois bem, se a proposta é justa no encaminhamento,
porque foi aberto um precedente, muito mais o é no mé
rito. Nenhuma profissão inclui todos os elementos aqut
earaeterízados, como aqueles que trabalham em atenção
direta à saúde. Ou seja, é um trabalho noturno, na maio
ria das vezes, de revezamento, penoso, insalubre e pe-
rigoso.

Aqueles que trabalham em hospital sabem das difi
culdades, decorrentes do contato permanente com doen-

ças endêmicas e epidêmicas, das contaminações freqüen
tes, enfim, de quão penoso é o trabalho permanente com
doenças e doentes. :Él justo, portanto, que se dê aos pro
fissionais da área de saúde a oportunidade de se apo
sentarem, como os professores, aos trinta e vinte e cin
co anos - respectivamente, os do sexo masculino e do
sexo feminino - por se enquadrarem na característica
especial definida na alínea "b" do art. 230 do Substitutivo
Bernardo Cabral.

Não é correto, não me parece justo que se beneficie
uma categoría e as outras sejam deixadas de lado. Os
profissionais da área de saúde prestam um grande ser
viço a este País. A maior incidência de doenças cardíacas
ocorre exatamente em profissionais da área de saúde, que
díaríamente têm responsabílídade sobre a vida e sobre
a morte.

Não estamos aqui legislando em causa própria. Es
tamos, sim, tentendo fazer justiça a uma classe labo
riosa, cujo trabalho é penoso, é difícil. Seguramente, a
adoção dessa emenda será um passo importante para que
se possa estender o benefício a outras categorias com as
mesmas carãcterísticas. Não raramente, o médico, a 'en
fermeira, o auxiliar de enfermagem, todos aqueles que li
dam diretamente com o doente têm maior responsabí
lídade do que os que trabalham em outras áreas. Eles
têm a preocupação de procurar imunizar-se, em face do
constante risco de contaminações, para não transmitirem
doenças a seus familiares. Seu trabalho é realmente rea
lizado em área ínsalubre, Agora mesmo, houve o exemplo
do acidente de Goiânia, que expôs não só a população,
mas principalmente aqueles que trabalham diariamente
com radíoatívídade, com raio-X, a infecções as mais di
versas. Isto particularmente num país como o nosso,
onde os hospitais estão infestados de doenças endêmicas
e epidêmicas.

Por essas razões, Sr. Presidente, Srs. Constituintes,
encaminho favoravelmente, considerando da maior jus
tiça aprovar aqui - e não se deixe simplesmente para
lei ordinária - a aposentadoria especial para aqueles
que tralbalham em atenção 'direta à saúde.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Para encamínhar contra, tem a palavra o Constituinte
José Lins.

O SR. CONSTITUINTE J08:Él LINS - Sr. Presidente
Srs. Constituintes, chamo a atenção dos colegas para ó
trabalho que estamos aqui realizando, que é a definição
do nosso sistema previdenciário. Um fato importante a
considerar, Sr. Presidente é o de que no Brasil cada tra
balhador - e quando me refiro a trabalhador, refiro-me
a cada pessoa ativa - é responsável, em média, pela
manutenção de três pessoas inativas. Em países desen
volvidos, como a Alemanha, cada pessoa ativa cuida de
mais uma inativa. Acontece, Sr. Presidente, que num
país desenvolvido - e, como exemplo citei a Alemanha
Ocidental - a renda média per capita é de dez mil
dólares. No Brasil, a renda média per capita é de dois
mil dólares.

Se somos pobres e temos que arcar ainda com a sus
tentação de mais três, em vez de um, é evidente que esta
carga caírá sobre todos nós. Não devemos iludir-nos com
os que dizem que esta carga só 'cairá sobre os ricos. A
renda média do País, mesmo considerando-se a renda
dos ricos, é extremamente baixa. E agora estamos redu
zindo o tempo de contribuição, isto é, o período ativo em
que produzimos para sustentar mais três. Estamos redu
zindo o número de contribuintes e aumentando tremen
damente os benefícios.
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Preferiria ficar com o texto do Relator. O texto nes
se ponto, é sábio. Diz, claramente, que a aposentadoría
é assegurada:

",A,pós trinta e cinco anos de trabalho para o
homem e trinta para a mulher;"

Na letra b, entretanto, o texto diz:
" . .. com tempo inferior, pelo exercício doe tra

hálho rural ... "
Aqui é importante chamar a atenção para o teor do

texto, que faz menção específica à redução do tempo
de serviço pelo exercício do trabalho rural, noturno, de
revezamento, penoso, insalubre ou perígoso, conforme de
finido em lei.

Então, Sr. Presidente, todas essas exceções, afora a
referente à mulher, já estão previstas no texto. ]j] muito
mais sensato deixar que a lei selecione as categorias pro
fissionais que merecem oibter redução do seu tempo de
trabalho do que estarmos aqui a jogar exceções, enges
sadamente, no texto da constítuíção.

Port3lllto, chamo 'a atenção dos meus pares para esta
questão, fundamental para nós. Não podemos jogar toda
essa carga em cima da sociedade e imaginar que traba
lhando e produzindo menos, e continuando a arcar com
o peso de mais três pessoas a quem devemos ajudar,
possamos conceder tantos benefícios, reduzir tanto o tem
po produtivo de trabalho e ainda nos dar ao luxo de
encher o texto da oonstítuíção de exceções, quando ele
próprio já cita os casos em que essas exceções devem
ser feitas.

O SR. PRESIDENTE (Ferna,ndo Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Constituinte João Agripino, para
uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE roso AGRIPINO - ST. Pre
sidente, o ilustre Constituinte Jofran Frejat propõe a
alteração da alínea e do art. 265 do Substitutivo, que
corresponde ao art. 230 do Substitutivo n.O 2. Este último
diz, na alínea b, que será assegurada a aposentadoría
com tempo inferior - seria o caso - pelo exereícío de
trabalho rural, noturno, de revezamento, penoso, insa
lubre ou perigoso, conforme definido em lei. Está tudo
no texto do projeto. Se formos 'aprovar emendas que tra;
tem dos médicos, dos economístas, dos advogados, dos
oficiais de justiça, dos promotores ete., faremos duas
Constituinte e não uma só.

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT - Senhor
Presidente, peço a palavra, para contraditar o que afir
mou o Ilustre Constituinte, embora esteja fora; das nor
mas do Regimento. Mas já que V. Ex.a permitiu a 1pala
vra a S. Ex.a, então a concederá a mim também.

O que está sendo referido aqui - e o fiz muito cla
ramente - é que havia dois pleitos de justiça: o pri
meiro, pelo mérito, como acabou de dizer o Constituinte;
o segundo, pelo precedente, como já aconteceu com rela
ção aos professores, que também poderiam estar aí in
cluídos. A Assembléia Nacional Constituinte, que é sobe
rana, resolveu incluir também os professores na oons
titudção, independentemente de encaminhar a questão
para lei complementar. l!J justo, portanto, que se 'beneficie
também os profissionais da área de saúde, que têm tanto
direito, ou mais, quanto aqueles, a mesma oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (F'8rnando Henrique Cardoso) 
Agradeço a V. Ex.a a reíteração dos argumentos.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Vicente
Bago.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Sr. Pre
sidente o art. 230, alínea b, dietermina que, ao se exercer
atividade rural, é possível a aposentadoria com tempo
inferior. Mas retere-se ao tempo de serviço. A alínea a
fala na aposentadoría aos 35 anos de trabalho para o

homem e aos 30 anos para a mulher. Só se refere, no
entanto, ao assalariado. E a proposta que estamos defen
dendo refere-se àquele que não tem trabalho assalariado.

Gostaria de fazer esta ressalva.
O SR. PRESIDENTE (Pernando Henrique Cardoso) 

Com a palavra o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sras. e srs. Cons

tituintes, a proposta do nobre Constituinte Jofran Frejat
visa a dar aposentadoria antecipada aos profissionais da
saúde. Lembro a S. Ex.a alguns aspectos de absoluta im
portância, para que depois os utílízemos ou para retirada
da proposta ou em sua votação.

O primeiro ponto a ser revisto é que profissional de
saúde, hoje, não é apenas o médico que trabalha em
hospitais onde são tratadas doenças transmissívei;:l e que
está sujeito a uma atmosfera de maior nível de conta
minação. Profissional de saúde, hoje, pode ser o engenhei
ro ou o sanitarista, ou o que faz uma instalação de água,
a massagista, o ortopedíata, o fisiologista, o fisiopatologis
ta, enfim, uma série de outros profissionais que não têm
contato com uma atmosfera que oferece maior risco de
contágio. Ao trazer-se para todo o grupo a possibilidade
de se aposentar com menor tempo de serviço, estar-se-ia
estendendo um benefício absolutamente desnecessário,
porque esse risco não estava sendo imposto a esses outros
grupos.

Há ainda um dado muito importante. Sabe o nosso
companheiro Jofran Frejat, pois trabalhamos juntos com
doenças transmissíveis, ...

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERRELRA LIMA 
Medicina é um sacerdócio!

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - '" que há uma
pesquisa absolutamente importante, não contestada que
demonstra que os trabalhadores da área de saúde lotados
em hospitais que tratam de doenças contagiosas não
adoecem mais ou menos pelo fato de ali trabalharem,
eis que, sabendo que existe risco de contaminação, tomam
todas as precauções e providências de isolamento para
evitar a contaminação e o conseqüente adoecimento. O
que determina o risco da doença é o fato de ganhar mais
ou menos, de ter um salário que propicie ou não alimen
tação e haoítação adequadas. Ora, se o médico e outros
profissionais dessa área têm acesso a um nível de salário
superior à média, não há por que conceder-lhes uma
aposentadoría antecipada.

Por esta razão, somos contra a proposítura do nobre
Constituinte Jofran Frejat.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Com o parecer contrário do Relator, passamos à votação,

(Procede-se à votação)
. V?tara~ SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abígaíl Feítosa, Carlos Mosconi, Haroldo Sabóia João
Herrmann Neto, Mário Lima, Paulo Ramos Raikundo
Bezerra, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas' Délio Braz
Manuel Viana, Antoniocarlos Mendes Thame Carlos Chia~
rel.lí, Inocêncio ~liveira, Sandra Cavalc~ti, Furtado
L~Ite, Jofra? ~reJa~, Jona~ .Pinhe~ro, Valmir Campelo,
VIctor FacClOUl, Jose MaUrlCIO, LUIZ Salomão Francisco
Rossi, Sólon Borges dos Reis, Luiz Inácio Lulá da Silva
Plinio A.rruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Aldo Arantes ~
Beth AZIze. Votaram NliO os seguintes Senhores Cons
tituintes: Almir Gabriel, Aluízio Campos, Carlos Sant'Anna
Celso. Dou~ado, Cid Carvalho, ~ristina Tavares, Egídió
FerreIra LIma, Fernando Henrique Cardoso Fernando
Lyr:;, .Francis~o Pin~, João Calmon, José ~gaça, José
Ignâeío FerreIra, Jose Paulo Bisol José Serra José Ulis
ses de ~liveira, Nelson carneiro,' Nelton Friedrich, Re
nato VIanna, Theodoro Mendes, Virgildásio de' Senna
Aécio Neves Cunha, Antonio Mariz, Chagas ROdrigues:
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Euclides Scalco, João Agripino, Jorge Hage, José Costa,
kin, Roberto Brant, Vicente Bogo, Vílson Souza, Ziza Va
José Tavares, Márcio Braga, Marcos Lima, Nelson Wede
kin, Roberto Brant, Vicente Bogo, Vilson Souza, Ziza Va
ladares, ALceni Guerra, Aloysio Chaves, Christóvam Chia
radia, José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos,
Luís Eduardo, Mário Assad, Ricardo Fiuza, Euoc Vi,eira,
Paes Landin, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres,
Bonifácio de Andrada, Bocayuva Cunha, Sotero Cunha,
Roberto Freire e Antonio Farias. Abstiveram-se de votar
os seguintes Senhores Constituintes: Ademir Andrade,
Arnaldo Prieto e Eraldo Tinoco.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique CardOSO) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 29 Cons
tituintes; votaram NAo 54 Constituintes; absttveram-se
de votar 3 Constituintes. Total: 86 votos. O Destaque foi
rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra V. Ex.a, pela ordem.

O R. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - sr.
presiliente, ontem à tarde - era V. Ex.a quem ocupava
a Presidência - levantei uma questão de ordem, que
me pareceu pertinente, _n~ sentido de que, tendo a
Comissão de Sistematizaçao Inovado em relação ao Subs
titutivo Bernardo Cabral, a Mesa deveria ser tolerante
e abrir um prazo, mesmo que pequeno _- talv.ez ate
meia-noite de sábado - para apresentação de emendas
às Disposições T:sansitórias: Surgiu mp.a série de parágra
fos novos que nao conhecíamos, razao por que entende
mos justa a abertura de novo prazo para taís emendas.

Na ocasião, V. Ex.a disse que iria consultar a Mesa e
que hoje daria a resposta. Por isso, fraternalmente, eu
a estou cobrando de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Fer.nando Henrique Cardoso) 
Agradeço a V. Ex.a a cobrança que faz. ~tou ganhando
tempo para que o Presidente da oomíssão possa deCIdIr
sobre o assunto.

Concedo a palavra ao Constituinte Luiz Salomão, pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMAO - ~r. Pre
sidente, quero trazer a esta Casa uma comunicaçao grave
relativa à decisão que acaba de tomar o Presidente Ro
nald Reagan, em comunicado divulgado p.el~ 5Jasa ~ranca,
decretando o aumento de tarifas e a pr?IbIçaO de Impor
tação de produtos brasileiros em decorrencia do que con
sidera uma política comercial injusta em ~~téria de
informática neste País. Isso significa a ímposíção <!,e so
bretaxas a milhares de produtos brasileiros que estao no
contencioso da International Trade Comission, o que pode
significar um prejuízo de milhões de dólares para nossas
exportações.

Essa medida é da maior gravidade, porqua:nto está
relacionada com a tramitação, no Congresso Na~lOnal, do
projeto de lei do software e com a homologação de um
programa de computador que teIll: similar 89-uivalente
produzido pela empresa naeíonaí MICrosoft. AI~as, o pro
jeto de lei do software já foi aprovado na Camara dos
Deputados, não tendo sido aprovado o~te~ no Sena_do
Federal por falta de quorum para a realísaçâo da sessao.

Ora Sr. Presidente, essa retaliação do Presidente
america~o reinstitui a doutrina do Big Stick do Presiden
te Theodore Roosevelt, que sintetizou esta doutrina numa
frase absolutamente ofensiva: "O mapa da América La
tina parece um presunto, e os Estados Unidos têm um
grande apetite!"

Sr. Presidente, espero que o Senado F!3deral, os re
presentantes eleitos pelo povo tenham a altivez e a hon-

radez de votar conforme o interesse brasileiro, reafir
mando a soberania nacional, repelindo essa retaliação,
essa ofensa ao Congresso, que zela pelo interesse da
indústria de informática brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra à nobre Constituinte Cristina Tavares.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Sr. Presidente, a imprensa anuncia que o Governo Reagan
acaba de decretar sanções comerciais contra o Brasil que
atingirão - e peço a atenção de V. Ex.as. - o valor de
105 milhões de dólares. Tais sanções são impostas ao nosso
País em virtude da política soberana de defesa do mer
cado nacional, adotada através de lei aprovada por una
nimidade pelo Congresso Nacional. Nisto insere-se, basi
camente, o reconhecimento claro de que um país tem o
direito de se defender. Os Estados Unidos julgaram-se
ameaçados pela política brasileira de informática e, como
tal, impuseram sanções ao Brasil.

Amanhã, Sr. Presidente, esta Comissão estará deci
dindo questões referentes à ciência, à tecnologia e às
comunicações. Gostaria que os Srs. Oonstítuíntes, no
momento em que estivesse sendo apreciado o artigo que
trata da soberania brasileira nas decisões de política de
tecnologia de ponta, considerassem o exemplo dos Esta
dos Unidos. lJ: direito de uma nação defender o seu patri
mônio tecnológico e econômico. Os Estados Unidos ataca
ram hoje o Brasil, como ontem atacaram o Japão e a
Alemanha Ocidental. Isto nos leva à conclusão de que
a política brasileira de informática está dando certo, a
ponto de o governo dos Estados Unidos nos punir e nos
agredir.

Portanto, Srs. Constituintes, este é um momento de
grande definição nesta Comissão. Espero que V. Ex.as
levem em consideração essa decisão soberana dos Estados
Unidos que nos autoriza a reagir soberanamente.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Apenas a título de esclarecimento, quero dizer que as
medidas realmente tomadas hoje, pelo que anunciam
V. Ex.as, não se prendem à lei do software, mas a uma
política agressiva que vem de antes. Ontem não houve
falta de quorum, mas deliberação conjunta no sentido
de que se fizesse a votação na segunda-feira, por serem
muitas as emendas recebidas. Espero que o Senado, na
segunda-feira, vote efetivamente essa lei, que interessa
ao desenvolvimento do Brasil.

Destaque n.O 6457-87 - Emenda n.o ES
34801-9, do Sr. Adolfo Oliveira, "que modifica o
art. 266 e parágrafo único do Substitutivo n.° 1
(art. 230, § 4.°, do Substitutivo n.o 2)". (468.8
votação)

Sobre a Mesa o Destaque n.o 6457, relativo à Emenda
n.O 34801, de autoria do Constituinte Adolfo Oliveira. Pre
tende o autor do destaque aditar ao art. 230 do 2.° Subs
titutivo um parágrafo único, nos seguintes termos:

"As entidades públicas encarregadas dos ser
viços de assistência médica poderão delegar, no
todo ou em parte, sua execução, mediante con
vênio, aos sindicatos."

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo, per
maneçam como estão. (Pausa)

Concedida a preferência, dou a palavra ao Constitu
inte Adolfo Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO üLIVEffiA - Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, essa emenda é ins
pirada em solicitação, até certo ponto modesta, de dezes
sete presidentes de sindicatos da região serrana fluminense.
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Alegam eles que, normalmente, encontram as maiores difi
culdades em conseguir a assinatura de um convênio com
a Previdência Social para atendimento de seus associados.
O que desejam é proporcionar condições aos sindicalizados,
aos associados, a fim de que estes recebam atendimento
mais eficiente, desobrigando-os de enfrentar filas de ma
drugada, às duas ou três horas da manhã, para conseguir
senha para o atendimento. Fornecem as instalações, os
equipamentos e estão em condições, portanto, de firmar
convênio com os órgãos públicos que prestam assistência
médica.

A aprovação desse dispositivo virá não apenas aliviar
a responsabilidade, em pequena proporção, dos órgãos da
Previdência, como também atender aos legítímos interes
ses dos sindicatos brasileiros. O que desejamos é que a
a Previdência não assine convênios somente com clinicas
particulares, lucrativas, muitas vezes tisnados de irregu
laridades. Temos de oferecer a mesmas oportunidade aos
sindicatos de classe, aos sindicatos dos trabalhadores.

Espero, por isso mesmo, já que minha emenda não
tem qualquer objetivo de causar despesas à Previdência
ou ao Erá<rio público, IDas tão-somente viabilizar o aten
dimento dos trabalhadores, obter o pronunciamento favo
rável do eminente Relator Almir Gabriel, como também o
voto do Plenário em favor dessa emenda que torna possí
vel - não obriga - a inserção, na Constituição, do que
deve ser um direito dos trabalhadores e dos sindicatos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva,
para falar contra.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INACIO LULA DA SILVA
- Sr. PCl.'esidente, com certo constrangimento venho fal8lr
contra esta emenda de autoria do Constituinte Adolfo Oli
veira. Acredito que os sindicalistas que fazem parte desta
Constituinte sabem que uma das maiores brigas do movi
mento sindical é no sentido de tentar acabar com o assís
tencialismo nos sindicatos, fomentador de profissionais de
sindicato e de estruturas eminentemente eleitorais. O
movimento sindical, na verdade, precisa aprender a lutar,
a fim de que o Estado preste boa assistência médica aos
trabalhadores, limitando-se os sindicatos a cuidarem dos
seus verdadeiros afazeres, ou seja, a defesa dos interesses
da classe trabalhadora.

Não sei que síndícatos pediram isso ao COnstituinte
Adolfo Oliveira, e é bem possível que o tenham feito.
Apelo, todavia, para os Srs. Constituintes no sentido de
que não votem em favor desta emenda, pois isso signifi
cará transformar o sindicalismo brasileiro em posto de
assistência médica, a exemplo do que ocorreu durante
muitos anos de rogíme autorítáeío.

Espero que esta emenda sei a derrotada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Relator, para opinar sobre a matéria.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, gostaria de fazer um apelo ao nobre
Constituinte Adolfo Oliveira. Estivemos conversando e,
em certo sentido, parece-nos que a matéria é de lei. Por
outro lado houve a solicitação feita pelo nobre Consti
tuinte Lula: da Silva e por outros companheiros que aqui
estão representando a área sindical, no sentido de enca
minhar esta emenda de forma contrária. Parece-nos, por
tanto interessante que S. Ex.a retire sua emenda, a fim
de qtie se possa posteriormente analisar a maneira de se
fazer isso através de lei, sem que seja colocado no texto
constitucional.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, V. Ex.a não pode imaginar com que emoção

recebo o apelo do eminente Relator Almír Gabriel, mas
devo dizer que tenho a assinatura de dezessete sindicatos
importantes de minha região pedindo essa providência.

Gostaria de lembrar que o Brasil não é o ABC. Temos
de levar em conta o País como um todo: o Brasil é o Nor
deste, o Norte, o Centro e O' Sul. Então, o que é bom para
nós deve ser bom para todos.

Dessa forma, não retiro o pedido de destaque.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INáCIO LULA DA
SILVA - Sr. Presidente, gostaria de dizer que, quando
falo isto, eu o faço muito menos pelo ABC, porque lá já
existe consciência quanto ao problema. O que desejo pon
derar é que não podemos desviar o trabalho principal
do dirigente sindical. O próprio Relator e o Presidente
devem conhecer sindicatos importantes na Baixada San
tista, cujos dirigentes são desviados de suas atividades
para serem administradores hospitalares.

Não peço que o companheíro Adolfo Oliveira retive sua
emenda. Vamos à votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Constituinte Manuel Viana.

O SR. CONSTITUINTE MANUEL VIANA - Sr. Pre
sidente, preciso de uma informação sobre a votação: a
emenda é aditiva ao § 4.0, como está no documento, ou
viria após o § 4.0?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O único cabimento para ela é ser aditiva à seção.

81'S. Constituintes, tomem seus lugares e passemos à
votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Alfredo Campos, João Calmon, José Ulís
ses de Oliveira, Renato Vianna, Theodoro Mendes, Délio
Braz, Manuel Viana, Marcos Lima, Antoniocarlos Mendes
Thame, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Eraldo
Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Santana de Vasconcellos,
Mário Assad, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Annibal
Barcellos, Enoc Vieira, Furtado Leite, Jofran Frejat, Jonas
Pinheiro, Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza, Victor Faccioni, José Maurício, Francisco Ros
si, Joaquim Bevilacqua, Sólon Borges dos Reis, Adolfo Oli
veira e Sotero Cunha. Votaram NlíO os seguintes Senhores
Constituintes: Abigail Feitosa, Carlos Sant'Anna, Celso
Dourado, Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Francisco Pinto,
Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto, José Paulo Bisol,
José Serra, Manoel Moreira, Nelson Carneiro, Nelton Frie
drich, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra,
Rodrigues Palma, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgil
dãsío de Senna, Aécio Neves Cunha, Antonio Mariz, Chagas
Rodrigues, Euclides Scalco, João Agripino, Jorge Hage,
José Costa, José Maranhão, José Tavares, Nelson Wedekin,
Octávio Elísio, Vicente Bogo, Vilson Souza, Ziza Valadares,
Aloysio Chaves, José Jorge, José Lins, Luís Eduardo, Oscar
Corrêa Júnior, Gerson Peres, Virgílio Távora, Luiz Inácio
Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Aldo Arantes, Fer
nando Santana, Jamil Haddad e Antonio Farias. Abstive
ram-se de votar os seguintes Senhores Constituintes: Al
mir Gabriel e Aluízio Campos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 33 Consti
tuintes; votaram NAO 49 Constituintes' abstiveram-se de
votar 2 Constituintes. Total: 84 votos. O 'Destaque foi rejei.
tado.

. O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sídente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Tem V. Ex.a a palavra.
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o SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, chamo a atenção dos Srs. Constituintes para esta
matéria, da maior relevância. Esta Comissão, no início do
processo da votação, mais precisamente quando votáva
mos os direitos dos trabalhadores, aprovou a Emenda
n.O 05547, do Destaque n.o 480, de autoria do ilustre Cons
tituinte Florestan Fernandes, que tratava especificamente
do direito a urna gratificação natalina. Dizia a emenda:

" . .. gratificação natalina, com base na remunera
ção integral de dezembro de cada ano ou no valor
da aposentadoria, no mesmo mês, das pessoas ido
sas."

Corno o texto original do Substitutivo do Relator dizia
que o trabalhador tem direito ao 13.° salário com base
na remuneração integral de dezembro de cada ano, é óbvio
que a intenção do ilustre Constituinte Florestan Fernandes
era criar o direito a urna gratificação natalina para os
aposentados.

Sr. Presidente, naquela ocasião votei contra a emenda,
não em relação ao seu mérito - e encaminhei declaração
de voto à Mesa -, mas quanto à localização daquela ma
téria no art. 7.°, que trata dos direitos dos trabalhadores.
E o art. 7.° passou a ter a seguinte redação:

"São direitos dos trabalhadores urbanos e ru
rais, além de outros que visem à melhoria da sua
condição social ... "

E aí vem urna série de direitos, inclusive, no item VIII,
corno o direito ao décimo-terceiro salário, com base na re
muneração integral ou no valor da aposentadoria em de
zembro de cada ano.

Vejam, Srs. Constituintes - especialmente os juristas
que abrilhantam esta Comissão - que, em se tratando de
matéria contida no artigo referente aos direitos dos traba
lhadores e considerando-se que o aposentado não é mais
um trabalhador, pois ao aposentar-se ele passa para ou
tra categoria, a dos aposentados e que esta matéria trata
do décimo-terceiro salário, e o aposentado não recebe sa
lário e, sim, proventos de aposentadoria, esta redação daria
margem à interpretação de que este direito, previsto no
item VIII do art. 7.°, se aplicaria apenas aos indivíduos
que se aposentarem durante o exercício e que tenham di
reito a um décimo-terceiro salário proporcional ao tempo
de atividade.

Sr. Presidente, corno a intenção do ilustre autor da
matéria era a criação de urna gratificação natalina para o
aposentado, sugiro, nesta questão. ~e ordem, salyo ynelhor
juízo do nobre Relator e do Plenano desta oomíaseo, que
a matéria, tal' corno aprovada, seja deslocada para o art.
230, que trata especificamente dos direitos dos aposentados.

Esta, a questão de ordem que queria suscitar.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Encaminho a sugestão de V. Ex.a ao nobre Relator, para
que a examine oportunamente. A primeira vista, tenho a
impressão de que V. Ex.a tem razão, ao querer deslocar
esta emenda do nobre Constituinte Florestan Fernandes
para o art. 230, corno creio que são necessárias algumas
modificações de redação, porque de outra maneira a emen
da não atenderá ao que o autor deseja.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente talvez para esclarecimento do Plenário, o nobre
Relator pudesse fazer um breve comentário sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Se o Relator entender que deve fazê-lo, está com a palavra.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Acresoentarla
apenas que estou inteiramente de acordo com a observação
feita.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Está resolvida a questão de ordem.

Destaque n.O 007358-87 Emenda n.O lP·
14985-1, do Sr. Antonio Mariz, "que acrescenta pa
rágrafo único ao artigo 356, do Substitutivo n.o 1
(artigo 230, Título VIII, Capítulo 11, Seção 11, do
Substitutivo n.O 2)". (469.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos agora à votação do pedido de preferência

para o Destaque n.o 7358, de autoria do nobre Constituinte
Antonio Mariz. Trata-se de emenda aditiva de parágrafo
- ao art. 230 - e diz o seguinte:

"Acrescente-se parágrafo único ao art. 230:
"Aplica-se aos trabalhadores autônomos, aos

desempregados e aos empregadores o disposto no
caput, com base no valor do salário de contribui
ção."

Os Srs. Constituintes que estiverem doe acordo com a
preferência, permaneçam como se encontram. (Pausa)
Aprovada a preferêncía,

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Antonio
Mariz. Antes, porém, comunico ao Plenário que às 20:30 h,
haverá uma reunião da Assembléia Nacional Constituin
te, por decisão do Presidente Ulysses Guimarães e da
Mesa. Portanto, terminaremos esta sessão, impreterivel
mente, às 20 horas.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, a emenda que venho
defender, de minha autoria, é muito simples na sua con
cepção e abrange matéria que me parece d·e grande rele
vância. Trata-se de um parágrafo a ser adicionado ao
art. 230 do 2.° Substitutivo, que estamos votando. O art.
230, depois de aprovada a Emenda Floriceno Paixão, fi
cou 'assim redígído:

"É assegurada aposentadoria, com salário in
tegral, garantido o reajustamento para preser
vação em caráter permanente do seu valor real,
obedecidas 3JS seguintes condições: ... "

Portanto, o art. 230 garante salário integral. Ocorre
que na legislação da Previdência Social são contribuintes
obrigatórios não apenas os empregados - justamente
os que têm salário no momento da aposentadoria - mas
os trabalhadores autônomos, os desempregados e também
os empregadores em sendo estrito, tipicamente dirigido
à Prevídêneía Social, obrigados a eontríbuír, nos termos
da lei, e que estão definidos assim: o titular de firma
individual, diretor ou membro do conselho de adminis
tração de sociedades anônima, sócio-gerente, sócio soli
dário, sócio-cotista que recebe pro labore e assim por dian
te. Este é o sentido da referência ao empregador, como
está aqui.

Esta emenda visa a suprir, parece-me, uma lacuna
do projeto e da emenda aprovada, pois os autônomos,
por não terem salários, ou os desempregados que even
tualmente preencham as condições exigidas na legislação
da Previdência, e também os empregadores - a palavra
exata é "empregador", justamente porque exclui do con
ceito o empresário - fícaríam excluídos da aposentado
da por tempo de serviço. Impõe-se, por conseguinte,
acrescentar este parágrafo para que toda a categoria dos
contribuintes obrigatórios, nos termos da legislação pre
vídencíáría, seja igualmente protegida no seu direito de
se aposentar.

Este o sentido da emenda que proponho e que está
redigida nos seguintes termos:

"Aplica-se aos trabalhadores autônomos, aos
desempregados e aos empregadores o disposto no
caput deste artigo, com base no valor dos salá
rios de contribuinte."

É exatamente o valor do salário de contribuição que
servirá de fundamento ao cálculo dos proventos da apo-
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sentadoria do autônomo, do desempregado e do empre
gador. É preciso assinalar, doe passagem, que o desempre
gado, não obstante essa condição, enquadra-se perfeita e
legitimamente na legislação previdenciária, porque pode,
no seu período de atividade, hav-er preenchido os requi
sitos para a aposentadoria, ter alcançado o número de
contribuições que lhe garanta aposentar-se.

Sr. Presidente, o sentido da minha emenda é suprir
esta lacuna, pr-eencher este vazio que ficou na formula
ção, seja do 2.° Substitutivo, seja da Emenda Floriceno
Paixão, aqui aprovada. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não há oradores inscritos para encaminhar contra.

A emenda é de suma importância. Peço ao Relator
que opine.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
ilustres membros da Comissão de Sistematização, temos
aqui uma proposta do Constituinte Antonio Mariz que
visa a garantir aos desempregados as mesmas condições
asseguradas ao trabalhador comum, aos empregadores e
aos trabalhadores autônomos.

O art. 224 do Capítulo II diz o seguinte:
"A seguridade social será financiada compul

soriamente por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, mediante contribuições sociais e re
cursos provenientes da receita tributária da União,
na forma da lei,"

As contribuições sociais a que se refere o caput desse
artigo são as seguintes:

"I - contribuição dos empregadores, inciden
te sobre folha de salários, o raturamente e o lu
cro, ressalvadas as contribuições compulsórias dos
empregadores sobre a folha de salários, destina
das à manutenção das entidades de serviço so
cial e de formação profissional."

Na verdade, o empregador também contribuiu: rere
rindo-se aos desempregados, a emenda vem preencher
uma lacuna existente no texto. A instrução do Relator
Almir Gabriel é, portanto, favorável a essa emenda, p-elo
seu acolhimento.

O SR. PRESIDENTE (Fe-rnando Henrique Cardoso) 
Com a opinião favorável do Relator, passamos à votação.
peço aos 8rs. membros desta Comissão que votem. Devo
esclarecer que o Relator José Fogaçia deu voto tavorável
à emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
peço a palavra para solicitar um pequeno esclarecimento
ao Relator. O art. 230 se refere à universalidade da co
bertura. Gostari:a que o R-elator esclarecesse este ponto,
tendo em conta exatamente esta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Relator, V. Ex.a deseja acrescentar algo?

O SR. RELATOR (José Fogaça) - O Relator quis
dizer que a emenda não especifica a forma de contribui
ção, mas, em todos os itens, diz: "ela se especificará na
forma da lei". A lei, portanto, proverá. Se o empregador
quiser contribuir da mesma forma que o assalariado, terá
que cumprir dupla função: pagar como assalariado e tam
bém contribuir, enquanto empregador. Também cobrirá
o referente aos desempregados. A lei dirá. Nossa posição
é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Está em votação a adição de um parágrafo, que se lê
da seguinte maneira:

"Aplica-s-e aos trabalhadores autônomos, aos
desempregados e aos empregadores o disposto no
caput, com base no valor do salário de contri
buição."

O disposto no caput é o art. 230.
Vamos colocar em votação.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Sr. Pre··
sidente, talvez eu pudesse dar esse esclarecimento ao
Constituinte José Lins. Não há salário; o desempregado
não tem salário; o trabalhador autônomo não tem salá
rio, e o empregador, no sentido em que é usado o termo,
isto é, na forma de simples dir-etor de empresa, de socie
dade anônima ou de conselho de administração, por
exemplo, não teria como ver calculados seus proventos de
aposentadoria, sem referência ao salário de contribuição.
Ê este o sentido.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, muitas vezes voto 'baseado e fundamentado no
parecer do Relator. É um roteiro. S. Ex.a fundamentou
seu raciocínio baseado no art. 224, que diz:

"A seguridade social será financiada compul
soriamente por toda a sociedade ..."

Ora, no meu entendimento, o desempregado não pode
financiar seguridade social. Ele não pode fazê-lo, pois
não tem dinheiro nem para comer. Como iria financiar
seguridade social? Há uma contradição entre o que S. Ex.a
relata, ao pedir a aprovação de uma emenda, e o que
votarei. Gostaria que o Relator esclarecesse de que ma
neira o desempregado financiará a seguridade social, para
poder dar conscientemente o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Relator, V. Ex.a deseja esclarecer algo?

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Não, a Relatoria
nada mais tem a dizer. Ela já levantou os argumentos
e deu o seu parecer.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa acrescenta que a aprovação deste artigo facilitará
a consolidação da importante interpretação dada na Co
missão pelo Constituinte Floriceno Paixão, esta manhã.
Não votei a favor da Emenda Floriceno Paixão porque
ela incorria no risco de não incidir sobre o salário de
contribuição e desta forma beneficiar os "marajás". Tal
vez a Relatoria tenha agora mais liberdade para corrigir.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte Antô
nio Carlos Konder Reis.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, o artigo objeto da emenda do
Sr. Constituinte Antonio Mariz define os benefícios da
Previdência Social. Ele não conceitua os beneficiários. Se
a emenda for aprovada, entre outros inconvenientes há
o de que ficarão excluídos os trabalhadores avulsos.
A emenda faz referência aos trabalhadores autônomos,
aos desempregados e aos empregadores, mas exclui os
trabalhadores avulsos. Esta é a observação que me per
mito fazer, mostrando que tecnicamente a emenda, ao
invés de beneficiar, exclui uma categoria. Como o artigo
não define os beneficiários, mas apenas os benefícios,
creio que a questão está resolvida no art. 223. Esse, sim,
define a seguridade social, a universalidade de sua cober
tura, a uniformidade, equivalência e a eqüidade na forma
de participação no custeio; a seletividade, a diversidade
de base, a irredutibilidade do valor dos benefícios e seu
caráter democrático e descentralizado.

Essa emenda, certamente apresentada com os melho
res propósitos, exclui desses benefícios uma categoria e
não se adapta _ao art. 230, que cuida de sua definição
e não da enunciação dos beneficiários.
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte Aluízio
Campos.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, a emenda de autoria do Constituinte Antonio
Mariz realmente complementa o texto do art. 230. Atual
mente, os trabalhadores autônomos, para não perderem
o direito à aposentadoria e aos benefícios da Previdência,
contribuem em dobro - e os desempregados também
arcam com esse ônus - a fim de que não prescreva nem
caduque o seu direito à aposentadoria, ou pensão a seus
beneficiários, no caso de morte do contribuinte. Assim
também os empregadores que trabalham autonomamente
contribuem como empregadores para ter direito à apo
sentadoria.

No nosso entender, a lacuna preenchida pelo Consti
tuinte Antonio Mariz, com a apresentação da sua emenda,
não se choca com o que prescreve o caput do art. 230.
É, pois, uma emenda inteiramente procedente.

Quanto a salário-de-contribuição, já temos aprovada
uma emenda, de autoria do Constituinte Floriceno Paixão,
que versa sobre salário integral. Ficou evidenciado, quan
do da votação dessa emenda, que ela haveria de ser cor
rigida, seja por emenda de Plenário, seja por emenda
de redação. E o próprio autor do destaque, Constituinte
Floriceno Paixão, admitiu que se fizesse a correção, para
substituir a expressão "salário integral" por "salário inte
gral de contribuição".

De maneira que não há conflito nem impedimento
para a aprovação da emenda cujo autor é o Constituinte
Antonio Mariz.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Antonio Mariz,
para um último esclarecimento antes da votação.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - Sr. Pre
sidente, tenho em mãos o regulamento dos benefícios da
Previdência Social. A lista dos contribuintes obrigatórios
é longa e, evidentemente, não cabe transcrevê-la no texto
constitucional. A emenda usa as indicações "desempre
gado", "trabalhador autônomo" e "empregador" como
conceitos genéricos, abrangentes das categorias que se
lhes assemelham e que se caracterizam pelo fato de não
terem salário fixo no momento da aposentadoria. Essa
é a razão da adoção das denominações admitidas aqui.

Quanto à questão de não se aposentar o desempre
gado, lembro, respondendo à objeção apresentada pelo
nobre Constituinte Gerson Peres, que a aposentadoria por
velhice - isto é exemplificativo - se dá, após sessenta
contribuições mensais, ao segurado ou à segurada que
complete 65 ou 60 anos de idade, respectivamente. Ora,
o segurado pode ter completado essas contribuições antes
do desemprego, ou simplesmente durante o desemprego.
Não há contradição alguma nisso. Estou inteiramente de
acordo com os argumentos expendídos pelo Constituinte
Aluízio Campos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
oomo opina V. Ex.a quanto aos avulsos e à objeção do
Constituinte Antônio Carlos Konder Reis?

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO MARIZ - É exata
mente esta a parte inicial da minha rápida exposição.
Ali estão termos que pretendem ser genéricos. Ao referir
se ao empregador, a emenda abrange todas as formas de
empregadores classificáveis neste capítulo que trata da
Previdência Social. Da mesma forma, há a referência ao
trabalhador autônomo. que, no mínimo e na pior das
hipóteses, por analogia, aorígasía todas as outras cate
gorias, como a dos trabalhadores avulsos, a que se referiu
o Senador Aluízio Campos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passa-se à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senliores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio
Campos, Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Gasparian, Fernando Lyra, ,Francisco Pinto, Haroldo Sa
bóia, João Herrmann Neto, José Paulo Bisol, Manoel Mo
reira, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Oswaldo Lima
Filho, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra,
Renato Vianna, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Theo
doro Mendes, Antonio Mariz, Délio Braz, Euclides Scalco,
João Agripino, Jorge Hage, José Maranhão, José Tavares,
Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vicente Bogo, Vilson Sou
za, Ziza Valadares, Antoníocarlos Mendes Thame, Chris
tóvam Chiaradia, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José
Santana de Vasconcellos, Mário Assad, Oscar Corrêa Jú
nior, Paulo Pimentel. Annibal Barcellos, Enoc Vieira, Fur
tado Leite, Jonas Pinheiro, Valmir Campelo, Darcy Pozza,
José Maurício, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Joaquim
Bevilacqua, Sólon Borges dos Reis, Luiz Inácio Lula da
Silva, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Lima e Jamil Had
dad. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes:
Alfredo Campos, Cid Carvalho, João Calmon, José Richa,
José Ulisses de Oliveira, Rodrigues Palma, Marcos Lima,
Roberto Brant, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Arnaldo
Prieto, ,Carlos Chiarelli, Luís Eduardo, Ricardo Fiúza,
Sandra Cavalcanti, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson
Peres, Jarbas Passarínho e Virgílio Távora. Abstiveram-se
de votar os seguintes Senhores Constituintes: Bernardo
Cabral, Fernando Henrique Cardoso, José Fogaça, José
Ignácio Ferreira, Eraldo Tinoco, José Lins, Jofran Frejat,
Adylson Motta, Adolfo Oliveira, Sotero Cunha e Fernando
Santana.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 58 Constituintes;
votaram NÃO 19 Constituintes; abstiveram-se de votar 11
Constituintes. Total: 88 votos. O Destaque foi aprovado.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n.> 007358-87, o Sr. Fernando Henrique
Cardoso, Quarto-Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jarbas Pas
sarinho, Terceiro-Vice-Presidente.

Destaque n.o 003680-87 - Emenda n," ES
28134-8, do Sr. Arnaldo Faria de Sá, "que acres
centa alínea "c" ao art. 265, do Substitutivo n.? 1
(art. 230, "c", do Substitutivo n,? 2)". (470.11. vo
tação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há sobre
a Mesa requerimento de preferência para votação do Des
taque n.? 3.680, de autoria do Constituinte Arnaldo Faria
de Sá. Em votação. (Pausa)

Preferência concedida.

Concedo a palavra ao Constituinte Arnaldo Faria de
Sá e informo que, em relação à sua emenda, S. Ex.a su
prime a parte final: "com salário integral".

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SA 
Sr. Presidente, Srs. Relatores e Brs. Constituintes, a nossa
emenda nada mais é do que a complementação de emenda
anterior aprovada e que concede aos professores estatu
tários aposentadoria, para as professoras, aos 25 anos de
serviço e, para os professores, aos 30 anos. Aliás, essa
emenda, quando votada no capítulo próprio, teve o se
guinte resultado: 88 votos favoráveis e apenas 3 votos
contrários.

Na verdade, não estamos querendo inovar. Queremos
apenas garantir no texto constitucional que tanto os pro
fessores estatutários quanto os professores celetistas te
nham os mesmos direitos.
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Em relação à problemática de salários, deixamos para
propor emenda de redação no Plenário para superar even
tuais problemas que possam ocorrer. Em razão disto, su
primimos a parte final do texto, conforme acordo feito
com a própria Relatoria. Esperamos ver esta emenda
aprovada por entendermos ser tal proposta da mais alta
justiça e, acima de tudo, consagrar um princípio já exis
tente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
falar a favor tem a palavra o Constituinte Gerson Peres.
(Pausa) S. Ex.a declina da palavra.

Com a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, Srs.

Constituintes, esta é uma matéria que, segundo instru
ções do Relator Bernardo Cabral, estende o benefício
aprovado em decisão já tomada por ocasião da apreciação
do capitulo referente aos servidores públicos federais. Ou
'elimina-se aquilo que anteriormente foi aprovado ou,
então, estaremos diante de uma brutal incoerência ao
privilegiar apenas os professores da rede pública. Na ver
dade, a emenda do Constituinte Arnaldo Faria de Sá apenas
cumpre o papel de dar justiça àqueles que exercem a
atividade do magistério no setor da rede privada de en
sino.

Portanto, o parecer é, necessariamente, favorável.
O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Sr. Pre

sidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a

tem a palavra.
O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Sr. Pre

sidente, esta emenda foi selecionada pelas Lideranças
para ser votada em caráter preferencial. Existem várias
outras propostas com a mesma finalidade e praticamente
a mesma redação e que estão sobre a mesa, aguardando
apreciação. Elas receberam apoiamento de cez parlamen
tares e por isso poderiam ser votadas. ,consulto V. Ex.a
se essas não poderiam ficar acopladas à emenda ora em
discussão, para que todas então fossem consideradas apro
vadas ou rej eitadas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Nobre
Constituinte Darcy Pozza, esse procedimento não figura
dentro do nosso texto regimental. As emendas estarão
naturalmente prejudicadas, a partir do momento em que
outras iguais sejam ou aprovadas ou rejeitadas. O que se
pode fazer - e se tem feito aqui - é considerar. de acordo
com o autor da emenda, que os outros são co-autores.
Isto dependerá do autor da emenda.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Sr. Pre
sidente, é exatamente esta a nossa sugestão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mas não
acopladas para votar em conjunto. Eu tinha entendido
sua consulta de modo diferente.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Estariam
também aprovadas todas as demais.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Egídio Ferreira Lima.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, não entendi bem a colocação feita pelo
nobre Relator José Fogaça. Acho que há três hipóteses
bem distintas. Votamos aqui a aposentadoria para o pro
fessor, aos 30 anos, e para a professora, aos 25 anos de
efetivo exercício na função de magistério público.

Pela manhã, tivemos uma discussão em que se pre
tendeu estabelecer a aposentadoria para' a mulher, em
relação à Previdência, aos 25 anos. Essa proposta foi
rejeitada, fato por mim assinalado na ocasião. Agora,
pretende-se apreciar outra proposta, porém esta cria uma

disparidade com decisão já tomada aqui, no sentido de
que a mulher poderá aposentar-se aos 25 anos, com salá
rio proporcional a esse período de trabalho.

Creio que a emenda, como está posta, conflita-se com
todo o elenco que aqui se fez.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
perdeu a oportunidade de ínscrever-ss para falar contra.
Gostaria que V. Ex.a, com o respeito que lhe tenho, fizesse
a pergunta ao Relaklr, porque o Constituinte Almir Ga
briel ainda vai falar e poderá esclarecer.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO ~REIRA LIMA 
Dou-me por esclarecido e espero que a Casa vote contra
a emenda.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SÁ 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) .:..-... Sobre
o mesmo assunto não permito mais questão de ordem,
desculpem-me.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO ,FARIA DE SÁ
Por favor, Sr. Presidente, sou o autor da emenda.

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sim, mas
V. Ex.a já encaminhou a matéria como autor. Peço a
V. Ex.a que entenda minha posição, porque há três Srs.
oonstítuíntes pedindo a palavra.

O SR. CONSTITUINTE - ARNALDO FARIA DE SÁ
- Sr. PresLdente, o Relator já se manifestou.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, o Constituinte Egídio Ferreira Lima também não
podia falar e o fez.'

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - SenhDr
Constituinte Gastone Righi, se V. Ex.a acha que um erro
justifica outro... V. Ex.a me honraria muito se falasse
ao microfone, na ocasião oportuna, mas não agora, por
que não lhe dei a palavra.

Com a palavra o Oonstítuínte Arnaldo Faria de Sá.
O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SÁ 

Sr. Presidente, o Constituinte José Fogaça, .representando
a Relatoria, já se manifestou. Portanto, não tem outro
Relator que se manífestae, V. Ex.a disse, respondendo à
questão de ordem do ilustre Constituinte Egídio Rerreira
Lima - que, na verdade, foi um encaminhamento -con
trário - que a resposta seria dada pelo Constituinte
Almir Gabriel. Mas a Relatoria já se manifestou por
intermédio do Constituinte José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - É a con
clusão de V. E:x:.a, não a minha. S. Ex.a' vai falar
para dar um esclarecimento solíeítado ;pelo Constituinte
Egídio Ferreira Lima, não é o segundo Relator. Peço a
V. Ex.a que compreenda. '

Tem a palavra o Constituinte Almir Gabriel.
O SR. CONSTITUINTE ALMIR GABRIEL - Sr. Pre

sidente, Srs. Constituintes, insisto em que a éolocação
por nós feita em todos os momentos não tem nenhuma
postura corporatíva, nem a favor da 'categoria "A" nem
a favor da categoria "B". O que queremos v-er é a tota
lidade da população brasileira, na qual, é claro, 1,lá dife
renças entre aqueles que, tem remuneração abaíxo de dois
ou três salários mínimos, que são pessoas que não alcan
çam a esperança de vida suücíente, -e, àqueles. submeti
dos a uma sítuação espeeíal de J;~abalho·. O. míneíro, P9r
exemplo submete seu corpo a uma atmosfera desravorá
vel e impõe ao seu pulmão uma condição' de resistência
que pode fazê-lo falecer em um tempo menor. Temos
que meditar exatamente o fato de que as pessoas que
não se] am submetidas a essa condição de 'sacrifício de
seus organismos, devam dar à sociedade a contribuição
que seus corpos podem permitir.
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No meu entendimento, não nos devemos preocupar
em dar privilégios a determinadas categorias ainda que
seja justo num certo sentido, mas com o aspecto de
diminuição da jornada de trabalho, não com a aposenta
doria precoce. A garantia da diminuição da jornada de
trabalho é a visão correta, e não a aposentadoria num
tempo menor, porque leva sem dúvida alguma à sobre
carga de toda área da Previdência Social que tem de sus
tentar esse grupo. Meu parecer pessoal é contra.

O aR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, em questão de ordem, lanço o meu protesto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Um mo
mento, Constituinte Gastone Righi, tenha calma. Este
Presidente está em condições de 'exercer a Presidência da
Casa. O Constituinte Bernardo Cabral informa que a fala
do Constituinte José Fogaça caracteriza a opinião da
Relatoria. Está encerrado o assunto. (Palmas)

Passo à votação.

O SR. CONSTITUINTE OOTÁVIO ELíSIO - Sr. Pre
sidente, eu tinha pedido a palavra para contraditar a
questão de ordem do Constituinte Egídio Ferreira Lima,
o que farei em não mais de 30 segundos. Quero apenas
salientar que esta emenda não agrega privilégio a nin
guém, porque hoje o professor tem direito a aposenta
doria aos 30 e aos 25 anos de serviço. Foi concedida o
mesmo direito aos professores funcionários públicos que
convivem numa mesma escola com professores não
autárquicos, contratados celetlstamente. O que não po
demos é permitir a injustiça de uns terem direito a uma
aposentadoria e outros não, quando exercerem a mesma
profissão. De modo que o apelo que faço é que aprovem
a emenda dentro desse critério.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Per
mitir-me-ia, Consti,tuinte Octávio Elísio, fazer um co
mentário como Presidente em exercício no momento.
Quando votamos o dispositivo relativo ao funcionário
púlblico, nós o fizemos claramente - e V. Ex.a foi parte
disso - salientando a diferença entre o proressor no
exercício pleno da função e aquele que não estivesse.
Esse é um aspecto que deveria ser salientado.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - Acho
que somos todos ravoráveís a que isso seja 3Jprovado para
aqueles que de fato estão no exereíeío do magistério.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação.

o SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI - Se
nhor Presidente, pela ordem.

O aR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Será
possível que o assunto seja tão difícil de ser compreen
dido que as pessoas mais inteligentes que conheço, neste
Plenário, estejam nervosas e não saibam como votar?

Tem a palavra o eminente Constituinte gaúcho Vic
tor Faccioni.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI - Senhor
Presidente, o fato de V. Ex.a me incluir entre as pessoas
mais inteligentes que conhece muito me honra e me
lisonjeia. Exatamente considerando a inteligência de
V. Ex.a, quero justificar que minha intervenção é apenas
para dizer que abro mão do Destaque n.O 4473, de minha
autoria, independentemente deste resultado, sobre uma
emenda similar, por considerar a emenda que está sendo
proposta muito oportuna e válida.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Será de
vidamente registrado, nos Anais e nos jornais - eu es
pero.

Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Bernardo Cabral, Celso Dourado, Fer
uando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Cal
mon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José Paulo Bísol,
José Richa, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelton Friedrich,
Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra,
Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas,
Theodoro Mendes, Aécio Neves Cunha, Antônio Mariz,
Jorge Hage, José Maranhão, José Tavares, Miro Teixeira,
Octávio Elísio, Vicente Bogo, Vilson Souza, Alceni Guerra,
Antôniocarlos Mendes Thame, Carlos Chiarelli, Eraldo Ti
noco, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José San
tana de Vasconcellos, Mário Assad, Oscar Corrêa Júnior,
Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Annibal Barcellos,
Enoc Vieira, João Menezes, Jofran Frejat,. Jonas Pinhei
ro, Valmir Campelo, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas
Passarinho, José Luiz Maia, Bonifácio de Andrada, Bran
dão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco
Rossi, Joaquim Bevilacqua, Sólon Borges dos Reis, Luiz
Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oli
veira, Sotero Cunha, Haroldo Lima e Jamil Haddad. Vo
taram N1\.O os seguintes Senhores Constituintes: Alfredo
Campos, Almir Gabriel, Aluízio Campos, Cid Carvalho,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Gasparian, José Serra,
Pimenta da Veiga, Délio Braz, José Costa, Marcos Lima,
Roberto Brant, Ziza Valadares, Aloysio Chaves e Paes
Landim. ABSTENÇAO: Senhores Constituintes Luís Eduar
do e Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 65 Constituintes;
votaram NAo 15 Constituintes; abstiveram-se de votar 2
Constituintes. Total 82 votos. O Destaque foi aprovado.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, votei pelo sistema eletrônico; fiz
a verificação, no painel, do resultado do meu voto. Quan
do apertei a tecla do "sim", apareceu a luz corresponden
te, a vrede. Depois, quando apertei o botão e a manivela,
o voto estava confirmado. Verifiquei que, no painel, que
já está pagado, o meu voto apareceu como "abstenção".
Peço que seja consignado corretamente o meu voto, que
foi "sim".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consta
rá dos Anais a declaração de voto de V. Ex.a

Destaque n.o 100-87, - Emenda n,? ES
32983-9, do Sr. Hermes Zaneti, "que acrescenta
inciso fi do art. 265, do Substitutivo n.o 1 (art.
230 do Substitutivo n,? 2)". (471.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há, so
bre a mesa, pedido de requerimento de preferência para a
votação do Destaque n.o 100, de autoria do Constituinte
Hermes Zaneti, de emenda aditiva de expressão.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo com o
pedido de preferência, permaneçam como se encontram.
(Pausa)

Aprovado o pedido.

Devo esclarecer ao Plenário que a emenda do Consti
tuinte Hermes Zaneti, a quem concedo a palavra, adita,
ao que acaba de ser aprovado, as expressões: "é assegu
rada com proventos integrais". Além de se dar a aposen
tadoria, após trinta anos, para o professor, e vinte e cinco
anos, para a professora, de efetivo exercício em função
de magistério, com o aditamento que se faz assegura-se
lhes proventos integrais.

Tem a palavra S. Ex.a
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o SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Sr. Pre
sidente, colegas Constituintes, estudamos o conjunto de
emendas destacadas para a apreciação da Comissão de
Sistematização. Nesse estudo, desenvolvido em conjunto
com representantes de diferentes partidos e especialmente
dos interessados na questão da educação e do magistério,
concluímos que a forma de garantir aos celetistas o mes
mo direito que já têm os estatutários, de assegurar aos
professores particulares o mesmo direito que já têm as
professoras e professores públicos seria o acoplamento à
emenda do colega Constituinte Arnaldo Faria de Sá, com
o aditamento das expressões que acabam de ser lidas por
S. Ex.a o Sr. Presidente. Por esta razão, venho pedir a
esta colenda Comissão de Sistematizacão que aprove es
tas expressões, porque, em assim agindo, estará ela asse
gurando o princípio de isonomia e, mais que isto, assegu
rando aquilo que já consta do texto da Constituição em
vigor e o que já aprovamos para as professoras e os pro
fesores servidores públicos.

Quero lembrar aos nobres colegas que a aprovação
referente ao capítulo "Do Servidor Público" deu-se por 88
votos a favor e 3 contra. É o que esperamos se repita
neste momento.

Mas, Sr. Presidente, caros colegas Constituintes, hoje
pela manhã observamos aqui uma luta, elogiável sob to
dos os pontos de vista, das mulheres brasileiras querendo
assegurar a aposentadoria especial para a mulher após
esta completar 25 anos de trabalho. Ouvi algumas argu
mentações, que entendo corretas, no sentido de que já
havíamos concedido esse direito para as professoras. Se
não conseguimos aprovar tal direito para todas as mu
lheres brasileiras, não será por isso que devemos votar,
agora, contra a aposentadoria integral das professoras.
Vamos manter esta conquista, que já conseguimos, e, na
esteira dela, garantir, no futuro, o direito à aposentadoria
especial e integral para todas as mulheres brasileiras.
(Palmas)

Por isso, faço meu apelo a esta Comissão no sentido de
que aprovemos essas expressões a serem adendadas, para
garantir - repito - o princípio de isonomia com o que já
aprovamos no art. 45.

Sr. Presidente e Srs. Constituintes, reitero o meu
apelo no sentido da aprovação de minha proposta, afir
mando que a expressão "e assegurada com proventos in
tegrais" há de caber aqui exatamente na mesma dimen
são como foi aceito, por esta Comissão de Sistematização,
o pedido do Constituinte Floriceno Paixão, que, hoje pela
manhã, teve uma emenda aprovada com esta mesma re
dação. Esclareço que se tem aqui, exatamente, a mesma
intenção e o mesmo objetivo que teve S. Ex.a

Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presidente,
srs, Constituintes, vamos tentar reeolocar agora, mais
uma vez, o que hoje pela manhã tivemos oportunidade
de expor.

O sistema previdenciário depende do contribuinte,
depende de quanto cada pessoa, mensalmente e durante
determinado período, recolhe para garantir a si própria
todos os benefícios, inclusive a aposentadoria. Esta é uma
condição absolutamente básica em todas as previdências
sociais do mundo. A previdência garante algo mais que
um determinado limite, que é o patamar da duração da
vida das pessoas - e só se pode assegurar, segundo os
cálculos atuariais, através de contribuição complementar.

Todos os brasileiros, rigorosamente todos - aqueles
que ganham um salário mínimo, como é o caso do ser
vente de pedreiro, do pescador, do trabalhador rural 
terão direito a fruir da aposentadoria proporcionalmente
à sua contribuição.

Na medida em que aceitarmos a redação, como está
inserida no texto e como foi aprovada hoje de manhã,
verificaremos que determinadas categorias terão direito
de fruir uma aposentadoria integral, independente de
contríbuíção paralela, já que a própria Previdência esta
belece um limite de contribuição de 20 salários mínimos.
É preciso que esta Assembléia tenha claro que a Previdên
cia Social se põe como condição fundamental à conquista
dos trabalhadores, principalmente dos mais sacrificados.
Ela se destina a fortalecer o trabalho e a política de jus
tiça social. É indispensável, portanto, ficar claro que é
preciso haver um paralelismo entre a contribuição de
cada um para a contrapartida da remuneração poste
rior. Aqui foi posto, em relação aos professores, um pe
ríodo de contribuição de 25 ou 30 anos, menor, portanto,
do que o tempo de contribuição dos outros trabalhadores
como um todo. Para fruirem os proventos da aposenta
doria em 100%, integral, vamos desestruturar por inteiro
o sistema contributivo previdenciário nacional, na medi
da em que, contribuindo por tempo menor, num percen
tual igual ao de todos os outros trabalhadores, alguns
passarão a fruir uma aposentadoria ou uma remuneração
maior do que a de outros trabalhadores.

Nobres Constituintes, a decisão é absolutamente séria.
Sabemos da importância da categoria dos professores no
Brasil, da sua significação. É importante termos claro que
alguns professores ganham realmente pouco, sobretudo os
de 1.0 grau. Mas existe uma disparidade em relação a
outros professores de nível superior - não quero dizer que
ganham bem nem muito bem. Todavia, ultrapassam o
limite básico de contribuição. Se a aposentadoria obede
cer ao critério do salário total, sem a contribuição cor
respondente, permitida no sistema previdenciário comum,
verificaremos que o servente de pedreiro, o pescador e
o trabalhador rural irão garantir a remuneração de apo
sentadoria dos que ultrapassam o limite dos 20 salários
de contribuição. Não estamos contra os professores: es
tamos a favor dos trabalhadores, especialmente dos que
ganham menos de dois salários mínimos, porque esses
pagam com a vida. Eles têm uma esperança de vida de
57 anos. Eles têm, em relação àqueles que ganham de
três salários mínimos a mais, um patamar de pelo menos
7 a 10 anos a menos de vida. Por isso, achamos que a
relação deva ser em função da contribuição para a Pre
vidência Social, e não em relação ao salário integral.
Portanto, encaminhamos contrariamente à Emenda Her
mes Zaneti.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - 81'. Presi
dente, quero pedir um esclarecimento ao Relator ou ao
Constituinte Almir Gabriel, a respeito da interpretação. O
que ficou da emenda, combinando com a anterior foi
aposentadoria para professora aos 25 anos; para prófes
sal', sexo masculino, 30 anos. E a Emenda Hermes Zaneti
acrescenta "proventos integrais". É isto?

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - A emenda diz:

"É assegurada a aposentadoria aos professo
res com proventos integrais."

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Mas aqui diz:
"É assegurada a aposentadoria aos professores com pro
ventos integrais."

Perguntaria, para efeito de esclarecimento, se esses
proventos integrais são vencimentos totais, ou se é o salá
río de contribuição. S€ o professor ganha cento e cin
qüenta mil cruzados por mês, o que acontece? (Manifes
tação das galerias)

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - A nível de uni
versidade privada.
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o SR. CONSTITUINTE JOS'É SERRA - Isso pode
acontecer numa universidade privada, isso existe. Estou
apenas querendo entender se é limite de contríbuíção,
se é salário de contríbulção ou se é o vencimento in
tegral

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - O que está es
crito no texto é sxplíoítamente o seguinte:

"É assegurada aposentadoria aos professo
res com proventos integrais."

No texto não há nenhuma referência com relação à
contribuição.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) Ex-
cepcionalmente, vou dar a palavra ao autor da emenda,
e peço às Galerias que se contenhm mesmo quando o
exemplo de salário for mera ficção de cento e cinqüenta
mil cruzados. Vamos ver qual é a intenção do autor da
emenda.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Agra
deço a V. Ex.a, Sr. Presidente.

Quero esclarecer que, na parte final do meu pro
nunciamento, houvesse o Constituinte José Serra pres
tado atenção a este Constituinte, teria obtido o escla
recimento que solíeítou agora à Mesa.

Naquele momento, esclareci que estávamos repetindo
a expressão já aprovada 'em relação aos servídores pú
blicos, estando entendido nesta redação a mesma expres
são aprovada por esta Comissão, hoje pela manhã, de
autoria do Constituinte ,Floriceno Paixão, no sentido de
entender-se por "proventos integrais" os proventos de
correntes do salário de contribuição. Esta COIIl.ÍlSsão acei
tou a justificação do Constituinte Floriceno Paixão e
espero ter Eqüidade de tratamento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tenho
a impressão, nobre Constituinte Hermes Zaneti, de que a
observação do Constituinte José Serra tem sua razão de
ser. São dois tipos completos de aposentadorias diferen
tes: aposentadoria do serviço público, para a qual o ser
vidor não contribui, é uma aposentadoria que poderia,
no momento do provento, ser correspondente ao último
salário recebído; ao passo que na CLT, como salientou
desde o início O Constituinte Floriceno Paixão, é o salá
rio de contribuição o que 'a Previdência paga.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte José
Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presi
dente, agradeço a informação ao Constituinte Hermes
Zaneti que a meu ver foi muito esclarecedora. Pediria ao
Constiutinte que, no plenário, se pudesse, mantendo o mes
mo espírito, fizesse a correção para salário de contribui
ção.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Sr. Pre
sidente, quero assumir o compromisso de atender ao
apelo do eminente Constituinte José Serr.a.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Cons
tituinte Floriceno Paíxão, ao me consultar, hoje pela
manhã, assumiu o compromísso de que isso seria modi
ficado no Plenário, porque de fato não, é questão de re
dação. Salário é uma coisa; provento é outra. De maneira
que a mesma posição está tomando o Constituinte Her
mes Zaneti.

O 'SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presi
dente, hoje, pela manhã o Constituinte Floriceno Paixão
veio à Mesa e assinou compromisso, a fim de 'que, no
Plenário, não houvesse qualquer dúvida, É a mesma cir
cunstância que encareço ao eminente Constituinte Her-
mes Zaneti. .

E mais: com esta declaração, Sr. Presidente, peço
a V. Ex.a. que conceda a palavra ao Constituinte Almir
Gabriel, porque agora, há uma mudança de ponto de
vista.

O SR. RELATOR (AImír Gabriel) - Feita esta cor
reção, nada temos a opor à Emenda Hermes Zaneti. So
mos a favor. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação a emenda do nobre Constituinte.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aluízio
Campos, Bernardo Cabral, Celso Dourado, Fernando Gas
parian, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
João Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José
Inácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa, José Berra,
José Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima,
Nelton Friedrich, Oswaldo Lima Filho, Paulo Ramos, Pi
menta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Ro
drigues Palma, Sigmaringa Seixas, Theodoro Mendes,
Aécio Neves Cunha, Euclides Scalco, Jorge Hage, José
Costa, José Tavares, Manuel Viana, Marcos Lima, Octá
vio Elisio, Roberto Brandt, Rose de Freitas, Vicente Bago,
Vilson Souza, Ziza Valadares, Aloysio Chaves, Antonio
canos Mendes Thame, Carlos Chiarelli, Christóvam Chia
radia, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Santana
de Vasconcellos, Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar Cor
rea Junior, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Annibal
Barcellos, Enoc Vi:eira, Furtado Leite, Jofran Frejat, Jonas
Pinheiro, Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza, Genson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz
Mãia, Victor F3!Ccioni, José Maurício, Lysâneas Maciel,
Luiz Salomão, Francisco Rossi, Joaquim Bevilacqua, Sólon
Borges dos Reis, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda
Sampaio, Adolfo Oliveira, Sotero Cunha, Haroldo Lima,
Roberto Freire, Jamil Haddad e Antonio Farias. Votaram
NAO os seguintes Senhores Constituintes: Cid Carvalho,
Egídio Ferreira Lima, Délio Braz e Ricardo Fiúza.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 80 Constituintes;
votaram NÃO 4 Constituintes. Total: 84 votos. O Destaque
foi aprovado.

Destaque n.o 000606-87 - Emenda no.O ES
32390-3, do Sr. Brandão Monteiro, "que acrescenta
inciso "e" ao artigo .265 do Substitutivo 1 (art. 230,
Título vrn, do Substitutivo 2). (472.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jal'lbas passarinho) - Há sobre
a mesa requerimento de preferência para a votação do
Destaque n.O 606, de autoría do Constituinte Brandão Mon
teiro.

Em votação. (Pausa)

Aprovado.
O Constituinte Brandão Monteiro, que estava presente

há momentos, indicou o Constituinte Luiz Salomão para
defender o destaque. A emenda é no sentido de garantir
aposentadoria aos jornalistas após 30 anos e às jornalistas
após 25 anos de efetivo exercício, com salários integrais.

Concedo a palavra ao Constituinte Luiz Salomão, por
indicação do Constituinte Brandão Monteiro.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr. Pre
sidente, Sr.as e Srs. Constituintes, a emenda apresentada
pelo nobre Constituinte Brandão Monteiro, que por mo
tivo de saúde está impossibilitado de defendê-la, na ver
dade :previa o benefício não só para os jornalistas como
também para os professores. ,F1elizmente, a emenda do
Constituinte A!rnaldo Faria de Sá foi votada e esse bene
fício para a categoria dos professores já é uma conquista.
A emenda passou, então, a ser aditiva, no sentido de
estender o mesmo benefício aos jornalistas. .
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Quero esclarecer ao Plenário que os jornalistas já
contam com o benefício da aposentadoria oas trinta anos
de serviço, de acordo com o que estatuí a Lei n.o 3529, de
13 de janeiro de 1959. Portanto, há quase quarenta anos
a categoria dos jornalistas foi reconhecida como uma das
profissões mais desgastantes, penosas, e que exigem a
condição de redução do tempo de serviço para concessão
da aposentadoría. É importante entender, porém, que, há
quarenta anos, a presença da mulher no jornalismo era
muito reduzida, quase uma exceção, ao passo que hoje em
dia essa presença é majoritária, conforme M informações
recebidas da F1ederação Nacional dos Jornalistas. Trata-se,
portanto, de dar tratametno isonômico a essa importante
categoria profissional, tendo em vista que, nos casos em
que o homem já tem direito à aposentadoria, aos trinta
anos de serviço, estamos estendendo às mulheres o bene
tícío da redução do tempo de serviço para vinte e cinco
anos, o que, de resto, Se aplica também ao conjunto das
demais profissões que não contam com aposentadoria es
pecial.

O Proj eto Bernardo Cabral, de 'certa forma, involun
tariamente, elimina o beneficio da aposentadoria especial
para as categorias que não estão aqui especificadas, por
quanto estabelece o tempo de serviço de trinta e cinco anos
para o homem e de trinta anos para a mulher, de forma
geral, revogando, assim, a legislação especial que se aplica
a determinadas categorias.

É evidente que será extremamente difícil caracterizar
a profissão do jornalista como de alta periculosidade, in
salubrídade e penosa. De fato, esta é uma profissão onde
a tensão é a marca principal e o desgate psíquico, a carac
terística fundamental. Isto está reconhecido na legislação
que estabelece a redução da jornada de' trabalho dos jor
nalistas para cinco horas diárias. No entanto, esse dispo
sitivo é descumprido sistematicamente pelas empresas
jornalísticas, que obrigam seus profissionais a cumprirem
uma jornada de trabalho que, muitas vezes, se estende
por sete, oito e até mesmo dez horas díárías.

É por isto. Srs. Constituintes, que a categoria profissio
nal dos jornalistas, que tem o mesmo ou, às vezes, até
maior desgaste, do ponto de vista psíquico, do que a dos
professores, e que não conta com um período de férias
extenso, como merecidamente usufruem os integrantes do
magistério, carece e merece que também lhe seja estendi
do o beneficio da aposentadoria especial aos vinte e cinco
anos de serviço para mulher e aos trinta anos para o ho
mem.

Desta forma, peço aos Srs. Comtituintes apoio para o
destaque do Constituinte Brandão MonteirO.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator.

O SR RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, tenho uma posição absolutamente coe
rente em relação à questão da aposentadoria.

A aposentadoria não é um bem que se usufrui em
função de prestígio e da força de uma categoria ou classe
profissional. A aposentadoria é uma conquista principal
mente daqueles que mais desgastam seus carpos e dão
maior contribuição em termos de trabalho. Muitos operá
rios brasileiros têm um aporte calórico de até 20% menos
do que deveriam ingerir por dia - cerca de quatrocentos
calorias. É o que acontece num grupo de 10% dos traba
lhadores, enquanto outros grupos têm um aporte de 5%
a menos de calorias. Estes, sim, são merecedentes de apo
sentadoria precoce.

Além deste, há outros grupos profissionais que se
submetem - tenho insistido nisso - a condições especiais
de trabalho, como o dos mineiros, ao realizar sua tarefa
em atmosfera absolutamente insalubre, absorvendo pelos
alvéolos pulmonares e bronquíolos determinadas partí
culas que os impedem de respirar de maneira adequada.

Sr. Presidente, temos defendido que a essas profissões, ta
refas ou categorias que trabalham em condições desvan
tajosas pode e deve ser concedida redução de jornada de
trabalho, mas não diminuição do tempo de serviço para
aposentadoria A diminuição da jornada de trabalho é
absolutamente correta.

Vou fazer uma afirmação que, tenho certeza absoluta
criará polêmica, para aqueles que estão dedicados a ess~
trabalho, será objeto de adequada avaliação. É fato co
nhecido que os trabalhadores que se aposentam precoce
mente e deixam de trabalhar vivem menos do que os que
continuam trabalhando. (Palmas) Este é um dado esta
tístico, e quem está ligado a essa área conhece-o perfeita
mente. A aposentadoria no Brasil não se caracteriza co
mo em vários out~os países, inclusive a Alemanha,' pelo
fato de que, ao deixar de trabalhar por aposentadoria a
pessoa é obrigada a não assumir qualquer outro emprego,
a fim de garantir aos Jovens a oportunidade de ocupá-lo.
_ Nesse sentido, mantendo coerência com minhas posí

~oes anteriores, sem nada ter contra a profissão de [orna
lista, voto contra a emenda. A posição do Relator Bernar
do Cabral, no entanto, é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se
8, votação

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes: Ade
mir Andrade, Bernardo Cabral, João Calmon, João Herr
mann Neto, Mário Lima, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas,
Theodoro Mendes, Manuel Viana, Ros de Freitas, Christo
vam Chiaradia, José Santana de Vasconcellos Jofran Fre
jat, Valmir Campelo, José Maurício, Carlos 'Alberto Caó
Lui~ Salomão, Francisco Rossi, Gastone !Righi, Joaqui~
Bevílacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sam
paio, Adolfo Oliveira e Jamil Haddad. Votaram NÃO os
seguintes Senhores Constituintes: Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Aluízio Campos, Cristina Tavares Egídio Ferreira
Lima, Fernando Gasparian, Fernando Lyra Francisco
Pinto, José Fogaça, José Paulo Bisol, José Richa, José Ser
ra. José Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Nelton Frie
drich, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vian
na, ?odrigues Palma, Aécio Neves Cunha, Antonio Mariz,
EuclIdes Scalco, Jorge Hage, José Costa José Maranhão
J~sé Tavares, ~arcos Lima, Roberto Bra:nt, Vicente Bogo:
VIlson Souza, ZIza Valadares, Alceni Guerra, Aloysio Cha
v~s, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, Luis Eduardo, Má
no Assad, Oscar Corrêa Júnior, R~cardo Fiúza Sandra
Cavalcanti, Annibal Barcellos, Enoc Vieira, Furtàdo Leite
Jonas Pinheiro. José Lourenço, Paes Landim Gerson Pe~
res, José Luiz Maia, Sotero Cunha, Roberto Freire e An
tonio Farias. ABSTENÇãO: Senhores Constituintes Artur
da Távola, Haroldo Sabóia, Octávio Elísio Carlos Chiarelli
Jarbas Passarinho e Haroldo Lima.' ,

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TAVOLA - Sr.
Presidente, abstenho-me, com declaração de voto. Na con
dição de jornalista, considero-me impedido de votar essa
matéria. Não fosse o impedimento, votaria "não" porque
a considero um privilégio. ' .

O SR. P!RESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 24 Constituintes'
votaram NÃO 51 Constituintes; abstiveram-se de votar ;,
Constituintes. Total: 81 votos. O destaque foi rejeitado.

H~ sobre a mesa requerimento de preferência para
votação do Destaque n.o 6162, de autoria do Constituinte
Adylson Motta.

Em votação. (Pausa)

Aprovado o requerimento.
O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr. Pre

sidente, solicito a V. Ex.a. a retirada do destaque para que
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possa ser encaminhado ao Plenário da Assembléia Nacio
nal Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está reti
rado o destaque, por iniciativa do autor.

Tem a palavra o Constituinte José Serra para uma
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOS11: SERRA - Sr. Presidente,
uma vez que nós estamos encaminhando para o final da
seção II, "Da Previdência Social", e certo de que poste
riormente novas emendas serão apresentadas ao Plenário,
quero fazer um registro que me parece extraordinariamen
te importante. É do conhecimento da maioria dos cons
tituintes, especialmente dos que estiveram presentes às
sessões de hoje, a diferença entre aposentadoria. com
vencimento integral e aposentadoria com salário-de-con
tribuição integral. As vezes a não-percepção dessa dife
rença pode fazer com que determinadas propostas, que vi
sam a beneficiar {Os trabalhadores, atinjam resultado
oposto àquele colimado. Nesse sentido, o registro me parece
importante porque, se criássemos na economia setores com
aposentadoria regulada por proventos integrais, muitas
categorias que percebem altos salários rumaríam para es
ses segmentos a fim de obter aposentadoria integral Há
pouco dava o exemplo - evidentemente isso não ocorre
com 99,9% do sistema de ensino - do conjunto de uni
versidades privadas do País. Se nesse setor a aposentado
ria fosse integral, com proventos integrais, certamente a
adoção desse sistema provocaria verdadeiros absurdos.
Creio que esta explicação servirá como contribuição para
as emendas que serão apresentadas ao plenário.

Destaques n.OS 3610-87 e 4474-87 - Emendas
n.OS ES.21l05·6 e ES·27601·8, dos Srs. Jonas Pinhei
ro, Victor Faccioni e Vicente Bogo, "que modítí
cam o art. 267 do Substitutivo n.o 1 (art. 230 pará
grafos do Substitutivo n,? 2)". (473.8 votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há sobre
a mesa requerimento de preferência para o Destaque
n.? 3610, de autoria do Constituinte Jonas Pinheiro, coin
cidente com o Destaque n.? 4474, do Constituinte Victor
Faccioni.

Em votação o requerimento. (Pausa)
Preferência concedida.
Tem a palavra o Constituinte Victor Faccioni.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, eu e os nobres Cons
tituintes Jonas Pinheiro e Vicente Bogo, conversando com
o nobre Relator-Geral, Bernardo Cabral, e o Relator-Adjun
to Almir Gabriel, concordamos em juntar as propostas 
uma do Constituinte Jonas Pinheiro e outra de minha
autoria - para congregá-las em uma só, já que ambas
objetivavam o mesmo.

Quero crer que todos os Constituintes conhecem muito
bem a vida do trabalhador rural e do pescador em nosso
País. Ao chegar aos 60 anos, o trabalhador rural e O pes
cador, encanecidos, têm praticamente uma existência dedi
cada ao trabalho, já tendo enfrentado todos os problemas
e vicissitudes da vida, na maioria das vezes ao total desam
paro de qualquer tipo de assistência social. Ao atingir essa
idade, o trabalhador rural já ultrapassou praticamente o
tempo de serviço previsto em lei. Por isso o Relator já
havia previsto a hipótese de tempo inferior para o traba
lhador rural, mas não O suficiente. Daí por que apresenta
mos a proposta.

Além do fato de se estabelecer tempo inferior para o
trabalhador rural, o que já foi em princípio consagrado
nesta Comissão pelo Relator-Geral, entendemos igualmente
que é preciso tipificar o trabalhador rural e a mulher cam
ponesa. l!J preciso considerar também como tal a mulher
que exerce a atividade laboral na pequena propriedade,

em regime de economia familiar e que está ao desamparo
da Previdência Social. Todos sabemos que a mulher na
pequena propriedade, explorada em regime de economia
f;~,miliar, é quem mais trabalha, pois desenvolve dupla atí
vI~3:de - dentro de casa nas lides domésticas e na própria
atividade da roça. Quando chove e o marido vai exercer
outras atividades, inclusive a de lazer, indo ao bar ou à
bodega, a mulher fica em casa, trabalhando nos afazeres
domésticos, inclusive indo à roça no primeiro momento em
que o solo permite. Então não é justo esteja ela, que tam
bém trabalha efetivamente, ao desamparo da Previdência e
Assistência Social, já que, na atividade de economia fami
liar, não pode ser considerada uma assalariada. Na verda
de, ela é co-partícipe do trabalho numa propriedade e como
tal deve ter todos os direitos assegurados.

Daí o propósito da emenda aditiva que estamos, con
juntamente com os nobres Constituintes Jonas Pinheiro e
Vicente Bago, encaminhando à consideração dos demais
Constituintes. O que diz o texto da emenda aditiva?

"Dispositivo emendado: art. 230.

Acrescentem-se os seguintes parágrafos: O tra
balhador rural, a mulher camponesa, a trabalha
dora rural assalariada ou que exerça atividade la
boral em regime de propriedade familiar ou de
economia familiar terão direito à aposentadoria;
sexo masculino, aos 60 anos de idade, e feminino
aos 55 anos de idade.

§ 2.a Dá-se as mesmas condições do parágrafo
anterior ao pescador dos sexos masculino e fe
minino."

Quero crer, Sr. Presidente, que não estamos aqui tra
tando é claro, da aposentadoria de "marajás", mas, sim,
do direito, dos mais justos de verdadeiros escravos por
que são eles verdadeiros escravos da gleba e da pe;caria,
trabalhos dos mais difíceis e rudes, para os quais sequer
se conseguem estabelecer horários: não há sábado, domin
go, não há fim de semana, nem férias, enfim, não se tem
direito a qualquer outra condição assegurada aos traba
lhadores urbanos ou aos servidores públicos. Não estamos
aqui tratando da aposentadoria de "marajás", repito, mas,
ao contrário, apenas do direito a um salário mínimo àqueles
que produzem, àqueles que pescam para que o Brasil se
alimente, a quem devemos prestar e render nossas home
nagens, porque deles, efetivamente, advém o alimento para
todo o povo brasileiro.

Espero, pois, o apoio de todos os Srs. Constituintes
a esta proposição, que representa a síntese de um trabalho
c~llljunto, de diversos Constituintes, e que expressa um sen
tímento que parte dos quadrantes da Pátria principalmen-
te do interior do Brasil. '

Temos tratado aqui dos direitos do trabalhador urba
no; e os direitos do trabalhador e da trabalhadora rurais?
Ao aprovarmos este dispositivo, não lhes estaremos fazen
do favor algum, mas iniciando um processo de justiça a
quem tanto contribuiu e continua contribuindo para a
grandeza do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Constituinte Aluízio Campos, para encaminhar
contra.

O SR. CONSTITUINTE OLUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, hoje, temos neste plenário um procedimento
curioso para elaborar a Constituição: estabelece-se no
caput um príncípío geral, mas, em seguida, surgem pro
postas, que estao sendo aprovadas, encaminhando um núme
ro tão exagerado de exceções que o capUlt termina por se
transformar numa exceção odiosa.

_O art. 230, alínea b, já dispõe os critérios para a apo
sentadoria: com tempo inferior, pelo exercício de trabalho
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rural, noturno, de revezamento penoso, insalubre ou perí
goso, conforme definido em lei.

Entretanto, em que pese a esse princípio geral, já se
instituiu tratamento excepcional no sentido de reduzir o
prazo e a idade para efeito de aposentadoria a várias ca
tegorias profissionais, que passam a ser privilegiadas em
função da disposição genérica contida na alínea a: "ap6s
trinta e cinco anos de trabalho para o homem e trinta
para a mulher".

Então, Sr. Presidente, como muito bem tem ressal
tado o eminente Relator Almir Gabriel nas suas exposições,
quem pagará por esses privilégios? Será a categoria dos
contribuintes brasileiros, que, na sua maioria, é constituida
por trabalhadores e pela classe média. Assim, não vejo
conveniência em se instituir na Constituição uma exceção,
que já está prevista, para ser regulada através de lei com
plementar ou de lei ordinária. Na alínea b do art. 230, já
consta expressamente que os trabalhadores rurais, os que
trabalham à noite, os que fazem revezamento, os que exer
cem profissão penosa, insalubre ou perigosa, que todos eles,
conforme a lei estipular, terão um tempo menor para efeito
de aposentadoria, isto é, de acordo com as circunstâncias
e condições do seu trabalho.

Sr. Presidente, não devemos empanturrar mais esse
projeto de casuísmo, no intuito de conceder exceções que
não se compatibilizam com as generalidades e princípios
conceituais que devem dominar a feitura de uma Consti
tuição. Devemos extírpã-los na votação em plenário.

Por esta razão, o meu ponto de vista é o de que o
Plenário deve recusar a emenda do eminente Constituinte
Victor Faccioni, apesar do respeito, da bravura, da serie
dade com que S. Ex.a se conduz na defesa das suas pos
tulações.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - para
encaminhar :a favor, concedo a palavra ao Constituinte
Vicente Bago.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Sr. Pre
sidente, Sras. e srs. Constituintes, o nobre Constituinte
Victor Faccioni, com muita propriedade, apresentou a
emenda que estamos a defender. Gostaria de dar algumas
explicações práticas sobre esta matéria, uma vez que o
orador que nos antecedeu, manifestando-se contrário à
aprovação dessa emenda, parece não ter interpretado bem
o texto do Relator Bernardo Cabral, nem mesmo a iten
ção da proposta que quer fazer justiça a quem trabalha
na atividade rural.

Em primeiro lugar, quero ressaltar que a emenda não
está propondo nenhum privilégio, ou exceção especial que
se possa confígurar em privilégio, à medida que incorpo
ra apenas um princípio de justiça para o trabalhador e 8,
trabalhadora em regime de economia familiar, para o
pescador e entre outros, o parceiro, o meeiro, o arrenda
tário, de acordo com o art. 8.°, que fala do produtor rural
e do pescador que exercem atividade em regime de eco
nomia familiar contribuem sobre o resultado da sua co
mercialização durante toda a vida, sempre que comercíalí
zarem alguma coisla. Não são contribuintes temporários
por tempo de serviço. Como atuam na atividade geralmen
te desde os prmeíros anos da infância, isto é, desde os dez,
doze anos de idade, ao se aposentarem aos sessenta e
cinco anos, se mantido o texto do projeto e o que foi apro
vado anteriormente, esses cidadãos acabarão por contri
buir durante quarenta, cinqüenta anos, com o mesmo
tempo de serviço e sem díreíto a esse benefício.

Portanto, contraditando, pergunto: quem vai cobrir
esse custo? Ora, ele vaí ser coberto essencialmente pela
contribuição sobre a produção comercializada, através de
alíquotas, semelhante à do Funrural atualmente, 2,5%. A
lei complementar ou ordinária, segundo o Proj eto de
Constituição, poderá estabelecer outra alíquota, se for
preciso, elevando um pou-co esse percentual, além da

parcela de contribuição do Estado também para a compo
sição do Fundo necessário a essa cobertura.

Quanto à Deferência, gostaria de pedir a V. Ex.as
atenção para este ponto: na alínea b do art. 230 existe
um equívoco de interpretação. O art, 230 diz:

"É assegurada aposentadoria... a) após trinta
e cinco anos de trabalho para o homem e trinta
para a mulher;

b) com tempo inferior, pelo exercíeío de tra
balho rural,"

"Com tempo inferior", aqui, significa o tempo de
serviço. Portanto, refere-se a quem exerce atividade
assalariada com remuneração especifica e contrato de
trabalho. Não diz respeito àquele que trabalha numa ati
vidade, em regime de eeonomía familiar, na pequena pro
priedade, ou mesmo ao pescador artesanal. Por isso, se não
incluirmos essa fórmula de garantia da aposentadoria
paea o homem e para a mulher do campo, bem como para
o pescador - aos 55 anos, a mulher, e aos 60, o homem
- estaremos cometendo, na verdade, uma injustiça com
esses trabalhadores ruíraís, que têm muitas vezes carga
horária superior aos que exercem atlvídade de forma
assalariada e que contam muitos anos a mais de 'ativi
dade, se comparado ao assalariado urbano.

Por esse motivo, solicito aos Constituintes que votem
ravoraveímente a essa emenda, que, na verdade, vai
incorporar à Constituição um principio de justiça, e não
um privilégio, uma exceção em desfavorecimento de outros
cidadãos brasileiros.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - Tem a
palavra o Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, começam a me preocupar os rumos
que toma a Comissão de Sistematização.

Ainda há pouco, ouvia do Constituinte Luiz Inácio
Lula da Silva inquietações semelhantes as que devem
estar tomando conta de cada um dos membros desta
COmissão.

Sr. Presidente, tenho profundo respeito pelos Cons
tituintes Jonas Pinheiro e Victor Faccioni. Ambos sabem
que esta admiração não é apenas formal e protocolar.
Chegamos, inclusive, a conversar sobre a fusão dessas
emendas. Mas verifico, Sr. Presidente, que não há como
sustentá-la no texto constitucional. No Capitulo dos Di
reitos Sociais, no art. 8.0 , o Substitutivo teve o cuidado
de se referir ao produtor rural e ao pescador artesanal.
Observe que a emenda fala na atividade laborial em
regime de propriedade familiar e de economia ramíüar
para o trabalhador rural - ai Incluídos o homem e a
mulher. O que diz o art. 8.0 do Substitutivo, na parte
referente aos Direitos Sociais?

"Art. 8.0 O produtor rural e o pescador ar
tesanal, que exerçam suas atãvídades em regime
de eeonomía tamüíar, sem empregados perma
nentes, serão, para o efeito de previdência social,
considerados segurados autônomos na forma que
'a lei estabelecer..."

Portanto, o primeiro direito já está garantido na letra
formal do Substitutivo. Não satisfeitos com isto, fizemos
incluir - e sobre isto tem absoluta razão o Constituinte
Aluízio Campos - a alínea b do art. 230. O caput tal
qual se encontra, se receber uma emenda desta natureza,
ficará mutilado, desfigurado, completamente fora da
perspectiva de um trabalho constitucional. No art. 230 a
aposentadoria está assegurada com tempo ãnreríor ao que
prevê a alínea a para o trabalhador rural.
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Conseqüentemente, Sr. Presidente, com toda a admi
ração que tributo aos Constituintes Jonas Pinheiro, Victor
Faccioni e Vicenta Bogo - este último fez a sustentação
oral da emenda - não há como incluir um § 1.0, depois
um § 2.°, cujas redações se dão nas mesmas condições
do parágrafo anterior, para o pescador do sexo masculino
e feminino. -

Fica dificil, Sr. presidente, para a Relatoria, a despeí
to da boa vontade que possa ter, acolher essa emenda.
Preferiria deixar como está o art. 230, alínea b, porque
ali se manda definir esse aspecto em lei, e na ocasião o
legislador ordânárío fará exatamente o que contém essa
emenda; assim, não se mutila o texto do Substitutivo.

Por eSsas razões - e só por elas - prefiro dar à
emenda parecer negativo.

A Relatoria vota "não".
O SR. CONSTITUINTE VICENTE BOGO - Sr. Pre

sidente, gostaria de obter uma explicação do Relator.
T-enho entendimento díverso do Relator no tocante ao
art. 230, que reza:

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 45 Constituintes;
votaram NÃO 33 Constituintes; abstiveram-se de votar 2
Constituinte. Total: 8D votos. O Destaque foi prejudi
cado por falta de quorum qualificado.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BaGO Sr. Pre-
sidente, peço a palavra para um registro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Constituinte Vicente Bogo.

O SR. CONSTITUINTE VICENTE BaGO - Queria
apenas registrar que hoje pela manhã retirei uma emenda
que tratava do mesmo assunto, estabelecendo a idade nos
mesmos limites, em razão de entendimento que tinha feito
com o Relator-Adjunto, no pressuposto de que Iríamos ter
o apoiamento desta matéria. Agora fomos surpreendidos.
Em razão da redação - ou não seí por que razões exatas
- ficou prejudicada a matéria. Sinto-me também preju
dicado por não ter levado a matéria à votação pela manhã.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está re
gistrada a posição de V. Ex.a

Concedo a palavra ao Constituinte Artur da Távola.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, peço permissão para inter
romper brevemente os trabalhos da Comissão para uma
ponderação que acredito ser do interesse da Casa e de
todos nós. Pelo calendário deveremos votar, teoricamente,
amanhã as seguintes matérias: educação, cultura, esporte,
comunicação, ciência, tecnologia, meio ambiente, índio,
família, menor e idoso. É evidente o profundo significado
dos temas que serão votados amanhã. Se não estão dire
tamente ligados à conjuntura e a uma entrada em vigor
imediata das medidas que tanto encantam este Plenário
- este significado é talvez o que mais se propaga no tempo
- fazem parte do texto mais prospectivo da Constituição.
Mais do que isso, é aquele que está relacionado - aí,
sim, a palavra não é lugar-comum, tão usada - com o
futuro do País. Quero deixar às lideranças um dramático
apelo no sentido de que se reúnam, se possível cedo, para
propiciar apresentação de um conjunto de emendas que
possibílitem a votação de todos os capítulos amanhã. Se
permanecermos no ritmo de hoje, com a apreciação de
emendas que se sucedem, nem todas essenciais, com as
esticadas do pinga-fogo e discurso que ultrapassam os
horários, não votaremos matéria fundamental para con
sagrar esta Comissão. Esta é a razão pela qual deixo
com as lideranças, com V. Ex.a e com todas as pessoas
às quais cabe conduzir os trabalhos, o dramático apelo
para que consigamos apreciar pelo menos a matéria essen
cial amanhã, a fim de que possamos concluir, de modo
profundo, a votação de matéria que tem a ver com o
futuro.

Agradeço a V. Ex.a a atenção.

0_ SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
atenção de V. Ex.a, Constituinte Artur da Távola para
um fato significativo: a importância da aposent~doria
sobre as eleições. Conseqüentemente, gastamos mais tem
po no art. 230 do que discutindo outros capítulos inteiros.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte Aluízio
Campos.

. O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sídente, na linha do pronunciamento do Constituinte
Artur da Távola, venho também fazer uma solicitação a
V. Ex.a Creio que isto deva representar o pensamento da
nossa Mesa. Peço às Lideranças que incluem necessaria
mente nas planilhas que me remeterem as emendas su
pressivas totais, porque, se as emendas supressívas forem
votadas, por conseqüência eliminarão maior número de
destaque e contribuirão para o aceleramento das votações.

"É assegurada aposentadoria ( ... ) a) após
trinta e cinco anos de trabalho para o homem e
trinta para a mulher; b) com tempo ínterãor, pelo
exercício do trabalho rural, noturno, de reveza
mento, penoso, insalubre ou perigoso, conforme
definido em lei."

Quando falo com tempo, inferior, no meu ente!1der, é
inferior aos trinta e cinco anos do homem e os trmta da
mulher quando exerce atividade. Refiro-me, portanto, a
quem tem relação de emprego, de trabalho ass~lariado.
Não consigo entender, caso se trate de outras ativídades
fora da relação de emprego.

Gostaria de obter uma explicação da Mesa.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabra:1) :- Sr..Presidente,

respondo a inquietação do nobre Constltumte VlCent:e Bogo,
É quando o trabalhador se aposenta com tempo mf~r.lOr
àquele que está na alínea <la", desde. que seja d~fmIdo
em lei. Quem definirá esse tempo inferI?r se~a a lei ordi
nária. De modo que V. Ex.a estara atendido ar,

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passo a
votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores. Cons:ituintes:

Ademir Andrade, Cristina Tavares, FranCl~co Pmto, fIa
roldo Sabóia João Herrmann Neto, Jose Paulo BIsol,
Mário Lima,' Oswaldo Lima: Filh?, Paul? Ram<?s,. Renato
Vianna, Rodriçues palma, SIgmarmga !3~Ixas" ~eclo Neves
Cunha, Jorge Hage, José Tavares, OctavlO. ElisIO, Rose de
Freitas, Vicente Bogo, Vilso~ s~)Uza, An~onlO~arlos Mend~s
Thame, Arnaldo Prieto, ChXlstóvam ChIaradIa, Eraldo TI
noco, Inocêncio Oliveira, José Santan~ .de Vasconcello~,
Mário Assad Annibal Barcellos, EnoC VIeIra, Furtado LeI
te Jofran F~ejat, Jonas Pinheiro, Valmir Campelo, DarC!
p~zza, Virgílio Távora, José Maurício, Carlo~ A~berto C~o,
Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gastone RIghI, JoaqUIm
Bevilacqua Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sam
paio soter~ Cunha, Haroldo Lima e Roberto Freire. Vota
ram'NÃO os seguintes Constituintes: Alfre?-o Campos, Al
mir Gabriel Aluízio Campos, Artur da Tavola, Bernardo
Cabral, EgíCÜo Ferreira Lima, ,Fernando Ga~pari~, Fer:
nando Lyra, João Calmon, Jose Fogaça, Jose FreIre, Jose
Inácio Ferreira José Richa, José Serra, José Ulisses de
Oliveira Mano~l Moreira, Pimenta da Veiga, Raimundo
Bezerra' Theodoro Mendes, Euclides Scalco, José Mara
nhão Marcos Lima Roberto Brant, Alceni Guerra, Aloysio
Chav~s, Luís Eduardo, Oscar Corrêa Júnior, Ricardo Fiúza,
Sandra Cavalcanti, Paesl Landim, Antônio Carlos Konder
Reis Gerson Peres e Jarbas Passarinho. ABSTENÇãO:
Senhores Constituintes José Luiz Maia e Adolfo Oliveira.
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Assim, peço a V. Ex.a que, em meu nome, faça um
apelo às Lideranças, a fim de que não deixem de incluir
nas suas planilhas as emendas supressívas totais, para não
haver recurso de votação sobre matérias já votadas par
cialmente ou modificadas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O apelo
de V. Ex.a está registrado.

Por último, temos o pedido de preferência para a
votação do Destaque n.o 4850, de autoria do Constituinte
Amaury Müller. S. Ex.a está ausente e não deixou indi
cação. Conseqüentemente, o destaque está prejudicado.

IV - SUSPENSÃO DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Pre

sidência vai suspender os trabalhos, convocando os Senho
res Constituintes para a continuação da presente reunião
amanhã, 14-11-87 às 9:00 horas. '

Há uma sessão da Assembléia Nacional Constituinte
às vinte horas e trinta minutos, hoje que já foi anun
ciada pelo Constituinte Fernando Henrique Cardoso.

Está suspensa a reunião.

EM 14 DE NOVEMBRO DE 1987 (1)

~residência dos Srs.: Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente: Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presidente'
Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Presidente. '

I - REABERTURA DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo

número regimental, declaro reaberta a reunião.

II - EXPEDIENTE

Do Senhor Líder do PMDB na Assembléia Nacional
Constituinte :
"Ofício n.? 260/87

Brasília, 14 de novembro de 1987
Excelentíssimo Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte
Câmara dos Deputados

senhor Presidente:
Em virtude do pedido de renúncia do Deputado Os

valdo Lima Filho, indico para o seu lugar de membro
titular da Comissão de Sistematização da Assembléia Na
cional Constituinte, o Deputado Maurilio Ferreira Lima.

Sem outro particular, reitero a Vossa Excelência votos
de estima e cordial apreço. - Senador Mário Covas, Líder
do PMDB na Assembléia Nacional .constituinte.

Documento a que se refere o Ofício:
Brasília, 14 de novembro de 1987

Prezado companheiro
Senadqr Mário Covas

A Bancada do PMDB de Pernambuco decidiu, em vir
tude da posição do senhor Presidente da República, que
votará pela fixação do atual mandato presidencial em
quatro anos.

Como tenho posição pública em favor do prazo de
mandato de cinco anos como decorrência da instituição
do regime parlamentar de governo, julgo do meu dever
renunciar ao cargo de membro da Comissão de Sistema
tização, para permitir à Bancada pernambucana expressar
o seu voto. .

Aproveito o ensejo para agradecer ao ilustre Líder
a honra, que me conferiu ao designar-me Relator da
Subcomissão de Política Agrícola e Reforma Agrária e,
por conseqüência, de participar dos históricos trabalhos
da Comissão de Sistematização.

Permita-me sugerir a indicação do Deputado Maurílio
Ferreira Lima para a vaga.

Cordialmente, Oswaldo Lima Filho.
Despacho do Presidente da Assembléia Nacional Cons

tituinte:
"Ciente da renúncia do Deputado Oswaldo Lima Filho

como membro da Comissão de Sistematização, como com
prova documento anexo de sua autoria, defiro a indica
ção do Deputado Maurílio Ferreira Lima para a vaga, feita
pelo Líder Mário Covas. Publique-se.

Brasília, 14 de novembro de 1987. - IDysses Gui
marães."

Do Senhor Líder do PDT:

"Ofício n.o 194/87
Brasília, 14 de novembro de 1987

A Sua Excelência o Senhor
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
Nesta

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o

Constituinte Adroaldo Streck para substituir o Consti
tuinte Luiz Salomão, como membro Suplente da Comis
são de Sistematização.

Informo, outrossim, que a partir de 15-11-87 o oons
titunite Luiz Salomão reassumirá suas funções na refe
rida Comissão.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de
consideração e apreço. - Constituinte Brandão Monteiro,
Líder do PDT.

Brasília, 14 de novembro de 1987

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, informo a V. Ex.a que o

Constituinte Luiz Salomão volta a exercer suas funções
como suplente desta Comissão de Sistematização. - Depu
tado Brandão Monteiro.

Do Senhor Líder do PDC:
Excelentíssimo Senhor
Presidente da
Comissão de Sistematização

Senhor Presidente:
Na forma regimental, requeiro a substituição do Cons

tituinte Roberto Balestra, como Suplente do PDC nesta
Comissão, pelo Constituinte Sotero Cunha, durante os dias
15, 16 e 17 do corrente.

Sala das Reuniões, 14 de novembro de 1987. - Cons
tituinte Siqueira Campos, Vice-Líder do PDC.

Do Senhor Líder do PC do B:
Exmo. Sr.
Dep, Ulysses Guimarães
MD Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
Brasília

Sr. Presidente:

Para efeito do funcionamento das sessões do dia 14 de
novembro, em função de viagem do Vice-Líder Aldo Aran
tes, do PC do B, solicito de V. Ex.a que autorize a Depu-
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tada Lídice da Mata que atue como Suplente do PC do B
na Comissão de Sistematização.

Atenciosamente, Haroldo Lima, Líder do PC do B na
ANC.

In - COMUNICAÇõES
Do Senhor Constituinte Raimundo Bezerra:
O SR. CONSTITUINTE RALMUNDO BEZiERRA

Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala

vra, pela ordem, o Sr. Constituinte Raimundo Bezerra.
O SR. CONSTITUINTE RAIMUNDO BEZERRA - Sr.

Presidente, com vênia dessa Presidência, quero fazer uma
denúncia que considero da mais alta gravidade, por ser
uma atitude irresponsável por parte da Comissão de Ener
gia Nuclear.

No momento existe uma verdadeira histeria nacional
motivada pelo problema do césio 137, no acidente em
Goiânia e, talvez, sem maior razão, pelo menos psicolo
gicamente, é inteiramente contra-indicada a ati~ude da
Comissão de Energia Nuclear que escolhe vinte areas, a
nivel de Brasil, para colocação dos rejeitos radioativos. E
a coisa que mais me causa espécie é que no meu Estado,
o Ceará - e o Nordeste está privilegiado com mais de
70% dos locais escolhidos - foram escolhidos dois locais,
esses conheço bem, e também o nobre Constituinte Vir
gílio Távora certamente, como todos os cearenses, um, a
cidade de Jaguaretama, e outro, a cidade de Jucás. A
cidade de Jaguaretama fica perto da Serra do Pereíro,
local de acomodação de terra onde, praticamente todo
o ano, há tremores de terra; e sabemos que uma das
limitações de escolha para depósito de rejeitos nuclea
res, rejeitas radioativos, é exatamente a instabilidade de
solo; locais onde existem tremores de terra são inteira
mente contra-indicados. E a região que foi escolhida em
nosso Estado fica próxima à Serra do Pereiro, a cidade
de Pereiro, onde praticamente todos os anos existem tre
mores que levam a rachaduras de paredes, coisa que contra
indica, de maneira total, a colocação de rejeitos nuclea
res.

Sugerimos aqui, quando o eminente Constituinte Ger
son Peres fez o seu protesto em relação à Serra do Ca
chimbo, 'que se escolhesse uma ilha desabitada do oceano
Atlântico e se destinasse um navio com paredes de chumbo
previamente preparado para levar esses rejeitas.

Aqui indica-se a ilha de Trindade, que talvez fosse a
solução.

Com essa histeria nacional, ninguém, neste momento
e em Estado nenhum, vai aceitar os reíeítos atômicos,
principalmente porque não acredita na segurança pro
porcionada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear,
que consideramos irresponsável tanto neste sentido como
em relação ao acidente de Goiânia. ,

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presí

dência desta Comissão vai transmitir a advertência de
V. Ex.a às autoridades competentes.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LUIZ MAIA - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSlJl LUIZ MAIA - Sr. Pre
sidente na mesma ordem de raciocínio do Constituinte
Raimuri.do Bezerra, formulo aqui o meu protesto veemente
pela intranqüilidade que os técnicos da Comissão Nacional
de Energia Nuclear conseguiram gerar ao praticar este
desatino em relação às populações nordestinas.

De ontem para cá, o meu telefone não parou de tocar.
As comunidades dos Municípios de Itainópolís e de Va
lença, do Piauí, têm-me abordado, pedindo que proteste
contra a escolha destes dois municípios.

Esta medida só pode ter partido de um irresponsável
desavisado, que não conhece a realidade do País, sequer
o comportamento econômico e social destas cidades na
economia do meu Estado. O Município de Itainópolis é
um dos maiores produtores de algodão, e Valença está
encravada no coração do Piauí. Foram estes os municí
pios escolhidos para depósitos de rejeitos!

Quero dizer aqui que o Piauí poderá encontrar no
seu Estado local para enterrar o seu próprio lixo atômico,
no dia em que o Governo se dispuser a fazer investimen
tos no Nordeste e no Piauí. Não aceitamos absolutamente
os ônus deste Pais, porque não temos responsabilidades
com nada que motivou essa inflação dolorosa. Quero di
zer, aqui, com veemência, que no dia em que o Governo
se dispuser a fazer uma usina nuclear no Piauí, have
iremos de encontrar um lugar para enterrar o nosso pró
prlo lixo atômico. Que façam os técnicos da CNEN, com
mias responsabilidade, com mais critério os seus anún
dos a 'este Pais, evitando a provocação da inquietude
das 'comunidades brasileiras, das comunidades piauienses.
Que coloquem os seus lixos na "tonga da mironga do
cabuletê" e não no Estado do Piaui.

o SR. CONSTITUINTE JOãO PAULO - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a
palavra o Constituinte João Paulo.

O SR. CONSTITUINTE JOãO PAULO - Estranha a
todos nós, trabalhadores, a exeeerbaçâo da manifestação
empresarial contra a débil garantia de emprego contida
no texto do "Cabral lI". E mais ainda, estranha a nós
que um dirigente sindical, eleita e empossado no maior
sindicato do Brasil, esteja a serviço da classe patronal,
como um boneco de, cordas, dizendo e repetindo a exa
cerbação empresarial com grande espaço aberto nos meios
de comunícação: escrita, falada ,e televisada.

O que contém o Substitutivo n.O 2, do Sr. Relator
Bernardo Cabral, mantido na Comisão de Sistematização,
nada mais é do que uma deliberação tomada, não pelos
trabalhadores, mas para uma entidade na qual prepon
dera, maíorítaríamente, a opinião dos Governos e da clas
se patronal.

A OIT, através da Recomendação n.O 191 editada em
1963, recomendou a todos os países-membros, decisão ma
joritária de governos e 'empresários, que se proibisse a
dispensa ímotívada,

A maioria dos países-membros da OIT adotaram essa
disposição. Em! 1982 foi divulgada e publíeada a Conven
çãó n,v 158, que está em vigor.

Não haverá, Sr. Presidente, equilíbrio social neste País
sem que as relações entre empregadores e empregados
se modifiquem, que não se dêem da forma que se dão
hoje, em que o empregado é sumária e arrbitrariamente
demitido por razões políticas, em razão da própria dete
ríoracão da sua saúde no trabalho, em razão de interesses
mesquinhos e espúrios para reduzir o custo da folha de
salários.

Portanto, este País, Sr. Presidente, depende, eviden
temente, da massa salarial para que o cidadão brasileiro
venha a ser, de fato, o consumidor, e contra isso investe
um pretenso Líder sindical Luiz Antônio Medeiros, ao ir
contra os interesses dos trabalhadores. E estamos aqui e
permaneceremos repudiando a atitude do Sor. Luiz Antônio
Med'eiros, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Me
talúrgicos de São Paulo.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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o aR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o Cons,tituinte Virgílio Távora.

O SR. CONSTITUINTE VmGíLIO TÁVORA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, o atual Governo da Repú
blica está precisando, no mínimo, de assessoría de bom
senso, porque mister se faz Sua Excelência a ela 'apelar.

No momento em que há uma comoção nacional devido
ao acidente de Goiânia, sai dos seus cuidados o Diretor
Exe,cutivo da CNEN para, em declarações desasbradíssímas,
apontar os locais - S. s.a ressalta, que é apenas sugestão,
(pois quem vai decidir é o Governo, mas isso já é meio
caminho andado - onde colocar esse lixo radíoatívo,

Sr. Presidente, o Brasil, que tem tantas ilhas - como
já foi dito aquí pelo meu Colega Raimundo Bezerra 
oceânicas onde depositá-lo, vai escolher e não sabemos se
nos outros Estados, com a infelicidade que teve o nosso,
os dois Municípios Jucás e Jaquaretama, um deles, como
disse o Constituinte Raimundo Bezerra, não muito longe
de uma das falhas geológicas que exíste no Nordeste ,e
que tem dado lugar a tantos tremores de terra. Mas,
ambos situados na Bacia do Jaguaribe - parece coisa
anedótica. Não íamos :tialar só do nosso Estado. Falemos é
da inoportunidade de uma declaração como esta. Sr. Pre
sidente, estamos precísando de medidas concretas, medi
das que tenham ,cO!llfirubilidade, tradutoras de que real
mente o Governo está ciente do desafíante problema da
Jocalízaçâo dos reieítos radíottvos e onde, realmente, ele,
sem fazer pulhlicidade, vai racionalmente colocá-los. Não
podia ser mais infeliz essa declaração, justamente de quem
responsável é pelo setor, logo o Diretor-Executivo da
CNEN.

Além 'do nosso protesto, a nossa lástima. Como é que
um Governo deste, neste momento, deixa seu auxíüae, sem
consulta 'aos escalões superiores - acredítamos que não
o tenha feito - dizer tamanho dislate?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio campos) - Tem a pala
vra o Sr. Constituinte Inocêncio Oliveira.

O SR. INOC:mNOIO OLIVEIRA - Sr. Presidente, que
remos agora, neste momento, trazer também o nosso
g.rande protesto pela maneira como a CNEN - oomíssão
Nacional de Energia Nuclear, vem conduzindo a poli
tica nuclear, sobretudo em relação ao acidente de Goiânia.

O Brasil, apesar de ter a tecnologia do átomo, de
monstra que tem um total desconhecimento dos aspectos
relaeíonados a esse setor. Como se não bastasse o pânico
causado pelo acidente nuclear de Goiânia, existindo em
nosso País uma histeria com relação ao assunto, vem
agora esse órgão divulgar vinte áreas para colocação do
lixo 'atômico.

Sr. Presidente, na hora em que o (povo está completa
mente desnorteado, completamente apavorado com este
assunto, a medida deveria ser estudada com cautela, a
medida deveria ser decidida após estudos totais e não
'apenas com uma divulgação 'através dos órgãos de comu
nícação do nosso País.

Gostaríamos de dizer que a CNEN não fiscaliza os
mais de duzentos aparelhos radíoatívos existentes em
nosso País. O acidente de Goiânia poderia ter acontecido
em qualquer outro Estado.

Assim sendo, Sr. Presidente, quero, nesta hora, pro
testar veementemente porque mais de 70% das áreas es
'colhidas estão localizadas em nossa Região, o que demons
tra que esse órgão faz uma grande díserímínação 'ao Nor
deste.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI ~ Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o Sr. Constituinte Hermes Zaneti.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Sr. Pre
sídente, Srs. Constituintes, a Comissão de Sistematização
deverá votar hoje o Capítulo referente à Educação. Em
conseqüência, estamos sendo honrados com a visita a Bra
sílía de algumas centenas de professores vindos de dife
rentes Estados brasileiros. Como sabe V. Ex.a, sempre que
um número maior de pessoas pretende assístír, das gale
rias, ao desenvolvimento dos trabalhos, há problemas com
a distribuição e controle das senhas. Não sei se V. Ex.a
já está alertado para isto, mas é o que está ocoreendo nes
te momento, Sr. PrelSid'ente. Um número bem expressivo
de professores, repito, vindos de diferentes Estados bra
sileiros, encontra-se na entrada principal do edifício do
Congresso Nacional, tentando acesso às galerias, que estão
praticamente vazias.

O apelo que faço a V. Ex.a é no sentido que, em nome
da Mesa, designe uma pessoa para nos acompanhar, a
fim de que equacionemos a entrada ordeira desses cole
gas, para que possam assistir ao trabalho normal que esta
Comissão de Sistematização haverá de desenvolver du
rante o dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presi
dência vai determinar ao Chefe da Segurança que pro
videncie a entrada dos professores, desde que, como infor
mei antes, fiquem quietos e não tumultuem o plenário.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI -' Muito
obrigado. Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE JoAO AGRIPINO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o Sr. Constituinte João Agripino.

O SR. CONSTITú"INTE"JOAo' ÃGI?IPINO - Sr. Pre
sidente, Srs. Membros da Comissão de Sistematização, a
Paraíba também está -incluída com uma área reservada
para depôsito de lixo atômico, por sinal no Município de
Oabaeeíras, área de atuação de V. Ex.a, Constituinte Aluí
zio Campos, .onde se situa a região do Cariri paraibano.

'É óbvio que essas providências de determinação de
locais para depósito do lixo atômico já dexíam ter sido
tomadas há muito tempo. Agora, de improviso, deter
mínar as áreas que devam receber o lixo atômico, dentre
as quais o Município de Oabaeeíras, na Paraíba, considero
insólito, inoportuno e despropositado o pronunciamento da
CNEN, porque a Paraíba tem governo; é preciso que antes
se consulte o Governo da Paraíba para saber se se pode
jogar o lixo atômico na Paraíba, que não é cão sem dono.

De forma que nós, que não temos nada a ver com
energia nuclear, não aceitamos a inclusão da Paraíba
como depósito de lixo atômico, sem antes nos provarem
por que motivo o município paraibano foi escolhido para
esse fim.

Era o que queria registrar neste momento, Sr. Pre
sidente.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala-
vra o Constituinte Aldo Arantes. ,

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, logo depois de acontecido o incidente radioativo
de Goiânia, fiz um pedido de informação ao Presidente
da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Recebi, agora,
as respostas a esse pedido de informação.

Comunico a esta Casa que a resposta que recebi do
Sr. Rex Nazareth Alves, Presidente da Comissão Nacional
de Energia Nuclear, na verdade, não atende às questões
suscitadas. No pedido de informações, fiz oito perguntas.
Essas oito perguntas basicamente não foram respondidas
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pelo Presidente da Comissão Nacional de Energia Nuclear;
principalmente, a responsabilidade da Comissão Nacional
de Energia Nuclear num acompanhamento do que ocorreu
em Goiânia. Na verdade, o Presidente da Comissão Na
cional de Energia Nuclear coloca a responsabilidade do
incidente nos proprietários da Clínica Radiológica - o que
é correto - coloca a responsabilidade na Secretaria de
Saúde de Goiás, mas não assume a sua responsabilidade
como o órgão que teria que estar acompanhando esse
processo.

Já tive oportunidade, através da imprensa, de pedir
o afastamento do Sr. Rex Nazareth da Comissão Nacional
de Energia Nuclear. Esta medida teria que ser tomada no
primeiro momento depois do que aconteceu em Goiânia.
Não se pode admitir que um Governo que tem um mínimo
de responsabilidade permita que o responsável maior pelo
que aconteceu em Goiânia continue à frente da Comissão
Nacional de Energia Nuclear.

Terminando as minhas palavras, faço aqui, em nome
de meu povo e em nome de Goiás, um apelo a todos os
brasileiros: Goiás está sendo discriminado por uma ati
tude ãrresponsável da oomíssão Nacional de Energia
Nuclear. Os produtos goianos estão sendo vendidos abaixo
do preço, está havendo uma discriminação contra o Es
tado de Goiás.

Aqui, em nome do povo goiano, levanto um alerta ao
povo brasileiro, que não se submetam, que não permitam
que Goiás continue sendo discriminado por algo que não
é de responsabilidade do povo goiano.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI - Sr.
Presidente, srs. Constituintes, algumas decisões desta Co
missão têm-me deixado preocupado. Uma houve ontem ado
tada que não me deixou dormir esta noite. E eu passaria
o dia ainda intranqüilo se não voltasse a esta tribuna para
formular daqui um apelo a uma revisão e uma reflexão
maior dos Srs. Constituintes para recolocarmos no Plená
rio a decisão que ontem foi rejeitada por esta Comissão
não aprovando uma proposta que fizemos juntamente com
os Constituintes Jonas Pinheiro e Vicente Bogo, para esta
belecer, desde logo, as condições de aposentadoria por ida
de do trabalhador rural e da mulher camponesa.

Se há alguém neste País que é vítima da estrutura
econômica e social esse alguém é o trabalhador rural e a
mulher camponesa, notadamente a mulher camponesa.
Não é possível que algum complexo de culpa que possa
pairar sobre os políticos brasileiros venha recair sobre o
trabalhador rural e a mulher camponesa. A mesma As
sembléia Nacional Constituinte que estabelece condições
para os "marajás" não pode impedir as condições de
aposentadoria por idade para a mulher camponesa e o
trabalhador rural, notadamente quando se sabe que é
uma aposentadoria à base de um salário mínimo.

Sr. Presidente, espero que possamos recolocar no Ple
nário, não apenas para aprovação, mas também para
consagração por unanimidade, essa proposta ontem la
mentavelmente rejeitada.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra a Constituinte Abigail Feitosa.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente como representante do Estado da Bahia não
aceito que' o povo do meu Estado e do Nordeste, que já
está morrendo de fome, venha a ter lixo atômico para

morrer mais depressa. Estranho a discriminação que foi
feita. Por que não vão colocar lixo atômico no Rio de
Janeiro e em São Paulo? Por que somente o Nordeste?
Eles, que inventaram a energia nuclear para fins bélicos,
que fiquem com o lixo atômico.

O SR. CONSTITUINTE JOS}f; MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o Constituinte José Maria Eymael, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOs11: MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, fui surpreendido, nesta manhã, por noticias in
sistentes de que teria, em determinado momento do pro
cesso constitucional, subscrito uma emenda atribuindo cin
co anos ao Presidente José Sarney.

Não sei, Sr. Presidente, de onde tiraram esta idéia,
de onde ela brotou.

A única emenda que tenho, Sr. Presidente, não é de
cinco nem de quatro, mas de três anos e meio, porque
a minha proposição é de eleições para Presidente da Re
pública 120 dias depois de promulgada a Constituição.

Este é um assunto da maior gravidade, Sr. Presidente,
e se, eventualmente, for identificado algo neste sentido,
será motivo de imediata investigação, porque jamais subs
crevi tal documento.

Desde já, Sr. Presidente, afirmo categoricamente que
em nenhum momento subscrevi emenda propondo cinco
anos ao Presidente José Sarney.

A emenda que subscrevi, e que será votada amanhã,
estabelece 120 dias de prazo para a realização das eleições
após a promulgação da Constituição.

Era o registro que queria fazer, Sr. Presidente, para
estabelecer a verdade dos fatos. (Muito bem!)

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, já que o "pinga-fogo" foi institucionalizado, vou
usar dessa prerrogativa...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Um momen
to, Constituinte Eraldo Tinoco.

Sobre a reclamação do Constituinte José Maria Eymael,
houve realmente um noticiário de jornal de que não havia
emenda nas Disposições Transitórias a respeito do mano
dato de cinco anos do atual Presidente da República.

A Mesa vai solicitar à Secretaria que faça uma revisão
nas emendas apresentadas, para dar uma resposta a esse
noticiário, que acredito não seja verdadeiro.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, para uma questão de ordem sobre a matéria.
(Assentimento da Presidência)

Sr. Presidente, no Diário da Assembléia Nacional Cons
tituinte, quando se fez O registro de todas as emendas e
dos destaques disponíveis, há um destaque do Constituinte
José Maria Eymael e em seguida ao destaque não há
nenhum número de emenda, e consta que está destacado
o art. 458 do Projeto de Constituição, o dito '~Cabral Zero".

Desta forma, no entendimento inicial, de acordo com
o que está publicado no. Diário da Assembléia Nacional
Constituinte, é que o ilustre Constituinte José Maria Eymael
teria feito um destaque ao art. 458 do "Cabral Zero", des
taque esse que diz que O mandato do Presidente da Repú·
blica termina exatamente com cinco anos, porque termina
a 15 de março de 1990.

Entretanto, mandei alguns de meus assessores procurar
o respectivo destaque e há uma diferença entre o que cons
ta da planilha publicada no Diário da Assembléia Nacional
Constituinte e O próprio destaque, cujo número a planilha
do Diário da Assembléia Nacional Constituinte refere.

- -Com certeza tem razão o Constituinte José Maria
Eymael, que afirma que não há destaque sobre os cinco
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anos, porque se refere exatamente ao tempo que S. Ex.a
díase. Quero que S. Ex.a entenda que o equívoco resultou
de absoluta boa fé, porque, na verdade, nos louvamos na
planilha publicada pelo órgão oficial da Assembléia Na
cional Constituinte.

Durante o pronunciamento do Sr. Carlos
Sant'Anna, o Sr. Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice·
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Espero
que o assunto seja encerrado. Já estamos com dez horas
e cinco minutos. Temos matéria da maior importância para
votar e qualquer liberalidade da Mesa para permitir "pin
ga-fogo" vai significar não votarmos matéria completa hoje;
não chegaremos ao fim da nossa matéria. Anunciarei ma
téria em votação.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, eu havia começado a falar quando fui interrom
pido pela Mesa. "É um direito que me assiste pelo menos
completar, mesmo que rapidamente, o que pretendia dizer,
já que outros Constituintes o fizeram.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A julgar
por esse privilégio, Constituinte Eraldo Tinoco, volto a dar
a palavra aos subseqüentes. Alguém tem que começar. Mas
vou conceder a palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, entendo que esse assunto de lixo atômico deve
ser tratado com certo equilíbrio e até com certa raciona
lidade. "É evidente que se o País tem o problema de lixo
atômico, em algum ponto do País esse lixo tem que ser
depositado. Não entendo a atitude da CNEN, que deseja
agora transformar a Bahia, que é de todos os santos, de
todos os deuses, em Bahia de todos os pecados, porque
nada menos do que cinco áreas no Estado da Bahia são
colocadas como prioridade para depósito de lixo, quando
na Bahia não há nenhum projeto, nenhuma perspectiva,
nenhuma expectativa de instalação atômica.

Era o registro que gostaria de fazer, Sr. Presidente.
(Muito beml)

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Peço a
palavra para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte Aluízio Campos.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente ontem no fim da sessão da tarde, levantamos a
questã~ das e~endas supressivas. Ponderamos às Lideran
ças que essas emendas deviam ser insertas n~s planilhas
dos acordos de Líderenças, porque a aprovaçao de qual
quer emenda supressíva já produz um efeito de econom~a

de tramitação, em virtude da prejudicialidade das quais
resulta.

Apresentei uma emenda, um requerimento de prefe
rência suprimindo a alínea c do art. 238, e antes que V. Ex.a
passe à votação do art. 231, a minha questão de ordem
consiste em colocar em votação as emendas supressivas
relacionadas com o Capítulo I, que é só um artigo do Tí·
tulo VIII e o Capítulo lI, porque, se elas forem aprovadas,
já cancelarão, por seus efeitos, muitas emendas.

Embora o acordo de Lideranças venha sendo observa
do pela Mesa, S. Ex.a não pode realmente superar as ~e

cisões regimentais, que estabelecem que a ordem de prio
ridade das emendas devem ser supressivas, substitutivas,
modificativas e aditivas. As supressivas, porém, são índís
pensáveis.

De maneira que peço a V. Ex.a que o acordo de Lide
ranças não infrinja o Regimento da Assembléia Nacio
nal Constituinte nem o da Comissão de Sistematização,
impedindo a prioridade para a votação das emendas su-

pressívas totais, porque esse acordo de Lideranças não é
um poder imperial.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem razão, racionalmente falando. Uma emenda supres
siva naturalmente tem, dentro do Regimento, preferên
cia sobre as demais. O que estamos fazendo aqui, durante
algum tempo, é ajustar o Regimento às nossas necessi
dades de votar em tempo. E esta é a razão pela qual as
Lideranças se puseram de acordo. A Mesa cumpre e tem
cumprido assim. Até aqui, felizmente, nenhuma emenda
supressíva foi objeto de aprovação que tivesse prejudicado
as substitutivas.

De maneira que eu pediria a V. Ex.a que transferisse
a questão, para discutirmos com a Mesa em conjunto.

Estou tomando as questões de ordem como obstrução
aos trabalhos. As questões de ordem são verdadeiras
obstruções aos trabalhos. (Palmas)

Ou temos questões de ordem definidas sobre os as
suntos que estamos votando ou estamos obstruindo deli
beradamente a matéria.

IV - ORDEM DO DIA

VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTITUIÇãO
TíTULO vm (continuação)

Destaque n,v 7866/87, do Sr. Aécio Neves
Emenda n,? ES-32780-1, do Sr. Joaquim Sucena,
"que adita inciso ao art. 268 do Substitutivo n.O 1
(art. 231 do Substitutivo n,? 2)".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vou pas
sar à votação do requerimento de preferência do Destaque
n.O 7866, do Constituinte Aécio Neves.

Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram perma-
necer sentados. (Pausa)

Aprovada a preferência.

Tem a palavra o Constituinte Aécio Neves.
O SR. CONSTITUINTE AÉCIO NEVES - Sr. Presi

dente, Srs. Constituintes, a proposta que apresentamos
aqui, que é patrocinada também pelo ilustre Constituinte
Joaquim Sucena, tem como objetivo trazer uma contri
buição, a nosso ver, efetiva, à melhoria do texto do ilustre
Relator Bernardo Cabral, e que trata, portanto, do
art. 231.

Eu gostaria de dizer meus caros colegas que, se por
um lado, no Capítulo da Ordem Social, procuramos avan
çar, e creio que o fizemos, garantindo melhores condições
de vida à classe trabalhadora, não seria justo que, neste
momento, discriminássemos um segmento tão importante
da sociedade brasileira. O que visamos, com esta nossa
proposta é dar garantias mínimas de subsistência a seto
res significativos da nossa sociedade. Falamos daqueles
maiores de 65 anos e dos deficientes que comprovem não
poder receber qualquer remuneração para atender à sua
subsistência. Esta nossa proposta fixa uma aposentado
ria mensal vitalícia a cada um maior de sessenta e cinco
anos e a cada deficiente físico ou mental de qualquer na
tureza que comprovem não ter condições de receber qual
quer remuneração, independente de ter contribuído para
a Previdência em qualquer tempo.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, cremos que esta
nossa proposta, que apenas aprimora o Texto Bernardo
Cabral, deverá ter o apoio da maioria dos Constituintes
desta Casa, pois, acima de tudo, é uma reparação, é uma
questão de justiça, pois aqueles milhares e milhares de
irmãos nossos que são colocados, constantemente, diaria
mente, quando muito em instituições, sem a menor con
dição de lhes darem o mínimo necessário a uma sobre
vivência digna, pois a maioria deles é jogada nas ruas
deste País afora.
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Portanto, em vez de o Estado, paternalisticamente,
subvencionar essas instituições de maneira precária, va
mos dar diretamente a cada um desses seres humanos um
mínimo de condição de sobrevivência digna.

Esta nossa proposta engloba três itens do art. 231,
passando apenas a um item, que tem a seguinte redação;

"Permite a concessão de uma pensão mensal
vitalícia, a ser definida em lei, a todo o cidadão
a partir de 65 anos e a deficiente de qualquer
idade, independente de prova de recolhimento de
contribuição para a seguridade social, desde que
não possua outra fonte de renda ou seja incapaz
total de promover a sua subsistência."

Sr. Presidente, fazemos ainda aqui um apelo ao ilus
tre Relator, para que, no momento da redação final,
S. Ex.a preocupe-se com a expressão correta, que seria "os
portadores de deficiência". Além dos maiores de 65 anos,
estariam incluídos nesse benefício os portadores de de
ficiência de qualquer natureza desde que comprovem não
ter condições de sobrevivência digna.

Sr. Presidente, srs. Constituintes, desta maneira es
taremos efetivamente trabalhando para uma Constituição
que faça diminuir um pouco as grandes diferenças, as
grandes distorções e as constantes discriminações a que
são submetidos setores signifiativos e importantes da nos
sa sociedade.

Era o que queria dizer, Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Presi
dente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Também,
Sr. Presidente, pediria a atenção do ilustre Relator para o
assunto. Entendo que a emenda ora em discussão está
prejudicada, uma vez que no art. 231, incisos V e VI, já
está plenamente atendido o objetivo da presente emenda,
inclusive com uma redação muito clara, separando o idoso
do deficiente.

Recordo, Sr. Presidente, desde o início da abertura
dos trabalhos nesta Casa, quando ainda na Subcomissão,
à qual pertenci, fui o autor da emenda pela qual cada ci
dadão brasíleíro com mais de 65 anos, sem outra fonte de
renda, independente de recolhimento, receberia um salá
rio mínimo mensal. Lamentavelmente, na Comissão, o
Relator alterou, colocando uma pensão vitalícia.

Gostaria que o Relat'Ür, na redação final, definisse
o que é um salario mínimo. Apesar da boa vontade do
Constituinte Aécio Neves, o que S. Ex.a deseja já está
plenamente atendido, até de t::_w. forma melhor e mais
explícita.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
V. Ex.a que conclua a questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - É esta a
questão de ordem que levanto a V. Ex.a, uma vez que já
está atendido o objetivo da atual emenda, se ela não está
prejudicada, atendida já está.

Cumprimento o Constituin~~ Aéc!o Neve~ pela ap~es~n
tação de emenda. Entretanto, ja esta atendido o obJetIVO.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Relator, para dar resposta à suposta questão de
ordem levantada.

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Informamos ao
prezado Constituinte que já foi aprovado, nos Direitos do
Trabalhador a não vinculação de .qualquer coisa ao salá
rio mínimo.' Este princípio, que foi aprovado antes, não
pode, daí por diante, no noS&<? entendimento, s~r trans
gredido, vinculando qualquer típo de remuneraçao ao sa-

lário mínimo. De maneira que, no texto do Relator Ber
nardo Cabral, foi incluído no art. 6.° o inciso IV, que vin
cula esse salário mínimo a essa condição.

A emenda proposta pelo nobre Constituinte Aécio Ne
ves tem a virtude, primeiro, de fundir dois incisos, o V e
o inciso VI do art. 231 e coloca todos os dois sem vincula
ção com o salário mínimo. O aspecto particular que me
parece que precisa ser corrigido na proposta é que vem
falando de deficiente físico e deficiente mental, e esta é
uma colocação tecnicamente incorreta.

Neste caso, sugeriria à Mesa que incluísse, com uma
emenda de redação, a expressão "portadores de deficiên
cia", que é a colocação correta.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Eu gos
taria que o nobre Relator me desse conta da sua opinião
final. Eu ouvi mal. Parece que S. Ex.a declara que, no
caso, seria apenas uma questão de redação? É isto que
consideraria: não levaria a questão à votação e bastaria a
modificação de redação?

O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O autor

da emenda retirou a expressão "físico ou mental".
O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Retirou "físico

ou mental" e ficou só "deficientes". Em vez de deficien
tes, a palavra técnica seria "portador de deficiência".

Sugiro que isso seja corrigido com uma emenda de
redação apenas.

O SR. CONSTITUINTE IVO LECH - Sr. Presidente,
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - pois não.

O SR. CONSTITUINTE IVO LECH - Faço um apelo
ao nobre Constituinte Aécio Neves que retire seu destaque,
até porque o texto, muito bem colocado, dá garantia às
pessoas portadoras de deficiência, e o item VI, também,
dá garantia ao idoso, nesta questão.

Apelo a toda Comissão de sistematização para que
mantenha o texto original do nobre Relator Bernardo
Cabral.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Faço
uma pergunta ao Constituinte Aécio Neves: S. Ex.a, dian
te disso, retira a emenda?

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO NEVES - Eu gostaria,
primeiramente, Sr. Presidente, de fazer um esclareci
mento.

O nosso pedido de destaque tem como objetivo apri
morar o texto, como eu disse. Sem dúvida, o nosso obje
tivo, a nossa intenção é garantir condições de sobrevivên
cia dignas aos üeficientes e aos idosos que não tenham
como fazê-lo.

Estive conversando por longo tempo com o nobre
Constituinte Ivo Lech, e levamos adiante essa nossa
emenda, porque entendemos que no Capítulo da Ordem
Social foi aprovada a desvinculação do que quer que seja
ao salário mínimo.

Entendo que devemos trabalhar, sim, na hora da lei
ordinária, para definir uma remuneração que seja, pelo
menos, um salário mínimo.

Portanto, eu entendo que, como está no texto, na
hora da redação final não haverá essa vinculação ao sa
lário mínimo. A nossa emenda não altera em nada, por
tanto, o que está aqui, apenas, no nosso entender, apri
mora a redação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos
passar à votação.

O SR. CONSTITUINTE INOCENCIO OLIVEIRA
Pela ordem, Sr. Presidente.
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o SR. CONSTITUINTE INOC:í!:NCIO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, o nosso ilustre Relator já esclareceu que faria
uma emenda de redação, retirando onde está "garantia do
benefício mensal de um salário mínimo" para ficar "ga
rantia do benefícío a toda pessoa portadora de deficiên
cia". Assim estaria atendida a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consti
tuinte Inocêncio Oliveira, faça-me o favor, esclareça-me,
porque a minha ignorância não me permitiu até agora
chegar ao encontro de suas idéias.

Aqui o inciso V garante o benefício mensal de um
salário mínimo a toda pessoa portadora de deficiência
que comprove não possuir meios de prover a sua própria
manutenção. Aqui está especificado que é um salário mí
nimo. O Relator não pode mudar isso.

O SR. CO~STITUINTE INOC:í!:NCIO OLIVEIRA - Se
S. Ex.a aceitar a Emenda Aécio Neves, redacional, S. Ex.a
pode mudar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - S. Ex.a
não pode mudar o que já está votado. Aqui, todo defi
ciente tem direito no mínimo a um salário mínimo. Isso
tudo nasceu com a renda mensal vitalícia colocada em
vigor pelo Presidente Ernesto Geisel.

O SR. CONSTITUINTE INOC:í!:NCIO OLIVEIRA - Em
1974.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Abrangia
os inválidos em geral e os idosos com 70 anos. A nossa
liberalidade aqui tem reduzido tudo que é idade. Tudo
que é idade está sendo reduzida. Daqui a pouco chegare
mos aos 10 anos.

O SR. CONSTITUINTE INOC:í!:NCIO OLIVEIRA - É
verdade.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Então,
com isso, se passa para o próprio Cabral II, que reduziu
para 65 anos, em vez de 70 anos. Agora existe um inciso
anterior que obriga a pagar um salário mínimo.

A emenda do Constituinte Aécio Neves não fala em
um salário mínimo mas, sim, na concessão de pensão
mensal vitalícia, a ser definida em lei. Se S. Ex.a mantém
a emenda, pode, inclusive, corrigir o texto do inciso V.

Vou manter a emenda em votação. Não acho que por
redação se possa resolver o problema.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO NEVES - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Aécio Neves, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE AÉCIO NEVES - Sr. Presi
dente, existem aqui dúvidas de companheiros quanto ao
objetivo desta emenda.

Entendo, como entende o nobre Constituinte Ivo Lech
e os demais Companheiros, que essa remuneração não de
ve jamais ser menor do que um salário mínimo. Como
esta minha emenda tem o objetivo redacíonal de melho
rar o texto, sem prejudicar em nada os avanços nele con
tidos, e para que não haja, em hipótese alguma, qualquer
dúvida quanto aos meus objetivos, retiro a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Isto é
outra coisa completamente diferente. Retirando a emen
da, V. Ex.a deixa de prejudicar o inciso V do Substitutivo
Cabral n. Mas se a emenda de V. Ex.a fosse votada, tam
bém poderia ser, por simples redação, modificada. Se ela
fosse votada, obrigaria na lei a manter ou não o que está
escrito no inciso V.

Está retirada a matéria.
O SR. RELATOR (Almir Gabriel) - Sr. Presidente,

peço a palavra. (Assentimento da presidência)
Sr. Presidente, sei que vou tomar um ou dois minutos

deste Plenário. Quero apenas chamar a atenção sobre um

dado que considero de suma importância para todos. Esta
Comissão de Sistematização não aumentou os recursos
para a seguridade social. A base para a Previdência, para
a saúde, para assístêneía social, sob o ponto de vista finan
ceiro, continua exatamente a mesma que tínhamos antes.
Ampliamos, consideravelmente, o número de pessoas que
ficarão beneficiárias da Previdência e, mais do que isso,
vinculamos todas essas coisas a valores especiais, como sa
lário-contribuição, salário mínimo e assim por diante.

Quero apenas chamar a atenção e fazer um apelo a
todos os nossos Constituintes, sobre tudo quando formos
para o Plenário. Na verdade, o que fizemos foi encaixar
sobre o manto da Previdência Social uma série enorme de
novas despesas sem termos a contrapartida de recursos
para provê-los.

O que pressinto, o que sinto com muita dor, com mui
to sofrimento, é que o trabalhador de um, dois ou três sa
lários mínimos, este é quem vai pagar a grande conta da
Previdência Social brasileira

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
convido o nobre Senador José Fogaça para tomar assento
ao lado direito da Relatoria.

Destaque n.? 2917-87 - Emenda n.o ES
25196-1, do Sr. Eliel Rodrigues, "que adita ao
art. 270, § único do Substitutivo n.O 1 (art. 232 do

Substitutivo n.O 2)". (474.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Requeri
mento de preferência para votação do Destaque n.o 2917,
de autoria do Constituinte Eliel Rodrigues.

Os Srs. Constituintes que aprovam o requerimento
de preferência queiram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado.
A emenda diz:

"As instituições ou entidades particulares que
sem fins lucrativos prestam serviço de atendimen
to ou assistência social na recuperação de defi
cientes, superdotados, toxicômanos, alcoólatras ou
outros desvios de comportamento normal, mere
cerão reconhecimento, estímulo e apoio, inclusive
subvenção do Poder Público e/ou da iniciativa
privada."

Tem a palavra o Constituinte Eliel Rodrigues, autor
da emenda.

o SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES - Sr.
Presidente, ilustres Srs. Membros da Comissão de Siste
matização, o objetivo desta nossa emenda é permitir con
templar, com o apoio do Poder Público e privado, as ins
tituições que prestam o necessário e relevante serviço de
atendimento assistencial, sem fins lucrativos, às pessoas
carentes, cooperando no atendimento dos deveres sociais
àqueles que não dispõem de meios próprios para se sus
tentar nem de acesso aos demais direitos sociais, habili
tando-os e promovendo a sua integração à vida comunitá
ria.

Observem que esta nossa proposição não se caracteriza
como uma imposição legal, mas, sim, de injunções de or
dem moral e humanitária que sensibilizem e possam levar
o oferecimento do apoio, inclusive de subvenções do Po
der Público ou doações de entidades privadas. Ela não
obriga, torna possível.

Aqui, em Brasília, por exemplo, temos o Desafio Jo
vem, uma entidade de caráter de internato que, num tra
balho anônimo, está oferecendo à Nação brasileira uma
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inenarrável contribuição de ordem benemérita. Ali tem-se
conseguido recuperar cerca de 70 a 75% de toxicômanos.

O relatório do ilustre Relator Bernardo Ca'6ral é bem
enfático quando diz que a assistência social será voltada
para a reabilitação de pessoas portadoras doe deficiências e
a promoção de sua reintegração à vida comunitária. Tam
bém caracteriza como diretriz que essas instituições serão
organizadas com a participação da população, por meio de
organizações representativas, na formulação das políticas
e no controle das ações em todos os níveis.

Parece-nos muito humano e importante que a nossa
querida Pátria conte com a ajuda dessas instituições, que,
no seu anonimato, prestam um trabalho relevante, porque
amam o seu próximo e querem o bem do seu semelhante.

Apelo, portanto, para a douta compreensão dos ilus
tres membros desta Comissão, para que dêem o apoio de
vido ao nosso apelo, se assim o acharem, justo e humani
tário. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Eraldo Tinoco.

O SR CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, srs, Constituintes, o Constituinte Eliel Rodrigues
foi muito op-eroso na Subcomissão da Família, do Menor
e do Iposo e pôde, efetivamente, estudar em profundidade
os problemas dessa área tão sensível para o desenvolvi
mento social do nosso País e oferece uma emenda para
a qual peço a atenção dos Srs. Membros desta Comissão,
no sentido de darem o seu apoio, através de mecanismos,
para as instituições que possam amparar, acolher, dar
assístêncía e recuperação tanto do deficiente quanto dos
toxicômanos, e também, Sr. Presidente, num aspecto que
realmente merece a nossa especial atenção, que possam
oferecer assistência ao superdotado. É óbvio que lessas ins
tituições sem fins lucrativos que prestam assistência a
esses indivíduos devem merecer todo apoio e todo incen
tivo por parte do poder públíco, que não tem, na maioria
das vezes, condições de, por uma forma direta, resolver
todos Os problemas dessa área.

Naturalmente que a questão do deficiente, físico ou
mental, já está, em muito, ponto, tratada conveniente
mente neste projeto de Constituição. Entretanto, um re
forço a mais só irá beneficiar o tratamento adequado que
a sociedade brasileira deseja para esses que muitas vezes
são marginalizados.

A emenda é válida, também, quando trata do ·pro
blema do viciado. Muitas pessoas, que, por circunstâncias
do meio social onde vivem, são levadas à escravidão de
um vicio, na maioria das vezes não encontram institui
cões capazes, aparelhadas, esp-ecializadas, para o seu tra
tamento. a sua recuperação e, conseqüentemente! ~ sua
reintegração total e completa na sociedade onde VIvem.

Refiw-me, também, ao aspecto dos superdotados,
aquelas inteligências excepcionais, que, muitas vezes, não
passam de uma energia em potencial para os quais o sis
tema educacional normal, muitas vezes, não oferece os
instrumentos, as condições pedagógicas adequadas para o
desenvolvimento de sua inteligência privilegiada. Essas
capacidades extraordinárias excepcionais, os superdota
dos, ficam marginalizados e se ,perdem pela frustração,
pela falta de oportunidade.

Portanto, Sr. Presidente -e Srs. Membros desta Co
missão, é muito válido um empenho especial, um incen
tivo especial àquelas instituições que tratam, de maneira
conveniente, de todos esses problemas, tão oportunamente
e de uma forma tão feliz consagradas na emenda do ilus
tre Constituinte Eliel Rodrigues, para a qual peço o aco
lhimento dos Srs. Membros desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o nosso Relator Antônio Carlos Konder Reis.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) - Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, sabe a Comissão de
Sistematização e toda a Assembléia Nacional Constituinte
do cuidado e, eu diria mais, da generosidade com que o
Sr. Relator-Geral dispôs sobre a matéria constitucional
no Título que estamos discutindo, o Título VIII, especial
mente nos Capítulos da Saúde, da Previdência 'C da Assis
tência SOcial.

Todo o trabalho do Sr. Relator-Geral foi, sem dúvida
nenhuma, nas reuniões que realizou a Comissão ontem
ampliado, aprofundado, sempre com o propósito generoso
de atribuir ao sistema de seguridade social as mais am
plas possibilidades de atender à população em geral.

Ê dentro deste enfoque, Sras. e Srs. ocnstítuíntes, que,
em nome do Sr. Relator-Geral, emito parec-er sobre emen
da do nobre Sr. Oonstituinte Eliel Rodrigues. Dizeia, pro
pondo o a-créscimo de um parágrafo único ao art. 231:

"As instituições ou entidades particulares que
sem fins lucrativos, prestam s-erviços. de at"ndi~
mento à assistência social na recuperação de de
ficientes, superdotados, toxicômanos, alcoólatras
ou outros desvios do comportamento normal, me
recerão reconhecimento, estímulo e apoio. inclu
sive subvenção do poder público e/ou da iniciativa
privada."

Toda a parte primeira da proposta do nobre Consti
tuinte Eliel Rodrigues está plenamente atendida no pro
jeto redigido pelo nobre Relator-Geral, :e especialmen
te no art 171, § 2.0 , que atribui "imunidade fiscal às íns
títuícões de- assístêneía institucional ou social, sem fim
lucrativos". e no art. 257, § 1.0, que díspõe que "o poder
público elaborará e executará programas de assistência"
voltados precisamente ao atíngímento dos objetivos per
seguidos .pela emenda na sua parte primeira.

Quanto à parte final, o nobre Oonstituinte Eliel Ro
drigues propõe uma regra imperativa, no sentido de o
poder público subvencionar essas instituições sem fins lu
crativos. E vai além, estende essa obrigatoriedade à ini
ciativa privada.

Sras. e Srs. Constituintes, temos que elaborar uma
Constituição que possa ser aplicada.

Sem embargo dos altos propósitos do Sr. Constituinte
Eliel Rodrigues, o Sr. Relator-Geral manifesta-se con
trariamente à emenda, por duas razões.

Em primeiro lugar, porque na sua parte primeira já
está atendida, seja nos dispositivos a que acabo de me
Irleferir, o art. 171, § 2.~, seja no art. 257, § 1.0, seja em
todo o sistema do projeto. Peço a atenção dos Srs. Cons
tituintes para este aspecto.

Em segundo lugar, o par-ecer do Sr. Relator é con
trário, porque, do ponto de vista técníco-jurídico, não há
como se estabelecer a obrigatoriedade de o poder públi
co subvencionar instituições de assistência social e, muito
menos, pode a Constituição obrigar que a iniciativa pri
vada, em caráter obrigatório, faça o mesmo.

Todo o trabalho de assistência social, toda a tarefa
de promoção social há de ser realizada pelo poder l1ú
blico, pela sociedade, de forma a que se abra um espaço
para que esse trabalho se faça voluntariamente, sem essa
obrigatoriedade constitucional. Como poderá a Consti
tuição ser aplicada se, sem distinções ou qualquer disci
plina, se obrigue que o poder público e a iniciativa pri
vada subvencionem, sem distinções ou qualificacões, todas
as entidades de assistência social e educacional? .

Eis as razões, Sras. e Srs. Constituintes, por que, com
todo o respeito, o Sr. Relator-Garal manifesta-se con
trariamente à emenda, porque ou ela diz tudo e, então,
eríaría uma situação absurda, ou ela não diz nada e é
perfeitamente dispensável.
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o parecer, Sras. e Srs. Constituintes, é contrário.
O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES - Sr.

Presidente, peço a palavra. Eu gostaria...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Qual é
atitude de- V. Ex.? É para uma questão de ordem?

O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES - Sr.
Pr·esidente, para refutar...

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não pode
mais, V. Ex.a não pode replicar o Relator. Peço-lhe perdão,
V. Ex.a já encaminhou, já houve o encaminhamento a
favor e agora falou o Relator. Isto é o bastante para es
clarecer a todos os Srs. Constituintes.

V. Ex.a me ;poupe do constrangimento de não lhe dar
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ELIEL RODRIGUES - Só
gostaria de dizer que a expressão é merecimento e torna
possível apenas a concessão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em
votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguíntes senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Celso Dourado, Cristina
Tavares, Nelson Carneiro, Paulo Ramos, Rodrigues Palma,
Daso Coimbra, Uldurico Pinto, Antoniocarlos Mendes
Thame, Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Inocêncio
Oliveira, José Lins, Mário Assad, Oscar Corrêa, Paulo
Pimentel, Annibal Barcellos, Enoc Vieira, João Menezes,
Jofran Fr''ljat, Valmir Campelo, Darcy Pozza, Jarbas Pas
sarinho, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas
Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Beví
lacqua, Luiz Inácio Lula da Silva e Plínio Arruda Sampaio.
Votaram NAO os seguintes Senhores Constituintes: Almir
Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Ca
bral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Egídio Ferreira
Lima, Francisco Pinto, João Calmon, José Fogaça, José
Paulo Bisol, José Ulisses de Oliveira, Mário Lima, Nelton
Friedrich, Pimenta ·da Veiga, Raimundo Bezerea, R,enato
Vianna, Blgmarínga Seixas, Virgildásio de Senna, Aécio
Neves, Chagas Rodrigues, Euclides Scalco, João Agripino,
Jorg,e Hage, José Costa, José Tavares, Márcio Braga, Mar
cos Lima, Nelson Wed,ekin, Octávio Elísio, Vilson Souza,
Ziza Valadares, Aloysio Chaves, Francisco Benjamim, José
Jorge, José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo, San
dra Cavalcanti, José Lourenço, Paes Landim, Antonio
Carlos Konder Reis, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adol
fo Oliveira, Siqueira Campos, Haroldo Lima, Roberto
Fr,eir·e e Jamil Haddad. ABSTENÇÃO do Senhor Consti
tuinte Gerson Peres,

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 32 Constituintes;
votaram NÃO 48 Constituintes; absteve-se de votar 1
Constituinte. Total: 81 votos. O destaque foi rejeitado.

Destaque n.o 0045/87 - Emenda n.o ES
24827-8, do Sr. Cunha Bueno, que "dá nova reda
ção ao íneíso ITI do art. 274 do Substitutivo n,? 1
(art. 233 do Substitutivo, n,v 2)".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
mesa, requerimento de preferência para votação do Des
taque n.? 45, do Constituinte Cunha Bueno.

Os Srs. Constituintes que estão de acordo com a pre
ferência permaneçam sentados. (Pausa)

Preferência concedida.

Tem a palavra o Constituinte Cunha Bueno, para
defender sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, a emenda que apresenta-

mos tem por escopo corrigir aquilo que entendemos,
pessoalmente, uma injustiça que tem acontecido no Brasil.

Sabemos perfeitamente da qualidade do ensino de 1.0
e 2,° graus, ou seja, da má qualidade desse ensino nas
escolas públicas. As razões são muitas 'e, sem dúvida,
começam 'com a verba de que dispõe o Ministério da Edu
cação para poder organizar melhor o sistema de ensino
no País.

Sabemos perfeitamente, Sr. presidente, do grande
número de escolas particulares que há no País e sabemos
perfeitamente que aquelas famílias mais abastadas prefe
rem colocar os seus filhos em escolas particulares do que
nas escolas públicas, devido exatamente à deficiência da
escola pública no país.

É preciso, sem dúvida, mais verbas para a escola pú
blica; é preciso que a oonstítuínte coloque para o Minis
tério da Educação um percentual bem maior do que aquele
que há, a fim de poder melhorar o ensino básico no Pais.

Diante disto, o que acontece na realidade, Sr. Pre
sidente? Aqueles alunos que estudaram em escolas par
ticulares, pagando desde o primário at-é o curso prepara
tório para a universidade, concorrem com muito mais
chances para entrar na universidade, através de um
vestibular, que é igual para todos, e passam, então, a
estudar gratuitamente na universidade gratuita, na uni
versídade do ooverno. Aqueles que não tiveram a mesma
sorte de se preparar, porque não tinham condições eco
nômicas e o Governo não oferece um ensino à altura,
passam a concorrer com uma desvantagem muito grande
e acabam indo estudar em universidades particulares, pa
gando os seus cursos uníversttáríos.

O que se pretende com a presente emenda é tratar
desigualmente os desiguais, ou seja, aqueles que podem
pagar paguem os estudos universitários. Esta foi a minha
intenção.

Fui procurado, Sr. Presidente, pela Associação Nacio
nal dos Docentes do Ensino Superior, respeitável enti
dade, mais conhecida por ANDES, que mostrou o perigo
de se aprovar uma emenda desse tipo. O Governo poderra,
dessa forma, segundo a ANDES, fazer com que as verbas
fossem ainda mais diminuídas para a universidade estatal,
'alegando que um grande percentual pagaria os seus estu
dos. Logicamente, está hem claro na emenda que seriam
somente aqueles que pudessem fazê-lo.

Diante deste e de outros argumentos apresentados
pela Associação Nacional dos Docentes do Ensino Supe
rior, entendi, Sr. Presidente, que poderia abri'!' um pre
cedente indesejável, embora contãnue achando que aque
les que tivessem condições de pagar os seus ensinos uni
versítáríos o deveriam fazer, como aliás o fazem nas esco
las particulares, no prímárlo, no secundário e no curso
preparatório.

Entretanto, Sr. Presidente, não sou eu técnico em
ensino universitário no País. Muito mais abalizada do que
a minha opinião, do que o meu desejo e do que o meu
entendimento é a opinião da Associação Nacional dos
Docentes do Ensino Superior, a qual a respeitamos. São
homens que têm dedicado a vida ao ensino público no
País. A par de defendermos mais verbas para a univer
sidade e para o ensino de forma geral, Sr. Presidente,
curvo-me aos argumentos da ANDES e retiro a emenda
que apresentei. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Retirada
a emenda, passamos ao requerimento de preferência para
à votação do Destaque n.> 3147, de autoria do Constituinte
José Maurício.
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Destaque n.? 3147-87 - Emenda n.o ES·24516-3,
do Sr. José Maurício, "que modifica o art. 275,
caput, inciso lI, do Substitutivo n,? 1 (art. 234, in
ciso VII do Substitutivo n.? 2)". (475.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Devo dar
uma explicação aos que receberam a planilha. Foi retirado
o Destaque n,? 4721, de autoria do Constituinte João Natal.

Os Srs. Constituintes que concedem a preferência quei-
ram permanecer sentados. (Pausa)

A preferência é concedida.

Tem a palavra o Constituinte José Maurício.

Peço a V. Ex.a que enuncie a sua emenda, porque ela
não figurava na distribuição da planilha.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MAURíCIO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, era exatamente o que eu iria,
preliminarmente, fazer, pois estou tomando conhecimento
de que o Plenário não dispõe do texto.

. . Leio o texto de nossa emenda. A emenda prevê para o
mCISO VII do art. 234 a seguinte modificação:

"Prover apoio suplementar ao ensino funda
mental, através da construção dos Centros Inte
grados de Ensino Público, com turno único e pro
gramas de assistência gratuita ao aluno de mate
rial didático escolar, transporte, alimentação, assis
tência médica, odontológica, farmacêutica e psíco
lógica."

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, é evidente
que estamos diante da oportunidade histórica de encami
nhar a solução definitiva para o problema educacional
brasileiro. Muito se tem falado a respeito, muito se tem
escrito, projetos, propostas, teses, sugestões e até tratados
enchem estantes e bibliotecas, apontando caminhos. No
entanto, foi no Rio de Janeiro, sem maiores pretensões e
de forma objetiva e concreta, no Governo Brizola, que ti
vemos assentadas bases da educação igualitária democrã
tica, através dos Centros Integrados de Educação Pública,
conhecidos como CIEPs.

Não estamos negando aqui, é bom que se ressalte, ou
deixando de reconhecer que ali ocorrem distorções de oro
dem administrativa e até pedagógica. Contudo, o modelo
está posto objetivamente, e fora disso o que vemos por
aí é o caos educacional, é o assistencialismo paternalista
e diria até que irresponsável, de alto custo e de péssimos
resultados. E não argumentem aqueles que possam divergir
da construção dos Centros Integrados de Educação pública,
como se fez no Rio de Janeiro, que a obra é de alto custo,
para a qual o Brasil não teria recursos suficientes. Entre
mentes, esta é a velha arenga de quem não quer verda
deiramente enfrentar essa problemática. Prioridade é o que
falta. No dia em que a criança brasileira for considerada
prioridade, nesta República recursos jamais faltarão.

O que esta emenda propõe e sintetiza, eminentes Com
panheiros da Comissão de Sistematização, é o compromisso
com a criança brasileira, sem distinção de qualquer natu
reza. Aprová-la é começar a vencer uma guerra que há
mais de um século nos derrota.

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, levando
em consideração a preocupação do eminente Relator e dos
Relatores-Adjuntos, não obstante reconheça o esforço da S.
Ex.as, achei por bem apresentar essa emenda modificativa,
com o objetivo específico de que possamos definitivamente
romper as barreiras que sangram, atam e desmoralizam
a sociedade brasileira. Entendemos que, a partir da cons
trução e da ação objetiva e concreta dos Centros tntegre
dos de Educação Pública, estaremos a romper com essa
guerra, estaremos construindo uma Pátria justa, igualitá
ria e fraterna.

Por isso, rogo e peço o voto dos eminente Integrantes
desta Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, tem a palavra o Constituinte Octávio
Elísio.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - Sr. Pre
sidente, srs, Constituintes, venho a esta tribuna mais para
ponderar ao eminente Constituinte José MaurIcio no sen
tido de que S. Ex.a retire a sua emenda.

Diz a emenda:

"Cabe ao Poder Público prover apoio suple
mentar ao ensino fundamental, através da cons
trução de Centros Integrados de Ensino Público,
com turno único e programas de assistência gra
tuita, ao aluno, de material didático escolar, trans
porte, alimentação, assistência médico-odontológica,
farmacêutica e psicológica."

A ponderação que faço ao Constituinte José Maurício
é que a sua emenda, pela redação, restringe esse tipo de
assistência apenas àquelas escolas que se estruturem sob
a forma de Centro Integrado de Ensino Público.

Temos já previsto um dispositivo estabelecendo o com
promisso de o Poder Público dar assistência ao educando.
No que se refere a transporte, alimentação assistência mé
dico-odontológica, farmacêutica e psicológIca está contem
plado..Então~ e~sa assistência ao educando está prevista
no mClSO proprro, quando falamos como o Poder Público
executará o seu trabalho na área da educação. A emenda
de V. Ex.a, ao restringir a assistência ao educando a esses
Centros Integrados, eliminará a possibilidade dessa assis
tência às outras entidades educacionais.

Caro Constituinte José Maurício, louvo o objetivo de
V. Ex.a de procurar incluir no texto constitucional o aten
dimento em um turno único. Entretanto, não é próprio
colocar no texto constitucional a construção de Centros
Integrados de Ensino Público, denominação regional que
uma escola, de turno único, recebeu no Rio de Janeiro.
Entretanto, ressalvo aqui e louvo a iniciativa de V. Ex.a
ao se preocupar com a redução dos turnos das escolas
públicas. Foi preocupação nossa, que trabalhamos desde
a Subcomissão até hoje, com prioridade na área da sdu
cll;ção, que deixássemos para a legislação ordinária, para
Ieí complementar, um esforço no sentido da redução dos
turnos das nossas. escolas públicas.

É importante que tenhamos escolas públicas de boa
qualidade. Para que isso aconteça é fundamental que ve
nhamos a diminuir os turnos hoje existentes na nossa
escola.

Parece-me, entretanto, que não é conveniente que essa
questão esteja colocada no texto constitucional.

São por estas razões, meu caro Amigo Constituinte
José Maurício, que faço uma ponderação a V. Ex.a, no sen
tido de que essa sua emenda seja retirada e venhamos a
tratar do assunto quando da elaboração da Lei de Diretri
zes e Bases da Educação Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o nobre Relator José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, srs.
Membros desta Comissão ...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MAURíCIO - Sr. Pre
sidente, V. Ex.a me permite a palavra?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Enquanto
o Relator estiver falando, peço a V. Ex.a que o ouça.
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o SR. RELATOR (José Fogaça) - Eu gostaria de
ouvir o nobre Constituinte José Maurício.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MAURíCIO - Sr. Pre
sidente, eu não gostaria, evidentemente, porque é norma,
é Regimento e nós o conhecemos há muito, não costumo
romper com o Regimento; é norma que eu não poderei
evidentemente usar da palavra após o orador. Entre
mentes, fui chamado pelo eminente Constituinte Octávio
Elísio, fui citado, e me fez S. Ex.a um apelo.

Não obstante as relações que me ligam ao Consti
tuinte Octávio Elísio, o apreço que lhe dedico, o empenho
que sei que S. Ex.a tem sobre a questão da educação, o
trabalho que S. Ex.a tem desenvolvido, debalde o esforço
de S. Ex.a, lamentavelmente, Sr. Presidente, esta, para
mim, é uma questão de princípio; e, em sendo uma ques
tão de princípio, lamentavelmente não posso retirar a
emenda. Busco, no entanto, a compreensão da Mesa e dos
integrantes desta Comissão, porque o que desejamos, fun
damentalmente, é assegurar no texto constitucional a
construção de Centros Integrados de Educação Pública
com turno único, porque o que de mais nós solicitamos 
o próprio texto do Relator já consagra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, Srs.
Membros da Comissão de Sistematização, a Relatoria en
tende que os objetivos didático-pedagógicos propostos pelo
nobre Constituinte José Maurício, estão atendidos nos
incisos V e VII, que se referem ao acesso aos níveis mais
elevados do ensino, da pesquisa científica, da criação
artística, segundo a capacidade de cada um, o apoio su
plementar ao educando, através do programa de material
didático escolar, transporte, alimentação, assistência mé
dico-odontológica, farmacêutica e psicológica. Portanto,
a política educacional, o programa que V. Ex.a propõe,
crê a Relatoria que está amplamente atendido no texto
constitucional, mas sob a forma e sob a redação que é
própria a uma Constituição.

A proposta de S. Ex.a o Constituinte José Maurício
se consubstancía numa política de governo, num programa
de ensino. l!: evidente que esta não é matéria própria de
uma Constituição, mas própria, isto sim, de uma política
de governo à qual S. Ex.a está vinculado. Respeitamos,
consideramos elogiável, merecedora de apoio e reconhe
cimento, mas isto cabe muito mais num programa de
governo do que propriamente numa Constituição.

Daí por que, tal como V. Ex.a tem, como bom parla
mentar que é, a postura de defender os seus príncípíos,
a Relatoria também tem princípios que são para ela fun
damentais e dos quais não pode abrir mão. Aquilo que é
matéria de portaria, de programa de governo, não pode
mos inserir na Constituição.

Além do mais, é evidente que aquilo que está na
Constituição tem que ser para toda a população escolar
e este programa de ensino é apenas para 5 ou 10%, en
quanto os outros 90% restantes da população escolar ficam
marginalizados deste tipo de programa, como bem sabe
mos. Colocar isto na Constituição acabaria parecendo um
exercício demagógico e inconsistente, com o qual esta Re
latoria não concorda.

Muito mais porque não se trata de matéria consti
tucional, mas de matéria de lei ordinária ou de um pro
grama ou de uma política educacional, entendemos que
isto deve estar no Plano Nacional de Educação e na Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e não na
Constituição.

Portanto, infelizmente, o parecer é contrário à emen
da e pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se
à votação.

O SR. CONSTITUINTE BRiUIDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, pela ordem. (Assentimento da Presidência)

Não vou, de maneira alguma, criar dificuldades, e
V. Ex.a me conhece, mas não posso concordar com o
linguajar do Relator, ao chamar uma emenda do Cons
tituinte José Maurício de demagógica. Quero que isto
fique nos Anais da Casa. S. Ex.a tem o direito de se
posicionar contra. Agora, ínquínar a emenda de demagó
gica, fica por conta da sua individualidade e da sua posi
ção pessoal, esta, sim, discriminatória.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, a
R'elatoria não tem absolutamente nada a dizer a respeito
das palavras do Constituinte Brandão Monteiro. Absolu
tamente nada a dizer a esse respeito.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarlnho) - Passa-se
à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Paulo Ramos, Uldurico Pinto, Vilson Sou
za, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel,
Francisco Rossi, Luiz Inácio Lula da Silva e Plínio Arruda
Sampaio. votaram NAO os seguintes Senhores Constituin
tes: Ademir Andrade, Almir Gabríel, Antônio Britto, Ar
tur da Távola, Bernardo Cabral, oaríos Mosconi, Carlos
Bant'Anna, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Fer
reira Lima, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Calmon, José Fo
gaça, .Tosé Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Ulísses
de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson Oarneíeo,
Nelton Friedrich, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra,
Renato Vianna, Rodrigu'es Palma, Severo Gomes, Sigma
rínga Seixas, Virgildásio de Senna, Aécio Neves, Chagas
Rodrigues, Daso Coimbra, Délio Braz, João Agripino, Jor
ge Hage, José Costa, José MaJl1anhão, José TavaJ."ies, Márcio
Braga, Marcos Lima, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Ro
berto Brant, Ziza Valadares, Afonso Arinos, Aloysio Cha
ves, Eraldo Tinoco, Francisco Benj amím, Francisco Dor
nelles, Inocênc'o Oliveira, José Jorge, José Lins, José San
tana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar
Corrêa, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Bandra Cavalcanti,
Annibal Barcellos, Enoc Vieira, Furtado Leite, João Me
nezes, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José Lourenço,
Valmir Campelo, Antônio oarlos Konder, Darcy Pozza,
Gerson Peres, José Luiz Maia, Adylson Motta, Gastone
Righi, Siqueira Campos, Haroldo Lima, Roberto Freire e
Jamil HflIddad. ABSTENÇAO dos seguintes Senh01les Cons
tituintes: Jarbas Passarinho, Joaquim Bevilacqua e Adolfo
Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado; votaram SIM 10 Constituintes;
votaram NÃO 78 Constituintes; abstiveram-se de votar 3
Oonstítuíntes. Total: 91 votos. O destaque foi rejeitado.

Tem a palavra, para uma breve comunicação, o nobre
Relator-Geral.

O SR. RELATOR (Bernardo Oabral) - Sr. Presidente,
81'S. Constituintes, em meu nome pessoal, agradeço a cola
boração não só efetiva, como também afetiva do eminente
Senador Almir Gabriel (palmas), que exerceu, com rara
proficiência, as funções de Relator':'Auxiliar; 'e no mesmo
caminho que tem percorrido o Relator, em convidar Com
panheiros que eolaboram ao longo da feitura do Substi
tutivo n.O 3, acabo de convidar a eminente Constituinte
Sandra Oavalcanti para colaborar conosco nesta fase da
Comissão de Sistematização, porque no Plenário nos es
tará ajudando o Companheiro Artur da Távola. De modo
que a nossa Relatora-Auxiliar é a Constituinte Sandra
Cavalcanti. (Palmas)
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o SR. CONSTITUINTE ALMIR GABRIEL - Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarínho) - Tem a
palavra o Constituinte Almir Gabriel.

O SR. CONSTITUINTE ALMIR GABRIEL - Si". Pre
sidente, Sr. Relator Bernardo Cabral, demais Membros
da Ralatória 'e presados Companheiros do Plenário,
quero, aqui, me referir ao meu maior agradecimento
:pela atitude democrática de S. Ex.a, o Relator Bernardo
Cabral, de nos ter convidado para partícípar das discussões
e dos encaminhamentos das votações.

De outro Iado, quero referir-me ao que considero da
maior valia, da maior importância, o apoio, a compreen
são, a inteligência, a posição política deste Plenário, pas
sando a refletir não apenas sobre questões corporativas
ou de determinados segmentos da sociedade Ib.rasileira
como do Brasil como um todo.

Meu agradecimento ao Plenário, meu agradecimento
ao Relator e aos Presidentes da Mesa.

Muito obrigado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas passarinho) - O des

taque pedido pelo Constituinte José Serra foi retirado.
Destaque n,? 7576-87 Emenda n.o ES-

27383-3, do Sr. DarCjy Pozza, que "dá nova redação
ao art. 278 do Substitutivo D.O 1 {art. 239 do Subs
titutivo n,v 2)".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passamos
ao requerimento de preferência do Destaque n.o 7576, de
autoria do Constituinte Darcy Pozza.

Os que estão de acordo com a preferência queiram
permanecer sentados. (Pausa.)

Preferência concedida.
Tem a palavra o Sr. Constituinte Darcy Pozza.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, o art. 239 do Substitutivo do
Relator reza:

"As unlversídades gozam de autonomia dídá
tico-cientifica, administrativa e de gestão finan
ceira 'e patrimonial, nos termos da Ieí,"

A nossa emenda pretende apenas substituir "as uni
versidades" por "as instituições de ensíno superior", pas
sando o artigo a ter o seguinte texto:

"As instituições de ensino superior gozam, nos
termos da lei, de autonomia didático-cientifica,
administrativa, econômica e financeira ... "

Sr. Presidente, Sr. as e Srs. Constituintes, as faculda
des isoladas, as fundações, estabelecimentos e cursos atu
almente constituem 70% das entidades de ensino superior
do Pais.

A expressão constante do projeto discrimina essas
instituições e desestímula o funcionamento e a criação de
outras, principalmente no interior e nas pequenas cidades,
por falta de recursos para atingirem a situação de uni
versidade.

:É evidente que não somos favoráveis à proliferação
Indísedímínada de clrsos, Cabe, porém, ao poder público
os autorizar, controlar, regular. Nossa 'emenda, na ver
dade, pretende dar isonomia às instituições de ensino su
períor que, hoje, representam dois terços das existentes
no País.

Nossa proposta é simples e espero merecer a consi
deração do Relator e o paracer favorável, com o voto dos
Srs. Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Queria
chamar a atenção da Comissão de Sistematização' para

a importância do que vamos votar: o substitutivo se re
tere às universidades. A emenda do Constituinte Darcy
Pozza se refere, no global, às instituições de ensino su
perior. Como sabemos, mais de 70% dessas instituições
são faculdades isoladas. Então, nem tudo que se aplica à
universidade se aplica à faculdade isolada. E é preciso
verificar quanto à prejudicialidade a partir do momento
'em que s,e examina uma matéria dessa natureza. Uma
coisa é a uniViersidade no seu conjunto, na sua integri
dade; outra coisa é uma escola isolada funcionando iso
ladamente.

Tem a palavra o Sr. Constituinte José Genoíno, para
encaminhar contra,

O SR. CONSTITUINTE JOSiÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, Sr.as e srs, Constituintes em primeiro lugar, esta
observação do Presidente da Comissão de Sistematização
está relacionada com 'o primeiro argumento para o qual
gostaria de ehamae a atenção desta Comissão: a diferença,
e essa diferença é básica, é importantíssima, entre o con
ceito de universidade, sua dimensão, seu âmbito e o con
ceito de instituições de ensino superior, na medida em que
a universidade está ligada diretamente ao sentido amplo
de produzlr conhecimento e saber. Há o conceito de insti
tuições superiores de uma maneira diferente; é no sentido
não abrangente, não amplo, como esse conceito de uni
versídade que o Substitutivo do Relator garante, quando
afirma:

"As universidades gozam de autonomia didá
tica, cientifica, administrativa ,e de gestão finan
ceira e patrimonial, nos termos da lei."

Outro argumento que acho importante pela rejeição
dessa emenda: há uma diferença importante entre gestão
financeira - que é o que o Relator propõe, o que é cor
reto, que é autonomia para gerir os recursos que. a uni
versldade recebe do Estado, recebe do poder pubhco ela
tem autonomia para gerir e administrar esses recursos,
isso é fundamental - e autonomia econômica, que a
emenda propõe. Então, essas instituições de ensino supe
rior passariam a ter autonomia para gerar 'e produzir
esses recursos, o que é um risco muito grande.

POi" isso, Sr. P.residente, a emenda do nobre Consti
tuinte Darcy Pozza tem dois íncoveníentes fundamentais:
de um lado, confunde, não ressalta, não destaca o papel
da universidade, que estamos, aqui na tribuna, resga
tando votando pela manutenção do Substitutivo do Re
lator. 'Em segundo lugar, a questão da diferença básica
entre autonomia para gerir aquilo que receba do poder
público, e não ter autonomia para produzir, porque ter
autonomia para produzir poderá criar riscos sérios para
as universidades brasileiras para essas instituições no
conceito amplo e profundo de universidade para produzir
conhecimento e saber.

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

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
_ Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pela
ordem, tem a palavra o Constituinte Bonifácio de Andrada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
Essa emenda - ao que nos parece não é substitutiva, ela
é aditiva, porque a instituição de ensino superior não é,
em muitas oportunidades, a universidade. De acordo com
essa emenda poderia ocorrer que "as univeridades e as
instituições de ensino superior serão autônomas, na forma
da lei".

Desejo defender a autonomia da universidade como
uma coisa, e desejo defender a autonomia das instituições
de ensino superior, como outra coisa. Quando a proposta
fala "nos termos da lei" é para definir os tipos de auto
nomia, podemos dizer que haverá entidades mais autô
nomas e menos autônomas, segundo a lei.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
poderia ter-se inscrito para falar a favor e não levantar
uma questão de ordem, porque, na verdade, é um enca
minhamento. Quanto à questão da qualificação da emen
da, V. Ex.a não tem razão, porque ela foi apresentada
subscrita pelo autor como emenda substitutiva do Capí
tulo, e V. Ex.a agora quer passar por cima do próprio
autor da emenda, para considerá-la aditiva; se fosse adi
tiva, não estaria sendo votada agora.

Estamos votando, primeiro, a substitutiva, e V. Ex.a,
como emérito conhecedor do Regimento, sabe que as subs
titutivas tem preferência sobre as adtivas. Seria, do ponto
de Vista racional - entendo -, mais conveniente que fosse
como V. Ex.a sugere, mas ela está classificada como subs
titutiva. E é preciso lembrar que as faculdades isoladas
não gozam de determinado tipo de identidade que se dá
às universidades como um todo.

Então, há uma diferença muito grande; se esta emen
da for agora aprovada, ela substitutirá o caput, e onde
se lê "universidade" vai-se ler "instituições", generica
mente.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
- Pediria a V. Ex.a, Sr. Presidente, que me desse auto
rização de fazer um apelo ao autor, para considerar esta
emenda "aditiva", porque "substitutiva" dificulta; como
aditiva Será perfeitamente aceitável e é uma contribuição
muito modesta - no nosso entender - ao debate univer
sitário nesta Casa.

É o apelo que faço ao Constituinte Darcy Pozza para
que considere a emenda como "aditiva".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Se V. Ex.a
considerá-la como "aditiva" e resolver substituí-la antes
que fosse anunciada, já está errado; segundo, se considerar
a emenda como "aditiva", não será votada agora. A pre
cedência será das "substitutivas".

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, tendo em vista a manifestação do Cons
tituinte Bonifácio de Andrada, tenho condições de falar
contra a emenda?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A condi
ção depende de ~ Ex.a, porque, estando inscr!to, V. Ex.a
poderá usar ou nao da palavra, conforme queira,

Antes de concluirmos, gostaria de saber se o autor da
emenda a retira, para reclassificá-la como "aditiva" e dis
cuti-la no momento oportuno. Poderia fazer isso.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Sr. pre;
sidente visando aperfeiçoar o texto, realmente atendo a
sugestão de V. Ex.a e vou encaminhá-la, então, posterior
mente, como "aditiva".

O ,SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A emen
da fica retirada e a Mesa vai estudá-la como "aditiva",
no momento oportuno.

Requerimento de preferência a ser votado em favor
do Destaque n.? 177, de autoria do Constituinte Jorge
Hage.

Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Aprovado.

Destaque n.O 177/87 do Sr. Jorge Hage 
Emenda n.o ES-32993-6, do Sr. Gumercindo Milho
mem, "que substitui o art. 278 do Substitutivo
n.o 1 (art. 239 e § 2.0 do Substitutivo n.O 2)".
(476.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, a emenda, que ora defendo e
para a qual solicitei destaque, é resultante de entendi
mentos amplos, que envolvem um conjunto de Constituin
tes dos mais diversos Partidos.

Ela é subscrita pelo eminente Constituinte Gumer
cindo Milhomem, do Partido dos Trabalhadores. Contou
com a colaboração e a participação de todos quantos aqui,
nesta Casa, têm se dedicado aos assuntos da educação, na
Assembléia Nacional Constituinte.

Conta ela com contribuições dos Constituintes Octá
vio Elísio, Hermes Zaneti, Sandra Cavalcanti, Pedro Ca
nedo e inúmeros Srs. Constituintes, que me arrisco, até, a
cometer a injustiça da omissão de alguns nomes.

A insistência nesta alteração do texto que aqui pro
pomos, neste momento, Sr. Presidente - V. Ex.a há de
compreender - resulta, também, do apelo que foi feito
há poucos dias, aqui nesta Casa, por um significativo
número de reitores das universidades brasileiras nelas
entidades ligadas à educação, particularmente à ed~cação
superior, particularmente à Andes - Associação Nacio
nal de pocentes do. Ensino Superior - no sentido de que
procurassemos aprimorar um pouco mais esse texto que
já é prímoroso em tantos aspectos, no que se ref~re à
educação, exatamente o que resultou do entendimento da
negociação e das soluções de compromisso. '

Os pontos principais que preocuparam os reitores e as
entidades da educação são os seguintes: "autonomia", na
forma em que se encontra prevista no texto para as uni
versidades, poderia vir a ser reduzida, relativizada ou
condicionada por uma l~i ordinária, uma vez que, ao final
do caput do art. 239, ha a expressão "nos termos da lei".
Esta é a primeira coisa que pretendemos retirar Com essa
e~enda do te~to do projeto. Ficaria, então, o projeto redí
gído da segumte maneira: "As universidades gozam de
a:utono~ia didát~co-c~entífica, administrativa e de gestão
f~anc81ra e patnmomal", sem a expressão "nos termos da
lei", .q:ue J2udesse vir a per:rpitir algum retrocesso, alguma
qualírícação, alguma redução da autonomia universitária
que é o pr,imeiro, ? fundamenta~ e cardeal pressuposto n~
qual se. J;1a. de edífícar a orgarnzaçao do ensino superior
uníversítárío neste País.

EJ!! segundo lugar, a emenda procura repor aquilo
que vll1!J,a_sendo uma preocupação desde Os trabalhos da
SUbC?mISSaO, que é a exigência de padrões mínimos de
quahd~d~ no ensino superior, e o faz no texto do pará
grafo ~mco da emenda, que está aqui proposto como § 2.0
do artigo, uma vez que preservamos o § 1.0 tal qual se en
contra. E este § 2.0 passa a ter o seguinte teor:

. "A e~ucação superior tar-se-ã com observãn
CIa do prll1cípio da índissociabilidade entre ensino
pesq~isa e extensão e da garantia de padrão d~
'qualIdade."

Retirada a palavra "unitário". (Palmas)

Durante o pronunciamento do Sr. Jorge Hage,

o Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Pre
sidente.

o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Peça às galerias que não se manifestem porque o regula
mento é estrito e não quero estar constrangido aqui a
coibir a manifestação. Vou manter estritamente o Regi
mento.

Sr. Constituinte, peço a V. Ex.a que esclareça melhor
porque a Mesa tem dúvida sobre o entendimento da sua
emenda para submetê-la à votação. Antes de V. Ex.a. se
retirar da tribuna, leia como ficará a emenda.
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o SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Pois não. Fa
rei isso, Sr. Presidente, permitindo-me apenas esclarecer
somente o terceiro ponto que foi reivindicado pelos reito
res e pelas entidades, que foi a recolocação da expressão
"extensão' após a "pesquisa", uma vez que como outro
pressuposto fundamental do ensino universitário brasilei
ro, já incorporado à nossa legislação atual e na qual não
poderíamos recuar, será a exigência da indissociabilidade
não só do ensino e da pesquisa, mas também da extensão
que havia, talvez por um lapso do Relator, sido omitida
no texto atual. De sorte, Sr. Presidente, que mantido o
§ 1.0 do texto constitucional, uma vez que a emenda pre
tende substituir o caput e o § 2.°, 'o texto seria o seguinte:

"As universidades gozam de autonomia didáti
co-científica, administrativa e de gestão financei
ra e patrimonial."

O § 1.0 contínua sendo:

"As comunidades interessadas poderão parti
cipar do controle da gestão financeira e patrimo
nial das universidades, na forma da lei."

Não tocamos no § 1.0.

O § 2.° passa a ser redigido da seguinte forma:

"A educação superior far-se-á com a observân
cia do princípio da indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão e da garantia de padrão de
qualidade."

iRetirada apenas a palavra "unitário".
Este é o teor da emenda para a qual peço, neste mo

mento, o apoio da Relatoria, do eminente Relator e da
ilustre Relatora, Constituinte Sandra Cavalcanti, cuja
contribuição para este artigo e para todo o capítulo, esta
rá inscrita na nova Constituição brasileira. Muito obri
gado.

O SR CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte Bonifácio de Andrada.

O SR. CONSTITU"'INTE BONIFÁ:CIO DE ANDRADA 
O ilustre Constituinte, embora tenha falado de relance,
deixou a impressão de que, em relação à sua emenda, reti
ra algumas palavras finais da mesma. Eu gostaria, en
tão, que a Mesa informasse como ficará a emenda de
S. Ex.a sem as palavras finais retiradas do texto, para
consideração da Comissão.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - V. Ex.a me
permite, Sr. Presidente?

O SR. PiRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não. Se V. Ex,a puder ler, melhor, facilita-me.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - No caput, o
texto fica:

"As universidades gozam de autonomia didáti
co-científica, administrativa e de gestão financei
ra ... "

Retirada a expressão "em relação ao Poder Público
responsável pela sua manutenção ou as respectivas enti
dades mantenedoras", que foi retirada e mantida a ex
pressão: "e patrimonial", que está no texto do Substitu
tivo.

No § 2.°, novo, foi retirada apenas do texto da emenda
a palavra "unitário."

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Perfeito. É isso.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presiden
te, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) -
Tem a palavra V. Ex.a .

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
a impressão que tenho é que, de acordo com as normas que
temos seguido, o autor pode suprimir parte de sua emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Mas antes da votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Mas não pode
acrescer, Sr. Presidente.

S. Ex.a acresce uma palavra, que apesar de estar no
texto do Relator, nada tem que ver. Ela não pode ser cha
mada para a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Qual é a palavra, Sr. Constituinte?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - É a palavra "pa
trimonial".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Ela está no texto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Ela está no
texto, mas não está na emenda. E se a emenda é substitu
tiva, Sr Presidente, S. Ex.a não pode recorrer, S. Ex.a não
tem recursos a esta expressão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Constituinte Jorge Hage, o Constituinte José Lins tem
razão. Se a emenda é substitutiva, V. Ex.a não pode acres
centar uma palavra.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - O Substituti
vo mantém o § 1.0.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sei que mantém. Mantém o § 1.0 (Pausa)

Pode, sim, S. Ex.a mantém o § 1.0 A expressão "patri
monial" é do § 1.0, é do texto que foi mantido.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Do § LO?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
§ 1.0 do art. 239.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
mas não pode modificar a emenda arranjando palavras
seja onde for. Ela é substitutiva e S' Ex.a fez um acrés
cimo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pelo que estou entendendo, ela é substitutiva do caput
e do § 2.°, mantido o § 1.0, que não é alterado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - O que estou
discutindo é apenas o acréscimo de palavras no texto
da emenda que é substitutiva de parte ou do todo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Essa adição no eaput, não pode haver.

Sr. Constituinte, V. Ex.a me permite, mas a adição
da palavra patrimonial no eaput não há como se fazer.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presi
dente, no momento em que apresentamos a emenda à Mesa,
nós a apresentamos solicitando o aproveitamento no texto
atual do parágrafo único e da expressão "e patrimonial",
fazendo-se uma substituição parcial do texto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) -
Mas V. Ex.a poderia fazer isso no início do processo.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Foi feito
há dias. Está escrito aí.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Eu sei, eu tenho sobre a mesa aqui o requerimento de
V. Ex.a

O SR. CONSTlTUINTE JORGE HAGE - Está escrito
aí, foi feito há dias, Sr. Presidente. Foi apresentado no
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prazo devido. Quero esclarecer a V. Ex.a que foi bem
anterior.

O .'3R. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A minha dúvida é regimental porque mesmo anterior
mente, o que a Mesa está aceitando é que os autores, antes
da votação, façam o que V. Ex.a fez, no sentido de riscar
expressões, mas não acrescentar expressão.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Mas apro
veitando texto do substitutivo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Deixa de ser substitutiva. V. Ex.a apresentou um subs
titutivo ao texto.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Parcial, Sr.
Presidente.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - A Mesa
classificou-a como substitutiva.

Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem para tentar
colaborar com a Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Pois não.
O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Salvo

melhor leitura e melhor juizo, o que está propondo o
Constituinte Jorge Hage é que tomando como referência
o texto do substitutivo do Relator Bernardo Cabral, no
eaput, mantenha-se absolutamente aquilo que está, exce
tuado a expressão final "nos termos da lei". Quer dizer,
fica: "As universidades gozam de autonomia dtdátíco
cientifica, administrativa e de gestão financeira e patri
monial".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Isso pode.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO - No § 1.0
é mantido como está no substitutivo e no § 2.0 S. Ex.a,
o nobre Constituinte Jorge Hage, o substitui por outro
constante de sua emenda, com o que não há visivelmente
o problema.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Pode. Realmente pode. Ela é modificativa.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO BENJAMIM
Sr. Presidente, na verdade desejando contribuir, a mim
me parece que o fundamental da emenda é a substítuí
ção do § 1.0 e 2.0 transformando-o em parágrafo único
porque, na realidade, não altera o caput, a não ser a
exclusão "nos termos da lei". Então, o fundamental é isso.
Acho que poderia se realizar um entendimento nestes
termos e permaneceria o caput e rar-se-ía a votação so
mente do parágrafo proposto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Ela não é substitutiva, é modificativa. A classificação é
essa. Resta saber se pode ser votada agora.

Constituinte Jorge Hage, a emenda de V. Ex.a é mo
dificativa.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Realmente,
ela é modificativa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sendo modificativa, ela procede. Entretanto, tem que se
submeter à ordem de votação das emendas modífíeatívas,
e não substitutivas.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Mas não
há outra substitutiva!

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Se não houver ela mesma será submetida à votação.

Vou dar a palavra à Relataria para que opine tam
bém sobre a matéria, antes de dar a palavra ao Consti
tuinte Francisco Dornelles.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - A experiência que
se tem tido nesses casos talvez possa ajudar. Na verdade,
o que está na planilha, não sei se escrito pelo próprio
punho do Constituinte Jorge Hage, é que se mantém, é
claro, o § 1.0 do Substitutivo n.o 2 tal como está, Íntegro
e Intocável. Este parágrafo único da emenda passa a ser
substitutivo do § 2.0 , e a sua intenção é suprimir a ex
pressão "nos termos da lei" do caput do art. 239. Acho
que isso está muito bem caracterizado na planilha.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Para encaminhar contrariamente a emenda, tem a palavra
o Constituinte Francisco Dornelles.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
não há mais nenhuma emenda substituitiva?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Ela é modificativa e não há nenhuma substitutiva ante
rior.

O SR CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, este assunto foi ampla
mente debatido em várias ocasiões, inclusive com os vários
Constituintes que participaram da negociação na Funda
ção João Pinheiro. É uma das emendas, é um dos textos
que seguiu e que teve várias redações, e eu tinha a impres
são, até, de que se tinha chegado a um consenso sobre ele.

Quando se estabelece que "as universidades gozam de
autonomia didático-científica, administrativa e de ges
tão financeira e patrimonial", no texto do ilustre Relator
Bernardo Cabral, tem que ser inserida a expressão "nos
termos da lei". A lei é que tem que dizer como vai ser essa
autonomia, principalmente no campo da gestão financeira
e patrimoniaL Se não houver a expressão "nos termos da
lei", é uma autonomia ampla, irrestrita, é uma autonomia
sem nenhum controle da sociedade sobre esse parâmetro.

De modo que eu queria manifestar ao ilustre Consti
tuinte Jorge Hage, que esse termo, essa manutenção da
expressão "nos termos da lei" é fundamental, para que a
sociedade controle a própria autonomia.

Não tenho nenhuma objeção em relação ao parágrafo
proposto pelo ilustre Constituinte. Eu não sei se é pos
sível aprovarmos o parágrafo, mantendo o caput como
está. Mas eu quero me manifestar contrário à modifica
ção introduzida no caput, porque eu acho fundamental,
para que haja o controle da sociedade, que a autonomia
financeira e patrimonial seja feita nos termos da lei.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o nobre Relator para opinar.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, eu estou inscrito para encaminhar favoravelmente
à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Eu sei que V. Ex.a está inscrito, mas nós estamos adotando
a regra de apenas um Sr. Constituinte encaminhar a favor
e um Sr. Constituinte encaminhar contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Mas há
dois Srs. Constituintes inscritos para falar a favor e dois
para falar contrariamente. Essa é uma matéria relevante
em que eu acho que tem que ser analisada profundamente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Se V. Ex.as insistirem eu cederei pela relevância da ma
teria, mas eu faço um apelo a V. Ex.as ..•

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Eu acho
que para o esclarecimento da matéria é importante, isso
é uma matería relevante.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Só que eu vou fazer um apela a V. Ex.as, que falem bre
vemente, por uma razão simples, nós temos uma enorme
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quantidade de matérias que se nós não votarmos hoje
serão prejudicadas, inclusive a questão relativa ao pro
blema indígena que muitos Srs. Constituintes têm inte
resse. De modo que se nós levarmos para cada destaque
uma hora, nós estamos prejudicando os nossos compa
nheiros.

O SR. CONSTITUINTE OCTáVIO ELíSIO - Sr. Pre
sidente, para uma questão de ordem!

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não.

O SR. CONSTITUINTE OCTáVIO ELíSIO - É ape
nas para um esclarecimento, dentro dos critérios esta
belecidos por V. Ex.a

O Constituinte Francisco Dornelles, tem razão quan
do diz que esse assunto foi objeto de uma longa discussão
entre nós, e eu faço parte dos Constituintes que com
S. Ex.a e a Constituinte Sandra Cavalcanti acertamos o
texto que hoje faz parte do Substitutivo. Entretanto os
reitores reunidos no CRUB - Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras - e inclusive indo ao ex-Minis
tro Jorge Bonhausen, manifestaram a preocupação com a
possível restrição que o termo "nos termos da lei" possa
estabelecer à autonomia didático-científica, etc. e nos
solicitaram, os reitores reunidos aqui na terça-feira pas
sada, que lutássemos por esta emenda em modificação
parcial ao artigo existente.

Então a razão é simplesmente esta: o que se pretende,
de fato, é não permitir a restrição, por lei, da autonomia
didático-científica que as universidades hoje já possuem.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES
Sr. Presidente, eu queria falar porque o meu nome foi
mencionado. Realmente esse assunto foi debatido e se che
gou a um acordo. Os reitores querem tirar a expressão "nos
termos da lei" porque todo mundo quer ter autonomia de
gestão patrimonial e financeira sem qualquer limite, sem
regulamentação. Todos querem, todos desejam. Nós damos
autonomia, nós reconhecemos, mas tem que haver uma
regulamentação. Porque os reitores querem, os donos de
hospítaís querem; todos os setores querem autonomia sem
qualquer regulamentação, e ninguém mais vai fazer admi
nistração financeira e econômica neste País.

Era o que eu queria dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

_ Tem a palavra o Constituinte Eraldo Tinoco.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, tenho tido o privilégio de,
durante toda a minha vida profissional, ter dedicado a
maior parcela da minha formação universitária em admi
nistração pública, precisamente em administração da ~du
cação Tive o privilégio de percorrer um longo camínho,
desde' Assessor de Orçamento de uma Universi<,!ade !fe
deral Assessor da Secretaria Estadual de Educaçao, Díre
tor ~o Ministério da Educação, Secretário de Educação
no meu Estado, e isto naturalmente permitiu que, ~esmo
sem ser "um profissional da área de educação, ter tído a
possibilidade de me debruçar sobre os principais proble
mas da administração da educação deste País.

Nesta emenda, que tenho o privilégio de defender
neste momento temos dois aspectos de fundamental im
portância: o p~imeiro diz respeito a esta autonomia. Sei
que muitos companheiros fazem restrições à retirada da
expressão "nos termos da lei". Mas, efetivamente, Sr. Pre
sidente, a retirada desta expressão não significa que as

universidades tenham que ser geridas à margem da lei. O
que temos de garantir é que este princípio não fique de
pendendo de regulamentações que às vezes nunca ocorrem,
como aconteceu em relação às autarquias universitárias.

A Constituição atual menciona que as universidades
federais são autarquias especiais. Ocorre, entretanto, que
esta regulamentação do que seja autarquia especial so
mente nos últimos anos, foi regulamentada.

Fui Diretor do Departamento de Pessoal do Ministé
rio da Educação e - pasmem V. Ex.as - a simples subs
tituição de um datilógrafo, numa universidade federal,
dependia de uma autorização do famigerado DASP.

Ora, Srs. Constituintes, é evidente que uma univer
sidade, pelo seu dinamismo. pelas suas características, pela
necessidade da sua ação pronta, não pode estar submetida
a limitações desta ordem.

Com relação ao parágrafo, vejam que aqui é incluído
um princípio fundamental que não está no texto do emi
nente Relator, o problema da indissociabilidade entre o
ensino, a pesquisa e a extensão. É óbvio que essa norma
não se aplica a uma escola isolada, não tem sequer condi
ções, muitas vezes, de executar atividade de extensão. Em
se tratando d!'3 uma universidade, a inter-relação que deve
ter a uníversídads com o meio social onde está inserida
não podemos deixar de registrar que essa indissociabili~
dade se aplica ao ensino, à pesquisa e à extensão.

Portanto, Sr. Presidente, além de ressaltar a necessi
dade da garantia de um padrão de qualidade, uma vez que
a qualidade do ensino é objetivo que todos os educadores
devem buscar, defendemos a aprovação desta emenda,
porque amplia o conceito que está no projeto do Relator
Bernardo Cabral, dando melhor condição às universidades
para que atinjam os seus objetivos precípuos - o ensino
universitário capaz de alavancar o progresso e o desen
volvimento do nosso País. (Muito bem! Palmas)

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CRAVES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Tem a palavra o Oonstttuinte Aloysio Chaves para uma
questão de ordem. '

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CRAVES - Sr. Pre
sidente, percebi claramente na informação de V. Ex.e que
esta emenda passa a ser modificativa e não substitutiva.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
É verdade

O SR. CONSTITtilNTE ALOYSIO CHAVES - E apre
ciada imediatamente pela precedência que tem relação às
demais ...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Exato.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES - ... de
vez que não há, no elenco apresentado à Mesa, nenhuma
outra emenda substitutiva. Nesta hipótese, Sr. Presidente,
desejo manifestar a minha plena concordância com a
emenda.

Trata-se de matéria de fundamental importância so
bre a qual não posso deixar de manifestar claramente a
minha opinião, não só na condição de Constituinte como
na de iReitor e Educador que fui ao longo de trinta anos.
A autonomia é fundamental à universidade. É o cerne, é
a vida da instituição. (Palmas) No Brasil, e fora dele,
este é um ponto inquestionável e me admira que aqui, nes
te País, onde já se avançou até à Lei da Reforma Univer
sitária, a Lei n.o 5.540, para assegurar a autonomia, agora
se pretenda limitá-la e restrigi-Ia na constituição. Oomo
também não se concebe que um princípio que já está con
sagrado, que é pacífico na legislação brasileira, da indisso
ciabilidade do ensino, da pesquisa, da extensão, tenha seu
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abrigo recusado na Constituição, quando está no cerne da
instituição universitária.

Sr. Presidente, por tudo isso, estou de pleno acordo
com a emenda apresentada. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Com a palavra o Relator.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, nos termos regimentais, as emendas supressívas se
antecipam à colocação do Plenário. Estamos votando o
art. 239, parágrafos, e mais a inclusão de um parágrafo
único.

Ora, Sr. Presidente, com a emenda modificativa não
vamos atingir o § 1.0, e V. Ex.a - talvez por um equívoco
- não colocou em votação a emenda supressiva do Cons
tituinte Agripino de Oliveira Lima, que é ao art. 239, § 1.0

Salvo melhor juízo, deveríamos votar, nos termos regi
mentais, esta emenda, para depoís, então, discutir e votar
a emenda modificativa do Constituinte Jorge Hage, que
atinge também o § 1.0

O SIR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, para contraditar. (Assentimento da Presidência)

A tese do Constituinte Gerson Peres é correta; pena
que não se aplique ao caso, porque a emenda do Consti
tuinte Jorge Hage não trabalha sobre o § 1.0

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Por esta razão é que foi colocada em votação.

Tem a palavra o Constituinte Paes Landim, para falar
contra.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presi
dente, o nobre Constituinte Francisco Dornelles já disse
aqui muito bem das razões que levam a remeter para a lei
a definição de um assunto da maior importância - gestão
financeira de recursos públicos do contribuinte por parte
das universidades brasileiras.

O Congresso Nacional, depois da sua atividade legisla
tiva, não pode abrir mão de ter o controle, em nome da
sociedade, da gestão financeira da aplicação dos recursos
das escolas públicas pagas com o dinheiro dos contribuin
tes. Até porque não tem sido por falta de recursos públi
cos que as nossas universidades têm tido problemas.

O grande educador brasileiro Lauro de Oliveira Lima,
que foi cassado pela Revolução de 1964, mostra, em seu
livro "O Impasse da Educação", que o Brasil tem, depois
dos Estados Unidos, o maior índice per capita, em dólares,
de investimentos nas universidades, enquanto, no ensino
primário, ele ganha apenas do Haiti, do Paraguai e de al
guns poucos países em investimentos.

Sr. Presidente, sabemos que as universidades, sobretudo
as fundações, têm gerado empreguismo desmedido, crian
do salários de verdadeiros maraj ás no setor técnico da
administração. Há poucos dias, o Jornal do Brasil provou
que numa universidade do Nordeste um mero técnico, um
administrador da Universidade - não era um professor,
Sr. Presidente - recebia cerca de 280 mil cruzados. Por
tanto, Sr. Presidente, tem havido desperdício de recursos
das universidades. É preciso que haja uma agência central,
um verdadeiro pré-trust governamental para que possa
melhor administrar esses recursos, evitar que as universi
dades sejam o reduto das oligarquias dos Estados ao cria
rem empregos desnecessários e descuidando da pesquisa e
do ensino.

portanto, Sr. Presidente, remeter para a lei é o me
lhor caminho para que o Congresso Nacional possa depois

melhor refletir, até porque, se os recursos são orçamen
tários, não há razão nenhuma para que as universidades
possam gerir os recursos públicos a seu talante, sobretudo.
Vejamos o paradoxo: as fundações universitárias, que são
a maioria delas, que pertencem ao Governo mantidas pela
União vivem alienando o patrimônio criando empregos. No
momento em que elas mantidas pela União possam gerir
autonomicamente os seus recursos, evidentemente estarão
ferindo o princípio legal de que à entidade mantenedora
incumbe zelar e administrar todo patrimônio das funda
ções.

Não há cabimento, Sr. Presidente, para a emenda do
nobre Constituinte Jorge Hage. O texto deve ser mantido,
porque corresponde melhor às necessidades das universi
dades brasileiras.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o nobre Relator, para opinar.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte Gerson Peres, para uma
questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, não me conformo com o procedimento adminis
trativo da pauta, porque fere o Regimento.

Art. 22 do Regimento da Comissão de Sistematização:

"A preferência na votação de emenda obede
cerá à seguinte ordem: supressivas; substitutivas;
modificativas e aditivas.

As emendas com parecer contrário serão vo
tadas em grupo."

Pois bem, a pauta do trabalho, não sei por que con
veniência, não está obedecendo o Regimento.

Então, peço a V. Ex.a, chamando à ordem numa ques
tão de ordem, faça cumprir o Regimento. O Regimento
não fala sobre a natureza formal da emenda, e sim sobre
o seu timbre. Ela é substitutiva, ela é supressiva, ela tem
que entrar na pauta na ordem, como primeira. Se é subs
titutiva, tem que ser votada primeiro, quando se tratar
daquele artigo, não importa parágrafo, não importa incisos
ou itens.

Conseqüentemente, peço a compreensão de V. Ex.a
para que se cumpra o Regimento para que, mais adiante,
não nos atropelemos pelos interesses e pelas conveniências
das votações, porque, para a matéria redacional de uma
emenda modificativa aprovada aqui, amanhã aparecerá uma
supressiva posterior que possa atingir o conteúdo ...

A SR.a CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Mas
isto é uma obstrução!

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Constituinte ...

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Peço a
compreensão de V. Ex.a; estou levantando uma questão
de ordem, meu modo de falar é assim. Se o modo de eu
falar incomoda os ouvidos de S. Ex.a, peço que me receba
como Deus me fez.

Quero, apenas, Sr. Presidente, que V. Ex.a observe que
a minha questão de ordem não está como o Assessor ou
a Assessoria da Mesa colocou a V. Ex.a A ordem dos tra
balhos tem que seguir a seqüência regimental e peço o
cumprimento do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Nobre Constituinte, V. Ex.a será atendido a respeito desta
matéria. Peguei "o bonde andando", já estava em discussão
esta emenda. Esta é a razão pela qual não posso modificar
o sistema.
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Tem a palavra o nobre Relator, para opinar.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Irá falar pela Re
latoria a Professora e Deputada Sandra Cavalcanti.

A SR.a RELATORA (Sandra Cavalcanti) - Sras. e Srs.
Constituintes, o art. 239 compõe um conjuto, e é em con
junto que ele precisa ser entendido. Quando o art. 239
estabelece que "as universidades gozam de autonomia di
dático-científica, administrativa e de gestão financeira e
patrimonial, nos termos da lei", no § 1.0 ele já estabelece
um princípio que permite a fiscalização, pelas comunida
des interessadas, do que vai ser essa autonomia, já há,
portanto, não uma limitação em termos formais, ha uma
participação da comunidade para poder acompanhar o que
vai ser essa gestão financeira. E mais, para que o Brasil
procure levar o seu ensino superior não ao nível de ins
tituições isoladas, escolas superiores, perdidas às vezes no
meio de uma comunidade, sem uma inserção maior naquilo
que é a grande tarefa da universidade, que é a de carregar
consigo o progresso do País, porque é na universidade que
nasce o progresso de um país, é fundamental que o § 2.0

possa continuar atrelado a este caput. Então, temos:

"O ensino superior nas universidades se fará
com observância ao princípio da indissociabilidade
entre ensino-pesquisa."

De fato, ficou faltando a palavra "extensão", que é
hoje o carro-chefe de quem pensa em ter tecnologia, de
quem pensa em ter autonomia tecnológica, de quem pensa
até em buscar soberania para o País, em termos de pre
gresso.

Então, o texto, a nosos ver, arrancado depois de mui
tas e muitas discussões, de que participaram os Consti
tuintes, os professores, educadores, pesquisadores de todos
os Partidos, já correspondía ao que se queria.

Essa emenda apresentada pelo Constituinte Jorge Hage,
como diz tão bem o Constituinte Eraldo Tinoco, aperfeiçoa
um pouco mais o texto, trazendo no bojo esta palavra
"extensão" para o § 2.0 , corrige o que foi, de fato, uma
omissão na hora em que fizemos a nossa redação final.

De modo que, sem sair de um grande acordo que fir
mamos aqui nesta temporada, que é o de tentar manter
o texto do Capítulo IH tal como está no Substitutivo Ca
bral n, a Relatoria vê com muito bons olhos essa emenda
do Constituinte Jorge Hage, que, na verdade, ao propor a
supressão da expressão "nos termos da lei", não muda, a
nosso ver, quase nada. Se foi este o pedido dos Reitores,
parece-me que os magníficos estão esquecidos de que vai
ser obrigatório, em seguida à promulgação da Constitui
ção, o trabalho de legislar sobre as Diretrizes e Bases da
Educação brasileira. Portanto, vai haver lei de qualquer
maneira, mas não se perder a emenda, para que possa
adicionar ao § 2.0 a palavra "extensão" que vai dar apoio
aos nossos cursos de pós-graduação, aos cursos de mes
trado, aos doutorados, às pesquisas e às teses, que são a
essência da vida universítáría.

É favorável a opinião da Relatoria.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Peço a palavra
pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra, pela ordem, o Constituinte José Lins.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Agora a Rela
toria me confundiu todo. Fiquei realmente perplexo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Constituinte, se fosse por perplexidade, o Presidente seria
o primeiro a ficar perplexo com muitas coisas.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - V. Ex.a vai ter
que me esclarecer, porque vou ter que votar consciente
mente, Sr. Presidente. Isto é fundamental.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Qual é a dúvída de V. Ex.a?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Diz a Relatora
que, apesar da não suprimirmos a expressão "nos termos
da lei" - não sei porque se tem medo de lei - a fiscali
zação vai ser feita pela comunidade. Isto significa, Sr.
Presidente, que a Relatora se baseia no § 1.0 que diz:

"§ 1.0 As comunidades interessadas poderão
participar do controle da gestão financeira."

Mais ainda, SI'. Presidente, a Relatoria dá a impressão
- e me parece justo que ela tenha realmente esclarecido
isto que é fundamental - que, neste caso, as unlversí
dades públicas estarão isentas do cumprimento do art. SO,
que diz:

"A fiscalização financeira, orçamentária, ope
racional e patrimonial da União, quanto aos
aspectos de Iegaltdade, legítimidade e eficácia,
será exercida pelo Congresso Nacional, mediante
controle externo e pelo sistema de controle inter
no do Poder Legislativo."

Ora, V. Ex.a há de convir que, nestas condições, se é a
comunidade quem vai fazer a fiscalização financeira, então,
estaremos realmente diante de um problema muito sérío,

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai esclarecer.

Primeiro, não aceitará questões de ordem que não
sejam baseadas no Regimento. Segundo, vamos tentar
seguür estrítamente para que rala um a favor e outro
contra. Por que razão? A Mesa vai explicar por que razão,
É em nome da democracia, é para permitir que os vários
temas que estão sobre a mesa sejam discutidos e não que
alguns poucos privilegiados ocupem a tribuna sem parar.
Serei estrito no cumprimento da decisão regimental e não
vou aceitar qualquer outra argumentação.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, tenho sido um dos mais assíduos desta Comissão
e tenho sido daqueles que mais têm colaborado. Neste
assunto da educação, para o qual me reservei para falar,
não abrirei mão da minha inscrição.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- V. Ex.a não vai abrir mão quando for o primeiro. Quan
do for o segundo, não haverá inscrições,

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente. peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Sr. Constituinte Aluízio Campos, qual é a questão de
ordem de V. Ex.a? Estamos em processo de votação.

O SRi. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - É para
esclarecer melhor o entendimento do Plenário.

Depois de ouvir o pronunciamento da Relatoria, en
tendi que ela admite a emenda no que concerne ao
acréscímo da palavra "extensão". Aí, faria um apelo ao
oonstítuínts Jorge Hage, para que la sua emenda se res
tringisse ao § 2.0

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Sr. Constituinte Aluizio Campos, V. Ex.a é Vice-Pre
sidente desta Comissão e, sabe que esta Mesa não pode
conceder que se faça alteração no texto depois que ele
tenha sido apresentado à votação.

De modo que está em votação, com o parecer favo
rável da Relatora.

Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail .Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio
Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi,
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Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cid Carvalho, Cristina
Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Lyra, Francisco
Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen pinheiro, João Calmon, João
Herrmann Neto, José Fogaça, José Paulo Bisol, José Richa,
José Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Nelson Carneiro,
Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimun
do Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Sigmaringa
Seixas, Chagas Rodrigues, Délio Braz, João Agripino, Jorge
Hage, José Costa, José Tavares, Márcio Braga, Marcos Li
ma, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Roberto Brant, Uldu
rico Pmto Vicente Bago, Vilson Souza, Ziza Valadares,
Alceni Gu~rra, Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli, Eraldo Ti
noco, Francisco Benjamim, José Jorge, Mário Assad, Paulo
Pimentel, Sandra Cavalcanti, Anníbal Barcellos, Jonas Pi
nheiro, Mozarildo Cavalcanti, Antônio Carlos Konder Reis,
Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Bran
dão Monteiro, José Maurício, Carlos Alberto oaõ, Francisco
Rossi, Joaquim Bevilacqua, Sólon Borges dos Reis, LU~Z

Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oli
veira Lídice da Mata, Roberto Freire e Jamil Haddad. Vo
tarar~ NAO os seguintes Senhores Constituintes: Aluízio
Campos, Theodoro Mendes, Arnaldo Prieto, Francisco Dor
nelles, Inocêncio Oliveira, José Lins, Luís Eduardo, Oscar
Corrêa Ricardo Fiúza, Paes Landim, Gerson Peres, Siquei
ra Ca~pos e Antonio Farias. ABSTENÇãO dos seguintes
Senhores Constituintes: Fernando Henrique Cardoso, Jo
fran Freajt, Valmir Campelo e Darcy Pozza.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 74 Cons
tituintes votaram NÃO 13 constituintes; abstiveram-se de
votar 4'Constituintes. Total: 91 votos. O Destaque foi
aprovado.

Destaque n,v 7499/87, do Sr. Agripino de Oli
veira Lima, "que suprime o art. 239, '§ 1.° do Subs
titutivo n.O 2". (477.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos, agora, ao Destaque n.? 7499, de autori~ do Sr.
Constituinte Agripino de Oliveira Lima, referente a emen
da supressíva do § 1.0 do art. 239,

Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Aprovado.
Tem a palavra o Constituinte Agripino de Oliveira Li

ma, para fazer a defesa de sua emenda.
O SR. CONSTITUINTE AGRIPINO DE OLIVEIRA LI

MA - Sr. Presidente, indico o Constituinte José Maria
Eymael para fazer a defesa da minha emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte José Maria Eymael, por indi
cação do Constituinte Agripino de Oliveira Lima.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MAIRIA EYMAEL - Sr.
Presidente Srs. Constituintes, atendendo a uma prerro
gativa histórica das universidad.es,. acabamos, por J?1aior~a
esmagadora, de reafirmar o príncípío da autoIl;omIa uni
versitária um princípio que nasceu em Alexandría, Atenas,
passou por Bolonha, 8aleno e Coimbra.

Foi ela ainda de forma pálida, assinalada na refor
ma de Frahcisco 'Campos, em 1931, reafirmada em 1968,
e temos agora, na Assembléia Nacional Constituinte, nes
ta sessão histórica, confirmada na plenitude a auton<?
mia universitária. Todavia, Sr. preSIdente, Sr~. Consti
tuintes, essa autonomia resta ameaçada, através do que
dispõe o § 1.0 do art. 239, que diz: ,

"As comunidades interessadas poderão parti
cipar do controle da gestão financeira e patrimo
nial das universidades, na forma da lei."

Sr. Presidente, Srs. COnstituintes, a interpretação do
texto constitucional não pode ser realizada de forma iso
lada. A interpretação do texto constitucional - e esta

é a norma básica da hermenêutica - há que ser feita de
forma integrada. Desta maneira, Sr. Presidente, quando
se fala, quando se lê:

"As comunidades interessadas poderão parti
cipar do controle da gestão financeira e patrimo
nial das universidades, na forma da lei."

O que se está assinalando - e isto é fundamental 
não é que a lei vai estabelecer as comunidades interessa
das, mas a forma de as comunidades interessadas partici
parem.

Então, aqui fica a pergunta: quais são as comunida
des interessadas? Não são as que estão referidas no inci
so I do art. 233, onde consta que haverá participação na
gestão do ensino dos docentes, dos' alunos, dos funcioná
rios e dos representantes da 'COmunidade, porque, se fosse
este o espírito, seria redundante este íncíso. Não, Sr. Pre
sidente, o que se descerra com este parágrafo é uma porta
infinitamente aberta a qualquer tipo de comunidade que
se julgue interessada. É lícito perguntar, Sr. Presidente,
se nestas comunidades interessadas não estarão, por
exemplo, as entidades mantenedoras, os órgãos de segu
rança nacional, os ministérios ligados à área, os fornece
dores de equipamentos. Desfigura-se, contradiz-se, com
este parágrafo, o princípio nuclear básico da autonomia
universitária.

Volto a enfatizar, Sr. Presidente, porque este aspecto
é da maior relevância. O § 1.0 que se pretende suprimir,
quando fala na lei, apenas Indíca que a lei vai disciplinar
a forma de participação das comunidades interessadas,
mas não explícita que a lei poderá enunciar estas comu
nidades.

Portanto, pelo texto constitucional, qualquer comuni
dade que consiga provar interesse material com relação
à universidade, poderá ter ínterferêncía, desfigurando,
amargurando, aquebrantando o princípio da universidade
quanto à autonomia.

Sr. Presidente, coerente com o que a Assembléia Na
cional Constituinte acabou de aprovar, estabelecendo o
princípio sagrado da autonomia universitária, fazendo jus
a toda a história do processo universitário do mundo,
peço, Sr. Presidente, aos ilustres Constituintes que nos
acompanham nesta jornada, que reafirmem o princípio
da autonomia universitária, revogando este abusivo § 1.0

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Para encaminhar contra, tem a palavra o Constituinte Ger
son Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, vimos, ouvimos e presenciamos, há poucos mo
mentos, este Plenário seleto aqui retirar a lei da fiscali
zação no que diz respeito à gestão fmanceira das univer
sidades.

Não me convenceram os argumentos, porque só a lei
é a suprema força capaz de fiscalizar todos os órgãos que
lidam com os recursos :públicos. A uníversídado não é um
corpo estranho à recepção do dinheiro público. Ela rece
be o dinheiro do contribuinte para gerir a sua adminis
tração no campo didático, no campo cientifico, em todos
os setores administrativos. Conseqüentemente, as univer
sidades, embora autônomas - embora autônomas, 'repi
to - têm que ficar sob o controle supremo da lei. Não
quiseram os meus nobres colegas, há poucos instantes,
aceitar essa argumentação. Partiram para a autonomia
absoluta, que é inexeqüível, é impraticável. E agora que
rem tirar o princípio controlador e moralizador que está
inserido no texto do projeto Cabral. O Substitutivo Ber
nardo Cabral, perdendo o primeiro round, talvez até pre
visse isto, com a sua experiência de advogado, e preven
do ser derrotado no primeiro round, segurou a lei no se
gundo, porque só a lei é que tem a suprema força de sub
verter os gestores financeiros aos rigores da moralização
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no trato dos negócios públicos. Estranhos argumentos do
meu eminente colega que me antecedeu nesta tribuna,
invocando apenas a história da autonomia, mas esqueceu
Que a Universidade de Coimbra como aquelas outras que
aqui foram citadas geram seus negócios na forma da lei.

O Constituinte Bernardo Cabral foi muito feliz em
segurar os dois pólos.

Se a 1ei, pelo poder público, não pode controlar a ges
tão fínamceíra, que o façam agora as comunidades, nos
termos da lei.

E eu apelaria aos colegas que prestassem bem aten
ção para o que eu vou ler.

O § 1.0 do art. 239 diz:
"As comunidades interessadas poderão par

ticipar do controle da gestão financeira e patri
monial das uníversídades, na forma da lei."

Retirar isto é cometer um pecado mortal contra o
controle que deve existir. Já que o Estado não pode fa
zer sobre 'as uníversídades que o façam as comunidades
interessadas, dentro da lei.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Srs. Constituintes, espero que V. Ex.as estejam sufi
cientemente esclarecidos sobre os argumentos apresenta
dos. Não quero constrangê-los, mas faria um apelo para
que aqueles que estão inscritos 'abdicassem de falar. É
muito clara a matéria. Não creio que as posíções mudem
pelas palavras. Entretanto, para não ser acoimado de es
tar atropelando a decisão soberana da Casa,consulto ao
Plenário Se algum Sr. Constituinte quer manifestar-se.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Desejo
falar, Sr. Presídente,

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso) 
Então, lhe faço um 'apelo: seja breve, em benefieío do
próprio argumento de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, com todo o espírito cclaboratívo que tenho de
monstrado nesta Comissão, pretendo ser breve na minha
argumentação, de sorte a não prejudicar o andamento dos
trabalhos.

Sr. Presidente e Srs. Constituintes, o § 1.0 do art. 239
diz:

"§ 1.0 As comunidades interessadas poderão
participar do controle da gestão financeira e pa
trimonial das universidades, na forma da lei."

Sr. Presidente, este princípio já está consagrado na
texto constitucional. O art 233 parágrafo único, inciso I,
tratando, naturalmente, dos princípios gerais da educação,
diz o seguinte:

"Democratização do acesso e permanência na
escola e gestão democrática do ensino, com parti
cipação de docentes, alunos, funcionários e repre
sentantes da comunidade."

Sr. Presidente, todas as universidades, quer oficiais,
quer particulares, têm um mecanismo controlador que é
o seu Conselho Curador. Também as universidades ofi
ciais mesmo com a aprovação da emenda há pouco votada,
não ~stão liberadas do cumprimento da lei. Nenhuma uni
versidade poderá deixar de prestar contas ao Tribunal de
Contas da União. Por quê? Porque qualquer instituição
que receba recursos orçamentários, mesmo que entidade
privada, está submetida ao controle d,as 'Coptas, tanto con
trole interno do seu mecanismo e ar esta o Conselho de
Curadores quanto controle externo, no caso O Tribunal
de conta; para qualquer instituição que receba recursos
públicos.

Sr. Presidente, colocar na Constituição Federal um dis
positivo que obrigue, como está nesse parágrafo único,
que as comunidades poderão participar do controle, da
gestão financeira e patrimonial das universidades - e ve
jam aqui, que não há no texto qualquer discriminação se
universidades oficiais ou particulares - isso significa que
qualquer cidadão brasileiro que deseje investir no ensino
privado, nas características que estão nesta Constituição,
ou seja, sem nenhuma participação de recursos públicos,
estaria, por este parecer, submetido a um controle externo
de quem, muitas vezes, não tem nenhuma vinculação com
a instituição.

Os mecanismos de controle j á existem, mas não neste
§ 1.0, motivos pelo qual peço o apoio dos companheiros
para a sua supressão, conforme a emenda aqui discutida.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra, se o assim desejar, a Constituinte Abigail
Feitosa.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, estamos tentando construir
um tempo novo no Pais. Considero importantíssimo que
isso fique inscrito na Constituinte, para marcar que tem
que ter participação da comunidade. E inclusive os Con
selhos Universitários têm que avançar; não ter só repre
sentantes das classes patronais, tem que ter representan
tes dos trabalhadores, tem que ter representantes das en
tidades mais lígadas ao povo que necessita de apoio.

Sr. Presidente, no momento em que nós estamos que
rendo construir um instante mais democrático no País,
penso que a Universidade tem que ter no seu Conselho
ampliação de forças dos professores, dos representantes
dos estudantes, para podermos construir uma democracia
mais sólida no País.

Voto, e peço o apoio de todos os Constituintes, para
que seja mantido o texto que aí está.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Agradecendo à Constituinte Abigail Feitosa a brevidade da
exposição, tem a palavra a Sr.a Relatora, para que opine.

A SRA. RELATORA (Sandra Cavalcanti) - Sr. Pre
sidente, o texto abre uma perspectiva inteiramente nova
para a comunidade brasileira, em termos de vinculação das
comunidades às suas universidades. É, mais uma vez, uma
tentativa de integrar, cada vez mais o trabalho universitá
rio, o objetivo universitário, os alvos universitários aos
objetivos e aos alvos da comunidade onde a universidade
está inserida.

O brasileiro vai ter oportunidade de poder, que lhe é
facultada pela primeira vez nesta oportunidade rara de ten
tar saber por que a qualidade de ensino numa determinada
universidade caiu tanto? Por que as verbas que chegam, do
Governo Federal, aplicadas, muitas vezes, em projetos
supérfluos, desnecessários, suntuários? Por que, nas pró
prías universidades oficiais, se joga fora, de maneira dis
plicente, o suado dinheiro do contribuinte?

Este parágrafo não tem um alvo certo para a escola
particular ou para a escola pública. O alvo deste pará
grafo é a melhoria da qualidade do ensino em todas as uni
versidades e, por isso, ele não tem nenhum adjetivo. São
as universidades que passam a poder ser vigíadas, fiscali
zadas no melhor sentido, como uma imensa contribuição
que a comunidade pode dar para esses trabalho. Não vejo
a coisa por esse lado. Para vigiar as verbas oficiais, para
saber se as contas estão certas, temos a seção IX, no
art. 80, da Fiscalização Financeira, Orçamentária Opera
cional e Patrimonial, onde tudo já está regulamentado na
forma da lei. Até por isso é que não teve qualquer impor
tância retirar a expressão "na forma da lei" do parágrafo
anterior, porque a lei já está aqui, onde se diz que:

"Prestará contas qualquer pessoa física ou en
tidade pública que utilize, arrecade, guarde, ge-
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rencie ou, por qualquer forma, administre dinhei
ros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União
responda, ou, ainda, que em nome desta assuma
obrigações de natureza pecuniária".

Todos os setores da vida brasileira que gozam de auto
nomia precisam ter o contrapeso de uma fiscalização. Fo
mos capazes, aqui, de estabelecer um Conselho para a
Magistratura. Por que a comunidade, nessa altura, não
pode saber como são gastos os recursos públicos que se
dirigem às universidades de um modo geral? Principal
mente se levarmos em conta que mais de 80% dos recur
sos públicos, a nivel superior, são endereçados para esc~
las públicas que precisam, nesta altura, responder, nao
apenas com uma simples prestação de contas, mas com
uma enorme melhoria na qualidade de ensino por esta
imensa responsabilidade que pesa sobre o bolso doa con
sumidores.

Peço, por isso, aos nobres colegas que mantenham o
texto que é um grande avanço em termos de participação
da comunidade brasileira na fiscalização dos destinos da
sua contribuição, do seu imposto, das suas taxas, dos seus
pagamentos, coisas que até hoje não tínhamos e não ti
vemos e talvez por isso estejamos assistindo, ainda, a um
período em que a nossa universidade não consegue ser o
que ela poderia ser na vida de toda a sociedade brasileira.

O parecer da Relatoria é contrária à supressão do § 1.0
e contrário à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fe11llando Henrique Cardoso)
- Com o parecer contrário da Relataria, passamos à vo
tação.

Antes de iniciar o processo de votação a Presidência
comunica aos Srs. Constituintes que se encontra presente
em nosso plenário o Ministro da Ciência e Tecnologia, o
Sr. Deputado Luiz Henrique, antecipando, assim, uma
prátíca parlamentar. (Palmas)

Solicito aos Srs. Constituintes que tomem os seus lu
gares para realizarmos a votação.

Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Carlos Sant'Anna, Theodoro Mendes, Daso Coimbra, Dé
lio Braz, Antoniocarlos Mendes Thame, Eraldo Tinoco,
linocêncio Oliveira, José Lins, José Santana de Vascon
cellos, Luis Eduardo, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Anni
bal Barcellos, Enoc Vieira, Furtado Leite, Jonas Pinheiro,
Mozarildo Cavalcanti, Paes Landim, Darcy Pozza; Jarbas
Passaeínho e José Luiz Maia. Votaram NAO os seguintes
Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andra:de,
Almir Gabriel, Aluízio Campos, Artur da Távola, Bernar
do Cabral, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cid C!lirvalho,
Cristina Tavares, Egidio Ferreira Lima, Fel1llando Hen
Tique Cardoso, Fernando Lyra, Francisco pinto, Haeoldo
Sabóia, João Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça,
José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa, José
Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Nelson Carneiro,
Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodri
gues Palma, sígrnarínga Seixas, Chagas Rodrigues, João
AgripiJno, José Maranhão, José Tavares, Márcio Braga,
Marcos Lima, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Roberto
Brant, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza, Ziza
Valadares, Alceni GueNa, Aloysio Chaves, Francisco Ben
jamim, Francico Dornelles, José Jorge, Mário Assad, Os
car Corrêa, Sandra Cavalcanti, Valmir campelo, Antônio
Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Virgílio Távora, Bran
dão Monteiro, José Maurício, Carlos Alberto Caó, Fran
cisco Rossi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Sil
va Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Siqueira C"a1Íl
po~, Lidice da Mata, Roberto Flreire, Jamil Haddad e An
tonio Fa:rías.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 21

Constituintes, votaram NÃO 67 Constituintes. Total: 88
votos. O Destaque foi rejeitado.

Ontem, o 8or. Constituinte Bocayuva Cunha reiterou
uma questão de ordem que ele havia apresentado na vés
pera. Diz respeito à possibilidade de reabertura de pra
zo para a apresentação de emendas às Disposições Tran
sitórias.

Analisei o Regimento e não encontrei base regimental.
De modo que a minha resposta é negativa à questão de
ordem reíta por S. Ex.a

O SR CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
presidente, pela ordem.

Estimaria que antes de consolidar a sua resposta ao
Constituinte Bocayuva Cunha V. Ex.a lesse, com olhos de
ler, o que dis'J.)íÕe o art. 63 do Regimenw Interno da Assem
bléia Nfrcional Constituinte, que diz claramente que os
destaques poderão ser feitos até o inicio das votações em
separado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a está enganado. É a primeira vez que pego V. Ex.a
num engano regimental. Agora V. Ex.a falou como médi
co e eu falei como sociólogo.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fe·rnando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Sr. Constituinte Celso Dourado.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente, estamos recebendo a visita do Sr. Ministro da
Ciência e Tecnologia. Como os jornais anunciam, no dia
de hoje, "retaliação por parte do governo amerícano", ·e
muito em função da política de informática, chamo a
atenção da Casa para que prestemos solídaríedade ao Mi
nistro Luiz Hemique nesta sua luta para garantir a inde
pendência deste Pais nessa área tão importante para o
desenvolvimento do povo brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa se associa às palavras de V. Ex.a na homena
gem ao Ministro, e apela, neste momento de dificuldade,
especialmente ao senado da República para que vote O
quanto antes a nova Lei de Informática.

V - SUSPENSAO DA REUNIAO
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

- A Presidência vai suspender os trabalhos, convocando
os Senhores Constituintes para a continuação da presen
te reunião, hoje, 14-11-87, às 15:00 horas.

Está suspensa a reunião.

(Levanta-se a Reunião às 13 horas)

EM 14 DE NOVEMBRO DE 1987 (2)

Presidência dos Srs.: Brandão Monteiro, Segundo-Vi
ce-Presidente; AlUÍZio Campos, Primeiro-Vice-Presídente ;
Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIAO
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Havendo

número regimental, declaro reaberta a reunião.

II - ORDEM DO DoIA

VOTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
TíTULO VIII (final) -

Destaque n.O 0479/87 - Emenda n,? 1P
05545-8, do Sr. Florestan Feenandes, (íque substi
tui o art. 381 do Pro<jeto de Constituição (art. 240
do Substitutivo n.o 2)". (478.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o Destaque n.o 479', referente à Emenda n.o 5.545,
de autoria do nobre Constituinte Florestan Fernandes.
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os srs, Constituintes que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Aprovado.
O citado Destaque refere-se à emenda que dá nova

redação ao caput do art. 381, suprimindo seus incisos I
e II.

"Art. 381 - As verbas públicas serão destina
das. com exclusívídade, às escolas públicas."

Com a palavra o ConstituilIlte Florestan Fernandes.
O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES

Sr. Presidente, Sra. Vice-Relatora, srs. membros da Mesa,
sras. e 81'S. Constituintes, a emenda que propus diz de
maneira simples e sintética:

"As verbas públicas serão destinadas, com ex
clusividade, às escolas públicas."

Este é um princípio que nem deveria ser proposto,
pois deveria ser inerente à Carta Constitucional de um
País republicano e que admite o plurarísmo democrático
na Educação. O pluralismo democrático na Educação en
volve a filosofia e a prática segundo as quais diferentes
tipos de escola concorrem para resolver o problema fun
damental das necessidades básicas do ensino. Por isto, es
colas confessionais, escolas prívadas a pagamento e 'esco
las públicas gratuitas, todas concorrem para o mesmo
objetivo e, naturalmente, com recursos diferentes.

Se o Estado tiver de patrocinar todos três tipos de
escolas, então, não há razão nenhuma para a existência
de um pluralismo; o que existiria seria um parasítísmo
dos tipos de escolas que não fossem estatais sobre Os re
cursos públicos postos à disposição da Educação.

Ocorre que, no Brasil, temos problemas fundamen
tais. Há desigualdades que nascem de diferenças de ri
quezas entre regiões, entre classes, entre etnias, e somos
um País com uma população jovem muito numerosa.

Por isto, a coneorrêneía de vários tipos de recursos
para desenvolver o sistema educacional vem a ser fun
damental para o País. Por aí se somariam esforços no
sestído de críar um processo de crescimento 'educacional
mais amplo, contínuo e profundo.

Seria preciso lembrar, aqui, algo que já é conhecido:
de 1960 para cá, especialmente depois da promulgação da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que le
vou a uma predominância das correntes prívatístas, o
Estado tomou a si responsabãlídades, na área do ensino,
que deveríam caber a entidades confessionais e a esta
belecimentos comerciais de ensino. De lá para cá, as nos
sas carências educacíonaís se multiplicaram. É espanto
so, por exemplo, que de 1960 a 1980, em vez de reduzirmos
o analfabetismo, nós o vimos aumentar numa escala gi
gantesca. Já fiz aqui, recentemente, uma exposição na
qual discuti dados a respeito e, por isso, acho desneces
sário estar repetindo. A nossa população analfabeta cres
ceu e cresceu não apenas pelas migrações campo/cidade;
cresceu em todos os sentidos, inclusive no setor jovem
que deveria freqüentar a escola.

De outro lado, temos problemas de educação popular
sobre os quais, desde a década de 20, o educador Carnei
ro Leão se batia para que fossem resolvidos. (O Sr. Presi
dente faz soar a campainha)

O 8R. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES 
Já ultrapassei os cinco minutos?

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Infeliz
mente, sim.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES 
Então, eu ;pediria licença a V. Ex.a para agregar mais al
guns dados, principalmente no que diz respeito aos pro
blemas que surgem, como a necessidade de combater, de
maneira intensiva, o analfabetismo, de recorrer ao pla-

neiamento educacional, ao uso racional de recursos na
esfera da Educação para eliminar o analfabetismo, a eva
são escolar, o baixo nível do sistema de ensino no Brasil,
resolver o problema educacional das classes trabalhado
ras, criar novos tipos de escolas e, principalmente, produ
zirmos no Brasil um conhecimento científico e tecnológi
co que nos pudesse ajudar a não sofrer os vexames que
estamos sofrendo. Ao invés de percorremos o caminho que
percorremos, deveríamos ter imitado países como a Ale
manha, o Japão, os Estados Unidos, concentrando recur
sos na área da Educação e seguindo princípios realmente
democráticos, de modo a criar oportunidades educacionais
idênticas para todos. Este é o princípio mndamental. Não
há como acelerar o desenvolvimento econômico, criar de
mocracia, conduzir uma nação moderna e independente,
sem promover uma revolução educacional no País. Para
que se consiga isto será necessário que os recursos do Es
tado sejam aproveitados com critério racíonal, com a
maior eficácia, evitando a dispersão praticada por causa
dessa filosofia de parasitismo sobre os recursos do Estado,
que não os multiplica, enfraquecendo, debilitando e im
pedindo a solução dos problemas.

Agradeço ao 81'. Presidente. Vejo-me, agora, diante
de Sandra Cavalcanti, de quem em 1900 e 19'81, fui adver
sário num combate em que se colocaram frente a frente
os que defendiam a escola pública € os que defendiam a
escola privada. Espero que, hoje, a situação não seja a
mesma.

Muito obrigado a todos. (Muito bem! Palmas}
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a

palavra o nobre Constituinte Eraldo Tinoco, que encamí
nhará a votação em sentido contrário.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, membros da Comissão de Sis
tematização, esta matéría relativa à aplicação dos recur
sos públicos na educação foi por demais discutida, deba
tida e negociada, desde a Subcomissão, passando pela Co
missão Temática e nesta Comissão de Sistematização o
texto do Relator Bernardo Cabral é muito próprio, nesta
matéria, porque dá absoluta prâoridade à aplicação dos
recursos públicos nas escolas públicas.

Todos aqueles que militam ma Educação reconhecem
a necessidade de um aprimoramento da escola pública,
da melhoria da qualidade do ensino, do aprimoramento
das ,técnicas e, especíalmente, da valorização do magisté
rio, muitas vezes submetido a salários inteiramente inade
quados, porque não correspondem à função social do pro
fessor.

Olhando sob esta óptica, poderíamos concordar com
uma afirmativa, na Constituição, de que os recursos pú
blicos só dever ser dirigidos às escolas públicas. Mas,
quando tratamos dessa matéria, temos que levar em con
sideração não apenas o veículo mas o destino da ação
educacional. E o destino da ação educacional deve ser sem
pre o aluno em primeiro lugar. Acima de qualquer outra
consideração, deveremos 'considerar a necessidade impe
riosa de oferecer oportunidades educacionais a todos, em
todos os rincões deste imenso País. E isto estaria dificul
tado estaria límítado se aprovássemos a emenda do pro
fessor Florestan Fel'l11andes, cuj as posições e coerência
tanto respeito.

Vejam V. Ex.as, por exemplo, 'o que ocorreria com as es
colas da imensa rede da Campanha Nacional de Escolas
Comunitárias. É uma instituição que presta relevantes ser
viços a este Pais, suprindo a deficiência da oterta de
ensino público. A CENEC oferece oportunidade educacional
aos alunos num trabalho inteiramente desinteressado onde
nem se pensa na palavra lucro, onde não se pensa e:n be
nefícios pessoais, mas se pensa em atender a uma demanda
escolar, pois com todo esse esforço, ainda temos cerca de
sete milhões de crianças neste País que não têm acesso a
escola de qualquer tipo.
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o BR. CONSTUTINTE BONIFACIO DE ANDADA 
Muito bem!

O SR ERALDO TINOCO - O que aconteceria, Bras.
e Srs. Constituintes, se limitássemos a possibilidade da
existência de muitas e muitas fundações educacionais,
desde aquelas que atuam nas pequenas comunidades, até
instituições do porte de uma Fundação Getúlio Vargas e
outras instituições semelhantes? E, no ensino universitá
rio, o que ocorreria com outras tantas instituições, como as
universidades católicas, que oferecem um serviço educacio
nal de alta qualidade, e que não poderiam receber qualquer
tipo de apoio dos órgãos públicos?

Pergunto aos Srs. Constituintes: será que apenas os
abastados, apenas os que têm condíção de p3igar f·reqüen
tam essas escolas? O aluno pobre, aquele que tanto esforço
faz para alcançar melhor aprimoramento educacional, esse
também freqüenta essas escolas e, muitas vezes, não tem
a menor possibilidade de pagar qualquer tipo de contribui
ção. Aí, surge o setor público para complementar esse
trabalho.

Existe uma coisa que é muito tradicional no setor edu
cacional e que a Lei n.O 5.692 consagrou muito bem: o
processo da intercomplementaridade, o esforço da coletí
vidade, o esforço de instituições filantrópicas, o esforço de
instituições que desejam a ampliação da oferta de ensino,
complementada com o setor público. Ou acham os Sra.
Constituintes que, promulgada esta Carta constitucional,
no dia seguinte, o setor público teria condições de oferecer
vaga a todas as crianças e adolescentes deste País?

Se aprovarmos esta emenda, estaremos condenando à
marginalidade milhões de brasileiros que freqüentam es
colas confessionais e comunitárias e que, por isso, essas
escolas, sem finalidade lucrativa necessitam do apoio do
setor público, para que complementem o seu trabalho e
ofereçam oportunidade educacional. Isto, sim é mais que
necessário em um País tão deficiente em termos educa
cionais. (Manifestação das galerias)

Sr. Presidente, veja por estas manifestações quanto
precisamos aínda de oportunidade edueacíonaâ neste País.
(Mantfestaçâo das galerias)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro. Fazendo soar
a campainha) Vou fazer um apelo a todos aqueles que estão
na galeria: regimentalmente, não podem manifestar-se,
não podem, de forma alguma, interferir nos trabalhos da
Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE INOC1!JNCIO OLIVEIRA - É
uma pressão Sr. Presidente. Até V. Ex.a eles vaiaram. Assim
não é possível os Srs. Constituintes votarem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Inocêncio Oliveira, eu já fiz a admoestação.
Na próxima vez, eu tomarei as provídênaícs cabíveis. Antes
da providência, é bom admoestar.

Tem a palavra o nobre Constituinte Sólon Borges dos
Reis, que encaminhará a favor.

O SR. CONSTITUINTE SóLON BORGES DOS REIS 
Sr. Presidente, Srs. COnstituintes, venho para defesa da
Emenda do nobre Constituinte Florestan Fernandes ao
art. n.O 240 do Substitutivo Bernardo Cabral.

Nem sempre posso ter a felicidade de estar de 'acordo
com o Constituinte Florestan Fernandes; ele é marxista e
eu não SQU. Mas não é porque um marxista diz que hoje
é sábado eu vá dizer que não é sábado. Na realidade, coin
cidimos neste ponto de vista de que as verbas públicas
devem ser destinadas, exclusivamente, à escola pública.

A prioridade da Educação neste País é Um fato pací
fico nos discursos, mas na realidade temos escamoteado
recursos e medidas para levar a sério a obra da Educação;
temos varrido para debaixo do tapete, desvencilhamo-nos

do problema e não o enfrentamos. E sabemos todos que o
desenvolvimento pessoal da criatura humana depende, para
a sua plenitude, da oportunidade da educação; que o de
senvolvimento nacional depende' de se cultiva:rem os re
cursos humanos; que o regime democrático depende da
educação política e que a justiça 'social exige a igualdade
de oportunidades para todos. E a escola é um dos instru
mentos principais para abrir o caminho igual para todos,
a escola pode ser dada pe~o Estado e pelo particular. Di
zemos, na Constituição hoje, o que já dissemos sempre: a
educação é dever do Estado.

Defendo a escola particular, Sr. Presidente ,eSrs Cons
tituinte, porque é legitimamente democrático, porque é
conjunturalmente necessária, mas deve estar sujeita às
leis do mercado e mantida à sua própria custa.

Os recursos do Estado devem ser despendidos sempre
em maior volume e melhor aplicados para eliminar a ver
gonha nacional, que são sete milhões de crianças, de sete
a quatorze anos de idade, sem escola; que são vinte e
quatro milhões de analfabetos, porque o Estado dispersa
os recursos e não cumpre o seu dever básico de garantir
igual oportunidade para todos através da escola do povo,
que é a escola de 1° grau, e sua continuação com a escola
de 2.° grau e a formação da elite competente, não do san
gue do nome, nem da raça, nem da cor, mas da competên
cia do ensino superior e universitário.

A escola particular é legitimamente democrática, é ne
cessária conjunturalmente, mas deve ser mantida à pró
pria custa, enfrentando as leis do mercado, correndo os
riscos do investimento empresarial. E se há alguém que
deve acudi-la deve ser a comunidade empresarial, porque
os recursos públicos só devem ser destinados à escola pú
blica, senão o Estado não cumpre o seu dever. Não adianta
escrever na Constituição que é devei"do Es,tado se não for
absolutamente enfrentado o problema com a destinação
total dos recursos públicos para a escola pública.

Não temos dado recursos à escola pública. Inserimos
essa obrigação nas Constituições de 1934 e de 1946 e não
cumprimos. E também na Constituição em vigor, não es
tamos cumprindo. Não adianta dizer que é dever do Esta
do; temos que eliminar a vergonha nacional e garantir
oportunidade e igualdade para todos, com recursos pú
blicos para a; escola pública. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - oooi. ,a
palavra o Constituinte Manuel Viana, que ainda enca
minhará contrariamente a proposição. Faço apelo 'aos Sra.
Constítuíntes para que possamos votar, hoje, todo o Tí
tu10 e que, nas prererêneías, embora tenham direito,
abram mão do encaminhamento através de dois repre
sentantes, para que possamos acelerar os trwbalhos.

'I1em a palavra V. Ex.a
O SR.CONSTITUINTE INOC1i:NiCIO OLJ:VIDR:A/

Sr. Presidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Já con
cedi a palavra ao Constituinte Manuel Viana e, logo em
seguida, V. Ex.a terá oportunidade de levantar sua: ques
tão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE MANUEL VIANA - Sr. Pre
sídente, Srs. oonstítuíntes, nenhum Constituinte desta
Casa é contrárío à emenda que está em pauta, de mandar
os recursos para as escolas públicas. Mas temos que estar
conscientes de que esta emenda que destina os recursos
públicos somente para escolas públicas...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sr. Cons
tituinte Manuel Viana, infelizmente, estou informado pela
Mesa de que V. Ex,a. não faz p3!l1te da Comissão e não é
autor da emenda...

O SR. OONSTITUINTE MANUEL VIANA - Sou Su
plente na Comissão de Sistematização.
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o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Lamento,
fui mal informado, :penitencio-me.

O SR. CONSTITUINTE MANUEL VIANA - Conti
nuando, quero dízer aos companheiros Constituintes que,
se aprovarmos esta emenda, vamos fechar literalmente as
universidades católicas, as escolas filamtrópícas, aquelas
escolas que atendem aos carentes, 'as escolas confessionais.
Realmente é necessário dizer, aqui, que nenhum Consti
tuinte é contrário à direção das verbas para as escolas
públicas, mas devemos defender também aquelas que esse
artigo do Substitutivo Bernardo Cabral II defende multo
bem, dizendo, no § 1.0, que:

" . .. sem finalidade não lucrativa, apliquem
seus excedentes financeiros em educação."

Defende também que:
"PreveJa a destínação de seu patrimônio a

outra escola comunitária, filantrópica ou confes
sional ou ao poder público, no caso de encerra
mento de suas atividades."

Por isso, Sr. Presidente, srs. Constituintes, sou con
trário à aprovação desta emenda, porque ela fechará muí
tas escolas, a, no Brasil, precisamos de mais escolas, não
somente públicas, mas escolas que atendam à carência
educacional no nosso povo, que atendam à necessidade
educacional do nosso povo. Sou contrário à emenda e fico
com o projeto do Constituinte Bernardo Cabral, nosso Re
lator.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) ~ Concedo
a palavra à Relatoria para se manif.estar sobre a emenda.

A SRA. RELATORA (Sandr,a Cavalcanti) - Sr. Pre
sidente, Sr.as e Srs. Constituintes:

O texto proposto pelo Relator é extremamente demo
crático, aberto e moderno. Quando, no texto, o Relator
propõe que os recursos públicos s'ejam destinados às es
colas públicas, podendo ser dirigidos a escolas confessio
nais, filantrópicas ou comunitárias, definidas 'em lei, que
provem finalidade não lucrativa, aplíquem seus exceden
tes finaIllceiros em educação e pJ.1evejam a destinação do
seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica
ou confessional ou ao poder público, no caso de encer
ramento das suas atívídades, o Brasil escolhe nesta ma
téria um caminho democrático porqu-e, na verdade, o que
existe é uma ficção: chamar de escola pública apenas a
escola oficial, a escola estatal, é cometer um erro que o
Br,asil não pode eontíuuar mais a cometer. Escola púlblica
é escola aberta 'ao povo, é escola que não discrimina, é
escola que mão estabelece barreira para ninguém, 'escola
capaz de oferecer ensino sem cobrar ou, no caso doe co
brar alguma coisa, cobrar muito aquém do real valor do
ensino ofereeído, Este artígo elimina de vez uma polêmí
ca que se arrasta desn-ecessariamente neste País há mui
tos anos. Pela prímeíra vez, vamos ter consagrado, no tex
to da Constituição, o princípio democrático de que o di
nheiro do povo pode e deve se transformas num serviço
de educação para o povo, através de qualquer outro ins
trumento. Não há verba pública. Isso é uma ficção. Re
cursos públicos? Él uma ficção. O que há é dinheiro do
povo, dinheiro que sai do bolso de cada um. É uma con
tribuição ;jj,rada todos os dias, de todas as pessoas, 'e que
deve reverter a todas as pessoas que possam ter acesso
a esses serviços.

Educação pública é prestação de serviço, e este servi
ço pode ser prestado ou por entidades oficiais da rede es
tatal ou por entidades sem fins lucrativos, que foi a filoso
fia adotada pelo projeto. Por isso, a 'emenda não traa ne
nhum acréscímo ao texto, que é mais amplo, é mais abran
gente, atende melhor à realídade brasileira e dá à educa
ção uma 'conotação que precisávamos ter há muito tem
po no texto constítucíonal: 'a de que o dever do Estado
tem que corresponder àquilo que o povo paga, de todas
as maneiras, para poder chegar lá.

Gostaria de lembrar ainda mais, que a nível de esco
las especiais, as escolas que atendem aos excepcionais, as
escolas que atendem as pessoas portadoras de deficiências,
se a emenda for aprovada, mais de 85% da população que
neste País recebe atendímesto em escolas especiais, não
terão uma escola de rede oficial onde possam ser atendi
das. Todas as nOSS'3iS rundações de pesquisas, todas as nos
sas fundações de direito privado que atendem aos interes
ses do País não terão a assistência necessária.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sr.a Re
latora, solicitaria a V. Ex.a que concluísse o seu relatório.

A SRA. RELATORA (S'andra Cavalcanti) - Vou ter
minar, Sr. Presidente.

De modo que 'eu peço às minhas Colegas e aos meus
Colegas que mantenham o texto do Relator, que represen
ta um grande acordo de todas as correntes de educadores
deste País. O parecer é contrário à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - solicito
aos Srs. Constituintes que tomem: os seus lugares para a
votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores oonsütuíntes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Artur
da Távola, Cristina Tavares, Francisco Pinto, Haroldo
Sabóia, José Paulo Bisol, Mário Lima, Nelton Friedrich,
Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Délio Braz, Jorge Hage,
Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Brandão
Monteiro, Lysâneas Maciel, Carlos Alberto Oaó, Francisco
Rossi, Sólon Borges dos Reis, Luiz Inácio Lula da Silva,
José Genoíno, Haroldo Lima, Roberto Freire e Jamil Had
dad. Votaram NAO os seguintes Senhores Constituintes:
Antônio Britto, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso
Dourado, Egídio Ferreira Lima, João Calmon, José Ulisses
de Oliveira, Nelson Carneiro, Nilson Gibson, Pimenta da
Veiga, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Theodoro
Mendes, Virgildásio de Senna, Chagas Rodrigues, Daso
Coimbra, José Costa, José Maranhão, José Tavares, Ma
nuel Viana, Márcio Braga, Marcos Lima, Roberto Brant,
Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Christó
vam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Fran
cisco Dornelles, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins,
José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís
Eduardo, Mário Assad, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza,
Sandra Cavalcanti, Annibal Barcellos, Enoc Vieira, Fur
tado Leite, Jonas Pinheiro, José Lourenço, Paes Landim,
Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Poz
za, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Vir
gílio Távora, Joaquim Bevilácqua, Adolfo Oliveira, Siquei
ra Campos e Antonio Farias.

- O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 27 Constituintes;
votaram NAo 57 Constituintes. Total: 84 votos. O Desta
que foi rejeitado.

A Mesa mais uma vez adverte as galerias.

Os Constituintes Hermes Zaneti e Gumercindo Mi
lhomem solicitaram, como aliás é democrático, que fos
sem liberadas as senhas para que professores e pessoas
interessadas na questão da educação, utilizassem as gale
rias e nos prometeram que não haveria nenhuma mani
festação que pudesse prejudicar os trabalhos da Consti
tuinte. Quem me conhece sabe que sou essencialmente
democrata e, sobretudo, quem viu o meu voto sabe que
ele foi favorável à emenda. Na qualidade de Presidente,
que não é um Presidente partidário, mas Presidente da
Comissão de Sistematização, da próxima vez irei tomar
providências para evacuar as galerias.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANErI - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.



Janeiro de 1988 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 2233

o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Hermes Zaneti.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANEI'I - Sr. Pre
sidente, efetivamente, hoje pela manhã, quando me depa
rei com o problema de distribuição de senhas, pedi ao
então Presidente dos trabalhos, o que repeti hoje na parte
da tarde, que fossem liberadas as senhas para que os pro
fessores, que vieram de diferentes Estados brasileiros,
pudessem assistir aqui à votação do capitulo sobre a edu
cação, que vamos inserir na Constituição brasileira.

Além disso, efetivamente, me comprometi de avisar
aos colegas professores o texto do Regimento que rege a
matéria e que diz serem proibidas as manifestações nas
galerias. De tal sorte que estou disposto a assumir a parte
quem me toca. Avisei aos colegas, mas é preciso também
- e aqui faço um apelo à compreensão mútua - que
nós, Constituintes, que estamos recebendo colegas pro
fessores de todo o País, que têm as suas convicções, te
nhamos paciência para saber que há um extravasamento
eventual e emocional. (Palmas)

Peço às galerias que me ouçam, pois gostaria de com
pletar o pensamento.

Feito esse registro, peço às galerias, para o bom an
damento dos trabalhos, para que esta Assembléia Nacio
nal Constituinte possa ter o prazer de ter aqui a fisca
lizar, como se fossem os olhos do Brasil, o voto e a posição
de cada Constituinte, que não haja manifestações que
efetivamente são anti-regimentais.

Muito obrigado a V. Ex.a, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre

Constituinte Hermes Zaneti, V. Ex.a não chega a levantar
uma questão de ordem. .

V. Ex.a me conhece. Eu, em uma parte da minha vida,
também dei aula; sou oriundo exclusivamente da escola
pública. Estava inscrito para defender a proposta do ilus
tre Constituinte Florestan Fernandes, mas não posso per
mitir aplausos a favor nem contra, porque amanhã outros
se colocarão contra a posição de V. Ex.a e a minha e
perturbarão os trabalhos da Constituinte.

Temos que garantir o desenvolvimento dos nossos tra
balhos.

Destaque n.? 2796-87 - Emenda n.o ES
22881-1, do Sr. Mozarildo Cavalcanti "que modi
fica o art. 281 "eaput" do Substitutivo n.O 1 (art.
240, "caput" do Substitutivo n.? 2)". (479.a vo
tação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação a Preferência do Destaque n.o 2796 de autoria do
Constituinte Mozarildo Cavalcanti.

Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Aprovada.
Com a palavra o nobre Constituinte Mozarildo Caval

canti, que se pronunciará sobre a emenda substitutiva ao
art. 240, eaput com a seguinte redação:

"Dê-se ao art. 281 a seguinte redação: os re
cursos públicos serão destinados às escolas pú
blicas, podendo nas condições de lei, ser dirigidos
às escolas privadas desde que ... "

O SR. CONSTITUINTE MOZARILDO CAVALCANTI
- Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, como já se
pode observar da leitura feita pelo Sr. Presidente, na rea
lidade a minha emenda é substitutivo no sentido apenas
em que retira do texto as expressões "filantrópicas, comu
nitárias, confessionais" não as abolindo no sentido mais
amplo. O objetivo desssa emenda é deixar para que a lei

complementar defina as prioridades, respeitando, inclu
sive, os incisos I e II do texto Bernardo Cabral.

Na realidade, o objetivo dessa emenda é muito mais
abrangente do que o próprio texto porque prioriza clara
mente a escola pública, dá um tratamento prioritário à
escola pública mas não engessa de maneira definitiva no
texto constitucional a possibilidade de atender em casos
como conheço, no Estado do Pará onde estudei em que
existem duas entidades de curso superior, que são o
CESEP e a Faculdade Colégio Moderno, que atendem a
centenas, milhares de estudantes, não são nem confessio
nais, nem comunitárias, nem se enquadram naquele estrito
termo do texto Bernardo Cabral.

Portanto, ao retirar essas expressões, a emenda obje
tiva dar condição a essas entidades, que suprem o ensino
público, para que não sejam amanhã condenadas a não
subsistirem porque, em grande parte são mantidas inclu
sive, pelas bolsas de estudos que sã'o canalizadas ~través
das subvenções dos parlamentares e através de outras
verbas públicas.

Sr. Presidente e Srs. Consttíuíntes, a emenda, na rea
lidade, não contraria a filosofia do texto, pelo contrário
amplia, deixando uma oportunidade maior para que neste
imenso Brasil não se dê apenas um tratamento olhando
para determinados Estados, mas que se olhe a amplitude
de todo território nacional.

Assim, Sr. Presidente, gostaria de merecer a atenção
dos Srs. Constituintes para que notem que esta emenda
não vai contra a filosofia, o espírito de priorizar a escola
pública, mas também não veta, não acaba com a possibi
lidade de a iniciativa privada, sem fins lucrativos, existir
para completar o ensino público. Muito obrigado, Sr. Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Haroldo Lima, que encaminhará
contrariamente à proposição. (Pausa)

O Constituinte Haroldo Lima não está presente.
Na ordem de inscrição está o Constituinte Jorge Hage.

Tem a palavra o nobre Constituinte..Antes, porém,
faço um apelo aos Constituintes José Genoíno e José Ma
ria Eymael no sentido de que, de acordo com a disposição
que abordamos, abram mão das suas alocuções para po
dermos desenvolver os nossos trabalhos, do contrário, não
votaremos todo o texto do Título.

Tem a palavra o Constituinte José Genoíno, por desis-
tência do Constituinte Jorge Hage. .

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, Sr.as e Sr.s Constituintes, chamo a atenção de'
V. Ex.as para a leitura da seguinte expressão na emenda do
nobre Constituinte Mozarildo Cavalcanti:

"Os recursos públicos serão destinados às
escolas públicas, podendo, nas condições da lei,
ser dirigidos às escolas privadas."

O texto do Substitutivo Bernardo Cabral estabelece
critérios. Se aprovarmos esta emenda, abrír-se-ão inteira
mente as possibilidades e as portas para que dinheiros
públicos sejam destinados às grandes instituições priva
das, que lucram de duas maneiras: com a alta da mensali
dade, com o pagamento feito por assalariados que traba
lham o dia inteiro para, à noite, encherem o bolso dos
que transformaram a educação num ramo de negócio e
através do dinheiro público, recolhido de toda a população.

Veja bem, Sr. Presidente, essa discussão é muito rica
na Assembléia Nacional Constituinte. Esta Casa acabou
de rejeitar emenda do companheiro Florestan Fernandes.
Não estamos aqui discutindo um principio que seria nm-
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damental, exatamente proibir, - tenho essa posição índí
dual - proibir a empresa privada na área de educação.

A educação, Sr. Presidente, não pode ser objeto de
nenhuma iniciativa privada. Essa história "sem fins lucra
tivos", nós sabemos que é exatamente um esconderijo para
através desta expressão darem-se os acúmulos, a lucrati
vidade, em torno da questão da educação. Se nós vivemos
numa sociedade que já é dividida em classes, ainda vamos
permitir que essa divisão se transporte, se transfira, se
manifeste na educação, que deve ser um direito básico
para todas as pessoas?

Esta emenda chega a um exagero tal que esta Assem
bléia Nacional Constituinte, para manter uma posição
minimamente em defesa da educação - digo minimamente
porque deveria ter aprovado aqui a Emenda Florestan
Fernandes - minimamente em defesa da escola pública,
minimamente contra o fenômeno que aconteceu nos últi
mos anos na área da educação, que foi exatamente a for
mação de grandes empresas que lucram com a educação
do nosso povo e, muitas vezes, com uma péssima educação
que oferece ao nosso povo, deve rejeitar essa emenda. Re
jeitamos esta emenda fazendo essas observações ao texto.
A emenda aprovada, Sr. Presidente, é exatamente a legi
timação, no texto constitucional, do desastre de o dinheiro
público engordar e encher o bolso daqueles que lucram
com a educação. Por isso solicitamos a esta Comissão a
rejeição da Emenda Mozarildo Cavalcanti.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) _ Tem a
palavra a Relatora Sandra CavaLcanti.

A SRA. RELATORA (Sandra Oavalcantí) - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, a emenda do ilustre
Constituinte Mozarildo Cavalcanti apresenta as mesmas
deficiências de uma abrangência menor e uma visão di
ferente do que temos hoje, modernamente, em educação
no Brasil, da emenda do meu ilustre colega e querido
.amígo Professor Florestan Fernandes, porque são emen
das que consagram um maníqueísmo; uma permanente
luta entre dois conceitos de educação que gostaríamos
fossem definitivamente alijados da História deste País.

Então, de novo a mesma coisa; recursos públicos que
não são recursos públicos, são recursos sempre do povo,
o dinheiro é do povo, para aplicar em escolas públicas
e também em escolas privadas, significa insistir num te
ma que precisa ser abandonado.

Existem milhares e milhares de escolas mantidas pela
iniciativa particular, neste país, prestando um Imenso ser
viço na área de educação. O que não queremos consagrar
no texto é recursos do povo para a prestação do serviço
de educação, quando este tem, exclusívamente, finalidade
lucrativa.

Queremos e vamos conseguir, porque o Brasil vai dar
esse paso adiante, que a educação seja encarada sem
pre como uma prestação de serviço público e, nesse sen
tido, as escolas particulares, sempre que 'cumprirem o que
está aqui definido no texto do Relator, estarão prestan
do serviço público. poder não pertencer à rede estatal,
porque nós não somos um país onde o ensino é estati
zado. Não somos um país onde o dono da educação é o
Poder Público; somos um país, graças a Deus, democrá
tico, onde a educação é função de professores livres e da
família brasileira e é assim que, pelo texto da nossa Cons
tituição, deve continuar.

Por isto, pelas mesmas razões, para não insistir numa
posição antiquada e ultrapassada, nós pedimos aos nossos
colegas que consagrem o texto, mantendo-o e rejeitando
a emenda,

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Passe
mos à votação.

Solicitamos que os Srs. constttuíntes tomem os seus
assentos.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Theodoro Mendes, Délio Braz, Christóvam criaradia, Ino
cêncio Oliveira, José Lins, José Santana de Vasconcellos,
Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Annibal Bar,cellos, Enoc
Vieira, Furtado Leite, José Lourenço, Mozarildo Cavalcan
ti, Valmir Campelo e Darcy Pozza. Votaram ;NÃO os se
guíntes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir
Andrade, Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur da Távola,
Carlos Mosconi, Carlos Bant'Anna, Celso Dourado, Cristi
na Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Gasparian,
Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Froancisco
Pinto, Haroldo Sabóia, João Calmon, José Fogaça, José
Freire, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa,
José Ulisses de Oliveira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nel
ton Fr1edrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pimenta da
Veig.a, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Virgildásio
de Senna, Chagas Rodrigues, Jorge Hage, José Costa, José
Tavares, Manuel Viana, Márcio Braga, Marcos Lima, Nel
son Wedekin, Octávio Elísio, Roberto Brant, Uldurico Pin
to, Vicente Bago, Ziza Valadares, Aloysio Chaves, Garlos
Chiarelli, Francisco Benjamim, José Jorge, José Thomaz
Nonô, Luís Eduardo, Ricardo Fiuza, Sandra Oavaleanti,
Jofran Frejat, Jonas Pinheiro; Antônio Carlos Konder Reis,
José Luiz Maia, Virgílio Távora, Brandão Monteiro, Lysâ
neas Maciel, Carlos Alberto Oaó, Francisco Rossi, oJaquim
Bevilacqua, Sólon Borges dos Reis, Luiz Inácio Lula da
Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira. Siqueira
Campos, Lídice da Mata, Roberto Freire, Jamil Haddad
·a Antonio Farias. ABSTENÇÃO dos seguintes Senhores
Constituintes: Eraldo Tinoco, Gerson Peres e Jarbas Pas
sarinho.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 15 Constituin
tes; votaram NAO 71 oonstítuíntes: abstiveram-se de vo
tar 3 Oonstítuíntes. Total: 89 votos. O Destaque foi rejei
tado.

Destaque n.O 5082-87 - Emenda n,? ES-27594
1, do Sr. Victor Faccioni, "que adita a expressão
"a bolsas de estudo" ao art. 281, parágrafo único
do Substitutivo D.O 1 (art. 2411 do Substitutivo n,?

2)." (480.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o requerimento de preferência para o Destaque n.?
5082, do Constituinte Victor Faccioni.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo quei
ram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado.

Tem a palavra o Constituinte Victor Faccioni, que
pretende aditar ao art. 240 a sua emenda que acrescenta
parágrafo único.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI - Sr. Pre
sídente, Srs. Constituintes:

Em primeiro lugar, desejo esclarecer que, atendendo
às ponderações que recebemos de diversos setores pratí
camente representativos de todas as correntes da educa
ção, representadas na Constituinte, cortamos, junto à Me
sa, parte do texto íníclalmente encaminhado, para a
Emenda n.O 27594, ora objeto de exame. Desta forma,
chamo a atenção para lembrar que na cópia da redação
que foi distribuída para o Plenário, consta, na parte final,
que a permissão para aplicação em entidades etc. foi
suprimida.. O texto ficou assim redigido:

"Parágrafo único. Os recursos públicos de
que trata este artigo poderão ainda ser destina
dos a bolsas de estudo."

É exelusívamenta isso.
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o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sr. Vic
tor Faccioni, infelizmente, esta modificação está a des
tempo e não poderá ser votada. Na mesa, V. Ex.a não fez
nenhuma modificação anterior ao 'encaminhamento da
emenda.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI - Fiz,
sim, está encaminhado à Mesa, assinado por mim e em
tempo. Foi feito anteontem e encaminhado ontem. Foi
conferido, Sr. Presidente. Só se houve extravio do docu
mento da cópia respectiva. Foi distribuído inclusive entre
os Srs. Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Infeliz
mente não há. A emenda em votação tem a seguinte
redação, nobre Constituinte Victor Faccioni:

"Os recursos públicos de que trata este arti
go poderão ainda ser destinados a bolsas de es
tudo ou a entidades de ensino, cuja criação tenha
sido autorizada por lei, desde que atenda aos re
quisitos dos itens I e II deste artigo."

O SR. OONSTITUINTE VICTOR FACCIONI - Se
nhor Presidente, daqui para frente deveremos exigir de
quem recebe, na Mesa, um certificado de entrega do
documento, porque, de outra forma, estaremos, a todo
instante, sujeitos a surpresas como esta, que excluem pre
viamente de lapl'edação, para a educação.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pr'e
sidente, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Há um
orador na tribuna.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI - Rogo
à Mesa que 'considere. Não é tão fundamental o aspecto
!burocrático, diante do mérito da questão. Será que a
burocraeía vale mais que a educação? Sr. Presidel!lte, um
mero aspecto buroerátãco de encaminhamento não é pos
sível que seja relevante, tão relevante que prejudique a
apreciação da matéria. 'l!l o apelo que formulo à Mesa.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Senhor
Presidente, insisto na questão de ordem.

O aR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não
existem questões de ordem quando há um orador na
tribuna. V. Ex.a, que é mais antigo Parlamentar do que
eu, sabe disso.

O SR. CONSrrITUINTE VICTOR FACCIONI Se-
mhcr Presidente, eu estava direndo Ique esta emenda
objetiva, rundamentaímente, contemplar a possibilidade
de uma imensa maioria de jov,ens, do nosso BrasU, de
freqüenbar a escola, em todos os níveis, mormente onde
não há disponibilidade de vagas em escolas públicas. Sa
bemos, por exemplo, que na áirea do pré-escolar, 90%
das matriculas são de escolas particulares. O Poder Pú
blico só atende 10% do alunado. E esses 90% de aluna
dos são oriundos de onde, Sr. Presidente? São oriundos
exatamente da área trabalhadora; da periferia das cida
des, se impedirmos a ~ibilidade de bolsas de estudo,
estaremos impedindo a matrícula, o acesso à escola, por
parte dessas crianças, filhos de trabalhadores.

De outra parte, Sr. Presidente, vinte e nove milhões
de crianças de zero a sete anos estão sem educação no
pré-escolar, exatamente aquelas da periferia, a popula
ção carente. É a falta do pré-escolar que gera a repetíção
no primeiro grau. Não se trata aqui, pois, da escola, mas
sim do aluno. A escola 'existe em função do aluno. Temos
que assegurar condições para que o aluno télnha escola
e SiOOSSO a ela.

No primeiro grau, Sr. Presidente, a escola particular
e comunítáría atende a cerca de vinte e cinco a trinta
por cento do alunado brasileiro e, no ensino superior,
a escola particular e comunitária atende a cinqüenta por
cento. Mas não é só isso, Sr. Presidente, setenta e cinco

por cento desses 'alunos são constituídos de trabalhadores
e filhos de trabalhadores que não podem freqüentar esco
la pública porque ela é díurna, enquanto que a escola.
de nível superior, no setor público, funciona basicamente
à noite, excluindo exatamente a classe trabalhadora.
Objetivo, pois, dessa emenda é possibilitar que os tra
balhadores, que os seus filhos, que os filhos, ínelusíve,
dos desempregados 'e os próprios desempregados tenham
acesso à escola, seja ela pública, particular ou comuni
tária. Não devemos discriminar o aluno, mas possibilitar
que ele possa ter acesso a; qualquer tipo de escola, para
democratizar 'as oportunidades de 'ensino, 'as oportuni
dades de educação.

Sr. Presidente, também poderia dízer que uma bolsa
de estudo possibilita não só o acesso à escola como, mui
tas vezes, e inclusive, a custo inferior. Tenho ouvido de
alguns Constituintes a reterêncía de que não é possível
se :permitir tal, porque teria havido desvio de recursos,
na área de bolsas de estudo. 'l!l uma questão de disci
plinar 'a matéria; é uma questão de podermos regula
mentá-la; é uma questão de dispormos como serão pro
cedidas a destinação das verbas e a seleção da bolsa de
estudo. O que não podemos, Sr. Presidente, é criar mais
um obstáculo, mais um impedimento para a grande maio
ria dos brasileiros que querem estudar e não têm, de
outra forma, acesso à escola, poeque não têm como pagá
la. De outra parte, não têm também possibilidade à esco
la pública, porqu€, ou não exístem matrículas suficientes
para atender ao alunado, ou, sequer, existe a escola pú
blica na comuntidade onde vivem a família e o aluno
respectivo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro. Fazendo
soar a eampaínha.) - Constituinte Victor Faccioni, peço
a V. Ex.a para encerrar o seu pensamento, posto que já
ultrapassou doís mínutos do tempo regimental.

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI - Parte
do meu tempo tive que gastá-lo, Sr. Presidente, respon
dendo a V. Ex.a, na questão que colocou inic:Lal.mente.

O aR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Informo
a V. Ex.a que 'estavam descontados os 40 segundos em
que houve a discussão a respeito da emenda de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE VICTOR FACCIONI - E
quanto mais dialogarmos, Sr. Presidente, mais se arras
tará o tempo,

Para concluír, deixo aqui o apelo a todos os Senho
res Constituintes: Srs. e Sr.as Constituintes, abramos
francamente as po rtas das escolas de todo o Brasil para
toda a juventude brasileira. Isso é o que quer a presente
emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
quer- oferecer um ssclarecímento: na verdade, o Consti
tuinte Victor Faccioni deixou na COmissão de Sistemati
zação uma cópia da emenda, riscada, sem estabelecer
que solicitava a modificação do texto. Evidentemente,
como temos que interpretar de acordo com a vontade do
Constituinte, vamos 'Considerar que a emenda, embora
não tendo percorrido os trâmites legais estabelecidos pela
Mesa, tem la redação seguinte: "Os recursos públicos de
que trata este artigo poderão ainda ser destinados a
bolsa de estudo."

Com a palavra o Oonstituinte Octávio Elísio, para
encaminhar 'contra.

O SR. CONSTITUINTE OCTAVIO ELíSIO - Sr. Pre
sidente, Sr.as e Srs. Constituintes, o texto de Educação
do Projeto de Oonstituição que estamos votando tem duas
características fundamentais: em primeiro Iugaa; a liber
dade de organização dos estabelecimentos de ensino 
esse artigo está votado e definido -; em segundo lugar, a
busca de uma seriedade em termos do tratamento do
recurso público - isso foi votado na área da S'aúde é
o tratamento que se pretende dar aqui. '
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A intenção do Constituinte Victor Faccioni, com 'a
sua 'emenda, é bastante louvável, na medida em que a
sua preocupação é a garantia do acesso à escola.

A filosofla que m8il"COU todo o trabalho desde a Sub
comissão, foi IIlO sentido de que: "garante-se escola
aumentando-se vagas na escola. E aqueles que estão fora
da escola precisam de uma escola pública". Por causa
disso é que um projeto de educação democrático exige a
garantía dos recursos públicos na expansão das vagas da
escolas públicas para aqueles que estão fora da escola.

Esse projeto, entretanto, abriu a oportunidad,e de
garantir, dentro de determinadas: condições: ~ como jã
foi dito aqui -, o uso do recurso público para escolas
comunitárias, confessionais ou filantrópicas.

Ora, o Constituinte Victor Faccioni propõe um me
canismo de Ibolsas de estudo para se garantir escola àque
les onde não exista escola pública. Mas, o que é lamen
tável é que a sua emenda não faz referência à regula
mentação em lei e, muito menos, ao fato de que só se
dirige aos alunos nessas condições específicas. Deixar
mos generalizado desse modo, meus caros colegas Cons
tituintes, é incorrermos IIlO que há de pior em termos de
transferência de recurso público. l!:: exatamente através
do meeanísmo de bolsas de estudo que se estabeleceu,
neste Pais, a corrupção no uso do recurso público. E, la
mentavelmente, é através dessa linha, que julgou uma
critica em termos da escola privada, porque foi gene
ralizando um 'comportamento que, temos certeza, não pode
ser generalizado à toda a escola privada.

O que não é possível é que esta Constituição ínstí
tucionalíze um mecanismo de bolsas de estudo que foi,
IIlOS últimos anos, o que conduziu o Ministério da Educa
ção, aínda no Governo Figueiredo e na gestão Esther Fi
gueiredo Ferraz, a elaborar o Relatório n.O 88374, onde
foi denunciado todo o mau uso do recurso público em
termos de bolsas de estudo. Para V. Ex.as terem uma
idéia, 81'S. Constituintes, o Jornal do Brasil, em 18 fe
vereiro de 1987, estabelece que: "Uma inspeção feita pela
Fundagão de Assistência ao Educando no Rio de Janeiro,
mostrou que em uma escola onde reeebíam bolsas 5.675
alunos, havia apenas 1.655 alunos realmente matri
culados e bolsistas."

Qual é o desarío que se coloca diante de nós? l!:: que
este texto constitucional estabelece uma restrição em
termos de transferência de recursos públicos às escolas
particulares. E qual é esse rigor? Está aqui estabelecido
que os recursos públicos serão destinados às escolas pú
blicas podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, filan
trópícas, ou eoníesslonaís detínídas em lei, e desde que
essas escolas atendam 'a determinadas condições: prova
de finalidade não lucrativa e prevej a destinação do seu
patrímônío a outra escola do mesmo tipo ou ao Poder
PúlbUco:

Qual é o desafio que se coloca diante de nós? l1: que
se nós permitirmos sem qualquer critério sobre a questão
das bolsas de estudo, corremos o risco de beneficiar outras
escolas mais do que 'estas, ',POr transíerír-lhes recursos
públicos sem qualquer tipo de exigência.

Faço um apelo aos colegas Constituintes, no sentido
de que não aprovemos esse dispositivo, pois o que consta
do atual texto permite que qualquer aluno tenha acesso
a uma escola, mesmo particular, desde que ela atenda a
essas condições aqui apsesentadas.

Por favor, não vamos fazer, neste texto constitucio
nal, a institucionalização daquilo que já se mostrou abso
lutamente inadequado, porque nunca atendeu ao aluno.
A bolsa nunca foi e nunca esteve a serviço do aluno ca
rente, foi sempre mercantilizada, e esta Constituinte não
pode manchar o texto constitucional e o capitulo da edu
cação estabelecendo tal mecanismo. Obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Senhores
Constituintes, apesar do consenso do apelo para que to
das as matérias fossem encamínhadas uma vez a favor
e outra contra, há Constituintes inscritos que insistem
em defender a proposição e eu, democraticamente, não
posso exclui-los, embora tenha feito o apelo.

Tem a palavra o Constituinte Mário Assad, que ain
da encaminhará a favor da proposta.

O 8R. CONSTITUINTE MÁRIO ASSAD - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, apesar do apelo do Sr. Presi
dente, devo dizer algumas palavras sobre esse problema.

O problema da bolsa de estudo não se circunscreve aos
grandes centros, às grandes capitais, ele avança, e avança
extraordinariamente para o interior do Pais. A Baixada
Santísta, por exemplo, não possui nenhuma universidade
oficial. Na minha região, no Estado de Minas, existe uma
infinidade de cidades - e chamo a atenção dos 81'S. Cons
tituintes, se é que querem legislar para o social mesmo -,
na minha região existe uma infinidade de lugarejos onde
funciona a Campanha Nacional do Educandário Gratuito,
com milhares de crianças, e sem a bolsa de estudo, essas
escolas serão fechadas. Na minha região, existem as Irmãs
Sacramentinas que, com uma dedicação fabulosa, dão 3
vida pelo ensino, sem qualquer pretensão de lucro, e essas
escolas, com milhares e milhares de crianças, serão fecha
das.

O PEBE - Programa Especial de Bolsas de Estudo,
implantado pelo ex-Ministro Jarbas Passarinho, acabará
para os sindicatos; os sindicatos não terão bolsas de estu
do. Onde está o sentimento social da Casa, para comba
ter com entusiasmo e arraigadamente a bolsa de estudo?

Como ficariam, 81'S. Constituintes, os nossos técnicos,
os nossos moços que estão no exterior estudando, estudan
do extraordinariamente para prestarem cientificamente
grandes serviços à Nação. Onde ficarão esses cientistas? No
exterior! Jamais virão para o Brasil! E todos estão dizen
do, alto e bom som: "É preciso prestigiar os cientistas bra
sileiros, eles precisam ficar no Brasil!" Mas cientista po
bre não poderá sair do Brasil para melhorar os seus conhe
cimentos nas universidades estrangeiras.

E eu pr6prio, como Deputado, tive ocasião, ao longo
de minha vida pública, de dar a mão a pobres rapazes
com bolsas de estudo, que ho] e crescem no convivia so
cial, como médicos, como engenheiros e como brilhantes
professores.

Por isso, 81'S. Constituintes, não abri mão de falar, por
que por 5 minutos eu deixaria de prestar um relevante
serviço à comunidade pobre, ao social que sempre defendi
ao longo da minha vida.

Por isso, Srs. Constituintes, vamos votar a favor dessa
emenda, porque ela vem, na realidade, corrigir uma distor
ção tremenda, e vem da oportunidade a que os trabalha
dores dos sindicatos, a que os pobres das escolas, a que
os cientistas no exterior, a que todos que querem sem
recurso palmilhar um melhor lugar na vida, tenham a
oportunidade eficiente, a oportunidade adequada.

Com estas palavras, 8r. Presidente e 81'S. Constituin
tes, encerro a minha exposição e espero que Deus os ins
pire para, na hora, votarem a favor desta emenda. Não
quero sair daqui sem dizer que realmente esta Comissão
tem trabalhado acendrada e brilhantemente para dotar a
Nação de um diploma digno da nossa história e digno do
nosso tempo.

Completemos esse trabalho dando as mãos bondosas
aos que, pobres, necessitam de estudar. (PaImas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Por acor
do, concedo a palavra ao 'Constituinte Jorge' Hage, que,
segundo me disse, utilizará, dos cinco minutos a que tem
direito, somente um.



Janeiro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta·eira 27 2237

Espero que S. Ex.a o faça diferentemente do que fez
o Constituinte Mário Assad.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Tentarei fa
zê-lo, Sr. Presidente. Eu abriria mesmo mão do tempo, não
fora a inscrição utilizada pelo segundo orador a defender
a emenda. Não posso deixar de aproveitar esta oportuni
dade para desfazer o equívoco a que se está procurando
levar este Plenário; ninguém aqui está pretendendo impe
dir as bolsas de estudo para pesquisa e capacitação tecno
lógica, em alto nível, dos pesquisadores nacionais. Não se
trata disto. Os recursos para a ciência, tecnologia, para
pesquisa, capacitação tecnológica, não são os tratados nes
te artigo; estão tratados no capitulo seguinte, da pesquisa
e da ciência e tecnologia. Não vamos confundir as coisas;
não tem nada a ver o argumento de que a nossa posição
contrária a esta emenda pretende ínvíabilízar a capacita
ção dos recursos humanos nacionais, inclusive no exterior;
estes são outros recursos, em outro capítulo e em outro
artigo.

O que esta emenda pretende é inserir-se no capítulo
que se refere aos reCUTSOS da educação, da escola. ]jj o ar
tigo que diz que os recursos públicos são destinados à es
cola pública, devendo ser dirigidos apenas, como única ex
ceção, a escolas confessionais, filantrópicas ou comunitá
rias, dentro daquelas condições. É nesse artigo que se está
pretendendo inserir um parágrafo, abrindo exceção para
bolsas com esse dinheiro. E isso não podemos permitir,
porque essa é a válvula, apesar da boa intenção do Consti
tuinte Victor Faccioni, já demonstrada aqui, à saciedade,
pelo meu companheiro Octávio Elísio que permitiu, como
há pouco tempo demonstrou o Jornal do Brasil, que de
mais de 5 mil bolsas distribuídas, apenas 1.200 alunos estio
vessem de fato matriculados, porque os outros 4 mil saí
ram pela porteira larga da corrupção que campeia no atual
sistema de distribuição de bolsas. ]jj esse, e só esse tipo de
bolsas que se está proibindo.

Faço aqui um apelo à eminente Relatora, Constituinte
Sandra Cavalcanti, cujas luzes tanto contribuíram para a
solução equilibrada e negociada a que se chegou nessa
questão da destinação dos recursos públicos, com as exce
ções cabíveis, já aí feitas, para as escolas confessionais,
comunitárias e filantrópicas.

Fora daí, não cabe mais nada, a não ser que queira
mos reabrir as portas do desvio do recurso público para
a corrupção que campeia neste País.

Muito obrigado, Sr. Presidente, perdoe se excedi o
minuto que lhe prometi. (Muito bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra à nobre Relatora Sandra Cavalcanti. (Pausa)

Srs. Constituintes, a Mesa comunica a V. Ex.as que
houve uma pequena modificação na Relatoria e será o
Constituinte José Fogaça que falará sobre a proposição.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
Srs. membros da Comissão de Sistematização, é evidente
que não temos, em relação a esta matéria, nenhuma dis
cordância na Relatoria. Há unanimidade de posição entre
os membros da Relatoria mas, pelo que se percebe, é
uma matéria que divide o Plenário.

O texto, tal como está, da forma como trata a questão
dos recursos públicos, não entra no detalhe do que se
refere aos instrumentos de política de Governo que pos
sam dar condições de aplicação a esses recursos públicos.
A via pela qual esses recursos públicos serão aplicados
pode ser pelo credenciamento, por dotação de verbas
específicas, contratos de pesquisa, financiamento especí
fico e, inclusive -ressalte-se isso -, não está eliminada
a possibilidade de que determinado governo, em certas
circunstâncias ou por alguma necessidade específica, venha
a se valer do instrumento de política que é a utilização
da bolsa de estudo,

Entende a Relatoria, apenas, que esta questão não
precisa ou, mais do que isso, não pode entrar na condição
de matéria constitucional.

A mesma orientação a Relatoria adotou em relação
ao capítulo que tratava da saúde. É preciso ressaltar, com
relevância, que o inciso VI do art. 233 diz:

"O Estado proverá oferta de ensino noturno
adequado às condições sociais do educando em
todos os graus de ensino.

O Estado proverá apoio suplementar ao edu
cando, através de programas de material didáti
co-escolar, transporte, alimentação, assistência
médica, odontológica, farmacêutica e psicológica."

Isso significa que, dependendo da circunstância, de
pendendo das necessidades que o momento e as condições
exigirem, a bolsa de estudo pode prover as necessidades
de moradia, de alimentação, de atendimento médico e
outras necessidades fundamentais do educando.

É preciso ressaltar que não está eliminada a possibili
dade da utilização da bolsa de estudo. O que a Relatoria
apenas não vê como fundamental, como necessário, é inse
rir a bolsa de estudo no texto constitucional, porque é
um instrumento específico de governo, que pode ser usado
em uma região e não em outra, que pode ser usado num
determinado momento e ser útil, e não ser útil em outro.
Para isso, a Constituição que estamos votando cria o Plano
Nacional de Educação, que preverá, que estabelecerá todos
esses mecanismos, essas políticas e esses instrumentos,
para a efetivação de uma política educacional.

A partir dessa constatação, respeitando o trabalho do
nobre Constituinte Victor Faccioni, nosso conterrâneo
gaúcho e eminente participante desta Comissão, e com
a certeza de que estamos, nesta matéria, sendo isentos e
equânimes', ja tivemos, em.' relação a uma emenda de
S. Ex.a, uma posíção favorável, quando introduziu, no
texto constitucional, a matéria referente às cooperativas,
.organízando -os assentamentos.

Com a isenção que o momento exige, o parecer da
Relatoria não é favorável a esta emenda; é pela sua
rejeição e pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Passa-se
à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Aluízio Campos, José Freire, José Ulisses de Oliveira, Ro
drigues Palma, Theodoro Mendes, Vírgíldâsío de Senna,
Daso Coimbra, Marcos Lima, Ziza Valadares, Aloysio Cha
ves, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco,
Francisco Benjamim, Francisco Dornelles, Inocêncio Oli
veira, José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos,
José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar
Corrêa, Paulo Pimentel, Ricardo Fiuza, Antônio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passari
nho, Virgílio Távora, Annibal Barcellos, Enoc Vieira, Jo
tran Frejat, Jonas Pinheiro, Paes Landim, Valmir Cam
pelo, Adylson Motta, Francisco Rossi, Gastone Righi Joa
quim Bevilacqua, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos e Anto
nio Farías, Votaram NÃO os seguintes Senhores Consti
tuintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola,
Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cristina
Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Henrique Car
doso, Fernando Lyra, Francisco Pinto Haroldo Sabóia
Ibsen Pinheiro, João Calmon, João Hel~mann Neto José
Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol Mário
Lima, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich Nilson 'Gibson
'Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimmldo Bezerra Re~
nato Vianna, Severo Gomes, Bígmarínga Seixas, Délio
Braz, Jorge Hage, José Gosta, José Tavares, Márcio Braga
Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Rose de Freitas Ulduric~
Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza, Alceni Guerra Sandra
Cavalcanti, Brandão Monteiro, Lysâneas Maciel, Carlos
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Alberto Caó, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sam
paio, Lídice da Mata, Roberto Freire e Jamil Haddad.
ABSTENÇAO do Senhor Constituinte Antônio Britto.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 43 Constituintes;
votaram NAO 49 Constituintes: absteve-se de votar 1
Constituinte. Total: 93 votos. O Destaque foi rejeitado.

Em votação a preferência para o Destaque n.O 6345,
de autoria do Constituinte Bonifácio de Andrada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
Pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o nobre Constituinte Bonifácio de Andrada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
Sr. Presidente, a emenda seguinte é a do nobre Consti
tuinte Euclides Scalco, mais ampla do que a nossa e alcan
ça o objetivo de forma mais adequada do que a nossa
proposição. Por esta razão, retiramos a nossa eme!?-da,
damos apoio à emenda do nobre Constituinte EuclIdes
Scalco e pedimos o apoio da Casa para a emenda já citada.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Bonteiro) - O ilustre
Constituinte Bonifácio de Andrada - como todos obser
varam - retirou a emenda em benefício da Emenda Eucli
des SCalco.

Em votação a Preferência n,v 4723, requerida pelo
Constituinte Euclides Scalco.

Os Srs. Constituintes que aprovam o pedido de prefe
rência queiram permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado.
Destaque n.O 4723-87, do Sr. Euclides Scalco,

com co-autoria: Jorge Hage e Carlos Sant'Anua,
"que substitui o art. 241 do Substitutivo n.0 2.
(481.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção, por conseqüência, o Destaque n.o 4723, do Consti
tuinte Euclides Sc~Ic:J

O objetivo do Constituinte, com o seu destaque, é ~
substituição do art. 241, do S-2, pelo art. 282, do S-1. Ha
co-autorias, aqui, de Jorge Ha~e e C.arlos Sant'A~na, e
agora também por incorporaçao do Ilustre Constituinte
Bonifâcio de ~drada. Há indicação do Constituinte Eu
clides Scalco para que o defensor da sua emenda seja o
Constituinte Octácio Elísio, a quem concedo a palavra.

O SR. CONSTITUINTE OCTáVIO ELíSIO - Sr. Pre
sidente, Sr. as e Srs. Constituintes:

Esta emenda é bastante simples e conta com o apoia
mento praticamente unânime desta Comissão.

O art. 241 fala da elaboração do Plano Nacional. de
Educação, que é uma inovação importante desse projeto
e estabelece que será elaborado pelo Cons~lho Federal ~e
Educação, ao contrário do que foi .estabelecIdo antes, defí
níndo que cabe ao Congresso Naeíonal a elaboração deste
Plano. Isto é coerente com o que está estabelecido, antes,
nas atribuições do Congresso Nacional, onde define planos
e programas nacionais, regionais e setoriais.

Portanto, esta emenda é bastante simples. Nós lou
vamos aqui, o Conselho Federal de Educação, instituição
que tein prestado grandes serviços à educação mas, especi
ficamente neste caso, cabe ao Congresso Nacional e exclu
sivamente' a ele a elaboração do Plano Plurianual de Edu
cação. Peço, portanto, o apoio dos companheiros desta
Comissão de Sistematização a esta emenda do Consti
tuinte Euclides Scalco e Bonifácio de Andrada.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
oradores inscritos. Concedo a palavra ao Relator, para
que se pronuncie sobre a emenda.

A SRA. RELATORA (Sandra Cavalcanti) - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, nós votamos antes, em capí
tulo que já foram discutidos e debatidos aqui, que uma
das atribuições do Congresso é a de elaborar um Plano
Nacional de Educação. Esse Plano Nacional de Educação,
de duração plurianual, visa ao desenvolvimento dos níveis
de ensino e a integração das ações do Poder Público, de
maneira que conduzam à erradicação do analfabetismo, à
universalização do atendimento escolar e à melhoria da
qualidade do ensino.

Esse art. 241, do texto do Relator, coloca de forma
muita clara, diante de todos nós, que a bolsa de estudo,
como um instrumento normal de universalização do aten
dimento escolar, é uma das formas previsíveis aplicáveis,
tranqüilamente, dentro de um plano anual ou plurianual
de educação, apenas em moldes diferentes daqueles que
habitualmente vinham sendo utilizados.

Quando nós dissemos aqui, e o Relator, Senador José
Fogaça, declarou que ela, a bolsa de estudo, em nenhum
momento, está proibida, ela apenas não está consagrada
no texto como o instrumento de chegada dessa universa
lização, ele estava, evidentemente, se referindo a este arti
go. Só que o artigo como está, no texto, diz que o Conse
lho Federal de Educação é que vai definir o Plano Nacional
de Educação. E não é. O Conselho Federal de Educação
vai fiscalizar, vai acompanhar e regulamentar, mas quem
vai definir é uma lei. E essa é uma prerrogativa do Con
gresso, que nós, nesta fase nova da vida democrática brasi
leira, estamos recuperando e readiquirindo. Daí a impor
tãneía da emenda, para a qual dou parecer favorável, e
para a qual peço o apoio dos nobres colegas. (Palmas)

Durante o pronunciamento da Sr.a Sandra
Cavalcanti o Sr. Brandão Monteiro, 8egundo-Vice
Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o Constituinte Antônio Britto, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, gostaria apenas que ficasse bem claro que havia
emenda igual a esta, neste mesmo sentido, de autoria do
nobre Constituinte Carlos Bant'Anna, Lider do Governo na
Assembléia Nacional Constituinte, e foi entregue à Mesa
pela Liderança do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Agradeço a
V. Ex.a a informação.

A SRA. RELATORA (Sandra Cavalcanti) - E vale
acrescentar que, no fundo, é uma emenda de conteúdo
extremamente parlamentarista.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEmA - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr. Presi
dente, peço a V. Ex.a que oriente o Plenário quanto à subs
titutiva que foi defendida há pouco, pois não a temos para
podermos compatibilizar o texto.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Trata-se do
art. 241, que diz:

"O Conselho Federal de Edueação definirá o
Plano Naeíonal de Educação, de duração pluria
nual, visando à articulação, ao desenvolvimento
dos níveis de ensino e à integração das ações do
Poder Público que conduzam à erradicação do
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analfabetismo, à universalização do atendimen
to escolar e à melhoria da qualidade do ensino."

A única diferença da emenda para o texto é o resta
belecimento do art. 281, do Primeiro Substitutivo, que
em vez de usar o 'Conselho Federal de Educação", diz:
"A lei definirá". No resto, é igual. Substitui a expressão
Conselho Federal de Educação pela lei; "A lei definirá o
Plano Nacional ... "

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Obrigado a
V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Esse é °
objetivo da emenda.

Vai-se proceder à votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur
da Távola, Carlos Mosconi, canos Sant'Anna, Cristina
Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Gaspartan, Fer
nando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Haroldo Sabóia,
Ibsen Pinheiro, João Calmon, João Herrmann Neto, José
Fogaça, José Paulo Bisol, Nelson Carneiro, Nilson Gibson,
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Ro
drígues Palma, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, naso
Coimbra, Délio Braz, João Agripino, Jorge Hage, José Ma
ranhão, José Tavares, Márcio Braga, Marcos Lima, Nel
son Wedekin, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vicente Bo
go, Vilson Souza, Ziza Valadares, Alceni Guerra, Aloysio
Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto,
Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Francisco Benja
min, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Santana de Vas
eoncellos, José Thomaz Nonô, Mário Assad, Oscar Corrêa,
Sandra Cavalcanti, Anníbal Barcellos, Enoc Vieira, Jonas
Pinheiro, Mozarildo Cavalcanti, Valmir Campelo, Antônio
Oarlos Konder Reis, José Luiz Maia, Adylson Motta, José
Mauricio, Lysâneas Maeíel, Adroaldo Streck, Francis'co
Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz Inácio
Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Siqueira Campos,
Lídice da Mata, Roberto Freire, Jamil Haddad e Antonio
Farias. Votaram NAO os seguintes Senhores Constituin
tes: José Igná<Cio Ferreira, José Lins, Gerson Peres e Jar
bas Passarinho. ABSTENÇãO dos seguintes Senhores
Constituintes: Bernardo Cabral, Jofran Frejat, Paes Lan
dim e Paulo Pimentel.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram .sIM 74 Constituintes;
votaram NÃO 04 Constituintes; abstiveram-se de votar
04 Constituintes. Total: 82 votos. O Destaque foi aprovado.

Destaque n.O 3237-87 - Emenda n.? ES-23420
0, do Sr. Márcio Braga, "que modifica o art. 287
do Substitutivo n.O 1 (art. 245 do Substitutivo n,v
2)." (482.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Passamos,
agora, à votação do pedido de preferência do Constituin
te Márcio Braga, n.o 3237, relativo à Emenda n.O 23420.

Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Aprovado.

A Mesa deseja prestar um esclareeímento aos Srs.
Constituintes:

Na planilha, a Em,enda do Constituinte Márcio Braga
está depois de algumas outras, mas houve um equívoco.
A emenda se refere ao art. 245 que tem precedência so
bre o art. 246 e outras emendas que foram transferidas,
uma do Constituinte Darcy Pozza e outra do Constituinte
José Maria Eymael. Por isso é que vamos votar agora a
emenda do Constituinte Márcio Braga.

S. Ex.a deseja aditar ao art. 245 dois incisos: deter
minando que se dê tratamento dírereneíado para o des-

porto profissional e não profissional; outro determinando
a instituição de beneficios fiscais para fomentar práticas
desportivas formais e não formais como direito de cada
um.

Com a palavra o autor do destaque, Constituinte Már
cio Braga, para encaminhar a fim.

O SR. CONSTITUINTE MARCIO BRAGA - Sr. Pre
sidente, Sr. Relator, Srs. Rel,ator-es Adjuntos, Srs. Cons
tituintes:

A emenda foi feita ao Projeto Cabral r, porém o Pro
jeto Cabral II, que está em votação, melhorou substan
cialmente a redação da parte que diz respeito ao esporte,
e omitiu apenas dois conceitos que nos pareceu funda
mental, daí o destaque da emenda.

No caput do artigo deve-se incluir o seguinte:

"É dever do Estado fomentar práticas des-
portivas formais e não formais ... " ,

- aí, a emenda - como direito do cidadão, como dir-eito
de cada um, e no que diz respeito ao principio prírneiro,
que é da autonomia; o segundo é a destinação de recur
sos públicos para o desporto educacional prioritariamen
te; o terceiro é a proteção e incentivo às manifestações
esportivas de criação nacional. E o quarto que foi omiti
do e que é objeto da emenda: o princípio de que deve
haver um tratamento diferenciado para o desporto pro
fissional e o desporto não profissional.

É basicamente esta emenda, Sr. Presidente: a inclu
são no caput do artigo da frase "como direito de cada
um" depois de "formal e não formal", e a inclusão do
item 4, do "tratamento diflerenciado da lei ao desporto
profissional e ao desporto amador".

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Tem a pa
lavra para encaminhamento contra o Constituinte Ger
son Peres,

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, prezados Constituintes:

É interessante o comportamento de determníados co
legas. Há poucos instantes, o meu eminente e respeitado
colega Constituinte Márcio Braga, a quem tributo uma
admiração muito grande, pessoalmente, S. Ex.a negou o
seu voto para que o Estado desse recursos para bolsas
de estudo de cidadãos brasíleíros pobres. negou que se
desse oportunidade a milhares e milhares de homens e
crianças do interior do Estado, onde não há rede públi
ca de ensino, de receberem bolsas para estudar. Agora,
Srs. Constituintes, 8. Ex.a pleiteia recursos da União pa
ra a sustentação do esporte, de práticas desportivas for
mais e não formais.

Só vim à tribuna porque me sinto arranhado na mi
nha conscíêncía '8 no meu espirito público, quando vejo
esse tipo de comportamento, e quero deixar marcada a
minha posição de' homem público. Não posso atender
à prática de esportes, formais e não formais, com o di
nheiro público, com os Decursos públicos, com incentivos
fiscais, e negar, ao mesmo tempo, com o dinheiro público,
ajuda ao estudante pobre para ir estudar numa escola
particular. Eu queria que me explicassem como se destrin
ça um comportamento político desse tipo!

Sr. Presidente, S. Ex.a deseja ainda introduzir no Ca
bral II um inciso que precisa ficar bem explicitado. Cha
mio a atenção dos colegas para o fato de que a CBD e a
CBF não me importam, porque ali não tenho a menor
participação.

A CBD e a CBF são ninhos de brigas e interesses
permanentes, onde pontifica uma soma de recursos inco
mensuráveis que a Nação não sabe para onde vai, e pre
cisa saber. E aqui tem um inciso - chamo atenção dos
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Constituintes, se querem legislar -, um inciso duvidoso,
um inciso que é uma arapuca:

"Inciso II - A legislação desportiva adotará
os seguintes principios e normas congêneres: tra
tamento diferenciado para o desporto profissional
e não profissional."

Por que esse tratamento diferenciado? Em que campo?
No campo técnico? No campo da distribuição de recursos?
A Constituição não diz, mas estabelece o principio de que
tem que haver a diferenciação do tratamento do não
profissional para o profissional. Isso deveria ser explícito
aquí, porque o que entendo hoje, no Brasil, é que o esporte
é uma fonte de renda muito grande que precisa ser me
lhor fiscalizada pelo Congresso Nacional, mas muito bem
fiscalizada, para que se possa saber para onde vão as
rendas imensas, todos os sábados e domingos, nos grandes
estádíos brasileiros.

Até hoje não tive a felicidade, como homem público,
de ler um relatório da distribuição desses recursos aufe
ridos nos estádios de desportos no meu Pais.

Portanto, prezados colegas, estas duas emendas do
Deputado Márcio Braga, em que pese todo o meu respeito
por S. Ex.a, precisavam ser mais explicitas e não ficarem
assim com uma dúbia interpretação. E pediria a atenção
dos colegas que não votassem por simpatia. Tenho por
S. Ex.a grande estima e simpatia, mas vou votar contra,
porque esta emenda não se compatibillza com os altos
interesses dos desportos brasileiros.

Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên

cia deseja esclarecer que a emenda do Constituinte Már
cio Braga contém um inciso 'aditivo, que é exatamente
igual ao caput do art. 245. Diz ela:

"Fomentar práticas desportivas formais e não
formais."

O texto do art. 245 diz:
"É dever do Estado fomentar práticas des

portivas formais e não formais, dentro dos seguin
tes princípios ... "

Então, peço a atenção do Constituinte Artur da Tá;
vala, que irá defender a favor e, certamente, esclarecera
esse ponto.

Tem a palavra o Constituinte Artur da Távola.
O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TAVOLA

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, há momentos
em que se dá até graças a Deus de a Casa estar um tanto
desatenta, porque, nesses momentos, não fosse a Casa
desatenta, haveria o risco do brilho do Constituinte Ger
son Peres encantar a todos. Apenas o brilho do Consti
tuinte Gerson Peres, no caso, está se aplicando sobre uma
'emenda que não existe. Trata-se de uma brilhante pero
ração sobre o que não é a emenda do nobre Constituinte
Márcio Braga.

Em nenhum momento o Constituinte Gerson Peres
convenceu a Casa de que o Constituinte Márcio Braga
está querendo dar incentivos fiscais ao esporte. N~o .é o
caso. Se alguém votar concordando com o Constltu~nte
Gerson Peres, com o conteúdo da fala do Constitu
inte Gerson Peres, que é louvável, não estará votando a
emenda em questão. A emenda em questão é muito clara
e apenas repõe um texto proveniente da Comissão 8, que
acrescenta ao texto, no art. 245, cinco palavras. Diz o
texto do art. 245:

"É dever do Estado fomentar práticas des
portivas formais e não formais, como direito de
cada um, dentro dos seguintes principios ... "

Essa é a emenda do Constituinte Márcio Braga, que
as práticas formais e não formais sejam direito de cada

um e este conteúdo merece a aprovação dos Srs. Cons
tituintes. Por quê? Primeiro, o que é prática desportiva
formal? É a prática desportiva, digamos assim, oficiali
zada, realizada nos clubes, realízada de modo dirigido por
entidades especializadas. O que é a prática desportiva
não formal? É a prática desportiva que brota esponta
neamente nas comunidades; é o cooper que fazem na
praia; é o futebol que nesta Casa possui grandes ases,
como o Constituinte Roberto Freire, que recentemente
marcou três gols, emendando de primeira um centro do
nobre Constituinte Lula. Esta é a prática de desporto
não formal, aquela que é praticada fora das entidades,
fora das federações. São as milhares de pessoas que,
seguindo o Constituinte Pimenta da Veiga, vão pelas ciclo
vias de Brasília pedalando, exígenando-se, encontrando,
portanto, práticas não formais.

O que diz a emenda: "que as práticas não formais
são direito de cada um". Por quê? Exatamente para impe
dir aquilo que Estados autoritários, muitas vezes, colocam:
as idéias fascistóides de eugenia, de aprimoramento de
raça.

A idéia de entregar a prática do desporto formal e
não formal como direito individual antagoníza-se às prá
ticas impostas pelo Estado. É este o primeiro objetivo
da emenda.

O segundo objetivo: acrescentar, ao fim da relação
de princípios desportivos de nossa Constituição, a seguin
te expressão: "tratamento diferenciado para o desporto
profissional e não profissional".

O Constituinte Gerson Peres proflígnu a destinação
de verbas do Estado para o desporto. É exatamente esta
a finalidade da emenda: separar, na legislação, o desporto
amador do desporto profissional, porque eles possuem uma
natureza diferente. O desporto profissional é hoje quase
que uma atividade mercadológica. O desporto amador é
um atividade educativa, feita nas escolas, nos clubes.
Então, é justo e lícito que o desporto amador possua a
mesma legislação do desporto profissional? Evidente
mente, não.

Eu concluo, já que o meu tempo se esgota, de certa
forma agradecendo à Oasa a desatenção, porque o Cons
tituinte Gerson Peres, com seu brilho, convenceria a todos
a votar contra uma emenda que não existe, quando é de
nosso dever, em nome de uma Constituição em bons
termos, votar a emenda que existe, em boa hora trazida
pelo nobre Constituinte Márcio Braga, com a finalidade
de repor o texto que houvera sido aprovado na Comis
são 8, que por certo merecerá da Relatoria, bem como
dos Srs. Constituinte, plena aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Muito obri
gado a V. Ex.a

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

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra, para uma questão de ordem, o nobre Constituinte
Francisco Rossi.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Tenho
aqui uma dúvida, Sr. Presidente: o nobre Constituinte MáT
cio Braga está destacando, do inciso V da sua emenda,
expressão "como direito de cada um" e a inserindo no
caput. Pergunto a V. Ex.a. se regimentalmente isso é pos
sível.

O SR. CONSTITUINTE MÁRCIO BRAGA - Sr. Pre
sidente, pela ordem, para contraditar e esclarecer a digna
Relataria.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra, para contraditar, o nobre Constituinte Márcio Braga.

O SR. CONSTITUINTE MARCIO BRAGA - A emenda
foi feita ao Projeto Cabral I que tinha um texto. O Projeto
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Cabral II aparece com texto completamente diferente da
quele do Cabral I, e muito melhor. Então, o que está se
destacando para votar são, exclusivamente, duas expres
sões. No caput do artigo, depois de "formal e não formal",
e não significa a "pelada" que os Deputados jogam lá no
campo particular, isso é não formal, não precisa de incen
tivo fiscal, não precisa de recurso público, para ninguém
jogar futebol no campinho de "pelada" ou na praia, que
tem que ser um direito do cidadão - entrará a expressão
"como direito de cada um". Não há incentivo, não há re
curso público, entra "como direito de cada um". E a in
clusão de um item IV, que dirá "tratamento diferenciado",
otr seja, a lei dará tratamento diferenciado para o esporte
profissional e outro para o amador. Mais claro que isso não
conheço.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên
cia esclarece ao nobre Constituinte Francisco Rossi e ao
Plenário que, quando o Constituinte Márcio Braga, como
ele próprio reiterou, apresentou a emenda, o texto do
caput não era este, a sua emenda foi, evidentemente, apro
veitada pelo Relator e transformada no caput do artigo,
em parte. Então, a parte fundamental é: "É dever do Es
tado fomentar práticas desportivas formais e não formais".

De maneira que a emenda só subsistirá para acres
centar ao caput, depois da expressão "formais e não for
mais, como direito de cada um". Pode ser qU!e V. Ex.a
entenda que isso seja tautológico, mas a emenda é essa,
em relação ao caput. E a outra é uma emenda aditiva so
bre tratamento profissional e não profissional.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, queria lembrar a V. Ex.a que, hoje, ainda tere
mos que votar ciência e tecnologia; comunicação; meio
ambiente; família e índio. Se continuarmos assim, vamos
jogar para o Plenário coisas que são da maior significa
ção. Faço um apelo a V. Ex.a para que apresse os traba
lhos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - De agora em
diante, vamos admitir que um fale a favor e outro contra,
para apressarmos o processo.

Tem a palavra o Constituinte Paes Landim, para enca
minhamento contra. Peço que S. Ex.a seja rápido.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, a emenda do Constituinte Már
cio Braga piora o texto, que já é lastimável. O texto, real
mente, não se compadece com princípios constitucionais
é um programa de política governamental. Promover e pro
teger o desporto é dever do Estado - bastaria isso.

Há uma série de detalhamentos próprios de uma estru
tura governamental, de uma política de Governo que nada
tem a ver. O nobre Constituinte Artur da Távola falou' aqui,
Sr. Presidente, que essa emenda protegeria o direito do
cidadão de caminhar na praia. Será possível que até isso
o Estado precisa proteger também, Sr. Presidente?

Vejamos, também, aqui, o risco dessa emenda. Quando
o texto atual, vigente, fala em incentivos, o Constituinte
Márcio Braga, na sua emenda, retirou a palavra "fiscais",
da expressão "incentivos fiscais". Mas ficou a palavra in
centivo. Nós estamos correndo o risco, Sr. Presidente, de
criar também um cartório no desporto. É um risco grave
e é lastimável que esse texto constitucional esteja aqui
presente.

Por isso, Sr. Presidente, para não piorar o texto, acho
que seria da maior importância não se aceitar a emenda
do Constituinte Márcio Braga.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o Relator.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, Srs.
Membros da Comissão de Sistematização, a Relatoria tem
claro o texto proposto pelo nobre Constituinte Márcio

Braga. S. Ex.a apresentou uma emenda ao Substitutivo I.
O Relator, no Substitutivo II, deslocou a expressão "for
mais e não formais" para o caput, e agora S. Ex.a o Cons
tituinte Márcio Braga se vê obrigado também a deslocar
a sua emenda para o caput, onde diz:

"É dever do Estado fomentar práticas despor
tivas formais e não formais como direito de cada
um."

Aí, é claro e expresso o desejo de S. Ex.a em proteger
o direito de opção individual, não transformar 'a prática
esportiva numa prática obrigatória e imposta, cujo prin
cípio, cuja ideologia já propiciou, neste País, o surgimen
to de leis que viram no esporte uma concepção fascista
da formação do homem, buscando nele o aperfeiçoamento
da raça.

Para evitar isso, o Deputado Márcio Braga propõe que
o texto inclua "como direito de cada um", o que permite,
portanto, a proteção ao direito da opção individual. De
outra parte, S. Ex.a. introduz também um tratamento dife
renciado para o esporte profissional e para o não profis
sional. A Relatoria vê nisso um favorecimento claro e
inequívoco do esporte não profissional, para o qual, PO!
certo, terão então que ser destinadas as verbas, terão que
ser destinados os recursos públicos, porque o esporte pro
fissional tem os seus meios próprios de renda, tem os
seus meios próprios de sobrevivência, tem as suas fontes
de recurso. O tratamento diferenciado vai beneficiar o
esporte amador, o esporte não profissional. E como a
emenda é aditiva, permanece o inciso II, que diz:

"Destinação de recursos públicos para ampa
rar e promover prioritariamente o desporto edu
cacional."

Nesse sentido, considerando que os objetivos da emen
da favorecem e aprimoram o texto, o parecer da Rela
toria é pelo acolhimento favorável à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Antônio Britto, Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Cristina Ta
vares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Gasparian, Fer
nando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Haroldo Sabóia,
Ibsen Pinheiro, João Calmon, João Herrmann Neto, José
Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, Manoel
Moreira, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich,
Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimun
do Bezerra, Renato Vianna, Severo Gomes, Sigmaringa
Seixas, Chagas Rodrigues, João Agripino, José Tavares,
Márcio Braga, Nelson Wedekin, Octávio Elisio, Roberto
Brant, Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Vicente Bago, Vil
son Souza, Ziza Valadares, Alceni Guerra, Aloysio Chaves,
Francisco Benjamim, José Jorge, Oscar Corrêa, Sandra
Cavalcanti, Annibal Barcellos, Jonas Pinheiro, Valmir
Campelo, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, José
Luiz Maia, Adylson Motta, Lysâneas Maciel, Carlos Alberto
Caó, Adroaldo Streck, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Joaquim Bevilácqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio
Arruda Sampaio, Lídice da Mata, Roberto Freire e Jamil
Haddad. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituin
tes: Aluízio Campos, José Freire, Rodrigues Palma, Theo
doro Mendes, Délio Braz, Arnaldo Prieto, Christóvam
Chiaradia, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Lins,
José Santana de Vasconcellos, Marcondes Gadelha, Mário
Assad, Paulo Pimentel, Enoc Vieira, Furtado Leite, Jofran
Frejat, Paes Landim, Gerson Peres, Virgílio Távora, Sí
queira Campos e Antonio Farias. ABSTENÇÃOdos seguin
tes Senhores Constituintes: José Thomaz Nonô e Luís
Edual'do.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 65 Constituintes;
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votaram NAo 22 Constituintes; obstíveram-se de votar
02 Constituintes. Total: 89 votos. O Destaque foi aprovado.

Destaque n,? 2772-87 - Emenda n.? ES
31976-1, do Sr. José Maria Eymael, "que substitui
o art. 287 do Substitutivo n.? 1 (art. 245 "caput"
do Substitutivo n,v 2)". (483.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passamos,
agora, à votação do Destaque n.O 2772, sobre a Emenda
n.o 31973, do Constituinte José Maria Eymael.

Em votação a preferência.
Os Srs. Constituintes que estão de acordo permane

çam como se encontram. (Pausa)

Aprovada.

Tem a palavra o eminente autor, para defender o
seu destaque.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, trata-se de uma
emenda aditiva ao Capítulo "da Educação, Cultura e Des
portos, que estabelece o seguinte, na sua forma singela:

"A lei assegurará incentivos específicos para
o lazer social."

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, estamos
completando a votação do Capítulo pertinente à Educa
ção, à Cultura e ao Esporte, e não podemos completar o
texto constitucional nesta área sem que ergamos, como
monumento constitucional, como norma constitucional, a
importância da figura do lazer social, como relevante para
o interesse público, para o interesse da Nação.

O que é, o que significa lazer social? O que repre
senta essa expressão? Na linguagem e no entendimento
internacional aceitos, o lazer social representa exatamen
te o lazer das massas desvalidas trabalhadoras, princi
palmente aquelas de pequena ou pouca renda. O que se
deseja com esta emenda é afastar a situação atual, na
qual, pela inexistência de normas específicas que orientem
o setor público, ou pela falta de incentivo à iniciativa
privada, o que nós temos é a população trabalhadora
totalmente afastada deste elementar direito humano, que
é o direito de poder usufruir a vida e não apenas con
sumi-la na repetição estafante das jornadas de trabalho.
O que se quer é assegurar, a nível constitucional, este
direito-aspiração do seu humano, o direito de buscar a
felicidade e a encontrá-la, na medida do possível.

Na cidade que conheço mais de perto, São Paulo, se
nós formos num final de semana à periferia, vamos ver
aquelas imensas vagas humanas sem ter aonde ir, sem
ter o que fazer. Na zona leste de minha cidade, centenas
de milhares de pessoas estão apenas a 80 km do mar,
mas vão passar a vida sem uma única vez sentir o que é
caminhar na areia de uma praia. ou o que é encher os
olhos com a visão do mar. E, assim, podemos repetir
situação por situação.

O que peço, Sr. Presidente, é que seja aprovada esta
norma, para que a vida dos trabalhadores não se resuma
apenas - como se resume hoje, para a maioria dos bra
sileiros - tão-somente a nascer, trabalhar e morrer.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Para enca
minhar contra, tem a palavra o Constituinte Eraldo
Tinoco.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, efetivamente, tenho constrangimento em falar
contra uma emenda do ilustre Constituinte José Maria
Eymael, tão operoso, tão atento, tão disposto a oferecer
a sua contribuição ao processo constitucional.

Entretanto, Sr. Presidente, parto de uma posição filo
sófica a respeito do que deva ser um texto constitucional.
E, nesse posicionamento, defendo que uma Constituição

deva ser concisa, prática, objetiva e viável, para evitar
mos que o seu texto caia no desuso, no desrespeito e no
esquecimento de todos os componentes da sociedade.

Efetivamente, Srs. Constituintes, colocar no texto
constitucional um dispositivo assegurando incentivos espe
cíficos para o desenvolvimento do lazer social representa
matéria inadequada; é matéria para uma política de
governo, é matéria para programa de assistência social,
de desenvolvimento comunitário do setor de educação e
até mesmo do setor de saúde e do bem-estar social, mas
nunca para figurar em um texto constitucional. Se pudés
semos contemplar, na Constituição, matéria deste quilate,
em todas as direções, em todos os sentidos, poderíamos
resumir tudo isso numa frase e dizer no artigo: "É asse
gurado a todo brasileiro o paraíso terrestre".

Sr. Presidente, na medida em que tenhamos uma polí
tica governamental adequada, na medida em que os recur
sos públicos sejam suficientes e tenhamos condições de
incentivos pela via fiscal ou pela via do apoio, aí sim!
Mas, não figurar esta determinação no texto constitucio
nal, porque com todas as medidas que estamos vendo
nesta Constituição, teremos que fazer uma indagação: de
onde sairão os recursos para rínancíamento de todas essas
possibilidades? O Erário já penaliza o contribuinte bra
sileiro de forma insuportável. Se colocarmos no texto mais
e mais dispositivos, estaremos condenando-os à não apli
cação prática, ou contribuindo para uma carga fiscal ainda
maior sobre o contribuinte brasileiro.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em nome
da Relataria, tem a palavra a Constituinte Sandra Ca
valcanti.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI 
Sr. Presidente, a Emenda diz: "A lei assegurará incen
tivos específicos para o lazer social". Esta redação, evi
dentemente, não sobrecarrega o texto constitucional, não
cría vínculos, não obriga, necessariamente, a compromis
sos imediatos, mas abre um caminho muito salutar, por
que, ao lembrar, no Texto da Constituição, que a lei pode
vir a assegurar íneentívos específicos para o lazer, o autor
da Emenda está querendo colocar, diante da comuni
dade, da população e dos governantes, incluindo nas
políticas de governo, nas iniciativas de prefeituras mu
nicipais e secretarias de Estado, a lembrança de que a
população brasileira, que hoje é quase madorítaríamente
urbana, merece que não sej a esquecido o lazer social.

Esta é uma conquísta da moderna ciência. Todos,
hoje, sabemos que o acotovelamento das grandes cida
des, las dífíeuldades diárias do deslocamento de casa :para
o trabalho, o tamanho ínfimo das chamadas haoítações
populares, a reduzida dimensão dos casebres e das casi
nhas que se constroem nas periferias e nas favelas pro
vocam, realmente, na população urbana uma reação ner
vosa que se projeta em forma de violência. Há estudos
moderníssimos, hoje, mostrando que a violência, cada
dia maior nos grandes centros urbanos, nasce desse con
finamento, desse acotovelamento 'e da falta de um lazer.
Então, a lembrança é muito boa, não obriga, não implica:
em despesa imediata, não vincula, não cria cargos, não
inventa modas novas, mas fica ali, no texto constitucio
nal como um chamamento, como uma sugestão de netu
reza política.

Oonfesso que acho a lembrança do Constituinte José
Maria Eym.ael muito boa e não vejo por que um período
a mais na Constituição possa vir a torná-la maior, mais
gorda e mais pesada, principalmente, quando o texto é
para tornar a vida da população urbana deste País um
pouco mais leve e um pouco mais humana.

O parecer da Relataria é favorável à Emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação.



Janeiro de 1988 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta·feira 27 2243

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Aind~ade, Aluízio campos, Bernardo oabral, Car
los Mosconi Fernando Lyra, Haroldo Sabóia, João Cal
mon João Herrmann Neto, José Fogaça, José Paulo Bi
sol, José Richa, Manoel MoreÉ.":=t, Nelton Friedrrich, Nil
son Gibson Paulo Ramos, RaImundo Bezerra, Renato
Vianna, Ródigues Palma, Sigmaringa, S~i:x:as, João Agri
.pino Jorge Hage, José 'I1avares, Márcio Braga, Nelson
WeÚkin, Octávio Elísio, Roberto Brandt, Rose de Fr~i
tas Ulduríco Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza, Zlza
VaÍadares Alceni Guerra, Antoniocarlos Mendes Thame,
-Gados Chiarelli, Christóvam Ohíaradía, Inocêncio Oli
veira José Jorge, José Lins, José Thomaz Nonô, Mário
Assad Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Annibal Bar
cellos' Furtado Leite, Jonas Pinhei'ro, José Lourenço, Val
mir Campelo, Darcy Pozza, Virgilio Távora, Victor ~ac
cíoní José Maurício, Carlos Alberto Caó, Adroaldo Streck,
F1ran~isco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevílaequa, Plí
nio Arruda Sampaio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, Si
queira Campos e Lidice da Mata. Votaram NAO os se
guintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Almi,r
GaJlniel Antônio Britto Artur da Távola, Cristina Tava
res EgÍdio Ferreira Lima, José Freire, José Ulisses de
Oliveira Nelson Carneiro, Pimenta da: Veiga, Theodoro
Mendes,' Délio Braz, Marcos Lima, Aloysio Chaves, Eraldo
Tinoco Fra;ncisco Benjamim, Luís Eduardo, Oscar Cor
eêa Ricardo Fiúza Enoc Vieira, José Luiz Mala, Roberto
Freire e Beth Aziz~. ABSTENÇÃO dos seguintes Senhores
COnstituintes: Jofran Fl'ejat e Adylson Motta.

o SR. PRESIDENTE (Aluízio Oampos) - A.M~sa
vai proejamar o resultado: votaram SIM 61 oonsütuín
tes: votar-aro NAO 23 Constituintes; abstiveram-se de
vot~r 02 Constituintes. Total: 86 votos. O Destaque foi
aprovado.

Eneerrado o Oapítulo TIl - Da Educação, da Cultura
e do Desporto.

Concedo a palavra ao eminente Constituinte João
Calmon.

O SR. CONSTITUINTE JOAO CALMON -:- ~r. Pre
sidente, srs. Constituintes, falo hoje, pela primeira vez,
no Plenário da Comissão de S~stematização, no momento
em que a Assembléia Nacional Constituinte está sendo
'criticada ata-cada vilipendiada, damos la melhor eesposta
aos nosdos detrator-es, aprovamos ° magnífico Capítul9
da Educação, da Cultura e do Desporto, no qual esta
ínserído o art. 238, que nem sequer chegou la ser votado,
porque conseguíu a unanimidade desta Casa, numa eS
plêndida demonstração suprapartidária.

Diz o artigo:

..Art. 238. A União apücaeá, anualmente,
nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito
Feder.al e os Municípios, vínte e cinco por cento,
no mínimo d,a receita resultante de impostos,
inclusiv-e a ';proveni:ente de transferência, na ma
nutenção e desenvolvimento do ensino."

Esta é a mais eloqüente demonstração de que não
têm rundamento esses ataques absolutamente imperdoá
veis que são assaeados contra ·31 Assembléia Nacional
eon'stituinte incluindo até a figura desse mestre das le
tras jurídic~s do nos-so País, que é ° Relator Bemardo
Cabral, que se empenhou, de corpo e alma, para que se
concretizasse essa magnífica vitória da Educação. (Palmas)

Desejo também agradecer ao Constituinte José ,S~r
1'31, eminente economista e também professor emérito,
que tomou a iniciativa de ret~ar ° destaque para a. sua
'emenda 'a fim de que esse artígo, que vai quase duplicar,
na áreà federal os recursos :para educação, pudesse ser
aprovado sem r::em sequer ser submetido à votação,

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, devemos orgulhar
nos da Assembléia Nacional Constituinte, que prova, no
dia de hoje, que a Educação não é apenas uma priori
dade nacional, é também unanimidade nacional.

Viva a Assembléia Nacional Constituinte! (Muito
bem! Palmas. O orador é efusivamente cumprimentado)

O SR. CONSTITUINTE AFONSO ARINOS - Peço a
palavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O aR. PRESIDENTE (Aluízio Oampos) - Com a
palavra o nobre Oonstítuínte Afonso Arinos, nosso emi
nente Presidente.

O SR. CONSTITUINTE AFONSO ARINOS - Apenas
para acrescentar um tópico à esplêndida e entusiástica
exposição do Constituinte João Calmon. S. Ex.a se esque
ceu de um pormenor: o autor dessa disposição consti
tucional chama-se João Calmon. Então, peço também
uma salva de palmas pasa o eminente Constituinte bra
sileiro. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio campos) - Com a pa
lavra o Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes e em especial o Constituinte João Cal
mon, o Relator - e acho que expresso o ponto de vista
dos Oompanheíros que me têm auxiliado nesta difícil
missão, de relatar este sUlbstitutivo - desejo fazer um
registro: a; partir desta data, a educação no Brasil é
sinônimo de João Oalmon. No passado, El Cid foi eha
mado "O Campeador". V. Ex.a, Constituinte João Calmon,
pela sua bravur-a, 'Pela sua resistência, 'Pela sua dedica
ção, pelas horas de sono perdidas, acompanhando a re
dação deste Substitutivo, é um campeador, e ambos, Vossa
Excelência e eu, sabemos das agruras que V. Ex.a passou
parà que fosse ínserído nesse texto, quero dizer que _
'e acho que Interpreto, em nome da nossa Comissão de
Sistematização, o pensamento dos nossos colegas - tenho
a; honra de ser Constituinte, estando ao seu lado na
Assembléia Nacional Constituinte. (Palmas)

Ainda, com a palavra, queeo agradecer à ilustre Cons
tituinte Sandra Cavalcanti, não menos ilustre professora
deste País, a contribuição e a: colaboração que S. Ex.a deu
a esta Relatoria, no Capítulo da Educação, da Cultura
e do Desporto. A Relatoria está de parabéns tendo uma
colaboradora como V. Ex.a, Constituinte Sandra Caval
canti.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa,
depoís dos pronunciamentos dos eminentes Constituintes
João Calmon, do nosso Presidente Afonso Arinos e do
nosso Relator, o ilustre Constituinte Bernardo Cabral,
não só se congratula como se associa a essas manifes
tações, porque a melhor resposta que esta Comissão tem
dado aos assaques que lhe têm sido feito é a dedicação,
a independência e a serenidade com que se tem com
portado nas suas decisões a respeito das matérias consti
tucionais.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Se
nhor Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Antes de
entrar no Capítulo da Ciência e Tecnologia, dou a pala
vra, pela ordem à Corustituinte Cristina Tavares.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Se
nhor Presidente, Sras. e STS. Constituintes:

Ao entrarmos no Capítulo IV - da Ciência e Tec
nologia, o fazemos num momento histórico, em que o
governo dos Estados Unidos, através do seu Presidente
Ronald Reagan, toma atitudes de hostilidade contra o
Brasil.

Em nota publicada, hoje, nos Estados Unidos, o Pre-
sidente Reaga:n declara: _
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"DEOLARAÇAO DO PRESIDENTE REAGAN
Estou anunciando hoje minha intenção de

aumentar as tarifas sobre exportações brasileiras
para os Estados Unidos e de proibir importa
ções do Brasil de certos componentes de compu
tador, em virtude da manutenção, pelo Brasil, de
práticas comerciais injustas nessa área.

A política brasileira de Informática, em vigor
desde a década de 70, restringe severamente a
participação estrangeira no seu mercado de
computadores e de produtos correlatos."

Sr. Presidente, não é verdade, a mM, empresa multi
nacional estabelecida no Brasil, detém 50% do mercado
nacional e é a BRANDT norte-americana que dá mais
lucro no mundo:

"Os Estados Unidos têm demonstrado ao Bra
sil, durante conversações bilaterais e multilaterais
que vêm sendo realizadas desde 1983, suas preo
cupações nesse sentido, sem nenhum sucesso. Em
setembro de 1985, solicitei uma investigação des
sas práticas, segundo a seção 301 da Lei de Co
mércio de 1974 e em outubro de 1986, conclui que
a política brasileira de Informática era injusta,
bem como criava um grande ônus e severa restri
ção ao comércio americano. Ordenei a suspensão
de uma parte dessa investigação depois que o Bra
sil se comprometeu a implementar sua Lei de
Informática de maneira mais flexível, razoável e
justa.

!Recentes acontecimentos no Brasil indicam
que esse compromisso não está sendo mantido.
Particularmente, o Governo brasileiro rejeitou o
pedido de uma companhia americana de software
para a comercialização de seu produto no Brasil,
sob a alegação de que uma companhia brasileira
fabrica um produto que é "funcionalmente equi
valente". Essa decisão estabelece um precedente
que efetivamente proíbe as companhias america
nas de participarem do mercado brasileiro de
software. E também provável que incentive a pira
taria do software estrangeiro, visto que a demanda
por produtos proibidos irá continuar.

Em virtude disso, tenciono aumentar as tarifas
para compensar as oportunidades de vendas perdi
das por companhias americanas, estimadas em 105
milhões de dólares e proibir a importação de pro
dutos brasileiros de informática protegidos pela
política de "reserva de mercado" do Brasil. Tão
logo o Brasil reverta esse quadro e decida cum
prir seu compromisso com os Estados Unidos, es
tarei preparado para suspender essas sanções.

O Brasil é um bom amigo dos Estados Unidos,
e nós apoiamos os esforços que vem desenvolvendo
para restaurar suas instituições democráticas. O
Brasil, porém, é também um, grande !leneficiário
do sistema mundial de comercio, cura abertura
não poderá ser mantida se os mercados forem
deliberadamente fechados e se forem estabelecidas
políticas incompatíveis com um sistema de comér
cio mais livre e aberto."

Sr. Presídente, a decisão do Governo dos Estados Uni
dos de adotar represálias comerciais contra exportações
brasileiras, alegando prejuízos causados pela política bra
sileira de informática, é inoportuna, ilegal e injusta.

Inoportuna, porque vem interrompendo um processo
de diálogos que já havia propiciado encontrar pontos de
convergência e soluções satisfatórias para várias questões
de interesse dos dois países.

Ilegal, porque se trata de medida unilateral e arbitrá
ria, tomada à margem dos procedimentos previstos a nível
internacional para a solução de disputas comerciais, em
especial os do GATT.

Injusta, porque tem como alvo uma indústria nascen
te de um país em desenvolvimento e visa abstar o cresci
mento da capacidade tecnológica nacional em um setor
indispensável para o bem-estar do povo brasileiro e a
sua soberania.

Como já ficou demonstrado, inclusive em conversa
ções bilateriais com autoridades norte-americanas, a polí
tica brasileira de informática é perfeitamente compatível
com as nossas obrigações multilaterais, encontrando am
para nos artigos 12, 18 e 21 do Tratado que estabeleceu o
GATT.

Por outro lado, o Governo brasileiro vinha demons
trando flexibilidade e pragmatismo no exame de casos
específicos de interesse dos Estados Unidos, mantido sem
pre o respeito à lei e às normas jurídicas do país.

O envio ao Congresso do Projeto de Lei de Software,
no qual se estabelece o princípio do direito autoral para
proteção aos programas de computadores, foi uma impor
tante demonstração de boa vontade de nossa parte, que
está sendo posta de lado com a presente decisão.

A presente atitude do Governo norte-americano é tão
mais surpreendente quanto não se baseia em nenhum fato
que tenha contrariado compromissos assumidos durante
os entendimentos mantidos entre os dois países.

Ao estendermos a nossa solidariedade aos setores eco
nômicos, ora sob ameaça, temos a certeza de que estes
compreenderão que o verdadeiro alvo das medidas é o
desenvolvimento tecnológico do País, que é e deve ser um
patrimônio de todos.

Sr. Presidente, em 1975, o Senado Federal apreciou o
Projeto de Lei n.O 3, de autoria do então Senador José
Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos. Fazendo soar a
campanhía),

Concluo, Sr. Presidente, mas peço a V. EX,a que, dían
te da relevância da matéria, me conceda mais um minuto.

Em 1975 o Senado Federal apreciou um projeto de lei
assinado pelo então Senador José Sarney, hoje Presidente
da República, no qual o Presidente Ernesto Geisel autori
zava o Poder Executivo a suspender, parcial ou totalmente,
o licenciamento de importações de mercadorias originárias
do país ou países cuj os governos adotassem medidas de
restrição ou impedissem o ingresso de mercadorias brasi
leiras nos respectivos mercados. Hoje o Senado da Repú
blica do Brasil aprecia um projeto idêntico, de autoria do
Senador Severo Gomes, legitima defesa nacional. No mo
mento em que os Constituintes irão votar o capítulo da
Ciência e Tecnologia parece-me oportuno, neste momento
hist6rico, lembrar aos Srs. Constituintes o direito inaliená
vel, soberano do País de defender o seu mercado nacional.

Era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A Mesa en

carece aos Srs. Constituintes a tomarem os seus lugares
porque agora vamos passar à votação de um capítulo da
maior importância e que constitui uma inovação em maté
ria constitucional.

Destaque n.O 0941·87 - Emenda n.o 1P-05663·2.
da Sr.a Cristina Tavares, "que modifica o art. 395,
§§ 1.°, 2.° e 3.0, do Projeto de Constituição (art. 246
(§§) do Substitutivo n.O 02)". (484.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
a preferência 941, de autoria da Constituinte Cristina Tava
res. (Pausa)



Janeiro de 1988 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 2245

Os 8rs. que a aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa)

Aprovada a preferência, passamos à votação do Desta
que n.D 941 que acrescenta três parágrafos ao art. 246 do
Projeto.

A Constituinte Cristina Tavares indicou o nobre Pro
fessor e Constituinte Florestan Fernandes, para encami
nhar a favor.

O SR. CONSTITUINTE FLORESTAN FERNANDES
Sr. Presidente, esta emenda resulta de um estudo feito pela
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, para que
a parte sobre ciência e tecnologia não fique apenas voltada
para a economia, mas tenha uma vinculação mais profun
da com o desenvolvimento da pesquisa científica e tecno
lógica.

O Relator Bernardo Cabral, já com referência ao "Ca
bral I", iria fazer o aproveitamento do texto, elaborado ori
ginalmente por mim, em colaboração com o Professor José
Albertino e Dr. Pedro Dallari. Mas, infelizmente, houve al
guma confusão, o texto não foi devidamente aproveitado
e o Relator Bernardo Cabral se dispôs a ser o padrinho da
criança nesta ocasião. Portanto, cabe-me apenas indicar o
objetivo da emenda. Ela muda o caput e introduz três pará
grafos. A mudança do ca:put não tem grandes conseqüên
cias, mas os três parágrafos se relacionam ao seguinte:

Primeiro: a pesquisa científica básica desenvolvida com
plena autonomia receberá tratamento prioritário do Poder
Público;

segundo: a pesquisa tecnológica voltar-se-á para a so
lução dos grandes programas brasileiros em escala nacio
nal, regional e local;

terceiro: o compromisso do Estado com a ciência e a
tecnologia deverá assegurar condições para a valorização
de recursos humanos nelas envolvidos e para ampliação,
plena utilização e renovação permanente da capacidade
técnico-científica instalada no País.

Como se vê, esta emenda visa incorporar à Constituí
ção medidas que protejam o desenvolvimento da pesquisa
básica. :É sobre essa pesquisa básica que se alicerça o de
senvolvimento da tecnologia.

As pesquisas tecnológica e básica formam um marco
indissolúvel. Não é possível conquistar maior autonomia
na área da tecnologia de ponta, da tecnologia avançada,
sem maior avanço no desenvolvimento da pesquisa básica
e do conhecimento científico teórico.

Portanto, essa emenda tem uma grande importância,
e seria uma homenagem desta Casa à Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência, que desempenhou um papel
relevante no desenvolvimento da pesquisa científica e tec
nológica do País.

Devo agradecer, aqui, a colaboração que tive da Cons
tituinte Cristina Tavares e dos Constituintes Octávio Elí·
sio e Olívio Dutra, que também deram apoio a essa emen
da, e chegaram a apresentar emendas que patrocinam a
mesma proposição.

Quero agradecer ao Constituinte Bernardo Cabral a
maneira pela qual S. Ex.a recebeu a comissão de eíentís
tas, que aqui vieram de várias partes do País pedir o seu
apoio para que essa emenda recebesse o seu alto patrocí
nio. Acredito que o País terá nessa medida uma arma para
lutar por sua autonomia científica e tecnológica.

Muito obrigado, Sr_ Presidente, e muito obrigado ao
Relator Bernardo Cabral, ilustre jurista, pela colaboração
que nos prestou e pela colaboração que irá levar hoje, ain
da. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
vai usar da palavra, como Relator Auxiliar, nessa área de
Ciência e Tecnologia, o eminente Constituinte Virgílio Tá·
vora.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra o Constituinte Virgílio Távora, em nome da Relatoria.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, embora curto, sucinto, talvez seja um
dos capítulos mais afirmativos desta Constituição esse da
Ciência e Tecnologia. Honramo-nos de ter sido seu Relator,
e aqui de público queremos fazer nossos agradecimentos
ao eminente Constituinte Severo Gomes, pela sua contri
buição inestimável a respeito.

Feito esse intróito, passemos à apreciação da emenda
da eminente Constituinte Cristina Tavares, e do não me
nos ilustre Constituinte Florestan Fernandes. Há pouco
houve a afirmativa de que um dos capítulos mais afirma
tivos com que os Srs. se defrontavam era justamente este
da Ciência e da Tecnologia. Não desci a detalhes, mas pro
curava justamente deixar bem expressa a vontade do
País de ter o desenvolvimento autônomo tecnológico ter
a sua capacitação assegurada pelos instrumentos 'dele
constantes.

Trata-se de uma emenda que, podemos justamente
dizer, vem completar essa idéia central, essa idéia de ca
pacitação autônoma tecnológica, e ao mesmo tempo faz,
sem a menor sombra de dúvida, sem nenhum excesso, a
aglutinação do meio científico com esta busca pelo poder
público desse desiderato. Fraqueza muito grande do nosso
desenvolvimento tecnológico foi sempre a separação entre
o Poder Executivo, pelos seus diferentes órgãos e a comu-
nidade científica. '

O que diz a emenda em questão? Primeiro: "O trata
mento prioritário do Poder Público, a pesquisa científica
básica... ", pela primeira vez inserimos em um texto eons
tit~cional, neste ~a.ís, esta afirmativa enxuta mas que não
deixa a menor dúvida a respeito. Em seguida, o dírecíona
me~to que e~sa pesquisa teenolõgíca tem, não para satís
ração de vaidade de Cientista nenhum mas justamente
para as soluções dos grandes problerlliJ.s que afligem a
nossa caminhada para essa capacitação citada.

E, finalmente, o que achamos básico: o compromisso
do Estado com a ciência e a tecnologia ser assegurado em
condições para a valorização de recursos humanos nela
envolvidos, e para ampliação, plena utilização da renova
ção da capacidade técnica e científica instalada no País.

Senhores, talvez seja enfadonho 'estar repetindo o teor
da emenda, mas ,temos absoluta certeza de que 'a apro
vação desta emenda, destes tópíeos, vem ao encontro _
e nisto o ilustre Relator Bernardo Cabral e nós conjuga
mos o verbo 18m gênero, número e pessoa com os autores
da emenda - daquilo que é essencial :par-a termos um
desenvolvímento autônomo de nossa tecnologia.

O parecer da Relatoria é, pois, favorável. (Palmas)
Durante o pronunciamento do Sr. Virgílio

Távora, o Sr. Aluízio Campos, Primeiro-Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Fernando Henrique Cardoso
Quarto-Vice-Presidente. '

O SR. PRESIDENTE (F1ernando Henrique Cardoso) _
Com o parecer f,avorável da Relatoria vamos colocar em
votação a emenda. '

Em votação.
(FTocede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel Aluízio
Campos, Antonio Britto, Artur da Távola, Bern~rdo ca
b:al, Carlos Mosconi, ~ristina '!lavares, Egídio Ferr,eira
Lima, Fernando Gasparían, Fernando Henrique Oardoso,
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Fernando Lyra, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Cal
mon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José Geraldo,
José Ignálcio Flarreir,a, José Paulto Bisol, José Richa, José
Ulisses de Oliveira, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Nil
son Gibson, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo
Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Severo Gomes,
Sigmaringa Seixas, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Dé
lio Braz, João Agripino, Jórge Hage, José Costa, José Tava
res, Márcio Braga, Marcos Lima, Nelson Wedekin, Octá
vio ElÍSio, Roberto Brant, Ulduríeo Pinto, Vicente Bago,
Vilson Souza, Ziza Valadares, Alceni Guerra, Aloysio Cha
ves, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Chris
tovam Chiaradia, Francisco Benjamim, Inocêncio Oliveira,
José Jorge, José Santana dce Vasconcellos, José Thomaz
Nonô, Paulo Pimentel, Sandra cavalcanti, Annibal Bar
cellos, Jonas Pínheíro, José Lourenço, Valmir Campelo,
Antonio Carlos Konder Reis, Darcy pozza, Jarbas Passa
rinho, José Luiz Maia, Adylson Motta, José Mauricio, Ly
sâneas Maciel, Carlos Alberto Caó, Francisco Riossi, Gas
tone Righi, Solon Borges dos Reis, Luiz Inácio Lula da
Silva, Plinio Arruda Sampaio, Adolfo oliveira, Lídice da
Mata, Roberto Freire, Jamil Haddad e Antonio Faria,;.
Votaram N:Ao os seguintes Senhores Constituintes: Car
los Chiarelli, Eraldo Tinoco, José Lins, Luis Eduardo, Os
car Corrêa, Ricardo Fiuza, Enoc Vieira e Paes Landim.
ABSTENÇÃO do Senhor Constituinte Gerson Peres.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 83 Cons
tituintes; votaram NÃO 8 Constituintes; absteve-se do
votar 01 Constituinte. Total: 92 votos. O Destaque foi
aprovado.

Destaque n.O 4219-87, do Sr. Euclides Scalco,
com co-autoria: Vilson Souza, "que substitui o

- art. 247 e § único do Substitutivo n.? 02." (485.a
votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
passamos a outro Destaque - pedido de preferência 
n.o 4219, do Constituinte Euclides Bcaleo, que é para subs
tituir o art. 247 do Texto Cabral II pelo texto anterior.

Em votação.
Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma

necer sentados. (Pausa.)

Aprovado.
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Artur da

Távola, que foi indicado pelo nobre Constituinte EuclidJes
Scalco, para falar favoravelmente.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TAVOLA - Sr.
Presidente, srs, Constituintes, gostaria de confessar-lhes,
previamente à defesa da Emenda, que me sinto particu
larmente honrado por defendê-la já que esta matéria
tipifica um dos pontos, uma das doutrinas contemporâ
neas mais brilhantes para a qual solicito a atenção dos
Srs. Constituintes.

Digo doutrina porque, até então, em nenhum texto
eonstítueíonal se deteve o legislador diante do conceito
de que o mercado interno de um \pais, mais do que um
centro no qual se processam as trocas, representa o pa
trimônio desse país. Essa tese que o legislador brasileiro
pode, talvez, legar ao futuro, é, ainda no momento, uma
tese discutível - sabemos -, porém é- uma tese para a
qual convoco, 'com grande abertura, o pensamento brasi
leiro aqui representado.

Até em passado recente, a soberania dos povos se
marcava, predominantemente, por sua independência po
litica. O Século XX, ampliando a presença da economia
no concerto internacional, íntrcduzíu ao clássico concei
to de soberania jurídica dos países, o conceito de sobe
ranía econômica. No nosso Século, nenhuma nação sem
independência econômica, ainda que a tivesse jurídica e
politicamente, poder-se-ia chamar soberana.

A primeira metade do Século XX consagra, no cam
po político, a grande luta entre os imperialismos, a gran
de luta entre os processos econômicos que, por vezes, su
plantavam os processos internos das nações.

O fim do século XX, exatamente as décadas de 70 e
80, com a espantosa expansão da ciência e da tecnologia,
geraram lentamente, na consciência dos povos, certeza de
que, junto à soberania [trrídíea e politica, à soberania
econômica, vicejava a nova idéia, de dificil assimilação, é
certo, por alguns, de soberania em função da independên
cia tecnológica.

Para o século entrante, para o novo milênio, para o
futuro, o conceito de soberania estará tão ligado à sobe
rania politica, juridica e econômica, quanto à soberania e
autonomia tecnológica. (Palmas)

Esta, Srs. Constituinte, não é, portanto, simplesmente,
uma tese que envolva meramente posições ideológicas cla
ras, ela é uma tese da contemporaneidade. O mundo se
internacionaliza, as relações se tornam supranacionais, a
ciência, cada vez mais, é do amanho comum dos vários
povos; o homem, em várias latitudes, domina o conheci
mento necessário à ciência e à tecnologia. Este é um pro
cesso avassalador, este é um processo de nossos tempos;
este é um processo que derroga fronteiras, que derroga
nacionalismo, que derroga velhas teses. E é exatamente
pelo caráter avassalador desse processo que os Estados,
na defesa do que lhes é mais caro, encontraram, no seu
mercado interno, a certeza de que ele é, hoje, não apenas
o local onde se operam as principais trocas da economia,
mas o local onde igualmente na lei ou na economia, no
mercado, se d á a verdadeira luta pela soberania. Dai o
conceito brilhante do legislador brasileiro deste tempo de
introduzir, no texto constitucional, a idéia de que o mer
cado interno de um País integra o seu patrimônio, porque
é com base nessa idéia que se poderá, de maneira absolu
tamente coerente, fazer, sempre que necessário, a reserva
deste mercado para a garantia dessa mesma soberania.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O prazo de V. Ex.a está esgotado.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TAVOLA - Por
isso Srs. Constituinte, a emenda do ilustre e n obre Cons
tituinte Euclides Scalco, bem como outra de igual teor
do nobre Constituinte Vilson Souza, traz, para o texto,
aquilo que, nas etapas anteriores do processo constitu
inte, constava dos relatórios: a idéia de que defender o
mercado interno de um país é defender-lhe a soberania.
Não - e aqui é importante a posição não-sectária - para
que ele se tranque e se feche às alterações que o mundo
vai fazendo na sua evolução, mas para que ele seja usado,
sempre que necessário, na defesa dessa mesma soberania,
porque de nada vale, Sr. Presidente, Srs. e Sr.as Consti
tuintes, existir um pais com soberania caracterizada no
texto, portanto, soberania jurídica, se ele não tiver também
condições de controle, condições de defesa, daquilo que o
seu mercado compra e consome. No mundo moderno, no
mundo ínternacíonalízante, no mundo que rompeu barrei
ras, uma Constituição preservar essa nova forma de patri
mônio é preservar o que há de mais caro e mais sagrado
a um povo; a sua independência. Razão pela qual solicito
a todos os Srs. Constituintes a aprovação desta emenda,
que será vista, no futuro, como um dos momentos mais
luminosos da Constituição que está sendo feita neste País,
porque o legislador teve, não apenas a coragem de vislum
brar o futuro, como a decência de preservar a indepen
dêncía do seu País. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE INOCliJNCIO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, pela ordem?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o nobre Constituinte Inocêncio Oliveira.
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o SR. CONSTITUINTE INOCftNCIO OLIVEIRA 
Caro Presidente, este texto que nós estamos votando, este
destaque, com a respectiva emenda, não consta da planilha
distribuida. Ninguém, neste Plenário, ou poucos neste Ple
nário, sabem o que estão votando, e é um assunto da má
xima importância, Sr. Presidente. Eu pediria a V. Ex.a
lesse o texto e deixasse estudarmos o texto, porque esta
mos votando assunto da mais alta importância, assunto
que diz respeito à soberania de nosso Pais. Então, precisa
ser devidamente estudado, precisa ser devidamente deci
dido.

Portanto, Sr. Presidente, a V. Ex.a, que se tem condu
zido com muita retidão na Presidência dos trabalhos, peço
que informe o nosso Plenário sobre esse destaque e essa
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem razão, Sr. Constituinte. Lerei o texto. Peço aos Srs.
Constituintes que prestem atenção. A proposta em discus
são, agora, é a substituição do art. 247, tal como vem
formulando no texto atual, chamando "Cabral II", pela
formulação anterior do "Cabral I", que diz (o art. 289):

"O mercado interno integra o patrimônio
nacional, devendo ser ordenado de modo a viabili
zar o desenvolvimento sócio-econômico, o bem
estar da população e a realização da autonomia
tecnológica e cultural da Nação.

Parágrafo único. O Estado e as entidades
da administração direta e indireta privilegiarão a
capacitação científica e tecnológica nacional, como
critérios para a concessão de incentivos, de com
pras e de acesso ao mercado brasileiro e utiliza
rão, preferencialmente, na forma da lei, bens e
serviços ofertados por empresas nacionais."

Este, o texto.
O SR. CONSTITUINTE JOS)jJ COSTA - Sr. Presi

dente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Tem a palavra o Constituinte José Costa, pela ordem.
O SR. CONSTITUINTE JOS)jJ COSTA - V. Ex.a , para

agilizar os nossos trabalhos, com a minha aquiescência e
a do Plenário, tem transgredido o Regimento, mas trans
gredido, como diz o Presidente Ulysses, de forma constru
tiva. Eu pediria a V. Ex.a, considerando a relevância da
matéria, que me permitisse encaminhar favoravelmente,
já que falou o autor, é por um prazo mínimo, por que eu
teria algumas informações que considero importantes para
conhecimento do Plenário.

Então, pediria a V. Ex.a me concedesse a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Depois que o Constituinte Paes I:.andim falar contra, consi
dero V. Ex.a inscrito e me fio na palavra de V. Ex.a de
que será um recado breve, porque, saibam todos, cada mi
nuto que se leva a mais na discussão desses textos são
textos posteriores que não serão votados.

Com a palavra o Constituinte Paes Landim, para enca
minhar contra.

O SR. CONSTITUINTE PAES LANDIM - Sr. Presi
dente, o ilustre Constituinte Artur da Távola, através da
sua emenda, pretende restabelecer o texto do primeiro
Substitutivo do ilustre Relator Bernardo Cabral, que, em
boa hora, Sr. Presidente, retirou, do texto atual, a definição
ali contida.

Ora, Sr. Presidente, tudo que se encontra em nosso
Território, em nosso País, constitui o patnmônío nacional
seja valor de ordem material, imaterial, ou mesmo as gran
des contribuições artísticas e intelectuais, das quais, o
eminente Constituinte Artur da Távola tem tanto contri
buído neste País, compõem o patrimônio nacional.

Então, Sr. Presidente, isso é uma redundância que não
fica bem no texto constitucional. ll': uma inovação que não
consta de nenhuma Constituição no mundo moderno, até
porque, Sr. Presidente, uma definição desta natureza po
deria ensejar, depois, interpretações xenófobas que pode
riam prejudicar o pr6prio desenvolvimento nacional, o pró
prio intercâmbio que a economia nacional necessita nas
suas relações comerciais e econômicas com outros povos.

Sr. Presidente, n6s vivemos num mundo cada vez mais
intercomunicável, em que as relações comerciais, tecnológi
cas, culturais, econômicas, científicas, artísticas, estão cada
vez mais próximas de todos os povos. Ainda agora o emi
nente Secretário-Geral do Partido Comunista da União So
viética, Mikhail Gorbachev, demonstra a necessidade des
sa grande comunicação econômica do seu País com os de
mais países do mundo. Deng Xiaoping, da China, dá uma
demonstração também de modernidade, ao abrir o comér
cio da China com todos os povos, para que a China e
esses países todos se enriqueçam, através do contato e do
intercâmbio com os outros povos mais desenvolvidos.

Portanto, Sr. Presidente, há aqui dois aspectos a consi
derar. De um lado, o aspecto técnico, de técnica constitu
cional que o Sr. Relator, em boa hora, repito, já demons
trou sensibilidade ao retirar do texto atual este conceito
aqui. Por que, Sr. Presidente, nenhuma Constituição do
mundo, seja ela de país capitalista, socialista, estatizante
ou não, fascista, nazista, levou essa inovação constitucio
nal ao extremo.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, do ponto de vista.
do interesse econômico, esse artigo é um empecilho à mo
dernidade das nossas relações comerciais, econômicas, tec
nológicas e científicas. li: um obstáculo ao nosso progresso,
porque isso pode induzir a interpretações que obstaculizem
a plena abertura do Brasil para com o mundo, para que
possamos, também, ter a oportunidade de exigir do mundo
a reciprocidade, até porque, imaginem se todos os povos
começassem a inserir no seu texto constitucional que as
suas empresas constituem patrimônio nacional. Claro que
isso iria dificultar aos povos que têm intercâmbio comer
cial menor, povos que necessitam exportar, que necessi
tam incrementar o seu comércio internacional.

Portanto, Sr. Presidente, pelo aspecto da técnica cons
titucional, desculpem-me, é um absurdo jurídico, porque
é uma inovação inexistente em qualquer constituição do
mundo e que não foi sequer abordada ou sugerida por
qualquer tratadista razoavelmente alfabetizado em Direito
Constitucional. E, em segundo lugar, Sr. Presidente, por
que isso, ao invés de contribuir para o nosso desenvolvi
mento econômico, tecnológico, científico, cultural e artís
tico, ao contrário, pode proporcionar interpretações que
prejudicarão o grande fluxo de idéias e do comércio do
qual o Brasil não pode deixar de fazer parte na comunida
de internacional.

Portanto, Sr. Presidente, não tem nenhuma razão de
ser essa emenda e eu tenho certeza de que os Srs. Consti
tuintes, para preservar a técnica constitucional e os inte
resses reais de um País, terão a coragem suficiente de não
permitir que esse texto seja inserido na futura Constituição
brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o nobre Constituinte José Costa.

O SR. CONSTITUINTE JOS)jJ COSTA - Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, tenho em mãos a edição especial da
r~vi~ta Exame, de setembro deste ano, onde há uma refe
rencia ao desempenho das melhores e maiores empresas
nacionais e estrangeiras que atuam no País.

Quando se fala em reserva de mercado, tem-se os olhos
voltados para a área de informática até por que no dia
de hoje, está o País sob as sanções do governo a~ericano
em função da política nacionalista que adotamos em rela
ção à Informática. Eu peço a atenção do Plenário para al-



2248 Quarta-feira 27 DIARIO DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

guns números contidos nessa revista e relacionados com o
setor da Informática brasileira. Atuam nesse setor 333
empresas, que faturaram, no exercício anterior, no ano
passado, cerca de 3 bilhões de dólares, crescendo, em rela
ção ao ano de 1985, 32,74%. Dessas 333 empresas, apenas 33
multinacionais estão atuando no mercado brasileiro, tatu
rando precisamente 49%, arredondando, a metade desses
três bilhões de dólares do mercado da Informática. A IBM
faturou, no exercício de 1986, 826 milhões de dólares. E
peço a atenção, mais uma vez, dos Srs. Constituintes. Ela
é a número 1 do ranking das vinte maiores empresas que
atuam no País. Pois bem, a IBM investiu, nos seus 70 anos
aqui no Brasil, com valores corrigidos, 160 milhões de dõ
lares. Se considerarmos que o seu faturamento, em 1986,
foi da ordem de 826 milhões de dólares, e admitirmos que
os seus lucros foram da ordem de 20%, à semelhança do
que aconteceu no resto do mundo, chegaremos à conclusão
de que, neste ano de 1986, apenas nesse ano, a IBM lucrou
o equivalente ao que investiu no Brasil em 70 anos. Repito,
e peço a atenção dos Srs. Constituintes, porque ouvi aqui
uma voz contrária à reserva de mercado, à inserção deste
princípio na futura Constituição: a IBM, em 70 anos, em
valores corrigidos, investiu no País 160 milhões de dóla
res, exatamente o seu lucro no ano passado. No ano pas
sado, a IBM ganhou o equivalente aquilo que investiu em
cerca de 70 anos.

De modo que, Srs. Constituintes, a reserva de merca
do, nos termos em que está proposta na Constituição, em
verdade, sintetiza aquilo que está nas normas do GATT.
A reserva de mercado, tal como foi praticada pelos pré
prios Estados Unidos, tem que ser entendida em seu
stricto sensu, mas sempre tendo em vista os superiores
interesses deste País.

:É colocando estes números para este Plenário que
peço a aprovação da emenda do eminente Constituinte
Euclides Scalco.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIúZA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para um esclarecimento para a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIúZA - Nobre
Constituinte José Costa, V. Ex.a citou uma estatística e eu
gostaria de saber se o lucro da empresa a que V. Ex.a se
refere foi no mundo ou só no Brasil. V. Ex.a citou investi
mento no Brasil e lucro.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Nobre Cons
tituinte Ricardo Fiuza, vou até completar essa informa
ção. A IBM investiu 160 milhões de dólares no Brasil. Se
V. Ex.a quiser ter uma idéia do qUl? é a IBM, o ooverno
brasíleíro, com muito orgulho, batendo no peito, está di
zendo que está investindo, este 'ano, em ciência e tecno
logia. cerca de 400 milhões de dólares. No ano passado,
a IBM ínvestíu nos Estados Unidos, só em pesquisa na
área de informática, dois bilhões de dólares, ou seja, cín
ICO vezes o que o Governo brasileiro está investindo em
pesquisa na área da ciência e tecnologia neste exercício.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não havendo nenhum Oonstituinte inscrito para falar
eontraríamente, dou a palavra ao Sr. Relator para opi
nar.

o SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, por coincidência, o Relator é o respon
sável maior pela introdução e aprovação, na legislação
brasileira, desse conceito de reserva de mercado.

Não será - e aí com a firmeza das nossas convicções
- pelos eonceítos aqui emitidos que iremos dar o nosso
parecer. Repetimos, mais uma vez, talvez esse Capítulo
de Ciência e Tecnologia, modéstia a parte, é um dos mais
incisivos que existe nesta Constituição. É justamente lá

no Título da Ordem Econômica em que está defendido,
de maneira absolutamente ínsofíamável, o capital nacio
nal 'e o desenvolvimento de toda a nossa tecnologia.

Em homenagem ao autor do Destaque, o eminente
Constituinte Euclides Scalco, um dos responsáveis maio
res pelo sucesso dos trabalhos desta Comissão, por seu
aeendrado amor à causa pública, seu ânimo concílíador,
sua visão esclarecida, embora não julgue ser nem o local
adequado - porque deveria ser na Ordem Econômica 
nem seja o conceito da Relataria o mesmo do aqui emi
tido, brilhantemente, pelo Constituinte Artur da Távola,
na questão pertinente justamente a patrimônio nacional,
quanto à caracterização do mercado interno, a Relatoria,
que não é só uma pessoa, mas um conjunto, aquiesce na
aprovação da emenda, dizendo aos Srs. que é apenas uma
atitude justamente de aquiescência, não de convencimen
to.

Assim, o parecer da Relatoria, de acordo 'com as ins
truções de Bernardo Cabral, é a favor. (Muito bem! Pal
mas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique cardoso) 
O R'elator, votando favoravelmente, vamos proceder à
votação.

(Procede-se à votação)
Votar.am SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio
Campos, Antonio Britto, Artur da Távola, Bernardo Ca
bral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Cristina Tava
res, Egídio Ferreira Lima, Fernando Henrique Cardoso,
Fernando Lyra, Haroldo Sabóia, tbsen Pinheiro, João Cal
mon, João Herrmann Neto, José Fogaça, José Ignácio
Ferreira, José Paulo Bisol, José Richa, Manoel Moreira,
Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Paulo Ra
mos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vian
na, Rodrigues Palma, Severo oomes, Sigmaringa Seixas,
Aécio Neves, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, João Agri
pino, José Costa, José Tavares, Márcio Braga, Octávio Elí
sio, Roberto Brant, Rose de Freitas, Uldurico Pinto, V\icen
te Bogo, Vilson Souza, Ziza Valadares, Aloysio chaves.
Antoniocarlos Mendes Thame, Carlos Chiarelli, Francis~o
Benjamim, Inocêncio Olíveíra, José Jorge, José Thomaz
Nonô, Mário Assad, Furtado Leite, Jonas Pinheiro, José
Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Francisco Ros
si, Ottomar Pinto, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arru
da Sampaio, Adolfo Oliveira, Lídice da Mata, Roberto Frei
re, Jamil Haddad e Antonio Farias. Votaram NÃO os se
guintes Senhores Constituintes: Cid Carvalho, Theodoro
Mendes, Délio Braz, Aleen! Guerra, Eraldo Tinoco, José
Lins, José Santana de Vasconcellos, Luis Eduardo, Oscar
Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiuza,
Annibal Barcelos, Enoc Vieira, José Lourenço, Paes Lan
dim, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, José
Luiz Maia e Gastone Righi ABSTENÇAO do Senhor Cons
tituinte Arnaldo Prieto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 68 oons
tituintes; votaram NAO 20 Constituintes; absteve-se de
votar 01 Constituinte. Total: 89 votos. O Destaque foi
aprovado.

O SR. CONSTITUINTE CID CARVALHO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma declaração dia voto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra para uma declaração de voto, o Sr. Cons
tituinte Cid Carvalho.

O SR. CONSTITUINTE CID CARVALHO - Sr. Pre
sidente, equivocadamente, votei contra o meu desejo, de
forma que eu queria dar a declaração de que efetivamente
eu estava votando pela emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
As Atas registrarão o seu ato de contrição.
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o SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem a palavra o Constituinte Nilson Gibson.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Sr. Pre
sidente, eneamního a V. Ex.a um requerimento com as
assinaturas de 64 Srs. Membros Titulares da Comissão
de Sistematização e, inclusive, de alguns Lideres, para
que, às 20 horas, não seja mais, por hipótese alguma,
prorrogada a reunião de hoje, não somente pelo cansaço
dos Membros, como pelo compromisso que os mesmos te
rão de estudar as Disposições Transitórias que, amanhã"
realmente iniciam os nossos trabalhos, e, principalmente,
em de corrêncía do problema da Secretaria.

Assim, encaminho a V. Ex.a um requerimento com
64 assinaturas.

Documento a que se refere o Constítuínteí
Nilson Gibson:

Sr. Presid,ente:
Requeiro a V. Ex.a que encere a presente reuniao

rigorosamente às 20:00 horas para permitir aos integran
tes desta Comissão tempo para repouso e reflexão, uma
vez que estamos às vésperas do inicio da votação do Ti
tulo IX que exigirá de todos nós um grande esforço, .sen
do necessário, por outro lado, que se dispensa prazo ra
zoável à Secretaria para preparo do material necessário
à votação de amanhã.

José Thomaz Nonô, Adolfo oliveira, Luis Eduardo,
Eraldo Tinoco, José Jorge, José Geraldo, Roberto Brant,
Carlos Ohíarellí, Arnaldo Prieto, João Natal, Oscar Corêa,
Annibal Barcelos, Paes Landim, Jonas Pinheiro, José
Lins, Francisco Benjamim, Gastone Righi, Ricardo Fiuza,
Virgilio Távora, Enoc Vieira, Mozarildo cavalcanti, José
Camargo, Rodrigues Palma, Theodoro Mendes, José Luiz
Maia, Nilson Gibson, Inocêncio oliveira, Ottomar Pinto,
Furtado Leite, João Calmon, Antonio Farias, Paulo Pimen
tel, Raimundo Bezerra, José Lourenço, Darcy Pozza, Mário
Assad, José Tavares, Délio Braz, Gerson Peres la Marcos
Lima.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não.

Esta questão já está, de antemão, decidida pela Mesa.
Temos mais de um requerimento e vou submetê-la, como
manda o Regimento, ao Plenário, quando haverá uma
decisão.

srs. membros da Comissão de Sistematização, vamos
votar, agora, a redação final do Título VII, relativo à
Ordem Econômica e Financeira.

A Mesa informa aos Srs. Constituintes que existe,
ainda uma emenda da Constituinte Cristina Tavares, que
será submetida à discussão, pois há tempo para isto. Após
a votação do Titulo VII, submeterei à Casa a questão da
prorrogação.

Redação final do Título VII do Substitutivo
n," 2 do Projeto de Constituição do Sr. Bernardo
Cabral. (486.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação a redação final do Titulo VII.

Peço a atenção de V. Ex.as no sentido de que, quanto
mais rápida a votação, mais teremos possibilidade de
aprovar novas emendas.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Almir Gabriel, Antônio Brito, Artur da
Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'An
na, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima,
Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Haroldo Sa-

bóia, João Calmon, João Herrmann Neto, José Fogaça,
José Geraldo, José Richa, José Ulisses de Oliveira, Milton
Reis, Nilson Gibson, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezer
ra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Severo Gomes, Sig
marínga Seixas, Theodoro Mendes, Aécio Neves, Antonio
Maris, Chagas Rodrigues, Daso Coimbra, Délio Braz, João
Agripino, José Costa, José Tavares, Márcio Braga, Marcos
Lima, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Roberto Brant, Rose
de Freitas, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza,
Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Tha
me, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiara
dia, Francisco Benjamim, Inocêncio Oliveira, José Jorge,
José Lins, José Thomaz Nonô, Mário Assad, Oscar Oorrêa,
Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Anni
bal Barcelos, Enoc Vieira, Jonas Pinheiro, José Lourenço,
Paes Landim, Antônio Carlos Konder Reis, José Luiz Maia,
Adylson Motta, José Mauricio, Carlos Alberto Caó, Luiz
Salomão, Francisco Rossi, Gastone Righi, Ottomar Pinto,
Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo
Oliveira, Haroldo Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad e
Antonio Farias. ABSTENÇãO dos seguintes Senhores Cons
tituintes: Eraldo Tinoco, Luis Eduardo, Ricardo Fiuza e
Gerson Peres.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai pproclamar o resultado: votaram SIM 82 Cons
tituintes; abstiveram-se de votar 04 Constituintes. Total:
86 votos. A redação final do Título VII foi aprovada.

Destaque n,v 5724-87, da Sra. Cristina Tava
res, "que suprime a expressão "em igu.aldade de
condições" do art. 247, parágrafo único, do Subs
titutivo n.O 2". (487.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos, agora, ao Destaque n.o 5724, da Constituinte
Cristina Tavares.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo com
o pedido de preferência da Constituinte Cristina Tavares
permaneçam sentados. (Pausa)

Aprovado.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Sr. Presiidente, indico o Constituinte Nelton Friedrich
para fazer a defesa do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
O Sr. Constituinte Nelton Friedrich tem a palavra.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, queremos cha
mar a atenção dos ilustres Srs. Constituintes de que a
proposta da CIonstituinte Cristina Tavares tem como obje
tivo retirar do parágrafo único do art. 247 a expressão
"em igualdade de condições". O texto diz:

"As entidades de admínístracão direta e indi
deta, que integram o poder público, privilegiarão
a capacitação cientifica e tecnológica nacional
como critérios para a realização de compras, o
acesso ao mercado brasileiro e a concessão de
incentivos, assim como utilizarão, em igualdade
de condições, preferencialmente, na forma da lei,
bens e serviços ofertados por empresas nacionais."

Sr. Presidente, a proposta é retirar "em igualdade de
condições", partindo do pressuposto de que haverá uma
certa quebra da lógica deste capitulo com a permanência,
n? ~ext.o, desta expressão. _Além do mais, até !lerto ponto,
dímínuí a força, a pretensao desse paragrafo unico. E ra
pidamente no nosso raciocínio, se analisarmos a chamada
lei Buy Americam Act, dos Estados Unidos, verificaremos
que é exatamente neste sentido, porque não podemos
esquecer que grande parte do sucesso, do desenvolvimento
e da expansão científico-tecnológica dos Estados Unidos
está ligada 'a essa preferência que o governo americano
dá à empresa americana, quándo faz a aquisição dos pro
dutos tecnológicos. Esta proposta, com extraordinário
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sucesso, é válida para os Estados Unidos. No nosso enten
dimento, se esse parágrafo buscou fazer essa proteção, e
com um detalhe importante, cuja preferência a lei vai
determinar, por que colocar "igualdade de condições" que
pode até anular a pretensão, o objetivo, a substância desse
parágrafo? Além do mais, Sr. Presidente, é uma proposta
nacíonalísta, sim, mas até anti-estatizante, esta da Cons
tituinte Cristina Tavares. PQr isso é que desejamos tam
bém reproduzir uma expressão para agregar aos nossos
argumentos, usada pelo Lord Rutherford, o revelador do
núcleo do átomo, quando diz: "Os países que não desen
volverem a sua ciência e a sua tecnologia estão fadados
a se transformarem em simples carregadores de água e
de lenha para as nações civilizadas". E se formos ao Japão
vamos verificar uma obra largamente consumida neste
momento, que é o Made in Japan. E Akio Moríta, Diretor
Presidente da SONY, na página 37, dá uma lição a todos
nós brasileiros, quando diz que não apenas o empenho
dos japoneses é evidente na preservação do capital nacio
nal e no comando de suas empresas, mas também das
dificuldades que ele encontrou, através da sua organiza
ção, para penetrar nos Estados Unidos, na França, na
Alemanha e em outros países, países esses ciosos de criar
determinados obstáculos à penetração de equipamentos
eletrônicos da SONY, que fariam concorrência negativa.
Além disso, ele alonga uma série de argumentos que dão
substância a essa nossa pretensão. E vou mais longe, há
poucos dias, numa publicação da revista Exame, o Vice
Diretor do Departamento de Cooperação Econômica, que
é a Federação das Organizações Econômicas do Japão,
fez referência, nessa sua entrevista, à importância da
reserva de mercado, chegando a citar: "Veja o caso da
informática no Brasil. Reconheço que é legítima essa pro
teção da reserva de mercado". E aqui há quem se coloque
contra isso.

Volto, portanto, à nossa pretensão, à emenda da
Constituinte Cristina Tavares, de que tenhamos aqui,
sim, a proteção da empresa nacional; quando ° Estado,
a empresa pública, ou a administração pública for adqui
rir bens e serviços, possamos ter, sim, na lei, a prefe
rência determinada.

É uma das formas de o Governo brasileiro dar pre
ferência às empresas nacionais. E, aí, está o componente
extraordinário desta emenda de proteção da empresa na
cional, de uma proteção nacionalista.

A minha última palavra, Sr. Presidente, é que, mui
tas vezes, há acusação de xenofobístas, porque estaría
mos numa posição de nos preocupar demais com as ques
tões nacionais, nacionalistas, patrióticas. Mas pergunto:
e aqueles que, na verdade, preferem o estrangeiro, como
poderíamos chamá-los? Nós que desejamos a proteção da
empresa nacional, somos, muitas vezes, acusados de retró
gados e xenofobistas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso.
FazendQ soar a campaínha.) - O tempo de V. Ex.a está
esgotado, Sr. Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRIeH - Per
guntaria: como denominaremos aqueles que preferem
sempre o estrangeiro até na questão da Informática?
Porque, há pouco, aqui se disse que 50% apenas do mer
cado estão, hoje, envolvendo as empresas genuinamente
nacionais.

PQr tudo isso, em nome da defesa do interesse na
cional, vamos retirar Igualdade de condições, porque na
lei, vamos determinar essa preferência.

Muito obrígado, (Palmas)
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,

:pela ordem.
O S.R. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)

Pois não, Constituinte José Lins (Pausa)
Pela ordem, concedo a palavra a V. Ex.a.

O aR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
pediria o obséquio da atenção do Relator, porque con
sidero que esta matéria está preíudícada em função da
aprovação do § 2.0, do art. 195, que diz o seguinte:

"A Ieí disporá que obras, ssrvíços, compras e
alienações da administração pública direta t! in
direta, nos três níveis de Governo, somente serão
contratados mediante processo de licitação que
democratize o acesso e permita igualdade de con
dições a todos os participantes."

Peço a atenção do R,elato'r para tal artigo.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

A Mesa já havia levantado a mesma questão, mas o que
ocorre é que existe uma reiteração do mesmo princípio
e no texto anterior não consta a expressão "em igual
dade de condições".

Como o Relator aceitou a reiteração do princípio,
acho que cabe excluir, agora, a expressão "igualdade de
condições".

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Mas aqui diz,
Sr. Presidente:

" . " e permita igualdade de condições a to
dos os participantes."

Não há dúvida de que a matéria já foi votada.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Sr. Relator, na opinião de V. Ex.a esta matéria já foi
decidida anteriormente?

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Não! Vamos
dar o nosso parecer, mas não baseado nesta afirmativa,
hoje, feita pelo eminente Constituinte. Não o faço neste
momento, porque há orador inscrito.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
a menos que eu não saiba mais interpretar, - acho que
o texto é absolutamente claro. Todavia, respeito a opinião
da Mesa. V. Ex.a terá a palavra final.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa respeita a opinião do Relator e dá a palavra ao
nobre Constituinte Gerson Peres, para encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sídente, ars. e Sras. Constituintes, serei breve, não vou
nem entrar no mérito da questão.

Iria, Sr. Presidente, levantar a mesma questão que o
Constituinte José Lins, oportunamente e com muita feli
cidade colocou.

No Título VII - Da Ordem Econômica e Financeira,
o Capítulo I que trata Dos Princípios Gerais, da Inter
venção do Estado, do Regime de Propriedade, do Subsolo
e da Atividade Econômica, encontramos já, defínído o que
deseja o eminente Constituinte Nelton Friedrich ou a
eminente Constituinte Cristina Tavares. A não ser que
se queira estabelecer, desde logo, para a Informática no
Brasil, a constitucionalização da 'reserva de mercado. Aí
estaremos cometendo um pecado mortal contra o Brasil,
contra o País. Em determinados momentos é possível que
a legislação proteja os interesses do País com reserva de
mercado. Então a lei é estabelecida. Mas, a legislação
ordinária pode ser revogada por quorum. simples, no mo
mento em que os interesses nacionais acharem incon
veniente a reserva de mercado.

Hoje, por exemplo, o Governo brasileiro admite a re
serva de mercado como defesa do interesse nacional e,
por isso mesmo está sofrendo retaliações por parte do
Governo dos Estados Unidos. Mas, amanhã, esta lei pode
rá caducar, poderar não mais nos Interessar e aí se cons
titucionalizarmos ° principio da reserva de mercado tere
mos que ter um quorum de 2/3, teremos que reformar a
nossa Constituição e não me parece que esse tema esteja
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dentro da lógica para ser cooleado na Constituição. Nin
guém é contra a reserva de mercado, tanto não é que já
votamos, neste congresso, a lei que aí está vígendo,

Portanto, Sr. Presidente, com estes argumentos, pe
diria a atenção dos eminentes colegas para que não cons
titucionalizassem esse principio e deixassem que a legis
lação ordínáría tratasse dele e então rejeítãssemos a
emenda da Constituinte Cristina Tavares.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Constituinte, na verdade, houve emenda substitutiva;
hoje, o texto que prevalece não é mais esse que V. Ex.a.
emenda, mas é o texto do Constituinte Euclides Scalco,
onde não há nenhuma referência à igualdade de condi
ções.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Se
nhor Presidente, só para esclarecer: o parágrafo único
do art. 247, exclusivamente, trata das entidades da admí
nístração direta 'e indireta. São, portanto, os bens e ser
viços adquiridos pela administração direta e pelas em
presas 'estatais, administração indireta, fundações etc.
Portanto ele procede.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Permite, Sr. Constituinte? A questão é simples: Se o
parágrafo único não foi substituído pela Emenda do Cons
tituinte Euclides SCalco, procede se foi, não procede;
estamos verificando isso. Se não foi, procede. (Pausa) A
Mesa está verificando qual foi a decisão de V. Ex.as na
matéria. Se o parágrafo único for mantido fica a reite
ração, mas isso poderia ser emenda de redação, porque
já foi aprovado anteriormente.

Solicito ao Sr. Relator que opine.
O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,

Srs. Constituintes, com a mesma autoridade com que dei
parecer favorável ao Destaque do eminente Constituinte
Euclides Scalco, dirijo-me, a V. Ex.a e peço pelo menos,
um momento de reflexão para que, depois, o Plenário
julgue da razão ou não do que vamos aqui dizer.

O espírito de todo esse texto é a proteção à empresa
nacional, principalmente se o conjugamos com o Título
"Da Ordem Econômica", já aprovado.

Esta proteção, porém, - Srs. Constituintes, chamo-os
à atenção, ao bom-senso - não pode vir em prejuízo do
Estado, quando a diferença de preços for muito grande,
quando, embora apresentado numa mesma concorrência,
o material não possa ter o mesmo padrão de qualidade.
Isso é uma norma até moral da vida pública. Assim, quem
é que vai sair prejudicado? Primeiro, o Estado, e, segundo,
a pr6pria empresa nacional, porque desestímula este inciso,
a qualificação, a otimização do produto nacional.

Se aquele art. 195, citado pelo eminente Constituinte
José Lins, já estabelece as normas gerais de concorrência,
como aqui vou abrir uma exceção, que seria uma verda
deira porteira? Quem diz isso, Srs. Constituintes, é quem
arrostou com a incompreensão de toda a grande imprensa
brasileira, é quem foi o Relator e assumiu absoluta res
ponsabilidade pelos conceitos lá envolvidos, inclusive aque
les referentes à reserva de mercado, à proteção dada, como
em nenhuma outra lei, à empresa nacional. Mas, daí, para
permitir que numa concorrência um produto de qualidade
muito inferior se sobreponha a outro de qualidade muito
superior pelo simples fato de ser uma empresa nacional,
vai um abismo. Mas ainda, queria chamar a atenção de
V. Ex.as, sem querer dar regras a ninguém: de vez em
quando, aqui, citam-nos o Buy American Act. Quero dizer,
sem o menor temor de contestação, que o Buy American
Act. privilegia as empresas com sede nos Estados Unidos
e não a natureza nacional ou estrangeira do seu capital.

Este é apenas um adendo que fazemos às nossas de
clarações. Fazemos um apelo a esta Constituinte. Pelo amor
de Deus, não votemos um dislate desse! Como numa con-

corrênoía pública, por ser apenas produzido por empresa
nacional, vou dar preferência a um produto por desigual
dade de preço e qualidade?

Sr. Presidente, o voto é contra.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Com parecer contrário do Relator, vai-se proceder à vo
tação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Carlos
Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares, Haroldo Sab6ia,
João Herrmann Neto, José Paulo Bisol, Mário Lima, Nel
ton Friedrich, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo
Bezerra, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de
Senna, Antonio Mariz, Manuel Viana, Octávio Elísio, Rose
de Freitas, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza,
Francisco Benjamim, Mário Assad, José Lourenço, José
Maurício, Carlos Alberto Ca6, Luiz Salomão, Francisco Ros·
si, Gastone Righi, Ottomar Pinto, Luiz Inácio Lula da Síl
va, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Lima, Roberto Freire,
Jamil Haddad. Votaram NãO os seguintes Senhores Cons
tituintes: Almir Gabriel, Aluízio Campos, Antônio Britto,
Bernardo Cabral, Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, João
Calmon, José Fogaça, José Freire, José Geraldo, Milton Reis,
Nelson Carneiro, NIlson Gibson, Rodrigues Palma, Theo·
doro Mendes, Aécio Neves, Chagas Rodrigues, Daso ooím
bra, Délio Braz, Euclides Scalco, José Costa, José Tavares,
Márcio Braga, Marcos Lima, Alceni Guerra, Aloysio Cha
ves, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Carlos
Chiarelli, Christ6vam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Inocêncio
Oliveira, José Jorge, José Santana de Vasconcellos, José
Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Osvaldo Coe
lho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti,
Annibal Barcelos, Enoc Vieira, Jonas Pinheiro, Paes Lan
dim, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson
Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Adylson Motta,
Adolfo Oliveira, Siqueira Campos e Antonio Farias. ABS.
TENÇãO do Senhor Constituinte Fernando Henrique Cal"
doso.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 38 Cons
tituintes; votaram NÃO 54 Constituinte; absteve-se de votar
1 Constituinte. Total: 93 votos. O Destaque foi rejeitado.

Srs. Constituintes, tenho sobre a mesa dois pedidos,
um é uma manifestação assinada por cerca de 50 Srs. Cons
tituintes, que pedem que se encerre na hora regimental a
reunião, que não haja suspensão mas que se encerre o
Capítulo; e outro, de acordo com o Regimento, por mais
de 6 Constituintes, pedindo que se prorroguem os traba
lhos até o término da votação de todas as preferências
das Lideranças nesse Título.

Requerimento sem n,", da Sr.a Cristina Tava.
res, "que requer prorrogacão da reunião". (488.a
votação) ~

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou colocar em votação, por decisão da Mesa, o requeri
mento de prerrogação da reunião; o outro não se pode
colocar em votação porque não há requerimento, tenho
que colocar em votação o requerimento de prorrogação da
reunião até o término de todas as preferências do Título.

Documento a que se refere o Senhor Presidente
Fernando Henrique Cardoso:

"Sr. Presidente:

Nos termos regimentais solicitamos a prorrogação dos
trabalhos da presente sessão até o término da votação de
todas as preferências das Lideranças neste título.

Brasília, 14 de novembro de 1987. - Cristina Tavares
- Luiz Inácio Lula da Silva - Beth Azize - Roberto Frei·
re - Luiz Salomão - Carlos Alberto Ca6 - Haroldo Lima.
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o SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Quantos
são?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
São muitas. Se quiserem ter uma idéia aproximada de
quantas são eu lhes darei a informação. (Pausa)

Existem 21 pedidos de preferência. Então, V. Ex.as vão
decidir agora se nós prosseguiremos até o término desses
21 pedidos ou se se mantém a hora regimental.

A votação será nominal, como diz o Regimento.
O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,

pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Pois não.
O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Entendo que é

difícil apreciar-se um pedido de prorrogação que não mar
Que o prazo dessa prorrogação. Toda e qualquer sessão
da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, Congresso
Nacional ou da Comissão de Sistematização tem que ser
objeto de um pedido concreto de prorrogação por tantas
horas, por uma hora, ou 30 minutos ou por 10 horas, lá
o que seja, mas tem que ter um prazo previsto.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, para corrtradítar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não. .

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, quando se fala em prorrogação da reunião é
obedecendo o que foi aprovado, como norma, de que ter
mina a reunião M- 24 horas. Porque o dia de hoje é para
votar o Título que está sob apreciação. Em ;primeiro
lugar, então, cabe votar a prorrogação, porque em tese
a prorrogação tem que ir até às 24 horas. Mas, Sr. Pre
sidente, poderíamos votar a prorogação permitindo que
alguns destaques ess-enciais fossem votados, porque se
trata de matéria importante.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Caxrdoso)
- V. Ex.a me permíta, Tenho sobre a mesa...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Só quero
observar que isso significa que vai ficar até às 24 horas-o

O sn. PRESIDENTE (Fe,rnoodo Henrique Cardoso)
- Tenho sobre a mesa um pedido, que vai entrar em
votação.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Eu
queria lembrar à Comissão que houve aqui, numa outra
reunião, uma prorrogação em que para os destaque soli
citados a Mesa até solicitou do Plená:rio que dispensasse
a discussão. Se por acaso o acordo pudesse ser esse, nós
votaríamos a proposta, mas não deixaríamos de votar
algo que foi solícítado como preferência.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Se o Plenário me permitir, vou colocar em votação, e
depois as Lideranças, com a lucidez que as caracterizam,
vão decidir a melhor maneira de encam.i!I1har a votação.
E a Mesa nessa matéria ficará à espera de alguma de
cisão das Lideranças.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONô - Sr.
Presidente, eu gostaria que V. Ex.a lesse o documento
que lhe foi entregue subscrito por 50 Constituintes.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oardosoj
_ Pois não, lerei: "Requeiro a V. Ex.a ... "

O BR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, já estou satisfeito. Trata-se, inequivocamente,
de um requerimento que foi entregue em primeiro lugar,
e como tal tem que ser votado em primeiro lugar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
_ Não, se tivesse sido entregue 'em primeiro lugar eu já

teria resolvido. Não veio em primeiro lugar. Em primeiro
lugar recebi outro documento. (Tumulto)

Vamos ser prátãeos. Se há 60 Srs. Constituintes que
não querem, S. Ex.as tomam a decisão. Aqui neste Con
gresso, por sorte, prevalece uma só regra: é a da maio
ria. Vamos verificar o que a maioria deseja. (Tumulto)

Se- V. Ex.as tomarem seus lugares, sentarem-se e
permrtírem que esta Previdência decida...

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - S1'. Pre
sidente, só para 'esclarecer que quem não quiser a pror
rogação da votação deverá votar não, porque o requeri
mento primeiro é o que assim solicita.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Agradeço a colaboração da Casa.

O Presidente se sente, realmente, hoje, muito con
-tente, com tanta ajuda para dirigir os trabalhos.

Tomefu seus lugar-es.
Os Srs. Constituintes Membros da Comissão de Sis

tematização que desejarem prorrogar a reunião dirão
"SIM"; aqueles que preferirem encerrar a reunião dirão
"NÃO".

Vai-se proceder à votação.

(Proce~-se à votação)
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Concluída a votação. Vejamos o resultado.
Votaram 60 Constituintes, foi o recorde da noite.
Votaram "SIM" 28 Constituinte "NÃO" 32.
Foi reíeítado, (Tumulto)

É maioria simples, Companheiros? Perdão, Vou ler
o Regimento.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Cla,ro
que é maioria simples, mas terá que ser feita a chamada
dos membros, Claro, não são apenas os -titulares, não.
Aqui não pode ser isso. Maioria simples, está certo, mas
tem que se atingir 47 votos. Enquanto não se atingir 47
votos, não. Assim não. Se se atingir 47, pode parar.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - V. Ex.a
tem toda razão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Que1'o esclarecer a V. Ex.as que o ruído não ajuda a
inteligência das coisas. A Mesa precisa tomar deliberação
que seja baseada 010 Regimento e no bom senso.

A Mesa vai resolver. Como não houve a votação de
todos os membros títulares, será feita ,a chamada da
queles que não estão presentes no painel eletrônico.

A maioria será simples. Mesmo que não se atinja o
quorum de 47, a maioria será simples.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presi
dente, qUeTO um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Os suplen
tes têm direito a voto?

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso)
- Nobre Constituinte, acabei de pedir que os suplentes
votem! ... Vejam como eu tenho razão: o ruído perturba,
se nós ficássemos mais tranqüilos iríamos- mais depressa.

Solicito ao Sr. SecretáTio que continue a ehamada,
(Prossegue a votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aintônio
Britto, Artur da Távola, Carlos Mosconi, Celso Dourado,
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Cristina; Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Hen
rique Cardoso, Fernando Lyra, Haroldo Sabóia, João
Herrmann Neto, José Freire, José Paulo Bisol, Nelson Jo
bim, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga,
Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna,
Aécio Neves, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Euclides
Scalco, José Costa, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Uldu
rico Pinto, Vicente Bogo, Vilson Souza, Alceni Guerra,
Antoníoearlos Mendes Thame, José Maurício, Carlos Al
berto Caó, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Luiz Inácio
Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo Lima,
Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram NÃO os seguin
tes SenhoTes Constituintes: Aluízio Campos, Bernardo
Cabral, Cid CaTVlalho, José Geraldo, José Richa, José
Ulisses de Oliveira, Mário Lima, Milton Reis, Nilson
Gibson, Raimundo Bezerra, Rodrigues palma, Theodoro
Mendes, Daso Coimbra, Délio Braz, José Tavares, Márcio
Braga, Marcos Lima, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Car
los Chiarelli, Christóvam Ohíaradía, Eraldo Tinoco, Fran
cisco Benjamim, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins,
José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís
Eduardo, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Pau
lo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Anníbal
Barcellos, Enoc Vieira;, Jonas Pínheíro, José Lourenço,
Antônio Carlos Konder Reis, DaJ.1cy Pozza, Gerson P€T€S,
Jarbas Passarínho, José Luiz Maia, Virgilio Távora, Gas
tone Righi, Ottomar Pinto, Adolfo Oliveira e Siqueira
Campos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 43
Constituintes; votaram NAo 49 Constituintes. Total: 92
votos. O Requerimento foi rejeitado.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem V. Ex.a a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - Sr. Pre
sidente, quero lamentar que, por medidas protelatórias,
durante três dias, uma parte significativa da Comissão
de Sistematização tenha deixado de votar, por uma opção
injustificável, dois Capitulas da maior importância: o da
Comunicação e o dos índios.

Quero lançar o meu protesto àqueles que votaram
contra a prorrogação, porque demonstraram um claro
descompromisso com o seu trabalho constitucional. (Pal
mas das galerias)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.as foram testemunhas de que o Presidente fez o que
pôde para votar mais depressa. Apelos incessantes, infe
lizmente, raramente foram atendidos por Constituintes de
quaisquer tendências. Quase todos preferiram falar do que
votar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, pela ordem. É necessário registrar duas coisas aqui.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não, tem V. Ex.a a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - E faço
questão de registrar. Primeiro: V. Ex.a, como Presidente
- e já existe precedente na Comissão de Sistematização
- poderia adiar por uma hora, independente de votar
requerimento.

Em segundo lugar, lamento o voto favorável à não
prorrogação do Sr. Constituinte Bernardo Cabral porque
foi um voto de manter o texto do jeito que ele estava. O
Sr. Relator Bernardo Cabral não podia dar esse voto e
quero registrar esse lamento aqui, porque significa a
manutenção do Substitutivo de S. Ex.a que poderia ter,
pelo menos, se abstido.

o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Quero dar um esclarecimento a V. Ex.a, Constituinte José
Genoino. Pela admiração que tenho por V. Ex.a, quero
dizer o seguinte: a Mesa não tinha condição de prorro
gar ex officio, porque recebeu requerimento de dois tipos,
sendo que o mais numeroso era para encerrar. Em segun
do lugar, a Mesa se reuniu para tomar a decisão, que não
foi minha, foi da Mesa, de que fosse regimental. Em ter
ceiro lugar, havia um precedente de que no fim do Capí
tulo da questão do Judiciário foi tomada a mesma decisão.

Estas foram as razões pelas quais não tomei a decisão
de modo próprio. V. Ex.as pediram, por iniciativa pró
pria, não a prorrogação por uma hora mas de todos os
capítulos. De modo que não aceito a observação.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Pois não.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sem que vá
nisso qualquer crítica à decisão de V. Ex.a, quero regis
trar e lamentar profundamente que, coincidentemente,
quando chegávamos no momento de votar o Capítulo da
Comunicação, com decisões da seriedade da questão das
concessões dos canais de televisão e de rádio, esta Casa,
por uma coincidência, exatamente neste momento, não
chega lá, e decide não continuar. É profundamente la
mentável e vergonhoso para a Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Ressalvo, novamente, que V. Ex.a não podia tomar a
decisão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O meu voto foi favorável para que prosseguíssemos os
nossos trabalhos.

A SRA. CONSTITUINTE ROSE DE, FREITAS - Sr.
Presidente, logo agora que os Constituintes desta Casa re
cebem cerca de 44% de reajuste de salário, depois de uma
longa briga, depois de uma longa exposição de trabalho,
depois de permanecermos meses aqui... Agora, quando
chega a hora de decidir aquilo que é de grande impor
tância para a Nação, resultou em briga que esta Casa
travou na Comissão de Comunicação, nós não votamos?!

Quero fazer um outro registro, Sr. Presidente: o Ca
pitulo dos índios - foram jogadas por terra todas as pre
tensões das comunidades indígenas - também nós não
chegamos.

O protesto que se lavra aqui não é apenas para dar
satisfação à opinião pública, mas é um protesto real de
quem plantou dia e noite o seu trabalho nesta Comissão,
para ver aprovado o texto na integra, com cada emenda,
com cada destaque pedido.

Quero dizer a V. Ex.a que já ocupei este microfone
algumas vezes, para dizer-lhe que é um dos que mais
admiro nesta Casa. Digo também que esta Casa não pode
continuar agindo desta maneira, quer dizer, com casuís
mos como norma permanente de suas atitudes políticas,
quando elas precisam ser mais sérias e mais eficazes.

Lamento pelos companheiros que saíram, mas nós
vamos continuar. (Palmas das galerias)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Estamos no fim da sessão, entendo a manifestação da
galeria e, até, se pudesse, estaria lá, batendo as mesmas
palmas, mas peço que não me obriguem a lhes pedir que
não o façam, porque o Regimento não permite.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, com toda a elegância, com todo o respeito que
me merece a eminente Constituinte Rose de Freitas e os
demais companheiros, S. Ex.as estão aqui fazendo um
papel deselegante e antídemocrátíco, Parece que não sa
bem perder. S. Ex.as perderam no voto. O democrata é
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aquele que sabe perder democraticamente. Eu pediria aos
colegas que não trouxessem este tema, de que fomos au
mentados 47%. A Constituinte, amanhã, vai receber os
47%. S. Ex.a não vai deixar lá fora na tesouraria; vai
receber conosco. E aqui ninguém praticou nenhum ato
imoral e nem deselegante; praticamos um ato democráti
co, sob o rigor do Regimento e da Presidência de V. Ex.a
Um outro ponto que eu queria deixar bem claro é que w
mos ainda a etapa final da Assembléia Nacional Consti
tuinte, onde o Plenário, aí sim, vai dizer se é a favor ou
não do que está no relatório. Aí, teremos, ainda, também,
tempo para votar e para discutir; não está nada perdido.
Se alguma coisa foi votada errada, podemos corrigir no
Plenário. Agora, dizer também que o Relator Bernardo
Cabral não poderia votar é cercear o direito de S. Ex.a.
S. Ex.a é um Parlamentar e tem que votar. Não pode ha
ver censura sobre isto. Portanto, eu queria deixar essas
considerações, com todo o respeito que me merecem os
colegas, porque é deselegante fazer críticas à Mesa, aos
colegas, porque votaram democraticamente por uma outra
posição. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Tem a palavra o Constituinte Nelson Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, uma pequena observação para os técnicos da
computação. É que votei sim e aparece o voto, mas não
aparece o nome. Está na terceira 'coluna, ao lado do
Constituinte Plínio Arruda Sampaio. Tem que se verifi
car esse problema, porque há o voto, ele foi computado
como sim, mas o nome não apareceu.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não, está computado o voto de V. Ex.a eletronica
mente.

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente...

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Um momento, Sra. Constituinte, primeiro o Constituinw
Itamar Franco e, depois, V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ITAMAR FRANCO - Sr. Pre
sidente, o que se está lamentando - o Constituinte Ger
son Peres parece que se confunde - é exatamente não
termos votado os Capítulos da Comunicação, do Meio Am
biente, em que estudaríamos o problema da energia nu
clear em relação ao meio ambiente, o problema da família,
da criança, do adolescente, do idoso e dos índios. E o que
é mais grave, Sr. Presidente, nós que, por exemplo, não
fazemos parte da Comissão de Sistematização, se, amanhã,
este Regimento for alterado, permitindo apenas que os
Srs. Constituintes apresentem duas ou três emendas, como
ficaremos, Sr. Presidente?

Aqui também, portanto, respeitosamente a V. Ex.a, o
nosso protesto que não tenhamos chegado ao fim desses
capítulos.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não, registro o protesto de V. Ex.a

Com a palavra a Constituinte Cristina Tavares.
A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.

Presidente, eu queria registrar os extraordinários avanços
que esta comissão teve, hoje, no Capítulo da Educação.
Eu queria registrar o avanço significativo que tivemos ao
votar o Capítulo da Ciência e Tecnologia. Mas eu gostaria
de registrar também, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Consti
tuintes, que, pela terceira vez, não conseguimos votar o
Capítulo das Comunicações. Foi tumultuado na subco
missão; foi tumultuado na Comissão; e, agora, novamente,
lamento que os membros da Comissão de Sistematização

não tenham dado oportunidade para vencermos ou per
dermos, no voto, aqui, na Comissão de Sistematização.
Foi a terceira vez que não conseguimos votar.

Quero registrar, Sr. Presidente, que havia um acordo
entre lideranças e entre membros desta comissão, inde
pendente de partidos e de ideologias, para o monopólio
estatal das telecomunicações.

Esta, Sr. Presidente, é uma das reivindicações mais
caras, mais desejadas e mais importantes deste País. Que
ro agradecer a colaboração dos engenheiros, dos técnicos,
dos trabalhadores, dos colaboradores da Telebrás, da
Embratel, que aqui estiveram, que aqui se esforçaram
e fizeram um acordo para que pudéssemos votar o mono
pólio estatal das comunicações.

Tenho a certeza de que ganharemos no Plenário da
Assembléia Nacional Constituinte.

Muito obrigada!

(Manifestação nas galerias)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou reiterar meu apelo à galeria. É desagradável, espe
cialmente porque meu coração está com a Constítuínte
Cristina Tavares, eu ter que admoestá-los, mas tenho que
fazer. O Regimento não permite manifestação. Poupem
me de admoestá-los.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEmO - Sr.
Presidente, como V. Ex.a verificará no quadro, eu sou
companheiro do Constituinte Nelson Jobim. Mas, se V. Ex.a
verificar, verá que aquela "caixeta" está defeituosa. O meu
voto não figurou, embora eu tivesse sido um dos que
encaminharam pelas bancadas, pedindo que apoiassem a
prorrogação. Votei pela prorrogação, mas infelizmente
meu voto não figurou. Quero afirmar a V: Ex.a, e estã~
os ~olegas todos aqui de testemunhas, que fui um dos que
mais trabalhou no sentido de que a sessão fosse prorroga
da. Isso mesmo tive oportunidade de dizer a V. Ex.a, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Eu mesmo sou testemunha disso, Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN - Sr
Presidente, pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Pois não, Constituinte Fábio Feldmann.

O SR. CONSTITUINTE FÁBIO FELDMANN - Eu gos
taria de registrar o seguinte: quando houve a discussão
do Capítulo da Competência da União fui tentar enca
minhar a questão nuclear e não me foi permitido dízen
do-me que não era o local apropriado. Agora qu~do se
vai discutir o capitulo do Meio Ambiente e Questão Nu
clear, ela fica prejudicada. Eu gostaria de registrar esse
fato, lembrando que houve uma emenda popular com 62
mil assinaturas. Então, à medida em que se desrespeita
~ão ~e leva ~m consideração uma emenda popular no subs~
tIt~tlVO, teria que se dar, pelo menos, a oportunidade de
registrar esse fato. Em segundo lugar, com relação aos
índios, nós temos o mesmo problema. Houve um sem
número de. emendas populares, protegendo os índios, já
que o Oapífulo dos índios é uma das coisas mais retró
gradas no substitutivo do Constituinte Bernardo Cabral.

Portanto, eu gostaria de encaminhar à Mesa uma mo
ção da Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro com a
8:ssin...atura de, pe~o ~enos, 30 deputados, pedindo ~ modí
tícação do Bubstítutívo do Constituinte Bernardo Cabral
inclusive para res~abelecer ?S direitos dos índios, e qu~
eu gostaria que fícasse registrado nos Anais da Consti
tuinte.
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Pois não, eu recebo o requerimento de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAó
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. .

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Tem a palavra o nobre Constituinte Carlos Alberto Caó.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS ALBERTO CAõ 
Sr. Presidente, de forma muito breve e objetiva, gostaría
mos de nos incorporar às manifestações de inconformismo
aqui feitas, em face da não discussão de capítulos de ex
trema importância para a prática democrática em nosso
País. Realmente, algo de estranho, muito estranho, ronda
essa questão das Comunicações. Assiste total razão à Co~s
tituinte Cristina Tavares, quando afirma que, pela terceira
vez, nós somos, por algum fato imprevisto, por alguma
coisa nebulosa impedidos de discutir o problema da co
municação e, 'sobretudo, do monopólio das tolecomuní
eações, que envolve questões de segurança e soberanía
nacional.

Era isso o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Pois não.

Antes de encerrar a sessão, quero deixar bem claro
que os registros aqui feitos, ~e eu não estives31e n~ Pr~
sídêncía, estaria aí fazendo. FIZ o que pude, nao so hoje,
mas nesses dias todos, para que a votação se acelerasse.
Infelizmente muitas vezes, os meus apelos reiterados
podem parecer até uma vontade de impor uma decis~o
autoritária. Pedi inúmeras vezes que não houvesse dOIS
oradores de cada lado, em muitas matérias de ampla
compreensão, em que não havia nenhuma necessidade de
reiteração do argumento. Infelizmente, o processo legis
lativo é assim mesmo. Quero dizer também a V. Ex.a,
Deputado Carlos Alberto Caó que o que conta aqui é a von
tade da maioria. Foi a maioria que decidiu assim: contra o
meu ponto de vista, contra o ponto de vista de V. Ex.a• mas
foi a vontade da Maioria. Não houve qualquer outra força.
Deixo bem claro, aqui, que a Mesa só não prorrogou de
oficio, porque não pode, porque é fim de capítulo e, no
fim de capítulo, não cabe à Mesa prorrogar a sessão de
ofício, senão quando há um requerimento; e houve. O
requerimento foi submetido e não foi acolhido. Eu também
lamento que nós não tenhamos podido chegar, ao final
dessa sessão, com todo nosso trabalho aprovado. Mas não
posso fazer mais, senão me curvar à vontade da maioria,
mesmo quando essa Maioria não seí a aquela da minha
opção.

As preferências, amanhã, terão meia hora, anterior
mente à reunião, de 8 horas e 30 minutos às 9 horas, para
serem apresentadas.

lU - SUSPENSÃO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- A Presidência vai suspender os trabalhos, convocando
os Senhores Constituintes para a continuação da presente
reunião, amanhã, 15-11-87, às 9:00 horas.

Está suspensa a reunião.
(Suspende-se a reunião às 20 horas e 50 minutos)

EM 15 DE NOVEMBRO DE 1987 (1)

Presidência dos Srs.: Aluízio Campos, Primeiro-Vice
Presidente; Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Pre
sidente e Monso Arinos, Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Havendo nú

mero regimental, declaro reaberta a reunião.

As 09:46 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Adhemar de Barros

Filho, Adolfo Oliveira, Afonso Arinos, Alceni Guerra, Al
fredo Campos, Almir Gabriel, Aloysio Chaves, Aluízio Cam
pos, Amaury Müller, Antônio Britto, Antônio Farias, An
tônio Carlos Konder Reis, Antoniocarlos Mendes Thame,
Arnaldo Prieto, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Bran
dão Monteiro, Carlos Chiarelli, Carlos Mosconi, Carlos
Sant'Anna, ,Celso Dourado, Christóvam Chiaradia, Cid Car
valho, Cristina Tavares, Darcy Pozza, Egidio Ferreira Li
ma, Eraldo Tinoco, Fernando Bezerra Coelho, Fernando
Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra,
Francisco Benjamim, Francisco Dornelles, Francisco Pin
to, Francisco Rossi, Gastone Righi, Gerson Peres, Gilson
Machado, Haroldo Lima, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro,
Inocêncio Oliveira, Jamil Haddad, Jarbas Passarinho, João
Calmon, João Herrmann, Joaquim Bevilácqua, José Fo
gaça, José Freire, José Geraldo, José Ignácio Ferreira,
José Jorge, José Lins, José Luiz Maia, José Maurício, José
Paulo Bisol, José Richa, José Santana de Vasconcellos,
José Serra, José Thomaz Nonô, José Ulísses de Oliveira,
Luiz Eduardo, Luiz Inácio Lula da Silva, Lysâneas Ma
ciel, Manoel Moreira, Marcondes Gadelha, Mário Assad,
Mário Lima, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jobim,
Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Oscar Corrêa, Osval
do Coelho, Paulo Pimentel, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Plínio Arruda Sampaio, Raimundo Bezerra, Re
nato Vianna, Ricardo Fiúza, Roberto Freire, Rodrigues
Palma, Sandra Cavalcanti, Severo Gomes Sigmaringa
Seixas, Siqueira Campos, Theodoro Mendes, Virgildásio
de Senna, Virgílio Távora, Vivaldo Barbosa, Wilson Mar
tins, Adylson Motta. Aécio Neves, Afif Domingos, Alba
no Franco. Aldo Arantes, Anníbal Barcellos, Beth Azize,
Bocayuva Cunha, Bonifácio de Andrada, Chagas Rodrigues,
Daso Coimbra, Délio Braz, Enoc Vieira, Euclides Scalco,
Fernando Santana, Furtado Leite, Floriceno Paixão, João
Agripino, João Menezes, João Natal, Jofran Frejat, Jonas
Pinheiro, Jorge Hage, José Carlos Grecco, José Costa, José
Dutra, José Fernandes, José Genoíno, José Lourenço, José
Maranhão, José Tavares, José Tinoco, Luiz Salomão, Már
cio Braga, Marcos Lima, Mário Covas, Michel Temer, Miro
Teixeira, Mozarildo Cavalcanti, Nelson Wedekín, Octávio
Elísio, Ottomar Pinto, Paes Landim, Ricardo Izar, Roberto
Balestra, Roberto Brant, Rose de Freitas, Simão Sessim,
Sólon Borges dos IReis, Sotero Cunha, Uldurico Pinto, Val
mir Campelo, Vi,cente Bogo, Victor Faccioni, Vilson Souza,
Ziza Valadares Estiveram presentes ainda os seguintes
Senhores Constituintes não membros: Chico Humberto,
Florestan Fernandes, Paulo Delgado. Deixaram de compa
recer os seguintes Senhores Constituintes: Edme Tavares,
Oswaldo Lima Filho e Prisco Viana.

11 - EXPEDmNTE

Do Sr. Líder do PDC:

Brasília, 15 de novembro de 1987
Sr. Presidente da Comissão de Sistematização.

Na condição de Líder do Partido Democrata Cristão
- PDC, na Constituinte indico o Constituinte Roberto Ba
lestra como Suplente para participar nas sessões perti
nentes às Disposições Transitórias. - Constituinte Mauro
Borges Teixeira, Lider do PDC na Assembléia Nacional
Constituinte.

Senhor Presidente:

Gerson Peres, Deputado Constituinte, respeitosamente,
expõe e requer:

I

Na sessão da tarde do dia 15 de novembro, na Comis
são de Sistematização, presidida pelo Deputado Brandão
Monteiro, do PDT, o Deputado José Genoíno, do PT, cedeu
seu lugar de inscrição para falar, a favor da Emenda
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n. O 30803, do Deputado Bocayuva cunha, do PDT, à Depu
tada Sandra Cavalcanti, do PFL. Esta ocupou o tempo da
inscrição, e, por equívoco ou não, deteve seus argumentos
no tema de emenda semelhante e o Sr. Presidente da ses
são não a advertiu, a deixou pronunciar-se até esgotar-se
todo o tempo. O Deputado Genoíno, em seguida, reclamou
pleiteando falar, em face da Deputada Sandra Cavalcanti
ter ocupado o seu (dele) tempo sem defender a emenda. O
Sr. Brandão Monteiro, após ouvir meu "contraditório" re
solveu deferir a citada reclamação, concedendo a palavra
ao reclamante.

Ir

Pela norma adotada, na Comissão, dois (2) oradores
falam a favor e dois (2) contra, em tempo improrrogável
de cinco (5) minutos, julgo ter o Sr. Presidente infringido
a norma e, por isso mesmo, recorro, nos termos regimen
tais, à Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, para
que defina se é permitido um terceiro orador falar contra
ou a favor quando um deles, por equívoco ou não, utilizou
o tempo regimental e argumentar fora da emenda ou te
ma em debate.

Termo em que

P. deferimento.
Sala das Sessões, 15 de novembro de 1987, - Consti

tuinte Gerson Peres.

Nos termos do que prescreve o art. 13 ~ 3.0 o Recurso
n.O 5 preenche os requisitos legais indispensáveis para sua
admissibilidade, posto que, não possui apoiamento.

Por estas razões o indefiro; não dando o seguimen
to prescrito no § 3.0 do mesmo artigo. Ciente o interessa
do. Arquive-se. - Brandão Monteiro, - Presidente em
exercício.

m - COMUNICAÇõES

Do Sr. Cunha Bueno:

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Pela ordem,
tem a palavra o Constituinte Cunha Bueno.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Pre
sidente, hoje é uma data histórica, 15 de novembro, em
que se comemora a Proclamação da República. E a As
sembléia Nacional Constituinte não poderia deixar de re
gistrar este acontecimento. Entretanto, entendo que a
melhor forma de lembrarmos a data é através da refle
xão, pois vejo com pesar que, após 98 anos de República,
discutimos, ainda hoje, entre outras coisas, o tempo de
duração do mandato do Presidente da República - para
não falar do sistema de governo etc.

Para que fique registrado em nossos Anais, Sr. Presi
dente, leio este convite à reflexão, hoje publicado nos
principais jornais do País:

"15 DE NOVEMBRO: O QUE VOCli: ESTA
COMEMORANDO NESTA DATA?

12 Estados de sítio
17 Atos institucionais

6 Dissoluções do Congresso
19 Rebeliões militares

2 Renúncias presidenciais
3 Presidentes impedidos de tomar posse

4 Presidentes depostos
6 Constituições diferentes

2 Longos períodos ditatoriais
9 Governos autoritários

Um sem-número de cassações, banimentos, exílios, ín
tervenções nos sindicatos e universidades, censura à im
prensa, etc.

Nos últimos 61 anos, somente um Presidente civil,
Juscelino Kubitschek, terminou o mandato.

O golpe militar de 15 de novembro de 1889 instituiu
o regime republicano sem qualquer consulta à Nação.

Deu no que deu.
Exija o seu direito de opinar, através de plebiscito,

sobre um sistema de governo que representa um seguro
contra golpes, renúncias, instabilidade política e econômica.

Parlamentarismo Monárquico: o regime de governo
dos países mais avançados do mundo: Holanda,
Bélgica, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Japão,

Canadá, Nova Zelândia, Suécia, Austrália
e mais recentemente a Espanha

Instituto Brasileiro de Estudos Monárquicos do
RS - IBEM."

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Fica regis
trado o pronunciamento de V. Ex.a

IV - ORDEl\'[ DO DIA

VOTAÇSO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO
TíTULO IX (Início)

Destaque n. O 0001-87 - Emenda n.? ES
20793-8, do Sr. Siqueira Campos, "que substitui

art. 6.°, Título X do Substitutivo n.? 1 (Título IX
do Substitutivo n.> 2)". (489.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vamos
iniciar a votação do Título IX - Disposições Transitória.'!.

Em primeiro lugar, por acordo de Lideranças, vamos
votar o pedido de preferência para o Destaque n.? 0001.
Trata-se- do primeiro destaque apresentado em relação
ao projeto, sendo de autoria dos Constituintes Siqueira
Campos e José Freire, ambos do Estado de Goiás, relativo
à preferência para criação do Estado do Tocantins.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo com a
preferência, mantenham-se como se encontram. (Pausa)
Aprovada a preferência.

Passaremos agora à votação do Destaque n.O 0001, co
locado em prtmefro lugar em virtude de acordo de lide
ranças. Com a palavra, pela ordem, o Sr. Constituinte José
Freire.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - Sr. Presi
dente, esclarecemos ao Plenário que apresentamos a Emen
da n. O 30840/8, que tem dois destaques com a mesma re
dação, um requerido por mim e outro pelo ilustre Cons
tituinte Siqueira Campos, Líder do PDC. Houve um en
tendimento entre o orador e o Líder do PDC no sentido
da co-autoria e para que figurasse apenas a Emenda de
n.o 0001, com o que o Sr. Relator, Constituinte Bernardo
Cabral, após ouvir os dois Parlamentares, concordou ple
namente. Fizemos uma nova redação, retirando parte do
destaque do ilustre Constituinte Siqueira Campos e par
te do destaque de minha autoria.

Gostaria Sr. Presidente, após ouvirmos os oradores
inscritos, que V. Ex.a desse a palavra ao ilustre Relator
Bernardo Cabral, para saber se S. Ex.a está de pleno acordo
com o que acabo de dizer.

Quero ainda dizer a V. Ex.a que mantive entendimento
com o Constituinte Siqueira Campos, apesar de inscrito
para encaminhar o destaque ora em votação, para ceder
meu lugar ao ilustre Constituinte por Mato Grosso, Sena
dor Wilson Martins, pois S. Ex.a comunga dos ideais do
povo do Tocantins. Também o ilustre Constituinte por
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Minas Gerais, Deputado Bonifácio de Andrada, defenderá
nosso destaque, pois o Regimento não permite que quatro
oradores encaminhem a votação do mesmo requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a será
atendido.

Os co-autores da emenda, Constituintes José Freire
e Siqueira Campos, indicam para encaminhar favoravel
mente a proposta de criação do Estado do Tocantins os
Constituintes Wilson Martins e Bonifácio de Andrada.

9 SR. CONSTITUINTE SIQUEffiA CAMPOS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

~ SR. OO~STITUINTE SIQUEIRA CAi\1POS - Sr.
Pr~sIdente! que:ro ap~nas .confirmar o que disse o Oonstí
tumte J08'e FreIre. Nos dOIS estamos irmanados nesta luta.
Esta emenda não é minha, nem dele, é de todos os Cons
tituintes, é da Assembléia Legislativa, é dos Deputados
Federais por Goiás, é da bancada do Governo .e de todo
o povo goiano.

Portanto, os Constituintes Wilson Martins e Bonifácio
de Andrada falarão por nós e pelo povo goiano.

O SR PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Constituinte Wilson Martins, para encaminha
mento a favor.

O SR. CONSTITUINTE WILSON MARTINS - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, reunidos nesta Comissão e
em Assembléia Nacional Constituinte para estudar .e apro
var as grandes reformas de que necessita este País, eu
deveria dizer que nenhuma delas sobreleva em importân
cia a reforma territorial. Nestas condições, honrado com
a designação para ocupar esta tribuna em nome do E'3
tado de Goiás e do futuro Estado do Tocantins (Palmas)
pela nobre bancada goiana, tenho apenas um mérito, qual
seja, o de ter sido o primeiro Governador eleito do Estado
de Mato Grosso do Sul.

'Falo, portanto, aqui, não apenas inspirado nas licões
de Antônio Carlos e de José Bonifácio, na primeira Oons
títuínte brasileira, em 1823, mas ressoam em meus ouvidos
as líções dos grandes estadistas. deste Pais de todos que
sentiram a permanente necessídade de modificarmos o
mapa do Brasil, até hoje baseado na divisão feita de acor
do com as capitanias hereditárias.

Esta.: causa. ~' realmepte, das que mais empolgam a
população brasíleíra, O ESbado de Goiás, srs. Constituintes
há. 108 anos luta pelo seu desmembramento, de tal ma~
nel~a que possa ~er formado o Estado do Tocantins. O
projeto de leí criando o Estado do Tocantins, por duas
vezes aprovado pelo povo - pela Assembléia Legfslatíva
e pelo Congresso Nacional - foi levado ao Presidente da
República, que o vetou duas vezes consecutivas. Hoje cabe
soberanamente ao Congresso Constituinte aprovar à cria
ção dessa nova unidade federativa, o Estado do Tocantins
plenamente viável, com 60 Municípios, com uma produçã~
de dois milhões e meio de toneladas de grãos com uma
área territorial de 286 mil km2, com umà população de
1,3 milhão de habitantes, localizando-se na Amazônia
Legal, a partir do Paralelo 13. Vamos desmembrar, na
Assembléia, um Estado gigante - e o era também o Es
tado de Mato Grosso - mas um gigante inerte. Fizemos
de Mato Grosso dois Estados pujantes para a Pátria bra
sileira, plenamente víáveís e que resolvem seus problemas
de educação, de comunicação, de saúde, de transporte,
econômicos e sociais. Vamos fazer o mesmo em relação a
Goiás. dotando a parte norte, e não somente a parte sul,
de todos Os melhoramentos e investimentos de que aque
la região necessita.

Vivemos no Brasil uma nova época. É preciso proce
der à redistribuição territorial do Brasil e, com ela, per-

mitir a exístêncía de Estados menores, mas prósperos.
Temos de fazer também a redistribuição das grandes. pro
príedades deste País. A maneira de fazê-lo é justamente
esta, criando novos Estados.

Concito, portanto, os nobres Constituint-es a apoiarem
o De~taque n.o 001, fundido ao Destaque n.o 4:752, de
aut?I1a dos nobres Constituintes Siqueira Campos e José
Fr'elre, ambos paladinos desta causa, e aprovarem aqui
na Comissão de Sistematizacão, uma das reforma~ fun~
darnentaís deste País, justamente a modificação territorial
do nosso Estado. (Palmas)

O .SR a;:'RESIDENTE (Aluízio Campos) - Não 11á ora
dores Inscritos para encaminhamento contrário.

Concedo a palavra ao Constituinte Bonifácio de An
drada, para encaminhamento a favor.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - Sr. Presí
dente, com a permissão do orador, quero fazer um apelo
a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FREIRE - Sr. Presi
dente, as caravanas vindas do norte e nordeste de Goiás
estão na rampa principal, sem conseguirem acesso ao in
terior do Congresso Nacional. Gostaria que V. Ex.a, por
gentileza, liberasse a entrada dessas pessoas, para que
elas pudessem chegar às galerias e assistir à votacão do
destaque sobre a criação do Estado do Tocantins~

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Nobre Oons
títuínte, a Mesa ontem decidiu que, a partir de hoje nos
debates sobre o título "Disposições 'I'ransitórfas" só'será
permitido o acesso às galerias mediante senhas 'ditribuí
das pela ~ec:.etaria. Deculpe-rne V. Ex.a, mas não posso
dar autorízação, porque essa foi uma decisão da Mesa.

Concedo a palavra ao Constituinte Bonifácio de An
drada.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA 
Sr. presidente, Srs. Constituintes, nesta reunião direta ou
indiretamente, já se ouviram as palavras do nobre Sena
dor Wilson Martins, esse valoroso representante do povo
brasileiro, e dos Deputados José Freire e Siqueira Campos,
que, desde os primórdios da legislatura passada, vêm pug
nando por este grande objetivo, a criação do Estado do
Tocantins.

Desde a primeira hora, Sr. Presidente, somos daqueles
que se colocam a favor desta medida, como imperativo
patriótico e cívico. O Brasil - e esta é a lição dos' nossos
maiores -, desde os tempos da fundação da nacionali
dade, precisa levar o poder político para o interior de seu
grande território e permitir que suas populações, geral
mente abandonadas e desprotegidas em suas glebas, te
nham o benefício dos serviços .públicos e a presença de
agentes administrativos que possam atendê-las nas suas
reivindicações a fim de que, de fato, possam elas experi
mentar o grande surto de desenvolvimento que espera o
interior brasileiro.

Mas não é só a presença dos serviços públicos o que
se exige no interior do País, com as decisões políticas
perto do povo, para solução de seus principais problemas.
O Brasil é, sobretudo, um grande território continental,
em que imensos espaços interioranos precisam ser ocupa
dos pelo homem brasileiro, para não ficarem sujeitos às
grandes pressões dos condicionamentos internacionais.
Precisamos ocupar o solo brasíleíro, o território pátrio.
Precisamos, de fato, levar o desenvolvimento e o progresso
às populações interioranas, fazer o Brasil crescer. Preci
samos fazer com que as populações, espalhadas e esque
cidas por esse ímenso território, tenham respaldo, nas suas
esperanças e nas suas aspirações, para a grande marcha
na direção do progresso, no futuro.
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As reivindicações em favor da criação de outras uni
dades federadas e de novos territórios fundamentam-se
em técnicas governatívas, que não podemos esquecer e
de que nos deveríamos valer, de forma eficiente, nesta
hora em que fazemos uma nova Constituição para o
Brasil. O Estado do Tocantins é uma aspiração nacional
de velhos tempos, não só destoe século como do século
passado. Esta Comissão não pode, neste instante, esquecer
seus grandes imperativos e suas grandes razões patrióti
cas, em favor do progresso do BrasiL

Sr. Presidente, acredito que a obstinação da repre
sentação política do Estado de Goiás, apoiada por re
presentantes de outras unidades federadas, há de ter res
sonância nesta Assembléia, para que possamos, de fato.
aprovar a criação do Estado do Tocantins e de outros
novos Estados. Que o mapa do Brasil seja engrandecido
com novas fronteiras e limitações e que de fato sejam
alavancas do bem-estar das populações interioranas. O
Brasil é uma vocação continental e, como tal, há de se
estruturar em termos continentais. Daí a necessidade d~
serem criados mais governos, capazes de responder às
grandes expectativas e exigências do nosso povo.

Sr. presidente, no princípio deste século - e mesmo
no século passado - o problema da redívísão territorial
do Brasil não foi tratado como deveria ser e como dese
javam os fundadores da nacionalidade, na pr~eira As
sembléia Nacional Constituinte. Reunidos no RlO de Ja
neiro, os representantes do povo brasileiro queriam dividir
este País em unidades bem menores do que esses vastos
Estados que hoje compõem a geografia brasileira. Es~á na
hora de atendermos ao chamamento d.as nossas c!n~ens,
aos anseios da primeira Assembléia NaCIOnal oonstrtuínte.

E é evocando aqueles grandes homens que desenhayam
o Brasil no primeiro momento, ou que tentaram faze-lo,
e a lembranca daqueles grandes patriotas que compuseram
a primeira ·Constituinte, que termino minha~ pa~avras,
trazendo nossa mensagem em f,avor da gente mtenorana
brasileira, em favor da criação de novos Est.a~osl sobre
tudo o de Tocantins, que tem todas as c~ndiçoe:; de se~
uma fulgurante unidade federada do Brasil. (MUlto bem.
Palmas)

O SR. PRESIDENTE {Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Relator, Constituinte Bernardo CabraL

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - ~r. pr~sident~,
srs. Constituintes, os eminentes colega,:; Jose FreIre e SI
queira Campos acabam de. ~ar à ~!3'çao ut;!. exemplo d?
que deve ser uma composiçao política. POhtlCOS de POSI
ções contrárias, ambos marcaram sua ~~ta em. campos
opostos: e, hoje, o que acabamos de VerlflCa;r foi que ?S
dois se uniram por uma luta comum. E .fIzeram mais:
resolveram numa atitude de grandeza, designar os Cons
tituintes Wilson Martins e Bonifácio de Andrada para de
fenderem o destaque de autoria de toda a bancada do
Estado de Goiás. Isso já revela à Nação que o Estado
do Tocantins há de ser fundado sob o signo da aliança,
da paz, da concórdia e da união.

Por tudo isso, Sr. Presidente, opino pelo acolhimento
da emenda. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - .Sr.
Presidente ilustres membros da Comissão de SistematIza
ção, saúd~, com alegria e muita emoção, os car~vaneir?s
da liberdade, homens e mulheres nortenses, que vem aSSIS
tir a este grande momento da história do nosso povo, quan
do entra em votação o destaque da emenda que cria o
Estado do Tocantins.

Saúdo, especialmente, os Deputados Estaduais João Ri
beiro, Hagahús Araújo, Totó Cavalcante, José Edmar Britto
Miranda, João Cruz e Edmundo Galdino.

Saúdo o Comitê Pró-Estado do Tocantins, seu Presi
dente Darcy Martins Coelho, seu Diretor Adão Bonfim Be
zerra e todos os seus integrantes.

Saúdo a valorosa Conorte, seu Presidente de Honra,
José Maia Leite, seu Presidente, José Carlos Leitão, e to
dos os seus demais integrantes.

Saúdo o Secretário do Interior de Goiás, Dr, Valterli
Guedes, representante do Governador do Estado de Goiás,
Henrique Santillo, e outros secretários de Estado, bem
como os presidentes dos partidos políticos goianos 
PMDB, PDC e PFL.

Saúdo, finalmente, os prefeitos, vice-prefeitos, verea
dores, líderes políticos, dirigentes classistas e representan
tes de todos os segmentos sociais do emergente Estado
do Tocantins.

Destaco, ainda, revelando a gratidão do povo nortense,
a manifestação que agora nos chega - e é mais uma, a
décima - da Assembléia Legislativa do Estado de Goiás,
favorável à criação do Estado do Tocantins, e que fica
inserida neste pronunciamento.

Os luminosos caminhos da democracia nos ensejam,
aqui e agora, a criação do Estado do Tocantins. Tenho
fé em Deus e confiança nos meus eminentes pares da
Comissão de Sistematização e da Constituinte, eis que o
Estado do Tocantins é sonho longamente acalentado, em
meio a muitos sofrimentos e tristezas, mas também a al
gumas alegrias.

Sr. Presidente, eminentes colegas, prezados nortenses
das galerias, dominado pela ansiedade e pela mais forte
emoção, não tenho, neste momento, condições de falar de
improviso. Mesmo para escrever este texto, tive imensa
dificuldade. Mas gostaria de ressaltar alguns dados para
melhor encaminhamento da matéria.

Segundo o IBGE, somos 141. 302.000 brasileiros. O
crescimento da população, pela falta de providências da
classe dominante, fez surgir legiões de rotos e famintos,
que perambulam de um para outro lado do País, sem rumo
e sem destino a não ser para as favelas das cidades grandes.

A criação do Estado do Tocantins, portanto, engloban
do o norte-nordeste goiano, área situada entre o Nordeste
brasileiro e a Amazônia, representará importante iniciativa
para amenizar o grave problema das endomigrações. A or
ganização racional dos espaços do Centro-Oeste e da Ama
zônia, para fazer face ao crescimento da população brasi
leira, evitará a implosão das grandes metrópoles, os vazios
demográficos e os vácuos de poder. E essa experiência pode
ser feita com o surgimento do Estado do Tocantins, por
ser uma questão amplamente decidida com o apoio unâ
nime do povo, do Governo, da Assembléia Legislativa e da
bancada federal de Goiás. O Congresso Nacional já apro
vou, por duas vezes, a criação do Estado do Tocantins.
Agora, pela terceira vez, tendo sido aprovada pelo Senado,
está em tramitação na Câmara dos Deputados.

O novo Estado terá amplas condições de auto-susten
tação. Ali se produzem, por ano, 2,5 milhões de toneladas
de grãos e 1 milhão de bois gordos, sendo que o rebanho
bovino ultrapassa 6,5 milhões de reses. Ademais, a área do
futuro Estado do Tocantins, com belas e ricas planícies,
entrecortadas de cursos perenes de águas límpidas e com
cordilheiras que guardam grandes jazimentos minerais,
conta com riquezas incalculáveis. Tocantins terá uma área
total de 286.706 km2, uma população com cerca de 1. 200.000
habitantes e 60 municípios - outros vinte estão sendo
criados agora.

Ao trazer essas informações, permito-me pedir o voto
e o apoio deste Plenário da Comissão de Sistematização
para a vitória que o povo nortense de Goiás persegue há
178 anos, com o apoio de todo povo goiano.

A criação do Estado do Tocantins somente veio para
a Constituição em face dos dois vetos presidenciais, des
considerado que foi o compromisso público do Presidente
Tancredo Neves.
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Hoje, portanto, é dia de muita alegria, de festa, de
descarregar emoções. Até aqui, quanta coisa passou e o
quanto sofremos: o abandono, quase completo, da mulher,
dos filhos e, agora, dos netos.

Hoje vejo minha mulher, como eu, envelhecida e al
quebrada, meus filhos adultos, mas sem a necessária as
sistência paterna para se introduzirem, com a segurança
mínima indispensável, nas atividades econômicas e pros
seguirem a vida com alguma possibilidade de sucesso.
Meus netos vão crescendo sem conhecerem os afagos, os
carinhos e mesmo as atenções do avô.

Ao me dar conta de tudo isso - a mulher envelhecida
e alquebrada, os filhos e, agora, os netos abandonados, a
não-satisfação da quase totalidade dos meus gostos pes
soais, numa doação constante, permanente e quase sem
fim, com o coração explodindo pelas emoções que me as
saltam, pergunto: Compensou?

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, não pretendo cons
trangê-los, muito menos influir na decisão sempre sábia
de V. Ex.as Quem sou eu, o mais modesto dos integrantes
desta Assembléia, para fazê-lo? Mas, por saber que a cria
ção do Estado do Tocantins não é projeto pessoal, de opor
tunismo político, nem pleito sem apoio popular, recente
e sem a necessária fundamentação, carrego no peito a con
vicção do apoio, da aprovação de meus colegas àquilo que
me envolve, me arrebata e me tem levado aos maiores
sacrifícios, mas que também, é verdade, me tem trazido
as maiores alegrias e as melhores emoções.

Sim, creio na concretização do mais antigo, belo e
acalentado sonho da altiva gente morena, que tenho a
honra de representar. E, por antever a vitória, também
estou a ver surgir ali das galerias, do meio da multidão
de nortenses, um vulto magnífico de mulher, bela, meiga,
mas decidida, com os "meninos". filhos e netos, a ro
deá-la, todos a dizer, a mim e aos que comigo lutam:
"Compensou: estamos felizes!"

Esta mulher, a mesma que me acompanha há 38 anos,
é D.a - Aureny.

Meus nobres pares, não terei qualquer observação res
tritiva a fazer aos ilustres colegas que não queiram ou não
possam votar a favor da criação do Estado do Tocantins.
Jamais procuraria obter voto pelo constrangimento de um
colega, de um amigo. Peço, no entanto, que ajudem a Ií
bertar da pobreza, da injustiça, do abandono e da fome
os nobres e generosos homens e mulheres que habitam
as belas paragens do Tocantins e do Araguaia, votando
"sim" no Tocantins. Porque é justo, porque é bom para
Goiás, porque é bom para o Brasil.

Senhores, saibam agora: o Tocantins é a minha vida!
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
a matéria.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio
Campos, Antônio Britto, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi,
Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina Tavares, Fer
nando Bezerra Coelho, Fernando Henrique Cardoso, Fer
nando Lyra, Ibsen Pinheiro, João Calmon, João Herrmann
Neto, José Fogaça, José Freire, José Geraldo, José Richa,
José Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Milton Reis,
Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson
Gibson, Maurílio Ferreira Lima, Paulo Ramos, Pimenta
da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues
Palma, Sigmaringa Seixas, Wilson Martins, Antonio Mariz,
Délio Braz, João Natal, José Tavares, Michel Temer, Uldu
rico Pinto, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos
Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Christó
vam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Fran
cisco Dornelles, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, José

Jorge, José Lins, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Mar
condes Gadelha, Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coe
lho, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Enoc Vieira, Jonas
Pinheiro, José Lourenço, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza, Gerson Peres, José Luiz Maia, Virgílio Tá
vora, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel,
Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Luiz
Inácio Lula da Silva, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos,
Aldo Arantes, Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram
NÁO os seguintes Senhores Constituintes: Alfredo Campos,
Egídio Ferreira Lima, José Serra, Theodoro Mendes e
Plínio Arruda Sampaio. ABSTENÇÃO dos Senhores ,Cons
tituintes: Artur da Távola, Fernando Gasparian, José
Carlos Grecco, Octávio Elísio e Jarbas Passarinho.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 82 Constituintes;
votaram NÃO 5 Constituintes; abstiveram-se de votar 5
Constituintes. Total: 92 votos. O Destaque foi aprovado.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Esta Presi
dência não pode fugir ao dever de congratular-se com os
Oonstltuíntes Siqueira Campos e José Freire pela sua per
tinácia na luta pela criação do Estado do Tocantins.
(Palmas)

Como Presidente da Comissão de Constituição e Jus
tiça na legislatura passada, acompanhei o esforço, a de
dicação e o denodo com que S. Ex.as batalharam para
conquistar este objetivo, em nome do povo de Goiás.

Tendo em vista o resultado da votação, quero ex
pressar minhas congratulações ao povo goiano pela decisão
ora tomada por esta Comissão. (Palmas)

Passaremos, agora, à apreciação do art. 2.° das Dispo
sições Transitórias.

Em votação o pedido de preferência para emenda mo
dificativa, apresentado pelo Constituinte Carlos Cardinal,
já que o Constituinte Arnaldo Prieto retirou seu destaque
substitutivo.

Destaque n.o 5806-87, do Sr. Carlos Cardinal,
"que suprime a expressão "e não serão... até ...
5 anos", do art. 2.°, Título IX, do Substitutivo
n.O 2". (490.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em vota
ção o pedido de preferência para votação do Destaque
n.O 5806. Os senhores que o aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa) Aprovada a preferência.

A proposição do Constituinte Carlos Cardinal pre
tende suprimir a expressão "... e não serão passíveis de
emenda em um prazo de cinco anos". S. Ex.a deseja retirar
do texto esta determinação da impossibilidade de mudar
o regime que for adotado - no caso o regime parlamen
tarista - durante cinco anos.

Com a palavra o autor para encaminhamento.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CARDINAL - Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, na tradição consti
tucional brasileira, desde a primeira constituição repu
blicana, dois aspectos são fundamentais: a proibição de
se alterar a República e a Federação. Pois bem, ao longo
da história constitucional deste País, alguns avanços foram
realizados, especialmente no que toca à família, e, agora,
com relação à propriedade.

Não faz muitos dias, a Comissão de Sistematização
aprovou emenda que possibilita, inclusive, alterar ou abolir
a própria República. Quando nos deparamos com este dis
positivo que impossibilita, através de emenda constitu
cional, mudanças n o sistema de governo, constatamos que,
na verdade, está-se praticando um verdadeiro absurdo.
Ao analisar a situação por que atravessa este País e na
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medida em que os parlamentaristas que defendem com
todas as suas forças este sistema de governo estão con
victos de 'que o parlamentarismo é o melhor para o País,
mais ainda se tornará absolutamente desnecessária a in
clusão desse artigo que veda modificações pelo prazo de
cinco anos.

Se o parlamentarismo, porém, não der certo e as in
junções políticas e este plenário o confirmarem, qual será
a saída, então, para as instituições brasileiras? O bom
estrategista sabe que, se der um passo à frente, precisa
reservar uma alternativa para ter uma saída. Este Con
gresso Constituinte tem uma extraordinária responsabili
dade, porque aqui está representado o pensamento político
brasileiro, aqui estão juristas de renome que honram as
tradições jurídicas deste País. De minha parte, confesso
lhes que aprovar esse texto é engessar a Constituição e
desconfíar até mesmo dos próprios Constituintes e da
queles que na próxima Legislatura aqui estarão, pois nem
eles terão o direito de, através de emenda constitucional,
alterar o sistema de governo.

Quem lhes fala não é um jurista, mas apenas alguém
que toca de ouvido e percebe, ao ler esse artigo, que há
nele uma profunda dissonância com o espírito democrá
tico e altivo daqueles que - a começar pelo Relator Ber
nardo Cabral - pretendem dar ao País uma Constituição
democrática. Tenho certeza de que o espírito democrático
de S. Ex.a não corresponde, absolutamente, ao que está
aqui estabelecido. Quem diz isto, repito, não é um jurista.
Sou médico-veterinário, portanto, absolutamente leigo no
assunto. Mas não posso acreditar que se insira na nova
Constituição uma camisa-de-força que, no meu entendi
mento, sem dúvida alguma, não condiz com as tradições
democráticas que V. Ex.as desejam preservar.

Peço, portanto, a exclusão desse dispositivo. Muito
obrigado. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, gostaria de levantar uma questão de ordem.

Sr. Presidente, há pouco foi levantada uma questão
de ordem acerca das pessoas que estão na porta do Con
gresso Nacional, pretendendo ter acesso às galerias. Queria
informar a V. Ex.a que há ali muitas pessoas vindas do
Brasil inteiro para assistir à votação sobre o mandato do
Presidente Sarney e que querem a realização de eleições
no próximo ano. Na questão de ordem anterior, V. Ex.a
respondeu que tinha havido a distribuição de senhas.
Ocorre que o número delas foi pequeno e, após a vota
ção da criação do Estado do Tocantins, grande número
de goianos, de pessoas residentes no recém-criado Estado
do Tocantins se afastou das galerias.

Faço, portanto, um apelo a V. Ex.a e ao Constituinte
Jorge Arbage, responsável pela segurança desta Casa. no
sentido de que liberem as galerias. Não podemos admitir
que numa votação dessa importância para o futuro polí
tico do Brasil se tomem medidas para restringir o acesso
do povo às galerias.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O Consti
tuinte Jorge Arbage acaba de informar à Presidência que
o número total de senhas já foi distribuído. Isso significa
que a totalidade dos lugares disponíveis deve ser ocupado
por pessoas portadoras de senhas. A única solução é OS
companheiros Constituintes procurarem mobilizar-se para
distribuí-las às pessoas.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, levantel uma questão e V. Ex.a não me respondeu.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Estou res
pendendo a V. Ex.a que o número de senhas distribuídas
é igual ao número de lugares, e não podemos permitir a
entrada de pessoas não portadoras de senhas, porque não
há acomodação nas galerias.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, eu disse - e V. Ex.a não escutou - que grande
número de pessoas do recém-aprovado Estado do Tocan
tins saiu das galerias, o que equivale a dizer que suas
senhas estão nas mãos dos seguranças. Quero que o
número de cadeiras destinadas às galerias seja assegu
rado, para que o povo que está lá fora possa ter acesso
a elas.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Já informei
aos nobres colegas que me procuraram que S. Ex.as se di
rigissem ao local de distribuição de senhas, a fim de que
pudessem ser utilizadas para o ingresso das pessoas nas
galerías, Não há outra solução. Não posso ordenar que
ent~em nas galerias pessoaa que não apresentem as res
petívas senhas. Essa questão está resolvida. Encareço a
V. Ex.as que não levantem mais indagações a esse respei
to, porque a decisão já foi adotada. Peço a colaboração
de V. Ex.as

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, sem dúvida alguma, V. Ex.a terá a minha colabo
ração. No entanto, gostaria de ponderar, independente
mente do mecanismo processual e do encaminhamento
correto da questão, por parte de V. Ex.a para que as
senhas sejam distribuídas e cheguem às 'mãos dos que
desejam entrar, há um problema objetivo. Lá fora há uma
multidão, proveniente de diversos Estados do País: queren
do entrar e as galerias estão vazias. Assim não tem sido
possível Implementar esse procedimento' referido por
V. Ex.a SugIro, pOIS, que resolvemos o problema politi
camente. Como V. Ex.a, nessa Presidência, diversas vezes
tem dito que esta é uma Casa política, então que V. Ex.a
d~ uma solução política. Quem sabe, solicitando a alguns
LIderes ou díretores da Casa que se encaminhem à
portaria para articular o problema da entrada das pessoas
de forma ordeira e comprometida com o IcomportamentÓ
que se deve adotar aqui dentro, de se manter atentos à
votação, mas sem dela participar. Que as galerias sejam
preenchidas por aqueles que 'estejam dispostos a fazê-lo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa
ouvirá o nobre Constituinte Jorge Arbage, para que S. Ex.a
informe se há condições de entregar à Segurança senhas
correspondentes aos lugares vazios para que sejam dis
tribuídas.

O SR. CONSTITUINTE JORGE ARBAGE - Sr. Pre
sidente, a decisão de fixar o número de senhas para rn
gressar nas galerias foi adotada pela Mesa Executiva da
Assembléia Nacional Constituinte através do Ato n.o 19
e não sem antes consultar todas as lideranças da Asg,em~
bléía Nacional Constituinte. Fixou-se, portanto, em qua
trocentos e trinta e dois o número de senhas que seriam
dístríbuídas, proporcionalmente à sua representação na
Ass-embléia Nacional Constituinte, a cada partido políti
co. Ocorre, Sr. Presidente, que essas senhas, inclusive as
oitenta e oito destinadas à tribuna especial, foram todas
distribuídas.

Estamos, portanto, nesta sessão, com as senhas esgo
tadas. Como já está previsto que não serão preenchidas
as quatrocentos e trinta e duas cadeiras, determinamos
que, para o preenchimento das vagas restantes, seja fran
queada a entrada às pessoas Interessadas. É uma medida
flexível, que a Corregedoria adota para permitir que esta
sessão, tão bonita e democrática, possa realmente ter a
participação do povo na ocupação dos lugares que lhe
foram destinados.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Encareço a
V. Ex.a que oriente o cumprimento dessa decisão, para
resolver o problema junto aos nossos colegas interessados.

Peço aos colegas que procurem o Constituinte Jorg.a
Arbage, para resolver o problema do ingresso nas galerias.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gastone
Righi, para encaminhar contra a emenda.
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o SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, pretende esta emenda supres
siva extirpar das Disposições Transitórias da nova Cons
tituição o dispositivo que veda, durante 5 anos, a modi
ficação do sistema parlamentar de governo. Hoje, o alvo
roço e a inquietação que se vive neste plenário e que se
reflete nas ruas decorrem inteiramente de que aqui se fi
xará hoje a duração do mandato do Presidente José
Sarney.

Ocorre que não é do mandato do Presidente José
Sarney que deve tratar esta Assembléia Nacional Consti
tuinte. Ela deve cuidar é de aperfeiçoar um sistema de
governo que seja perene, que atravesse os tempos e que
chegue ao futuro, para que se possa construir uma grande
nação, uma grande potência, livre, democrática e sobe
rana.

Muitos, como eu, parlamentaristas, se definiram por
esse sistema, não importa quem seja o atual presidente. O
que importa é o sistema. Contra o meu voto, que era por
fixar-se em 6 anos o mandato do Presidente, sob o par
lamentarismo, posicionou-se esta Comissão por 5 anos. E
agora, hoje, pretendem inserir casuísmos na nova Carta.
O primeiro, como esta emenda, que quer criar a instabi
lidade em relação ao sistema de governo. Se optamos
pelo parlamentarismo, precisamos reforçá-lo, defendê-lo,
protegê-lo e, ao mesmo tempo, mostrar que esse sistema
de governo não está sendo instaurado contra o Presiden
te, mas, sim, para todos os Presidentes e para todos os
brasileiros, através dos tempos.

Por isso, a proteção de cinco anos é indispensável.
Mais, ainda: aqueles que aqui pretendem, casuisticamen
te, reduzir o mandato presidencial de cinco para quatro
anos, e se dizem parlamentarista, na verdade não o são;
se o fossem, não estariam preocupados com a duração do
mandato do Presidente, já que, no sistema parlamentarls
ta, quem exerce o governo é o Conselho de Ministros, é o
Primeiro-Ministro, e não o Presidente da República. Que
rem cometer um casuísmo, e esta Constituinte não se
reúne para provocar ou dar apoio a tais atos. Esta não
é nossa tarefa, Por que encurtar apenas o mandato do
Presidente Sarney? O mandato de S. Ex.a é diferente dos
outros? Por que não se encurtam, então, todos os manda
tos, de Vereador a Presidente, inclusive dos Deputados e
Senadores? O que não é justo é escalar-se uma única pes
soa. E quem se escala para a redução do mandato? Exa
tamente o homem que está cumprindo o período de tran
sição e que deve servir-nos para fortalecer e aqui implan
tar o parlamentarismo, o mesmo homem que, com seus
poderes constitucionais, convocou 'esta Constituinte. E
aqui estamos, CQm poderes soberanos e livremente reuni
dos, porque este Presidente nos garante isto.

E, vejam: não sou dos que tecem loas a este Governo.
Ao contrário, critico o Governo Sarney. É um governo
paralítico, um governo inerte. Mas seria culpa de S. Ex.a?

Sabemos que não. É culpa de um determinado setor do
PMDB, que imobiliza o Governo, que o manieta, que o
mantém fisiologicamente plantado e que, no fundo, é o
mesmo agrupamento que aqui vem para exigir o casuísmo.
Quando o casuísmo é em relação a nós, é um insulto; mas,
em relação aos outros, passa a ser um direito.

Na verdade, temos de votar aqui contra esta emenda,
para que durante cinco anos seja protegido o parlamen
tarismo e para que a forma de governo seja o sistema par
lamentarista, como esta Comissão já demonstrou desejar.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O Consti
tuinte Brandão Monteiro, inscrito para falar contra a
emenda, cedeu sua vez ao Constituinte Theodoro Mendes,
a quem concedo a palavra.

O SR. CONSTITUINTE THEODORO MENDES - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, a emenda apresentada pelo
nobre Constituinte Carlos Cardinal é de ínconteste opor-

tunidade. A inserção no texto do projeto, nas Disposições
Transitórias, do princípio da imodificabilidade do sistema
de Governo por um prazo de cinco, seis ou sete anos, seja
por que prazo for, parece-nos um ato eivado de grande
vício. Seria esse vício o temor pelo insucesso do sistema
presidencialista? Seria esse vício o temor de um clamor
popular exigindo o retomo ao sistema presidencialista?
Ou seria este vício a ausência de visão sobre a evoluçã-o e
a dinâmica do processo político?

Não é possível que isto ocorra, principalmente depois
que esta Comissão, em boa hora e numa decisão democrá
tica, retirou do texto do projeto a cláusula pétrea que
impedia, desde a primeira Constituição, emendas que mo
dificassem o regime de Governo ou propícíassem a apre
ciação de matéria concernente à restauração da monar
quia. No instante em que esta Comissão assim decidiu,
abriu, sem sombra de dúvida, o processo democrático para
a discussão mais aberta da matéria. Se permitirmos a
introdução de outro regime que não o republicano, nada
aconselha a que mantenhamos no texto a proibição de se
apresentar, durante cinco anos, qualquer emenda ten
dente a modificar o sistema parlamentarista imposto.
Qual a razão para isso?

Não sabemos se, em um, dois ou três anos, a necessi
dade ditada pela dinâmica do processo político nos obri
gará, diante de um clamor popular ou de eventuais de
sacertos do novo sistema, a modificar o regime. Quem
nos garante que não seremos obrigados a apreciar, em
tempo menor do que o aqui previsto, a modificação do
sistema e o retorno ao presidencialismo? Ou, ao contrário,
quem nos garante que não seremos até obrigados a votar
uma modificação para a implantação do sistema parla
mentarista?

Por isso, na esteira do que já foi decidido pela Comis
são de Sistematização quanto ao regime de governo, apelo
aos Constituintes de qualquer tendência - monarquistas,
presidencialistas ou parlamentaristas - para que, em no
me da lógica, aprovemos a emenda do ilustre Constituin
te Carlos Cardinal.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Oampos) - Inscrito
para falar contra, o ilustre Constituinte Mário Covas ce
deu ao nobre Constituinte Nelson Jobim, a quem concedo
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, srs, Constituintes, visa a emenda do eminente
Constituinte Carlos Cardinal à supressão da segunda par
te do art. 2.°, que possibilita a apresentação de emendas
quanto ao sistema parlamentar de governo.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, as articula
ções presideneíalístas, que já controlaram o País durante
noventa e seis anos, a partir de 1891, é que pretendem im
pedir que o parlamentarismo demonstre, nos seus cinco
anos de implantação - no mínimo - sua viabilidade em
terras brasileiras. É evidente que não poderíamos admi
tir ou posibilitar, em hipótese alguma, a supressão desse
dispositivo, já que, durante a implantação do sistema par
lamentar de governo, haveria toda uma crise instítucío
nalizada visando o retorno ao presidencialismo. São o s
noventa e seis anos de presidencialismo que pretendem
impedir que o parlamentarismo, nos próximos cinco anos,
demonstre ser um regime eficaz, competente, que permita
a composição das crises institucionais, que o presidencia
lismo jamais soube resolver.

Precisamos ter consciência de que, se partidos políti
cos fortes não tivemos no País, foi exatamente em decor
rência do jogo de caudilhos, de controladores em que se
constitui o presidencialismo, do qual sempre temos na
lembrança não o nome dos partidos, mas dos personagens
que fizeram os partidos.

Precisamos criar um sistema parlamentar e dar-lhe
tempo para se implantar seguramente no País. É necessá-
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"As disposições referentes ao sistema de go
verno entrarão em vigor em 15 de março de 1988
e não serão passíveis de emenda em um prazo de
cinco anos."

rio assegurarmos ao parlamentarismo um espaço no tem
po - não os noventa e seis anos de infortúnio do sistema
presidencial, mas os cinco anos de segurança que dará o
Pais - proporcionando condições para que se articulem
as diferentes forças neste Congresso. O que se quer, na
realidade, é transferir definitivamente o poder não ao
caudilho eventual que se elege na situação de mero con
luio, jogo ou situação, de carisma próprio, mas, sim, a
um gabinete, baseado em articulações, manifestações e
acertos que esta Oasa produzirá. Aí teremos um sistema
parlamentar, teremos um domínio e, fundamentalmente,
partidos políticos fortes, pois agora temos apenas nomes
em torno dos quais circulam determinados grupos de in
divíduos filiados a partidos.

Por isso, desafio cada um dos nobres Constituintes a
tentar lembrar, rapidamente, os nomes dos diversos par
tidos que surgiram com base no presidencialismo. Todos
constatarão que a lembrança não será de partidos, mas,
sim, de nomes de líderes, de personagens. Porque, no pre
sidencialismo, o que realmente conta, o que vale não são
as articulações partidárias, mas, sim, meros chefes parti
dários.

Sr. Relator, por isso, o texto, no art. 2.0, que V. Ex.a
esculpiu, proibindo alteração do sistema de governo num
prazo de cinco anos é legitimo. Foram noventa e seis
anos de insucesso no presídencíalísmo, e serão necessários
pelo menos cinco anos de segurança para implantação do
sistema parlamentar, a fim de que se compreenda o par
lamentarismo e se consolide no País o novo sistema, que
representará, de fato, uma mudança do eixo de poder.
(Palmas)

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Peço a
palavra, Sr. Presidente, para um esclarecimento, antes de
o Relator pronunciar-se.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Constituinte João Agripino.

O SR. CONSTITUINTE .roxo AGRIPINO - Sr. Pre
sidente, o art. 2.0, que se pretende emendar, diz o se
guinte:

A julgar pelo que afirmou o Constituinte Nelson Jo
bim, trata-se do parlamentarismo, que não poderia ser
modificado. Entretanto, o texto, tal como está redigido,
não especifica o sistema de governo, já que a decisão da
Comissão de Sistematização não é definitiva sobre o as
sunto.

Gostaria que o Sr. Relator esclarecesse que a proibi
ção de modificação incide sobre qualquer sistema de go
verno e não apenas sobre o parlamentarismo. Então, se
aprovado o presidencialismo e mantida a disposição, tam
bém o presidencialismo não poderá ser modificado no
prazo de cinco anos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên
cia entende que o artigo diz respeito ao sistema de gover
no já aprovado pela Comissão.

Concedo, no entanto, a palavra ao Relator, para es
clarecer o assunto.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, falará em nome da Relatoria o Constituinte José Fo
gaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente,
ilustres membros da Comissão de Sistematização, a Rela
toria, especificamente o Relator Bernardo Oabral, houve
por bem incorporar o art. 2.° ao texto do 2.° Substitutivo
por uma razão simples, mas rigorosamente fundamental.
Esta cláusula foi longa, criteriosa e profundamente deba-

tida na Subcomissão do Poder Executivo, d'a qual tive a
honra de ser o Relator, e, depois, igualmente analisada
de forma rigorosa, dissecada em todos os seus aspectos
pelo eminente Relator da Comissão de organização dos
Poderes, o Constituinte Egídio Ferreira Lima.

Tanto na Subcomissão do Poder Executivo quanto na
Comissão de Organização dos Poderes, onde prevaleceu de
forma majoritária, absoluta e inequívoca a introdução do
regime parlamentarista de governo no Brasil, esta cláu
sula foi aprovada sem nenhuma contestação, a partir da
consciência de que ela se faz necessária para a própria
estabilidade do novo sistema de governo.

Mais do que isso, porém, entenderam as Comissões
que estudaram especificamente a matéria que se tratava
da própria estabilidade da democracia, uma vez que a
experiência política vivida após 1961 provou ser necessário
resguardar o sistema para que o povo brasíleíro tenha o
direito histórico e democrático de sobre ele desenvolver
um aprendizado.

Neste momento fica claro para esta Comissão haver
duas tendências: uma, liderada pelo ilustre Constituinte
Theodoro Mendes, que inclusive, tem uma emenda de ca
ráter presidencialista e representa uma corrente política
a outra, do nobre Constituinte Carlos Cardinal, do Rio
Grande do Sul, que representa claramente uma corrente
política contrária ao sistema parlamentar de Governo.
Aqui se inscreveu para encaminhar contra o Constituinte
Mário Covas, que cedeu a palavra ao Constituinte Nelson
Jobim. Falou também o eminente Parlamentar Gastone
Righi.

O sentido desta cláusula, a nosso ver, é proteger, de
mocratícamente, o novo sistema de governo. Quando se
deu a Proclamação da República e se instalou a Assem
bléia Nacional Constituinte de 1891, também foi introduzi
da uma cláusula de proteção ao sistema e ao regime re
publicano, uma vez que era necessário dar estabilidade ao
novo processo que se instalava no Pais. Agora, após 98
anos de experiência presidencialista, seria antidemocrá
tico não permitir ao povo brasileiro desenvolver uma ex
periência histórica do regime parlamentarista. Ao con
trário do que se possa pensar ou supor, é democrático
assegurar a todo o povo brasileiro o direito a uma expe
riência histórica. Após esses cinco anos, poder-se-á até
convocar um plebiscito nacional. Mas, sem que o povo
possa ter um aprendizado, uma lição, uma experiência,
uma vivência plena do novo sistema de governo, seria
obscurantismo, seria antidemocrático não lhe dar este di
reito inalienável de viver e experimentar uma forma eS
sencíalmente democrática e participativa, que é o sistema
parlamentarista.

Em função disso, com a Relatoria resguardando a
posição doutrinária de cada um dos seus membros, o Re
lator Bernardo Cabral manifesta-se contrário à emenda e
a favor da manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên
cia, antes de iniciar a votação, encarece que as pessoas
que não sej am membros da Assembléia Nacional Consti
tuinte façam a gentileza de deixar o plenário, porque, de
acordo com o Regimento, só é permitida aqui a presença
dos Srs. Constituintes.

Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
João Calmon, José Geraldo, Manoel Moreira, Milton Reis,
Rodrigues Palma, Theodoro Mendes, Christóvam Chiara
dia, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Francisco Dor
nelles, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, José Santana
de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luis Eduardo, Oscar
Corrêa, Osvaldo Coelho, Darcy Pozza, Jarbas Passarinho,
José Luiz Maia, Virgílio Távora, Brandão Monteiro, José
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Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Inácio Lula da Silva e PU
nio Arruda Sampaio. Votaram NÃO os seguintes Senhores
Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo
Campos, Almir Gabriel, Aluízio Campos, Antônio Britto,
Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Cristi
na Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coe
lho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique Cardoso, Fer
nando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pi
nheiro, José Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bi
sol, José Richa, José Serra, José Ulísses de Oliveira, Mário
Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich,
Maurílio Ferreira Lima, Paulo Ramos, Pimenta da veiga,
Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Severo Gomes, Sig
marínga Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Má
rio Covas, Jorge Hage, José Costa, Octávío Elísio, Afonso
Arinos, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Car
los Chiarelli, José Jorge, José Lins, Marcondes Gadelha,
Mário Assad, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Enoc
Vieira, José Lourenço, Antônio Carlos Konder Reis, Ger
son Peres, Franci.sco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevi
lacqua, Adolfo Oliveira, Haroldo Lima, Roberto Freire, Ja
mil Haddad e Antonio Farias. ABSTENÇÃO dos Senhores
Constituintes: Carlos Sant'Anna e Nilson Gibson.

O SlR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 26 Constituintes; vo
taram NÃO 64 oonstítuíntes: abstiveram-se de votar 2
Constituintes. Total: 92 votos. O destaque foi rejeitado.

Passamos à votação relativa ao art 4.°

Há sobre a mesa pedido de preferência do Constituin
te José Thomaz Nonô. (Pausa) Aprovada.

Destaque n.O 1772-87, do Sr. José Thomaz
Nonô, "que suprime o art. 4.° do (Título IX, do
Substitutivo n,v 2)". (491.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O Destaque
n.o 1772-87 de S. Ex.a é supresslvo do texto do art. 4.° das
Disposições Transitórias.

Concedo a palavra ao autor do destaque para enca
minhamento da votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONO - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. constituintes, <começa aqui, na
verdade, a discussão da duração do mandato de S. Ex.a, o
Presidente José Sarney, tema que talvez não merecesse a
magnitude que lhe tem sido emprestada por nós, políticos,
pelos meios de comunicação e por alguns segmentos repre
sentativos da sociedade brasileira. Digo que a duração do
mandato não merece essa importância, porque, a bem da
verdade, muito mais importante do que isso são a posi
tividade e a receptividade ou não do Governo em relacão à
mesma sociedade. Digo e provo isso. -

Recentemente, quando o Ministro Funaro levava ao de
lírio esse mesmo PMDB e outros segmentos da sociedade e
enganava a grande massa brasileira com um paraíso que
não existia, ninguém discutia a duração do mandato, a
permanência ou não do Sr. Presidente. Quando falávamos
à época, economistas do porte do próprio Ministro Funaro
e de sua excelente equipe da Uníeamp diziam que eram
loucos e inconseqüentes os Parlamentares que previam um
desvio ou um insucesso da política econômica do Governo.

Srs. Constituintes, na realidade, o importante é a de
finição de um sistema de Governo que garanta a contem
poraneidade entre governantes e governados. Votamos aqui
o sistema de Governo - e me incluo entre aqueles que
defenderam o parlamentarismo - arrastando as pres
sões governamentais e sendo quase destituídos pela pró
pria liderança do partido, porque entendemos que o im
portante é o institucional, o que perdura, o que vai ficar
assegurado para os pósteros da sociedade brasileira, e não
o momento atual, fugaz, de breve existência.

A duração do mandato não traduz, pois, nenhuma
preocupação ideológica ou doutrinária. Temos visto aqui
flutuarem as opiniões ao sabor das conveniências e do ca
lor do momento político. O parlamentarismo garante a
contemporaneidade, a mudança sem traumas e faz com
que toda a economia, todos os trabalhadores e todos os
segmentos realmente representativos da sociedade não fi
quem como hoje se encontram e como está a classe polí
tica, paralisada, porque se discute a duração do mandato
presidencial.

Oferecemos emenda supressíva ao art. 4.0 Penso que ela
terá o apoio da quase totalidade nos Srs. Constituintes,
pois é o que temos sentido, na vontade, na intenção e na
atitude política de quase todos aqueles com quem temos
conversado e trocado idéias na Comissão de Sistematiza
ção. Penso que este prazo não atende sequer à vontade do
seu próprio destinatário, como manifestamente se pro
nuncíou a toda a Nação. Suprimi-lo é, pois, atitude de coe
rência política, o qual, tenho certeza, irão tomar, inde
pendentemente dos posicionamentos subseqüentes, todos
Os membros desta douta Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra o Constituinte Brandão Monteiro, para encaminhar a
votação contra, a proposta.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, desisto.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio oampos) - Concedo a
palavra ao Constituinte Carlos Sant'Anna, para encami
nhar a votação a favor da matéria. (Pausa)

S. Ex.a também desiste da inscrição.
Não havendo mais oradores, concedo a palavra ao Re

lator.
O SR. IRELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,

Srs. Constituintes, a Relatoria opina favoravelmente à
supressão do artigo e do parágrafo único.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Antes de
passarmos à votação, concedo a palavra, pela ordem, ao
Constituinte Gerson Peres, que a está solicitando.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, gostaria de obter um esclarecimento do Relator e
da Mesa. Trata-se do seguinte: aprovada essa emenda,
como ficaria o quadro do tempo de mandato em relação às
emendas que estão em pauta? Entendo que as demais
emendas cairiam, porque esta é supresstva,

Pediria a V. Ex.a que orientasse o Plenário. suprímín
ao-se esse artigo, todas as outras emendas sobre essa ma
téria cairiam, ou poderíamos submetê-las à votação? Gos
taria que V. Ex.a nos esclarecesse. Saberei ceder, no caso
de estar equivocado, mas parece-me que não estou.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presi
dência entende que a supressão do art. 4.° apenas res
taura o critério estabelecído no art. 87 do texto consti
tucional. Mas dá a palavra ao Sr. Relator, para que se
pronuncie a esse respeito.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Pre
sidente, o esclarecimento solícitado pelo eminente Cons
tituinte Gerson Peres é no sentido da prejudicialidade e
não da incidência do art. 87.

Ora, se aprovarmos a supressão do art. 4.°, estarão
prejudicadas as emendas substitutivas desse mesmo ar
tigo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O nobre
Constituinte tem razão.

O esclarecimento do Constituinte Nelson Jobim é aco
lhido pelo Relator.

Em votação.
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(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabríel, Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur da Távola,
Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Cid
Carvalho, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fer
nando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando
Henrique caedoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Ha
roldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, João Herr
mann Neto, José Fogaça, José Freire, José Geraldo, José
Ignácio FN'reira, José Paulo Bisol, José Richa, José serra,
Manoel Moreira, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson
Jobim, Nelton Frieda:'ich, Nilson Gibson, Maurílio Ferreira
Lima, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Be
zerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Severo Gomes,
Sigmasinga Seixas, Theodoro Mendes, Virgildásio de
senna, Wilson Martins, Mário Covas, Jorge Hage, octá
vío Elísio, Afonso Arinos, Alceni Guerra, Aloysio Chaves,
ATnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam Ohíaradía,
EraLdo Tinoco, Francisco Benjamim, Francisco Dornelles,
Gilson Machado, Inocêncio oüveíra, José Jorge, José Lins,
José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís
Eduardo, Marcondes Gadelha, Mário Ashad, Oscar Cor
rêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti,
Enoc Vieka, José Lourenço, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza, Gerson Peres, José Luiz Maia, Virgílio Tá
vora, Adylson Motta, Brandão Monteiro, José Mauricio,
Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joa
quim Bevilacqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arru
da Sampaio, Adolfo Oliveira, Aldo Arantes, Roberto Frei
re, Jamil Haddad € Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado; votaram SIM 92 Constituintes.
Total: 92 votos. O destaque foi aprovado.

Passamos à votação dos destaques imediatamente
subseqüentes relativos ao art. 5.° O primeiro destaque a
ser votado é supressívo e· também do Constituinte José
Thomaz Nonô.

Concedo a palavra, pela ordem, ao oonstítuínte José
Thomaz Nonô.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONÔ - sr,
Presidente, retiro o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Retirado
o destaque. (Palmas)

Em votação o pedido de preferência do Constituinte
Bocayuva Cunha para o Destaque n.O 1744, relativo à
Emenda n.O 30803. (Pausa) Aprovado.

Com a palavra o Constituinte Bocayuva Cunha para
o encaminhamento do seu destaque, que é substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, pela ordem. O primeiro substitutivo qUe deve
ser votado agora, de acordo com as Lideranças, é o do
Constituinte Jorge Hage. Não houve qualquer acordo de
Lideranças para haver transferência de alguns pedidos
de preferência do art. 4.° para o 5.° Isso não foi acordado.
A partir de agora, deve ser votada a emenda do Cons
tituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, pe·ço a palavra para uma questão de ordem.
Aeordo de Lideranças existe para se fazer pedido de
preterêncía, A Casa tem um regulamento e um Regi
mento, O acordo de Lideranças, do qual participei, não
passa por cima dos entendimentos regimentais da Casa.
Regimentalmente, encaminhei, em tempo hábil, pedido
de transferência do meu destaque para ser votado como
substitutivo do art. 5.°. Sendo um substitutivo global,
como tal, ele tem de ser apreciado no momento adequa
do, assim como o do Constituinte Bocayuva Cunha.

'Penso que, sem qualquer prejuízo dos acordos de
Lideranças, dever-se-á votar, a seguir o do Constituinte
Bocayuva Cunha; depois, o do Constituinte Haroldo Li
ma; em seguida o do Oonstítuínte Luiz Inácio Lula da
Silva; e, finalmente, o do Constituinte Jorge Hage.

, O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Peço a
palavra para contraditar, Sr. presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a.
a palavra, para contraditar.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, acabamos de votar emenda supressíva do art. 4.°
Não mais existindo esse artigo, não :pode haver em-enda
suostítutíva do mesmo. Estão todas elas prejudicadas;
regimentalmente, estão prejudicadas, nada sobrando.
Dessa forma, as emendas dos Constituintes Haroldo Lima
e Bocayuva Cunha estão prejudicadas nos termos regi
mentais. Nesta parte, estou contraditando os argumentos
do eminente Constituinte Haroldo Lima, que não pre
cedem. S. Ex.a não tem raaão.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A questão
de ordem levantada :pelo Constituinte Gerson Peres não
procede. O texto do art. 4.° determina a data da eleicão
do Presidente da República, e o art. 5.° refere-se ao tem
po de mandato do Presídente. São questões absoluta
mente distintas. Portanto, a questão de ordem de S. Ex.a.
não procede. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Antes de
conceder a palavra a V. Ex.a, a Presidência deseja es
clarecer que a planilha chegou à Mesa como organizada
de acordo com sugestões de Lideranças, e a ordem esta
belecida é a que estamos seguindo. Se V. Ex.as acorda
ram em votar primeiro a emenda do Constituinte Jorge
Hage, a Mesa vê-se obrigada a ouvir, aqui e agora, o
pronunciamento de cada Líderança sobre a matéria.

Tem a palavra V. Ex.a para falar em nome do PMDB.
O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr.

Presidente, procedemos, primeiro, à votação relativa ao
art. 4.° Houve uma emenda supressiva, aprovada por 92
votos a zero. Como estão classificadas as outras três
emendas? Como substitutivas ao art. 4.°, que não mais
existe? Isto porque foi aprovada emenda supressíva, por
92 votos a zero. Ainda mais, Sr. Presidente, este assunto
foi objeto de questão de ordem decidida por V. Ex.a.,
ouvido o Relator Bernardo Cabral e acatada posição de
fendida pelo Constituinte Nelson Jobim. Portanto, esta
mos de matéria vencida.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - A minha
questão de ordem continua de pé.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- S!r'. Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, quero escla
recer a posição da emenda do Partido dos Trabalhadores.
A nossa emenda não trata da duração, mas da simulta
neidade da eleição do Presidente da República e reno
vação do Congresso Nacional. De modo que, no nosso
entendimento, a emenda pode ser votada como aditiva,
depois da do Constituinte Jorge Hage,

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE MARCONDES GADELHA 
Sr. Presidente, a emenda trata exatamente da matéria dls
posta no art. 4.°, referente à data da eleição para Pre
sidente da República. Suprimido esse artigo, indiscutivel
mente qualquer matéria correlata à data de eleição para
Presidente da República também desaparece. Já víví essa
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mesma situação, Sr. Presidente. Temos antecedentes na
Subcomissão de Ciência e Tecenologia e de Comunicação.
Quando o Substitutivo do Relator caiu, o Plenário não
mais aceitou qualquer emenda, sob alegação de que não
havia o que substituir. Esta é uma situação igual, mutatis
mutandís, Não há mais o que substituir. O Constituinte
Bocayuva Cunha pretendia substituir a data da eleição,
cento e vinte dias após a promulgação do novo texto cons
titucional. Essa situação não existe mais. Não há mais data
marcada, nem artigo referente a ela; não há mais o que
substituir, porquanto a matéria original já desapareceu.
Invoco o antecedente da Subcomissão de Ciência e Tecno
logia e de Comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên
cia deseja ouvir o Relator a respeito das questões de or
dem levantadas pelos Constituintes Gerson Peres e Antônio
Britto.

O SR. CONSTITUINTE INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
inicialmente pergunto a V. Ex.a sobre o que me vou pro
nunciar: a questão de ordem levantada pelo Constituinte
Gerson Peres, pelo Constituinte Marcondes Gadelha ou a
do Constituinte Antônio Britto? Não sei sobre que maté
ria V. Ex.a quer que eu me pronuncie. Gostaria de me
situar nesta questão.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Trata-se do
seguinte: a assessoria da Mesa informou que houve acordo
de Lideranças e que as emendas dos Constituintes Bocayuva
Cunha, Haroldo Lima e Luiz Inácio Lula da Silva eram
referentes ao art. 5.° Anunciei que íamos passar ao art. 5.°
Agora, o Constituinte Antônio Britto esclarece que essas
emendas são referentes ao art. 4.° Evidentemente, essas
emendas, sendo referentes ao art. 4.°, estão prejudicadas,
porque este foi suprimido do texto. Desta forma, as emen
das apresentadas pelos Constituintes Bocayuva Cunha, Ha
roldo Lima, Luiz Inácio Lula da Silva e José Thomaz Nonõ,
que também retirou sua emenda supressiva, estão preju
dicadas. Resta apenas a emenda do Constituinte Jorge Hage,
com a co-autoria dos Constituintes José Maria Eymael e
Haroldo Lima, propondo uma emenda substitutiva ao caput
do art. 5.°, que estabelece o término do mandato do Pre
sidente da República, para dia 15 de março de 1991.

Vamos votar a emenda.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de

ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a

a palavra.
O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO

- Sr. Presidente, a emenda do Constituinte Luiz Inácio
Lula da Silva não está prejudicada porque subi à Mesa,
antes da votação do art. 4.°, e passei-a do 4.° para o art. 5.°
O requerimento foi aceito por V. Ex.a, que, em seguida,
situou seu assessor para colocá-la em votação. Além do
mais, a emenda não se refere a prazo, mas a um outro tipo
de votação.

De modo que a emenda do Constituinte Luiz Inácio
Lula da Silva, pelas razões citadas, não está prejudicada.
Insisto em que ela seja votada depois da emenda do Cons
tituinte Jorge Hage.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, peço a atenção de V. Ex.a por um minuto. Fui
convocado para esta tribuna e agora V. Ex.a tem que me
ouvir.

Sr. Presidente, minha emenda passou, em tempo há
bil, para o art. 5.°, assim como a emenda dos Constituin
tes Luiz Inácio Lula da Silva e Haroldo Lima. Estamos
de acordo em votar em primeiro lugar a emenda de au-

toria do Constituinte Jorge Hage, desde que nos seja as
segurada, em seguida, a preferência. Se V. Ex.a tomar esta
decisão, concordo em me retirar. Caso contrário, já estou
na tribuna e tenho o direito de falar. V. Ex.a não pode
tomar decisões a seu bel-prazer a todo minuto e mudá
las em seguida. De modo que, se esta preferência me for
assegurada após a emenda do Constituinte Jorge Hage,
estou de acordo em me retirar da tribuna e ceder a vez
à votação da dita emenda.

Aguardo decisão de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, pela ordem. Quero comunicar à Mesa que, em
função dos entendimentos havidos com todas as Lideran
ças, também concordamos, eu e o Constituinte José Ma
ria Eymael, em que a emenda subscrita por nós seja pos
ta em votação após a votação da emenda do Constituinte
Jorge Hage.

Destaque 0.° 948·87 - Emenda n,? 21306·7, do
Sr. Jorge Hage, com eo-autoría: José Maria Ey
mael e Haroldo Lima, "que modifica o artigo 20
do Título X, do Substitutivo 0.° 01 (artigo 5.° "ea
put", Título IX do Substitutivo 0.° 02)". (492.a vo
tação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Defiro a
proposta do Constituinte Haroldo Lima.

Vamos submeter à votação a preferência relativa à
emenda do Constituinte Jorge Hage.

Em votação. (Pausa) Aprovada.

O SR. CONSTITUINTE INOCÊNCIO OLIVEIRA 
Sr. Presidente, pela ordem. A decisão de V. Ex.a deve ser
baseada no Regimento Interno da Assembléia Nacional
Constituinte, segundo o qual todas as emendas referentes
ao art. 4.° deixaram de ter validade, uma vez que este ar
tigo não mais existe. Seriam emendas sobre o nada.
Estão, pois, prejudicadas. Quanto àquelas que passaram
antes pela Mesa, cujos autores, como manda o Regimen
to, indicaram outro artigo para emendar, essas, sim, de
vem ser mantidas. As outras, Sr. Presidente, devem ser
consideradas prejudicadas, porque, repito, seriam emen
das sobre o inexistente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passemos
à votação.

Para encaminhar a favor, concedo a palavra ao emi
nente autor do destaque, Constituinte Jorge Hage.

A emenda tem o seguinte teor: o mandato do atual
Presidente da República terminará em 15 de março de 1989.

O SR. CONSTITUINTE JORGE HAGE - Sr. Presiden
te, antes do encaminhamento quero fazer um registro.
Esta emenda, de nossa autoria e de todos os partidos e
forças políticas que aqui lutam pelo mandato de quatro
anos para o Presidente da República, será encaminhada,
em nosso nome, neste momento, pelo Constituinte José
Richa, a quem transfiro a incumbência com muita honra
e satisfação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Senador José Richa, para fazer o encaminhamento.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, agradeço a generosidade ao com
panheiro Jorge Hage, que abre mão do direito, neste ins
tante histórico, de encaminhar sua emenda para deferir
me a oportunidade e a honra de fazê-lo.

Srs. Constituintes, a dimensão da grandeza de uma
nação é :n,edida pela qualidade das decisões que suas lida
ranças sao, capazes de tomar nos momentos cruciais. Esta
é uma assembléía de líderes, este é um momento crucial.
Está-se decldindo agora o futuro das instituições. Tenho
plena certeza de que cada um dos eminentes líderes que
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aqui se encontram está procurando produzir a melhor
decisão para o País. Não tenho dúvida disso. Entretanto,
para que possamos adotar a melhor decisão neste mo
mento grave da nacionalidade, é preciso que tenhamos uma
nítida e competente interpretação do quadro político, eco
nômico e social do País.

De minha parte, vejo com muita angústia o quadro
político e econômico e, em conseqüência disso, as agruras
por que passa o povo brasileiro.

Entendo que a transição vem-se fazendo de forma
bastante turbulenta desde o seu início. Começou com a
fatalidade da perda para todos nós da grande figura de
Tancredo Neves.

A partir daí, instaurou-se no País uma crise política
que se vem agunizando cada vez com maior intensidade
e intervalos menores.

Por muito menos do que o quadro político que aí
estamos observando, e para o qual o povo espera uma
grande decisão nossa, (palmas) já que se produziram, no
passado, muitos golpes de Estado. E tudo isso em decor
rência de um erro de avaliação do Presidente da Repú
blica, que deferiu a todos nós, Constituintes, um direito
que, na sua opinião, seria o de não ser discriminado,
quando já votamos, no capítulo Das Disposições Perma
nentes, o mandato de cinco anos para todos os Presi
dentes. Quer S. Ex.a que votemos para ele os mesmos
cinco anos.

Ora, aí está o primeiro e grave erro de interpreta
ção de S. Ex.a o Sr. Presidente José Sarney. Já tomamos
a decisão de cinco anos de mandato permanente para os
Presidentes da República, mas o atual Presidente deve
compreender que é apenas o chefe da transição. (Palmas)

Foi precisamente a falta desta clareza de interpreta
ção que acabou fazendo com que a Aliança Democrática
implodisse antes mesmo de ser concluída a transição.
Todos sabemos que só seria possível uma aliança desse
tipo para fazer a transição e não para fazer o governo,
principalmente no sistema presidencialista. A Aliança De
mocrática poderia até dar certo, e sei que daria se o
sistema fosse parlamentarista, que é muito mais repre
sentativo da sociedade como um todo. Apenas o sistema
parlamentarista é capaz, pela sua flexibilidade, de cons
tituir um governo que represente todas as variações ideo
lógicas da sociedade. No sistema presidencialista isso não
é possível. Portanto, a aliança que poderia dar certo na
transíção não persistia pelo erro de avaliação do Presi
dente, que quis transformá-la numa aliança de governo.

Além deste quadro político, vejo, com muita angústia
- e acredito que posso compartilhar essa mesma angústia
com todos os companheiros - o povo lá fora passar ne
cessidades numa hora em que o salário mínimo está no
seu mais baixo patamar de toda a História brasileira, no
momento em que se frustraram muitos planos econômi
cos. Mas por quê? Por falta de uma sólida base político
parlamentar que pudesse sustentá-los. E aí está o re
sultado: a inflação numa tendência galopante que vai
tornar o Pa/s ínadmínístrável.

Ou vemos esse quadro com clareza, para interpretá
lo e dar a nossa decisão dentro de instantes, ou então
estaremos correndo o risco de, por incompetência, por
medo ou qualquer outra razão, colocar a Nação numa
crise político-institucional. (Palmas)

Por isto, companheiros, a minha decisão sobre o tem
po de duração do mandato do atual Presidente está con
dicionada à impliantação do sistema parlamentarista; só
ele é capaz de gerar um pacto político que dê condições
de se formar um Governo forte, com autoridade para,
com austeridade, tirar o País dessas dificuldades.

Procuramos o entendimento com o Presidente da Re
pública neste sentido. Eu mesmo - e toda a Casa é tes
temunha - fui um apóstolo incansável do entendimento.
Entretanto, foram infrutíferas todas as nossas tentativas.
Cheguei, arriscando e comprometendo a minha imagem
de homem público, a propor não apenas cinco, mas seis
anos para o atual Presidente, desde que S. Ex.a concor
dasse conosco na implantação, mesmo que gradual, do
parlamentarismo no Brasil. Não foi possível.

Vejam, meus caros companheiros, a grande frustra
ção de çue sou possuído, com razão: nesta Casa, fomos
capazes, com todas as nossas diferenças ideológicas, com
todas as nossas diferenças partidárias e até mesmo com
algumas diferenças pessoais, de produzir entendimentos
em cima de 8 títulos e 33 capítulos. Entretanto, não
fomos capazes de entrar em acordo no que dizia respeito
ao mandato do Presidente da República.

Ora, Senhores, pudemos superar divergências e dife
renças quase intransponíveis, para dar à Nação a Carta
constitucional que, tenho certeza, há de ser o grande
instrumento do agrado e das aspirações do povo brasileiro,
mas não estamos sendo capazes de nos entender com o
Presidente. Ora, prevejo, como única saída para esse qua
dro político, econômico e social profundamente grave, o
entendimento. Pois, se o Presidente não quer entendi
mento conosco, mudemos o Presidente para beneficiar a
Nação brasileira. (Muito bem! Palmas prolongadas)

Por isso. meus companheiros, voto a favor da Emenda
Jorge Hage, Quero quatro anos de mandato. (Muito bem!
Palmas) Quero que esta Nação ache um rumo de enten
dimento antes que mergulhemos numa crise institucional.
(Palmas)

Durante o pronunciamento do Sr. José Richa,
o Sr. Aluído Campos, Primeiro-Vice-Presidente.
deixa a cadeira da Presidência que é ocupada pelo
Sr. Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vice-Pre
sidente.

O SR. CO'l\lSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Pela
ordem, Sr. Presidente. Estou inscrito como o próximo
orador. Já subestabeleci para que fale em meu nome o
Presidente e o luminar desta Comissão, o Senador Afonso
Arinos, (Palmas)

O SR PRESIDENTE (Fernando Henriaue Cardoso) 
Peço à Casa aue ouça com atenção todos os oradores.
Reitero, outrossim, o pedido que tenh? feito em outras
vezes penosamente às galerias no ssntído de que nao se
manÚestem. de qu~ aguardem a proclamação do resulta
do. Até então, que se mantenha o Regimento, porque am::
nhã a manifestação será de outro lado, E, aqui na PreSI
dência, não tenho lado. Manterei o Regimento Interno que
proíbe as galerias de se manifestarem.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Afonso Ari
nos.

O SR. CONSTITUINTE AFONSO ARINOS - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, é para mim uma honra voltar
a esta tribuna num momento de tanta paixão, tanta emo
ção. tanta esperança. Compreendo - porque estou habi
tuado a esses espetáculos - a divisão dos auditórios, em
função das convicções, das crenças, das impressões nem
sempre fundadas. Porém, o êxito do orador na tribuna não
depende de si mesmo, do seu desempenho, da sua since
ridade, da sua convicção, da sua contribuição. Ele depen
de do estado de espírito dos que o ouvem. Não tenho a
intenção - longe de mim - de transformar este estado
de espírito, que, aqui, como pude ver pela manifestação
que acabo de receber, é justa no sentido da aceitação e do
entusiasmo a respeito da oratória do meu colega, Cons
tituinte José Richa. Mas acontece que, para certos tem
peramentos como o meu, para certas experiências como
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a minha, a batalha não vale só pela vitória, vale também
pela justiça. Chego a ponto de considerar essa justiça
superior a sua vitória ou à sua derrota. (Muito bem.
Palmas.)

Depende de mim enfrentar os dissídios com calma e
serenidade, com um sorriso nos lábios, sem temor. Não
tenho o temor da tribuna. Não tenho o temor das diver
gências. Tenho apenas confiança na justiça e, neste mo
mento, segundo a minha avaliação, estou falando menos
pela vitória do que pela justiça. Estou falando por aquilo
que considero ser justo em relação ao meu País, que con
sidero ser justo em relação ao regime que defendo, o
regime parlamentarista de Governo, que considero ser
justo porque é a forma de evitar que os entusiasmos fal
sos venham com 'suas roupagens enganosas encobrir insí
dias que não aparecem confessadas nos aplausos. (Palmas)
Enfrento isso com um sorriso nos lábios.

Já assisti a cenas mais dramáticas, já falei em dias
que precederam ao suicídio de um Presidente da Repú
blica. Nunca recuei da minha posição, pois ela só tem o
interesse de exprimir minha convicção, de exprimir meu
sentimento e minha esperança de justiça para o meu País,
a implantação do regime parlamentar de Governo. É nesse
sentido, com essa intenção, com essa convicção, com essa
segurança que falarei. Ninguém me impedirá de falar.
Nenhuma vaia, nenhuma divergência, nenhum desaplauso
me tirarão daqui, porque aqui falarei aquilo que entender
que deva falar. (Muito bem! Palmas)

Meu queridos conterrâneos, meu compromisso de
mandato é lutar pelo parlamentarismo no Brasil. Tive três
intervenções nesta tribuna até hoje. A primeira foi para
convocar a Nação para o parlamentarismo; a segunda foi
com o mesmo objetivo, com o mesmo desiderato, algumas
semanas depois; a terceira, foi para defender a Consti
tuinte dos agravos, dos insultos que vinha sofrendo. Tive
ocasião de interpretar, então, seu sentimento unânime,
defendendo a Assembléia Nacional Constituinte e a obra
que está fazendo. E defendo-a ainda hoje, apesar da divi
são em que ela se apresenta. Defendo essa divisão. Não
digo que a estimule, mas defendo-a para mostrar ao povo
do nosso País que aqui temos a voz e a tribuna da liber
dade, que aqui há esperança de liberdade. Qualquer que
seja a decisão tomada, estarei defendendo a Assembléia
Nacional Constituinte. Eu a defendi através da vitória e
a defenderei através da derrota. (Muito bem! Palmas)

A Constituinte está para mim acima de tudo das cau
sas que ela representa, dos problemas que resolve e das
dificuldades que cria, porque ela é realmente a represen
tação do meu povo. Aqui, quando olho gaúchos, catari
nenses, paranaenses, minha terra mineira, São Paulo, Nor
te, Amazonas, não o mapa gráfico, mas o mapa cultural,
histórico e vivo do meu Pais, estou vendo o desenho do
meu País. É a isto que me dedico, não com a força da
juventude, mas com a esperança da velhice. Sei que posso
estar errado, mas prefiro morrer sabendo que agi com
justiça a sobreviver supondo que a vitória representa para
mim qualquer coisa superior à Justiça. Estou falando em
nome da Justiça, a qual exige a implantação do regime
parlamentarista no País. E o mandato de quatro anos é
a condenação do regime parlamentarista no País. (PaImas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Presidência avisa a V. Ex.a que seu tempo está esgotado.

O SR. CONSTITUINTE AFONSO ARINOS - Sou Pre
sidente da Comissão de Sistematização e infrinjo o Regi
mento em meu próprio favor. (Muito bem! Palmas prolon
gadas)

Quero falar.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

- Peço à galeria que não se manifeste. Uma vez que o

Presidente infringiu o tempo, enquanto eu estiver na Pre
sidência, todos que quiserem o infringirão também.

O Sr. Constituinte Afonso Arinos tem a palavra asse
gurada.

O SR. CONSTITUINTE AFONSO ARINOS - Eu dizia,
Sr. Presidente, que a Constituição vigente exprime o pre
ceito de que a eleição presidencial realizar-se-á em 120
dias, verificada a vaga da função presidencial. Se esta
belecermos um ano de mandato para o Presidente, em
pleno decurso do início do ano que vem, vai estourar por
todo Brasil a campanha presidencial por um chefe de Es
tado presidencialista, embora a Constituição aprovada e
o parecer do Relator, votado pela maioria desta Assem
bléia, tenha estabelecido o regime parlamentar. Então,
teremos durante o ano que vem, campanha de vários
candidatos presidencialistas por um regime presidencia
lista. diante de uma comissão que estará no plenário
aprovando um projeto parlamentarista. Nisso ninguém
pensa, disso ninguém reclama, a isso ninguém alude, isso
todo mundo esconde. Eu não escondo. Eu exibo e protesto,
porque sei que o pobre povo brasileiro, abandonado por
nós em todos os setores - o povo das favelas, da miséria,
da pobreza, da falta de salário e de saúde - não vai
acompanhar e entender o que digo, mas V. Ex.as entendem
e sabem que é verdade. Teremos, durante o ano que vem,
uma campanha presidencialista dentro de um regime par
lamentarista, estabelecido no texto aprovado por esta
Constituinte, que representa esse povo que estaremos
traindo, se fizermos isso.

Sr. Presidente, com convicção digo que prefiro a jus
tiça à vitória. Jogo a vitória pela justiça e, no futuro,
quando eu tiver morrido e desaparecido da face da terra,
V. Ex.as, os jovens, afirmarão que Afonso Arinos disse que
"morria pela justiça e não se importava com a vitória".
(Muito bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Concedo a palavra, para encaminhar favoravelmente ao
Constituinte Mário Covas. (Palmas) ,

O SR. CONSTITUINTE MARIO COVAS - Sr. Pre
sídenta da Comissão de Sistematização, Srs. Constituin
tes, permitam que eu inicie as minhas palavras, roubadas,
roubando alguns instantes desta Assembléia, para formu
lar um agradecimento. É de domínio público que acabo de
passar por um período no qual sofri uma operação. Quero
dizer que recebí dos companheiros desta Casa uma tal
demonstração de solidariedade, até mesmo uma manifes
tação de tal carinho à minha vida, que não poderia
deixar, no momento em que volto a esta tribuna, de
formular a cada um dos companheiros meus profundos
agradecimentos.

Ouvi, com o empenho de sempre, a clareza dos con
ceitos do Constituinte Afonso Arinos e recolhi, em par
ticular, uma pérola que S. Ex.a nos ofereceu, a de que ele
prefere a Justiça à vitória. A mim custa-me muito discor
dar do Constituinte Afonso Arinos, mas, humildemente,
quero dizer a S. Ex.a que prefiro a vitória com [ustíca.
(Muito bem! Palmas) .

Há alguns dias, eu lia nos jornais e recolhia das es
tações de televisão, através do porta-voz do Planalto, a
afirmativa de que aqueles que eventualmente não estí
VIessem com a tese de cinco anos eram inimigos pessoais
do Presidente. Ocorreu-me então, Sr. Presidente - e o
faço neste instante até pelo respeito que tenho à figura
do Presidente da República - uma situação em que
Ohateaubríand, tendo-se dirigido à Convenção Francesa,
ali declarara: "Trago a esta Convenção a minha palavra,
a minha verdade, e a minha cabeça. Podeis dispor da
segunda, depois de ouvirdes a primeira".

Ao longo da História aqui fui testemunha física
quando, em 1964, depois de eleito pelo Congresso, um Pre-
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sidente chamado Oastello Branco anunciava à Nação,
desta tribuna, que, um ano depois, voltaria a esta Casa
para dar posse ao presidente eleito diretamente pelo povo.
Um ano depois a esta Casa chegava o projeto de prorro
gação do mandato daquele Presidente. E de lá para cá
uma sucessão de fatos e aconteeímentos foi ínvíabílízando
a possibilidade de o povo brasileiro efetivamente praticar
aquilo que é seu legítimo direito: ser a fonte inspiradora
do poder, dono deste País 13 das suas decisões políticas.
(Muito beml)

Pois bem, a partir daí abateu-se sobre a Nação uma
longa noite escura. E os primeiros albores da madrugada
ocorreram quando - sem dúvida, esse foi um ato de
justiça - milhões '3 milhões de brasileiros de todos os
partidos, de todas as correntes, de todos os movimentos
sociais, associaram-se na imensa saga política, naquela
epopéia que não tinha destino pessoal, mas que pugnava,
no seu direcionamento, na sua tese política, por aquilo
que se tentou traduzir em termos de diretas já. O povo
na sua imensa sabedoria, sabia que a tese das diretas, se
viabilizada, representaria não apenas a superação do regi
me, com a instantânea transição democrática, mas deixar
desde logo a disputa do poder à discussão da vontade
popular. Foi um ato de justiça aquele movimento ímnes
soal, que não objetivava nenhuma candidatura, mas tão
somente. pela associação de todo o povo brasileiro, pro
curava recuperar para este mesmo povo o díreíto legítimo,
a justiça de comandar este País.

Pois bem, neste Congresso um agrupamento de Par
lamentares, dísvínculados da vontade popular, ínvíabílí
zou a tese das diretas. Todavia, o povo, na sua sabedoria,
ainda que profundamente machucado por uma decisão
que contrariava totalmente as aspirações populares,
determinou ao partido de oposição majoritário - o PMDB
- o que a todos parecia muito claro: que, entre o País
ao qual amava e o Colégio Eleitoral ao qual detestava,
para salvar o primeiro, e, se fosse necessário passar pelo
s-egundo, o povo nos avalizava nessa passagem. E foi a
partir daí, com este aval de natureza popular, que chega
mos ao Colégio Eleitoral, que culminou e desaguou na
eleição de Tancredo Neves e de José Sarney.

Mas fez mais o povo brasileiro: disse-nos que, além
de virmos ao Colégio Eleitoral, para o exercíeío de uma
tarefa motivada por aquela atitude do Congresso, que
inviabilizara, por um ato de injustiça, as diretas já, como
partido que representava a resistência democrática,
estávamos autorizados a fazer uma aliança de natureza
política com setores dissidentes do regime anterior, com
o objetivo nítido, claro de cumprir aquilo que fora ínvlabí
lízado num tempo mais longo, qual seja, a transição
democrática.

Por isso, Sr. Presidente, parece-me um ato de justiça,
afirmar que aquela delegação tem agora tradução clara
e correta, Ela foi feita para que aqui chegássemos sem
prazo certo como governo, com o objetivo de cumprir uma
tarefa que era a da transição e, a partir daí, devolver ao
povo a disputa pelo poder.

Ora, Sr. Presidente, creio que manter compromissos
é buscar a justiça. Nem sempre a vitória, mas segura
mente a justiça. Lembro-me aqui da passagem de um
homem extraordinário que, ocupando esta tribuna, desta
Mesa recebeu, em determinado instante, na saudação do
Presidente Ulysses Guimarães, {) reconhecímento pela sua
dimensão como estadista. E foi também um ato de justiça
que fez o Presidente Ulysses Guimarães recordar, quando
aqui esteve F.elipe González, aquele determinado instante
em que, como Secretário-Geral do Partido Socialista,
S. Ex.a se demitira do cargo, porque lutava para tirar
a palavra "marxista" do seu partido e via Invíabílíaada
a sua aspiração. Então resolvera renunciar ao cargo de
Secretário-Geral. Contava-nos Ulysses que, tendo recebído
uma repreensão do Presidente, que lhe condenava a ati
tude. S. Ex.a assim respondeu: "um político pode ser

derrotado por defender um princípio, mas um político não
pode ser desonrado por não abrir mão de um princípio".
(Palmas) E~ta a grande lição, lição que nasce, que brota
de um sentimento, de um conteúdo de justiça que nasce
da crença, da visão, da aspíração popular.

Pois ~em, Banhares! Ao longo do tempo, a tarefa a nós
acometída vem sendo cumprida, a este Congresso, com a
alíança que Se formou e com o Governo que então se
instalou, avançou na linha de uma série de modificações.

Aqui se construiu o novo estatuto que consagrou a li
berdade de organização ;partidária; aqui se estabeleceram
as regras para uma eleição que, sem ter sido perfeita aín
d;a foi a mais l~vr.e dos últimos vinte anos; aqui se p~rmi
tíu q1;le as capítaís de Estados pudessem ter eleição para
Prerettos; aqui chegou, por obra e graça dessa transição,
a mensagem que consagrava, embora sem marcar data a
definitiva '8 irrevogável aposentadoria do Colégio Eleito~al
com a convocação da eleição direta pelo povo brasileiro?
aqui, enfim, se consagrou este que é o grande e muita~
vezes incompreendido foro onde as grandes decisões na
cionais 'estão sendo feitas, a Assembléia Nacional Cons
tituinte.

Pois bem, Sr. Presidente, isso esgota e retira, na me
dida em que feito, a legitimidade do Governo que então
foi constituído. Este Governo não foi caracterizado para
se exercitar em determinado intervalo de tempo; ele não
pode ser medido em dias, semanas, meses, ou anos; ele é,
necessaríamente, a tradução de um objetivo concreto, de
uma tarefa que se chama a transição política. (Muito bem.
Palmas.) Esgotada esta, Sr. Presidente, não há como, em
nome da justiça, Ilaquear o povo e tirar-lhe o direito da
disputa do poder,

Por isso. quando falamos em quatro anos, não é por
que este número nos pareça possuír alguma qualificação
Falamos em quatro anos tão-somente porque neste prazo
se identifica o esgotamento da transição democrática e,
portanto, decai a legitimidade do Governo então instau
rado. Mas, se ela não decaísse apenas nesse aspecto, Sr.
Presidente, decaiu a nível da sua aliança política, É ab
solutamente impossível a manutenção de uma aliança po
lítica que foi criada com o objetivo de fazer a transição
na medida em que essa transição se esgota. E, de parte
a parte, mais recentemente de parte do PFL, essa afir
mação foi feita com toda a clareza, porque seria impossí
vel governar mantida uma aliança que se formara com
objetive concreto de transpor a transição democrática.

Pois bem, Sr. Presidente, a Assembléia Nacional Cons
tituinte acaba de aprovar, através da Comissão de Siste
matização, uma proposta - que me parece mai.oritária
nesta éasa - que define o novo regime de governo para
este País, o parlamentarismo. Abalanço:me a d~er, com
absoluta convíecão e certeza, que, se nao é possível essa
convivência na"formação do Gover~o, será possível es~a
convivência na formacâo de um Gabmete, porque a partir
daí se sairá com uma proposta concreta de Governo, de
objetivo claro, nítido.

Em hipótese nenhuma, Sr. Presidente, ligo o mandato
a certos objetivos. Entendo que em determinado instante
alguns tenham dito que o mandato do P1'esidente da Re
pública era de seis anos. Afinal, isso eonstava na Consti
tuição quando o atual Chefe da Nação assumiu. Entendo
que, usando os argumentos que até aqui tenho usado - e
outros certamente são melhores do que esse - defenda-se
quatro anos de mandato.

O que me escapa, Sr. Presidente - a não ser pelo
fato de que o Presidente da República assim o declarou e
assim o quer - é porque se defende um mandato de
cinco anos. Se se imagina que é da tradição republicana,
lerei tão-somente esta declaração de Tancredo Neves, feita
antes ainda de ser eleito, em resposta a jornalistas de
O Estado que o questionaram a respeito da acusação -
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a ele, Tancredo, imputada por seus adversários -, de
ocultar uma questão crucial: a extensão e durabilidade do
seu mandato. Tancr,edo redargüiu: "Tenho sido muito
frarien. Tenho dito que um mandato razoável é de quatro
anos, de acordo com a tradição republicana. Não aceito
mandato de dois anos, deixei isso muito claro. Agora, quem
realmente vai fixar esse mandato é o Poder Oonstítuínte,
que pode ampliá-lo e até reduzi-lo."

Temos o caso do Presidente Dutra, que foi eleito para
11m mandato de seis anos e a Constituinte o reduziu para
5 anos. Não apenas o compromisso - compromisso claro
a ser cumprido em nome da justiça, mas, mais do que
o compromisso, a desmlstífícaçâo do fato de que a tradí
ção republicana não é por um mandato de,' quatro anos.
Se quisermos tomar em termos de compromisso o que
aconteceu com o próprio Presidente Sarney, basta que
nos atenhamos àqueles discursos que fez - seja na reunião
do Gabinete, seja aos presidentes de partidos, seja na
mensagem que encaminhou ao Congresso Nacional quan
do enviou o projeto estabelecendo eleições diretas - que
veremos sucessivamente, em três oportunidades no mesmo
dia, S. Ex.a afirmar com clareza que, embora caiba 2
Assembléia Nacional Constituinte defini-lo, a rigor, na sua,
opinião, o mandato deve ser de quatro anos. (Palmas)

Mas vou mais além, Sr. Presidente. É de Tancredo a
expressão: "Não aceito nem mais nem menos do que qua
tro anos. Só conheço a democracia assim, com quatro ano.:
Uma transição só é possível com quatro anos. Menos .:5
impossível; mais é autoritarismo."

Sr. Presidente, a mim me constrange - e essa não é
a razão pela qual defendo a eleição ao final da transí
ção - que se faça essa avaliação com critério onde basi
camente o que se leva em conta a performance do Go
verno. Para nós, que somos políticos, e para o povo brasí
leíro, que é a fonte de inspiração da legitimidade, não
tenho a menor dúvida em dízer que estes argumentos são
suficientes para, por si sós, nos colocarem a tese de que a
eleição deve realizar-se em 1988.

Por último, diria - e o faço porque pertenço ao maior
dos partidos desta Casa - que há um último argumento
que me parece cínico e desprovido de lógica: o de que
cada um de nós possa cometer a injustiça de dimensionar
essa ceetsão em função de sua conveniência partldáríe ,
porque contrario sensu, estaremos internalizando em cada
um de nossos partidos a pior, a mais difícil, a mais con
denável das herancas da ditadura, o casuísmo no interes
se próprio. (Muito "bem. Palmas)

Sr. Presidente, é em nome da justiça que reivindico
esta eleição. Como dizia o Constituinte José Richa, se ela
se tornar compatível a nível de entendimento comum;
mas se não se tornar, como exercício da prerrogativa que
o pÓvo nos outorgou na realização deste mandato. Ou, ao
contrário, se não formos capazes de entender isso, de ado
tarmos assa proposta, tenho a impressão de que ficaremos
um pouco na cínica posição da Genovesa de Anatole Fran
ce que díaríamente rezava para a Virgem nos seguintes
termos: "ó, Madona, vós, que fostes capaz de conceber sem
pecar, ajudai-me a pecar sem conceber." (Risos)

Sr. Presidente, Srs. constituintes, é de Faulkner a ex
pressão: "O supremo grau de sabedoria é ter sonhos sufi
cientemente grandes para não perdê-los de vista enquan
to os perseguimos" O apelo que faço neste instante à Casa
e a toda a Nação é: não sejamos infelizes a ponto de apo
sentarmos nossos sonhos. A convocação que me atrevo a
fazer é ao de que novamente nos irmanemos na tarefa de
devolver à Nação sua grande capacidade de sonhar, acredi
tar nos sonhos e realizá-los. (l\'luito bem! Palmas) Há ho
mens que por várias razões são infelizes. Em particular,
aqueles que não acreditam no presente. Mas há homens que
são superiormente infelizes. Estes já morreram, não acre
ditam no futuro. Por isso, este é o grande instante de um
órgão, de um colégio de onde brota a verdade; de um ór-

gão, de um colégio que se levanta e reafirma seu sonho, a
despeito de todas as críticas em grande parte injustas, mas
ainda assim com a humildade de saber que esta Casa as
pira a críticas e não a aplausos; com a justiça de saber
que haveremos de ter a grandeza de sonhar e a humildade
de saber que nos compete perseguir, a cada instante, a di
mensão deste sonho. (Palmas)

(Manifestação do Plenário e das galerias)

Durante o pronunciamento do Sr. Mário Co
vas, o Sr. Fernando Henrique Cardoso, Quarto-Vi
ce-Presidente deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Afonso Arinos, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em primeiro
lugar, gostaria de agradecer ao Líder Constituinte Mário
Covas as referências que fez ao meu discurso. Faço as
mesmas em relação ao seu pronunciamento, apenas acres
cidas da importância e do brilho da grande peça oratória
que o nobre Líder produziu. Meus parabéns.

Concedo a palavra ao Constituinte José Lourenço, Lí
der do meu partido.

O SiR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Presi
dente, diretas-já para todos, mas não para um só. (Pal
mas) Discriminação não. Esses que gritam diretas-já ...
(Manifestação do Píenárío.)

O SR. PRESID'ENTE (Afonso Arinos) - Atenção. A
Mesa lamenta que não seja mantida a ordem dentro do re
cinto, quando observa que a galeria está-se mantendo em
ordem. O povo vem aqui e assiste, com uma atitude que é
digna dos aplausos da Presidência, ao desempenho dos seus
representantes, que não estão correspondendo à modera
ção do povo. Faço um apelo a todos para que tenham
tranqüilidade e deixem prosseguir a sessão.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Pre
sidente, ouvi silenciosamente os oradores que por aqui pas
saram, gigantes da tribuna. Entre eles não posso deixar de
destacar a grande figura de Afonso Arinos. Cumprimento o
Líder do PMDB, assim como saúdo o Líder do bloco parla
mentarista, constituinte José Richa. Deve ser este o clima
com o qual temos de conviver: clima de cordialidade e de
respeito mútuo. Que acima da nossa visão pessoal do qua
dro do País ponhamos o interesse maior desta Nação.

Ouvi atentamente a experiência e a voz de Afonso Ari
nos. Mais atentamente - e ainda ecoa dentro de mim 
ouvi a sua frase, que considero deve ser permanentemen
te respeitada por nós: "Vitória sim, se possível, mas jus
tiça acima de tudo."

Assinei ontem, a pedido do Constituinte Maurílio Fer
reira Lima, que aqui se encontra, uma emenda de sua auto
ria pedindo eleições diretas para todos. (Palmas) Sr. Pre
sidente e Srs. Constituintes, esta emenda teve poucos
adeptos.

O que se diz aqui é em nome da conciliação, em nome
da vontade da maioria desta Nação; o que se diz aqui é
que não deve haver casuísmos, Não é maioria, mas é
casuísmo. A maioria do País não aceita, de forma alguma,
que se mutile exclusivamente o mandato do Presidente da
República. E os demais que aqui estão, eleitos pela mesma
Constituiçiio? E os outros que aqui não vieram, mas cer
tamente nos estarão ouvindo, Governadores de Estado,
Prefeitos, Vereadores, Deputados Estaduais, todos eles elei
tos pela Constituição em vigor? Mas gritam somente que
temos que realizar as diretas-já para substituir o Presi
dente. O Presidente conciliador, o Presidente a quem se
pede sangue e que oferece a bandeira da paz, o Presidente
que levou o partido majoritário à maior vitória já ocorrida
na América Latina ou em qualquer parte do mundo, o
Presidente que era carregado por multidões, o Presidente a
quem se pedia "venha para o meu Estado, preciso da sua
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ajuda para tornar vitoriosa a minha campanha"... E o
Presidente ia, o Presidente atendia. S. Ex.a é do PMDB. O
meu partido sentiu, naturalmente, o peso da vitória do
PMDB com toda a sua força. Quando chegava o Presiden
te; as nossas forças se condoíamo E aqui está o retrato
mais fiel da popularidade do Presidente Sarney. Simulta
neamente com este retrato, no entanto, ouvimos agora a
voz da gratidão, a voz de muitos Afonsos Arinos que en
tendem, como eu - um presidencialista - que a transi
ção só será tranqüila, mesmo com o parlamentarismo, sob
a égide do Presidente Sarney. Há que se amaciar a estrada,
reconstrui-la, há que se vencer grandes dificuldades. Mas
não pensam muitos como Afonso Arinos. Dizem: "Quere
mos Diretas-já" para vencer Sarney. S. Ex.a não serve
mais, é um objeto, tem que ser descartado como se descarta
uma lâmina de barbear. (Palmas)

Não, Sr. Presidente, Somos a voz do sentimento. Somos
a voz da razão. Somos a voz da gratidão, a voz da solida
riedade. Somos o braço permanentemente estendido, como
todos aqueles que procuram ° diálogo, e não a diversida
de, a divisão. Procura-se aqui não o diálogo construtivo,
não a proposta da conciliação, mas, dividir o País. A
transição só se fará e só se complementará sob 'a égide do
Presidente José Sarney. Parlamentarismo ou presidencia
lismo, será mais difícil, caso V. Ex.as insistam em que te
nhamos diretas-já, se O Presidente que aí vier, com qua
renta milhões de votos, não aceitar regras previamente es
tabelecidas sem o consentimento popular.

Qual de V. Ex.as para aqui veio em função de uma
campanha parlamentarista? (Manifestações fora do mi
crofone) Quatro? Cinco? Imaginem, V. Ex.as e alguns
novatos que estão aqui agora. E, dentre eles, presto minhas
homenagens ao meu dileto amigo, o Constituinte Oswaldo
Lima Filho - ele vai votar no parlamentarismo. Aliás,
ia! Mas S. Ex.a tem minha homenagem.

Quero fazer uma pergunta a todos, aos poucos que
tiveram, na sua campanha, como tema central, a mudança
de regime de governo, aos poucos, quase nenhum, dos
559 que formam a Assembléia Nacional Constituinte do
nosso País. Agora, sim, eu os questiono: qual a legitimi
dade do mandato de S. Ex.as para alterar o regime de
Governo do nosso País?

(Manifestações fora do microfone)

Sr. Presidente, ouvi-os atenta e respeitosamente. Eles
não gostam nem de ser contestados. V. Ex.as vieram
aqui com um mandato. Todos nós. Mas, certamente não
nos deram um mandato para restabelecer a monarquia
constitucional. Acho que esse tipo de mandato não estava
embutido na nossa campanha. Viemos para aqui, sim,
todos nós, procurando um entendimento, um diálogo;
procurando um entendimento que não discrimine, mas
que nos junte. É indispensável que nos juntemos, todos,
governo do nosso País?

Neste momento, as instituições brasileiras estão for
talecidas, mas não estão consolidadas; precisam de um
esforço cada vez maior, de todos nós, para que possamos
consolidá-las. O que ouço e o que ouvi agora não con
tribuem em nada para consolidar as instituições democrá
ticas no País. Há um fundamento, um princípio - e este
é imutável - que é a tradição. Temos, como uma tradi
ção no País, o mandato do Presidente da República de
cinco anos. E aqui disse bem o Constituinte Mário Covas.
quando, citando Tancredo Neves, afirmou que o mandato
de cinco anos é aquele que pode convir aos interesses da
nacionalidade.

Portanto, o que se verifica é que não queremos dis
criminar o Presidente de hoje do Presidente de amanhã.
O que se verifica é que nós, como foi fetio com Eurico
Gaspar Dutra, com Hermes da Fonseca e com Deodoro da

Fonseca e com tantos outros, temos de repetir, agora e
sempre, o mesmo gesto. A grandeza tem que estar acima
dos interesses mesquinhos.

Companheiros e companheiras, só construiremos uma
grande nação se nos esquecermos das grandes divergên
cias. Demos as mãos uns aos outros e pensemos: acima
do presidencialismo e do parlamentarismo, acima de qua
tro ou cinco anos de mandato está uma coisa que é muito
mais importante, o Brasil e seu povo. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Para enca
minhar a votação, concedo a palavra ao nobre oonstr
tuinte Fernando Henrique Cardoso.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, o Regimento Interno está sendo ferido.
P~diria a V. Ex.a o cumprimento das normas regimentais.
Ja falaram dois oradores contra e dois a favor. Devemos
ouvir, se S. Ex.a quiser falar, o Relator Bernardo Cabral
e mais ninguém. Pediria a V. Ex.a o cumprimento do Re
gimento.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Eu não es
tava aqui. O Constituinte Fernando Henrique Cardoso
estava na Presidência e foi S. Ex.a quem tomou como
Presidente, esta decisão. Depende de S. Ex.a, agora, ~evê-Ia.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Isto é
um absurdo.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Não pode,
Sr. Presidente. Isso fere o Regimento. Isso é antídemocrá
tico.

Sr. Presidente, essa decisão atenta contra o Regi
mento Interno da Casa, e, como V. Ex.a é um homem que
respeita a lei e a justiça, não pode permitir que prevale
çam aqui privilégios de quem quer que seja. Senão vou
pedir a palavra para também falar na tribuna.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O nobre
Constituinte Fernando Henrique Oardosc está pedindo
a palavra pela ordem. Concedo a palavra a S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO HENRIQUE CAR
DOSO - Sr. Presidente, eu seria o último a desrespeitar
o Regimento desta Casa. O Regimento desta Casa manda
que falem dois oradores a favor da matéria em votação
e dois contra. Foi dito que, em momentos excepcionais,
seria possível haver mais inscrições. (Manifestações con
trárias fora do microfone) Deixem-me explicar! Estou
falando pela ordem, não pela desordem, como muitos
gostam.

Têm razão os que querem aplicar o Regimento. Assim
como não o aplicamos, porque o Presidente Afonso Arinos
permitiu....a palavra livre, vou aplicá-lo agora e casso a
minha própria palavra. Mas votarei por quatro anos de
mandato presidencial e peço a todos que façam o mesmo.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Relator Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, esta é uma hora de singulares coin
cidências. O dia de hoje, 15 de novembro, lembra a Pro
clamação da República. Outra coincidência foi que, no
meu partido, fizeram uso da palavra os Senadores Mário
Covas e José Richa; o primeiro exercitava a Liderança
há vinte anos e o segundo já era o coordenador que hoje
está aí a confirmar a sua aptidão. Era eu o terceiro amigo,
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o menos ilustre, estava vindo do meu Estado sem sequer
saber as dimensões da então Câmara dos Deputados. Entre
mim e os dois sempre houve uma amizade muito grande,
mas que, em nenhum instante, formulou ou consagrou
aquilo que minha consciência não ditasse.

Como Relator, Sr. Presidente, mais uma coincidência,
mais um acaso: vejo-me, hoje, nesta tribuna - tarefa
dificílima - apupado, criticado. A imprensa inteira abriu
manchetes, redigiu colunas, atacando o projeto que não
era só de minha autoria, porque representava o recolhi
mento de tantas idéias de tão grandes companheiros. Hoje,
Sr. Presidente, com os oito títulos aprovados, colhi de
vários Srs. Constituintes, dentre os quais um fez questão
de dizer o seu cálculo matemático, o constituinte Ino
cêncio Oliveira, um dos líderes do PFL, de que entre 95 e
97% do texto havia sido aprovado.

Portanto, a minha missão, Sr. Presidente, está quase
concluída. A decisão que agora vou tomar é aquela mes
ma, Sr. Presidente, que tem tomado conta de minha vida
ao longo de minha existência: o imperativo de consciência.
E não poderia ser de outra forma. Não há compromissos
políticos - e eu não os tenho - porque estes não se
sobrepõem à conscíêneía do homem público.

Há dois dias disse a V. Ex.'l, Presidente Afonso Arinos,
qual era a minha posição. Não será, portanto, surpresa
para V. Ex.a E V. Ex.a dizia-me que, se viesse uma lauda
do Palácio, V. Ex.a e eu tomaríamos uma providência 
e ela não veio. Portanto, mantenho-me com a minha cons
ciência da mesma hora de ontem e de anteontem, quando
comuniquei a V. Ex.a qual seria o meu voto, que não tomo
ao sabor de quaisquer palmas, aplausos, apupos ou vaias.
Quero dizer que respeito profundamente as opiniões di
versas dos meus companheiros Constituintes. Como Rela
tor, jamais submeti-me a esta ou àquela corrente, sempre
procurei a média que deveria ter para que, amanhã, não
me arrependesse ao olhar para o espelho e verificar que
não tinha cumprido o meu dever.

Neste instante, portanto, Sr. Presidente, em que ma
nifesto qual tem sido a minha posição, não há lugar para
contorcionismos políticos ou acomodações, que seriam de
masiadamente oportunistas. O dia é sério, o instante mais
ainda. Quem não sabe que no texto eu havia incluído 
e lá está, na parte principal - o período do mandato
presidencial que esta Casa fez questão de reduzir? Eu dizIa
à imprensa e aí estão todos os jornalistas, meus compa
nheiros - que a minha posição, na vertente constitucional,
era uma, mas, na caminhada política, seria outra.

Quero estar, Sr. Presidente, certo de que meu País não
pode nem deve ser feudo de paixões paroquiais ou de 111
teresses imediatos. Quero, Sr. Presidente, fazer a primeira
afirmação de que a Relataria, por intermédio dos seus
componentes, está toda ela à vontade para tomar a posi
ção que deva, inclusive por um imperativo da consciência
de cada um. Mas não posso, Sr. Presidente, deixar de ser
coerente com o meu passado. Saí desta Casa com o meu
mandato cassado e com a suspensão durante dez anos de
meus direitos políticos. Portanto, se não freqüentei a corte
ao longo de vinte anos, se tenho - e faço questão de dizer
- amizade pessoal pelo Presidente José Sarney, a minha
posição política é outra. A minha posição política, neste
instante, com a responsabilidade que deve presidir as ati
tudes de um homem que sempre teve um único soberano,
que é a sua consciência, Sr. Presidente, é pela aprovação
da emenda do nobre Constituinte.

(Palmas e manifestações das galerias.)

Sr. Presidente, vou concluir - não quero valer-me do
excesso de prazo que V. Ex.a foi tão benevolente em con
ceder - verificando que aquele acaso, que aquela coinci
dência do começo não existe, porque não há acasos nem
coincidências: são pseudônimos que Deus utiliza quando
não quer assinar as suas próprias obras. Pois Deus haverá

de assinar a sua obra neste dia, quando ditar à consciência
de cada Constituinte que tome a posição que bem entender,
mas que não recuse ao Constituinte, seja de que partido
for, tomar o caminho que lhe ditar a consciência, como
está ditando a minha. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA
Sr. Presidente, pela ordem para um requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra o nobre Constituinte Virgildásio de Senna.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 
Requerimento, subscrito pelos Constituintes Virgildásio de
Senna, Nelson Carneiro, Mário Lima, Francisco Pinto, Car
los Mosconi, Celso Dourado e Abigail Feitosa. Peço a V. Ex.a
que me permita ler o requerimento:

"Queremos registrar, nos Anais da Assembléia
Nacional Constituinte, nosso contínuo e persísten
te esforço no sentido de encontrar, por via de ne
gociação política, a fórmula que, assegurando o
sistema parlamentarista como forma de governo,
permitisse ao Presidente José Sarney cumprir um
mandato de cinco anos.

Mobilizáva-nos a essa posição superiores inte
resses da República e a convicção mais profunda,
haurida na experiência de quase 100 anos de nossa
História, que aponta o presidencialismo brasileiro
como fonte permanente de impasses institucionais.

Não obstante os esforços que desenvolvemos
no propósito de viabilizar aquele entendimento, vi
mos bloqueadas todas nossas propostas, manten
do-se a intransigente oposição do Presidente con
tra uma posição politicamente negociada e em ter
mos altos.

Em face dessa obstinação, e sem que conside
remos questão fechada o período de duração do
atual mandato presidencial, decidimo-nos a votar
na Comissão de Sistematização por um mandato
de 4 (quatro) anos, reservando-nos a alterar nossa
posição, no Plenário, caso venham a ocorrer ali
mudanças políticas positivas, na direção de regime
parlamentarista, e que nos recomende alterar, no
que concerne à duração do mandato do Presidente
José Sarney, nossos votos.

Sala das Sessões, 15 de novembro de 1987."
Este o requerimento. (Palmas)
O SR. CONSTITUINTE CID CARVALHO - Sr. Presi

dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a

a palavra.
O SR. CONSTITUINTE CID CARVALHO - Sr. Presi

dente, estávamos ontem, às 21 horas no seu gabinete, quan
do V. Ex.a teve um contato telefônico com o Presidente da
República.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Darei conhe
cimente do assunto à Casa.

O SR. CONSTITUINTE CID CARVALHO - Era isso
que queria solicitar a V. Ex.a que desse notícia à Casa
dessa mensagem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Atenção. O
Presidente está falando.

Farei a comunicação que V. Ex.a me pede. Estava
esperando o fim do horário das discussões e o início da
votação.

Concedo a palavra ao Constituinte Brandão Monteiro.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, peço a palavra para fazer uma declaração que
não é regimental mas que acho extremamente importante,
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haja vista que o Regimento Interno estabelece que somente
falarão dois oradores a favor e dois contra.

Primeiramente, gostaria que constasse dos Anais des
ta Casa que a bancada do PDT, integralmente consciente
da sua responsabilidade histórica, votará por quatro anos
de mandato para Presidente da República. (Palmas. Muito
bem)

Em segundo lugar, levantaria uma questão não tão
simpática, mas firme, tendo em vista as posições que sem
pre adotei nesta Casa em busca daquilo a que V. Ex.a se
referiu no seu discurso. Acho que o Plenário, como de
outras vezes, está indevidamente lotado por pessoas que
são Parlamentares, não são jornalistas nem estão creden
ciados. Por isso, embora vote pelos quatro anos, não acho
justo, como nas outras oportunidades, que lobistas de
qualquer espécie permaneçam no Plenário.

Era esta a colocação que faria a V. Ex.a (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

Sr. Presidente, tomo conhecimento de que existe sobre
a mesa mensagem do Presidente da República dirigida à
Constituinte. Gostaria de propor a V. Ex.a, em nome da
justiça e da independência deste Poder, que a lesse so
mente depois de realizada a votação. (Palmas) Porque,
ainda que seja favorável ao voto de quatro anos, pelo
qual votarei, assim como todo o meu partido e os demo
cratas - ou mesmo ao de seis anos - não devemos per
mitir que haja interferência do Chefe do Poder Executivo
na hora em que esta Assembléia vai tomar decisão da
maior importância. (Palmas)

Ainda há pouco, quando fez uma intervenção - como
sempre, brilhante - a esta Assembléia Nacional Cons
tituinte, V. Ex.a relembrou que há tão pouco tempo havia
sido autor de uma defesa desta Constituinte. E gostaria
de lembrar que V. Ex.a a fez precisamente contra as in
junções externas de que era vítima esta Assembléia, vindas
do Chefe do Executivo, o Presidente José Sarney. E agora
o que está posto em pauta, de uma forma ou de outra, é
uma nova injunção.

Assim, apelo para V. Ex.a no sentido de que não per
mita que seja feita tal interferência. Peço, portanto, a
V. Ex.a que coloque em votação imediatamente a matéria
e, em seguida, dê conhecimento à Casa da mensagem.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Lamento di
vergir da opinião do meu amigo Haroldo Lima.

A questão é a seguinte: a princípio, pensei em inserir
essa mensagem no contexto do meu discurso, mas, depois,
achei que era mais correto levá-la ao conhecimento dos
Srs. Constituintes tal como me foi transmitida, sem que
eu tivesse qualquer participação. Estavam presentes no
meu gabinete os Constituintes Cid Carvalho, Manoel Mo
reira, Ibsen Pinheiro, Genebaldo Correia e Israel Pinheiro.
Digo isso porque supus que alguém pudesse por em dúvida
o que eu estava dizendo. Mas quero declarar que o fato
foi testemunhado por aqueles Srs. Constituintes, que me
viram tomar nota da mensagem. Vou ler a mensagem do
Sr. Presidente da República, e V. Ex.as verificarão que ela
bléia Nacional Constituinte no dia de hoje.

A mensagem é a seguinte:

"Estou pronto para um grande diálogo visando
à conciliação nacional. Jamais serei impedimento
para que isso ocorra. O meu sofrimento e angústia
decorrem da interpretação errônea que estão dan
do de que busco, num sentimento menor, obter
a simples prorrogação do meu mandato."

Nobre Constituinte Haroldo Lima, V. Ex.a ficará com
a mensagem.

Vamos proceder à votação.
Informo aos Srs. Constituintes que aqueles que res

'Çonderem "sim" estarão votando pelo mandato de quatro
anos e aqueles que responderem "não" estarão votando
velo mandato de seis anos.

(Processo de votação)
O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 

Sr. Presidente, quero levantar uma questão de ordem, e
me submeterei à decisão da Mesa.

Estou seguro de que votei "sim", mas o painel regis
trou "não". Esta Assembléia conhece minha conduta. Eu
não faria esta manifestação se ela não traduzisse a verdade.

Por isso, Sr. Presidente, peço a V. Ex.a, para que haja
justiça em relação ao processo e à História, que repita a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vamos repetir
a votação.

O SR. CONSTITUINTE INOC~NCIO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, nunca houve isso nesta Assembléia, é absurdo!

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, esta situação já ocorreu comigo, e meu voto não
foi modificado, nem foi repetida a votação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vou fazer a
votação nominal.

O SR. CONSTITUINTE THEODORO MENDES - Sr.
Presidente, isso nunca foi feito. Isso é cambalacho.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Não posso per
mitir que o Constituinte Theodoro Mendes diga que o Pre
sidente Afonso Arinos é homem de cambalacho. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE BRANDAO MONTEIRO - Per
mita-me, Sr. Presidente, um aditamento. Sou testemunha
de que fato semelhante ocorrera com o voto do Constituin
te Gerson Peres. E V. Ex.a, presidindo nossos trabalhos,
determinou nova contagem de votos. Assim, a decisão de
V. Ex.a é coerente com a posição adotada anteriormente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Artur da
Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Celso Dourado,
Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Fran
cisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Herrmann Neto, José
Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Ri
cha, José Serra, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jo
bim, Nelton Friedrich, Maurílio Ferreira Lima, Paulo Ra
mos, Pimenta da eViga, Antônio Britto, Severo Gomes,
Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Alceni Guerra, An
toniocarlos Mendes Thame, Carlos Chiarelli, Francisco Dor
neIles, Sandra Cavalcanti, Antônio Carlos Konder Reis,
Brandão Monteiro. José Maurício, Lysâneas Maciel, Fran
cisco Rossi, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio Arruda Sam
paio, Siqueira Campos, Roberto Freire, Haroldo Lima, Ja
mil Haddad e Antonio Farias. Votaram NAO os seguintes
Senhores Constituintes: Alfredo Campos, Aluízio Campos,
Carlos Sant'Anna, Cid Carvalho, Fernando Gasparian, Ibsen
Pinheiro, João Calmon, José Freire, José Geraldo, José Ulis
ses de Oliveira, Manoel Moreira, Milton Reis, Nilson Gib
son, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma,
Theodoro Mendes, Wilson Martins, Afonso Arinos, Aloysio
Chaves, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Gilson Ma
chado, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Inocêncio Oli
veira, José Jorge, José Lins, José Santana de Vasconcellos,
José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Marcondes Gadelha, Má-
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rio Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel,
Ricardo Fiúza, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passa
rinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Gastone Righi, Joa
quim Bevilacqua e Adolfo Oliveira.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Queremos registrar, nos Anais da Assembléia Nacional
Constituinte, nosso continuo e persistente esforço no sen
tido de encontrar, por via de negociação política, a fór
mula que, assegurando o sistema parlamentarista como for
ma de governo, permitisse ao Presidente José Sarney cum
prir um mandato de cinco anos.

Mobilizava-nos a essa posição superiores interesses da
República e a convicção mais profunda, haurida na experi
ência de quase 100 anos de nossa História que aponta o
presidencialismo brasileiro como fonte permanente de im
passes institucionais.

Não obstante os esforços que desenvolvemos no pro
pósito de viabilizar aquele entendimento vimos bloqueadas
todas nossas propostas mantendo-se a intransigente opo
sição do Presidente, contra uma solução politicamente ne
gociada e em termos altos.

Em face dessa obstinação, e sem que consideremos
questão fechada o período de duração do atual mandato
presidencial, decidimo-nos a votar na Comissão de Siste
matização por um mandato de 4 (quatro) anos, reservan
do-nos a alterar nossa posição, no Plenário, caso venham
a ocorrer ali, mudanças políticas positivas, na direção de
regime parlamentarista, e que nos recomende alterar, no
que concerne à duração do mandato do Presidente José
Sarney, nossos votos.

Sala das Sessões, 15 de novembro de 1987. - Dep. Vir
gildásio de Senna - Seno Nelson Carneiro, com restrições
- Dep. Mário Lima - Dep. Francisco Pinto - Dep. Carlos
Mosconi - Dep. Celso Dourado - Dep. Abigail Feitosa.

(Declaração de Voto do Deputado Francisco
Dornelles sobre a duração do mandato presidencial
em curso.)

1. A Campanha da Aliança Democrática uniu o País
em torno de Tancredo Neves e de José Sarney.

2. O Presidente José Sarney assumiu a Presidência
da República num momento difícil e procurou manter uni
do o povo brasileiro.

3. Foram realizadas eleições para a Assembléia Na
cional Constituinte, visando dar ao Brasil uma nova orga
nização política, econômica e social.

4. Tive a oportunidade de manifestar várias vezes
minha posição a favor da duração de seis anos para o
mandato presidencial em curso por entender que deveria,
após a promulgação da Nova Constituição, haver tempo
para a elaboração da legislação complementar e por en
tender ser conveniente a coínsídêncía de eleições parla
mentares e presidenciais.

5. Entretanto, seja por erros no campo polítíco, seja
por erros no <campo econômico, a segurança, a confiança
e a tranqüilidade do povo brasileiro deixaram de existir.

6. Num curtíssimo período de tempo, erros e omis
sões do Governo fizeram com que ele perdesse a con
fiança da sociedade que é fundamental para o processo de
transição. E quando a confiança é perdida, qualquer me
dida deixa de ter a eficácia necessária para atingir seus
objetivos.

7. Não há no posicionamento que agora assumo ne
nhum motivo pessoal, muito menos relativamente à figu
ra do Presidente José Sarney. Tenho por ele o maior apre
ço. Falo agora como Constituinte preocupado com a pre
servação da ordem legal e com a ínstitucíonalízação defi
nitiva da democracia.

8. Diante do quadro político atual a realização de
eleições em 1988 representa um anseio nacional.

9. Por essas razões, voto para que o mandato presi
dencial em curso seja de quatro anos.

10. Entretanto, minha escola política é a da eoncí
liação e do entendimento. O convencimento que agora de
termina o meu voto não é radical, nem imutável. Mante
nho-me aberto a um entendimento nacional que crie um
fato político novo capaz de unir os brasileiros em torno do
bem comum de toda a sociedade.

(Manifestações no plenário e nas galerias)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 48 Constituintes; vo
taram NÃO 45 Constituintes. Total: 93 votos. O Destaque
foi aprovado.

Srs. Constituintes, a Presidência deseja consignar que
sua decisão de submeter novamente a matéria à votação
foi acertada. Os resultados agora foram diferentes dos
anteriores. É evidente que agora se apurou a verdade.

Quero dizer também à Assembléia Nacional Consti
tuinte e aos assistentes que estão nas galerias que este
foi um belo espetáculo democrático. (Palmas) Precisamos
acreditar no progresso da democracia. A Assembléia Na
cional Constituinte ofereceu hoje, aqui, um espetáculo
democrático que será admirado por toda a América Lati
na e pelo mundo.

V - SUSPENSÃO DA REUNIliO
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Presidên

cia vai suspender os trabalhos, convocando os Senhores
Constituintes para a continuação da presente reunião,
hoje, 15-11-87, às 16:00 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 15 DE NOVEMBRO DE 1987 (2)

Presidência dos Srs.: Brandão Monteiro, Segundo
Vice-Presidente, Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presi
dente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Havendo
número regimental, declaro reaberta a reunião.

Concedo a palavra ao Constituinte Aluízio Campos,
pela ordem.

fi - COMUNICAÇõES
Do Sr. Constituinte Aluízio Campos:

O SR. ALUíZIO CAMPOS - Sr. Presidente, no texto
ra aprovado do projeto, incluímos disposições específicas
para a defesa da imagem dos Constituintes. Na sua edi
ção de hoje, o Jornal do Brasil traça um perfil deprimen
te da minha atuação na Presidência desta Comissão de
Sistematização. São comentários depreciativos, transmi
tindo a impressão de que sou pouco cuidadoso e até in
competente.

Toda a Comissão é testemunha da assiduidade, da se
riedade e da independência com que me tenho conduzido
quando exerço eventualmente sua Presidência. E talvez
tenha sido eu, dos componentes da Mesa, aquele que até
agora ocupou durante mais tempo a Presidência.

Quero manifestar minha repulsa aos comentários do
Jornal do Brasil, inclusive pela versão inverídica dos fa
tos a que se refere. Diz o jornal que eu presidia a ses
são, descumprindo o Regimento e invertendo a ordem da
votação, para aprovar a jornada de trabalho de 40 horas.
Não é verdade. Pessoalmente, sempre defendi a jornada
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de 40 horas, mas, quando foi feita a votação, vencendo
essa jornada, fui informado pela liderança do meu par
tido de que ela havia resultado de um acordo entre as
agremiações. A aprovação resultou do comportamento da
Comissão de Sistematização, no sentido de adotar como
preferencial a matéria escolhida por acordo entre as li
deranças partidárias.

O jornal também noticiou que eu havia sido substi
tuído pelo Presidente Afonso Arinos, exatamente por cau
sa dessa incorreção na adoção da planilha. É mais uma
ínverdade. Presidi a sessão em que discutimos a duração
do mandato presidencial - se seria de 4 ou 5 anos. Al
guns companheiros presidencialistas, partidários dos 4
anos, pretenderam inverter a ordem da votação, o que
não admiti, seguindo rigorosamente a ordem das indica
ções na planilha. Por isso é que votamos, afinal, demons
trando que o barulho efetuado pelos partidários do man
dato de 4 anos não correspondía aos votos disponiveis.
Não devemos nesta Casa, e principalmente nesta Comis
são, deixar-nos conduzir pelos gritos, e sim pela consciên
cia, independência e vontade soberana dos Constituintes.

Sr. Presidente, por estas razões venho exigir que os
repórteres do Jornal do Brasil que fazem a cobertura po
lítica nesta Casa retifiquem as noticias facciosas publica
das a meu respeito, declarando - com a mesma evidência
e destaque que deram à matéria hoje publicada - que eu
não presidia a sessão em que se votou a jornada de 44 ho
ras de trabalho. Votei pelas 44 horas, como os demais
companheiros de partido, obediente ao resultado de um
acordo de lideranças. Presidi a sessão em que discutimos
a duração do mandato do Presidente da República, inser
to no texto constitucional.

É minha obrigação, pela preservação da minha ima
gem e também em defesa da Presidência da Comissão de
Sistematização, fazer este pronunciamento, esperando
contar com o apoio e a solidariedade dos meus pares.
(Palmas)

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a
tem a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Estou
certo de contar com a compreensão de V. Ex.a e com a
concordância da Casa ao fazer registro da opinião que,
seguramente, é comum a todos, sobre a operosídade, dina
mismo e competência com que tem servido a esta Comis
são de Sistematização o nobre companheiro Aluizio Cam
pos, a quem prestamos solidariedade e, mais do que isso,
apresentamos nossa gratidão. Vê-lo trabalhar, da forma
como tem se empenhado, pelo Pais e pela Constituinte,
serve de incentivo a todos nós.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sr. presi
dente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a
tem a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, iniciamos a discussão do Titulo IX das Disposi
ções Transitórias. Esta questão de ordem é importante,
tanto para a Presidência da Comissão de Sistematização
quanto para a Relatoria.

Sr. Presidente, hoje, pela manhã, foi aprovado ° texto
do art. 2.0 das Disposições Transitórias, nos seguintes ter
mos:

"As disposições referentes ao sístema de Go
verno entrarão em vigor em 15 de março de 1988
e não serão passíveis de emenda no prazo de 5
anos."

Ora, Sr. Presidente, não existe prazo legal para que
a Oonstíbuíção seja promulgada. Esta é a primeira ques
tão.

Em segundo lugar, deve ser feita uma correção desta
data, porque, se a Constituição não for promulgada antes
de 15 de março, quando será implantado o sistema de go
verno mantido no texto, ou seja, o parlamentarismo?

A terceira observação que faço é que este prazo de im
plantação do sistema de governo, em 15 de março de 1988,
não pode funcionar como determinante de que os trabalhos
da Assembléia Nacional Constituinte se encerrem também
nesta data. O dispositivo constitucional reza que "o sistema
terá de ser implantado em 15 de março de 1988". Mas a
Constituição não tem prazo para ser elaborada. Ela tanto
pode ser concluída antes de 15 de março, como depois.

Sr. Presidente, pergunto, portanto, como deve ser
interpretado o art. 2.0 das Disposições Transitórias.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte José Genoíno, penso que as decisões da Co
missão de Sistematização, hoje consagradas, ainda carecem
de votação para serem ratificadas. Mais do que isto, tere
mos oportunidade de votá-las em primeiro e segundo tur
nos e também de votar a sua redação.

Acho que a colocação feita por V. Ex.a é prepoderante
no momento atual. A Comissão de Sistematização decidiu
desta forma, e devemos votar o título referente às Dispo
sições Transitórias. A correção redacional será feita pelo
Relator e, ainda mais, haverá votações subseqüentes do
Plenário.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, quero juntar às judiciosas e precisas pala
vras de V. Ex.a algumas referências ao Constituinte José
Genoíno. S. Ex.a se esquece de considerar a soberania da
Constituínte. Se a Constituinte decidir, antes de haver a
promulgação da Constituição, retificar a data de entrada
em vigência do novo sistema de Governo, transferindo-a
para depois de 15 de março, poderá fazê-lo soberanamente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Agradeço
a colocação de V. Ex.a , que veio, inclusive, como resposta
à questão de ordem levantada pelo Constituinte José
Genoíno.

Passemos à votação.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
- Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Está com
a palavra o Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
- Sei que não é regimental, mas quero ponderar à Mesa
da Comissão de Sistematização que, a partir de agora, deve
começar a tomar providências com relação às funcionárias
que nos servem café. Estão elas trabalhando das oito ho
ras da manhã à meia-noite, quando terminam as sessões.
Creio que seria prudente falar com o Presidente da Câ
mara, ou com a empresa que as contrata, para que, através
de um processo de revezamento, as companheiras possam
descansar pelo menos aos sábados ou aos domingos.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
recolhe a proposta de V. Ex.a e a encaminhará ao Presi
dente da Assembléia Nacional Constituínte, competente para
a decisão das relações de contrato e de emprego da Casa.
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nr - ORDEM DO DIA

VOTAÇAO DO PROJETO DE CONSTITUIÇAO
TÍTULO

Destaque n.O 1744·87 - Emenda n.O ES-30S03-3,
do Sr. Bocayuva 'Cunha, "que modifica o art. 20,
Título X do Substitutivo n.? 1 (art. 5.°, Título
IX do Substitutivo n,v 2). (493.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o requerimento de preferência para o Destaque n.? 1744,
de autoria do Constituinte Bocayuva Cunha.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo perma
neçam como se encontram. (Pausa) Aprovado.

Em votação, em conseqüência, o Destaque n.O 1744, refe
rente à Emenda n,o 30803, do Constituinte Bocayuva Cunha,
que tem a seguinte redação:

"As eleições de senadores e deputados fe9-erais
realizar-se-ão conjuntamente com a de presIdente
da República."

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Pela or
dem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
.palavra o Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente gostaria de obter de V. Ex.a e da Mesa um escla
recime~to. Hoje, pela manhã, logo no início da sessão,
tivemos a votação de uma emenda supressiva ao art. 4.°
Tanto quanto estou lembrado - se não me falha a me
mória - a emenda foi aprovada por 92 votos a zero.

Na ocasião, foi levantada questão de ordem pelo Cons
tituinte Nelson Jobim. Depois, o Relator Bernardo Cabral
acedeu às razões levantadas por S. Ex.a e a Mesa tomou
uma decisão. Qual decisão? Tendo-se votado e aprovado
uma emenda supressíva, evidentemente, como é praxe nesta
Comissão é norma do Regimento e, acima de tudo, como
é ditame do bom-senso, não haveria como aditar emendas,
palavras, frases ou períodos a um artigo cuja supressão
havia sido aprovada - como é o caso - por 92 votos a
zero. Poderia ocorrer a alguém a idéia de que, depois de
aprovada a emenda supressíva, alguém pudesse ser autor
de destaque, emenda substitutiva ou modificativa, reclas
sificando-a, em relação a outro dispositivo? Então, gosta
ria de saber, em primeiro lugar - e antes de levantar uma
outra questão de ordem, como pretendo - se este pedido
de destaque e o requerimento que o acompanha foram
reclassificados e se foi solicitada uma alteração do dispo
sitivo a que se refere.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, peço a palavra para contraditar a questão de
ordem.

O ElR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Bocayuva Cunha, o Constituinte Antônio Britto
não suscitou questão de ordem. S. Ex.a pediu a palavra
dando a impressão de que iria suscitar uma questão de
ordem e, no entanto, fez uma pergunta à Mesa. S. Ex.a disse
ainda que, em conseqüência do que a Mesa definisse, le
vantaria a questão de ordem. Gostaria, então, de pedir
parcimônia a V. Ex.a

Nobre Constituinte Antônio Britto, a proposição do
ilutre Constituinte Bocayuva Cunha, antes da votação
do Título IV, até por acordo de todas as lideranças, foi
aprovada por 92 votos. Repito, antes mesmo desta vota
ção, os Constituintes Bocayuva Cunha, Haroldo Lima,
Luiz Inácio Lula da Silva solicitaram que as emendas
fossem reclassírícadas para o art. 5.° em decorrência do
que houve antes - um pequeno problema nesta Comis
são - com a concordância inclusive de V. Ex.a, no sen
tido de que não se deveria suscitar a possibilidade de

votar antes as propostas dos Srs. Luiz Inácio Lula da
Silva, Bocayuva Cunha e Haroldo Lima. portanto, penso
que não há nenhuma disposição em contrário e a ma
téria será colocadaem votação.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Se é so
bre a matéria, o problema está solucionado. se V. Ex.a não
se conforma, recorra ao Presidente da Assembléia Nacio
nal Constituinte, nos teJ.'llI10S regimentais.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Pela
ordem, ST. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra a V. Ex.a, pela ordem,

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, solicito a V. Ex.a que providencie, por gentileza, a
transcrição do debate que tivemos na ocasião. Perdoe-me
V. Ex.a, mas a discussão toda nasceu quando se discutia
que essas emendas estavam prejudicadas. Obviamente,
isto se deu depois da proclamação do resultado da vota
ção - 92 a zero - tanto que, só naquele momento, fui à
tribuna e encaminhei a questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não é
verdade. Perdoe-me, mas aqui está o SecretMio da Mesa
para confirmar, pois não era eu que presidia a sessão an
terior que ficou estabelecida a modificação do art. 4.°
para (, art. 5.° V. Ex.a continua equivocado, mas invoco
o testemunho de todos aqueles que acompanham a Mesa,
especialmente do Sr. Secroetário, que, antes da votação
recebeu ó pedido de modificação do inciso.

Com a palavra o Constituinte Bocayuva Cunha para
encamínhar a sua 'emenda.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Sr.
Presidente, Brs. Constituintes, hoíe é um dia realmente
histórico em nosso País. Além de ser 15 de novembro, aca
bamos de tomar, hoje de manhã, uma decisão que vem
ao encontro não só das aspirações da esmagadora maioria
do povo brasileiro, como do conceito fundamental que te
mos de estabelecer, uma vez pOT todas, em nosso pais,
a consolidação do regime democrático. Sou um veterano
dessas lutas. Fui cassado em 1964. Passei esses anos todos
fora, e hoje reconheço que a minha geração cometeu um
equívoco muito grande em ter permitido que a luta pela
consolidação democrática rícasse nas mãos da direita dos
anos 50 a 60. Só quem falava em consolidar a democracia
eram os golpistas de sempre, aqueles de Aragarças, aque
les que queriam impedir a posse de Juscelino, aqueles que
foram contra Getúlio, aqueles que queríam impedir a
posse de J'ango. Esses golpístas e a sua "entourage" civil,
acabaram vitoriosos em 1964. Foram eles os defensores da
democracia. Construiu-se 'esse regime espúrio, que du
rou vinte anos, em nome de duas bandeiras que deveriam
estar nas mãos dos progressistas deste País.

Infelizmente, cometemos esse equívoco de deixar que
essas bandeiras ficassem nas mãos sujas dequeles que lu
tavam a fa;vor da democracia e contra a corrupção apenas
para golpear a democracía e para roubar maís, porque
foi o que se fez nestes últimos vinte anos. A luta pela
consolidação dá democracia e pela moralidade pública são
bandeiras que não podem mais sair das mãos das forças
progressistas, e é nesse sentido que venho hoje a esta tri
buna para fazer um apelo, que muitos colegas meus con
síderam romântico, até mesmo ingênuo, mas que me per
mito acreditar seia fundamental para a consoüdação do
regime democrático.

Acabamos de votar um mandato de quatro anos para
o atual Presidente da República. Acabamos de aprovar
uma data para a eleição do próximo Presidente da Repú
blica. A minha emenda propõe justamente que a eleição
para Presidente da República seja realízada no mesmo
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dia em que se farão eleições para deputados e senadores.
Nós, deputados e senadores, devemos ter a coragem mo
ral de limitar os nossos próprios mandatos e de defender
eleições gerais. Sei que teríamos direito a quatro anos de
mandato, mas, para consoüdar a democracia neste Pais,
é indispensável que o novo Presidente da República no
Congresso Nacional encontre uma maioria afinada com
os seus sentímentos, Portanto, essa maioria pensa ser elei
ta no mesmo tempo políttco.

Ainda há um outro fator. Todos sabem que somos
absolutamente presídeneíalístas. Mas com que coragem
aqueles que votaram o iParlamenta.rismo podem votar
contra essa 'emenda? Ninguém foi 'eleito para votar par
lamentarismo. Os paelamentarístas têm o dever moral de
votar tamlbém pela extinção dos seus mandatos e para a
eleição do Presidente da República realizar-se juntamen
te com a de deputados e senadores. (Palmas)

Ouvi do Líder do PFL, o Constituinte José Lourenço,
dizer que também encurtará os nossos mandatos. Quero
cobrar dele e do seu partido 'esse compromisso, como
quero cobrar do Líder do PTB, o Sr. Gastone Righi, que
venha aqui agora votar o encurtamento também do nosso
mandato. Só teremos democracia neste pais quando o Pire
sídenbe da República for eleito no mesmo 'tempo politíco
dos deputados e senadores. Da mesma forma, os gover
nadores de E&ta~o devem ser ,eleitos no mesmo tempo po
lítico das assembléias legislativas, como já o foram. Igual
mente os prefeitos devem ser eleitos no mesmo tempo po
lítico das Câmaras Municipais, como será feito agora em
novembro. Falta apenas termos a coragem moral de vetar
esta emenda, reduzindo nossos mandatos, em nome da de
moeríca, da paz e da felicidade do povo brasileiro.

Sr. Presídenbe, por coincidência, hoje é dia 15 de no
vembro. Recordo-me do que dizia meu bisavô, o velho
Quintino Bocayuva, um dos fundadores da República,
antes de morrer: "Esta não é a República dos meus
sonhos".

Espero, Sir. Presidente, que possamos construir a Re
pública dos sonhos daqueles republicanos, aprovando esta
emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Gerson Peres, que encaminhará
contrariamente à proposição.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ: COSTA - Sr. Prestden
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte José Costa, já concedi a palavra ao Constituinte
Gerson Peres. Como ele ainda não 'assomou à tribuna, re
gimentalmente, se S. Ex.a assim o permitir, eu def.erirei
a paíavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presiden
.te deixo formulado meu pedido de questão de ordem ime
diatamente apôs a exposíção do eminente Constituinte
Gerson Peres.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
agradece a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, prezados colegas, o eminente Constituinte Bo
cayuva Cunha está aproveitando a euforia transitória de
uma vitória da Comissão de Sistematização, que ainda
não é a vitória da Assembléia Nacional Constituinte, para
querer impulsionar, utilizando argumentos emine!1temente
sentimentais os colegas a votarem o absurdo. VeJam bem,
S. Ex.a inici~u seu discurso falando em democracia, ata
cando os civis, dizendo que macularam as suas mãos, pre
gando a democracia, para depois dar o golpe em Getúlio
Vargas.

Ora Sr. Presidente, este País tem memória. Getúlio
Vargas foi o maior ditados que o Brasil já teve durante

dez anos. Fechou o Congresso Nacional e governou sob a
tutela das Forças Armadas, com o DIP, sem lei, sem direito,
sem que o cidadão brasileiro tivesse garantias. Portanto,
carece S. Ex.a de autoridade política para assomar à tri
buna e criticar aqueles que depois de Getúlio Vargas fize
ram a ditadura no Brasil.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, apresenta S. Ex.a
uma emenda para extinguir os nossos mandatos. Reduzi
mos hoje o mandato de um Presidente da República que
foi eleito indiretamente por um Colégio Eleitoral que tam
bém elegeu Tancredo Neves, porque José Sarney foi eleito
com Tancredo Neves. Apenas o mandato de Tancredo
Neves foi reduzido também para quatro anos post mortem.
Este Colégio Eleitoral, chamado de espúrio, foi que intro
duziu no Brasil a Nova !República e esse bagaço de incoe
rência que aí está, levando o povo brasileiro ao desespero.
Portanto, tais argumentos são falaciosos. Entre o man
dato do Presidente Sarney e o nosso, há uma diferença
muito grande. Fomos eleitos pelo povo, em eleições livres
e diretas. l!1 um ato atentatório à dignidade do povo brasi
leiro uma Comissão destas pretender cassar o mandato
daqueles que foram eleitos pelo povo.

Outro argumento sobre o qual o Constituinte Bocayuva
Cunha deve meditar: nós, Constituintes, estamos che
gando ao término da elaboração da nossa Carta Constitu
cional. Grande número de suas disposições remete para
leis complementares a regulamentação dos dispositivos ge
rais. Pois bem, fazemos a Constituição, e outros Parla
mentares vêm complementar aquilo que elaboramos. lI: uma
insensatez, uma quebra de coerência um atentado à legiti
midade do nosso mandato.

Por fim, ainda aduziria mais um argumento à conside
ração do Constituinte Bocayuva Cunha: é estranha a
emenda de S. Ex.a Ele incluiu os Senadores e Deputados,
mas se esqueceu dos Governadores de Estado. Não sei por
que S. Ex.a exclui os Governadores das eleições gerais.
Gostaria que explicasse à Nação a omissão de Governado
res da sua emenda.

Com estas considerações, Sr. Presidente, Sr. a e Srs.
Constituintes, convoco os nobres colegas a dizerem um
"não' bem dado ao Constituinte Bocayuva Cunha, porque
sua emenda é atentatória à legitimidade dos nossos man
datos. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo a
palavra à Constituinte Sandra Cavalcanti, que encami
nhará favoravelmente à emenda.

Devo registrar um lapso da Mesa. Antes de conceder
a palavra à Constituinte Sandra Cavalcanti, eu a darei ao
nobre Constituinte alagoano José Costa, que anteriormente
havia solicitado questão de ordem.

O SR. OüNSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presidente,
Sras e Srs. Constituintes, pelas manifestações do Plenário,
um grupo de eminentes Senadores e Deputados Consti
tuintes pretende votar emenda que possibilita a realização
de eleições em todos os níveis, de Vereador a Presidente da
República, imediatamente após a promulgação da Oarta
Constitucional, ou no prazo que for fixado numa dessas
emendas. Estou nessa linha: quero realmente eleições ge
rais em todos os níveis. Em função da colocação feita pelo
Constituinte Gerson Peres, indago a V. Ex.a - soube que
essa emenda sofreu algumas modificações em seu texto 
se Os Governadores estão excluídos, para que eu possa dire
cionar meu voto. Pelo art. 34, os Prefeitos têm um man
dato de quatro anos. Logo, está implícita a realização de
eleições. Os Vereadores, na forma do parágrafo único do
art. 33, têm um mandato de quatro anos. Portanto, estão
previstas eleições. A pergunta que faço é se estão excluídos
os Governadores, porque, segundo nossa linha de pensa
mento - minha e de expressivo grupo de companheiros
as eleições devem ser realizadas em todos os níveis, de
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Vereador a Presidente da República, inclusive governa
dores. Pergunto, então, a V. Ex.a se os Governadores estão
excluídos.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA- Sr. Pre
sidente peço licença à oradora, que já está na tribuna,
para c~ntraditar a questão de ordem e, in?l1}sive, dar uma
explicação. Minha emenda se refere a eleíção para Dep~

tado Federal e Senador, conjuntamente com a de Presí
dente da República. Por quê? Porque estou aqui, Sr.
Presidente, defendendo a consolidação democrática. Os
Governadores já foram eleitos.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a
já fez o encaminhamento da sua proposição.

O SR. CONSTITUINTE BOCAYUVA CUNHA - Mas
fui citado pelo orador.

O SiR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - É legí
timo citar. Não permitirei que V. Ex.a faça novo encami
nhamento.

Antes de conceder a palavra à Constituinte Sandra
Cavalcanti respondendo à indagação do Constituinte José
Costa, dev~ dizer que a emenda do Constituinte Bocayuva
Cunha exclui eleição para Governador neste momento; a
eleição é para Deputado Federal e Senador. É o texto da
emenda.

Concedo a palavra à nobre Constituinte Sandra Oa
valcanti.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, quando o Consti
tuinte Bocayuva Cunha me solicitou, hoje de manhã, que
apoiasse sua emenda, o texto ainda dizia que as eleíções
gerais se realizariam até 120 dias após a promulgaçao da
Constituição. Nesse sentido concordei com S. Ex.a Os Srs.
Constituintes devem estar lembrados de que no mês de
fevereiro no começo dos nossos trabalhos, quando votá
vamos o' Regimento Interno, adotamos uma nova figura
chamada Projeto de Decisão. Naquela ocasião apresentei
um projeto de decisão estabelecendo que, tão logo a Cons
tituição fosse promulgada, ao invés de um referendum ou
de um plebiscito - como muitos advogavam - para saber
se o povo estaria de acordo ou não com o texto que iríamos
elaborar, o País inteiro fosse convocado para eleições
gerais.

Parlamentarista por convicção, e muito ao contrário
do que foi dito aqui inúmeras vezes, tendo feito toda a
minha campanha no Estado do Rio de Janeiro informando
aos meus eleitores que viria para cá lutar pela implantação
do parlamentarismo no Brasil, que acredito seja o melhor
sistema de Governo para o País, achava - e ainda acho 
que a melhor maneira de se apurar se o povo brasileiro
estará de acordo ou não com o nosso texto constitucional
será com a realização de eleições gerais. E a palavra geral
envolve desde Vereadores até o Presidente da República.

Infelizmnte, o texto da emenda é incompleto e se tor
nou mais incompleto ainda, na medida em que dele foi
retirado o prazo. Fico numa situação muito delicada, por
que não queria que parecesse um truque assomar à tribuna
para defender a emenda e ser obrigada a reconhecer que
ela é incompleta.

Sugiro ao nobre Constituinte Bocayuva Cunha que
procure averiguar, no elenco de emendas que ainda serão
analisadas se há alguma proposta destacada referindo-se
a eleições' gerais, que envolvam desde Vereadores a Presi
dente da República, para que, cumprindo o que foi resol
vido na manhã de hoje, quando realizarmos a eleição para
Presidente da República, possamos - quem sabe - aco
plar a ela esse referendum popular legitimo que são as
eleições gerais para garantir definitivamente o apoio do
POvo brasileiro ao parlamentarismo, que deve ser o objeto
principal dos nossos esforços.

Sugiro ao nobre companheiro que retire sua emenda
e procure encontrar no elenco daquelas que virão mais
adiante alguma contendo o conceito correto de eleições
gerais, o que sempre defendi e continuo defendendo nesta
Casa.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. pre·
sidente, votamos o art. 87, estabelecendo o mandato pre
sidencial permanente de 5 anos. Agora, nas Disposições
Transitórias, estabelecemos que o mandato do atual Pre
sidente da República, que a Constituição contempla com
6 anos, passa a ser de 4 anos. Com isso foi criada uma
incongruência e uma aparente discriminação odiosa exa
tamente contra um homem que, com sua autoridade, con
vocou esta Assembléia Nacional Constituinte. Veja V. Ex.a
que a Emenda do Constituinte Bocayuva Cunha vem res
gatar perante a Nação a pureza, a isonomia...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Gastone Righi, gostaria que V. Ex.a não ali
nhasse a sua questão de ordem em torno de sua opinião
em relação à emenda.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - A ques
tão de ordem é em relação a isso. Na verdade, com esta
emenda nós corrigimos e impedimos qualquer díscrímí
nação e resgatamos o principio de isonomia e de igualdade
existente no próprio texto já aprovado. A emenda é aosolu
tamente perfeita. Congratulo-me com V. Ex.a e com o seu
partido porque dele emanou a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Faço um
apelo ao nobre Líder do PTB e aos demais Líderes para
que não utilizem o expediente da questão de ordem para
fazer declaração de voto sobre qualquer emenda, porque
senão poderá acontecer como na votação do Capitulo VIII,
quando várias questões de ordem, que no meu entender
tinham até sabor de obstrução, não nos permitiram votá-lo
integralmente.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre·
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Para uma
questão de ordem concedo a palavra a V. Ex.a, que sempre
as faz regimentalmente.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre·
sídente, estranho que a Constituinte Sandra Cavalcanti, ao
defender a emenda tenha solicitado sua retirada. Creio,
que S. Ex.a laborá num equívoco porque a proposta do
Constituinte Bocayuva Cunha é justa, até porque no art. 9.°
das Disposições Transitórias estamos dando poderes cons
tituintes às Assembléias Legislativas para elaborarem as
Constituições Estaduais e adaptarem-se ou não ao sistema
parlamentarista. Não nos caberia aqui determinar a disso
lução. A dissolução nossa, sim, até para iniciarmos o par
lamentarismo. Não estou fazendo declaração de voto, em
bora vá votar a favor da emenda. Estou apenas estranhan
do que a Constituinte designada para defender a Emenda
do Constituinte Bocayuva Cunha se tenha posicionado con
trariamente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
questão de ordem a responder.

O SR. CONSTITUINTE ERALDO TINOCO - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

Entendo que essa emenda está prejudicada. Esta Co
missão aprovou o regime parlamentarista, que tem em seu
bojo a possibilidaçle de dissolução do Congresso Nacional
com a realização de eleições dias depois.
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Ora, se essa matéria está aprovada como norma per
manente, não poderemos aprovar, nas Disposições Transi
tórias, uma outra norma, estabelecendo que as eleições para
Deputados e Senadores realizar-se-ão conjuntamente com a
de Presidente da República, porque do contrário, a norma
anterior, permanente, estaria inteiramente incongruente
com esta nova norma aprovada nas Disposições Transitó
rias. Além disso, tendo sido retirada a expressão final, que
seria efetivamente uma norma transitória, a emenda da
forma como ficou, jamais poderia ser classificada nas Dis
posições Transitórias, mas nas normas permanentes. Com
este entendimento, considero a emenda prejudicada.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Eraldo Tinoco, lamento dizer a V. Ex.a que
a Mesa já havia decidido esta questão até porque penso
que nas disposições permanentes fala-se em dissolução do
Congresso e na emenda do Constituinte Bocayuva Cunha
não há o pressuposto da dissolução, definindo a data da
eleição. O nosso mandato não é permanente.

Infelizmente, não posso deferir a questão de ordem
de V. Ex.a Informo aos Srs. Constituintes que não vou
permitir seqüência de questões de ordem, que represen
tam às vezes uma forma de obstrução.

Concedo a palavra ao constituinte Egídio Ferreira Lima,
para encaminhar contrariamente à proposição.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, perdoe-me, nobre
Constituinte Bocayuva Cunha, mas a proposição que V. Ex.a
traz ao exame da Comissão de Sistematização não é isenta.
:É uma emenda de quem teme o sistema parlamentar, de
um Constituinte que defende o sistema parlamentarista e
que quer "sujar as águas" dentro desta Casa.

Propõe S. Ex.a, Sr. Presidente, que se faça, conjunta
mente, a eleição para o Chefe de Estado, para a Câmara
e para o Senado. Ora, no sistema parlamentar o pleito
para a escolha do Chefe de Estado não coincide, necessa
riamente, com a eleição para o Parlamento. Em segundo
lugar - e vamos, de uma vez por todas, deixar de insin
ceridade - estamos lutando renhidamente pelo sistema
parlamentar, e a maioria desta Comissão já evidenciou que
é parlamentarista. Ora, se inserimos no Projeto o sistema
parlamentar, como é que anteciparemos agora a eleição
para a Câmara, se esta Câmara está já no novo sistema
de governo? Se não estiver à altura do momento, se não
exercer as suas atribuições, se não corresponder aos ano
seios da sociedade, será dissolvida pelo mecanismo inseri
do no próprio sistema.

A emenda do Constituinte Bocayuva Cunha é, portan
to, incongruente e se conflita com o sistema de governo
aqui concebido e elaborado. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO Sr. Pre-
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, a questão de ordem que formulo a V. Ex.a é a
seguinte: o Regimento Interno da Comissão de Sistemati
zação é claro, quando diz que a emenda destacada, apro
vada a preferência, tem dois encaminhamentos: dois a fa
vor e dois contrários.

Estava inscrito para encaminhar favoravelmente à
emenda Bocayuva Cunha, porque o Partido dos 'I'rabalha
dores tem proposição semelhante. Cedi o meu lugar, que
era o segundo, para que a Constituinte Sandra Cavalcanti
falasse a respeito. O problema é que S. Ex.a não se pro
nunciou sobre essa emenda e, sim, sobre outra, que é a
que trata de eleições gerais, e pediu, no final, para retirá-la.

Sr. Presidente, não houve, assim, encaminhamento ta
vorável à emenda. Portanto, existe uma desvantagem. Há

dois encaminhados contra e um favorável, que foi o do
autor, Bocayuva Cunha. A Constituinte Sandra Cavalcanti
fez um encaminhamento difícil de definir, porque não exis
te tal emenda de eleições gerais. Ainda mais: pediu a re
tirada da dita proposição. Não entendo como se faz a
defesa de uma emenda pedindo a sua retirada, Sr. Pre
sidente.

Para corrigir essa desvantagem, solicito me seja dada
a palavra para fazer o segundo encaminhamento a favor
da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Gerson Peres para contraditar.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, V. Ex.a não possui o dom da mediunidade, não
poderia adivinhar sobre o que a Constituinte Sandra Ca
valcanti iria falar na tribuna. Ela usou uma inscrição re
gimental, a vaga e o tempo foram preenchidos. A mesma
coisa fez o Constituinte Gastone Righi, e teve que descer
da tribuna gentilmente, atendendo a um apelo do Presi
dente que estava na Mesa.

Este pleito do Constituinte José Genoíno não procede.
Se analisarmos o problema deste ponto de vista a Mesa
poderá no futuro ser vítima das mesmas ações, das mesmas
burlas, de a pessoa pedir para falar a favor e depois ir
para a tribuna se pronunciar contra as emendas subse
qüentes.

De forma que pediria a V. Ex.a que cumprisse o Re
gimento, uma vez que a inscrição foi preenchida, o tempo
também, e o interessado não reclamou na devida oportu
nidade.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte José Genoíno, a Mesa ouviu o requerimento
de V. Ex.a, através de uma questão de ordem e também
o contraditório do nobre Constituinte Gerson Peres. A mim,
na Presidência dos trabalhos, cabe sempre a difícil tarefa
de decidir.

A;pÓS ouvir o contraditório do Constituinte Gerson
Peres, convenci-me de que V. Ex.a tem razão. Na verdade,
o Presidente não tem que estar aqui na Mesa adivinhando
o que o Constituinte vai falar. O Regimento é claro, quando
define que dois oradores encaminharão a favor e dois con
tra. No caso, quis - para justeza de minha decisão - o
destino que, em outra oportunidade, eu estivesse na Mesa,
quando a Constituinte Cristina Tavares se inscreveu para
defender determinada matéria e utilizou a inscrição para
outra finalidade, encaminhando contra. Determinei, então,
na oportunidade - e S. Ex.a é testemunha disso - que
fosse retirado dos Anais a defesa da nobre Constituinte.
Ela não poderia, ao se inscrever para defender a propo
sição, encaminhar contra. Evidentemente, a Constituinte
Sandra Cavalcanti começou fazendo uma análise da emen
da e dizendo que tinha sido convidada para defendê-la in
tegralmente. No fim solicitou, como defensora, que o Depu
tado Bocayuva Cunha retirasse sua emenda, o que, eviden
temente, a debilitou, e isso não é regimental.

Defiro a palavra ao Deputado José Genoínio.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.

Presidente, pela ordem, antes que o Deputado comece a
falar.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sr. Pre
sidente, já concedi a palavra ao Constituinte José Genoí
no. Se ele concordar com a sua questão de oro-em, eu lhe
concederei a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOS:É GENOíNO - Concordo,
Sr. Presidente.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEmO - Sr.
Presidente, gostaria que V. Ex.a esclarecesse se a emenda
inclui também os Governadores e os Deputados Estaduais.
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o SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Definiti
vamente, para não haver mais dúvidas sobre a votação,
Lerei, pela segunda vez, a emenda:

"As eleições de Senadores e Deputados Fede
rais realízar-se-ão conjuntamente com a do Pre
sidente da República."

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, recorro da decisão de V. Ex.a para a Presidência da
Assembléia Nacional Constituinte, por não me julgar su
ficientemente satisfeito com esta solução.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a

deverá fazer o requerimento nos termos regimentais, con
tando com devido apoiamento. A Mesa encaminhá-lo-á
ao Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, sa
bendo V. Ex.a que o seu requerimento não terá efeito
suspensivo

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, Sras. e Sors. Constituintes, para que não paire ne
nhuma dúvida de que temos direito à segunda defesa, a
própria Deputada Sandra Cavalcanti confessou que vo
tará contra a emenda do Deputado Bocayuva Cunha. En
tão; é necessário este segundo encaminhamento para ha
ver igualdade de condições.

O Deputado Bocayuva Cunha colocou uma questão
que gostaria de retomar: o problema democrático, o pro
blema da líberdade política. Nós, progressístas, devemos
ter uma posição coerente ,e sermos, com licença da pala
vra, radicais na luta pela democracia; temos de tirar qual
quer bandeira dessa direita que busca fazer demagogia
com as eleições gerais, criando um caldo de cultura para,
em torno dessa questão, justificar a criação de outros ti
pos de soluções arbitrárias no processo político.

A segunda questão, Sr. Presídente, retere-se à eleição
de Presidente da R,epública. É correta a fundamentação
que esta Comissão adotou, hoje de manhã, no sentido
de que a transição política - aliás, transição que o Par
tido dos Tr,abalhador,es se recusou a endossar, porque não
foi ao Colégio Eleitoral, nunca participou dessa transição
por conhecer seu eaeáter - necessitava de uma 'eleição
para presidente da República para ter no seu final uma
flexão democrática. Esta Assembléia Nacional Constituin
te foi sleíta a partir de uma emenda elaborada pelo pró
prio Poder Executivo. Batalhamos no sentido de termos
uma Constituinte 'exclusiva. Fomos derrotados pelo antigo
Congresso Naeíonal, No entanto, Sr. Presidente, este Oon
gresso Constituinte vai, paulatinamente, a duras penas,
avançando em algumas conquistas democráticas no ter
reno das liberdades políticas 'e individuais.

Votamos a duração do mandato de S. Ex.a, o Sr. Pre
sidente da República, e agora temos de dar conseqüência
a 'essa medida. Foi dito que as eleições para Presidente da
República em 1988 prejudicariam o processo polítíco, que
teria que se dar sob a tutela do Presidente Sarney. Que
remos dizer ao povo e à Nação brasileira que, se somos
radicais na luta pela democracia, nossos mandatos de
Deputados Federais e de Senadores, após a promulgação
da Constituição, estarão submetidos ao crivo da sobera
nia do voto popular. (Palmas)

Sr. Presidente, se tivemos a coragem de aprovar a es
tabilidade, de nos contrapor às multãnactonaãs - T,exaco,
She11 e Essa - se tivemos a coragem de aprovar quatro
anos de mandato para José Sarney, se tivemos a cora
gem :de discutir a anistia (Palmas), temos de ter a cora
gem 'e a dignidade de dizer ao povo brasileiro que nossos
mandatos estarão submetidos a uma eleição direta. O
fato de a eleição para presidente da R.epública ser rea
lizada juntamente com a eleição para o Congresso Na
cional possibilita estabeceler um patamar de maioria nu
ma eleição nacional. Por que não realizar também elei
ções para Governador, para Deputado Estadual? É pre
ciso que haja uma única eleição para se estabelecer a von-

tade majoritária da população brasileira, a fim de, sendo
um Presidente eleito com 40 mídhões de votos, evitar uma
situação de crise institucional permanente com o Congres
so antigo.

Por isso, apelamos para a Casa no sentido da apro
vação da Emenda Bocayuva Cunha, que é semelhante à
emenda do nosso Líder e companheiro Luiz Inácio Lula
da Silva. A tradição republicana brasileira é no sentido
da realização de >eleições casadas entre o Congresso Na
cional e a Presidência da República. Muito obrigado. (Pal
mas no plenário e nas galerías.)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
quer informar às galerias que regimentalmente não po
dem manifestar-se; seja a manifestação contrária, seja
a favor. Além do que diz o Regimento, pessoalmente sin
to-me bastante coêrento ao fazer esta admoestação, por
que, quando assumi a Presidência, determinei à seguran
ça Que, além dos que tivessem senha, até o número de as
sentos nas galerias ee permitisse a entrada dos inter-essa
dos, a fim de que pudessem acompanhar lívrements a vo
tação. Preveni também aos líderes de que, se os visitantes
não obedecessem ao Regimento com a mesma justiça e
tranqüílídade, mandaria evacuar as galerias. Esta é a
admoestação.

Com a palavra o Relator Bernardo Calbral, para ma
nírestar-se sobre a emenda.

O SR. .RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, com a atenção que me merece, ouvi o
Constituinte Bocayuva Cunha no desenrolar da defesa da
sua emenda, coerente com o que aqui foi votado pela
manhã, sustentá-la e, ao longo da sua sustentação, usou
a palavra "coragem". Ao final, o útímo orador, o Cons
tituinte José Genoíno, também usa a palavra "coragem".
O Constituinte Gerson Peres declarou que aprovar 'esta
emenda é uma atitude atentatórta à ligitimidade do seu
mandato. Depois, com Delação ao campo juridico consti
tucional, com absoluta segurança, com perfeita argumen
tação, o Constituinte Egídio Ferreira Lima lembra a des
coíncídêneía de mandatos para quem defende o regime
parlamentarista, que é exatamente o que ocorre hoje na
Assembléia Nacional Constituinte. Em verdade, S. Ex.a
tem razão. Não há nenhum país no mundo, que adote
um sistema parlamentarista de Governo com coincidên
cia de eleições presidencial e parlamentar. Exemplos
assim à vol d'oiseau: Portugal, tem o Presidente com 5
anos e o Parlamento com 4 anos; a França tem um Presi
dente com 7 anos e um Parlamento também com período de
4 anos; a Itália tem um Presidente com 6 e o Parlamento
com 4.

A minha indagação - e devo de logo dizer que sou fa
vorável à emenda porque acho que tem de haver o lado
ético parlamentar - é apenas uma dúvida: o que se pre
tende realmente com a emenda? Permitir que os Gover
nadores que saíram ontem possam ser, daqui a pouco, can
didatos a uma nova eleição? O que fariam os que acabam
de ser eleitos legitimamente pelo povo? Nesse particular, a
emenda é incompleta, e a emenda do Constituinte Luiz
Inácio Luda da Silva preenche um requisito a mais. O
constituinte Bocayuva Cunha apresenta este texto:

"as eleições de Senadores e de Deputados Fe
derais realízar-se-ão conjuntamente com a de Pre
sidente da República."

E o Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva pede que,
até seis meses da promulgação desta Constituição, se reali
zem, por meio de sufrágio universal e voto direto e secreto
em todo o País, eleições simultâneas para Vice-Presidente,
Presidente e para o Congresso Nacional.

Nitidamente, ai tem razão o Constituinte Egídio Fer
reira Lima: são emendas presidencialistas, que fulminam
o sistema parlamentar de governo, não querendo, portanto,
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aceitar agora aquilo que foi aprovado antes. E aí vem o
problema ético, o problema da dignidade pessoal, que não
se confunde com coragem; aí vem a altivez, que não pode
ser partilhada com a arrogância. O que é que cabe a esta
Assembléia Nacional Constituínte? Diminuir, reduzir o
mandato presidencial, como se fez hoje pela manhã, se
bem que sustentado pela tese de que foi o próprio Presi
dente da República quem iniciou a discussão de mandato
querendo reduzi-lo? O que deve esta Casa tomar? Cora~
gem? Mas isto não é fruto apenas do que deve existir no
parlamento, sobretudo 'coerência, sinceridade e correção.
Defendo aqui a Constituinte Sandra Cavalcanti quando foi
acusada de não sustentar a defesa do destaque e, ao final
pediu que ele fosse retirado: E S. Ex.a o fez exatament~
porque foi a primeira Constituinte a pedir que, tão logo
concluídos os trabalhos da Assembléia Nacional Consti
tuinte, fossem realizadas eleições gerais. Pois digo mais
esta é a forma oblíqua de chegarmos à Assembléia Nacio':
na! Constituinte exclusiva que sempre defendi ao longo
de toda a minha campanha política. Se realmente quere
mos dar uma prova ao povo brasileiro o momento é agora.
E ~ão J:á que se combater o parlamentar dizendo que ele
esta criando mecanismos para sustentação do seu man
dato, porque o parlamentarismo está criando instrumentos
para a dissolução do Congresso.

Pessoalmente - não envolvo a Relatoria - sou favo
rável a qualquer emenda que convoque eleições gerais,
porque quero, como disse hoje pela manhã, ficar em paz
com a minha consciência. Votarei "sim".

O SR PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM: os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Cris
tina Tavares, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gaspa
rian, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, José
Ignácio Ferreira, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Renato
Vianna, Rodrigues Palmas, Sigmaringa Seixas, José Costa,
Antoniocarlos Mendes Thame, Carlos Chiarelli, José Lins,
José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Paulo pimen
tel, Jofran Frejat, José Lourenço, Mozarildo Cavalcanti,
Antônio Carlos Konder-Reis, Virgílio Távora, Brandão Mon
teiro, José Maurício, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gas
tone Righi, Joaquim Bevilacqua, Plinio Arruda Sampaio,
José Genoíno, Adolfo Oliveira, Aldo Arantes e Roberto
Freire. Votaram NAo os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Alfredo Campos, Aluízio Campos, Antônio
Britto, Artur da Távola, Carlos Mosconi, Celso Dourado,
Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernando Lyra, João
Calmon, José Fogaça, José Geraldo, José Paulo Bisol,
José Richa, José Serra, José Ulísses de Oliveira, Manoel
Moreira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nel
ton Friedrich, Raimundo Bezerra, Virgildásio de Senna,
Wilson Martins, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Jorge
Hage, José Tavares, Michel Temer, Octávio Elísio, Roberto
Brandt, Ziza Valadares, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto.
Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira, Mário Assad, Oscar
Corrêa, Osvaldo Coelho, Ricardo Fiuza, Sandra Cavalcanti,
Annibal Barcellos, Enoc Vieira, Gerson Peres, José Luiz
Maia, Beth Azize e Antonio Farias. ABSTENÇAO dos Se
nhores Constituintes: Alceni Guerra, Darci Pozza e Jarbas
Passarinho.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 38 Constituintes;
votaram NÃO 48 Constituintes; abstiveram-se de votar 3
Constituintes. Total: 89 votos. O Destaque foi rejeitado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Há sobre
a mesa requerimento de preferência do Constituinte
Haroldo Lima, que não está presente, mas é também 00
autor o Constituinte José Maria Eymael, que nos solicitou

a palavra porque vai retirar a emenda. Com a palavra
S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra V. Ex.a, pela ordem.

O SR CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, emenda do Constituinte Haroldo Lima e de seu
companheiro está visivelmente prejudicada. Ela diz res
peito exclusivamente à data da eleição para Presidente
da República.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - V. Ex.a
tem razão, tanto que a preferência não foi votada mas,
concedo a palavra ao Constituinte José Maria Eymael para
apresentar a justificação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, com o Constituinte Haroldo
Lima subscrevi emenda que propunha eleições para Pre
sidente da República cento e vinte dias após a promulgação
desta Constituição.

Imaginávamos, com esta emenda, atender ao clamor
popular por eleições em 1988 para Presidente da República.

Todavia, na madrugada de hoje, quando todas as for
ças políticas que defendiam a tese de quatro anos resolve
ram unir seus esforços numa direção única, concordamos
em subscrever, como co-autores, a emenda do ilustre Cons
tituinte Jorge Hage para que, desta forma, fosse obtida,
como foi, sem nenhum risco, essa vitória extraordinâria,
histórica, de hoje de manhã, com a qual se abriu uma
nova página na história da Nação. E cumprindo, Sr. Pre
sidente, o protocolo firmado neste momento, em meu nome
pessoal e em nome do Constituinte Haroldo Lima, solicito
a retirada da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Há uma
outra emenda - Destaque n.o 5512 - de autoria do Consti
tuinte José Egreja, que está prejudicada em face da apro
vação da Emenda Jorge Haje.

Destaque n,? 744-87 - Emenda n.o ES-20972-8,
do Sr. Davi Alves Silva, "que modifica art. 6.°
"caput", Título X Substitutivo n.? 01 (Título IX do
Substitutivo n,v 02) (494.a votação)".

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação a preferência para o destaque n.O 744, de autoria do
Constituinte Davi Alves Silva.

Os Srs. Constituintes que estejam de acordo com a
preferência requerida permaneçam como estão. (Pausa)

Aprovada.
Em votação o Destaque n.? 744, do Constituinte Davi

Alves Silva, referente à Emenda n.o 20.972. A Emenda do
ilustre Constituinte a exclusão do art. 6. do Título X, Das
Disposições Transitórias do Substitutivo do Relator, refe
rente ao Estado do Maranhão. Não vou ler toda a emenda.
Mas, para clareza do Plenário, esta Emenda objetiva a
criação do Estado do Maranhão do Sul.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Davi Alves
Silva.

O SR. CONSTITUINTE DAVI ALVES SILVA - Sr.
Presidente, nobres membros da Comissão de Sistematiza
ção, reconheço que o momento é histórico e que a As
sembléia Nacional Constituinte, que tudo pode - e como
pode - deve reconhecer o nosso trabalho para a criação
desse novo Estado. Entendo, Sr. Presidente, que seria o
maior presente de aniversário que a Assembléia Nacional
Constituinte daria ao Deputado Davi Alves Silva, uma
vez que hoje faz um ano que o povo do meu Estado ele
geu este Constituinte, que na sua campanha eleitoral pro
meteu ao povo da região sul do Estado lutar pela criação
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do Estado do Maranhão do Sul. Assim sendo, Sr. Presi
dente, meus companheiros, distribuí o apoio recebido da
Assembléia Legislativa do meu Estado, da Câmara de
Vereadores, de todos os Partidos, aos membros da Comis
são de Sistematização, para que possam fazer uma ava
liação do comportamento daqueles que vivem no que será
o novo Estado, que têm acima de tudo o interesse de ver
a sua índependêneía, com a criação do novo Estado do
Maranhão do Sul.

Venho aqui sabendo que não tenho argumentos para
convencer nenhum Constituinte através deste microfone,
mas o faço pelo meu trabalho, por tudo aquilo que tenho
demonstrado aos membros da Comissão de Sistematiza
ção. Quero dizer a todos que a gente do Maranhão do
Sul, aqueles que ali vivem, acreditam na soberania da
Assembléia Nacional Constituinte e têm, de certa forma,
procurado atender aos anseios da sociedade brasileira,
que está engajado na luta pela criação do Estado do Ma
ranhão do Sul. É preciso que esta nova unidade da Fe
deração seja criada neste momento histórico em que a
Assembléia Nacional Constituinte escreve a vida nacional,
e coloque no coração do Brasil o Estado do Maranhão
do Sul, através da sua aprovação pelos membros da Co
missão de Sistematização. Assim, Sr. Presidente e nobres
companheiros de bancada, eu sairia desta Casa, hoje, em
festa - como em festa se encontra o novo Estado do
Maranhão do Sul - uma festa que aguarda apenas a
decisão dos membros da Comissão de Sistematização.
Acredito que V. Ex.as saberão dizer sim à criação do novo
Estado, fazendo com que a festa do Maranhão do Sul co
mece autorizada pelos membros desta grande Comissão.

Assim, Sr. Presidente, quero me despedir dizendo que
ficaria muito honrado se o meu trabalho fosse reconhe
cido pelos membros da Comissão de Sistematização, mas
tenho a humildade de receber qualquer decisão dos seus
membros. Se disserem não para a criação do novo Esta
do, saberei compreender.

Quero fazer um apelo aos visitantes do Maranhão
que são simpáticos à criação do Estado do Maranhão: não
façam qualquer manifestação quando alguém disser sim
ou não, porque não quero contrariar os trabalhos da Mesa
da Constituinte e tampouco mostrar a esta Assembléia
que aqueles que aqui vieram com a intenção de assistir
à votação da emenda para a criação do novo Estado es
tejam atuando como grupo de pressão. Faço um apelo
aos Vereadores, Deputados Estaduais e aos meus com
panheiros que aqui estão no sentido de que não façam,
repito, qualquer manifestação e que acatem o resultado da
votação como decisão da Comissão de Sistematização.

Era isto, Sr. Presidente e nobres membros da Comissão
de Sistematização, o que eu tinha a dizer nesta tarde.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o nobre companheiro Enoc Vieira, para encami
nhar contra.

O SR. CONSTITUINTE ENOC VIEIRA - Sr. Presi
dente, Bras. e Srs. Constituintes, estamos hoje vivendo
nesta Casa um dos dias mais agitados, quando os Srs.
Constituintes, preocupados, realmente, com os destinos da
nossa Pátria, aprovaram, por maioria desta Comissão, a
eleição direta para Presidente da República em 1988. Sen
te-se nos Srs. Constituintes o desejo de mudança. Tam
bém desejamos mudanças na nossa Pátria; desejamos
mudanças no nosso sistema e na nossa forma de Governo;
desejamos mudanças na maneira como o nosso País vem
se comportando em relação aos credores internacionais
e em todos os campos de atuação. Somos a favor de uma
redivisão territorial do nosso Pais, e entendemos que o
Brasil precisa ser melhor dividido para que a sua admi
nistração seja mais fácil e mais profícua. Mas, Sr. Presi
dente não podemos, neste desejo de ver e de fazer mu
danças, neste desejo de vermos as diferenças diminuídas

nas regiões do nosso Pais, pensar tão-somente nesse de
sejo de mudanças, esquecendo-nos de que essas mudan
ças deveriam ser sempre para melhor.

A criação de Estado, como pretende alguns Consti
tuintes, não cremos ser a forma de diminuir as diferen
ças regionais, de ver desenvolvidas as regiões do nosso
País. Entendemos que há necessidade de se realizarem
estudos e pesquisas mais aprofundadas no meio da po
pulação, para que se entenda o que ela realmente deseja.

No que diz respeito à criação do Estado do Maranhão
do Sul, a população maranhense, na sua grande maioria,
deseja que o Estado continue unido. Uma minoria é que
vem tentanto dividir o Estado e, para isso, deseja que,
através de dispositivo constitucional, se sufoque a von
tade da maioria. Sufocar porque a maioria não iria falar,
não iria decidir livremente, através de plebiscito, sobre a
divisão territorial do seu Estado. A Assembléia Legislati
va, tão-somente por solidariedade a três Deputados da
Região do Tocantins, assinou e aprovou requerimento
dando seu apoiamento à divisão. Mas isto não significa
a vontade da Assembléia Legislativa, composta de 41 Srs.
Deputados, a maioria absoluta do PFL, que, na sua quase
totalidade, reprova a divisão do nosso Estado. Com a
ferrovia de Carajás, recentemente inaugurada, foi feita
a ligação entre o sul e o norte do Maranhão, onde está
localizada a Capital. Não seria agora que os maranhenses
iriam concordar com a divisão do seu território.

Desta forma, em nome do Maranhão, faço apelo no
sentido de que rejeitemos a emenda que determina a di
visão do nosso Estado. Desejamos que uma comissão cons
tituída por este Congresso Constituinte possa estudar a
redivisão territorial. Mas que não o faça sem ouvir o
povo, que precisa decidir livremente através de plebisci
to, a fim de que não se use o artifício de emenda consti
tucional.

Encerro, Sr. Presidente, conclamando os companhei
ros da Comissão de Sistematização a que aprovem a di
visão territorial do Maranhão através de uma legislação
ordinária, depois que o povo do Estado tiver se manifes
tado. Decidamos hoje pela união do Maranhão, votando
contra a sua divisão e, por conseguinte, contra a emenda
do ilustre Constituinte Davi Alves Silva, que cria o Es
tado do Maranhão do Sul! (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Ainda há
dois oradores inscritos para encaminhar a votação. Pergun
to aos Srs. Constituintes Gastone Righi e Cid Carvalho se
fazem absoluta questão de usar da palavra. Se abrirem
mão de fazê-lo, poderemos acelerar nossos trabalhos.
(Pausa)

Concedo a palavra ao Constituinte Gastone Righi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, prometo ser breve.

Algumas figuras da Casa se destacam por seus pro
cedimentos; outras, por seu empenho, sua dedicação e seu
trabalho. Isto ocorreu com o Constituinte Siqueira Cam
pos, que, num trabalho atormentado, sofrido e duro, atra
vessou toda a Legislatura anterior e a presente lutando
pela criação do Estado do Tocantins, finalmente aprovada
por esta Comissão.

Temos agora outra figura que também se caracteriza
pelo mesmo denodo, dedicação e pertinácia, na tentativa
de criar o Estado do Maranhão do Sul. E S. Ex.a me con
venceu da necessidade de criação desse Estado.

Em tese, sou a favor de que novos Estados sejam cria
dos. O Brasil, com as suas dimensões continentais, necessi
ta de administrações regionais. Precisaríamos até mesmo
de uma redivisão total do Brasil, em regiões metropolita
nas e geoeconômicas. Não podemos continuar com Esta
dos que têm milhões de quilômetros quadrados e acabam
sendo inadministráveis, pois o governo estadual não tem
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condições de acesso aos mais carentes e mais distantes
rincões. E isto acontece no Maranhão.

Mas o que acabou por convencer-me da necessidade
de criação do Estado do Maranhão do Sul foi o fato de
a Assembléia Legislativa daquele Estado, através de re
querimento que tenho em mãos, com mais de vinte assi
naturas, ter instituído uma comissão especial para estudar
esse desmembramento e a criação do novo Estado. O re
latório da referida Comissão, formada por deputados es
taduais de todos os partidos - PFL, PDS, PMDB - con
cluiu pela criação do Estado do Maranhão do Sul, tendo
por capital Imperatriz, pedindo apenas que naqueles Mu
nicípios, em 360 dias, fosse feito um plebiscito. Ora, o que
diz a emenda de Davi Alves Silva, esse valoroso maranhen
se, lutador denodado? Diz exatamente que dentro de 360
dias se realizará um plebiscito, consultando a população
local. E se esta for a favor da criação do novo Estado,
este se instalará.

Vejam V. Ex.as que houve apoio da própria Assembléia
Legislativa do Maranhão a um requerimento de 26 Depu
tados, com base em relatório e conclusões de uma comis
são especial. Verifica-se que há condições plenas para a
criação do novo Estado, pois este tem território, popula
ção, potencial e riqueza para sobreviver autônoma e inde
pendentemente. Vale dizer que na emenda de Davi Alves
Silva, em seu último parágrafo, está estabelecido que nos
dez primeiros anos não poderá o novo Estado despender
com pessoal e manutenção de seus órgãos estatais, anual
mente, acima de 52% de sua arrecadação tributária. Só
esta referência valeria para espancarmos as últimas dúvi
das, para afastarmos todo e qualqner preconceito relativo
aos interesses fisiológicos ou empreguistas que pudessem
existir.

Portanto, fiel aos meus princípios, quero encarecer a
todos que votem a favor da emenda que cria o Estado elo
Maranhão do Sul. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Cid Carvalho, que fará encaminha
mento contrário à proposição.

O SR. CONSTITUINTE CID CARVALHO - Sr. Pre
sidente, todos estamos muito conscientes da nossa respon
sabilidade nesta Constituinte. Sabemos que por aqui passa
o nosso julgamento institucional.

Sr. Presidente, não sou daqueles que têm uma posição
estática em relação à divisão. Ao contrário, em tese, até
acho importante que o Brasil tenha um maior número de
Estados. Mas, nada é pior - e temos a experiência na
órbita municipal - que dividir um Estado ou um Muni
cípio sem que o novo Estado ou Município esteja maduro
para ser criado.

O Estado do Maranhão é uma grande entrada para
a Amazônia. É através dele que se tem a perspectiva ou
não de promover a grande consolidação daquele vazio
demográfico. Sr. Presidente, a Natureza nos deu o milagre
- se assim podemos dizer - de na região do sul do Pará
encontrar-se a maior província mineral do mundo, a pro
víncia de Carajás. Graças à descoberta dessa província o
mineral e à existência do Porto de Itaqui criaram-se as
condições de infra-estrutura para a construção de estrada
de ferro e para a implantação de grande eixo mineral no
Maranhão. O Estado hoje se apresenta ao mundo como
um grande pólo exportador siderúrgico. O ferro gusa ali
produzido é a alternativa para o mineiro, cuja produção
cada vez fica mais difícil.

Ora, Sr. Presidente e companheiros Constituintes, exa
tamente quando esse Estado arma as condições não apenas
para as grandes soluções econômicas e sociais, mas quan
do ele passa a ser um grande trampolim para o ímpulsío
namento da Amazônia, dividi-lo significa empobrecer am
bas as partes. Quero dizer, com a minha responsabilidade
de Deputado votado em Imperatriz, que, na verdade, que-

rem fazer um bazar eleitoral. A iniciativa de montar um
esquema do qual saiam senadores, deputados e governa
dores não é uma solução para os homens pobres daquela
região, não é uma solução para a sociedade, não é uma
solução para fazer do Maranhão o grande êmbolo e o
grande trampolim de fortalecimento de toda aquela re
gião. Trata-se de medida eleitoreira, medida contra o Brasil
e contra o Estado do Maranhão.

Daí por que, com veemência, apenas movido pelo es
pírito público e pela responsabilidade institucional, venho
pedir aos meus pares neste momento que votem não a
esta iniciativa artificial que é contra o País e contra o
Estado do Maranhão. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Rela
tor não se pronunciará sobre a matéria.

Passamos à votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Bernardo Cabral, José Freire, José Ignácio Ferreira, Mário
Lima, Rodrigues Palma, Chagas Rodrigues, Daso Coimbra,
Délio Braz, José Costa, Michel Temer, Miro Teixeira, Vil
son Souza, Alceni Guerra, Antoniocarlos Mendes Thame, Ar
naldo Prieto, Inocêncio Oliveira, Osvaldo Coelho, Annibal
Barcellos, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Mozarildo Caval
canti, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, Jarbas
Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson Motta,
José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone
Righi, Ottomar Pinto, Siqueira Campos. Votaram NAO os
seguintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Alfredo
Campos, Antônio Britto, Artur da Távola, Carlos Mosconi,
Celso Dourado, Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egídio Fer
reira Lima. Fernando Bezerra Coelho, Francisco Pinto, Ha
roldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Richa, José
Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Nelson Carneiro, Nel
son Jobim, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Renato Vianna,
Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins,
Antonio Mariz, José Tavares, Marcos Lima, Nelson Wedekin,
Octávio Elísio, Roberto Brant, Rose de Freitas, Ziza Vala
dares, Aloysio Chaves, Francisco Benjamim, José Santana
de Vasconcellos, Luís Eduardo, Mário Assad, Ricardo Fiúza,
Enoc Vieira, Paes Landim, Brandão Monteiro, Plínio Ar
ruda Sampaio, José Genoíno. Aldo Arantes, Fernando San
tana, Jamil Haddad. ABSTENÇõES dos Senhores Consti
tuintes: Carlos Sant'Anna, Fernando Lyra, José Geraldo,
Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco, José Lins, Sandra Caval
canti e Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado. votaram SIM 33 Constituintes;
votaram NÃO 47 Constituintes; abstiveram-se de votar 8
Constituintes. Total: 88 votos. O Destaque foi rejeitado.

Solicitaria a atenção do Plenário para um requerimen
to, que não é usual - diria mesmo que é inusitado - assi
nado pelos Srs. Constituintes Adylson Motta, Anníbal Bar
cellos, Chagas Duarte, Eraldo Trindade, Geovani Borges,
Marluce Pinto, Mozarildo Cavalcanti, Ottomar Pinto a Ra
queI Capiberibe.

Nobres Constituintes membros da Comissão de Siste
matização, este requerimento se embasá na seguinte ques
tão: existem sobre a mesa requerimentos de preferência
para as emendas do Constituinte Mozarildo Cavalcanti e
Ottomar Pinto. que objetivam a transformação de Terri
tórios federais em Estados. O requerimento que nos apre
sentam tem como base a celeridade processual. Seria a vo
tação de um artigo, de uma emenda ou de destaque um a
um. S. Ex.as sugerem que se faça a votação integral destes
dispositivos, que têm a seguinte redação:

"Os Territórios Federais de Roraima e Amapá
são transformados em Estados federados, manti
dos seus atuais limites geográficos.
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Aplicam-se à instalação dos Estados de Rorai
ma e Amapá as mesmas normas legais e os mes
mos critérios seguidos na criação do Estado de
Rondônia. A instalação dos Estados se dará com
a posse dos Governadores eleitos em 15 de no
vembro."

Ouvirei o nobre Relator a respeito do requerimento,
que objetiva votação conjunta. Sei que não é regimental.
Ausculto o Relator nesse sentido, para que possamos en
contrar uma solução. Se houver oposição, votaremos emen
da por emenda.

Com a palavra o Relator Bernardo Cabral.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,

acho que em tudo deve presidir o bom senso. Ainda hoje
de manhã, os Constituintes Siqueira Campos e José Freire
entre si acordaram, e votamos, daí resultando economia e
celeridade processuais. Creio que não há inconveniente,.Sr.
Presidente, em V. Ex.a colocar a matéria em votação, até
por uma questão de bom senso.

A Relatoria opina favoravelmente.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, gostaria de ponderar a V. Ex.a e aos nobres cole
gas que desde ontem venho participando dos entendimen
tos com os Constituintes envolvidos na matéria referente
à transformação dos dois Territórios em Estados. O que
agora vou dizer evidentemente não envolve nenhum juízo
sobre o mérito da questão. Mas, Sr. Presidente, quatro
Constituintes têm duas emendas que cuidam do mesmo
objetivo. Sugeriríamos a S. Ex.as que ou estabelecessem a
co-autoria sobre uma das emendas ou destacassem da pri
meira das emendas a parte que lhes interessa, votassem-na
e, aprovada essa primeira parte, houvesse então a votação
aditiva da parte destacada na segunda emenda. Com todo
o respeito aos nobres Constituintes, estamos criando uma
figura que não existe, e V. Ex.a sabe, porque temos emen
das e destaques sobre emendas. Não podemos agora criar
a figura de um destaque sobre quatro emendas e votar
outro destaque.

Sr. Presidente. há uma solução regimental, que se
guramente haverá de prevalecer. Faço essa ponderação
a V. Ex.a pelo fato de ontem ter trabalhado durante mui
to tempo nesse sentido.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai dicidir a questão. A proposição dos nobres Constituin
tes não tem amparo regimental e a Mesa não iria deci
dir a questão moto-próprio. Se não houvesse oposição,
seria um acordo para a votação conjunta, de forma a
que se obedecesse o principio da celeridade da votação.
Deferiríamos o requerimento e o encaminharíamos à Co
missão. Como é evidente que não há acordo, embora
preocupados com a celeridade, ficaremos com o Regimen
to: atrasaremos a votação e votaremos, em conseqüência,
destaque por destaque.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr. Pre
sidente, também sou signatário do requerimento pelo fato
lógico de ser autor de uma proposição - não são apenas
duas. Se a retirei, foi porque me baseei exatamente num
acerto de Lideranças. Quero que retorne e seja dada pre
ferência também ao meu requerimento de destaque, caso
a decisão da Mesa seja pela individualidade da votação.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti
tuinte Adylson Motta, darei seqüência às preferências
apresentadas à Mesa pelas Lideranças. Delas não tomei
conhecimento. Sou Líder, mas tenho-me escusado de par
ticipar dessas reuniões. Há outro dirigente, Vice-Líder
do meu partido, que participa. Tenho que me embasar
no que me relacionam aqui sobre o acordo das lideranças.

Com a palavra o Relator Bernardo Cabral.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
também participei dos entendimentos e das análises des
sas emendas. Já que o Regimento não permite a votação
das quatro em conjunto, sugiro que seja assinada a co
autoria para o destaque que vai ser votado, pois ele real
mente interessa a uma série de colegas e está no consen
so de todos.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
não se opõe ao requerimento do Constituinte José Lins,
desde que haja concordância do Plenário.

Destaque n,? 2788-87 - Emenda n.? ES
30425-9, do Sr. Mozarildo Cavalcanti, com co-au
toria: Adylson Motta; Ottomar Pinto e Marluce
Pinto "que aditá artigo ao Título X do Substitu
tivo n,v 1 (Título IX do Substitutivo n.? 2)". (495.a
votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o requerimento de preferência para o Destaque n.O

2788, de autoria do Constituinte Mozarildo Cavalcanti e
co-autoria dos Constituintes Ottomar Pinto e Marluce
Pinto. Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo com
a preferência, permaneça como estão. (Pausa) Aprovada
a preferência.

Em votação o Destaque n.v 2788, referente a Emenda
n.o 30.425. Trata-se de emenda aditiva ao Título IX, prin
cipalmente em relação à expressão: "A instalação dos Es
tados se dará com a posse dos Governadores eleitos em
1990".

Com a palavra o Constituinte Mozarildo Cavalcanti.
O SR. CONSTITUINTE MOZARILDO CAVALCANTI

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, os Territórios Fe-
derais do Amapá e de Roraima, criados há 44 anos, têm
atravessado terrível descontinuidade administrativa, pois
já tivemos mais de vinte e cinco Governadores nomeados
nesse período, o que representa um prejuízo muito grande
à adequada aplicação de recursos públicos naquela re
gião. Além disso, esta Comissão já consagrou passos im
portantes durante as votações que aqui se realizaram,
como a autonomia do Distrito Federal e a criação do Es
tado de Tocantins.

Portanto, acredito ser de justiça a elevação dos Ter
ritórios de Roraima e de Amapá à categoria de Estados.
principalmente porque não teremos alteração de limite
geográfico. Prevemos, inclusive, que sua instalação coin
cidirá com as eleições dos próximos Governadores. Não
teremos complicação com outra unidade da Federação,
não teremos acréscimos nas contas públicas, porque hoje
já estão instaladas várias repartições governamentais,
como o Palácio do Governo, as Secretarias, a Polícia Mi
litar, e outros órgãos federais, inclusive as próprias For
ças Armadas. Toda a estrutura física e de pessoal já está,
pois, funcionando. Praticamente não existirá acréscimo
de despesa. Muito pelo contrário, com a criação dos Es
tados, a tendência, ao longo dos anos, é de que a própria
União deixe paulatinamente de arcar com recursos para
a manutenção desses Territórios.

Outro argumento que se levanta contra a transfor
mação dos Territórios em Estados é o da sua população.
No entanto, Srs. Constituintes, é bom que se lembre que
no ano da proclamação da República, poucos eram os Es~
tados da Federação com a população que hoje têm Ro
raima e Amapá. Além disso, esses dois Territórios vêm
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crescendo, ao longo dos últimos sete anos, a uma taxa
anual de 30%, o que dá uma projeção para 1994 de cerca
de um milhão de habitantes.

Afora esses argumentos, existe a palpável potencia
lidade daquelas unidades da Federação no campo mine
ral, da pecuária e da agricultura, hoje realmente consi
derável.

Gostaria ainda de chamar a atenção dos Srs. Consti
tuintes para um verdadeiro paradoxo existente nos Ter
ritórios. Hoje elegem-se, por exemplo, os Prefeitos Muni
cipais, enquanto o Governador é nomeado. Quer dizer, o
Governador não tem legitimidade popular e na realidade
governa representantes eleitos diretamente pelo povo.

Portanto, apelo a todos os Srs. Constituintes, no sen
tido de que tenham o gesto democrático de libertar o
povo daqueles Territórios, vítima de 44 anos de submissão
e de atraso democrático.

Ao complementar minha exposição, quero ressaltar que
este é um trabalho conjunto da bancada dos dois Territó
rios, o de Roraima e o do Amapá, contando, em Roraima,
com a minha colaboração e a dos Constituintes Chagas
Duarte, Marluce Pinto e Ottomar Pinto e, no Amapá, dos
Constituintes Annibal Barcellos, Geovani Borges, Eraldo
Trindade e Raquel Capiberibe. Além disso, tivemos também,
somada às nossas forças, a adesão do Constituinte Adylson
Motta que, espontaneamente, tem trabalhado no sentido de
dar àquela população a emancipação política.

Finalizando, gostaria de dizer que é importante apro
varmos também o dispositivo constante da emenda dos
Constituintes Ottomar Pinto e Marluce Pinto, porque ele
vem complementar o sentido exato da emenda que apre
sentamos para dar definitiva autonomia ao povo daqueles
Territórios.

Apelo, mais uma vez, a todos no sentido de que digam
um "sim" à independência dos roraimenses e amapaenses.
Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra para encaminhar contra o Constituinte Gerson
Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, ante os argumentos apresentados pelo Constituinte
Mozarildo Cavalcanti, votarei favoravelmente porque me
convenci de que eles merecem ter sua independência.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Francisco Rossi, segundo inscrito
para encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Sr. Pre
sidente, diante dos argumentos apresentados pelo Consti
tuinte Mozarildo Cavalcanti, desisto de falar. Meu voto será
favorável. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE <Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Constituinte Ottomar Pinto para encaminhar
a favor.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Sr. Pre
sidente, Sr.as e Srs. Constituintes, serei breve. Foram cons
tituídos no Brasil vários Territórios. De todos eles, apenas
dois ainda permanecem na condição inicial: Amapá e Ro
raima. São áreas periféricas isoladas, onde o povo vive, de
certo modo, discriminado, inclusive alijado da cidadania,
porque os governadores nomeados - uma representação
política minúscula - desincentivam a filiação eleitoral.
Hoje, nos Territórios, existe um potencial grande de bra
sileiros afastados das urnas porque há um desinteresse
absoluto com referência à filiação eleitoral. O que se pede
aos membros da Comissão de Sistematização é que não
se deixe esvair nas brumas da frustração o sonho dos bra
sileiros de Roraima e do Amapá.

O Poder Executivo já está estruturado por inteiro com
secretarias, empresas públicas e bancos.

O Poder Judiciário também já está montado com a
justiça singular, o juízo singular, as serventias judiciárias
e apenas um juízo plural. Existem instalações para esse
juízo plural que é exercido em Brasília, com ônus tremen
dos para aqueles que precisam de habeas corpus, de um
mandado de segurança.

O setor Legislativo, é óbvio, depende naturalmente da
eleição da Assembléia Constituinte. Isso representará um
ônus adicional. Mas, como os atuais Territórios recebem,
exatamente, os mesmos recursos que os demais Estados,
não haverá aumento entre os que dividem o bolo do Fundo
de Participação. Com o novo sistema tributário consagrado
nesta Carta, os Territórios terão recursos suficientes para
assumir os encargos decorrentes do Poder Legislativo e do
juízo plural, que será naturalmente instituido. São esses
os sonhos dos brasileiros que ali vivem, são esses sonhos
que aquecem o seu espírito de luta, que vevificam a eon
fiança na Pátria e a esperança de disporem soberanamen
te sobre os seus próprios destinos.

Vamos fazer, Srs. Membros da Comissão de Sistema
tização, aquilo que dizia Syantey, ao referir-se à grandeza
do estadista de França: "As grandes realizações são aque
las que se constroem com o coração'. A consciência cívica
e democrática aponta na direção da aprovação dessas
emendas, pelo que traduzem corno descentralização admí
nistrativa e fortalecimento federativo, pela outorga da au
tonomia a brasileiros que humanizam e vivificam as nossas
fronteiras, que constróem a riqueza e animam a cultura
brasileira naquelas históricas latitudes. :m também necessã
rio que o coração de todos aqui presentes, membros da Co
missão de Sistematização, se associem a essa obra com
todo o seu conteúdo de solidariedade e fraternidade.

Encaminhamos esta emenda para a qual solicitamos
o apoio de todos os Srs. Constituintes. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - COm a
palavra o Relator Bernardo Cabral, para se manifestar so
bre a proposição.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
conheço bem Roraima e o Amapá. Quando da apresentação
desse velho sonho, na qualidade de Relator disse aos in
teressados que não acolhia a idéia desde logo, porque isso
mereceria consagração do Plenário. E é o que se começa
a sentir: nenhuma manifestação contrária. Não se trata de
mera e simples divisão territorial, mas a transformação
de Um Território que já foi governado pelo nosso com
panheiro, hoje Constituinte, Ottomar Pinto, que conhece
muito bem a região. Diante da representação de S. Ex.a. e
do Constituinte Mozarildo Cavalcanti, só resta, COm alegria
a esta Relatoria - entendo que por unanimidade de votos
- dar parecer favorável à Emenda de Roraima e à do
Amapá. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em
votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Aluízio
Campos, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral,
Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Gasparian, Fernando Lyra, Fran
cisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon,
José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José
Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Mário Lima, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pio
menta da Veiga, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Sig
marínga Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Cha
gas Rodrigues, Daso Coimbra, Délio Braz, João Agripino,
José Costa, José Tavares, Michel Temer, Miro Teixeira,
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Nelson Wedekin, Roberto Brant, Rose de Freitas, Uldurico
Pinto, Vilson Souza, Ziza Valadares, Alceni Guerra, Aloysio
Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Car
los Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Eraldo Tinoco, Fran
cisco Benjamim, Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira,
José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís Eduardo,
Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimen
tel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Annibal Barcellos,
Enoc Vieira, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Mozarildo Ca
valcanti, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson
Peres, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adylson Motta,
Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Fran
cisco Rossi, Gastone Righi, Ottomar Pinto, Plínio Arruda
Sampaio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos,
Aldo Arantes, Roberto Freire e Beth Azize. Votaram NÃO
os seguintes Senhores Constituintes: Fernando Bezerra
Coelho e José Richa.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 90 Constituintes;
votaram NAO 2 Constituintes. Total: 92 votos. O Destaque
foi aprovado.

Destaque n,? 1506·87 - Emenda ES·32807·7, do
Sr. Ottomar Pinto, com co-autoria: Adylson Motta,
Mozarildo Cavalcanti e Marluce Pinto "que adita
artigo ao Título X do Substitutivo n.O 01 (Título IX
do Substitutivo n.O 02)". (496.a votação)

Em votação requerimento de preferência para o Des
taque n.O 1506, de autoria dos Constituintes Ottomar Pinto
e Marluce Pinto.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo com a
preferência, permaneçam como estão. (Pausa) Aprovada.

O destaque objetiva incluir o seguinte parágrafo adi
tivo ao artigo:

"Aplique-se à criação e instalação dos Estados
de Roraima e Amapá as mesmas normas legais e
os mesmos critérios seguidos na criação do Esta
do de Rondônia."

Com a palavra o Constituinte Ottomar Pinto.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Sr. Pre
sidente, Sr. as e Srs. Constituintes, este parágrafo que se
pretende aditar ao caput do artigo que criou os dois novos
Estados, Roraima e Amapá, foi retirado do trabalho da
Comissão Afonso Arinos. É uma proposição que visa auto
matizar a institucionalização desses Estados. Independen
temente dos trâmites de uma legislação complementar, por
fazer remissão justamente à lei complementar que regula
mentou a criação do Estado de Rondônia, cujas caracterís
ticas em tudo se assemelham às dos atuais Estados do
Amapá e de Roraima.

Ê importante, por conseguinte, a aprovação deste pa
rágrafo para perfeito atendimento a essa transformação
que a Comissão de Sistematização houve por bem levar
ao povo de Roraima e do Amapá. O calor dos votos positi
vos desta Comissão, tenho certeza, irá repercutir e calar
profundamente na gratidão do povo dos dois Territórios
transformados em Estados, neste momento histórico que
hoje vivemos na Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
oradores inscritos. Concedo a palavra ao Relator, para se
pronunciar sobre a proposição.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, os dois parágrafos acrescentados à emen
da há pouco aprovada por esta Comissão têm significado
todo especial. Em principio, somos contra a criação de
Estados, pelas despesas colossais que causam à União e
pelos problemas oriundos das suas divisões territoriais.
No caso presente, entretanto, nenhum desses pressupostos
se realiza.

Gostaria de frisar que a proposta diz:
"Aplique-se à instalação dos Estados de Rorai

ma e Amapá as mesmas normas legais e os mes
mos critérios seguidos na criação do Estado de
Rondônia."

Isso difere do que tivemos com a criação de um grande
Estado durante o regime autoritário.

Sobre o outro parágrafo não há, praticamente, o que
dizer, já que ele dispõe:

"A instalação dos Estados se dará com a posse
dos governadores eleitos nas próximas eleições de
15 de novembro."

Lembraria apenas aos Srs. membros da Comissão de
Sistematização que "o seguro morreu de velho". A Emenda
n.O 34180, do eminente Constituinte José Serra, objeto do
Destaque n.? 7831, deveria sofrer o mais profundo exame,
pois regula, de maneira geral, as despesas da União, em
face da criação de Estados e à transformação de Territó
rios em Estados.

O parecer da Relatoria é a favor da emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail F'eitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Aluizio
Campos, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral,
Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cid Caro
valho, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho,
Fernando Gasparian, Fernando Lira, Francisco Pinto,
Aroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, João Calmon, José Ignácio
Ferreira, José Richa, José Ulísses de Oliveira, Manoel Mo
reira, Mário Lima, Nelson Carneiro, Nilson Gibson, Paulo
Ramos, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Sigmaringa
Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Matrins, Chagas Ro
drigues, Daso Coimbra, Délio Braz, João Agripino, José
Costa, José Tavares, Marcos Lima, Michel Temer, Nelson
Wedekin, Rose de Freitas, Uldurico Pinto, Vilson Souza,
Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo
Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Eraldo
Tinoco, Francisco Benjamim, Francisco Dornelles, Inocên
cio Oliveira, José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luis
Eduardo, Oscar Correa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimentel,
Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Annibal Barcellos Enoc
Vieira, Jofran Frejat, oJnas Pinheiro, Mozarildo Cavalcanti,
Darcy Pozza, Gerson Peres, José Luiz Maia, Virgílio Tá
vora, Adylson Motta, Bonifácio de Andrada, Brandão Mon
teiro, José Maurício, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gas
tone Righi, Ottomar Pinto, Plinio Arruda Sampaio, Adolfo
Oliveira, Siqueira Campos, Aldo Arantes, Fernando San
tana, Beth Azize e Antonio Farias. ABSTENÇÃO do Senhor
Constituinte José Geraldo.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado votaram SIM 85 Constituintes;
absteveram-se de votar 01 Constituinte. Total: 86 votos. O
Destaque foi aprovado.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CANDIDO - Peço
a palavra, Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra a Constituinte Raquel Cândido.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CANDIDO - Sr.
Presidente, ouso, neste momento, como amazônída render
minhas homenagens, sem mais delongas à Comi~são de
Sistematização, que acaba de libertar.no; da condição de
província dividida entre as Forças Armadas do País. Falo
como cabocla do Estado de Rondônia, em homenagem aos
grandes Constituintes Raquel Capiberibe, Geovani Borges
e Mozarildo Cavalcanti. Falo, acima de tudo, em nome da
Amazônia Legal, que tem sido espoliada e servido, única
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e exclusivamente, para que matérias in natura sejam dela
retiradas, sem que sequer tenhamos representatividade na
cional.

Congratulo-me, efusivamente, com a Comissão de Sis
tematização, pela votação madura e consciente aqui reali
zada, que propocia a libertação das populações amazôni·
das,

Destaque n.? 2450-87 do Sr. Gerson Peres 
Emenda n.? ES-21644-9, do Sr. Paulo Roberto,
"que modifica art. 6.° "caput" e parágrafo único
do Título X do Substitutivo n.? 01 (Título IX,
assunto: criação do Estado do Tapajós, do Subs
titutivo n,? 02)". (497.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação o requerimento de preterêncía para 'O Destaque
n.O 2450, de autoria do Constituinte Gerson Peres.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo, per
maneçam como 'estão. (Pausa) Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) O COllS-
tituinte Gerson Peres objetiva...

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES Sr. Pre-
sidente, prezados colegas '"

O SR. PRESIDENTE (BTandão Monteiro) ~ Consti
tuinte Gerson Peres, infelizmente ainda não concedi a
palavra a V. Ex.a Normalmente, o orador 'Ocupa a tri
buna depois de o Presidente ter-lhe concedido a palavra.
Estou lendo o que objetiva a 'emenda de V. Ex.a, para
facilitar seu entendimento.

A emenda do Constituinte Gerson Peres objetiva a
criação do Estado do Tapajós.

Concedo a palavra ao Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, ,prezados colegas, através da liderança do meu
Partido, conseguimos o destaque para o Estado do Ta
pajós. Esta emenda é de autoria do eminente 'companhei
ro do Pará, Constituinte Paulo Roberto, do PMDB, e tem
como co-autores os Constituintes Gabriel Guerreiro e Be
nedicto Monteiro,tamllJ,ém do PMDB.

É com muita honra que, convidado por S. Ex.as para
def,ender essa iniciativa, interpreto não só seu pensa
mento, mas o nosso também, quanto à divisão do Pará,
para a criação do Estado do Tapajós.

srs, Constituintes, se há Estaidos que podem ser divi
didos racionalmente, sem traumas ou prejuízos para o
País, são o Amazonas e o Pará, que detêm uma área de
cerca de dois milhões e oitocentos mil quilômetros qua
drados - só o Bará possui mais de um milhão e duzen
tos mil quilômetros quadrados. A região do Baixo Ama
zonas, por exemplo, que a natureza dividiu pelo grande
rio e parte do rio Tapajós, está apta a constituir-se em
nova unidade da Federação. Dela pode-se destacar uma
área de 509 mil km2 , ou um pouco menos, para esse obje
tivo, e ainda restarão cerca de 720 mil km2 ao Pará. O
que não se pode entender é que no Amazonas e Pará
caiba um terço do Brasil, mas estático, sem possibilidade
imediata de integração 'e acelerado desenvolvimento.

Essa área de 500 mil krn~, separada por aquele grande
mar de água doce - o rio Amazonas -, pode ser desti
nada pela Constituinte ao Estado do Tapajós. Já há ali
uma cídade, Santarém, com ínrra-estrutura própria para
ser uma capital: um porto internacional,' uma estrada de
integração, a Cuiabá-Santarém, que a liga ao restante
do Brasil e à América Latina, um aeroporto internacio
nal e hotéis adequados ao turismo. Com população su
perior a 150 mil hábitantes. Santarém está ;pronta para
'receber todo o mecanismo governamental, a fim de inte
grar aquela grande área ao País e receber grande cor
rente migratória interna, indispensável à integração na-

cional, e, portanto, para ser a capital do Estaido do Ta
pajós.

Conseqüentemente, Sr. Presidente, prezados Consti
tuintes, não é sem apoio da comunidade que aqui fala
mos. Toda a comunidade do Baixo Amazonas, represen
tada por seus municípios, está apelando para que V. Ex.a g

votem a favor do desmembramento do Estado do Pará.
Trinta e 'três dos 41 membros da Assembléia Legislativa
elo Pará apoiaram formalmente essa medida, e suas assi
naturas constam do processo de desmembramento. Ade
mais, 16 dos 20 Constituintes do meu Estado, aqui pre
sentes, subscreveram formalmente a proposta de desmem
bramento. Portanto, há como que um consenso, dada a
necessidade imediata de se ;proceder a essa divisão. Isto
porque o meu Estado nada perde, pelo contrârío, só terá
a ganhar, O intercâmbio será o mesmo, o Pará do Norte
e o do Sul não deixarão de ser Pará, não deixarão de ser
Brasil.

Excesso de regionalismo prejudica o que há de mais
importante naquela área: a população. São cerca de um
milhão de habitantes marginalizados, Soem receberem as
atenções imediatas e constantes do GoveTno do Estado.
Basta dizer que tão grande é a área geográfica que o
Governador do Pará é incapaz - não porque não queira,
mas por ser impossível - de em quatro anos de man
dato pisar o solo de todos os municípios, percorrer todas
as áreas, vilas e lugarejos, para atender às necessidades
da comunidade.

É preoíso desmembrar para integrar, levar os recur
sos do Governo e do contríbuínte às comunidades dis
tantes da região. É preciso distribuir melhor as áreas
no território nacional, para que possamos ter uma socie
dade mais bem assistida, dentro de um processo de equi
líbrio, que não existe atualmente.

Por conseguinte, Sr. Presidente, o Estado do Tapajós
está encravado numa área de civilização própria e de
cultura própria. Mé o línguajar da região é próprio. Daí
assomarmos à tribuna, em nome dos companheiros Be
nedicto Monteiro, Gabriel Guerreiro e do Constituinte
Paulo Roberto - este, autor da emenda -, para apelar
a V. Ex.% que desmembrem o Pará, para o bem daquele
Estado e de todos os paraenses, Teremos, então, três
pedaços - Amapá, Tapajós 'e Pará - num mesmo chão,
com um só coraçâo: o Brasil.

Durante o pronunciamento do Sr. Gerson Pe
res, o Sr. Brandão Monteiro, Segundo-Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro
Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, tem a palavra o Oonstltuínba Aloysio
chaves.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, em assunto desta importância
na condição de ex-Governador do Pará. ex-Senador pel~
Estado do Pará e de Deputado Federal, eu não poderia,
em hipótese alguma, omitir-me.

Esta Comissão de Sistematização, há poucos momentos
decidiu contra a criação do Estado do Maranhão do Sul.
Logo em seguida, porém, consagrou a transtormacão dos
Territórios do Amapá ,e de Roraima em Estados. Não há
conflito algum entre essas duas decisões. Nada impedia
Que na primeira hipótese assim decidisse a Comissão e,
na segunda, acolhesse a autonomia dos seus Territórios.
Temos um imenso País, com mais de oito milhões e meio
de quilômetros quadrados. 'I1amos Estados ainda de gran
ele superfície, de grande extensão territorial, e outros, do
ponto de vista geográfico, minúsculos, pequenos. A exten
são do Estado de Sergipe é inferior à metade da Ilha de
Marajó. O Estado de Alagoas corresponde à metade da
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Ilha de Marajó, O Estado do Espírito Santo tem uma ex
tensão territorial equivalente à Ilha de Maraíó. Mas não
podemos retalhar a carta política do Brasil e dividi-lo
em Estados, sem antes verificar se para tanto há condi
ções de sustentação e de organização nessas áreas.

Ao longo do período colonial, fomos empurrando as
fronteiras inicialmente estabelecídas pelo Tratado de Tor
desílhas, as quais foram confirmadas pelo Tratado de Ma
drid, assinado em 1750, e pelo Tratado de Santo Idelfon
so, assinado em 1777. Depois da Independência, só incor
poramos, pelo Tratado de Petrópolis, o Acre, em 1903. E
passaram-se cinqüenta anos, ou mais, para o Acre ser
transformado em Estado. Do Pará desmembraram o
Amapá.

pois bem, Srs. Constituintes, 46 anos foram necessá
rios para que este Território fosse hoje, nesta Comissão,
transformado em Estado. Agora, eomo num passe de má
gica, como um prestímano que tira algo da manga do co
lete, passa-se um risco no mapa do Pará, na fronteir.a
com O Suriname e o Mato Grosso, e se tenta dividir o
meu Estado ao meio, transformando áreas sem o neces
sário desenvolvimento econômico, sem condições de sus
tentação, sem estrutura física e social, em Estados da
Feder,ação.

Não recebi do povo paraense - tenho plena e abso
luta convicção disso - a outorga para dividir meu Es
tado. Oponho-me, pois, a esta medida, e estou certo de
que a Comissão de Sistematização, coerente com a de
cisão que tomou no caso do Maranhão do Sul, bem dis
tinta da situação dos Territórios Federais, há de negar
aprovação a esta emenda,

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar a favor, concedo a palavra ao autor da emen
da, Constituinte Paulo Roberto.

O SR. CONSTITUINTE PAULO ROBERTO - Sr. Pre
sidente, nobres Constituintes, na oportunidade em que se
fala em desmembramento deste País, gostaríamos de lem
brar a V. Ex.as que se algum desmembramento tivesse
que ser proposto nesta Constituinte seria o da região Nor
te, principalmente dos Estados do Pará le do Amazonas,
pois não se concebe que uma área de dois milhões e oito
centos mil quilômetros quadrados - justamente, a re
gião Amazônica - continua a sofrer total descaso por
parte da administração pública.

Ao dizermos isso, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
move-nos a certeza absoluta de que alcançaremos nosso
objetivo, ou seja, a criação do Estado de Tapajós. Isto
porque, criados os Estados de Roraima, Amapá, Rondônia
e Acre, procurou-se, lógica e evidentemente, a qualquer
custo, integrar a região Norte a este País. Esqueceu-se,
porém, o Governo Federal - ie os Constituintes não po
derão fazer o mesmo - de que o eixo de integração deste
País se processa por Tapajós, através da Santarém-Cuia
bá, Daí a necessidade de uma ação imediata, pois só assim
será possível proceder-se à ocupação da Amazônia em
bases racionais, com vistas ao pleno desenvolvimento da
quela região, a partir do aproveitamento integral de suas
imensas riquezas minerais.

Srs. Constituintes, 99% da população do Tapajós e do
Baixo-Amazonas são favoráveis ao desdobramento do Pa
rá, com a criação do Estado do Tapajós, sendo que, dos
20 Constituintes eleitos pelo Estado do Pará, 16 são favo
ráveis à essa providência. Da mesma forma, a Assembléia
Legislativa paraense ISe manifestou formalmente nesse
sentido - distribuímos um documento a este respeito aDS
membros desta Comissão - estando 35 dos seus 41 inte
grantes de acordo com a criação do Estado do Tapajós.

Evidentemente, não se trata de iniciativa apenas nos
sa, mas, igualmente, de vários Constituintes qua integram

esta Comissão, ou se]a, Gerson Peres, Gabriel Guerreiro,
Benedicto Monteiro, Jorge Arbage e tantos outros.

Gostaríamos de aduzir, nobres Constituintes, que a
criação do Estado do Tapajós é, ao mesmo tempo, uma
necessidade e um imperativo de justiça, dada a importân
cia de se desmembrar o eixo principal de escoamento des
te País, do Centro-Oeste, para atendimento àquela re
gião.

Muito obrigado. Aguardo com ansiedade e angustiado
o resultado da votação. Conto com a aprovação dos srs,
Constituintes. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Pas,sarinho) - Passa-se
à tomada de votos.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes senhoree Constituintes:
Bernardo Cabral, Celso Dourado, Cid Carvalho, Fernando
Gasparian, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, Manoel Mo
reíra, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma,
Wilson Martins, Chagas Rodrígues, Délio Braz, João Natal,
José Tava,res, Michel Temer, Rose de Freitas, Uldurico
Pinto, Vilson Souza, Aritoniocarlos Mendes Thame, Chris
tóvam Chiaradia, Inocêncio Oliveira, Osvaldo Coelho, Ri
cardo Fiúza, Annibal Barcellos, Jofran Frejat, Jonas Pi
nheiro, José Tinoco, Mozarildo Cava1canti, Gerson Peres,
José Luiz Maia, Adylson Motta, Victor Faccioni, José Mau
rício, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Gastone Righi,
Ottomar Pinto, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos e Beth
Azize. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes:
Alfredo Campos, Antônio Britto, Artur da Távola, Carlos
Mosconi, Carlos Sant'Anna, Fernnando Bezerra Coelho,
Fernando Henrique Cardoso, João Calmon, José Geraldo,
José Ignácio Ferreira, José Richa, José Serra, José Ulisses
de Oliveira, Nelson Carneiro, Nilson Gibson, Virgildásio
de Senna, João Agripini, Jorge Hage, José Costa, Marcos
Lima, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Roberto Brant, Aloy
sio Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos Ohíaralli, Francisco
Benjamim, Francisco Dornelles, José Santana de Vascon
cellos, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Enoc Vieira, João Me
nezes, Paes Landim, Antônio Carlos Konder Reis, Jarbas
Passarinho, Francisco Rossi, Plínio Arruda Sampaio, Josá
Genoíno, Aldo Arantes e Fernando Santana. ABSTEN
ÇãO dos seguintes Senhores Constituintes: Fernando Lyra.
Pimenta da Veiga, Sigmaringa Seixas, Eraldo Tinoco, José
Lins e Paulo Pimentel.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 41 Constituintes;
votaram NÃO 41 Constituintes; abstiveram-se de votar 6
Constituintes. Total: 88 votos. O Destaque foi prejudica
do por falta de quorum qualificado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) -
Destaque n,v 3133-87 - Emenda n,v 1<.:S-30245

1, do Sr. Chico Humberto, "que substitui art. 6.°,
Título X do Substitutivo n.o 01 (Título IX, assun
to: criação do Estado do. Triângulo, do Substitu
tivo n,v 02)." (498.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Reque
rimento de preferência para votação do Destaque n.? 3133,
de autoria do Constituinte Chico Humberto. Os Brs, Cons
tituintes que aprovam a preferência, permaneçam como
se encontram. (Pausa) Aprovado a prererêncía.

Concedo a palavra ao Constituinte Chico Humberto.
O SR. CONSTITUINTE CHICO HUMBERTO - Sr. Pre

sidente, Sras. e Srs. Constituintes, em 1946, quando se
normalizou em nossa Constituicão o direito de se criarem
Estados, meu pai, Constituinte estadual, levava para a
região do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba a espe
rança de ali se criar mais uma unidade da Federação, na
esteira do nono movimento pela sua emancipação. Na
década de 60, outro movimento neste sentido - o décí-
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mo - acabou sendo dissolvido, dando a região o primeiro
Governadúr do Estado de Minas Gerais.

Agora, quando da instalação desta Assembléia Nacio
nal Constituinte, renasceram nossas esperanças de eman
cipação. Assim, para esta Assembléia foi enviada proposta
aprovada por todas as Câmaras de Vereadores das mais
de setenta cidades que compõem a região do Triângulo
Mineiro e do Alto Paranaíba. Para cá vieram Constituin
tes comprometidos com esta causa, o que nos permitiu
colher 202.577 assinaturas para uma proposta popular que
aqui recebeu o n.O 67.

Como se isto não bastasse, trazemos hoje a assinatura
de mais de duas mil entidades, incluindo cooperativas,
associações de classe, entidades civis, religiosas e estu
dantis, de servidores de prefeituras, de vereadores, de
diretórios dos vários partidos - PMDB, PFL, PDT, PDS,
PTB, PT, PL e PSB.

Ademais, caros companheiros Constituintes, temos o
apoiamento de todas as Io] as maçônicas da região, bem
como de todos os clubes de serviço e diretórios estudantis,
das associações médicas e odontológicas, da Ordem dos
Advogados do Brasil e da imprensa local, e contamos com
conselhos populares, organizados para dirigir esses tra
balhos - o Conselho Superior Econômico, o Conselho
Juridico-Administrativo, o Conselho Cultural, o Conse
lho da Mulher e o Conselho Político, formados por pre
feitos, vereadores e lideranças.

Esta, meus caros companheiros Constituintes, é a von
tade da maioria esmagadora daquela região, que tem a
maior gratidão por São Paulo, por ter a ele pertencido,
como também por Goiás e Minas Gerais - há 171 anos
estamos vinculados a este Estado. Mas acho que a hora
é de depositarmos - nós, os 2 milhões de habitantes em
nome dos quais tenho o prazer e a honra de falar neste
momento - nossa confiança nos Srs. Constituintes, certos
de que nos darão o direito de realizar um plebiscito, pois
queremos que o povo decida pela sua autonomia política.
Que o povo tenha, como disse hoje o Constituinte Mário
Covas, a capacidade de sonhar e de realizar esses sonhos.

É esse o direito que peço aos meus companheiros
Constituintes seja conferido a nossa região, para que pos
samos decidir livremente, nas urnas, se queremos ou não
transformar-nos em um novo Estado, se queremos ou
não presentear este País com uma nova unidade federati
va. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para
encaminhar contra, tem a palavra o Constituinte Alfredo
Campos.

O SR. CONSTITUINTE ALFREDO CAMPOS- Sr. Pre
sidente, antes de fazer o meu encaminhamento, solícito
a V. Ex.a que dê a palavra ao Constituinte Afonso Arinos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Lamento
informar a V. Ex.a que o Constituinte Afonso Arinos já
se retirou do plenário.

O SR. CONSTITUINTE ALFREDO CAMPOS - Sr. Pre
sídente, Bras. e Srs. Constituintes, se outras razões não
tivesse para vir a esta tribuna lutar contra a divisão do
meu Estado, eu teria a de haver sido eleito Senador pela
totalidade de Minas Gerais e não só por uma de suas
regiões.

Desejo dizer aos colegas da Comissão de Sistematiza
ção que Minas Gerais é una e indivisível. Dividi-la por
quê? Para criarmos dois Estados fracos quando temos
hoje um Estado forte?

Os Constituintes de Minas Gerais, na sua quase tota
lidade, através de moção apresentada à Assembléia Nacio
nal Constituinte, publicada nos jornais do meu Estado e
aplaudida por todos os seus prefeitos e vereadores mos
traram-se contrários à divisão de Minas Gerais. Dos
37 Srs. Constituintes do meu Partido, o PMDB, 33 foram

contra a divisão; dos 10 Srs. Constituintes do PFL, oito
assinaram aquela moção. No que se refere aos outros
partidos, não me lembro do número, mas tenho certeza
de que quase todos perfilharam a causa da não-divisão
do meu Estado.

Dividir Minas Gerais por capricho? Por capricho não
se divide a terra de Tancredo Neves, de Juscelino Kubits
chek e de tantos outros heróis e grandes políticos desta
Pátria! Dividir Minas Gerais é um crime de lesa-majes
tade, é um crime contra Minas, contra o Brasil, contra
a Assembléia Nacional Constituinte, onde não se pode
tratar de assuntos não constitucionais. Poderão dizer que
por isso mesmo é que se insere nas Disposições Transi
tórias este artigo sobre a divisão do Estado de Minas
Gerais. Mas não podemos usar o momento constituinte
para tratar de assuntos outros que não os constitucionais,
principalmente no que se refere à divisão de Estados,
como há pouco se verificou com a criação do Estado do
Tocantins. O Tocantins, por duas vezes, foi votado na
Câmara dos Deputados e no ,senado da República. Por
duas vezes votei a favor de sua criação, pois Goiás inteiro
aplaudia essa divisão. Hoje, porém, fui obrigado a votar
contra, por achar que o momento não é oportuno para
o desmembramento de Estados.

No momento, portanto. em que se quer dividir tanto
o País, não posso, definitivamente, deixar de dizer aos
companheiros desta Comissão que dividir Minas Gerais
é um crime. Deveremos votar contra essa proposta.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se
à votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Fernando Gasparian, Nelton Friedrich, Rodrigues Palma,
Mário Covas, João Natal, José Costa, Rose de Freitas, Vil
son Souza, Inocêncio Oliveira, Osvaldo Coelho, Jofran Fre
jat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Antônio Carlos Konder
Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, José Luiz Maia, Brandão
Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Joaquim Bevilácqua e Siqueira Campos.
Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Abigail
Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Antônio Britto,
Artur da Távola, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Cid
Carvalho, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Henrique
Cardoso, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
João Calmon, José Geraldo, José Serra, José Ulisses de
Oliveira, Manoel Moreira, Nelson Carneiro, Nilson Gibson,
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Virgildásio de Senna,
João Agripino, Marcos Lima, Octávio Blísío, Roberto Brant,
Uldurico Pinto, Ziza Valadares, Aloysio Chaves, Francis
co Benjamim, Francisco Dornelles, Luis Eduardo, Mário
Assad, Ricardo Fiuza, Enoc Vieira, Plínio Arruda Sampaio,
José Genoíno, Adolfo Oliveira, Aldo Arantes, Fernando
Santana e Beth Azize. ABSTENÇãO dos Senhores Cons
tituintes: Bernardo Cabral, Celso Dourado, Ibsen Pinheiro,
José Ignácio Ferreira, Sigmaringa Seixas, Wilson Martins,
Chagas Rodrigues, José Tavares, Michel Temer, Arnaldo
Prieto, Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco, José Lins, Jarbas
Passarinho, Virgílio Távora e Antonio Farias. Houve decla
ração de voto do Senhor Constituinte Oscar Corrêa.

DECLARAÇãO DE VOTO

A Emenda de n.v 30245, de autoria do ilustre Consti
tuinte Chico Humberto, trata de matéria que diz de perto
a Minas Gerais e aos mineiros. Pretende Sua Excelência
promover, através da introdução de dispositivo constitu
cional no Título das Disposições Transitórias a divisão
territorial do Estado que representamos nesta Casa. Não
poderíamos deixar de registrar, através desta breve decla
ração de voto, que desejamos ver transcrita na ata da
sessão de votação da respectiva emenda, a nossa posição
contrária àquela iniciativa, por afrontar os mais altos
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interesses de Minas Gerais, atentando contra a unidade
indissolúvel do que de mais nobre e tradicional tem a
Nação brasileira.

Sala das Sessões, 16 de novembro de 1987. - Oscar
Corrêa.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 24 Constituintes;
votaram NÃO 42 Constituintes; abstiveram-se de votar
16 Constituintes. Total: 82 votos. O Destaque foi preju
dicado por falta de quorum qualificado. Declaração de
voto do Sr. Constituinte Oscar Corrêa.

Destaque n.O 6465-87 - Emenda n.o lP
14820-1, do Sr. Adolfo Oliveira, com co-autoria
de José Maurício, "que adita artigo ao Título X
do Projeto de Constituição (Título IX do Substi
tutivo n,? 2)". (499.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Há um
requerimento de preferência para votação do Destaque
n.o 6465, de autoria do Constituinte Adolfo Oliveira e
co-autoria do Constituinte José Mauricio. Os srs, Cons
tituintes que a aprovam permaneçam como estão. (Pausa)

Aprovada.
Para encaminhar a favor, tem a palavra o Constituin

te José Maurício.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MAURíCIO - Sr. Presí
tuíntes, é tão-somente permitir ao povo do Rio de Janeiro
por ínfima que seja a criatura injustiçada, transmudando
me, roubando-me a calma e a tranqüilidade. O povo do Rio
de Janeiro foi extremamente injustiçado por um ato de pre
potência e de violência, praticado pelo Governo autoritário,
nos idos de 1974. Mercê da Lei Complementar n.? 20, apro
vada na calada da noite, na Câmara e no Senado, o povo
do meu Estado, sem ser ouvido, foi obrigado a engolir uma
fusão territorial que jamais conseguiu fundir culturas e
valores diferentes.

O povo fluminense rechaçou e rechaça essa fusão. Bas
ta ver o resultado de pesquisa realizada pelo jornal O Flu
minense, da maior tradição e circulação no meu Estado:
oitenta por cento dos Prefeitos do Rio de Janeiro foram
e são contra a fusão; 80% dos vereadores também foram
e continuam contrários a ela.

Dir-se-á que a fusão está consolidada. Ledo engano,
mero equívoco, falta de conhecimento e de vivência dos
anseios populares do povo do Rio de Janeiro.

Em 1975, chegamos a esta Casa e já nos rebelávamos
contra aquele ato de violência. Vários companheiros, mer
cê de lei ordinária, tentaram o plebiscito no Estado. Já
agora, na elaboração da nova Carta Constitucional, os emi
nentes Constituintes Adolfo Oliveira e Flavio Palmier da
Veiga se uniram e secundaram os clamores da Velha Pro
víncia. O que se quer com essa emenda, Sras. e Srs. Consti
tuintes, é tão-somente permitir ao povo do Rio de Janeiro
o direito de se manifestar plebiscitariamente contra aquele
ato de arbítrio e aquela violência praticada contra o povo
do meu Estado.

Quais os motivos que levaram à fusão? Quem acom
panhou os fatos, sabe, de sobejo, que cinco Senadores das
duas unidades federativas - dentre eles aqui está o emi
nente Senador Nelson Carneiro - votaram contra a fusão.
Apenas votou favoravelmente a ela, na calada da noite de
24 de julho de 1974, o finado Senador Vasconcelos Torres
O que se desejava realmente com a fusão do Estado do Rio
era impedir o crescimento do Movimento Democrático Bra
sileiro, o MDB. O que se desejava era contemplar ganan
ciosos industriais e grupos econômicos, eliminando-se as
barreiras fiscais. O que se quer agora, o que quer o Constí
tuinte Adolfo Oliveira, o que quer o Constituinte José Mau
rício, o que pretende o Constituinte Flavio Palmier da Veio
ga, do PMDB, é devolver ao povo do Rio de Janeiro o

direito de se manifestar, de usar soberanamente aquilo
que constitui a essência do nosso mandato, que é o voto.

Não há momento mais oportuno que este, de afirma
ção das instituições, através da manifestação do povo.
Foi assim que agiu a Assembléia Nacional Constituinte
hoje, e assim, tenho certeza, ela haverá de funcionar, cris
talizando, de forma transparente, a manifestação dos no
bres Constituintes, com os quais discuti e aos quais levei
elementos de pesquisa feita em todo o Estado do Rio de
Janeiro. Sabem-no inclusive os que são contra o plebiscito.
E isto me parece indesculpável e inaceitável, pois ser contra
um plebiscito é negar o mandato outorgado pelo povo. Ne
gar ao povo o direito de votar é o mesmo, repito, que
renunciar ao mandato que nos foi outorgado.

Por isto, Sr. Presidente, nobres Constituintes, peço-lhes
o voto e o apoio, para permitir ao povo do meu Estado
libertar-se, alforriar-se e estabelecer seus próprios cami
nhos, seu próprio destino.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, concedo a palavra à Constituinte Sandra
Cavalcanti.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, o desmembramen
to de territórios de unidades da Federação geralmente ocor
re quando estas são muito grandes e quando, diante do
problema de administrá-las, sua extensão se revela um
obstáculo.

No nosso caso ocorre exatamente o contrário. Tínha
mos o Estado da Guanabara - herdado do antigo Distrito
Federal, transformado em Estado por força da transferên
cia da Capital para Brasília - que era e é ainda apenas
uma cidade, uma grande área urbana, com uma pequena
periferia que nem se pode chamar de rural. Ligado a nós
por uma história que remonta ao tempo da transferência
da Capital para o Rio de Janeiro, ainda por Dom João VI,
ligada a nós pela Baía da Guanabara, pela cultura, pelos
hábitos, pelo desempenho econômico esteve sempre a ve
lha e gloriosa Província do Rio de Janeiro, depois transtor
mada em Estado.

Todo carioca, a vida inteira, teve por alguma razão um
pé no Estado do Rio de Janeiro: ou por trabalhar na Baí
xada Fluminense, do outro lado da Baía, ou por viver na
Baixada ou em Niterói e trabalhar no Rio. A fusão do
Estado do Rio de Janeiro, embora feita de forma antide
mocrática, insólita, repentina, foi nada mais nada menos
do que o reconhecimento de um fato sócio-econômico, eul
tural e político. O Estado do Rio de Janeiro ganhou nova
dimensão. A capital do Rio de Janeiro passou a poder
descentralizar vários dos seus serviços. Se hoje a antiga
provincia do Estado do Rio de Janeiro não se encontra
em melhores condições, isso se deve à falta de visão dos
três Governos que sucederam à fusão e que não foram
capazes de entender que desenvolver o interior do Estado
do Rio de Janeiro era, e ainda é, a melhor forma de levar
progresso para o nosso Estado.

A essa altura, não tem cabimento tentar desmembrar
essas duas áreas que, na verdade, existem uma em função
da outra. O Rio de Janeiro vive melhor quando está ligado
ao seu interior. E o interior do Estado do Rio de Janeiro
poderia, de fato, estar vivendo muito melhor se aqueles que
detêm o poder, sediado na cidade do Rio de Janeiro, tives
sem tido, durante todo esse tempo, a preocupação de de
senvolvê-lo, o que não ocorreu. Então, não se trata de ten
tar desmembrar o Estado do Rio de Janeiro, mas, sim, lu
tar para que os programas de administração pública do
nosso Estado - a política do nosso Estado - sejam capa
zes de enxergar que todos os problemas do Rio de Janeiro
poderão ser mínímízados se seu interior for olhado com
mais cuidado e carinho.

Neste momento, falo em nome de quarenta Deputados
da nossa bancada e de todos os Senadores - a bancada
tem quarenta e sete membros.
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o SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Não
apoiado.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI -
Não estou falando em nome de V. Ex.a V. Ex.a tem razão.

Sr. Presidente, o Regimento está sendo infringido, la
mentavelmente, por um componente da Mesa. Espero que
as razões de S. Ex.a não sejam tão apaixonadas assim para
não permitir que eu possa dizer e repetir que falo, aqui,
em nome da maioria esmagadora da bancada do meu Es
tado e da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro.

Nós não queremos perder a convivência fraterna, ami
ga e fundamentalmente boa com o antigo Estado do Rio
de Janeiro. E temos a certeza de que o povo do antigo Es
tado do Rio de Janeiro também não quer essa divisão.
Por isso, votamos contra a emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, para encaminhar a favor, o Constituinte Adolfo
Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, antes de ínícíar,
quero, humildemente, pedir perdão à colega Sandra Ca
valcanti. Minha explosão foi realmente fruto de paixão,
mas eu me escuso perante S. Ex.a e a Casa. (Palmas)

Mas, Sr. Presidente, apagaram-se as luzes, apagaram
se os holofotes. Tivemos hoje momentos de verdadeira
festa cívica neste recinto. Resta-nos, agora, a penumbra
da trístesa, ao constatar o nascimento de novos Estados
e a luta pela integridade territorial da grande Minas Ge
rais. E este modesto orador vem à tribuna para dizer que
sente uma ponta de inveja daqueles que têm um Estado,
um pedaço de chão para defender, para lutar aqui, para
acabar com as injustiças que empobrecem certas regiões
deste País, e que cobre a todos nós, brasíleíros, de ver
gonha e opróbrio.

Eu não tenho Estado. O meu Estado, Sr. Presidente
e Srs Constituintes foi riscado do mapa, foi extirpado
da comunhão brasil~ira na calada da noite, como muito
bem lembrou meu eompanheíro - leste, sim, 'Conterrâneo
do Estado do Rio de Janeiro - o Constituinte José Mau
rício. A conseqüência da aventura da unificação arbitrá
ria de duas terras brasileiras com tradição e com passa
do deu no que deu. A Guanabara, da minha eminente
colega Sandra Cavalcanti, sempre teve o carinho e a admi
ração dos fluminenses. Somos bons vizinhos, mas não so
mos escravos, não somos colonos. Não se destrói, da oite
para o dia, uma história de cento e qua!enta anos ~e

tradição política, de cultura e de amor a liberdade -- Ií
berdade que nos é negada.

Chegamos à situação em que nos encontramos em
face de desastrosa e fascista unítícação, Sr. Presidente.
E vou dizer algo, para estarrecimento da Constituinte ~
lê desafio ser contestado: a unificação até hoje, como dIZ
o povo, não "emplacou". Um jU!Z fluminense. do antig?
Estado do Rio jamais é promovido por merecímento, so
por antigüidade. As promoções por merecimento são to
das de juízes cariocas.

A pretensa fusão que sufocou a nossa dignidade e a
nossa honra pode ser resgatada em um momento histó
rico por esta Assembléia Nacional C~n~tituin.te. ~os~a c~
pital de tantas e tão gloríosas tradições, Niterói, e hoje
uma cidade quase morta. A Guanabara, que teve os go
vernos de Carlos Lacerda e Negrão de Lima com extraor
dinárias realizações, transformou:-se numa prefei~ura~fa
lida e inviável. E o Estado do RIO, em multas situações,
transformou-se em colônia mal administrada, para a qual
não se dirigem recursos, colônia desprezada pelos senho
res.

Lembro ainda - e isso precisa ser consignado 
que o maio~ pretexto para a extinção do meu Estado foi

a necessidade de criar uma unidade federatíva artificial
para enfrentar São Paulo e Minas, para sufocar as forças
da Oposição, às quais servi com lealdade e dedicação em
toda a minha passagem por esta Casa e pela Assembléia
Leglslatíva fluminense.

Podem falar que, agora, depois da desgraça que pra
ticaram vamos ter despesas com a consulta popular. Mas
estamo; querendo o voto livre, a opinião livre dos nossos
conterrâneos fluminenses e dos nossos vizinhos cariocas.
l!: isso que pleiteamos, porque não há despesa que pague
as más aplicações que têm ocorrido impunemente neste
País. Sobretudo, não há despesa que compre o nosso pas
sado, o nosso futuro, a nossa honra e a nossa dignidade.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para en
caminhar contra, tem a palavra o Constituinte Artur da
Távola.

O SR. CONSTITUINTE ARTUR DA TÁVOLA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, não serão, por certo, as
palavras sinceras e até emocionadas dos Constituintes
José Maurício e Adolfo Oliveira suficientes para o con
vencimento - acredito - da Comissão.

O Rio de Janeiro, por ter sido a Capital da Repúbli
ca e por reunir características tão especiais na v!da br~
síleíra, não há de ser, neste momento, na consíderação
dos Srs. Constituintes, apenas mais um Estado. Segura
mente, não há, aqui, quem não tenha sido tocado por
aquela pequena região, a mais cosmopolita do País, que
com São Paulo hoje abriga praticamente a síntese do
Brasil.

Porém essa característica tocante do Rio de Janeiro
não se dá 'exclusivamente no campo afetivo, que aqui in
voco. É preciso uma reflexão sobre as características so
ciológicas daquela Unidade da Federação.

O Rio de Janeiro - não a cidade, mas o pequeno
Estado - curiosamente abriga, em síntese, tudo o que
o País viveu, desde sua descoberta. Reparem os Srs. Cons
tituintes que os três ciclos da economia brasileira lá es
tão presentes: o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo do café
e seu deslocamento para São Paulo, e o ciclo mais mo
derno o da industrialização brasileira. Curiosamente, o
Rio n'ão viveu talvez o ciclo do café tão intensamente
quanto São P~ulo nem viveu o da cana-de-açúcar tanto
quanto o Nordeste, e é possível que não se caracteríae
pela vivência desses ciclos. Mas um pouco, uma passa
gem, um toque de cada etapa do desenvolvimento do País
está ali hoje marcado.

Do ponto de vista geográfico, essa região, em seu mí
nimo território, abriga uma espécie de microcosmo dos
climas 'e da produção brasileira. Encontra-se no Rio de
Janeiro uma pequena faixa costeira responsável por uma
atividade de pesca. Encontra-se no Rio de Janeiro, a 45
minutos da cidade-capital, uma região quase temperada,
cujo clima se iguala ao da região Sul. Mescla-se no RIO
de Janeiro uma região de lagos. Há, ainda, uma pequena
pecuária e uma pequena agricultura, já responsável por
algum avanço nas culturas do arroz, sem contar a cana
de-açúcar.

O Rio de Janeiro como uma unidade, representa este
País inteiro, geográfica, humana, psicológica e politica
mente. O Rio de Janeiro não é mais, portanto, apenas a
cidade formidável, a cidade maravilhosa, que exporta al
gumas formas de cultura para este País e para o mund?;
não é apenas o local do lazer, o local. do carnaval. O ~IO

de Janeiro é hoje uma pequena Unrdade da Federaçao,
onde se consegue obter um amálgama da mesma natureza
observada em todo o País. E se ele não pode ser carac
terizado por uma dessas atividades como nos demais Es
tados, ele as possui, espécie de laboratório nacional, em
integração.
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Sr. Presidente, sras. e Srs. Constituintes, que seria
dessa Unidade da Federação se hoje voltássemos a ter,
na divisão brasileira dos Estados, a figura esdrúxula e
anômala da cidade-Estado. Se permitirmos, com a apro
vação desta emenda, que a cidade do Rio de Janeiro se
separe do restante do Estado e acentuarmos, como fez o
orador que me antecedeu, quase que uma espécie de anta
gonismo entre populações irmãs, estaremos, ao organizar
a Federação brasileira, criando de novo uma cidade-Esta
do que não faz sentido na sistemática encontrada por esta
Constituinte para a organização dos Estados brasileiros.

Hoje, Srs. Constituintes, a fusão realmente arbitrária
feita naquele Estado gerou alguns resultados de integra
ção. Além do mais, seria extremamente oneroso criar-se
um novo governo de Estado, mais uma Assembléia Legis
lativa, nova Polícia Militar, novos Tribunais de Contas,
funcionalismo com organização diferente. Portanto, além
de macular o que aquela Unidade pequena, mas signifi
cativa da Federação tipifica, estaríamos abrindo caminho
para um esbanjamento gravíssimo, em termos de custos
administrativos, com o qual, sobretudo nesta hora da vida
brasileira, não podemos pactuar. Em nome da Unidade
da Federação que soube fazer um amálgama curioso, rico
e multifário e encontrar uma realidade geopolítica e geo
econômica hoje responsável por uma posição de destaque
na Federação, não nos podemos restringir à ótica de inte
resses regíonaís, Claro que se consultarmos um carioca
da cidade do Rio de Janeiro, ele talvez encontre melhores
condições na ausência da fusão. Se perguntarmos ao
homem de Petrópolis ou de alguma região peculiar do
Estado, é evidente que, na sua ótica municipal, ele pre
ferirá a fusão.

Estamos aqui com a delegação de olhar por cima de
interesses imediatos, ou que se esgotam num pequeno ter
ritório, para consagrar a idéia de que o Rio de Janeiro,
como Unidade da Federação, deve ser mantido, porque
tem a síntese do Brasil e se orgulha desta condição.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, como Relator, o Constituinte Virgílio Távora.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, a hora já vai avançada e pouco temos
a dizer a respeito do problema. Traremos, no entanto,
sobre ele um pouco de elucidação.

Passam-se os anos. Ouvimos aqui, hoje, os discursos
de Sandra Cavalcanti e de Adolfo Oliveira. Recordo-me
de tempos que não vão longe, quando certa noite fomos
chamados pelo então Presidente do Senado Federal, Sena
dor Petrônio Portella, Líderes para assuntos econômicos
que éramos do então Governo Geisel. Uma batelada de
documentação nOS foi oferecida sobre as vantagens que
haveria na fusão desses dois antigos Estados, criando o
que se chamava o segundo grande pólo de economia do
País. Dentro das atribuições que nos competiam, estuda
mos longamente dados que, infelizmente, a realidade futu
ra não confirmou. Chamados posteriormente à presença
de S. Ex.a , o Ministro Golbery do Couto e Silva, demos
lhe o resultado de nossas perquírlções. Depois de muitas
conversas, fizemos-lhe esta indagação que parece estar
contida na Emenda Adolfo Oliveira: "Gen-eral" - assim
nos tratávamos - "que tal se, antes de os senhores faze
rem tudo isso, consultassem a vontade do povo fluminense
e do povo carioca, através de um plebiscito?"

Naquele tempo, a decisão era unitária. Hoje, julgo
ser democrática. Por que não ouvir a opinião dos interes
sados? Aqui não se está propondo a quebra da fusão,
mas, inicialmente, saber a opinião daqueles que nos anti
gos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara se opõem
ou não ao estado de coisas vigente - sem fazer jogo
de palavras.

Sr. Presidente, esta, a nossa declaração pessoal. Somos
a favor da emenda. Quanto à Relataria, pela voz trans-

mitida do Relator Bernardo Cabral, considera a questão
aberta.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passo à
tomada dos votos.

O SR. CONSTITUINTE BRANDAO MONTEIRO 
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE BRANDAo MONTEIRO 
Sr. Presidente, gostaria de informar ao Plenário a posição
da Liderança do PDT. Está havendo um equivoco. O PDT
é contra a emenda, embora o Constituinte José Maurício,
integrante dele, vote a favor.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pediria
a atenção do Constituinte Brandão Monteiro para o fato
de que não existem lideranças na Comissão de Sistemati
zação, apenas na Constituinte. Mas V. Ex.a já deu seu
recado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Permita
me, Sr. Presidente, para um esclarecimento. Pelo que
ouvi, o parecer da Relatoria é no sentido de considerar
a questão aberta. O problema é que a Relatoria não é
um organismo, mas uma pessoa. A questão aberta só pode
ser declarada quando se trata de explicitar a posição de
um partido.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Perdoe
me V. Ex.a, mas o Relator é uma pessoa; a Relatoria
um conjunto. '

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - O nobre Cons
tituinte José Genoíno está equivocado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Não existe
Relatoria no Regimento, mas Relator.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - V. Ex.a terá os
votos da Relatoria.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se
à votação.

(Pr6cede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Francisco Pinto, José
Fogaça, José Freire, Manoel Moreira, Raimundo Bezerra,
Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, João Natal, José
Costa, Vilson Souza, Christóvam Chiaradia, Eraldo Tino
co, Francisco Benjamím, Inocêncio Oliveira, José Santana
de Va.sconcellos, Luís Eduardo, Osvaldo Coelho, Paulo Pi
mentel, Anníbaí Barc-ellos, Jofran Frejat, Jona.s Pinheiro,
Paes Landim, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres,
Jarbas Passarinho, Virgílio Távora José Maurício, Fran
cisco Rossi, Ottomar Pinto, Adolfo Oliveira e Siqueira
Campos. Votaram NÃO os seguintes Senhol"es Constituin
tes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos,
Antônio Britto, Artur da Távola, Carlos Mosconi, F-ernan
do Bezerra Coelho, Fernando Ga.sparian, Fernando Hen
rique Cardoso, Fernando Lyra, Haroldo Sabóia, João Cal
mon, José Richa, José Serra, José Ulisses de olíveíra, Má
rio Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Paulo Ramos,
Pimenta da Veiga, Virgildásio de Senna, Wilson Martins,
Antonio Mariz, Mário oovas, José Tavares, Miro Teixeiril,
Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Roberto Brant, Rose de
Freitas, Uldurico Pinto, Ziza Valadarses, Aloysio Chaves,
Antoníocarlos Mendes Thame, Arnaldo Pri-eto, Carlos Chia
relli, Francisco Dornelles, Mário Assad, Oscar Corrêa, Ri
cardo Fiuza, Sandra Cavalcanti, Brandão Monteiro, Luiz
salomão, Joaquim Bevilacqua, Plínio Arruda Sampaio,
José Genoíno, Aldo Arantes, Fernando Santana, Beth Azize
e Antonio Farias. ABSTENÇÃO dos Senhores Constituin
tes: Celso Dourado, tbsen Pinheiro, José Ignácio Ferreira,
Chagas Rodrigues, Michel Temer, José Lins, José Luiz
Maia e Adylson Motta.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 33 Constituintes;
votaram NÃO 50 Constituintes; absteveram-ss de votar 8
Constituintes. Total: 91 votos. O Destaque foi rejeitado.
IV - SUSPENSãO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Presi
dência vai suspender os trabalhos, convocando os Senho
res Constituintes para a continuação da presente reunião;
amanhã, 16 de novembro de 1987 às 9:00 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 16 DE NOVEMBRO DE 1987 (1)

Presidência dos Srs.: Brandão Monteiro, Segundo-Vl
ee-Presídente; Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Presi
dente.

I - REABERTURA DA REUNIAO

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Haven
do número regimental, declaro reaberta a reunião.
11 - EXPEDmNTE

OFÍCIOS
Do Sr. Líder do PMDB:

Ofício n.o 264/87
Brasília, 16 de novembro de 1987.

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

Senhor Presidente,
Em virtude do pedido de afastamento do Deputado

Manuel Viana, indico para o lugar que o referido Cons
tituinte ocupa como membro suplente da Comissão de
Sistematização, o Deputado José Dutra.

Sem outro particular, reitero a Vossa Excelência votos
de estima e consideração. Senador Mário Covas, Lider do
PMDB na Assembléia Nacional Constituinte.

Do Sr. Lider do PFL:
Oficio n.O 311/87/PFL

Brasília, 16 de novembro de 1987
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente:
Achando-se o Senador Marcondes Gadelha ausente

desta Capital, comunico a Vossa Excelência que, durante
o seu impedimento, passa o Deputado Enoc Vieira a
substitui-lo, como Membro Efetivo, na Comissão de Sis
tematização.

Em conseqüência, passa o Deputado Simão Sessim a
substituir, como Membro Suplente, o Deputado Enoc Viei
ra, na referida Comissão.

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Ex
celência meus protestos de apreço e distinta consideração.
- Deputado José Lourenço, Lider do PFL.

Requerimento do Vice-Líder do PDC:
ExcelentÍSsimo Senhor
Presidente da
Comissão de Sistematização

Senhor Presidente
Na forma regimental, requeiro a substituição do Cons

tituinte Roberto Balestra, como Suplente do PDC nesta
Comissão, pelo Constituinte Sotero Cunha, durante o dià
de amanhã, dia 17.

Sala das Reuniões, 16 de novembro de 1987. - Cons
tituinte Siqueira Campos, Vice-Lider do PDC.

111 - ORDEM DO DIA

VOTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

TíTULO IX (continuação)
Destaque n,? 6466-87 - Emenda n.O ES

34868-0, do Sr. Adolfo Oliveira, "que adita arti
go ao Título X do Sub,stitutivo n.O 01, (Título IX
do Substitutivo n.o 02)." (soo.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Sobre a
mesa, requerímento de preferência para o Destaque n.O

6466, do Constituinte Adolfo Oliveira.
Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo com

a preferência queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada a preferência.
Em votação o Destaque n.O 6466, referente à Emen

da n.o 3486B, com a seguinte redação:

"Inclua-se, onde couber, nas Disposições
Transitórias do Titulo X, o seguinte artigo:

Ouvida a população interessada, lei comple
mentar poderá atribuir ao Municipio de Petrópo
lis estatuto político, econômico, administrativo,
financeiro e tributário especiais, com vistas a se
diar centro turístico e econômico-financeiro ca
paz de atrair investimentos e poupanças exter
nas."

Com a palavra o Constituinte Adolfo Oliveira, para
encaminhar a proposição.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Se
nhor Presidente, Srs. Membros da Comissão de Sistema
tização, a emenda, em sua redação muito singela, tem
objetivo bastante ligado não ao interesse local ou mesmo
regional, mas ao interesse do Pais.

Ela objetíva o surgimento, no Brasil, de uma área
onde seriam concedidos beneficios de natureza fiscal, tri
butária e legal, para que se pudesse ter o afluxo de re
cursos ínternacíonaís e, ao mesmo tempo, a implantação
de um parque industrial com vistas à exportação, aufe
rindo os mesmos beneficios.

Por que Petrópolis? Primeiro, ;p,ela sua própria tra
dição e formação histórica e cultural; segundo, pelas
condições da própria topografia, que facilitam extrema
mente a fiscalização dos seus limites, de maneira a eví
tar abusos ou distorções daquilo que seria uma verda
deira Zona Fr.anca, com 'estatuto juridico e político espe
cial, e que, portanto, poderia ter, inclusive, a exploração
Legal do jogo. A proximidade do porto do Rio de Janeiro
viria facílítar todos os mecanismos eventuais de expor
tação.

A emenda não impõe, a emenda víabílíza, torna pos
sível, um dia, no futuro, que isso venha a acontecer. Não
mais os privilégios que existem nas ilhas Bahamas; outros,
que procuram na Suiça contas numeradas de Banco;
outros, facilidades do Principado de Mônaco, República
San Ma'l"ino, Andorra e alguns que demonstram, que pro
vam que na Europa e no Caribe existe o jogo. Por que
não na América do Sul e no Brasil?

Peço apenas a atenção e o carinho da Casa para o
texto da emenda, que é um texto singelo, como disse, mas
que não impõe nenhuma obrigação - talvez esse possa
ser ° único defeito a apontar na medida. Na verdade fica
documentada a nossa preocupação em viabilizar, no fu
turo, a existência no Brasil de um centro financeiro,
turístãeo de prímeírissíma amem, que só beneficios pode
Tia trazer para a região e para o País; nada de nocivo,
de prejudicial podendo acontecer se isso algum dia vier
a ser ímplantado.

Assim, peço aos colegas que examinem e decidam
quanto à emenda, sendo certo que ficará nos Anais desta
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Assembléia Nacional Constituinte a iniciativa deste mo
desto representante de Petrópolis nesta Casa.

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

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Egídio Ferreira Lima, para enca
minhar contrariamente.

O SR. CONSTITUINTE EGÍDIO FERREIRA LIMA
Sr. Presidente, 81'S. Constituintes, já tive oportunidade
de observar, nesta Casa, que o que caracteriza a lei cons
titucional é o processo de sua elaboração, que pode ser
feíta por uma Assembléia Nacional Consti·tuinte ou em
decorrência da competência derivada de emenda consti
tucional. ]j'J este processo de elaboração que caracteriza
a lei constitucional; fora disto não há nenhum pará
metro rígido, doutrinário que distinga o que é lei cons
titucional do que não é lei constítucíonal. Ela é lei cons
titucional na hora em que é inserida dentro de um texto
constitucional, de acordo com ° processo de sua elabo
ração. Mas não se vão colocar em uma constituição to
das as normas, todo o díscíplínamento da vida social,
econômica e financeira de uma sociedade e de uma na
ção. Não haveria Constituição capaz de comportar, senão
ocupando bibliotecas inteiras, toda a legislação, toda a
regulamentação necessária a uma nação, e ela perderia
o seu caráter de excepcionalidade, de relevância, de dis
ciplinar à estrutura do Estado.

Ora, o que pretende o nobre Constituinte Adolfo Oli
veira? Transformar Petrópolis num centro turístico, eco
nômíco-fínanceíro: estabelecer um privilégio para Petró
polis. PetrópoJis até que merece esse privilégio. ]j'J uma
cidade histórica, com um clima notável e com outros
requisitos que indicariam até a distinção. Isso pode ser
feíto por lei, pode ser feito no âmbito do Estado do Rio
de Janeiro, pode ser feito por um ato de administração
e nunca inserido em texto constitucional. Salvador, na
Bahia, mais tarde, iria pleitear a mesma coisa; Gramado,
no Rio Grande do Sul; Goiás Velho, em Goiás' e uma
infinidade de outras cidades por este imenso País. Da
qui a pouco, a Constituição 'teria enorme relação de cida
des que seriam pólos turísticos, econômicos e financeiros,
e terminaria a Constituição diluindo e perdendo o seu
obietívo, a sua finalidade.

Não é por ser contra Petrópolis, não é por ser contra
uma reívíndícação da bancada do Rio de Janeiro, pois,
em lugar de notabilizar Petrópolis 'e dar melhores condi
ções para que seja a meea do turismo, a diJ.ui, porque
outros centros iriam surgir reívlndlcando as mesmas ga
grantias e vantagens.

80u contra a emenda, pedindo desculpas ao Cons
tituinte Adolfo Oliveira, mas quero dizer a S. Ex.a que
só o fato da sua presença nesta tribuna, def·endendo a
emenda, deixou o reglstro da sua intenção, que é a me
lhor e a mais pura em relação a Petrópolis.

Qual é o brasileiro que não tem até uma visão Idílica,
romântica, lírica, de simpatia e de afeto pela cidade de
Petrópolis? Quando S. Ex.a tem essa lembrança é, exa
tamente, atendendo a esse sentimento ou indo ao encon
tro desse sentimento ,e de toda a população brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Sr. Constituinte José Genoíno, que encami
nhará contra.

O 8R. CON8TITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr'. PTe
sídente, encaminho contra a emenda do ilustre Consti
tuinte Adolfo Oliveira por achar que não tem sentido,
numa Carta Constitucional, tratarmos, nas Disposiçõe:;;
Transitórias, de matérias 'como esta. Aliás, normalmente
temos que acabar com vári~ matérias incluídas nessas
Disposições Transitórias, que não têm nada a ver com
as Disposições Transitórias de uma Carta Constitucional.

Aproveito o encaminhamento contra esta emenda
para citar outras. Por exemplo: Colégio Pedro II nas
Díspoeíções 'Th:ansitórias, é banalizar demais; Zona Fran
ca de Manaus nas Disposições Transitórias, é banalizar;
art. 14, §§ 3.° e 4.°, "trem da alegría" nas Disposições
Transitórias, não dá; arts. 59 e 61, outro "trenzão da
alegria", não dá. Nós estamos fazendo uma carta cons
titucional, estamos discutindo Ornem Econômica, Ordem
Política, o Estado, sistema de Governo, as relações de
propriedade: estamos discutindo direitos individuais ,e
direitos coletivos, quando chegamos nas Disposições Tran
sitórias, caímos numa certa banalização.

Com todo respeito aos Constituintes que propõem
matérias como esta, 'acho que numa lei ordinária, num
outro tipo de legislação, nós podemos tratar desse assunto.

Certamente, o Constituinte Cunha Bueno deveria ser
um dos defensores dessa emenda porque, através desse
Principado doe Petrópolis, estaria começando um enclave
monárquico. Talvez as razões sejam pelo fato de Petró
polis ter sido a sede da Família Real na época da Mo
narquia.

Acho, Sr. Presidente, que essa emenda do Constituinte
Adolfo Oliveira deve ser 'rejeitada, assim como devemos
chamar a atenção desta Casa e deste País sobre várias
matérias que constam nas Disposições Transitórias do
Substitutivo ·e de emendas, como se colocássemos ali o
interesse de uma cid ad e, de um Estado, de uma região,
de um grupo social e de uma categoria. Isso não pode,
Sr. presidente. Se não estivermos atentos para essas Dis
posições Transitórias, corremos o risco de macularmos
todo o trabalho sério que foi feito em relação à Ordem
Econômica, aos díreítos individuais, aos direitos coletivos
e ao sistema de Governo.

Por isso sugiro a votação contrária à emenda Adolfo
Olíveíra,

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Não há
mais oradores inscritos.

Tem a palavra a Relatcrla para se posicionar sobre
a proposição.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder' R,eis) 
Sr. Presidente, 81'S. Constituintes, o Sr. Relator-Geral ao
examinar a emenda do nobre Constituinte Adolfo Oli
veira partiu de uma colocação que lhe parece e parece
a nós, Relatores-Adjuntos - legítima. Dev,e a Constitui
ção acolher toda e qualquer norma constitucional de cate
goria superior, que discipline matéria que, a juízo do
legislador constituinte, deva e possa merecer este privi
légio.

Não há, em doutrina, quaisquer classificação ou limi
tes sobre o que é matéria constitucional e o que não é
matéria constitucional. É matéria constitucional tudo
aquilo que no juízo do legislador constituinte deva mere
cer disciplina através de normas de categoria superior,
e não há como fugir a essa colocação. Quem examinar
as Constituições modernas chegará a esta tranqüila con
clusão. E esta colocação vale mais quando se examinam
as tradicionais Disposições Transitórias Constitucionais.
Basta ler as Disposicões Transitórias das Constituicões
de 34, 46 e 67. Elas -acolheram matéria que à primeira
vista poderia parecer não merecer disciplina através de
norma legal de categoria superior, mas o legislador cons
tituinte entendeu que sim e não há por que objetar a
esta decisão soberana do legislador constituinte.

Aceita esta colocação, não apenas para esta emenda
que estamos examinando, mas para toda matéria cons
tante no elenco das Disposições Transitórias Constitucio
nais, a iniciativa do nobre Sr. C:onstituinte Adolfo Oliveira
merece consideração. Ela é inovadora. Eu ouvi aqui as
judiciosas considerações dos nobres Constituinte Egídio
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Ferreira Lima e José Genoíno. Uma delas cifrou-se no
seguinte comentário: por que só Petrópolis? E a resposta
é clara, só o Constituinte Adolfo Oliveira teve a iniciativa,
a lembrança, a coragem de propor à Assembléia Nacional
Constituinte uma regra nova. Mas ela irá subverter a
sistemática constitucional, ela irá abrir uma exceção que
aberre? Evidentemente que não, Sras. e Srs. Constituintes,
porque a emenda é clara: ouvida a população interessada,
lei complementar - há, portanto, um condicionamento 
poderá - aqui o dispositivo estabelece uma faculdade 
atribuir ao Município de Petrópolis estatuto político, eco
nômico, administrativo, financeiro e tributário especiais,
com vistas a sediar centro turístico econômico-financeiro
capaz de atrair investimentos e poupanças externas.
O estatuto político, econômico, administrativo, financeiro
e tributário especiais terá apenas como objetivo o esta
belecimento em Petrópolis de um centro turístico econô
mico-financeiro capaz de atrair investimentos e poupan
ças externas. É obedecendo a esse balizamento que a
emenda propõe que se estabeleça uma regra nova, cora
josa, capaz de dar ao Brasil mecanismos adequados às
dimensões geográficas, sociais, econômicas e políticas deste
grande País. Em razão das circunstâncias que acabo de
apontar, tendo em vista a justificativa que apresento em
nome do Sr. Relator-Geral, o parecer é favorável.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, João
Calmon, José Freire, José Ignácio Ferreira, Manoel Mo
reira, Nilson Gibson, Rodrigues Palma, Marcos Lima, José
Lins, Ricardo Fiuza, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José
Tinoco, Mozarildo Cavalcanti, Antônio Carlos Konder Reis,
Gerson Peres, Jarbas passarinho, José Luiz Maia, Virgílio
Távora, Adolfo Oliveira e Siqueira Campos. Votaram NÃO
os seguintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Antô
nio Brítto, Artur da Távola, Oarlos Mosconi, Celso Dou
rado, Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fernando Be
zerra COelho, Fernando Gasparian, Francisco Pinto, Ha
roldo Sabóia, José Paulo Bisol, José Ulísses de Oliveira,
Mário Lima, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Paulo Ra
mos, Raimundo Bezerra, Severo Gomes, Sigmaringa Sei
xas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Chagas Rodri
gues, João Agripino, Jorge Hage, José Carlos Grecco, José
Costa, José Tavares, Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Octá
vio Elísio, Rose de Freitas, Vilson Souza, Ziza Valadares,
Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco, Inocêncio
Oliveira, José Jorge, Luís Eduardo, Mário Assad, Oscar
Corra, Sandra Cavalcanti, Annibal Barcellos, Darcy Pozza,
Brandão Monteiro, Luís Salomão, Francisco Rossi, otto
mar pinto, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno, Haroldo
Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad e Antonio Farias.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 23 Constituintes;
votaram NÃO 55 Constituintes. Total: 78 votos. O Des
taque foi rejeitado.

Destaque n,? 7831-87 - Emenda n.o ES
34180-4, do Sr. José Serra, "que modifica o art. 58,
§ 2.0, Título X do Substitutivo n,? 1 (Título IX,
assunto: criação de Estado, do Substitutivo n.O 2)".
(S01.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Passa-se
à votação do Requerimento de Destaque n.a 7831, de auto
ria do Constituinte José Serra.

Inicialmente votaremos a preferência requerida.

Os Srs. Constituintes que a aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Aprovada.

O Destaque n.a 7831 refere-se à Emenda n.a 34180,
que tem a seguinte redação:

"É vedado à União, direta ou indiretamente,
assumir encargos em decorrência da criação de
Estado referentes a despesas com pessoal inativo
e com encargos e amortização de dívida interna
ou externa da administração pública, inclusive da
indireta."

Tem a palavra o Constituinte José Serra para encami
nhar a votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presiden
te, Srs. Relatores, Srs. Constituintes, eu gostaria de expli
car, inicialmente, o significado da emenda a ser colocada
nas Disposições Transitórias. Temos, através desta Cons
tituição, por artigos colocados dentro das disposições per
manentes uma abertura bastante grande para a criação
de novos Estados. Quero dizer que esta questão da cria
ção de novos Estados não merece de ninguém uma posição
a priori, nem contra, nem a favor. Depende de cada caso,
depende de cada região e de fatores de natureza sócio
econômica, geográfica e mesmo estratégica. Acreditamos,
no entanto, que esse processo, que agora está facilitado,
deve implicar também numa mobilização muito grande
e significativa das populações regionais e num esforço
muito grande por parte dos próprios Estados criados envol
vidos. Não é intenção aqui impedir que a União assuma
despesas com a criação dos novos Estados, porque uma
vez aprovado o novo Estado, se a União não assumisse
despesa, ele seria inviabilizado. Estamos apenas cuidando
de outro aspecto, é de que a União não assuma despesas
com inativos e despesas com encargos de dívida do Esta
do, por exemplo, que foi subdividido. No caso, não haveria
razão nenhuma para que isso acontecesse. Se há um em
pregado aposentado pelo Estado determinado, ou se esse
Estado incorreu em dívida interna e externa, não há
razão alguma para que, dentro de uma subdivisão, a dívi
da seja transferida à União e indiretamente para o
conjunto dos outros Estados. É por isso que a nossa
emenda diz:

"É vedado à União, direta ou indiretamente,
assumir encargos em decorrência da criação de
Estado referentes a despesas com pessoal inativo
e com encargos e amortização da dívida interna
ou externa da administração pública, inclusive da
indireta."

Este é o objetivo fundamental da nossa emenda, uma
vez que se supõe, subdividindo um Estado, que seus inati
vos ou as suas dívidas interna ou externa continuam
sendo de responsabilidade dos Estados. É sabido que ao
criar o Estado, na medida em que eu o subdivido - esse
não é o caso dos Territórios, porque os Territórios já inte
gram, por exemplo, o Fundo de Participação - mas quan
do eu subdivido um Estado, estou aumentando o mon
tante do Fundo de Participação que vai para o antigo
Estado. Se eu, por exemplo, subdividisse - o que não
aconteceu - o Estado de Minas Gerais, criando o Estado
do Triângulo de Minas Gerais, é evidente que eu teria
que destinar mais Fundo de Participação para a soma
desses dois Estados e, portanto, diminuir o que vai para
os demais Estados, ou seja, ao criar o Estado, estou crian
do um encargo para o conjunto dos outros Estados que
recebem Fundo de Participação. Este é um dado impor
tante.

A mesma coisa ocorre com relação aos municípios.
Não estamos propondo medidas quanto a isso, mas esta
mos propondo que a União não flqua com a dívida do
antigo Estado, com as dívidas e os encargos dos inativos
porque isso, direta ou indiretamente, subtrairá recursos
do resto da Federação. Quando se cria um Estado, até
que haja um processo efetivo de sua afirmacão como uma
nova Unidade da Fed<aração, achamos ser "muito impor
tante que esses dois Estados, três, enfim, o que dê na
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subdivisão, assumam as responsabilidades de passivo que
tinha o antigo Estado no passado - coisa, evidentemen
te, que não se aplíca da mesma maneira aos Territórios,
uma vez que os Territórios já eram unidades onde a União
assumia as responsabilidades diretamente, é outro proces
so, portanto, não se aplica a Territórios. Estamos, na ver
dade, tratando dos Estados, porque são os Estados que
assumem dívida externa e interna ou que têm inativos
próprios, porque têm empregados próprios; nos Territó
rios os empregados são da União.

Essa é a razão, portanto, da nossa emenda que espe
ramos ver aprovada por esta Plenário.

Estou pronto para esclarecimentos adícíonaás que se
façam necessários. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Consttiuinte Ottomar Pinto, que encaminhará
contra.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, louvável o empenho do nobre
Constituinte José Serra na preservação do patrimônio pú
blico federal. Mas é preciso considerar o seguinte: foram
aprovadas ontem nesta Comissão de Sistematização emen
das Ou destaques de emendas criando o Estado do Tocan
tins e transformando em Estados os atuais Territórios
de Amapá e de Roraima. É bem verdade que S. Ex.a ex
clui as despesas com pessoal inativo dos novos Estados
de Roraima e Amapá. Excluiu porque, realmente, eles
eram Territórios.

Entendemos que a proposição do ilustre Constituinte
José serra está prejudicada, primeiro, pelas decisões que
foram tomadas ontem, soberanamente, por esta Comissão
de Sistematização; segundo, porque na vigência da atual
Carta Magna novos Estados que vierem a se constituir
o serão através de uma lei complementar, e a lei com
plementar, naturalmente, vai definir a forma de institu
eionalização desses novos Estados.

Acreditamos que seja até salutar que, de agora em
diante, a União não assuma mais a dívida pública dos
diversos Estados. li: verdade que esta prática, até hoje,
vem ocorrendo de forma sistemática. Trata-se de uma
medida salutar, saneadora, que daqui por diante se evite
essa práxis de assumir a União encargos que os Estados
fazem ao sabor dos seus interesses, como também das
suas necessidades, é bom que se frise.

Mas, no que se refere à criação de novos Estados, vol
tamos a insistir e a repisar nesta tecla. A emenda pro
posta é prejudicada pelo que foi votado aqui ontem e
mais prejudicada, ainda, porque futuros Estados que ve
nham a se constituir neste Pais, nesta Federação, serão
institucionalizados através de lei complementar. E nós
temos de dar um crédito de confiança aos legisladores
de hoje e de amanhã. Eles haverão, por certo, na Instí
tucíonalízação dessas novas Unidades Federativas, de le
var em conta os superiores interesses de todo Brasil, da
União Federativa do Brasil.

De maneira que encaminho contra a proposta do
Constituinte José Serra, pela prejudicialidade, porque con
traria o que foi aprovado ontem aqui e porque a criação
de novos Estados se faz através de um instrumento da
lei complementar e, por conseguinte, essa lei complemen
tar poderá ter as cautelas que o Constituinte José Serra
pretende colocar como cláusulas pétreas na Constituição
que está sendo votada e aprovada.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presid'en
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra, pela ordem, o Constituinte José Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Go.staria de
prestar um esclarecimento a respeito da nossa emenda.
A nossa 'emenda refere-se exclusivamente a encargos de

inativos e de divida externa e Interna dos antigos Esta
dos que foram, eventualmente, subdivididos ou até fun
didos, como foi o caso do Estado do Rio de Janeiro.

Não tem nada a ver com as despesas de criação dos
novos Estados, que são sempre despesas que existem.

Parece-me absolutamente justo que a União...
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Consti

tuinte José Serra, V. Ex.a já encaminhou a matéria, já
fez o seu esclarecimento, e não pode encaminhar nova
mente,

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Então, per
mita-me apenas um esclareeímento a respeito da ques
tão...

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Para es
elareeer.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Perfeito. O
Território é uma entidade que é administrada pela União,
a dívida externa, interna, os inativos já são da União.
Portanto, o meu dispositivo não se aplica para Terdtórios
inclusive não haveria nenhuma dificuldade, é que nós não
podemos fazer isso agora, colocar, "salvo transformação
de Territórios". Inclusive os Territórios são um número
limitado, portanto nada tem a ver com o terrítórío, e a
própria emenda aprovada ontem, com relação aos Terri
tórios criados, j á estabelece a ressalva, nós já fizemos a
consulta a respeito da prejudicialidade e não há nenhuma
prejudicialidade.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Sr. Pre
sidente, O Constituinte José Serra está encaminhando no
vamente ...

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Porque foi ar
gumentado sobre a prejudicialidade, e ela não existe no
caso. Isto é preciso ficar muito claro.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr.
Presidente, dê-me o :,dir-aito de contraditar, obedeci àquílo
que foi recomendado que fossem somente dois, mas, o
Constituinte José Serra já falou duas vezes. Eu precisa
va pelo menos contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - O Cons
tituinte Mozarildo Cavalcanti está inscrito para falar.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Era
para dizer que a Emenda do Constituinte José Serra está
inserida naquele contexto em que ele procura defender
São Paulo de tudo, mas não está defendendo. Ele está
submetendo São Paulo a todas as pressões, porque este
Pais não pode avançar, não quer vincular recursos, e isto
é um absurdo, Sr. Presidente. Encerro, e agradeço o en
sajo que V. Ex.a me deu de contraditar esta questão.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Mozarildo Cavalcanti.

O SR. CONSTITUINTE MOZARILDO CAVALCANTI
- Sr. Presidente, havia assumido com V. Ex.a o compro
missa de desistir da minha inscrição, caso não houvesse
novo encaminhamento a favor. O Constituinte José Serra
fez novo encaminhamento a favor. Então, o que eu quero,
aditando as palavras do Constituinte Ottomar Pinto, é
dizer, primeiro, que na emenda do Constituinte José S'erra
não tem a expressão que S. Ex.a disse, "salvo a transfor
mação dos Territórios federais". Portanto, também abran
ge o caso dos Territórios federais.

Ademais, para esta emenda ser justa teria que dizer
que a União não assumiria encargos desta ordem nem
mesmo com os Estados existentes, e por que só com os
Estados que vão ser criados? Na realidade, beneficia so
mente os Estados que já estão criados e garroteía, faz
realmente um obstáculo definitivo na Constituição para
críação de novos Estados. Sabemos que esta matéria de
criação de novos Estados merece atenção, uma reflexão
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mais profunda de todo o Brasil, príncípalmenta dos srs,
Constituintes, mas não podemos aceitar essa emenda por
que ela garroteía, proíbe em definitivo a eríação de novos
Estados. No entanto não dá essas mesmas proibições aos
Estados já atualmente existentes. Se essa emenda fosse
equânime, igual para todos, a União não assumiria mais
encargos dos Estados, nem os existentes nem os a serem
criados. Mas aqui só se refere aos Estados que venham
a ser criados.

Portanto, é uma emenda discriminatória, com todo
respeito, que não deve realmente merecer a aprovação
dos Srs. Constituintes por uma questão de justiça, de
igualdade.

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

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra a Br.a Constituinte Cristina Tavares, pela ordem.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Sr. Presidente, o plenário continua cheia de lobistas.
É dificil andar nos corredores sem que haja esse instituto
do lobismo dentro do plenário. Peço, encarecidamente, a
V. Ex.a que tome providências junto à Segurança, para
que isto não volte a ocorrer. Todos os dias se faz recla
mação e todos Os dias essas coisas continuam a ocorrer.

Muito obrigado a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Solicito
às pessoas que não estão credenciadas que se retirem do
plenário, sob pena de solicitarmos à Segurança que tome
as providências legais.

Existem as galerias e o mezanino. Solicito a todas
as pessoas que não estão devidamente credenciadas que
se retirem do plenário, e solicito à Segurança que, se as
pessoas não se retirarem dentro de três minutos. provi
dencie a retirada.

Concedo a palavra à Relatoria para se pronunciar
sobre a destaque.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO TÁVORA - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, a nossa opinião é bem curta e
não precisa maiores detalhes a respeito.

Realmente, é matéria de lei complementar. Entende
mos que, na Constituição, da forma como foi colocado,
sem explicitação, será assunto para muita discussão quan
do de sua aplicação, tornando inexeqüível a criação de
novos Estados.

Sr. Presidente, o parecer da Relatoria é contrário.
O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo

tação.
Solicito que os Srs. Constituintes tomem seus lugares.
E que as pessoas credenciadas se afastem da porta.

Aos credenciados e Assessores estão reservados os assentos
nas três últimas filas. Peço, portanto, que desobstruam
a porta de saída. (Pausa)

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da
Távola, Carlos Mosconí, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado,
Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra
Coelho, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lyra, Ha
roldo Sabóia, José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José
Paulo Bisol, José Richa, José serra, Manoel Moreira, Nel
son Carneiro, Nelton Friedrich, Renato Vianna, Virgildá
sío de Senna, Wílson Martins, Jorge Hage, José Costa,
José Tavares, Márcio Braga, Michel Temer, Miro Teixeira,
Nelson Wedekin, Octávio Elísio; Roberto Brant, Rose -de

Freitas, Ziza Valadares, Alceni Guerra, Antoniocarlos
Mendes Thame, Eraldo Tinoco, José Jorge, José Thomaz
Nonô, Luís Eduardo, Sandra Cavalcantí, Enoc Vieira, José
Lourenço, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, PU
mo Arruda Sampaio, José Genoíno, Roberto Freire e Anto
nio Farias. Votaram NÃO os seguintes Senhores Consti
tuintes: Ademir Andrade, Bernardo Cabral, Fernando Gas
parian, Francisco Pinto, Mário Lima, Nilson Gibson, Paulo
Ramos, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Sigmaringa
Seixas, Antonio Mariz Chagas Rodrigues, João Agripino,
Uldurico Pinto, Aloysio Chaves, Inocêncio Oliveira, José
Lins, José Santana de Vasconcellos, Mário Assad, Oscar
Corrêa, Paulo Pimentel, Ricardo Fiuza, Anníbal Barcellos,
Jonas Pinheiro, José Tinoco, Mozarildo Cavalcantí, Val
mir Campelo, Gerson Peres, José Luiz Maia, Virgílio Tá
vora, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Maciel,
Francisco Rossi, Ottomar Pinto, Adolfo Oliveira, Siqueira
Campos Haroldo Lima e Jamil Haddad. ABSTENÇÃO dos
Senhores Constituintes: Carlos Chiarelli e Jarbas Pas
sarinho.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 50 Constituintes;
votaram NÃO 39 Constituintes; abstiveram-se de votar
02 Constituintes. Total: 91 votos. O Destaque foi aprovado.

Destaque n,? 167-87 - Emenda n.? ES-32979-1,
do Sr. Vilsan Souza, com co-autoria: ;Jamil Had
dad, Brandão Monteiro e outros, "que substitui
art. 1.° do Título X do Substitutivo n.o 1 (art. 6.°
do Título IX do Substitutivo n,? 2)". (S02.a vo
tação)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vota
ção o requerimento de preferência do Destaque n.o 0167,
de autoria do Constituinte Vilson Souza, para a Emenda
n.O 32979.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Münteiro) - Tem a
palavra o nobre Constituinte José Serra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presiden
te, apenas com relação à votação que foi feita, quero
deixar um esclarecimento de que, realmente, a emenda
aprovada não afeta em nada, rigorosamente em nada, a
transformação de Territórios em Estado. Quero que isto
fique consignado em Ata, inclusive para que o legislador
do futuro possa dar uma interpretação adequada.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Jamil Haddad.

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr. Pre
sidente, V. Ex.a , com toda a razão, solicitou a saída dos
lobistas do Plenário. Estou sendo sabedor de que estão
fechadas as portas das galerias. Há inúmeros marinheiros,
na Casa, querendo assistir à votação referente à anistia.

Peço a V. Ex.a que mande a Segurança fazer a aber
tura das portas das galerias.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Nobre
Constituinte Jamil Haddad, V. Ex.a levantou uma questão
e, ao final faz um requerimento.

Devo informar a V. Ex.a e ao Plenário que busquei
informações a respeito. Todas as senhas entregues aos
partidos foram distribuídas, o que impossibilitaria, em
princípio, que as pessoas que se encontram lá fora sem
senha entrassem.

Solicitei ao 8r. Constituinte Jorge Arbage, segundo
Vice-Pr,esidente da Assembléia Nacional Constituinte, to
masse providências no sentido de liberar, em parte, as
galerias, para que as pessoas que não tenham senha, em
virtude de as galerias estarem vazias, possam acompanhar
os trabalhos.

Esta providência já foí tomada.
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Em votação a preferência para o Destaque n.? 0167,
do Constituinte Vilson Souza.

Os Srs. Constituintes que a aprovam permaneçam
sentados. (Pausa)

Aprovada.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Vilson Souza.
O SR. CONSTITUINTE VILSON SOUZA - Sr. Pre

sidente, sras, e Srs. Constituintes, esta emenda é cole
tiva, não respresenta a manifestação úníea e exclusiva
de um só Constituinte, mas tem a subscrição de aproxi
madamente 105 companheiros Constituintes.

A emenda ora submetida à apreciação deste Plená
rio resulta de profundo esforço de coneílíação e nego
ciação na tentativa não só -de resgatarmos a :pacificação
da Nação como também reintroduzirmos, na vida polí
tica, peso as atingidas, reconhecendo-lhes a honra ferida
pelo Movimento de 1964, nesse amplo espectro de nego
cíação, de debate político.

A emenda se junta a duas outras - uma, de autoria
do Constituinte Jamil Haddad; e outra, do Constituinte
Brandão Monteiro. E procurando, por todos os meios pos
síveis, resgatar os compromissos que esta Constituinte
:tem para com a Nação e para com cada um dos' bra
síteíros, nesse esforço de entendimento, a emenda cuja
cópia a maioria dos Srs. Constituintes já possuem, foram
suprimidos dispositivos e expressões que, embora não
assegurem a anistia ampla, geral e irrestrita que todos
defendíamos no nosso caminhar histórico, representam,
no entanto, o entendimento.

Do caput do art. 1.0 da emenda foi retirada a ex
pressão "ampla, geral e irrestrita", bem como a expressão
"atos admínístratívos", Foi retirado da emenda também
o dispositivo que permitia a reintegração dos militares e
dos civis cassados aos seus cargos e às SUM funções. Fo
ram retiradas outras disposições como, por exemplo, a
que estabelecia um prazo fatal de 90 dias para que fosse
implementada a anistia, que seria concedida àqueles que,
por não respeítarem a ordem vigente em 1964, derro
tados frente ao movimento militar, foram excluídos dos
seus cargos e das suas funções.

Srs. Constituintes, há necessídade de que esta Assem
bléia Nacional Constituinte, que é a emanação da von
tade polítíca da Nação, recupere o compromisso hlstóríco
das forças políticas em pacífícar a Nação. Esta Consti
tuição não será digna de nós, brasileiros, se não propiciar
os instrumentos e os mecanismos dessa pacítícação. Que
não haja, na Pátria, o ódio disseminado pelo movimento
revolucionário, pelo movimento militar de 1964.

:É bom que se diga aqui que, apesar de todos os
esforços de negociação, alguns setores resistem e, inclu
sive, lançam o argumento do caos, da derrota de que,
ao aprovarmos a anistia ampla, estaríamos afrontando
as Forças Armadas. E isso não é verdadeiro - não é
verdadeiro porque as Forças Armadas não estão acima
da Nação e não estão acima da Assembléia Nacional
Constituinte. Reconhecemos a importância fundamental
do papel das Forças Armadas no processo de transição
política. E digo mais: talvez o segmento militar tenha
sido aquele que melhor se preparou para a transição. Mas
é extremamente auspiciosa a declaração dos Ministros
Militares quando reconhecem a soberania da Assembléia
Nacional Constituinte e submetem-se ao cumprimento
das decisões tomadas por este Plenário. Conseqüentemen
te, se há o compromisso de acatamento das nossas de
cisões, por rprocessos invisíveis que percorrem este Ple
nário, legitimar aquilo que não queremos, [egltãmar a
função tutelae das Forças Armadas sobre a SOCIedade
civil.

:É claro que nós reconhecemos a importância funda
mental das Forças Armadas no processo polítíeo, Temos

até obrigação de interagir politicamente para garantir o
aprofundamento dos processos polítíco e democrático.
Mas também deveremos ter a exata medida da sobera
nia desta Assembléia. Há necesidade de que esta Assem
bléia resgate os compromissos históricos.

E falo para o meu Partido, falo pensado 'em um Par
tido que não é só uma agremiação eleitoral, falo para
um Partido 'que não busca exclusivamente os despojos do
Estado, falo para um Partido que é um Instrumento de
canalização das reivindicações da sociedade, _falo para
um Partido que tem compromissos com a Hístóría 'e com
a sociedade, um Paetído que tem compromissos com o
seu programa. E consta do programa do PMDB, consta
do seu caminhar histórico o compromísso de conceder
a anistia ampla e geral a todos os brasileiros.

Neste sentido, lembro aos membros do PMDB que a
última convenção extraordinária do Partido, realizada
em julho deste ano, aprovou moção que propõe a apro
vação, de forma incondicional, da anistia ampla, gerai e
írrestríta. Lembro também as palavras de nosso Líder em
exercício, Constituinte Euclides Scalco, no encaminha
mento da votação do Substitutivo do Relator, quando
dizia que esses compromissos são fundamentais, porque
o nosso Partido os assumiu em convenção. Repito: isso
é consenso e, óbvio, os Constituintes são livres nas suas
manifestações, mas aqueles que são do PMDB devem acom
panhar o programa e as decisões partidárias. Finalmente,
Sr. Presidente, as palavras ao Presidente desta Casa e do
PMDB, Ulysses Guimarães, publicadas no Jornal do Bra
sil, de 25 de outubro de 1985, após a aprovação da Emen
da Constitucional n.O 26: "Nós resgatamos um compro
misso partidário, que era a convocação da Constituinte.
Com relação à anistia, foi feito o melhor que podíamos
e, futuramente, provavelmente na Constituinte, a ques
tão deverá ser revista para um maior avanço".

Por isso, apelo para a consciência de V. Ex.as, o com
promisso histórico que todos temos para com a Nação,
no sentido de concedermos a anistia, senão ampla, geral
e irrestrita, mas a anistia possível, uma anistia sem nos
agacharmos e nos envergonharmos, enfim, uma anistia
que recobre os nossos compromissos.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Constituinte Ricardo Fiúza, que encaminhará
contra a proposição.

O SR. CONSTITUINT'E RICARDO FIüZA - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes:

Tratamos hoje de um dos temas mais importantes
de todo o nosso trabalho. Esse tema tem sido enfocado
muito mais pela emoção que pela razão.

Há aqueles que ponderam e aqueles que divergem de
fórmulas e de emendas, e que são logo tachados de ser
antianistia.

Devo dizer, Sr. Presidente, para iniciar as nossas pa
lavras, que sou absolutamente a favor da anistia ampla,
geral e irrestritiva, por motivação política. Portanto, não
admito que ninguém seja repositório da verdade univer
sal e que me imputem uma posição antianistia.

Mas acho, Sr. Presidente, que este assunto tem que
ser tratado com serenidade, com razão e menos emo
cionalismo. O tema da anistia acompanha o trabalho des
ta Assembléia Nacional Constituinte desde a Emenda
n.O 26/85, que convocou.

O espírito da Emenda n.> 26 permaneceu coerente com
a generosidade brasileira, mantida e ampliada no Projeto
de Constituição do Relator, no art. 6.°, ora em discussão.

Animou o legislador de 85, muitos deles hoje Cons
tituintes, a preocupação maior de corrigir injustiças e
aplainar o caminho para a elaboração de uma Carta digna
de nossa Nação.
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A Emenda n.o 26 concedeu anistia aos autores de cri
mes políticos ou conexos, abrangendo todos os que foram
punidos ou processados por motivação exclusivamente
política, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de
agosto de 1979, concedendo-lhes as promoções, a apo
sentadoria ou na reserva, ao cargo, posto ou graduação
a que teriam direito se estivessem em serviço ativo.

O projeto do eminente Relator Bernardo Cabral am
pliou seus efeitos no tempo de abrangência, atualizando-a
até à promulgação da nova Constituição.

A questão objeto da Emenda tão eloqüentemente de
fendida pelo ilustre Constituinte Vilson Souza merece a
nossa atenção e serena reflexão, notadamente em seus
aspectos mais substantivos. A expressão "em decorrên
cia de motivação política por qualquer diploma legal"
abrange os atos administrativos, o que é inconveniente
no que tange aos servidores militares, pois abalou seria
mente os fins da sanção disciplinar nas Forças Arma
das e compromete os princípios básicos da disciplina e
da hierarquia.

Imaginem, Srs. Constituintes, que somente no ano de
1986 foram atingidos por atos administrativos, no Exér
cito, 60 Oficiais e 311 graduados que tiveram suas carrei
ras bloqueadas pelo não preenchimento de requisitos de
carreira e, assim, foram licenciados, transferidos para a
reserva ou demitidos. O que se antevê, o que se imagina,
o que decorrerá certamente com a anistia ora proposta
é a formação de um novo contencioso, bastante apreciá
vel, com militares que poderão pleitear tratamento idên
tico ao concedído aos anistiados, com inevitáveis desdo
bramentos na esfera da Administração Pública e do Poder
Judiciário.

Considerando-se o universo de oficiais, graduados e
marinheiros, por ano, cerca de 1.500 homens deixam a
Marinha por força de atos administrativos, por motivos
regulamentares, inclusive os disciplinares.

A presunção de que foram amplamente satisfeitas to
das as exigências das leis e estatutos, no que concerne
à promoção dos militares, é aspecto que deve merecer a
maior reflexão desta Comissão.

Aderir a qualquer movimento passaria a ser uma ten
tação, pois mesmo em caso de insucesso momentâneo, ha
veria sempre a possibilidade de uma anistia futura, com
promoções e atrasados altamente compensadores que se
riam alcançados sem os saerírícíos de uma longa carrei
ra de curso, serviços, responsabilidades e preocupações.

A Emenda nO 26 já concedeu o que era possível em ,pro
moções, benefício que se amplia com o texto do Relator,
neste último substitutivo.

O Relator garantiu "as promoções na inatividade, ao
cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito
se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de
permanência em atividade previstos nas leis e regulamen
tos vigentes e respeitadas as características e peculiarida
des próprias das carreiras dos servidores públicos civis e
militares".

Apenas para ilustrar, é bom ressaltar que de um uni
verso de, por exemplo, 100 oficiais egressos da Academía
Militar, apenas 50 chegam ao posto de Coronel e, destes
somente 3 galgam o Generalato.

Reflitam sobre o montante que o erário terá que des
pender para o pagamento de atrasados relativos a salá
rios vencimentos, vantagens, gratificações, pensões e di
f·arenças, desde a data da punição.

Não é da tradição brasileira anistias com pagamen
tos retroativos - a história registra.

Torna-se desnecessário assinalar a ineficácia do pre
ceito que trata das vantagens pecuniárias de pensão es-

pecial aos dependentes dos servidores abrangidos pela
anistia, já falecidos ou desaparecidos, uma vez que o Re
gulamento da Lei de Anistia, objeto de Decreto de no
vembro de 1979, em diversos artigos já cuida, como pre
tende a Emenda, do amparo aos dependentes dos anis
tiados.

Sr. Presidente, resumindo, é possível que, no meio de
1.500 marinheiros, haja injustiças. Mas aqueles aos quais
se referem as propostas foram afastados por atos admi
nistrativos, por desobediência, inadequação à disciplina
e aos regulamentos rnílítares.

Devo lembrar ao Plenário que já foram afastados da
Marinha, durante o período de 64 até hoje, 34 mil pessoas
por atos administrativos, sem a menor conotação políti
ca.

A aprovação desta emenda, qualquer modificação no
texto do Relator Bernardo Cabral, enseja, sem dúvida al
guma, o direito líquido e certo por isonomia, por igualda
de no tratamento, a que todos se julguem com o direito
de recorrer à mesma medida.

Sr. Presidente, nesta hora dramática, precisamos ter
coração e razão. Todos desejamos a grande conciliação
nacional. Ninguém deseja que nenhuma só pessoa con
tinue punida sem motivação política.

Mas, Sr. Presidente, o bom senso exige a manuten
ção abrangente do texto do Relator Bernardo Cabral.

O SR. CONSTITUINTE MARIO LIMA - Sr. Presiden
te, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra V. Ex.a, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE MARIO LIMA - Sr. Presiden
te, eu solicitaria a V. Ex.a que desse conhecimento à Casa
do teor da emenda a ser votada. Como ela resultou d-e
diversos textos que se fundiram e de que se eliminaram
partes, tenho dúvida e acredito que um bom número de
Constituintes não tenha conhecimento exato do texto que
iremos votar. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - A ques
tão de ordem de V. Ex.a tem fundamento. Lerei o texto,
antes da votação, porque acho que os diversos oradores
deverão posicionar-se a respeito.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presiden
te, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Concedo
a palavra ao Constituinte José Costa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Peço a V. Ex.a
que me permita dirigir-me ao Sr. Relator nesta questão
de ordem, para pedir a S. Ex.a que, considerando as ino
vações surgidas no caput da emenda votada informe, em
primeiro lugar, se o texto que vai ser encaminhado à vo
tação, com o parecer da Relatoria, possibilita a reinte
gração do militar anistiado no serviço ativo. Segunda
questão: se a aprovação da 'emenda permitirá o ressarci
mento às famílias de Senadores, de Deputados, Prefeitos,
Vereadores que foram casados, foram punidos por atos
da Revolução; ressarcimento financeiro a essas famílias,
na hipótese, até, de falecimento, etc. Estas duas questões
eu gostaria que o eminente Relator abordasse no seu pa
recer, para definição do meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Penso
que o Relator se posicionará sobre essa matéria depois
do encaminhamento.

Concedo a palavra ao Sr. Constituinte Roberto Frei-
re.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, srs, e Bras, Constituintes, quando me inscrevi
para encaminhar, alguns companheiros, inclusive, admi-
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tíam não ter sido uma boa opção por ser um comunista
notório, por fazer parte de um ~ar.tido gue talvez tenha
sido aquele que mais lutou por anístías, nao apenas nessas
últimas anistias. Respondi que era exatamente por isto
que tinha a capacidade d-a vir aqui discutir e resgatar
algo fundamental, resgatar a luta de todos Os dem?c.r~tas
e que teve no final do Governo Figueiredo, a possíbílída
de de se cbncretizar na chamada conciliação nacional, no
esquecimento que a a;nistia poderia vial;lilizar. par:t~cular

mente nós os eomunístas, que nunca üzemos politíca na
perspectivá do revanchismo, porque sempre tivemos a
perspectiva do futuro, temos de recordar. a n?ssa luta pela
anistia quando proposta pelo General FigueIredo, qu~ era
restrita que não atingia a todos e que queria ser recipro
ca. E :O:ós, dentro do então MDB, com o Partido Co~u
nísta ainda na ilegalidade, defendíamos a aprovaçao,
mesmo que fosse uma anistia restrita a uma única pessoa,
para que essa pessoa pudesse se integrar na luta mais
ampla de todos.

Hoje este Pais já anistiou quase que a totalidade
daqueles'que sofreram perseguição política. Mas há exce
ções. Existem, ainda, no Brasil, em 1987,. no Brasil. t.!a
Assembléia Nacional Constituinte, no Brasil da transição
para a democracia, no Brasil que goza de liberdade, ~xis
tem ainda cidadãos brasileiros discriminados, perseguidos,
não anistiados! (Palmas)

Essa proposta do Constituinte Vilson Souza não ate.n
de a esses não anistiados, mas faz parte do acordo feIto
com todos os anistiados, os não anistiados, ?s que lut~r.am
pela anistia, aqueles que querem um Brasil democrátíco,
aqueles que têm a responsabilidade de realmente con
ciliar a Nação do ponto de vista político, para que inicie
mos uma nova etapa de República Democrática, esta pro
posta representa exatamente isto: essa perspectiva.

Os marinheiros, os praças de pré, os fuzileiros nav~is

não foram punidos,; Muitos fora;m, mas ~ss~s .ql!e nao
foram anistiados nao foram punidos por índíscíplína ou
insubordinação. Claro que indisciplina e insubordinação
podem ter sido entendidas como praticadas por aqueles
que lutavam pela legalidade. Mas essa discussão não cabe
aqui. Eles foram punidos por motivação política, foram
perseguidos politicamente. É tão evidente isto que todos
aqueles que buscam o Judiciário têm atendidos os seus
pleitos, porque_ fica evi?-enciada. ~ sua perseguíção polí
tica e a punição por crimes polítíeos, aSSIm consíderados
na época pela ditadura, pelo poder dominante, pelos co
mandos das Forças Armadas.

O Judiciário reconhece, mas o Legislativo precisa res
gatar para que não seja necessário o Judiciário assim
reconhecer. A motívação foi política, politicamente foram
punidos, vamos apurar individualmente os casos, m~s

anistiar todos aqueles que concretamente foram persegui
dos, foram punidos! (Palmas)

Não se trata de revanche, até mesmo porque as For
ças Armadas fazem parte da Nação e com elas temos de
construir a democracia e não com elas nos confrontarmos
para evitar, como desejam alguns, o processo de convi
vência democrática.

Não se trata de posição contra as Forças Armadas;
ao contrário trata-se de uma posição de integrá-las total
mente no Brasil democrata que queremos construir, e
vamos conseguir no momento em que resgatarmos a luta
empreendida pelo PMDB, o antigo MDB, e por todos os
democratas, todos aqueles que acharam que era tempo
de dar um basta ao autoritarismo, às perseguições e
sonhar com um Brasil democrata! (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Com a
palavra o Constituinte Egídio Ferreira Lima, que enca
minhará contra a proposição.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, essa temática é a que

contém uma carga de delicadeza maior. A emoção está
dentro dela, porque traz também, na sua amplitude, san
gue, sofrimento, lesões, que se verificaram neste País
durante longo período.

Em maio de 1984, quando neste Plenário se travava
a luta pelas diretas, e quando começou a ficar claro ql!e
nós não iríamos conseguir, pelo voto do Congresso, a eleí
ção direta, em entrevista à Folha de S. Paulo, eu dizia
naquele momento: "Vamos passar pelo colégio eleitoral,
e com este ato vamos estabelecer uma sobrevída do regime
autoritário, uma sobrevída do sistema". E nós, hoje, esta
mos vivendo não mais nem menos do que esta sobrevida.
De lá até aqui têm sido grandes os avanços, mas avanços
por etapas. Nós não estabelecemos a ruptura no processo.
Como poderemos afastar o condicionamento militar, a
tutela dos militares que, pelo menos, desde a Constituição
Republicana pesa sobre este País, senão por um processo
lento, enervante, por um fio de navalha, por um andar
em terreno minado, pela consciência plena do que é o
processo político, a sua dialética e as suas contradições?

A anistia, meus prezados companheiros, talvez sej a
a concepção mais bela, mais magnânima do pensamento
humano; ela é um instituto político-jurídico que apaga
o passado, faz esquecer as mágoas, se deflagrá como se
nada tivesse ocorrido outrora; é o perdão, a graça total
e completa, o esquecimento.

Mas a anistia nem sempre é um ato abrupto e de
momento, sobretudo quando o processo é complicado, como
o que estamos fazendo, em que não houve ruptura com
o regime autoritário passado, em que estamos vivendo
uma dolorosa, angustiante e tensa convivência com a
sobra, com o resto, com a presença do sistema que durante
vinte anos atormentou este País.

Ulysses Guimarães, em 25 de outubro de 1985, bem
definiu o que era o processo, o procedimento, o caminhar
no sentido da anistia. Disse S. Ex.a, naquela oportunidade:
- "Nós resgatamos um compromisso partidário, que era a
convocação da Constituinte."

Com relação à anistia, foi feito o melhor que podia
mos; e, futuramente, é bem provável, na própria Cons
tituinte, a questão deverá ser revista para um maior
avanço; não um avanço total, completo, porque você não
escolhe a hora de conceder a anistia; é o processo, a
díalétíca e a contradição desse processo que oferecem este
momento. E estamos num caminhar no sentido da anistia,
a mais profunda e ampla. Ela se iniciou em 1979, com a
primeira lei; depois, ampliou-se, com a Emenda Consti
tucional n.O 26, e se amplia agora com o texto Bernardo
Cabral.

Deus queira e permita que possamos afastar do cami
nho os resquícios do autoritarismo e que, com esta Carta,
possamos, realmente, abrir os caminhos da democracia.
Mas, meus amigos, não teremos democracia neste País
enquanto não conquistarmos, para a democracia, os mili
tares, enquanto não fizermos com que o condicionamento
em que eles se encontram, com sua visão autoritária e
canhestra, não se afaste.

Votar, neste momento, por anistia completa, total,
justa e humana seria uma irrealidade, uma não percepção
do momento; seria uma não capacidade para administrar
o curso do processo histórico.

Se queremos uma democracia e acreditamos no cami
nho pacífico para esta democracia, temos que pagar o
ônus, esperar que esta anístía se faça por etapas e até
por conta-gotas.

Sr. Presidente, o PMDB, por sua Liderança, se mani
festa contra a emenda pelas razões aqui por mim expostas.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Tem a
palavra o Sr. Relator.
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o SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, respondo à indagação do eminente
Constituinte José Costa que deseja saber se na Emenda
Vilson Souza estarão abrangidos todos que tenham sido
punidos por atos institucionais e se os dependentes dos
servidores civis e militares terão direito a vantagens pe
cuniárias. A resposta é sim. No art. 1.0 e no § 2.° do
art. 1.0, porque quanto aos demais incisos o eminente
Constituinte Vilson Souza retirou a todos, a exceção da
contagem do período de afastamento como tempo de efe
tivo serviço prestado.

A Relatoria ouviu as duas partes, tanto de defesa
quanto de oposição à emenda, nada tem a acrescentar e,
por coerência, pede a manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Brandão Monteiro) - Em vo
tação.

A Presidência solicita aos srs. Constituintes que to
mem os seus lugares para que se proceda à votação.

(Procede-se à votação)
O SR. SECRETÁRIO (Adolfo Oliveira) - Como vota o

nobre constituinte Plínio Arruda Sampaio?

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARR'ú"'DA SAMPAIO 
Sim, com declaração de voto que encaminharei à Mesa.

O SR. SECRETARIO (Adolfo Oliveira) - A nossa As
sesoría informa que foram chamados três Constituintes em
excesso, porque o PMDB tinha direito a 12 votos e foram
chamados 15.

Assim, pedimos escusas pelos cancelamento dos votos
dos eminentes Constituintes João Agripino, Miro Teixei
ra e Uldurico Pinto.

Sendo assim, os votos SIM ficam reduzidos a 32.
(Prossegue a votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Carlos
Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Calmon, José Igná
cio Ferreira, .Tosé Paulo Bisol, Mário Lima, Nelton Frie
drich, Paulo Ramos, Sigmaringa Seixas, Chagas Rodri
gues, João Natal, Márcio Braga, Michel Temer, Nelson We
dekin, José Thomaz Nonô, Brandão Monteiro, José Mauri
cío, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Ottomar Pinto, Plí
nio Arruda Sampaio, José Genoíno, Haroldo Lima, Roberto
Freire e Jamil Haddad. Votaram NAO os seguintes Senho
res Constituintes: Antônio Britto, Bernardo Cabral, Car
los Sant'Anna, Cid Carvalho, Egídio Ferreira Lima, Fer
nando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando
Henrique Cardoso, José Geraldo, José Richa, José Serra,
José Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Nelson Jobim,
Nilson Gibson, !Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodri
gues Palma, Severo Gomes, Wilson Martins, Antonio Ma
riz, Daso Coimbra, José Costa, José Tavares, Roberto
Brant, Ziza Valadares, Mário Covas, Alceni Guerra, aloy
sio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo prieto,
Carlos Chiarelli, Eraldo Tinoco, Gilson Machado, Inocên
cio Oliveira, José Jorge, José Lins, José Santana de Vas
concellos, Luís Eduardo, Mário Assad, Osvaldo Coelho, Pau
lo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, Annibal
Barcellos, Enoc Vieira, Furtado Leite, Jonas Pinheiro, Jo
sé Lourenço, José Tinoco, Antônio Carlos Konder Reis,
Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adyl
son Motta, Bonifácio de Andrade, Adolfo Oliveira, Siquei
ra Campos e Antonio Farias, ABSTENÇÃO do senhor
Constituinte Almir Gabriel.

DECLARA!ÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente da Comissão de Sistematização

Votei favoravelmente à emenda n.O ES-32979 d'6 auto
ria do Deputado Vison Souza, que amplia beneficios con-

cedidos pelas anteriores leis de anistia aos punidos du
rante o regime autoritário. Se aprovada, essa emenda po
derá beneficiar-me, dado que me incluo entre os funcio
nários públicos cassados em 1964. A circunstância. poderia
indicar-me °caminho da abstenção, mas, se o fizesse esta
ria prejudicando milhares de modestos funcionários arbi
trariamente atingidos pelo regime militar.

Por isso, ao enunciar meu voto, protestei pela apre
sentação da seguinte declaração: declaro que não irei re
querer nem receberei qualquer beneficio pecuniário em de
corrência de eventual aprovação da referida emenda, por
considerar que, no meu caso pessoal, é SUficiente o ressar
cimento estabelecido nas anteriores leis de anistia.

Brasília, 16 de novembro de 1987. - Plínio Arruda
Sampaio.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente,

Na forma regimental, venho requerer a Vossa Excelên
cia autorize fazer constar nos anais da Assembléia Nacio
nal Constituinte, a declaração de voto que se segue:

Votei contrariamente à Emenda n.o ES-32979, de au
toria do nobre Senhor Deputado Vilson SOuza, em razão
de sua formulação técnico-jurídica. De fato, a inclusão no
caput do art. 1.° da emenda, da expressão "na presunção
de que foram amplamente satisfeitos", após a oração
"considerando-se preenchidas todas as exigências das leis
e estatutos que regem a carreira de servidor público civil
e militar da Administração Direta e Indireta" estabelece
regra eivada de incorreção técnico-jurídica pois que, em
razão de sua formulação, resultaria difícil, senão mesmo
Impossível, a sua aplicação. E, por isso, o dispositivo, na
prática, geraria conflitos e, em conseqüência, não atingi
ria o seu objetivo, de acordo, estou certo, com o propósito
de seu nobre autor.

Confio que, nas etapas subseqüentes da elaboração
constitucional, possa colaborar no sentido de dar ao texto
a redação adequada.

Eis os motivos que me levaram a votar, por igual, eon
trariamente às demais emendas que, com os mais altos
propósitos, visam a alterar o substitutivo do nobre Senhor
Relator, Deputado Bernardo Cabral no que se refere aos
arts. 6.0 , 7.0 e 8.° que cuidam da Anistia.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1987. - Consti
tuinte Antônio Carlos Konder Reis.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n. 167-87, o Sr. Brandão Monteiro, Se
gundo-Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Jarbas Passarinho,
Terceiro-Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 32 constituintes;
votaram NÃO 59 Constituintes; Absteve-se de votar 1
Constituinte Total: 92 votos. O destaque foi rejeitado. De
claração de voto dos Senhores Constituintes Plínio Arruda
Sampaio e Antônio Carlos Konder Reis.

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, pela ordem, o Constituinte, José Costa.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presidente,
com a subscrição da Liderança do meu Partido, a Lideran
ça do PDT, e se não me falha a memória, inclusiva a Li
derança do PT, foi pedida a preferência para uma emenda,
de minha autoria, que é a de n.O 28632 - peço a assessoria
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da Mesa a gentileza de encaminhar o pedido de preferên
cia a V. Ex.a , Sr. Presidente. Essa emenda diz o seguinte:

"Aplica-se o disposto no § 4.° do art. 6.°, da
Constituição Federal, a todos os atos que se tor
naram insuscetíveis de apreciação do Poder Judi
ciário, a partir de 1.° de abril de 1964."

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Já en
contrei uma planilha feita. Inclusive, na minha bancada
eu a estava recebendo, estou recebendo o documento ago
ra. Portanto, peço a V. Ex.a tempo para responder, en
quanto procuro saber com a Secretaria a razão pela qual
não foi colocada na ordem que V. Ex.a prefere ou pretende
a emenda citada.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Peço
a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra, pela ordem, o Sr. Constituinte Francisco Rossi.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma explicação em rela
ção a um assunto que entendo que diz respeito a toda a
Comissão de Sistematização.

Trata-se de uma matéria do Correio Braziliense
assinada pelo jornalista A.C. Scartezini, que faz referências
levianas a minha pessoa e que entendo atingem a toda a
Comissão de Sistematização. Essa matéria diz que o Pre
sidente Sarney ontem aqui perdeu a votação para o man
dato de cinco anos porque três Constituitnes teriam sido
perdidos à última hora. Faz referências ao Constituinte
Celso Dourado, ao Constituinte Carlos Chiarelli e diz que,
no PTB, o Presidente Sarney perdeu o voto do Consti
tuinte paulista Francisco Rossi, conservador, à espera de
um negócio que não veio.

Sr. Presidente, não conheço esse jornalista, mas ele,
sem dúvida, é um leviano.

O cidadão que faz uma referência dessa natureza fere
a dignidade não só deste Constituinte, mas a dignidade
de todos aqueles que compõem a Comissão de Sistema
tização.

Sr. Presidente, minha postura em relação aos quatro
anos é sobejamente conhecida há muito tempo. O Sr.
A C. Scartezini, seguramente, não deve ler o próprio
jornal para quem escreve porque o Correio Braziliense,
ainda no decorrer da semana passada, anunciava o meu
voto como sendo a favor dos quatro anos.

Que negócio seria este que não veio?
Sr. Presidente, estou na política há 15 anos e sou

homem de posses modestas porque nunca fiz da política
um balcão de negócios, nunca fiz da política meios para
enriquecer.

Faço, aqui, uma declaração pública, invocando o Líder
Carlos Sant'Anna, de que em nenhum momento, S~. Pre
sidente, dei o voto a favor dos quatro anos, pressionado
seja por quem for.

Quero aqui enaltecer o meu Líder, a quem dei conhe
cimento do meu voto há mais de um mês e, em nenhum
momento o Líder Gastone Righi procurou-me para tentar
mudar o meu voto, para tentar sequer qualquer providên
cia que impedisse a minha manifestação, ontem, a favor
ou não do mandato de quatro anos.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho. Fazendo
soar a campainha) - Peço a V;. Ex.a que conclu:;t. V. Ex.a
não está levantando uma questão de ordem, esta fazendo
um discurso pessoal. Peço a V. Ex.a que não se alongue.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO ROSSI - Sr.
Presidente, eu me alonguei um pouco, sim, mas entendo

que se trata de matéria séria e estou cheio de indignação
porque não vendo a minha consciência. Só se vive uma
vez. Vim aqui com o compromisso exclusivo com a minha
consciência, com as minhas bases. E as minhas bases,
como todo o povo brasileiro, exige os quatro anos e foi
dessa maneira que votei sem quaisquer pressões, sem
quaisquer ofertas, porque a minha dignidade não está à
venda. (Palmas)

Destaque n.O 4961-87 - Emenda n.? ES
22950-8, do Sr. Jamil Haddad, "que substitui artigo
1.° do Título X do Substitutivo n,v 1 (art. 6.° do
Título IX do Substitutivo n.O 2)". (S03.a votação)

O SR PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobre a
mesa, requerimento de preferência, nos termos regimen
tais, para votação do Destaque n.O 4.961, de autoria do
Constituinte Jamil Haddad.

Pergunto a V. Ex.a se mantém este requerimento.
(Pausa)

Em votação o requerimento de preferência.

Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Fica deferido o requerimento de preferência.

A Mesa terá alguma dificuldade ao analisar agora os
diversos tipos de emendas de anistia porque elas se con
fundem muito. A mim particularmente. por exemplo, no
momento a emenda do nobre Constituinte Jamil Haddad
tem partes muito semelhantes daquilo que foi objeto de
recusa, de rejeição, mas há partes que não foram votadas.

Tem a palavra o nobre Constituinte Jamil Haddad.

Como houve tanta modificação no texto inscrito, peço
oue V. Ex a diga ao Plenário o que, na verdade, constitui
â sua emenda.

O SR. CONSTITUINTE JAMIL HADDAD - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, havia um acordo no sentido da
reparação desta série de injustiças que até hoje prevalece
neste País, qual seja, a não concessão de uma anistia
ampla, geral e irrestrita àqueles que cometeram o grave
crime de em 1964 defender um regime legalmente cons
tituído. Nós não queremos o confronto, nós queremos a
justiça e a pacificação.

Sr. Presidente, tenho em mãos, e apenas por uma
questão de ética não direi o nome, um telegrama enviado
a um dos líderes do Movimento da Anistia com o seguinte
teor:

"Acuso o recebimento correspondência infor
mo apoio anistia termos moção aprovada Con
venção Nacional do PMDB".

É um dos grandes líderes do Congresso quem assina
esse telegrama, e infelizmente hoje, Sr. Presidente, o seu
voto foi contrário.

Sr. Presidente, fala-se que no ressarcimento dos atra
sados seria estourado o erário nacional. Mas não se fala,
Sr. Presidente, que se cedem 40 milhões de dólares à
Transbrasil e que se dá a empresas falidas e quem paga é
o povo; isto não se diz; não se diz que das 33 anistias já
realizadas neste País, Juarez Távora, após anistiado, che
gou logo a Capitão; Cordeiro de Faria foi a General de
Divisão em 1946; Eduardo Gomes foi anistiado e chegou
a ser o Patrono da Aeronáutica neste País; Dutra, foi Pre
sidente 40 anos depois. Euclides Figueiredo chegou a Ge
neral, Odilo Denys chegou a Ministro do Exército e Costa
e Silva, que era considerado o orgulho do Levante de 22,
chegou à Presidência da República. Isto não se diz, se
sonega, e aqueles pobres marinheiros, que nada mais fize
ram do que defender o regime legalmente constituído, são
considerados mortos até hoje e suas mulheres recebem as
suas pensões como se mortos fossem.
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Onde está a palavra dos nobres companheiros do meu
antigo MDB que fundei? do MDB em que fui cassado, de
que muito me honro de ter sido? Eles não querem a paci
ficação, querem continuar recebendo a ordem unida. Eu
não recebo ordem unida de ninguém! Não quero confron
tos, mas para não ter a minha autonomia e independên
cia para votar de acordo com a minha consciência, prefi
ro sair desta Casa.

Faço um apelo aos nobres companheiros. Negociamos,
tentamos de todas as maneiras um acordo. Não haverá
mais o retorno. A proposição que apresento é no sentido
de que haja o ressarcimento, o qual será estipulado pelo
Governo, através de um cronograma.

Sr. Presidente, não quero mais nesta Casa imaginar
que para que sejam feitos acordos haja necessidade de
assinaturas, mas a partir deste momento só assinarei
documentos com as demais forças políticas desta Casa
quando forem esses compromissos assumidos mais Lide
ranças, para que, amanhã, uma coisa que para nós tem
que ser muito nobre, que é a nossa palavra, não seja des
moralizada sem provas.

Todos me conhecem e sabem que não sou de dema
gogia. Venho trabalhando junto aos cassados, nesta ma
téria, desde a primeira hora. Tinha uma emenda extre
mamente abrangente; abri mão da mesma, de quase to
dos os seus itens, porque havia um interesse maior, que
era atender ao maior grupo possível de cassados, dentro
de uma emenda, nesta Casa. E vimos, com tristeza e pe
sar, o voto à emenda do Constituinte Vilson Souza. Mas
espero que ainda possamos recuperar em parte a inten
ção, aprovando a minha emenda e a do Constituinte Bran
dão Monteiro, que restauram a liberdade das mulheres
dos marinheiros, para que possam dizer que estão vivas,
que são casadas, que seus maridos encontram-se ao seu
lado e para que os mesmos possam receber os seus ven
cimentos.

Dizem que foram cassados por atos administrativos e
os Tribunais de Justiça têm dado ganho de causa a todos
aqueles que requerem os seus direitos. Foi uma artimanha
usada para negar esse direito aos marinheiros e esta Casa
há de reparar essa injustiça.

Faço este apelo patético a companheiros com quem
tenho o melhor relacionamento e o maios respeito; não
me façam desacreditar nos mesmos!

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para

encaminhar contrariamente à emenda tem a palavra o
Sr. Constituinte ottomar Pinto.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Sr.
Presidente, Srs. membros da Comissão de Sistematização:
votamos favoravelmente há pouco, a emenda do Consti
tuinte Vilson Souza.

Fomos informados, durante os últimos dias, que esta
emenda representava o consenso entre aqueles que foram
atingidos pelos atos revolucionários e o segmento militar.
Diziam que esta emenda atendia, de plano, todas as suas
pretensões, que não eram descabidas.

Vemos, também, que a emenda do nobre Constituinte
Jamil Haddad não inova nada no seu inciso II, porque as
promoções que S. Ex.a prevê estão reconhecidas e defini
das no substitutivo do Relator; por conseguinte, o inci
so II da emenda do constituinte Jamil Haddad está "cho
vendo no molhado", pois já foi atendido, plenamente, no
que está disposto no segundo substitutivo do Relator ao
falar que "são asseguradas as promoções na inatividade,
cargo, emprego, posto, etc.".

No que tange ao seu inciso lI!, "Recebimento de atra
sados", também o substitutivo do Relator contempla esse
benefício, divergindo da emenda Haddad, porque a re
compensa financeira ou ressarcimento se faz apenas a

partir da data da promulgação da Constituição, ressalva
dos aqueles que já vêm recebendo há algum tempo, em fun
ção de anistias que foram concedidas anteriormente.

De modo que a emenda Haddad gera uma impossibili
dade de cálculo. É difícil estipular o ilíquido a que fariam
jus, se aprovada esta emenda, os beneficiários que ela
visa a atender. É impossível dizer quando um determina
do militar, que foi cassado, seria promovido a Tenente, a
Capitão ou a Major, etc; se a sua aprovação seria por me
recimento ou por antigüidade. Temos uma equação de 6,
8 ou 10 variáveis. É absolutamente impossível; é uma
ímpossíbílídade matemática e jurídica!

Não procede, por conseguinte, o pressuposto do nobre
Constituinte Jamil Haddad, quando S. Ex.a fala no pro
blema das mulheres de marinheiros cassados que hoje re
cebem como se seus maridos mortos fossem. Realmente,
a expressão 'choca, mas isto é apenas um estratagema de
ordem jurídica para evitar que essas familias, cujos che
fes foram afastados por razões justas ou injustas, ficas
sem totalmente desprovidas de qualquer benefício. Tenho
na minha família muitas pessoas nessa situação.

Tenho, inclusive, um cunhado que foi cassado. De
fendia, intransigentemente, a candidatura de Brizola em
Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Exilou-se na Bolívia
e a sua esposa ficou recebendo até determinado tempo
como se fosse uma pensão de montepio; ou seja, o post
mortem é apenas um artefato jurídico. Na realidade, o
objetivo é generoso, é evitar que essas famílias fiquem sem
receber coisa alguma.

A Emenda n.? 29 conseguiu repor as contas nos seus
devidos termos. O texto de Cabral amplia generosamente
esses benefícios. Os próprios cassados em sucessivos en
contros, que temos tido aqui na sala do café, ou no Salão
Verde, reiteraram que o texto Vilson Souza atendia plena
mente os seus objetivos, daí porque consideramos que foge
ao consenso que foi estabelecido a emenda Haddad, dai
porque entendemos, também, que o texto do substitutivo
do Relator atende na sua plenitude àquilo que represen
taria uma solução de compromísso entre os que foram
prejudicados com os atos revolucionários e aqueles seg
mentos que, responsáveis por esses atos, entendem que
uma revisão se faria necessária para estabelecer um de
nominador comum.

Encaminhamos contra a emenda do nobre Constituin
te Jamil Haddad, porque entendemos que o texto do Rela
tor atende a essa solução de compromisso entre os cassa
dos e a administração pública.

o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consulto
o nobre Constituinte Miro Teixeira se deseja usar a pa
lavra, apesar de ter só uma pessoa inscrita para falar
contra.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sim,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr. Presi
dente, srs, Constituintes, uma memorável peça que repro
duz o discurso de Marco Antônio diante do cadáver de
Júlio César, marca significativamente todos aqueles que a
conhecem. É quando Marco Antônio esclarece, diante da
multidão e do cadáver de César, que ali não estava para
louvar César, mas sim, para enterrá-lo.

Não estou aqui para louvar as virtudes ou destacar os
defeitos de dirigentes que 'assumiram o nosso País, a
partir de 1964. O que pretendo, na daresa da Emenda do
Constituinte Jamil Haddad, é enterrar um passado que
pode significar para todos nós, aí sim, a partir desse mo
mento, uma Nova República, pacificada, integrada, com
todos os brasileiros unidos na construção democrática, que
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tanto- esforço, tanto sacrifício, tantas vidas custou. Quan
tos mandatos foram cassados ao longo dessa luta! Quantas
vozes foram caladas ao longo dessa luta! Quantas vezes
esta Casa foi fechada ao longo dessa luta! Aos poucos nós
todos viemos eonquístando isso que passou a ser chamado
de abertura democrática ou de dístenção, ou de transição
democrática como atualmente. Ao contrário da Argentina,
onde houve uma ruptura e civis e militares foram levados
à 'barra dos tribunais, aqui no Brasil, não. Houve uma
transição negociada e àqueles civis '8 militares que
cometeram crimes contra o País foi concedido o perdão,
o esquecimento com anistia votada nesta Casa, proposta,
ainda, por um Presidente do regime militar, o General
Figueiredo. A época, o Senador Paulo Brossard, na 163.a
sessão conjunta da Câmara e do Senado, disse em memo
rável díscurso:

"Votado hoje o projeto de anistia restrita ou
da anistia mesquinha, ou da anistia caolha, ou da
anistia paralítica. Hoje, ainda, daqui diremos ao
Brasil: a nossa vitória está longe, longe ainda de
ser alcançada. Mas, dia a mais, dia menos, ela
virá, pela voz dos homens que do fundo das trevas,
não perdendo a esperança, anunciavam ao Brasil
a anistia para os brasileiros."

O Deputado Ulysses Guimarães, Presidente da Assem
bléia Nacional Constituinte e Presidente do PMDB, em en
trevista ao Jornal do Brasil, em 25 de outubro de 1985,
quando foi convocada a Assembléia Nacional Constituinte,
declarou:

"Nós resgatamos um compromisso partidário
que era a convocação da Constituinte. Com rela
ção à anistia foi feito o melhor que podíamos e,
futuramente, provavelmente na própria Consti
tuinte, a questão deverá ser revista para maior
avanço."

Pois bem, o futuro chegou. Estamos aqui reunidos em
Assembléia Nacional Constituinte, e o que desejo é de
monstrar que a anistia não é uma pregação da revan
che; a anistia é o esquecimento, a anistia é o caminho
para sairmos do discurso da unidade naeíonal e iniciarmos
a verdadeira prática da união nacional. (Palmas)

Foram punidos civis e militares. A maioria dos CIVIS
foi beneficiada pela anistia. O que se busca, agora, é
exatamente o contrário daquilo que imaginam e divulgam
os que pretendem produzir um conflito entre civis e mi
litares. O que queremos, agora, é atender a esse grupo
de militares que não foi atendido. As Forças Armadas,
Sr. Presidente, pertencem à Pátria, e nós somos patriotas.
Nós não queremos imaginar qualquer fórmula que possa
descaracterizar a função das Forças Armadas. É bom que
isso fique bem claro. Agora, é bom que fique bem claro,
também, que não é possível que se deixem marinheiros,
praças de pré, homens que se limitaram a ~efender a l~

galídade, continuarem pagando pelo cnme que nao
cometeram. Seria como hoje nós considerarmos subversi
vos aqueles cabos ou soldados que não quiseram seguir
o Tenente na tomada da Prefeitura num Município do
Paraná. Defendiam esses homens a legalidade.

O SR. PRESIDENTE -(Jarbas Passarinho) - Peço a
V. Ex.a que conclua, porque já ultrapassou o tempo
de V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Agradeço
a generosidade da Presidência. Estou concluindo.

Estamos aqui para reconhecer o direito àqueles que
defenderam a legalidade. Nós já esquecemos o que foi
cometido por aqueles que se insurgiram contra a legali
dade, Sras. e Srs. Constituintes. Vamos fazer justiça,
vamos fazer a justiça a que se referiu ontem aqui o Prof.
Afonso Arinos. Muitas 'vezes nos colocamos no caminho da
vitória. Muitas -vezes- essa vitória parece distante, mas

sempre seguimos reto no nosso caminho, porque temos
certeza da justiça da causa que defendemos.

Anistia já! (Palmas)

a SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, a Relatoría continua pela manutenção do texto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em
votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Carlos
Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Ignácio Ferreira,
José Paulo Bisol, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Sigma
rínga Seixas, Virgildásio de Senna, Chagas Rodrigues, João
Agripino, João Natal, José Maranhão, Márcio Braga, Mi
chel Temer, Miro Teixeira, Nelson wedekin, Octávio
Elísio, Uldurico Pinto, José Thomaz Nonô, Sandra Ca
valcanti, Brandão Monteiro, José Maurício, Lysâneas Ma
ciel, Francisco Rossi, Plínio Arruda Sampaio, José Genoí
no, Haroldo Lima, Roberto Freire, Jamil Haddad. Vota
ram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Antônio
Britto, Bernardo Cabral, Carlos Sant'Anna, Oid Carvalho,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernan
do Gasparian, João Calmon, José Geraldo, José Richa,
José Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Nelson Jobim,
Nilson Gibson, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma. Seve
ro Gomes, Wilson Martins, Antonio Mariz, Daso Coimbra,
José Costa, José Tavares, Roberto Brant, Mário Covas,
Alceni Guerra. Aloysio Chaves,. Arnaldo Prieto, Carlos
Chiarelli, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, Gilson Ma
chado, Inocêncio Oliveira, José Jorge, José Lins, José San
ttana de Vasconcellos, Luís Eduardo, Mário Assad, Paulo
Pimentel. Ricardo Fiúza, Annibal Barcellos, Enoc Vieira,
Furtado Leite, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Paes Landim,
Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder Reis, Jarbas Pas
sarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Bonifácio de
Andrada, Ottomar Pinto, Adolfo Oliveira, Siqueira Cam
pos e Antonio Farias.

a SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 36 Constituintes;
votaram NAo 55 Constituintes. Total: 91 votos. O des
taque foi rejeitado.

Destaque n.v 566-87 - Emenda n.o ES-29461-0,
do Sr. Brandão Monteiro "que modifica art. 1.0
"caput" e parágrafo único do Título X do Subs
titutivo n.O 01 (art. 6.° do Título IX do Substitu
tivo n.o 2)".

<504.3. votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Sobr,e a
mesa requerimento de preferência para votação do Des
taque n.O 566, de autoria do Constituinte Brandão Mon
teiro.

Os Sr8. Constituintes que estiverem de acordo, queiram
permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado o requerimento de preferência.

Concedo a palavra ao nobre Constituinte Brandão
Monteiro.

O SR. CONSTITUINTE BRANDAo MONTEIRO _
Sr. Presidente, preümínarmsnte, requeiro a V. Ex.a, por
não dispor em mãos do texto do meu Destaque, que V.
Ex.a o lesse para que o plenário dele tome conhecimento.

a SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A emenda
do ilustre Constituinte Brandão Monteiro, que V. Ex.as
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dela dispõe no "livro de bolso", retíra todo o art. 1.0 e se
resume apenas ao parágrafo, que diz:

". .. Ficam igualmente assegurados os bene
ficios estabelecidos neste artígo aos militares da
Marinha, Aeronáutica, expulsos ou licenciados ex
officio compulsoriamente do serviço ativo, em de
corrência dos acontecimentos políticos levados a
efeito em março de 1984, relatados na EXJlosição
de Motivos n.? 138, de 21 de agosto, de 1964, do
Mínístérío da Marinha e na solução do Inquérito
Policial-Militar da Associação dos Cabos da Força
Aérea Brasileira, publicado no Boletim Reservado
n,v 21, de 11 de maio de 1965."

Este o texto.
O SE. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. pre

sidente, apenas para melhor esclarecimento: se vie! a .ser
aprovada a emenda mantém todo o texto do substítutívo,
apenas adiciona esse parágrafo?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A emen
da passa a ser aditiva ao art. 6.°

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, esta Comissão sabe que
poucas vezes vim à tribuna para derender emenda ou des
taque de minha autoria não só pelo conjunto de responsa
bilidades que mantenho nesta Comissão, como pelos en
cargos da liderança do meu partido.

Penso, Sr. Presidente, que tenho uma participação po
lítica no País há mais de 30 anos, não no corte parlamen
tar mas talvez na Assembléia Nacional Constituinte, en
tre' tantos destaques que aqui se apresentaram e aprova
ram, este seja um dos mais importantes, direi até, por
questão de justiça, o mais importante.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, depois de 20 anos de
sofrimentos, lutas e desentendimentos na sociedade bra
sileira e a partir da crença generalizada de que o pro
cesso constitucional que vivemos será o fim da transição,
ouso pensar, em sendo o fim da transição, na utopia de
poder acabar definitivamente com os vencidos e vence
dores. com os carcereiros e príosíoneíros, com os .que fo
ram beneficiados e aqueles que continuam afastados da
vida política e dos seus direitos.

A minha emenda é muito símples, não deseja resta
belecer diferenças ou provocações entre a Assembléia Na
cional oonstítuínte e as forças militares, mas pretende
apenas restabelecer a questão da anistia para um grupo
de brasíleíros que, até hoje, não teve alcançadas pela mão
desta anistia as suas punições e discriminações. Ouvi o
brilhante Constituinte Ricardo Fiúza falar aqui sobre 3.
questão de marinheiros, anotando, Inclusive, aqueles que
foram excluídos das Forças Armadas. Colocou com bri
lhantismo de sempre, mas buscando confundir atos ad
ministrativos rJor questão de hierarquia e disciplina com
aqueles que têm motivações políticas. Mil quínhentos e
noventa marinheiros foram punidos, porque partícíparam
daquele movimento do Sindicato dos Metalúrgicos, com
clara eonotacão política, foram expulsos da Marinha assim
como praças~ foram expulsos da Aeronáutica.

Faço um apelo a consciência de alguns. .. algumas de
zenas de cassados. Sinto-me da tribuna inteiramente pri
vilegiado se esta Comissão não entender o drama de bra
sileiros que estão proscritos. Sinto que, mais uma vez,
estaremos cometendo injustiças para com este País, para
com a vida política do País. Para a integralidade dos seus
direitos, presidente Jarbas Passarinho, voltamos eu, cas
sado em 64, Mário Covas, que aqui está como Líder do
PMDB e como provável candidato à Presidência da Re
públic~. Voltaram tantos outros, Leonel Brizola, Luís Car
los Prestes e alguns companheiros para participar ef.eti
vamente da vida política, mas colocamos na nossa cabeça
que íríamos eríar provocações, colocamos na nossa cabeça

que os oficiais podem ser anistiados, que nós, políticos
devemos ser anistiados, mas ramílías de marinheiros con
tinuam passando fome, passando necessidade e discrimi
nadas da vida deste País (Palmas)

A minha emenda não objetiva...
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho. Fazendo

soar a campaínha.)

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO 
Sr. Presidente, solicito a V. Ex.a mais dois ou três minutos.

Poucas vezes vim à tribuna, Sr. Presidente, e V. Ex.a

sabe que isto é verdade.
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho. Fazendo soar

a campaínha.)

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO 
Sr. Presidente, solicitei a V. Ex.a um pouco mais de pa
ciência, poucas vezes vim à tribuna e sei que V. Ex.a, como
Presidente, tem que se ater ao Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex a
já está com três minutos além do tempo normal. Sei que
aqui o Regimento tem sido variável, dependendo das pes
soas que ocupam a tribuna, mas enquanto eu estiver na
Presidência, procuro seguir o Regimento. Peço a V. Ex.a,
portanto, que conclua.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO 
Respeito a decisão de V. Ex.a porque, envidentemente, não
tenno a estatura e o privilégio de Afonso Arinos nem de
Mário Covas.

Sr. presidente, nossa emenda é simples: se dizem qUI-)
a reversão ao servíco ativo cria dificuldades com as au
toridades militares, 'nOO estamos pedindo a reversão para
o serviço ativo, mas anistia a marinheiros e a soldados que,
diante do movimento político do País, assumiram uma po
sição e aqueles e n6s, políticos, que tivemos mais responsa
bilidade nos citados acontecimentos, fomos anistiados e eles
continuam fora, passando miséria.

Perdoem-me os marinheiros mas, em 1965 e 1966, eu
tive o desprazer - não é nada deslustroso para V. Ex.as 
ver companheiras de marinheiros na miséria, algumas
delas mais fracas, até se prostituindo para criarem os seus
filhos. Temos a obrigação moral de dar a esse" brasileiros
a volta dos seus direitos e quero aqui, não com radicalismo,
relembrar o PMDB.

Eu me lembro de que, quando falamos de trabalhado
res, estamos sempre prometendo um futuro: "No futuro.
vocês terão mais possibilidades". Nós estamos sempre
apontando o paraíso, o futuro que é distante, quando re
mos a obrigação de encaminhar as soluções do presente.

Sr. Presidente, vejo, aqui, ilustres personalidades. Que
ria até ler a posição destas personalidades que representa
pouco o pensamento do que continua dizendo o Sr. Egídio
Ferreira Lima, falando pela Liderança do PMDB, que no
futuro, encontraremos outras saídas. O nobre Deputado
Carlos Sant'Anna, em 21 de agosto de 1979, dizia que o
importante é que possamos obter, amanhã, aquela anistia
possível a esta Casa da forma que o Presidente oferece
ao povo brasileiro. Mas, ela não se consuma com atos doe
amanhã. O que não é oportuno, hoj e, poderá o ser em anos
ou em meses.

Isto em 1979 dizia o ilustre Governador Pedro Simon.
Sr. Presidente, esta é apenas uma etapa, porque posso

dizer a V. Ex.a que o PMDB, ainda hoje, haverá de conti
nuar a campanha pela anistia ampla, geral e irrestrita.
Ainda hoje à noite, Sr. Presidente, derrotando o substitu
tivo do PMDB, a palavra de ordem é continuar, pelo Brasil
inteiro, falando em anistia ampla, geral e irrestrita..

Mas, o Sr. Ministro Paulo Brossard, que hoje compõe o
Governo e que, como estes, sustentam o Governo, sobretu-
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do, o Partido majoritário, diz que a anistia criaria um
problema terrível para o Brasil.

Votando hoje o projeto de anistia restrita, de anistia
mesquinha ou da anistia caolha ou da anistia paralitica,
hoje, ainda hoje, daqui diremos ao Brasil: a nossa vitória
está longe, ainda há de ser alcançada, mas um dia mais ou
dia menos, ela virá pela voz dos homens que, do fundo
das trevas, não perdendo a esperança, anunciavam ao
Brasil a anistia para os brasileiros.

E do Constituinte Ulysses Guimarães, Presidente Na
cional do PIv.lDB, Presidente da Assembléia Nacional Cons
tituinte, Presidente da Câmara dos Deputados e, às vezes,
Vice-Presidente da República, a quem presto as minhas
homenagens. "Resgatamos o compromisso partidário que
era a convocação da Assembléia Naeíonal Constituinte.
Com relação à anistia, foi feito o melhor que podíamos e
futuramente, provavelmente, na própria Constituinte a
questão deverá ser vista para um maior avanço."

A minha emenda não é provocativa, visa resgatar os
compromissos do maior Partido do Brasil, que elegeu a
maioria dos Srs. Constituintes aqui presentes; que elegeu
23 Srs. Governadores e que co-participa ou comanda o Go
verno. Chegou a hora de o PIv.lDB resgatar os seus compro
missos. A História está aí, a História cobrará compromis
sos assumidos e compromissos não cumpridos, Muito Obri
gado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra, para encaminhar a favor, o Constituinte Roberto
Freire.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Indico a
Constituinte Sandra Cavalcanti para defender no meu lu
gar.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
cede a sua vez à Constituinte Sandra Cavalcanti; a indi
cação tem outro sentldo.

Tem a palavra a Constituinte Sandra Cavalcanti.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI - Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, quando a anistia
começou a crescer, a se transformar num grande movi
mento de reconciliação nacional e foi finalmente alcan
çada depois de muita luta, ficaram de fora, não foram anis
tiados esses que hoje, neste momento, são beneficiados
com o texto do parágrafo único da Emenda do Constituin
te Brandão Monteiro. Então, esta emenda não tem ne
nhum conteúdo de ampliar os termos da emenda que con
cedeu anistia, pelo contrário, tem o objetivo de, aceitando
os termos da emenda tal como ela veio, fazer ingressar
nesse universo dos anistiados aqueles que ainda não o fo
ram.

Nessa ocasião, nos anos 1980/1981, como jornalista,
militando diariamente na minha profissão, eu escsevia uma
coluna no jornal última Hora e fiz uma grande campanha
para que os marinheiros, os cabos da Força Aérea, os
praças, punidos por atos em decorrência de suas participa
ções políticas, pudessem ser também beneficiados pela
anistia. Tive, na ocasião um grande aliado, precioso, que
gostaria de recordar, hoje, aqui, neste instante, talvez um
dos maiores especialistas em anistia que o Brasil já conhe
ceu. Porque anistia quer dizer esquecimento, anistia quer
dizer perdão mútuo, recíproco, definitivo; anistia quer di
zer o fim de todas as vinganças, os rancores. Esse aliado
se chamava Odilo Costa Filho, que escreveu, na ocasião, em
reforço a esta tese um artigo que todo mundo, na oportu
nidade, quando leu, se sentiu extremamente comovido, por
que esse homem tinha tido um filho de 17 anos assassinado
na porta da sua casa por um pivete, por um menino de
rua, um "trombadinha". E ao contrário de se sentir re
voltado, recalcado, ao contrário de ficar com o coração
cheio de ódio, indo à delegacia para identificar o pivete,

que havia assassinado o seu filho, não só ele o perdoou,
como imediatamente iniciou uma campanha de recupera
ção de menores abandonados nas ruas da cidade. Odílio
Costa Filho, escreveu um artigo sobre anistia, reclaman
do O esquecimento desses pequenininhos, os únicos que não
foram beneficiados por ela.

Assumi esse compromisso, Sr. Presidente, há muito
tempo, compromisso de ordem moral, compromisso de
quem jamais participou de qualquer ação que represente
violência na vida pública. Acho que de todas as vozes que
aqui vêm falar em anistia ... , a minha até tem um senti
do completamente diferente, porque eu tomei parte do Mo
vimento de 64, eu defendia o direito de ter eleições para a
Presidência da República em 65, eu vi pelo outro lado o que
estava acontecendo no Brasil, fiz parte de passeatas, tomei
parte em toda a movimentação política que queria preser
var a democracia no Brasil, naquela ocasião. Quando, infe
lizmente, depois, ocorreram fatos que não eram os da mi
nha filosofia e do meu agrado, eu já não fazia parte nem
da administração, nem do governo e nem das áreas pode
rosas que, durante todo esse tempo comandaram o Pais,
quando voltei, eleita pelo voto direto do povo do meu Es
tado, quando, por duas vezes, pedi o voto dos cidadãos do
meu Estado, foi sempre defendendo a conciliação nacio
nal, o perdão entre nós todos, o esquecimento dos ranco
res e dos ódios e tem sido esta a tônica da minha ativi
dade aqui na Assembléia Nacional Constituinte. Por isso,
Sr. Presidente, eu peço, em nome dessa conciliação, que
nós sejamos capazes de apagar da página negra da histó
ria que nós já soubemos virar e deixar para trás esse pe
queno contingente de pessoas que até agora, até hoje, até
este momento não foi objeto de anistia. Esta é a anistia dos
não anistiados. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Ottomar Pinto, que fala
rá contra.

O SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes.

A maioria dos que aqui se encontram lembra-se do
episódio ocorrido no Rio de Janeiro, quando da rebelião doa
marinheiros. Aquele contingente de jovens que se reuniu
naquele dia, passando pela noite, numa seqüência de ma
nifestações atentatória à disciplina, era constituído na sua
inteira totalidade por conscritos, por militares que não são
de carreira, porque não existe a carreira de soldado nem
de cabo nas Forças Armadas. Eles não são militares pro
fissionais. Seguramente, daí a dois, três ou quatro anos,
todos eles teriam voltado à vida civil, ingressando na força
de trabalho do Brasil e ajudando, como civis, a construir a
grandeza deste País. Sabemos todos nós que a anistia é
perdão e esquecimento, mas sabemos também que há uma
diferença nítida, uma clivagem profunda entre aqueles que
são sargentos, oficiais e aqueles que são apenas conscritos
e estão passando apenas um limitado período nas Forças
Armadas, cumprindo, na sua maioria, apenas o dever eívíco
de servir à Pátria pelo serviço militar obrigatório.

Esta era a situação que envolvia a quase totalidade
dos marinheiros e soldados que estamos pretendendo pre
miar com a emenda do ilustre e iluminado Constituinte
Brandão Monteiro, a quem muito respeito e admiro.

São duas situações distintas. Aqueles homens que ali
estavam, três ou quatro anos depois voltariam a ser civis:
funcionários, operários, agricultores e camponeses, aju
dando o Brasil a crescer, fora das Forças Armadas. De ma
neira que são situações completamente distintas. Co1ocá
los no texto constitucional seria abranger no caput do
substitutivo do Relator e gerar benefícios. Se não é para
gerar benefícios financeiros, por que a referência à pobre
za e à fome de suas famílias, se 95% deles eram solteiros à
época em que isso ocorreu?
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Vamos usar a cabeça, não vamos nos deixar levar por
sentimentalismos piegas. O principal, o fundamental é eri
gir uma estrutura jurídico-constitucional que seja justa e
não que seja tendenciosa. O dinheiro desse prêmio, que irá
beneficiar indevidamente a indisciplina, melhor seria apli
cado em benefício dos favelados do Rio de .Taneiro e dos
milhões de brasileiros que vivem em estado da mais abso
luta pobreza.

Por conseguinte, tendo em vista a diferenciação mar
cante entre as duas situações, sou até favorável a uma
anistia em lei ordinária para os soldados da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica comprometidos com a indisci
plina de 64, mas não petrificar direitos para eles na lei,
se as suas situações são divergentes. A quase totalidade de
les se casou depois que foram afastados, ex oUicio, das fi
leiras das Forças Armadas.

Pela compreensão que tenho do fenômeno, pela injusti
ça que seria contra os brasileiros e desvalidos essa deferên
cia, encaminhamos contrariamente, com muito pesar para
nós, a emenda do ilustre e respeitável Constituinte Bran
dão Monteiro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O Sr. !Re
lator é pela manutenção do texto.

O SR. OONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO - Sr.
Presidente, só para um esclarecimento. (Assentimento da
Presidência) - Sr. Presidente, só para dar uma explicação,
inclusive ao Sr. Relator: a minha emenda não pretende re
versão ao serviço ativo. A minha emenda objetiva que eles
tenham direitos sociais, sem ter nenhuma questão a que
aludiu o Oonstituinte Ottomar Pinto. Só para explicar:
não há reversão ao serviço ativo. ~ para que eleS se consi
derem anistiados, como todos os outros anistiados.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Consti
tuinte Brandão Monteiro, quando V. Ex.a preside esta Oasa
sempre o faz com alto descortino e alta capacidade, V. Ex.a,
às vezes, chega a ser implacável com truques.

O SR. OONSTITUINTE BRANDÃO MONTEIRO 
Permita-me dizer a V. Ex.a que não estou cometendo tru
ques, em absoluto. Estou prestando um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
encaminhou durante os dez minutos e ainda tem um
post verbis para fazê-lo agora.

Obrigado. Passa-se à votação.

(Procede-se à vota~ão)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Oelso
Dourado, Cristina Tavares, Fernando Gasparian, Fernan
do Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Ignácio
Ferreira, José Paulo Bisol, Nelton Friedrich, Paulo Ramos,
Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna,
Antonio Mariz, Ohagas Rodrigues, João Agripino, .Toão
Natal, José Carlos Grecco, José cesta, José Maranhão,
Márcio Braga, Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Octávio
Elisio, Uldurico Pinto, Vicente Bogo, José Thomaz Nonô,
Sandra Cavalcanti, Gerson Peres, Brandão Monteiro, José
Maurício, Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Joaquim Be
vilacqua, Plínio Arruda Sampaio, .Tosé Genoíno, Haroldo
Lima, Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram NÃO os
seguintes Senhores Constituintes: Antônio Britto, Bernar
do Cabral, Carlos Sant'Anna, Cid Carvalho, Egidio Ferrei
ra Lima, Fernando Bezerra Ooelho, Ibsen Pinheiro, .Tosé
Richa, Manoel Moreira, Nelson .Tobim, Nilson Gibson, Rai
mundo Bezerra, Rodrigues Palma, Wilson Martins, Daso
Ocímbra, José Tavares, Roberto Brant, Mário Covas, Ziza
Valadares, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto,
Oarlos Ohíarellí, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Gil
son Machado, Inocêncio Oliveira, José Lins, José Santana
de Vasconcellos, Luís Eduardo, Mário Assad, Osvaldo Coe
lho, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Annibal Barcellos,

Enoc Vieira, Furtado Leite, Jonas Pinheiro, José Lourenço,
.Tosé Tinoco, Paes Landim, Antônio canos Konder Reis,
Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Boni
fácio de Andrada, Ottomar Pinto, Adolfo Oliveira e Si
queira Oampos. ABSTENÇÃO do Senhor Constituinte Re
nato Vianna.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 42 Oonstituintes;
votaram NÃO 49 Oonstituintes; absteve-se de votar 1
Oonstituinte. Total: 92 votos. O Destaque foi rejeitado.

IV - SUSPENSÃO DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Presi

dência vai suspender os trabalhos, convocando os Senho
res Constituintes para a continuação da presente reunião,
hoje, 16-11-87, às 15:00 horas.

Está suspensa a reunião.
(A reunião é suspensa às 13 horas e 15 mí

nutos.)

EM 16 DE NOVEMBRO DE 1987 (2)

Presidência dos Srs.: Afonso Arinos, Presidente; Aluí
zio Campos, Primeiro-Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Havendo

número regimental, declaro reaberta a reunião.

Há um requerimento de preferência ...

11 - COMUNICAÇÕES

O SR. OONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Oonstituinte.

O SR. OONSTITUINTE JOSÉ OOSTA - Sr. Presi
dente, fui informado, há poucos instantes, de que o emi
nente Constituinte Mário covas, Líder do PMDB na As
sembléia Nacional Constituinte, ao deixar o plenário des
ta casa, ao término dos nossos trabalhos na parte da
manhã, foi agredido não só verbalmente, como houve uma
tentativa de agressão fisica ao eminente Oonstituinte.

Trago esse fato ao conhecimento do Plenário, ao co
nhecimento de V. Ex.a, a fim de que sejam adotadas me
didas rigorosas no sentido da preservação da pessoa de
cada um dos Oonstituintes aqui presentes, que têm o di
reito de votar de acordo com a sua consciência, de acordo
com o seu entendimento, livres de pressão dessa natureza,
até porque temos pela frente, e certamente o Plenário da
Constituinte vai votar, temas que, por serem controverti
dos, poderão levar a um processo de radicalização dentro
e fora do plenário, de conseqüências imprevisíveis. O
meu propósito deve ser entendido pela Presidência como
uma contribuição e, na verdade, um apelo que faço à
Mesa da Assembléia Nacional Constituinte, no sentido de
cumprir rigorosamente aquilo que está estabelecido no
Regimento. Que o Plenário da Assembléia Nacional cons
tituinte seja exclusivamente destinado aos trabalhos dos
Srs. Oonstituintes, dos funcionários credenciados, dos jor
nalistas credenciados, e bem assim que a segurança, so
bretudo no Salão Verde, na entrada e saída do plenário,
seja rigorosa, para evitar constrangimentos dessa natu
reza.

Eu, por exemplo, Sr. Presidente, digo a V. Ex.a com
toda a franqueza que não aceitarei esse tipo de agressão
e a revldareí de acordo com o que ditar o momento.

Quero poupar-me desse constrangimento e creio que
todos os outros Srs. Constituintes pensam desta maneira.
É preciso que a Mesa adote providências enérgicas no sen
tido de coibir abusos como esse.
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o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Respondo à
questão de ordem do nobre Constituinte, ao qual peço
obséquio de prestar atenção. Agradeço a V. Ex.a a ques
tão de ordem, as sugestões que formula. Em primeiro lu
gar, apresento a V. Ex.a a minha pergunta sobre qual é
o estado atual do nobre Constituinte Mário Covas. S. Ex.a
foi atingido? Foi machucado?

O SR. CONSTITUINTE JOSli: COSTA - Não, S. Ex.a
não chegou a ser atingido fisicamente, em função da in
tervenção de alguns eminentes Constituintes, como o
Deputado Antônio Britto, do Rio Grande do Sul, como o
Constituinte Jutahy Magalhães, da Bahia. Mas S. Ex.a foi
agredido por palavras de baixo calão e houve tentativa
de agressão física. E isso não pode acontecer, sobretudo
ao Senador Mário Covas, que está convalescendo de uma
cirurgia cardíaca, é um homem respeitabilíssimo, digno da
nossa consideração. S. Ex.a está em pleno exercício do
mandato, isso é inadmissível.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Estou pe
dindo essa informação porque interessa a todo plenário, e
desejaria juntar a ela, em nosso nome estou certo, os vo
tos de todos nós, de absoluta solidariedade com S. Ex.a
(palmas), em face da agressão que sofreu, de absoluta e
efetiva solidariedade do nosso interesse permanente, para
que S. Ex.a não tenha sofrido qualquer coisa, fisicamente,
mas, em todo o caso, a solidariedade do Plenário fica es
tabelecida mediante o pedido do presidente e que todos
nos solidarizemos com S. Ex.a

Em segundo lugar, informo ao nobre Constituinte e,
por seu intermédio, a toda a Casa, que as providências
que eram susceptíveis de serem dadas pela Presidência
foram tomadas. Mantive dois entendimentos pessoais com
S. Ex.a, o nobre Deputado Ulysses Guimarães, Presidente
da Constituinte, chamando a atenção para as necessida
des de tomarmos medidas excepcionais ao funcionamento
da Comissão nesses dias de grande agitação e de grande
pressão emotiva. A conselho de S. Ex.a, procurei o nobre
Constituinte Jarbas Passarinho e com S. Ex.a me entendi,
a fim de que o nobre Constituinte Jarbas Passarinho cha
masse a si a orientação dessas providências a que acabo
de me referir. O nobre Constituinte, que em breve estará
presente, confirmará e dirá daquelas providências que
tomou. Eu me lembrei de S. Ex.a pela sua experiência,
inclusive de militar, e pedi que S. Ex.a pusesse à disposi
ção das forças de segurança da Mesa todas as forças de
Segurança do Congresso. Foi isto que S. Ex.a fez. S. Ex.a
cuidou disto com a maior dedicação e com a maior expe
riência. De forma que não foi falta da Mesa - conversei
com o Presidente da Assembléia Nacional Constituinte,
conversei com o nobre Constituinte Jarbas Passarinho e
essas providências foram tomadas. Na verdade, o que
ocorreu de irregular foi o que tem acontecido freqüente
mente: a presença de pessoas estranhas à Assembléia
Nacional Constituinte que se colocam dentro do nosso re
cinto, sejam como governadores, sejam como jornalistas,
sejam como observadores parlamentares ou de qualquer
outra maneira. Isto é que deve acabar. Esta é uma ma
neira que temos, desde logo, de tomar as providências
necessárias, primordiais, para que fato como esse não se
repita mais, porque provavelmente aqueles que tiveram a
ousadia de se aproximar de forma agressiva do nobre
Constituinte Mário Covas terão feito parte desses grupos
que aqui se encontram.

Justifico a V. Ex.a e ao Plenário que as providências
foram tomadas antecipadamente e vou esperar que o
ilustre Constituinte Jarbas Passarinho esteja aqui pre
sente, para confirmar, explicando completamente quais
foram elas.

O SR. CONSTITUINTE JOsli: TAVARES - Peço a pa
lavra, pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra, pela ordem, o Constituinte José Tavares.

O SR. CONSTITUINTE JOsli: TAVARES - Sr. Presi
dente, apenas para aduzir o que V. Ex.a acaba de colocar.
O fato mais grave, evidentemente, é a agressão que o Sr.
Constituinte Mário Covas recebeu através de pessoas que
estavam dentro do Plenário. S. Ex.a foi ofendido na sua
honra, ofenderam a sua familia com palavras do mais
baixo nível, E o que é mais grave, de pessoas que estavam
aqui dentro, interessadas na aprovação da anistia, se
gundo o seu entendimento.

Então, V. Ex.a, da altura do cargo que ocupa e da au
toridade moral e pessoal que possui, V. Ex.a deve proibir
definitivamente, sem nenhuma exceção, a entrada e per
manência de pessoas estranhas neste Plenário. Hoje foi o
Sr. Constituinte Mário Covas, amanhã poderá ser V. Ex.a
ou qualquer um de nós.

Sr. Presidente, estamos indo para o último dia da
Comissão de Sistematização, e é lamentável que esses fa
tos ocorram. E muita culpa disto, a bem da verdade, tem
que ser atribuída aos Constituintes, a nós, Constituintes,
que muitas das vezes cedemos senhas, crachás, em nome
até de liderança de partido, para pessoas estranhas vi
rem aqui dentro fazer ° que fizeram. Isto é lamentável.

Se não se tomar uma providência definitiva, e V. Ex.o.
tem autoridade para isso, porque estou cansado de ver
aqui Presidente da Comissão pedir para que este plenário
seja esvaziado e não ser atendido, se V. Ex.a não fizer isso,
Sr. Presidente, vai ficando cada dia mais difícil e não nos
podemos responsabilizar pelo que possa acontecer aqui
dentro.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Acabo de
referir o nome do nobre Constituinte Jarbas Passarinho.
Pediria a S. Ex.a o obséquio de dar o esclarecimento ne
cessário.

Tem a palavra o nobre Constituinte.
O SR. CONSTITUINTE JARBAS PASSARINHO - Sr.

Presidente, V. Ex.a disse ainda há pouco que eu tinha fi
cado encarregado exatamente de garantir essa segurança
interna para os nossos trabalhos e V. Ex.a é testemunha
de que assim me prontifiquei a fazer. Foram tomadas to
das as providências necessárias, a de inclusive para que
as pessoas s6 tivessem acesso aqui com a senha, e quem
não dispusesse de senha naturalmente não entraria.

Para surpresa minha, o Constituinte Jorge Arbage, que
é o 2.o-Vice-Presidente da Assembléia Nacional Constituin
te e encarregado dessa parte pela Assembléia Nacional
Constituinte, modificou essa decisão e permitiu que, além
de todos aqueles que tinham recebido senha, os lugares
vazios fossem ocupados, na ingênua suposição de que se
riam ocupados de maneira absolutamente cortês e silen
ciosa.

Eu também, ao sair daqui, fui alvo de uma tentativa
de agressão pessoal, no sentido verbal, por causa dos meus
votos dados aqui, no plenário. Eu soube rechaçar no mes
mo momento, na mesma ocasião, dentro do plenário, co
mo salientou o Constituinte José Tavares. Já não era fora
do plenário, era dentro.

Então, quanto a essas providências, haveria S. Ex.a,
naturalmente, de entender-se com a Mesa da Assembléia
Nacional Constituinte, para saber se temos autonomia
para dar as nossas ordens aqui dentro, ou se um Membro
da Mesa da Assembléia Nacional Constituinte as modifica
ao seu alvedrio, que foi o que aconteceu.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Casa aca
ba de ouvir o que disse o nobre Consituinte Jarbas Pas
sarinho, ajuntando elementos de convicção muito impor
tantes ao que se havia dito até agora. Não partítr de n6s
nem da Comissão de Sistematização. Partiu de Oongres
sistas estranhos a ela.

O SR. CONSTITUINTE JOSli: GENOíNO - Sr. Presi
dente, peço a palavra.
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o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o Sr. Constituinte José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, desejo, aqui, levantar uma questão importante so
bre a matéria que vai entrar em votação.

Gostaria de manifestar, aqui, a nossa opinião contrá
ria a esse tipo de manifestação de agressão aos Parlamen
tares. A manifestação dos populares é legítima e deve-se
permitir que eles possam ter acesso às votações através
das galerias. O contato com os Parlamentares deve ser um
contato respeitoso, sem nenhum tipo de agressão. Mani
festo que tive aqui posições contrárias à do Constituinte
Mário Covas, como também à do Constituinte Jarbas Pas
sarinho. Mas esse tipo de agressão fere o direito de os
Parlamentares manifestarem livremente o seu voto. Cabe
às galerias se manifestarem. Inclusive, a Mesa pode orde
nar melhor a seguinte situação: no plenário da Comissão
de Sistematização ser rigorosa com a entrada das pessoas;
nas galerias, isto sim, através de senha, ou através da fis
calização, permitir que as pessoas assistam à votação.

É possível, através desse procedimento, termos uma
equação do problema, sem aqui criarmos um constrangi
mento ou medidas coercitivas em relação à manifestação
dos populares. Esse era o meu primeiro objetivo.

Estamos votando o art. 7.° das Disposições Transitó
rias. É uma matéria longa e temos ao todo aqui, Sr. Pre
sidente, 71 artigos, existem mais de 70 destaques de pre
ferência das Lideranças; estamos há um dia e meio vo
tando esses destaques de preferência. Existem matérias da
maior importância para serem votadas nas Disposições
Transitórias; claro que duas eram mais polêmicas, o caso
do mandato e a questão da anistia. Mas temos outras ma
térias importantes, principalmente - e chamo a atenção
da Comissão e da Mesa - aquelas matérias que buscam
analisar o texto, para evitar que, através das Disposições
Transitórias, passe qualquer dispositivo, que ficou mais
ou menos conceituado em alguns dispositivos - faço estas
ponderações com toda a veemência da crítica, mas com
todo o respeito ao Relator - como matérias casuísticas,
no meu ponto de vista.

Para que a Comissão possa apreciar todas as Dispo
sições Transitórias, é necessário primeiro que a Comissão
racionalize melhor a defesa das emendas e as questões de
ordem.

Em segundo lugar, que a Mesa procure, com a cola
boracão do Plenário, a agilização, para que possamos ana
lisar .as várias Disposições Transitórias, inclusive as emen
das aditivas.

Estas, as observações que faço a V. Ex.a, Sr. Presi
dente.

O SR. CONSTITUINTE DASO COIMBRA - Sr. Pre
sidente o Membro da Comissão de Sistematização vem
solicita'r que seja estudado tudo aqui; por que ele diz isso?
Porque sabe que depois é muito difícil, no plenário, fazer
qualquer modificação, e no plenário não terá participação.
Este é o motivo, Sr. Presidente, porque um grupo desta
Casa pediu a modificação do Regimento Interno, para que
as matérias que não tivessem sido apreciadas aqui fossem
discutidas pela maioria no plenário. Vê-se que o Regimen
to é tão garroteador que os próprios Membros da Comi.s
são de Sistematização ficam com medo de não chegar a
um assunto já finalizado aqui, no Plenário.

É apenas uma observação que deixo registrada para a
História.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a

a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARDOSO ALVES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, lerei, antes de levantar a mi
nha questão de ordem, alguns trechos de matéria publica
da pela Folha de S. Paulo, escrita pelo nobre Jornalista
Jânio de Freitas:

"Há muito deixou de ser política, nem esper
teza vulgar é mais: agora é indecência em estado
puro, é a degradação moral mais agressiva para
com as pessoas ainda decentes deste país, é a cor
rupção desabrida como jamais se vira ou presu
mira, esta operação de compra e venda de Cons
tituintes para que votem nos cinco anos de man
dato ambicionados por José Sarney. O Brasil saiu
da ditadura para a sarjeta." ...

Como o Ministro Aureliano Chaves, que é ób
vio candidato à Presidência, mas não assume com
franqueza esta condição, encaminhou seus coman
dados para votar nos cinco anos, e levantamentos
de ontem sugeriam que este mandato passaria a
contar com 51 votos, contra o máximo de 42 para
os quatro anos. É a união dos corruptos com a
vestal hesitante."

"E nem assim a Constituinte assume sua so
berania. Mantida a expectante distância o carro
de assalto, ela vai cedendo, por corrupção ou
omissão, ao carro pagador. Ao assédio escandalo
so dos corruptos - corruptores oficiais e priva
dos. No entanto, os Constituintes não têm oposto
mais que uns minguados discursos, como se inca
pazes de perceber o conteúdo devastador da des
moralização."

"O silêncio diante dela, ainda que não seja
retribuído diretamente, é também uma forma de
corrupção, mesmo que autocorrupção."

Sr. Presidente, não conheço em profundidade o Jorna
lista Jânio de Freitas; não tenho nada a favor nem nada
contra S. Sa. Formulo com relação a S. Sa. o juízo de ser
um homem de bem, até prova em contrário. Suas críticas,
suas invectivas, suas afirmações gravíssimas sobre a As
sembléia Nacional Constituinte parecem-me um fato que
não pode transitar em julgado. No meu silêncio, não tran
sita, Sr. Presidente; até mesmo porque S. Sa. desafia; o
silêncio diante dela, é da corrupção, é da desmoralização,
é da vergonha; ainda que não seja retribuído diretamente,
é também uma forma de corrupção, mesmo que autocor
rupção.

Não aceito, Sr. Presidente, mesmo que como parte do
todo, mesmo que indistintamente a pecha atirada sobre
todo esse todo e repilo-a. Sr. Presidente, não aceito, ve
nha de onde vier, e mais, quero apurá-la. Dizem que esta
Constituinte é soberana. Pois bem, soberania é o poder de
decidir na mais alta instância. O § 2.° do art. 7.° do Regi
mento diz:

"Ao lado do Presídente, o Segundo-Vice-pre
sidente, Corregedor da Casa, é responsável pela
sua moralidade."

Não sei se o Corregedor deve chamar aqui o Sr. Jânio
de Freitas, não sei se a Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte ou a Mesa desta Comissão, que hoje é Assem
bléia Nacional Constituinte, porque funciona permanente
mente e aquela não, deve nomear alguém para interpe
lá-lo junto ao Tribuna1. Sei, Sr. Presidente, que S. s.a
tem que apontar aqui os corruptos. S. s.a tem que apon
tar aqui os que se dobram ao carro-pagador, S. s.a tem
que assumir as responsabilidades de quem fez isto.

Sr. Presidente, passo às mãos de V. Ex.a, requerendo
as mais enérgicas e imediatas providências, sob pena de
S. s.a estar dizendo a verdade pelo nosso silêncio, e é esse
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o seu desafio, os seus dois últimos artigos publicados na
Folha de S. Paulo, nos dias 14 e 15 de novembro passado.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o Constituinte Carlos Sant'Anna, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA - Sr.
Presidente, para constar dos Anais, lerei a nota que on
tem foi divulgada pelo Governo, do seguinte teor:

"O Senhor Presidente da República convocou
a Assembléia Nacional Constituinte e em nenhum
instante interferiu em sua liberdade e soberania.

Com lealdade expôs aos brasileiros, como de
seu dever, sua opinião a respeito de algumas ques
tões submetidas à sua deliberação, entre as quais
a duração do seu mandato, de modo a concluir o
ordenamento jurídico da Nação e o processo de
transíeão democrática, recusando-se a negociar
qualquer fórmula considerada nociva ao País.

A votação de hoje, na Comissão de Sistema
tização, reforça a posição moral do Presidente ~e
não transacionar sobre questões menores que nao
sirvam aos interesses da Nação.

A decisão que vier a ser adotada, soberana
mente, pelo plenário da Assembléia Nacional
Constituinte terá do Senhor Presidente da Repú
blica o mais decidido apoio. Inclusive a realização
de eleições em 1988, se assim for deliberado pelos
constituintes.

O Senhor Presidente da República não tem
ambição pessoal a defender, senão a de servir ao
interesse nacional. Do mesmo modo, Sua Excelên
cia governará acima de condicionamentos políti
cos e partidários.

O Senhor Presidente da Repúblíca, finalmen
te, confia em que cada constituinte reflita sobre
seus deveres perante o País, sua tranqüilidade e
estabilidade política."

Obrigado.
O SR. CONSTITUINTE JORGE ARBAGE - Sr. Pre

sidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala

vra o Constituinte Jorge Arbage.

O SR. CONSTITUINTE JORGE ARBAGE - Sr. Pre
sidente, de acordo com norma regimental, o Segundo
Vice-Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
exerce a função de Corregedor da segurança interna da
Casa.

Há poucos instantes, ingressava no Plenário quando
aqui neste microfone se encontrava o nobre Senador Jar
bas Passarinho, e S. Ex.a fazia uma denúncia que, lamen
tavelmente, está muito eqüidistante da verdade - S. Ex.a
atribui a mim a violação da norma regimental e também
do Ato n.O 19, baixado pela Mesa da Assembléia Nacional
Constituinte, atribuindo-me a responsabilidade pelos in
cidentes ocorridos, ontem e hoje, neste Plenário,

Quero dizer a S. Ex.a que, de acordo com o Ato n.? 19
da Mesa, ficou estabelecido que as galerias seriam dividi
das em três seções - uma, para o público; uma, para a
imprensa, e a outra, para as autoridades. Nos lugares
destinados ao público, reservamos 438 cadeiras, e, de
acordo com a norma regimental, distribuímos entre os
partidos políticos com representação nesta Casa as 438
cadeiras, na proporcionalidade da sua representação.

Ontem, Sr. Presidente, já decorriam mais de duas ho
ras da realização da sessão e todas as senhas estavam
distribuídas pelos partidos políticos, inclusive as de que

dispõem a Corregedoria e a 2.a-Vice-Presidência para as
autoridades, quando houve um pedido dos nobres Consti
tuintes Siqueira Campos e Aldo Arantes, no sentido de
que fosse permitida a complementação dos lugares que
estavam vagos, em virtude de, até aquele momento, não
terem sido preenchidos por quem possuía as senhas. Au
torizei, Sr. Presidente, que os lugares não ocupados, de
pois de decorridas as duas horas de funcionamento da
sessão, fossem preenchidos pela segurança, mantendo-se
uma reserva técnica de 100 lugares, para evitar que as
pessoas que detivessem as senhas não tivessem onde ficar.

Sr. Presidente, quanto ao plenário, lamento ter que
dizer que a responsabilidade pelo acesso de pessoas devi
damente credenciadas ao plenário, é da Comissão de Sis
tematização, contra a nossa orientação, mas atendendo
àquela conveniência decidida na reunião da Mesa e das
Lideranças, quando foi autorizado, em comum acordo, que
se incluíssem mais dois Vice-Presidentes na Comissão de
Sistematização, para agilizar os trabalhos, e, ainda, que
cada Constituinte pudesse trazer dois Assessores para se
postarem nas últimas cadeiras, nas últimas filas do ple
nário.

Ontem, Sr. Presidente, o plenário estava com mais de
mil e quinhentas pessoas não credenciadas pela seguran
ça nem pela 2.a-Vice-Presidência. Hoje, determinei que
fosse vedada a entrada de pessoas estranhas, mesmo que
credenciadas pela Comissão de Sistematização, em ple
nário. Dei esta instrução à segurança, que a manteve até
pelo menos o meio-dia. Quando retornei, à tarde, tomei co
nhecimento do lamentável íneídente com os constituintes
Jarbas Passarinho e Mário Covas. Chamei mais uma vez a
segurança e ordenei, Sr. Presidente, com a minha com
petência de Corregedor, que não permita o ingresso de
pessoas estranhas, para que os trabalhos possam desen
volver-se normalmente e seja assegurada a integridade
dos Constituintes.

Quanto às galerias, Sr. Presidente, desde que não ul
trapassem o limite de 438 lugares, tenho sido flexível com
os Parlamentares, permitindo que esses lugares sejam
ocupados, o que está dentro das normas regimentais e
dentro do Ato n.O 19 da Mesa.

Presto estes ,esclarecimentos em respeito a V. Ex.a na
Pl:es.idência, aos nobres Constituintes e à verdade, porque
fOI Isto exatamente o que aconteceu, não havendo, em
nenhum momento, vulneração da norma regimental tam
pouco do Ato da Mesa n.O 19.

Sr. Presidente, era o que tinha 31 dizer.

O SR. CONSTITUINTE JARBAS PASSARINHO - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JARBAS PASSARINHO - Vou
usar a palavra para dar a V. Ex.a uma ibreve explíeação;
o Constituinte Jorge Arbage começou mal, dizendo que
eu tinha feito uma denúncia, o que é falso. S. Ex.a pros
seguiu dizendo que ela estava inteiramente distanciado
da verdade, o que é outra fa1sidade. O que o nobre Cons
tituinte não sabe, ou não quis saber, é que o Dr. Ulysses
Guimarães, através de V. Ex.a, tinha dado uma ordem
para que só entrassem as pessoas com as senhas. Nenhum
outro lugar seria ocupado. Não foi verdade? Peço a V. Ex.a
que 'confirme ou desminta (Pausa). E foi isto, exatamente
o que me encarregaram de fazer. De maneira que, a partir
do momento em que as galerías se encheram, é evidente
que a ordem que foi dada, e que foi por nós objeto de
uma tentativa de cumprir, foi violada,

Sr. Presidente, era apenas isto.
O SR. CONSTITUINTE BRANDAo MONTEIRO - Sr.

Presidente, peço a palavra, pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE BRANDÃO MONTEmO
Sr. Presidente, rareí um depoimento a respeito do que aqui
foi colocado.
!ih

Em testemunho da verdade, o Constituinte Jorge
Arbage - -eu gostaria até que o constítuínte Jorge Arbage
tomasse conhecimento da questão - tem-se portado com
a maior seriedade e segurança.

Sr. Presidente, o que está acontecendo aqui - e o
Constituinte Jorge Arbage não merece nenhuma crítica;
S. Ex.a não é do meu Partido, mas gosto de fazer justiça
a quem merec-e - é que temos insistido na proibição de
pessoas dentro do plenário. Há lobistas de toda espécie.
Ainda hoje, a Constituinte Cristina ~avares apresentou
uma questão de ordem neste sentido. Presidíamos os tra
balhos, solicitamos que se retírassem aqueles que não es
tavam credenciados, sob pena de a egurança os tirar.
Infelizmente, é preciso dízer que também Parlamentares
'trazem para dentro do plenário pessoas de suas relações,
e a Segurança fica como que impedida de não deixar que
essas pessoas fiquem aqui dentro.

ilil preeíso que esses fatos, que são desagradáveis sob
todos os aspectos, como os que observei hoje, não só com
o Constituinte Mário Covas, como tive conhecimento de
constrangimento pelos quais passou o Constituinte Jarbas
Passarinho, é preciso que esses fatos não se repitam rnaís.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Presidente
pede um pouco a atenção do Plenário para algumas bre
ves considerações que vai formular. suceãeram-se as
questões de ordem, as explicações, as denúncias. Todas
elas estão relacionadas com um fato indiscutível, está
presente o fato perante nós. O r-ecinto da Comissão, pela
curiosidade justa que provocam os seus trabalhos, está
sendo, pouco a pouco, invadido por grupos de pessoas que,
sob o pretexto de que são jornalistas ou por outras razões,
pelas eredeneíaís que lhes foram outorgadas, de acordo
com o Regimento, pelos Constituintes, a isto autorizados,
perturbam o transcurso das sessões; a verdade é esta.

Temos hoje assuntos importantes a tratar. Não vou
mais conceder a palavra, para que persistamos, para que
continuemos no debate destas preliminares que nos estão
ocupando até agora. Não 'podereí mais 'consentir nisso.
Vou tentar 'encaminhar os assuntos que devem ser vo
tados, Desde já anuncio aos poucos Constituintes que estão
prestando atenção ao que digo, porque .31 maioria contínua
discutindo os assuntos que foram até 'agora votados, que
vou fazer uma r-eunião da Mesa da Comissão, para que
providências imediatas e concretas sejam assumidas, a
fim de serem postas em execução desde logo. Quando es
gotarmos a pauta de hoje, a Mesa da COmissão de Siste
matização vai-se reunir, 'Porque não sou o único respon
sável pelas ocorrências aqui verífícadas.

Constituinte Cardoso Alves, peço a V. Ex.a sua bon
dosa atenção. O Presidente está falando e V. Ex.a está
muito ardentemente defendendo suas posições. Espero que
o faça 'em outra oportunidade.

Eu dizia que a Mesa da Comissão deve-se reunir hoje.
Somos quatro Vioo-Pre.sidentes com poderes semelhantes.
O único poder que tenho maior do que os de S. Ex.as é
uma prioridade puramente formal, ;puramente cerimonial,
aquela de tomar lugar na hora que me aprouver. Mas isto
é uma prioridade cerimonial, não é uma prioridade de
autoridade. Não tenho mais autoridade que os Vice-Pre
sidentes. Então, tenho que debater em combinação com
S. Ex.lla, com os Vice-pr'esidenoos, hoje, para ver quais as
providências que são exeqüíveís e. que são necessárias para
que se encerre de vez, nestas últimas reuniões da nossa
Comissão, a desordem que aos poucos vai-se implantando
no seu transcurso. Então, disto vou cuidar. -

Apenas chamaria a atenção do Plenârío, peço o favor
da atenção do Plenário, para o que estou dizendo. Não é
nada inopinada, não é nada recente, não é nada desconhe
cida a agitação dos plenários parlamentares nos mo
mentos de exame, discussão e votação de medidas que se
tornam muito importantes para o destino geral da Cons
tituição e do País. Isso é freqüente, isso ocorre em todos
os plenários do Mundo. Quando há liberdade, quando o
regime é democrático, essa agitação de plenário é çomum.
Também não é rara, não é nada: rara a violência e a
brutalidade, a injustiça, a baixeza de certas publicações,
de certas opiniões emitidas na imprensa. Também não é
nada: raro que a imprensa deixe a níveis indignos das
suas responsabílídades a línguagem que usa, as sugestões
que encaminha, as suposições a que se entrega, não é nada
raro. Então, a agitação no plenário e a ínconduta ou ao
conduta pouco decente de certos jornalistas, isso também
não é raro. Temo-nos que nos acostumar com esses fenô
menos sociais. A lama não resiste à luz do sol, o sol está
sempre sobrepairando à lama, por mais lama que exista,
a realidade solar, que é a luz, se solbr:epêíe à lama, e isso
acontece com o noticiário da imprensa. Pode ser lamacento,
mas a luz da verdade se impõe, sobrepuj a à lama que se
lança.

As desordens das Assembléias também é pouco impor
tante. Temos de sos convencer da necessidade de despre
zar os ataques injustos e cumprir as regras que sejam
úteis - estou ocupando muito menos o tempo do. que foi
ocupado até agora - e estou decidido que vamos continuar
no que temos a votar. Este é o dever da nossa Comissão.
Temos de continuar a discutir e a votar o que está na
Ordem do Dia. Feito isto, passado isto, vou fazer uma
reunião com os quatro Vice-Pl'esidentes e vamos tomar
as medidas necessárias para diminuir a desordem no ple
nário ,e mostrar que a importância da agressão inopinada
de certa imprensa não tem, também, nenhuma signifi
cação para nós. A Assembléia se põe acima de tudo. Já
defendi a Assembléia de ataques políticos, hoje a defendo
dos ataques da imprensa. A Assembléia Nacional Consti
tuinte está acima; disto, não tem de tomar conhecimento
disto tem de desprezar isto, tem de continuar a trabalhar
no ~u dever, na sua missão, no seu destino, que é dar
ao Brasil uma Constituição democrátãea e justa. É isto
que temos de fazer, e não temos de dar nenhuma im
portância ao resto.

IH - ORDEM DO DIA

VOTAÇãO DO PROJETO DE CONSTITUIÇãO

TíTULO IX (Continuação)

Destaque n.? 3967-87 - Emenda n.O ES
32920-1, do Sr. José Maria Eymael, "que adita
artigo ao título X do Substitutivo n.O 1 (artigo
6.0 do Título IX, do Substitutivo n.O 2)". (sos.a
votação)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vamos passar
à votação do requerimento de preferência n.O 3967/87, do
Constituinte José Maria Eymael, referente à Emenda n.?
32920/1.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em votação
o requerimento de preferência.

Se não houver manifestação contrária, está aprovado.
(Pausa)

Aprovado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Para uma
questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. Ex.a
a palavra.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Há um pedido
de preferência de um destaque requerido por mim, a
respeito da anistia B. que está subscrito por várias Lide
ranças partidárias. Indago de V. Ex.a se não teria pre
cedência.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Segundo
informação da Assistente Parlamentar, o destaque de
V. Ex.a é o terceiro. Há dois outros que têm preferência.

O 8R. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Obrigado, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
iavra o Sr. Constituinte José Maria Eymael.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, face à relevância e complexidade da matéria,
apelo a V. Ex.a que solicite ao Plenário uma especial
atenção com relação ao assunto, porque realmente tra
ta-se de matéria complexa.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Atenção! Há
orador na tribuna defendendo um destaque foi permitido.
Peço a bondosa atenção da- Assembléia.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes:

"Bem-aventurados os que têm fome e sede de
justiça, porque serão saciados."

Há dois mil anos um homem, recebido por muitos
como Deus, recebido por outros como um revolucionário,
no Sermão da Montanha pregava esta assertiva. E é im
pulsionado, inspirado nesta promessa, Sr. Presidente, que
assumo a esta tribuna para defender a emenda que agora
apresento ao julgamento dos Srs. Constituintes.

Diz a emenda:

"Aos cidadãos que foram impedidos de exer
cer, na vida civil, atividade profissional específica,
em decorrência das portarias Reservadas do Mi
nistério da Aeronáutica n.os S-50/64 e 285, será
concedida reparação de natureza econômica, na
forma que dispuser a lei de iniciativa do Con
gresso Nacional e a vigorar dentro do prazo de
doze meses, a contar da promulgação desta Cons
tituição."

Passo a explicar a matéria.
Trata-se de aviadores da FAB que foram cassados e

depois impedidos de exercer sua profissão na vida civil.
Ou seja, apenas sabiam pilotar avião - era a única coisa
que sabiam fazer - e através de portarias reservadas
foram impedidos de exercer a sua profissão. O que esta
mos propondo é uma medida calma, tranqüila, sem cará
ter de revanchismo. O que propomos é que o Congresso
Nacional, no prazo de 12 meses, elabore uma legislação
específica que estabeleça uma forma de reparação econô
mica a essa injustiça praticada.

Passo, Sr. Presidente, a dar alguns elementos.

Lerei, em primeiro lugar, para não haver dúvida, o
texto de uma portaria reservada. Dispõe a Portaria n.? 50:

"O Ministro de Estado dos Negócios da Aero
náutica, considerando as razões apresentadas,
resolve: - Suspender, até ulterior deliberação,
as concessões de licenças a todos os militares
transferidos para a reserva por força do Ato Ins
titucional contemplados na Portaria n.O 869."

Exatamente os pilotos. E ainda acrescentava, no seu
inciso n:

"e as reavaliações de certificados de habilita
ção também previstos na portaria acima especi
ficada."

Essa portaria, que proibiu que os pilotos militares
pudessem exercer a única coisa que sabiam fazer para
ganhar o pão para suas famílias, foi reformada depois
de 1966.

Em 1968, Srs. Constituintes, bateu às portas do Su
premo Tribunal Federal um mandado de segurança inter
posto por esses pilotos, para o fim específico de poderem
exercer a sua profissão.

O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, de
clarou o direito de esses pilotos exercerem a sua pro-
fissão. _

Pois bem, Sr. Presidente, não foi respeitada a decisão
do Supremo, e o Senador Paulo Brossard, em extraordi
nário pronunciamento no Senado, dizia, em 1968:

"Desgraçado o País em que as decisões do
mais alto Tribunal da República sejam simples
mente ignoradas, descumpridas e sejam pronun
ciadas como se fossem produtos de pura especula
ção e não se tratasse de julgados que têm, por
força de lei, o caráter de obrigatoriedade e exe
cutoriedade."

Sr. Presidente, nada disso adiantou! De nada adiantou
a decisão do Supremo e prova disso está anexo o documen
to que juntei à Mesa; prova disso é o ofício que o Diretor
do Departamento de Aeronáutica Civil encaminhou depois
ao Centro de Informações da Aeronáutica dizendo:

"Repetidamente tinha sido negado o direito
de os pilotos militares serem pilotos na vida civil
e de que havia uma decisão do Supremo em con
trário e que, portanto, era necessário compatibi
lizar a decisão do Supremo, que mandava esses
pilotos terem o direito de voar, e as decisões de
portarias ministeriais, que cortavam as asas desses
brasileiros."

Nada disso adiantou! Somente em 1979 - em 1979! 
foram essas portarias revogadas, mas já era tarde. Já era
tarde! Piloto de jato é uma profissão específica, basta
um ano para ficar desatualizado. A revogação foi letra
morta. E qual foi a conseqüência disso tudo, 8rs. Cons
tituintes? Foi o desespero, foi a miséria.

Cito o caso do Coronel Eugênio da Silva Nascimento,
homem que, ao ser cassado, já tinha mais de quarenta
anos e, portanto, já não tinha condições de aprender pro
fissão nenhuma. Só lhe restou um caminho alucinado, que
foi o suicídio.

Cito outro exemplo, e este - meu Deus do céu, que
coisa terrível! - é o do Tenente-OficiaI-Aviador Avelino
Jost. Esse homem, Oficial da Aeronáutica, condecorado
por bravura militar com a mais alta condecoração da
Aeronáutica, portador da Braçadeira de Ouro, da Aero
náutica, esse oficial, impedido de voar, buscou emprego
em todos os lugares como aviador e era barrado, porque
não tinha licença. Não lhe restou outro caminho: foi ser
vendedor ambulante de porta em porta, vendendo sapatos.

Pode ser este o destino de um herói da Pátria?! Não
pode, Sr. Presidente! Fere a justiça, fere qualquer senti
mento de justiça e brasilidade!

Srs. Constituintes, novamente explico o sentido da
emenda, que é apenas e tão-somente o seguinte: àqueles
oficiais-aviadores que por essas portarias secretas foram
impedidos de exercer a sua profissão, que o Congresso
Nacional, tranqüilamente, com calma, com serenidade, no
espaço de 12 meses, faça uma lei que estabeleça uma forma
qualquer de remuneração, de compensação econômica. Não
interessa a esses homens - não são mais de 200. Mais
que um salário mínimo. Um salário mínimo não basta em
tr0l.:a desses quinze anos de ostracismo; querem a repa
raçao moral que esta emenda representará.
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Finalizando, apenas registro uma passagem que de
monstra a estatura moral desses brasileiros: condoída com
a situação desses patrícios, a Argélia, que tinha deficiência
de pilotos militares e civis, ofereceu a esses brasileiros a
condição de serem pilotos na Argélia. Fizeram os testes,
submeteram-se a todos os testes aqui, no País. Foram
aprovados, mas na semana em que iriam embarcar para
a Argélia receberam uma notícia. Qual foi essa notícia
que receberam? Foram cientificados pelo governo da Ar
gélia de que havia um pequeno embaraço: precisavam re
nunciar à cidadania brasileira, tornarem-se argelinos,
para terem os empregos na Argélia. E o que disseram esses
brasileiros, Sr. Presidente? Disseram: "Não! Preferimos
continuar sofrendo em nossa Pátria. Somos brasileiros,
não abdicamos da cidadania."

Sr. presidente, é para esses poucos, mas leais brasi
leiros, que eu peço a justiça da Assembléia Nacional Cons
tituinte. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra o Constituinte Lysâneas Maciel.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, quando foram ter
minadas algumas votações relativas ao processo de anistia,
o Líder do PFL se aproximou e me disse: "Os militares
ganharam mais uma vazo

A minha pergunta, Sr. Presidente, é se realmente os
militares ganharam mais uma vez o esmagamento do di
reito, já não digo dos oficiais superiores, como esses casos
dolorosos que acabaram de ser relatados pelo Constituinte
José Maria Eymael, mas esmagou este Congresso o direito
de centenas de marinheiros que são considerados mortos
vivos, centenas de pessoas que esmolavam nas ruas do
Rio de Janeiro, pessoas essas que foram objeto de uma
apreciação por um Departamento da Marinha do Brasil,
que realizou um estudo da Portaria do Regulamento n.o
138, e não encontrou nesses homens motivo de condena
ção para crime algum. Então, tiveram que apelar para a
demissão pura e simples, porque não existia legislação
que condenasse a ação desses homens.

A história, Srs. Constituintes, está cheia de réus sem
crime, e o depoimento contido nesse documento sobre o
Regulamento n.v 138, da Marinha, que não encontrou crime
nos marinheiros, foi, hoje, sepultado com lágrimas enxutas
pela decisão da maioria do Partido majoritário.

Ofereceu-se, até, em época oportuna, rever tudo isto.
E o futuro é a única salvação que os regimes autoritários
e as ditaduras oferecem ao povo: "No futuro, vai melho
rar. Agüentem a mão."

Sr. Presidente, uma decisão do Supremo Tribunal Fe
deral foi mencionada pelo nobre constituinte que me an
tecedeu e S. Ex.a disse assim: "Infeliz é o povo e o País
que nãb obedecem às decisões da sua Suprema Corte."
Homens foram obrigados, até, a mudar de nacionalidade,
para dar sustento à sua família e, hoje, enterramos várias
decisões. Vários oficiais da FAB se suicidaram, outros
foram humilhados. Marinheiros esmolaram nas ruas do
Rio de Janeiro. Mais de 700 desapareceram e foram mortos
e, hoje, os enterramos aqui, por essa decisão que, um dia,
que a História nos julgará. Um dia seremos julgados pela
História por uma decisão, repito, porque há muita gente
do PMDB que não se conforma com isso - da direção do
PMDB que enterrou com lágrimas enxutas o direito dos
marinheiros o direito dos oficiais cassados, que comete
ram apenas' um crime - o de um dia jurar fidelidade à
bandeira do País, juraram fidelidade ao Poder legitima
mente eleito, e que aqui vieram, numa atitude de humil
dade, fazer concessões inúmeras.

Ressalvo mais uma vez, que há um movimento de
reação salut~r dentro do PMDB para se insurgir contra

essas conveniências momentâneas, contra essas preten
sões minísteríáveís, contra essas pretensões governáveis,
porque jogam, na sarjeta, isto sim, o direito de cidadãos
brasileiros que, repito, jamais cometeram um crime contra
as leis do País, jamais pegaram em armas, jamais tenta
ram derrubar um Governo legitimamente constituído, mas
simplesmente procuraram obedecer às leis do seu País.

O grito de angústia que deveria vigorar neste ple
nário, hoje, é aquele grito de angústia do auditor militar:
"Não encontro nesses homens crime algum; não encontro
como qualificá-los, não encontro como enquadrá-los na
legislação." E são esses homens que estão por aí peram
bulando, são esses homens que alimentaram a esperança
de que estávamos numa nova República, que estávamos
num período de transição; alimentaram essa esperança,
em que demos uma bofetada violenta. Hoje, traímos nossa
idéia de que, um dia, fomos oposição e queríamos mudar
as coisas, que vivemos dentro de um regime autoritário,
regime autoritário que manda aqui um montão de mili
tares, para nos dizer que votar, em favor dos direitos dos
marinheiros, dos direitos dos oficiais, é um confronto.
Que confronto é esse, confronto com o quê? IConfronto
com a Justiça, confronto com o direito Sr. Presidente?
E este Congresso se agachou, este Congresso se acovar
dou, este Congresso desmentiu tudo aquilo por que lutara,
antigamente, e se acomodou a mais um recado aos fisio
lógicos e aos covardes.

Ê por isso que o Líder do PFL tem toda a razão! Mais
uma vez eles venceram e, mais uma vez, Sr. Presidente, a
Justiça acabou perdendo, acabou sendo subjugada. Mas, Sr.
Presidente, será que essa situação indefinida, essa se
menteira de violência, essa sementeira de injustiça, será
que isso vai continuar neste País? Infelizmente, parece
que sim, os atores são os mesmos e as propostas, as mes
mas.

Quero deixar aqui, como última palavra, uma obser
vação que ocorreu no tempo da Alemanha de Hitler, e
que foi aplicada neste País. Havia um pastor na minha
igreja protestante que dizia o seguinte: primeiro, eles
vieram buscar os comunistas, eu não falei nada porque
não era comunista, depois eles vieram buscar os operários
e os membros dos sindicatos, eu não falei nada porque
não era operário sindicalizado; depois, eles vieram buscar
os católicos, eu não falei nada, porque era protestante;
e quando isso aconteceu, não restou ninguém para falar.

Aqui, parodiando, eles vieram buscar os comunistas,
novamente, e hoje até uma parte dos comunistas está ao
lado do Governo; depois, eles vieram buscar os operários,
massacrados nos seus direitos; e, a seguir, também eles
vêm buscar as forças mais vivas de um Partido que se
notabilizou na sua existência. Quando isso acontecer, Sr.
Presidente, não tenha dúvida, esse Partido, não restará
ninguém para falar. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra o nobre Relator.

O 'SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, em nome do Sr. Re
lator-Geral, venho oferecer parecer sobre a Emenda n. O

32920, de autoria do nobre Constituinte José Maria Eymael.
Diz a emenda:

"Adite-se ao Capítulo Disposições Transitó
rias, Título V, onde couber:

Artigo. Aos cidadãos que foram impedidos
de exercer, na vida civil, atividade profissional
específica, em decorrência das Portarias Reser
vadas do Ministério da Aeronáutica n.ss 8-50
GM5, de 19 de junho de 1964, e n.o 8-285-GM5,
será concedida reparação de natureza econômica,
na forma que dispuser lei de iniciativa do Con-
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gresso Nacional e a vigorar dentro do prazo de
doze meses, a contar da promulgação desta Cons
tituição."

Ainda que respeite a colocação do nobre represen
tante pelo Estado de São Paulo, devo aqui, de início, enun
ciar a colocação do Relator de que esta emenda diz respeito
diretamente ao problema, à questão "anistia", longa
mente discutida no período da manhã desta reunião da
Comissão de Sistematização. E observo, até para justi
ficar a minha postura e o tom das minhas palavras, que
o autor da iniciativa, certamente com os mais altos pro
pósitos e os mais justos motivos, deu à sua intervenção
um tom emocional que, no meu modo de ver, não ajuda
a 'que possa a Assembléia Nacional Constituinte equacio
nar e resolver o grave problema da situação daqueles que
foram das mais variadas formas punidos injustamente
durante o período de março de 1964 até os dias 'que correm.

Fazendo esta colocação, Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Constituintes, mercê de Deus, não adoto uma postura
nova, inusitada, síngular. Há vinte anos, como Relator
Geral da constituição de 1967, coube-me a tarefa de enca
rar esse problema, em fase muito mais aguda, extrema
mente mais difícil, quando o Congresso Naeíonal, convo
cado por um ato de exceção, no meu modo de ver,
cumpria uma tarefa com tons heróicos, na busca do res
tabelecimento da plenitude democrática em nosso País. Ao
projeto de Constituição, foram apresentadas cinco emen
das, buscando revogar ou alterar o art. 170 daquele
documento, que tornava ínsusceptíveís de revisão admi
nistrativa ou judicial todos os atos punitivos praticados
pelo chamado Comando Revolucionário e seus desdobra
mentos.

A primeira emenda foi de autoria do grande brasilei
ro, do notável Parlamentar Carlos de Britto Velho, que,
nesta hora, quero homenagear, com saudade da sua
atuação nesta Casa, pela bravura, pela lucidez, pela inte
ligência.

A segunda, de autoria do nobre Constituinte Nelson
Oarneíro e a terceira, de autoria do nobre Constituinte
Oswaldo Lima Filho.

Por último, duas emendas de autoria do então Líder
da Maioria no Senado, Senador Eurico Rezende. Todas
essas emendas buscavam suprimir, alterar ou modificar
o art. 170 do Projeto de Constituição.

Tive a iniciativa de pedir ao meu saudoso e eminente
Professor Haroldo Valadão que me ajudasse na tarefa
de encontrar solução de justiça para o problema. E Harol
do Valadão redigiu emenda, inspirada no dispositivo da
Constituição de 1934. Essa emenda foi subscrita pelo
nobre Senador Eurico Rezende, a segunda emenda que
aquele representante apresentou sobre o mesmo assunto
e, por isso, S. Ex.a. apresentou duas.

No dia 1.0 de janeiro de 1967, depois de me ter re
cusado a ir ao gabinete do Ministro da Justiça para
conversar sobre o Projeto de Constituição e suas emen
das, fui recebido pelo Senhor Presidente da República,
para dar conhecimento a Sua Excelência sobre as emen
das que haviam merecido parecer favorável. Uma delas
era a de n,v 828, de autoria do nobre Senador Eurico
Rezende, que, a exemplo do que fizera a Constituição de
1934, facultava a revisão de todos os atos praticados pelo
Comando Revolucionário, de exceção. Dei parecer favorá
vel, defendi-o na Comissão Mista de Senadores e Depu
tados. Fui vencido mas não fui convencido. E aqui em
Plenário, num destaque requerido pela Liderança do Mo
vimento Democrático Brasileiro, foi examinada 'a Emenda
do nobre Sr. Constituinte Oswaldo Lima Filho, que su
,primla o art. 170. Desenvolvi todos os esforços para que
a Emenda Eurico Rezende fosse objeto de deliberação da
Casa, mas ela foi eonsíderada prejudicada. E, no discurso
que pronunciei, manifestei minha convicção de que

assunto de tal gravidade exigia debate sereno, cuidadoso,
prudente para que chegássemos a bom resultado.

Vou concluir, Sr. Presidente. Pediria a V. Ex.a que me
desse mais alguns minutos de sua tolerância para que eu
pudesse completar este testemunho.

Mil novecentos e oitenta e sete. Depois daquela expe
riência de 1967, quando não logrei êxito na busca de uma
solução, porque o debate foi todo ele recoberto por um
clíma emocional, vivi, como V. Ex.as viveram hoje de
manhã, a discussão da emenda sobre anistia. Votei contra
as Emendas Vilson Souza, .Jamil Haddad e Brandão Mon
teiro, porque verifiquei que elas apresentavam graves
falhas, do ponto de vista técnico-jurídico. Eram repetiti
vas; dificilmente, poderiam ser aplicadas sem a ocorrência
de conflitos.

Agora, Sol'. Presidente, a Relataria, o Sr. Relator-Geral,
tendo em vista os pareceres emitidos às emendas dis
cutidas e votadas hoje, pela manhã, não pode, senão com
pesar, oferecer parecer contrário à Emenda do nobre Sr.
Constituinte José Maria Eymael.

, É preciso que, nas fases subseqüentes da tarefa de
elaboração constitucional, com base no dispositivo do
Substitutivo do Relator, a Constituinte encontre uma
forma capaz de resolver o problema.

° tempo não me permite apresentar as falhas de na
tureza técnico-jurídicas que encontrei nas proposições
votadas hoj e, pela manhã. Mas essa emenda é um desdo
bramento das emendas anteriores.

É preciso que a Assembléia, na hora certa, sem emo
ção, buscando acertar, buscando encontrar um critério de
justiça, aperfeiçoe o texto do Substitutivo, mas não o
tumultue, não o condene, não o comprometa.

Em razão desses argumentos, sras, e Srs. Constituin
tes, o parecer do Sr. Relator-Geral é contrário à emenda,

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES _
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra V. Ex.a, pela ordem.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Sr.
Presidente, a sessão começou às 15 horas e faltam 15 mi
nutos para 17 horas e temos mais de 50 votações para
razer entre hoje e amanhã. Esta não é uma Assembléia de
amadores! Esta é uma Assembléia de Deputados e Senado
res Constituintes que têm responsabilidade diante da Na
ção, de votar. Basta de tanto palavrórío, S/ Presidente, há
matérias da maior significação, da maior importância
há matérias que dizem respeito a todo o processo tecno~
lógico, ao processo da estaoüísação de funcionários públi
cos, de crimes contra o Estado e não podemos ficar com
a tolerãncía que eu reconheço de V. Ex.a com a maior boa
vontade, mas é preciso que esta Assembléia assuma esta
responsabllídade de voto. O encaminhamento é de 5 mi
nutos e estamos ainda na primeira votação de hoje de
tarde. Mesmo compreendendo a generosa tolerância de
V. Ex.a, faço um apelo veemente para que votemos, pois
é para isso que estamos aqui e não para fazer exercício
de retórica. Muito obrigada.

O SR. PiRESIDENTE (Afonso Arinos) - A questão de
ordem da nobre Constituinte Cristina Tavares, a, quem
muito estimo e prezo, tem que ser respondida pela própria
Assembléia. A resposta da Mesa será inócua se a Assem
bléia não estiver convencida do 'que ela acaba de dizer.
Porque, no início, tivemos uma delonga muito grande, por
causa de problemas de natureza pessoal que foram, aqui,
amplamente debatidos. Depois disso, vimos seguindo a vo
tação com muito esforço aos pareceres que se apresentam
às discussões que se encerram e quem está fazendo todo ó
processo é a Assembléia, é a Comissão" são os nossos com
panheiros e amigos que estão aqui.
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Então, devolvo a questão de ordem da nobre Consti
tuinte, minha amiga, a quem muito prezo, à Comissão,
para que tenha tolerância, tenha piedade da Mesa, e assim
possa a Me~a ter condições de, sem violência, sem agravo,
sem grosseria, fazer com que os nobres Membros da Comis
são sigam as normas indicadas pelo bom senso e pelo
interesse que todos temos em nosso trabalho. Lá fora to
dos estão olhando o nosso trabalho, Agradeço à n~bre
Constituinte.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES - Mui
to obrigada, Sr. Presidente. Apenas lembraria a V. Ex.a que
existe um recurso técnico que se chama campainha.

O SR PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Presidência
vai proceder à votação da Emenda do nobre Constituinte
José Maria Eymael. Solicito aos Srs. Constituintes que to
mem os seus lugares.

Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituinte:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio campos, Artur
da Távola, Carlos Mosconi, Cristina Tavares, Fernando
Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Calmon, José
Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, Nelson
Carneiro, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Sigmaringa Sei
xas, Virgildásio de Senna, Aécio Neves, Antonio Mariz,
Chagas Rodrigues, João Agripino, João Natal, Jorge Hage,
José Carlos Grecco, José Costa, Márcio Braga, Miro Tei
xeira, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vil
son Souza, Ziza Valadares, Christóvam Chiaradia, Inocên
cio Oliveira, José Jorge, José Lins, Mário Assad, Paulo Pi
mentel, Sandra Cavalcanti, Simão Sessim, Furtado Leite,
José Tinoco, José Mauricio, Lysâneas Maciel, Luiz S'alo
mão, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua,
Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno, Roberto Balestra, Al
do Arantes, Roberto Freire e Jamil Haddad. Votaram NAo
os seguintes Senhores Constituintes: Carlos Sant'Anna,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Manoel
Moreira, Nilson Gibson; Pimenta da Veiga, Raimundo Be
zerra, Rodrigues Palma, Wilson Martins, Délio Braz, José
Tavares, Marcos Lima, Afonso Arinos, Aloysio Chaves, ar
naldo Prieto, Carlos Chiarelli, Francisco Dornelles, Luís
Eduardo, Oscar Corrêa, Annibal Barcellos, Jonas Pinheiro,
Paes Landim, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres,
Jarbas Passarinho, Bonifácio de Andrada, Adolfo Oliveira
e Antonio Farias. ABSTENÇAO dos Senhores Constituin
tes: Almir Gabriel, Alceni Guerra, José Thomaz Nonô, José
Luiz Maia e Virgílio Távora.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 55 Constituintes;
votaram NÃO 28 Constituintes; abstiveram-se de votar 5
Constituintes. Total 88 votos. O destaque foi aprovado

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Francisco Dornelles, pela
ordem.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, quero comunícar a V. Ex.a que recebi, neste
momento um telefonema do ex-Deputado Raul Brunini, do
Rio de Janeiro, dizendo que foi demitido da Rádio Nacio
nal. E que o Diretor da Radiobrás o comunicou que ele foi
demitido em decorrência do meu voto. Ele pede, então, que
eu diga, neste plenário, que não tive qualquer participação
na indicação dele para a Rádio Nacional; não foi indicado
por mim.

De modo que, se houve a demissão do Sr. Raul Bru
nini da Rádio Nacional, não gostaria que ele tosse ,penali
zado'· em decorrência do meu voto, porque não foi indica
ção minha. Não tive qualquer participação na indicação

do Sr..Raul Brunini para a Rádio Nacional, Inclusive por
que roí nomeado para o cargo, antes até de eu pertencer ao
Partido da Frente Liberal.

Quero dar este depoimento, porque não gostaria que
fosse ele prejudicado em decorrência de um voto meu.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Quero res
ponder a V. Ex.a que participo de sua preocupação com o
afastamento de Raul Bruníní, meu velho amigo com quem
fiz a campanha senatorial de 1958, a chamada '!campanha
de Caminhão do Povo" e Raul Brunini estava dentro da
quele caminhão.

De modo que lamento profundamente que isso tenha
ocorrido. Espero que não seja verdade, mas estou solidá
rio com V. Ex.a nas observações que faz, a respeito do afas
tamento desse velho radialista, uma das personalídades
mais marcantes, mais significativas, mais exemplares, pela
sua honestidade, pela sua competência na vida do radia
lismo no Brasil.

Concedo a palavra à nobre Constituinte Sandra Ca
valcanti.

A SlRA. CONSTITt.>"INTE SANDRA CAVALCANTI - Sr.
Presidente, ainda não tenho a confirmação do fato, mas
se realmente o ex-Deputado, jornalista e extraordinário
homem público que é Raul Bruníni, foi demitido da
Radíobrás, da Rádio Nacional, pelas autoridades {lo atual
Governo em represália à votação que se verificou ontem
aqui nesta Casa, mais uma vez fica demonstrada a neces
sidade de mudança do regime e do sistema de Governo nes
te Pais, porque não é possível que alguém seja nomeado
para dirigir uma Rádio do Governo exclusivamente porque
tenha tido algum dia um padrinho.

Nós todos quando vimos Raul Brunini ser nomeado
para dirigir a Rádio Nacional, sem ter nenhuma responsa
bilidade na sua indicação, nós todos achamos que Q Gover
no tinha acertado, colocando na direção de uma Rádio que
pertence ao Governo, uma pessoa com a reputação, com a
vida, e com os serviços prestados ao Brasil como Raul
Brunini.

E queria dizer mais, Sr. Presidente. Se é assim que o
Presidente José Sarney e os seus Ministros pretendem
cumprir aquilo que V. Ex.a leu ontem, aqui, para esta Casa,
se é desta maneira que eles pretendem mostrar que querem
governar com espirito de conciliação e boa vontade, real
mente, só temos a lamentar que a palavra conciliação este
ja sendo interpretada exatamente no seu sentido contrário.

Quanto a mim, estou inteiramente à vontade, porque
as demissões que o Governo Federal vai fazer, na área
federal, por indicações partidas de mim, representam
0,0000, porque não há ninguém, no Governo Federal, ocu
pando qualquer cargo que tenha sido indicado pela Cons
tituinte que ocupa, neste momento, esta tribuna.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Devo preci
sar, em resposta à minha correligionária e amiga, Sandra
Cavalcanti, que não estou acreditando, nem atribuindo,
que o ato tenha tido origem em influência do Presidente
da República ou do Ministro das Comunicações. Não es
tou pondo em questão a pessoa de S. Ex.as. Aliás, tanto o
Presidente José Sarney como o Ministro Antônio Carlos
Magalhães são meus amigos pessoais há muitos anos.
Acredito que esse fato não seja da inciativa de S. Ex.as.

Desta maneira, daqui deste microfone, faço esta de
claração, de qua não creio que seja, originariamente de S.
E:x;.as essa decis~o. E posso fazer um apelo para que re
vejam essa questao porque, realmente, Raul Brunini é uma
~as .figuras exponencíaís, no sentido moral, no sentido pro
fISSIOnal do radíalísmo brasileiro.

Há 40 anos fizemos uma campanha juntos a "Oampn
nha ~~ Caminhão do Povo", com Carlos Lácerda. Raul
Bruníní era nosso companheiro; conheço-o desde aquela
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data. Assim, acredito que essa demissão não possa ter par
tido, nem da iniciativa do Presidente, nem da iniciativa do
Ministro das Comunicações.

O SR. CONSTITUINTE SIMAO SESSIM - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem V. EX,a
a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE SIMãO SESSIM - Sr. Presi·
dente, em virtude da afirmação de V. Ex.a de que não
acredita que o nobre Colega, ex-Deputado Raul Brunini te
nha sido demitido, quero dizer que fui informado, como
coordenador da Bancada, pela manhã, de que o nosso Co
lega e amigo, correligionário Raul Brunini estaria sendo
substituído.

Devo afiançar-lhe que, em momento algum, nem o
Constituinte Francisco Dornelles, nem a Constituinte San
dra Cavalcanti tiveram qualquer ingerência na nomeação.
Raul Brunini é um patrimônio da radiofonia nacional, é
um homem que V. Ex.a conhece muito bem, com tradição
no rádio carioca. Portanto, se foi demitido em função de
qualquer votação aqui existente, lamento e me solidarizo
com os nossos Colegas da Bancada. Acredito que jamais
sairá de nós um nome para substituí-lo; e lamentavelmen
te confirmo a V. Ex.a , que ele foi substituído pela manhã.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Sobre a mesa,
requerimento de preferência para o Destaque n.o 5584/87,
de autoria do Constituinte Gastone Righi. (Pausa)

S. Ex.a retira o Destaque.

Requerimento de preferência, nos termos regimentais,
para o Destaque n.o 2202, de autoria do Constituinte João
Paulo. (Pausa)

A emenda está prejudicada, em virtude do seu enun
ciado. Ela concede anistia ampla, geral e irrestrita e essa
matéria já foi decidida na votação anterior.

O SR. CONSTITUINTE JOãO PAULO - Peço a pala
vra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Com a pala
vra o Constituinte João Paulo.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - V. Ex.a disse
que a minha emenda fica prejudicada por quê?

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A emenda de
V. Ex.a foi prejudicada pela rejeição de emenda anterior
que tinha o mesmo objetivo.

O SR. CONSTITUINTE JOãO PAULO - Não, Apenas
destaquei um parágrafo que se refere ao setor privado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O acréscimo
da emenda de V. Ex.a é apenas na forma de lei comple
mentar quer dizer, fica o dispositivo constitucional auto
aplicáv~l, mas a natureza do dispositivo é igual àqueles que
foram rejeitados. Desculpe-me, mas a emenda de V. Ex.a
está prejudicada.

Destaque n.o 2749·87 - Emenda n.o ES·28632·3,
do Sr. José Costa, "que adita § 3.0 ao artigo 3.0 do
Titulo X do Substitutivo D.O 1 (artigo 7.0 do Titu·
lo IX do Substitutivo n.? 2)". (S06.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Requerimen
to de preferência para o Destaque n.O 2749-87, de autoria
do Oonstituinte José Costa para a Emenda n.O 28632,
assinada por vários Constituintes. O Constituinte José
Costa é autor da emenda e do destaque.

Com a palavra o nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, a Comissão de Sistematização já
aprovou, no § 3.° do art. 6.0 a norma que garante ao
cidadão ver apreciado pelo Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito seu. Em verdade, esse preceito não cons-

tava na Con.stituição Política do Império. que era omissa,
estava implícito, era intrínseco à sistemática constitucio
nal da Carta de 1891 e da Carta de 1934, foi excluído da
Carta de 1937, foi restabelecido na Carta de 1946. Em
verdade, o que significa isso? Segundo Pontes de Miranda,
significa que a lei ordinária não poderá excluir da apw;
cíação do Judicial Control as próprias leis, ou quaisquer
outras regras jurídicas, nem a defesa dos direitos indivi
duais que se fundem em regras jurídicas da Constituição;
e mais ainda: "que a lei ordinária, lato sensu, não pode
excluir da apreciação judicial os direitos individuais que
se fundem em leis ordinárias."

O que estamos propondo, Sr. Presidente, nesta nossa
emenda, e que seria acrescentado onde coubesse nas Dis
posições Constitucionais Transitórias, é o seguinte prin
cípio:

"Aplica-se o disposto no § 4.0 do art. 6.0 da
Constituição Federal - estou me referindo ao
Relatório Cabral I - a todos os atos que se tor
naram insuscetíveis de apreciação do Poder Judi
ciário, a partir de 1.0 de abril de 1964."

Em verdade, Sr. Presidente, Srs. Constituintes, iremos
permitir, se eventualmente esse princípio vier a ser apro
vado e inserido nas Disposições Constitucionais Transitó
rias, que todas as lesões praticadas com base em atos
discricionários, a partir de março de 1964, poderão ser
revistas ou apreciadas pelo Poder Judiciário. Isso permite
que o anistiado que não se satisfez, por exemplo, com o
ressarcimento patrimonial obtido através da anistia, que
acha que teve - vamos quantificar - 70% dos seus di
reitos patrimoniais ressarcidos, poderá reclamar, através
do Poder Judiciário, que é o poder que, pela Constituição.
tem competência para dirimir esse tipo de conflito, poderá
ir em busca dos 30% que lhe falta.

Se, eventualmente, aquele que foi punido, atingido
por ato discricionário, nesses 20 anos de regime autori
tário que vivemos, que eventualmente sofreu lesão, ainda
que de ordem moral esta, certamente, é de difícil repa
ração, nunca a reparação é plena poderá ir ao Judiciário
e obter, por essa via, através do processo ordinário, o
ressarcimento devido.

Com isso, Sr. Presidente, espero também dar opor
tunidade àqueles que foram punidos através de atos admi
nistrativos. E peço a atenção da Casa: seria essa, por
exemplo, a hipótese de milhares e milhares de pessoas
rererídas aqui pelo Constituinte Ricardo Fiúza, que foram
punidas discricionariamente através de atos administrati
vos. Na medida em que esses atos sejam políticos poderá,
o Poder Judiciário, através de um processo contraditório,
reparar a lesão eventualmente causada.

Acho que esse dispositivo, Srs. Constituintes, encerra
com fecho de ouro, permitam-me o lugar comum, essa
discussão, esse debate em torno dessa sempre momentosa
questão, que é a da anistia. Peço a atenção da Casa e,
mais do que isso, peço o voto dos eminentes Constituintes,
porque isso completa, sem dúvida nenhuma, tudo aquilo
que se votou em matéria de anistia. Através desse dispo
sitivo permite-se que o Poder Judiciário, que universal
mente e o poder que tem competência para dirimir os
conflitos entre cidadãos ou entre os cidadãos e o Estado
tenha a oportunidade de julgar, no caso concreto de even~
tual !esão ocasionada ao cidadão por motivos polítícos
ocorrida nesses 20 anos de regime autoritário através de
um processo ordinário. '

. O SR. CONSTITUINTE RICARDO F!úZA - Sr. Pre
sídente, peço ao nobre Constituinte José Costa que por
gentileza, leia com calma o texto da emenda de V.' Ex.a
porque, como estava fora da ordem, está havendo um
certo tumulto no Plenário; não estamos conseguindo
acompanhar, Sr. Presidente.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Atenderei,
com muita satisfação e prazerosamente, o pedido do emi
nente Constituinte Ricardo Fiúza, e peço a atenção da
Casa porque se trata de matéria de alta relevância.

Fazendo remissão ao Cabral r, diz o dispositivo:

"Aplica-se o disposto no § 4.° do art. 6.0 da
Oonstituição Federal a todos os atos que se tor
naram insuscetíveis de apreciação do Poder Judi
ciário, a partir de 1.0 de abril de de 1984."

Ou seja, através dessa emenda, superam-se efeitos ela
coisa julgada formal e, inclusive, o princípio vedativo da
retroatividade para aqueles que, eventualmente, tenham
sido atingidos por atos discricionários a partir de 64 e que,
,em função de norma inserta em atos institucionais, não
eram passíveis de apreciação pelo Poder Judiciário. Esta
mos, em verdade, dando oportunidade ao Poder Judiciário
de apreciar ou de eventualmente rever todos esses atos,
inclusive aquelas punições que foram cometidas ou pra
ticadas através de atos administrativos.

Peço a aprovação de V. Ex.as

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa
lavra, para encaminhar em sentido contrário, o nobre
Constituinte Aluízio Campos.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, é fora de dúvida que, num
regime democrático, não se pode excluir da apreciação
do Poder Judiciário nenhum ato atentatório ao Direito.
Os atos institucionais, e outros atos do regime autoritá
rio que afetaram os direitos dos cidadãos, tornados insus
cetíveis de apreciação pelo Poder Judiciário, foram quase
todos incluídos na área de uma punição política injusti
ficável, já foram objeto de sucessivas anistias decretadas
anteriormente à elaboração desta Constituição, e agora
completadas pela matéria já aprovada aqui nas Disposi
ções Transitórias. rnicialmnte, concordo integralmente com
o princípio recomendado pelo eminente Constituinte José
Costa, mas acho que, nesta altura, depois de tantos anos
transcorridos e quando talvez todos os injustiçados já
tenham sido beneficiados pela anistia, abrimos oportuni
dade para que um sem-número de projetos, na área do
Judiciário, seja novamente reaberto, inclusive porque, pela
amplitude com que está redigida, a proposição abrange
até aqueles que praticaram crimes que não são caracte
risticamente políticos, como assalto a bancos. crimes de
morte, e outros crimes de maior gravidade, Alguns foram
insuscetíveis doe apreciação pelo regime autoritário. Lon
ge de mim pretender defender aqui o regime autoritário.
Julgo que o objetivo desejado pela proposição, que fun
damentalmente é absolutamente justa, já está atendido
através da concessão da anistia. Por esta razão, acredito
que não devemos incluí-la nas Disposições Transitórias.

o SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Para enca
minhar favoravelmente, o nobre Senador José Ignácio
Ferreira.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNÁiCIO FERREIRA
- Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Constituintes: ao ouvir
o início da exposição feita pelo Constituinte José Costa,
com relacão à emenda de S. Ex.a tive ímpetos de levantar
uma questão de ordem para dizer que ela se chocava com
o texto do art. 7.° das Disposições Transitórias. Mas logo
verifiquei o absoluto descabimento da questão de ordem
que eu iria formular.

Vejo, Sr. Presidente, que a Emenda do Constituinte
José Costa - e por isso achei que deveria encaminhá-la
a favor -, a emenda do Constituinte José Costa se sinto
niza com outro dispositivo, já aprovado, do Projeto Ber-

nardo Cabral, que é o constante do art. 6.°, § 3.0 , e que
diz:

"A lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça de direito."

Poderia parecer aos Srs. Constituintes que este dispo
sitivo, já aprovado, determinaria o descabimento da emen
da que se pretende ver aprovada. Mas não! A emenda
completa, aperfeiçoa, amplifica, elastece o texto do § 3.0
do art. 6.° Porque diz o seguinte:

"Aplica-se o disposto no § 3.° do art. 6.0 da
constituição Federal a todos os atos que se tor-,
naram insuscetíveis de apreciação do Poder Ju
diciário, a partir de 1.0 de abril de 1964."

Deixa claríssimo o que é um princípio, esculpido no
§ 3.0 do art. 6.° Ele esclarece definitivamente. A sua apro
vação permite de algum modo, compensar aqueles que,
esta manhã, saíram daqui indignados, porque não
tiveram aqui o que consideravam um direito reconhecido
por este Plenário. Eles vão ter a oportunidade de bater
às portas do Judiciário, como fazem todos aqueles que
aspiram e efetivamente venham a viver num estado de
direito democrático a sociedade que queremos construir,
a sociedade plúrima, conflituosa, com conflitos legítimos,
desejados, até estimulados. A sociedade que nós queremos,
participativa, solidária, precisa e deve ter um árbitro po
deroso, que há de ser o Poder Judiciário, porta em que
todos possam bater.

Esta oonstítuícãc consagra tal princípio e a aprova
ção desta emenda amplifica em favor dos injustiçados 
e me incluo neste rol - sou um dos felizes resgatados
das injustiças do passado. Fui cassado em 69, arrancado
do meu mandato, retirado do meu cargo no Ministério
Público, ao qual tive acesso por concurso de provas e
títulos. Pois bem: passei a pele em todas as pedras, pisei
todas as urzes, cheguei ao Senado Federal, depois trazido
pelo povo. Muitos, porém, não tiveram esta oportunidade.
Dev,emos dar a eles, com a aprovação desta emenda, jus
tíssima, que amplifica um texto já muito claro do § 3.0 do
art. 5.0 , a oportunidade de baterem às portas do Supremo
Tribunal Federal, às portas do Judiciário. E, assim, aque
les sofridos desta manhã voltarão, pelo menos, a um mí
nimo sorriso. As lágrimas que não brotaram do seu rosto,
mas do seu espírito, certamente, serão, em parte, enxuga
das com a aprovação desta emenda. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obri
gado a V. Ex.a Tem a palavra o nobre Relator.

a SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, o eminente Constituinte José Costa,
afeito às letras jurídicas e também ao exercício profissio
nal da advocacia, apresenta uma emenda que é a consa
gração de que uma Constituição deve ser a fonte das
normas gerais. Partindo deste princípio, sabe-se que uma
norma geral nada mais é do que a fonte da decisão [udí
ciaL a projeto aprovado no seio desta Comissão de Siste
matização, como bem acentuou o eminente Constituinte
José Ignácio Ferreira, que não é senão outro profissional
afeito ao exercício da advocacia e às letras jurídicas,
quando lembra o § 3.0 do art. 5.0 , cujo texto é o seguinte:

"A lei não poderá excluir da apreciação do
Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça a di
reitos."

Para sorte nossa, o Presidente da Comissão de Sis
tematização, Senador Afonso Arinos, é um mestre con
sagrado no campo do Direito Constitucional, e sorte tam
bém porque S. Ex.a preside a sessão desta tarde. Ao pre
sidi-la, depois de ouvir a sustentação oral do autor da
emenda, o ilustre Constituinte José Costa, e do eminente
Constituinte José Ignácio Ferreira, a Relataria, à unani
midade, é pela aprovação da emenda.
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'O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Parecer fa
vorável do ilustre Relator.

Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Oonstítuíntes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Artur
da Távola, Carlos Mosconi, Cristina Tavares, Egídio Fer
reira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Lyra,
Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Fogaça, José Ignácio
Ferreira, José Paulo Bisol, Maurilio Ferreira Lima, Nelson
Carneiro, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Renato Vianna,
sígmarínga Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins,
Aécio Neves, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, João Agri
pino, João Natal, Jorge Hage, José Costa, José Tavares,
José Dutra, Márcio Braga, Michel Temer, Miro Teixeira,
Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Roberto Brant, Vilson
Souza, Ziza Valadares, Afonso Arinos, Carlos Chiarelli,
Christóvam Chiaradia, José Jorge, José Thomaz Nonô,
Sandra Cavalcanti, Simão Sessim, Jofran Frejat, Paes
Landim, Valmir Campelo, José Maurício, Lysâneas Ma
cíel, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joa
quim Bevílacqua, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno,
Aldo Arantes, Roberto Freire, Jamil Haddad e Antonio
Farias. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituintes:
Carlos Sant'Anna, Ibsen Pinheiro, José Geraldo, José Ri
cha, José Ulisses de Oliveira, Manoel Moreira, Nilson Gib
son, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Marcos Lima,
Alceni Guerra, Aloysio Chaves. Francisco Dornelles, Ino
cêncio Oliveira, José Lins, Luís Eduardo, Oscar Corrêa,
Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Anníbal Barcellos, Furtado
Leite, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Antônio Carlos Konder
Leis, Bonifácio de Andrada, Adolfo Oliveira, Siqueira
Campos. ABSTENÇÃO dos Senhores Constituintes: Ar
naldo Prieto, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz
Maia, Virgílio Távora.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 61 Constituintes;
votaram NÃO 27 Constituintes; abstiveram-se de votar 5
Constituintes. Total: 93 votos. O destaque foi aprovado.

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

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra, para uma questão de ordem, o nobre Constituinte
Plínio Arruda Sampaio.

Peço a V. Ex.a que precise bem os fatos que acaba
de me indicar aqui.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
Sr. Presidente, antes da votação dessa emenda que

acaba de ser votada, estava na lista das preferências uma
emenda de autoria do oonstítuínte João Paulo, que tinha
a preferência das lideranças.

Essa emenda foi considerada prejudicada em função
das votações anteriores. Por quê? Por um lapso perfeita
mente justificável; a ressalva que era feita é uma emenda
de vários artigos e parágrafos. E havia sido feita, na
oportunidade devida, a referência de que só valia, para
efeito de votação, o § 4.°, e assim mesmo com a exclusão
da expressão "na forma de lei complementar".

Acontece que essa correção, feita pelo Constituinte,
assinada por S. Ex.a, e com a letra do Assessor Paulo
Affonso, ficou numa folha embaixo, e foi omitida por uma
outra na hora da leitura. Por isso a decisão seria correta,
caso não houvesse a ressalva oportunamente reíta,

Tendo em vista que foi um equívoco meramente
formal, eu requereria a V. Ex.a que a emenda fosse co
locada em votação.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - De fato, o
que o nobre Constituinte acaba de alegar está comprovado
pelo documento; quer dizer, o que deveria ter sido co
locado em votação foi apenas determinada parte da emen
da, a ressalva; e S. Ex.a formula esse pedido no documen
to que aqui está, com a sua assinatura.

Dessa maneira, a emenda foi rejeitada por ser global,
pela parte que não estava 'consignada nem estava incluída
no trecho que interessa a S. Ex.a que seja votado. Como
foi recusada, pelo fato de ter sido apreciada em globo,
com a parte que estava recusada por S. Ex.a, anteriormen
te, e estando aqui a comprovação, e tendo eu grande
respeito pela figura moral do Constituinte Plínio Arruda
Sampaio, dou provimento ao seu pedido, e coloco em
votação a emenda com aquilo que dela consistia quando
foi apresentada e está documentado por escríto.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Muito obrigado a V. Ex.a

Destaque n.o 2202-87 - Emenda n.O 1P
13911-2, do Sr. João Paulo, "que substitui o art. 475
do Projeto de Constituição (art. 6.°, Título IX do
Substitutivo n.? 2)". (507.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o autor da emenda, Constituinte João Paulo.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO PAULO - Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, os atos de anistia dos anos de 1979
e de 1985 não atingiram os trabalhadores de empresas
privadas, e é em razão disso que apresento esta emenda.
É uma emenda aditiva ao texto da anistia, e creio, como
ocorreu no caso da emenda aprovada, do nobre Consti
tuinte José Maria Eymael, que não pode prevalecer a in
transigência, pois a Constituinte não coonestará com essa
intransigência.

São cerca de quatro centenas de trabalhadores de
empresas privadas, pelos dados que me foi possível
conhecer.

A emenda que proponho é esta:
"Ficam igualmente assegurados os benefícios

estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do
setor privado, dirigentes e representantes sin
dicais, quando, por motivos exclusivamente polí
ticos, tenham sido punidos, demitidos ou compeli
dos ao afastamento das atividades remuneradas
que exerciam, bem como aos que foram impedidos
de exercer atividades profissionais em virtude de
pressões ostensivas ou expedientes oficiais si
gilosos."

Entendo que a Constituinte não se poda sobrepor ao
direito, à dignidade e à cidadania plena, que íníustamen
te excluíram a esses que foram punidos.

Dessas quatro centenas de trabalhadores punidos in
justamente, afastados das empresas que trabalhavam,
posso dar o meu testemunho de alguns casos, que na
minha cidade foram cerca de 74: em 1.0 de abril de 1964,
mais ou menos, 150 trabalhadores estavam enrllsírados à
porta da Siderúrgica Belgo-Mineira, todos eles com me
tralhadoras às suas costas. Foram levados à Superinten
dência local da Companhia Siderúrgica Belgo-Míneíra,
onde lhes foi imposta a rescisão coercitiva da seus contra
tos de trabalho. Todos esses trabalhadores, com cerca de
20 anos de trabalho, uns com mais, outros com menos
E aqueles que não se intimidaram com as ameaças que
lhes eram teítas, foram imediatamente presos e levados
a prisões distantes. Os que se curvaram às pressões foram
levados na calada da noite, à Comarca de Rio Piracicaba,
à qual pertencia a cidade de João Monlevade, e lá foi feita
a homologação da rescisão dos contratos doe trabalho pelo
Juiz de Direito, Dr, Murilo Furtado. Como esses homens
foram levados à Oomarea sob escolta policial, a maioria
deles, quando voltava para seus lares, foi obrigada a di-
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vídír com os policiais o pouco que haviam recebido da
empresa.

Ciro este exemplo porque a mesma situação, Q mesmo
constrangímento sofreram os demais trabalhadores da
empresa privada e não existe sequer um caso, até ho] e
registrado, de trabalhador que tenha sido anistiado. A
Justiça do Trabalho sequer teve a altivez de reintegrar um
trabalhador da empresa privada; esses companheiros
recorreram à Justiça do Trabalho, depois de uma senten
ça que lhes foi favorável e que foi prolatada em 1971.
Mas uma turma do Tribunal do Trabalho, presidida pelo
Juiz Ta·rdiê Pereira, disse que o Direito da Revolução não
se escreve. E com base nessa opinião foi revogada a
decisão da Instância de origem.

srs, Constituintes, essa violência, essa desumanidade
não pode prevalecer. Não podemos ficar insensíveis ao
arbítrio cometido contra ess-es companheiros € a demo
eracía que se pretende instaurar neste País, não pode
passar a vigorar sobre os ombros da companheiros penali
zados e não anistiados. Anistia não se nega; um gesto de
solidariedad-e d-esses não pode ser negado por esta Assem
bléia Nacional Constituinte.

Portanto, esta Assembléia Nacional Constituinte não
há de remarcar esses companheiros com o ato de arbítrio
que seja tomado aqui dentro desta Casa, ela não pode
evid-entemente reeditar um aro de exceção e eu espero
que os colegas Constituintes, como fizeram no caso dos
companheiros aviadores, aprovem esta emenda que hora
proponho.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Acabo de ser
informado que o Constituinte Ricardo Fiuza estava
inscrito.

Tem a palavra o Constituinte Ricardo Fiuza.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Sr. Pre
sidente, apenas um esclarecimento. Como se refere a be
nefícios, peço ao Relaror que diga quais são esses bene
fícios e qual a opinião de S. Ex.a, mas o Constituinte plí
nio Arruda Sampaio vai fazer as perguntas.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o Constituinte Plínio Arruda Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO
_ Sr. Presidente e meus caros colegas constituintes, vou
ser bastante rápido, porque temos vários assuntos a dis
cutir.

Chamaria a atenção sobre esta emenda e, para iniciar,
vou lê-la - e lê-la lentamente - porque imagino que
vários colegas dela não tomaram conhecimento.

A emenda se refere apenas a um artigo sobre anistia,
que seria agregado ao texto, do Constituinte Bernado
Cabral. Vou lê-la:

"Ficam Igualmente assegurados os benefícios
estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do
setor privado, dirigentes e representantes sin
dicais, quando, por motivos exclusivamente polí
ticos, tenham sido punidos, demitidos ou compeli
dos ao afastamanto das atividades remuneradas
que exerciam, bem como aos que foram impedidos
de exercer atividades profissionais, em virtude de
pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigi-
losos."

Sr. Presidente e meus caros colegas, direi uma palavra
só em favor desta emenda.

Durante um período do meu exílio, vivi, nos Estados
Unidos, uma das maiores campanhas que lá havia, que era
a dos prisioneiros desconhecidos pelos prisioneiros que
não voltaram, pelos prisioneiros que ficaram perdidos na
batalha.

Nesta batalha política que houve no Brasil e que nós,
agora, estamos terminando, nesta batalha não são apenas
os contingentes conhecidos; centenas e milhares de com
pan~eiros fi~a:r:am perdidos pelas estradas e, por isso, toda
a LeI de Anístía, toda ela é necessariamente uma lei ca
suística. Esta lei visa a atender modestos trabalhadores e
modestos dirigentes sindicais, cujas familias estão hoje em
dificuldades, porque não se enquadram no dispositivo l~gal.
geral, que estabelece a anistia.

Tendo em vista a votação precedente, em que se corri
giu aqui um grave defeito em relação aos pilotos, aos aero
nautas, eu pediria para os trabalhadores, para os dirigen
tes sindicais, para os homens anônimos que também foram
punidos no período discricionário, que eles recebam desta
Casa o corretivo do reconhecimento da democracia. (Mui
to bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra
o Constituinte Ricardo Fiuza.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Constituintes, esse parágrafo que o
nobre Constituinte João Paulo, do PT de Minas Gerais pre
tende inserir vem trazer mais uma dessas grandes confu
sões .ao tema, porque todos nós que apresentamos emendas
precisamo-nos reunir para verificar qual a injustiça e fa
zer o texto para o Plenário. Da forma como está sendo
posto é que não pode, Sr. Presidente.

Vejam bem, a intenção do nobre Constituinte, muito
bem explicada pelo Constituinte Plínio Arruda Sampaio
fica prejudicada, porque diz: "Ficam igualmente assegura~
dos os benefícios estabelecidos neste artigo".

Ora, Sr. Presidente, o artigo se refere ao Substitutivo
1 Se o caput do artigo não passou, não existe repetido no 2,
como é que ele poderia ser remissivo ao caput de um artigo
que não existe? Todavia, se o nobre Constituinte diz que
ele se refere ao correspondente no Substitutivo 2, a emen
da é absolutamente redundante e inócua, porque o art. 6.°
diz: "É concedida anistia a todos". Todos, Sr. Presidente
Então, não há o menor sentido. Há um erro de técnica.
Além de se querer precisar especificamente um caso há
um erro de técnica. Então, teríamos que fazer "N' arÚgos
desses, e reconheço as boas intenções do nobre companhei
ro, mas teríamos que redigir, agora, um artigo desse para
cada categoria, partindo da presunção de que esta catego
ria não se enquadra no todo.

Portanto, Sr. Presidente, a manter o texto do Relató
rio Bernardo Cabral estaremos atendendo à proposta justa
do nobre Constituinte João Paulo. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Com a palavra
o Relator Virgílio Távora.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, a emenda em questão é pertinente ao
§ 3.° do art. 474 do l-P. Ela diz:

"Ficam assegurados igualmente os beneficios
deste artigo aos trabalhadores ... "

Sucede que esta emenda assegura, no caput dos três
parágrafos, inclusive no § 1.0, a reintegração, que aquí já
foi negada. Se, todavia, fizéssemos uma interpretação mais
liberal, mais abrangent e de que justamente esse parágra
fo é para ser colocado no art. 6.° do C-Z e portanto
ignoradas as referências que justamente está fazendo a~
§ 1.0, teriamos então, uma bis in idem, porque justamen
te o art. 6.°, - aliás, já foi percutido aí por um dos nos
aos colegas - concede anistia a todas 'as pessoas que no
período de 18 de setembro de 1946- é bem mais extenso _
até a data da promulgação do Ato Institucional foram
atingidas, em decorrência e etc. etc.

Não vemos como aceitar a emenda. OU é uma redun
dância, ou, então, faz introduzir se entendida num sentido
mais amplo, a figura da reintegração.
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o parecer da Relatoria é contra.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O parecer do
Relator é contrário. Vamos passar à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Artur da Távola, Carlos
Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
José Ignácio Ferreira, José Paulo Bisol, José Ulísses de Oli
veira, Maurílio Ferreira Lima, Nelton Friedrich, Paulo !Ra
mos, Pimenta da Veiga, Renato Vianna, Severo Gomes, Sig
marínga Seixas, Virgildásio de Senna, Antonio Mariz, Cha
gas Rodrigues, João Agripino, João Natal, Jorge Hage, José
Costa, José Tavares, Miro Teixira, Nelson Wedekin, Octá
vio Elísio, Roberto Brant, Vilson Souza, José Dutra, Carlos
Chiarelli, José Santana de Vasconcellos, Jofran Frejat,
Valmir Campelo, Brandão Monteiro, Lysâneas Maciel, Bo
cayuva Cunha. Francisco Rossi, Joaquim Bevilacqua, Ot
tomar Pinto, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno, Aldo
Arantes, Roberto Freire, Jamil Haddad. Votaram NÃO os
seguintes Senhores Constituintes: Carlos Sant'Anna, Cid
Carvalho, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian,
José Geraldo, José Richa, Manoel Moreira, Nilson Gibson,
Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Wilson Martins, Aé
cio Neves, Délio Braz, Marcog Lima, Ziza Valadares, Afon
so Arinos, Aloysio Chavs, Francisco Dornelles, Inocêncio
Oliveira, José Jorge, José Lins, José Thomaz Nonô, LUÍs
Eduardo, Enoc Vieira, Mário Assad, Oscar Corrêa, Paulo
Pimentel, Ricardo Fiúza, Annibal Barcellos, Furtado Leite,
Jonas Pinheiro, José Tinoco, Antônio Carlos Konder Reis,
Gerson Peres, José Luiz Maia, Virgílio Távora, Adolfo Oli
veira, Siqueira Campos e Antonio Farias. ABSTENÇÃO do
Senhor Constituinte Alceni Guerra.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 49 constituintes; vo
taram NÃO 39 constituintes; absteve-se de votar 01 Cons
tituinte. Total: 89 votos. O destaque foi aprovado.

Peço a atenção do Plenário para uma comunicação que
a presidência deseja fazer. A Presidência pede a honrosa
atenção do Plenário para, antes de largar a Presidência
nas mãos do seu honrado companheiro Aluízio Campos, fa
zer uma comunicação. Esta comunicação não é pessoal, se
o fosse não a faria, não trataria de assunto pessoal. Ela
implica em acusações ao Presidente da Comissão de Siste
matização e é com esta responsabilidade, que me foi confe
rida pelo Plenário, que me encontro no dever de dar uma
explicação sobre a matéria que é objeto da acusação de que
o Presidente foi alvo. Não à pessoa do Presidente, se o fos
se ele não responderia. Entretanto, sendo uma acusação
feita ao Presidente da Comissão, espero que esta explicação
seja suficiente para dar conhecimento aos Membros da Co
missão, dos quais Se origina o meu poder de Presidente, e
ao mesmo tempo esclarecer-lhes sobre a matéria.

A dura acusação ao Presidente versou sobre o fato de
ter abandonado o processo mecânico de votação e adotado,
por circunstâncias especiais, um processo de votação no
minal em face da declaração de um honrado companhei
ro, Egídio Ferreira Lima, que declarava que o seu voto ti
nha sido contado mecanicamente em contrário ao fato de
ele ter votado.

Claro que não competia ao Presidente esclarecer isso
sem que essa atuação fosse realmente de esclarecimento. E
a única alternativa que lhe restava era a de apelar para
a votação pessoal. Agredido o Presidente, não a pessoa do
President-e, por um jornalista, recebi, hoje, com grande
honra, essa carta do Constituinte Egídio Ferreira Líme
Pedi-lhe licença para dar conhecimento a V. Ex.as desta
carta, e S. Ex.a concedeu-me. Portanto, vou transmiti-la

ao conhecimento da Casa como Presidente da Comissão,
não como pessoa:

CAMARA DOS DEPUTADOS
"EFL n.o 590/87

Brasília, 16 de novembro de 1987.

Mestre Afonso Arinos:
Permita que externe a minha admiração e o

meu mais profundo agradecimento pela serieda
de e firmeza com que se portou, ontem, no íneí
dente da votação."

Sobre este segundo parágrafo que eu desejo
chamar a atenção:

"Hoj e, eu seria um homem amargurado e,
politicamente, lesado, não tivesse' sido socorrido
pela sua dignidade.

Deus lhe proteja e a sua digna família.
Do admirador penhorado. - Egídio Ferreira

Lima."
Esta, a declaração que eu queria fazer. Muito obri

gado (Palmas)
O Sr. Afonso Arinos, Presidente, deixa a ca

deira da presidência que é ocupada pelo Sr. Aluí
zio Campos, Primeiro-~ice-Presidente.

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem,
antes que o Constituinte Monso ATinos se retire.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavrai V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE LYSANEAS MACIEL - Sr.
Presidente, as expressões usadas pelo Constituinte Egidio
Ferrei:ra Lima são o pensamento quase que unânime da
Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Oampos) - Congra
tulo-me também com a manifestação de V. Ex.a

Destaque n.O 3915-87 Emenda n.O ES-
27421-0, do Sr. Hélio Rosas, "que adita artigo do
Título IX, Capítulo fi Seção n do Substitutivo
n.O 1 (Título IX do Substitutivo n,? 2)". (sos.a
votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em vota
ção o requerimento de destaque do Constituinte· Hélio
Rosas sObre a Emenda n.o S-27421. A emenda não consta
da planilha, mas foi encaminhada por acordo de Lide
ranças.

Em votação a preferência.
Os Srs. Constituintes que aprovam mantenham-se

sentados. (Pausa)

Aprovada.
A emenda é a seguinte, incluindo uma disposição

com o seguinte texto:
"A lei disporá sobre a prevídêneía nas Casas

Legislativas." .

Com 'a palavra o nobre Autor do destaque, para en
caminhá-lo.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, queremos usar apenas, alguns
segundos, a fím de contribuír para a agilização dos tra
balhos.

Esta emenda acrescenta, nas Disposições Transitó
rias, um artigo de apenas uma linha. Foi apresentada
para atender aos apelos de todas as Casas Legislativas
que deseíam que o problema da prevídêncía parlamentar
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seja definido, de vez, com a maior clareza ,e de forma a
não deixar a mínima margem de dúvida sobre ai matéria,
seu interesse social 'e sobre a conveniência da manu
tenção dos institutos.

Como este assunto demanda exaustivos estudos na
complexa área da securidade, exigindo tratamento mi
nucioso que não cabe numa Carta oonstttucíonaí, esta
mos, apenas e simplesmente, através desta emenda, ins
crevendo o princípio e remetendo o díseíplínamento da
matéria para a decisão do legislador ordinário nas res
pectivas Casas Legislativas.

Assim, solicitamos a compreensão do Sr. Rela;tor e
o apoio de todos os integrantes da Comissão de Siste
matização.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Para en
eamínhamento contra, tem a palavra o Constituinte José
Genoíno.

O sn. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sr. Pre
sidente, 8r.1I8 e Srs. Constituintes, estamos aqui angustia
dos para que algumas matérias importantes das Disposi
ções Transitórias sejam debatidas e discutidas. Inclusive
alguns casuísmos que estão aqui dentro, que precisamos
tirar das Disposições Transitórias.

Esta emenda remete para a lei ordinária a previ
dêncta das Casas Legislativas.

Ora, Sr. Presidente, não vamos colocar isso no texto
constitucional; não vamos colocar isso nas Disposições
Transitórias. Isso não é matéria para ser tratada no tex
to constitucional 'como Disposição Transitória.

Essla histOrtta de se ficar permitindo, pelo menos
abrindo a possibilidade, no texto eonstitueíonad, mesmo
nas Disposições Transitórias, de se criar previdência para
as Casas Legislativas não é bom. Esta não é uma 'ati
tude elevada, politicamente, para uma Assembléia Na
cíonal Constituinte.

Esta matéria não deve ser apreciada, não deve me
recer o voto da Assembléia Nacional Constituinte. Esta
mos tratando de outras matérias da maíor importância.
Colocar aqui, pode parecer que nós, Constituintes, esta
mos legislando ou abrindo a possibilidade formal para
permitir uma legislação ordinária em causa própria, em
uma previdência para as Casas Legislativas.

Infelizmente, quando discutimos o Capítulo sobre a
previdências, não pudemos lá suprimir um dispositivo
que permite dinheiro público, arrecadado de toda 'a po
pulação, para as previdências privadas que têm na ex
pressão "sem fins lucrativos". É um absurdo colocar di
nheiro público 'em previdência, como, por exemplo, acon
tece aqui com o !PC, acontece com a Assembléia Legis
lativa, acontece com o Banco do Brasil, com o Banco
Central e uma série de outras instituições.

Temos que ser coerentes e rejeitar esta emenda. Não
vamos perder mais tempo em colocá-la nas Disposições
Transitórias. Por isso, enca:rninho contra e manifesto
minha angústia, para, imediatamente, entrarmos no ar
tigo 14, no artígo 59, no artigo 61, no artigo 48 e nas
emendas aditivas, porque esta Disposição Transitória não
pode parecer aqui como casuísmo para beneficar esse ou
aquele lugar, esse ou aquele grupo.

Vamos, então, rejeitar a emenda ora em discussão.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não há

mais oradores inscritos.
Com a palavra o Constituinte Virgílio Távora, em

nome da Relatoria.
O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,

8rs. Constituintes, constrange-nos aqui sempre 'estar
dando não; vamos examinar a emenda, Primeiro que
tudo, a oportunidade. Admitamos que as Lideranças se

reuniram e, em lugar de matéria importante, pulemos
vários artigos e vamos apreciar a emenda. Fait aecomplí,
não se discute mais o assunto,

Quanto ao mérito se é para ser dada esta f,aculdade
à Câmara, já temos lei nesse sentido, por outro lado a
maioria das Assembléias Legislativas delas já são do
tadas.

Neste ponto, nem sempre estamos em desacordo com
o Constituinte José Genoíno. Não há como fazermos a
inclusão de um dispositivo como este que vai, falemos
claro, desdourar esta Carta em que incisos das Dispo
sições Transitórias nem sempre estão dirigidas no me
lhor sentido da causa pública, corno voemos na aprecia
ção de vários dos artigos que foram aprovados quando
em redações passadas.

Assim, a Relatoria, muito a contragosto, diz não.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Oampos) - Em vota

ção a emenda, com parecer contrárío do Relaltor. (Pausa)

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

José Richa, Manoel Moreira, Raimundo Bezerra, Rodri
gues Palma, Márcio Braga, Michel Temer, Antoniocarlos
Mendes Thame, José Jorge, Luís Eduardo, Mário Assad,
Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Simão
Sessim, Jonas Pinheiro, Francisco Rossi, Gastone Righi,
Ottomar Pinto, Siqueira Campos. Votaram NÃO os se
guintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Artur da
Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos San
t'Anna, Celso Dourado, Cid Carvalho, Cristina Tavares,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernan
do Gasparian, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo
Sabóia. José Freire, José Ignácio Ferreira, José Ulis
ses de Oliveira, Maurício Ferreira Lima, Nelson Carneiro,
Nelson Jobim, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pimenta da
Veiga, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson
Martins, Aécio Neves, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues,
Délio Braz, João Agripino, João Natal, Jorge Hage, José
Costa, José Tavares, Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Ro
berto Brant, Vilson Souza, José Dutra, Alceni Guerra,
Aloysio Chaves, Carlos Chiarelli, Francisco Dornelles, Ino
cêncio Oliv,eira, Jos'é Lins, Enoc Vieira Osvaldo Coelho.
Anníbal Barcellos, Furtado Leite, Jofran Frejat, José Ti
noco, Valmir Campelo, Antônio oarlos Konder Reis, Guer
son Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Tá
vora, José Maurício, Lysâneas Maciel, Luiz Salomão, Plínio
Arruda Sampaio, José Genoíno, Aldo Arantes, Roberto
Freir,e, Jamil Haddad. ABSTENÇÃO dos Benhoses Consti
tuintes: Aluízío Campos, Renato Vianna, Darcy Pozza e
Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 19 Constituintes; vo
taram NAO 66 Constituintes; abstiveram-se de votar 4
Constituintes. Total: 89 votos. O Destaque foi rejeitado.

Destaque n,v 7325-87 - Emenda n.? ES
26907-1, do Sr. Nelson Carneiro, "que adita o art.
4.°. Título X da referida emenda ao art. 9.° do
Título IX do Substitutivo n,v 2". (5J9.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
o requerimento de preferência do Constituinte Nelson
Carneiro, relativo ao Destaque n.? 7325, Emenda n.o
26907-ES.

Os Senhores Constituintes que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)

Aprovado.
A emenda do Constituinte Nelson Carneiro, que modi

fica o art. 9.0 das Disposições Transitórias, diz:
"As Constituições dos Estados adaptar-se-ão

11:0 sistema de governo instituído por esta Consti
tuição, na forma e nos prazos fixados pelas res-



Janeiro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta·feira 27 2321

pectívas Assembléias, que não poderão ser ante
riores ao término do mandato dos atuais governa
dores."

Concedo a palavra ao Constituinte Nelson Carneiro,
para encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, o texto da emenda
completa o quadro "Da Organização do Sistema de Go
verno" e diz respeito à implantação do parlamentarismo
nos Estados.

Assim dispõe o texto:
"As constituições dos Estados adaptar-se-ão

ao sistema de governo instituído por esta Consti
tuição, na forma e nos prazos fixados pelas res
pectivas Assembléias que não poderão ser ante
ríores ao término do mandato dos atuais governa
dores."

Ou seja, o sistema parlamentar, caso seja mantido pelo
Plenário da Constituinte, adaptar-se-á nos Estados, du
rante a presente legislatura, mas a sua vigência só poderá
ocorrer depois de encerrado o atual mandato dos gover
nadores. Assim sendo, os governadores que forem eleitos
em 1990 já terão a vigência do parlamentarismo, mas não
vamos impô-la aos governadores que estão em exercício,
no momento, eleitos pelo sistema presidencialista.

Esta, Srs. Constituintes, em síntese, a emenda que
apresento, que complementa e dá tranqüilidade a todos os
atuais governadores para que trabalhem e não perturbem,
também por sua parte, a organização do parlamentarismo
no plano federal. (Muito bem! Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o Constituinte José Genoíno, para encaminhar
contra.

o SR. CONSTITUINTE JOSli: GENOÍNO - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Constituintes, a Emenda Nelson Car
neiro busca exatamente instituir o parlamentarismo a
nível estadual. Nas Disposições Transitórias diz S. Ex.a
claramente o prazo para as Assembléias Legislativas ajus
tarem, nas suas respectivas Constituições Estaduais, o sis
tema de Governo, isto é, o parlamentarismo a nível es
tadual.

Há aí dois problemas para os quais chamo a atenção
desta Comissão: primeiro, as Assembléias Legislativas vão
fazer uma nova Constituição, Srs. Constituintes, já com
a determinação da Assembléia Nacional Constituinte de
que elas não têm soberania, não têm poder para decidir
sobre sistema de Governo, porque já há uma decisão da
Assembléia Nacional Constituinte em relação a esta ma
téria; será apenas para ajustar o sistema de Governo.
Então, é uma emenda contraditória no sentido político,
porque vai ferir a autonomia das Assembléias Legislativas,
neste aspecto, de deliberarem sobre este assunto.

Outro problema, Sr. Presidente ~ com todo o res
peito aos parlamentaristas - é resolver a implantação do
parlamentarismo no âmbito estadual, numa disposição
transitória, sem deixar claro como vai ser a eleição do
Governador, se será um primeiro-ministro estadual, quais
serão as atribuições?

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Não é
isso. li: exatamente o contrário, nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - COnsti
tuinte Roberto Freire, não Já o contrário, porque a emen
da propõe, impõe, determina uma situação às Assembléias
Legislativas.

Neste sentido, Sr. Presidente, a aprovação desta
emenda representa uma camisa-de-força em relação à
autonomia das Assembléias Legislativas para decidirem
sobre a matéria.

Por isso, Sr. Presidente, peço a rejeição da Emenda
Nels-on Carneiro, porque significa a implantação do par
lamentarismo no âmbito estadual. O que a emenda pre
tende é implantar o sistema parlamentarista em cada
Estado.

Não 'quero, aqui, voltar à discussão sobre esse sistema
de governo no âmbito nacional. Seria de bom senso e
cautela não aprovarmos a Emenda Nelson Carneiro como
Disposição Transitória, pois quer definir a implantação
do parlamentarismo em cada Estado.

Por isso, encaminho contra a Emenda Nelson Car
neiro.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o Constituinte Roberto Freire.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - O
Oonstítuínte José Genoíno - parece-me - leu uma
emenda errada. A argumentação de S. Ex.a não encontra
guarida na emenda do Constituinte Nelson Carneiro,
quando diz exatamente o contrário. Resguarda apenas o
mandato dos atuais governadores e determina que as As
sembléias Legislativas fixem, como bem entenderem, o sis
tema de governo, no âmbito dos Estados, ou seja, é de
alto respeito à autonomia dos Estados e garantia da Fe
deração. S. Ex.a - parece-me -leu a emenda equivoca
da. Não sei onde encontrou a emenda para dizer que era
uma intervenção.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Para enca
minhar a favor, concedo a palavra ao Constituinte José
Fogaça.

O SR. CONSTITUINTE JOSli: FOGAÇA - Sr. Pre
sidente, Srs. Membros da Comissão de Sistematização a
emenda que houvemos por bem defender é de n.O 26907,
de atuoria do Constituinte Nelson Carneiro, que diz:

"As Constituições dos Estados adaptar-se-ão
ao sistema de governo instituído por esta Cons
tituição, na forma e no prazo fixados pelas res
pectivas Assembléias, que não poderão ser ante
riores ao término do mandato dos atuais gover
nadores."

Significa dizer 'que, se as Oonstítuíções estaduais se
adaptarem ao sistema parlamentarista de governo, deverão
resguardar o atual mandato dos governadores eleitos.

A Emenda do nobre Constituinte Nelson Carneiro
parte de uma regra fundamental e, a meu ver, eticamente
inatacável, abraçada por esta Assembléia Nacional Cons
tituinte e por esta Comissão de Sistematização. Há uma
pudor cívíco que conduz os trabalhos desta Comissão.
há um princípio inarredável, eu diria até uma espécie de
pudor cívico que conduz os trabalhos desta Comissão.
Esta Comissão não toca, esta Comissão não fere, esta
Comissão não atinge um milímetro que seja de um
mandato que tenha origem popular. Esta é uma regra
impecável para a Comissão de Sistematização.

Se um presidente de sindicato foi eleito pelo voto
direto popular e democrático, tem o seu mandato assegu
rado. Se um síndico de edifício foi eleito pelo voto direto,
tem o seu mandato assegurado. Se há uma norma que é
exponencial ao comportamento dos Constituintes é a do
mais absoluto e índesmentível respeito aos mandatos de
origem popular.

E pergunto: o mandato dos vereadores foi reduzido?
Não! O mandato dos prefeitos eleitos pelo voto direto foi
reduzido? Não! O mandato dos deputados estaduais elei
tos pelo voto direto foi reduzido? Não! O mandato dos
governadores eleitos pelo voto direto pode ser reduzido?
Não!



2322 Quarta-feira 27 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

Assim também os mandatos dos Deputados e Sena
dores. Esta é regra impecável da Comissão de Sistema
tização. Quem não foi fruto do voto popular, quem não
teve o seu mandato assegurado pela fonte legítima da von
tade do povo, aí, sim, é outro problema para a Comissão
de Sistematização.

No caso dos governadores, Sr. Presidente, Srs. Mem
bros desta Comissão, é absolutamente necessário que esta
Comissão resguarde os seus direitos, até porque são direi
tos dos quais os verdadeiros detentores não são os gover
nadores, não é a pessoa do governador. O detentor final
desse direito, o detentor último desse direito é o povo
dos Estados que os elegeu. Daí por que é absolutamente
imprescindível e necessário um compromisso de coerência
com a postura que vem tendo esta Comissão.

Ontem, votamos pela redução do mandato do único
brasileiro vivo que ainda detém um mandato indireto 
o Presidente da República, porque o governador do Dis
trito Federal já tem a data marcada para sua eleição. Eis
por que, desde ·a Subcomissão do Poder Executivo, da qual
tive a honra de ser o Relator, desde a Comissão da Orga
nização dos Poderes e Sistema de Governo, que teve a
lúcida e competente relatoria do nobre Constituinte Egídio
Ferreira Lima; desde lá, através de longos e criteriosos
estudos, através de um debate democrático amplo e aber
to, tem-se chegado à permanente constatação de que esta
regra, agora assinada pelo Constituinte Nelson Carneiro,
é indispensável ao texto constitucional.

Para encerrar, Sr. Presidente, vem da Subcomissão do
Poder Executivo, da Comissão da Organização dos Pode
res e Sistema de Governo, a assinatura deste notável
homem público que é o Constituinte Nelson Carneiro e
resguarda o direito ao mandato dos governadores no exer
cício pleno até o seu final.

Por isso, apelo aos Membros desta Comissão que vo
tem favoravelmente à Emenda n.O 26907.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a
palavra, para encaminhamento contra, o Constituinte Luiz
Salomão.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMAO - Sr. Pre
sidente, srs. Constituintes, a primeira parte da minha
intervenção é para contestar. a interpretação do nobre
Líder Roberto Freire, que considerou a emenda democrá
tica, no sentido de que deixava para as Assembléias Legis
lativas definir, inclusive, se adotariam o parlamentarismo
a nível estadual ou não.

Relendo a emenda, os Srs. e as Sr.as Constituintes
terão clareza de que esse caráter democrático ine~is~epa
Emenda Nelson Carneiro. Ela manda que as constítuíções
estaduais se adaptem ao sistema parlamentarista, o 9,ue
significa que não há possibilidade de que as As~embleIas

Estaduais adotem outra forma de governo que nao o par
lamentarismo.

Lamento na proposta do nobre Co~stituinte ~els_on
Carneiro, que merece todo o. nosso respeito e admíração,
o caráter casuísta e oportunista desta proposta que VIsa,
sobretudo, preservar os atuais governadores, os seus man
datos em relação à mudança do regime de governo.

Esta questão é fundamental, na medida em que re
presenta uma incoerência com o que estatuiu o art. 2.°
das Disposições Transitórias, que propôs ...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos. Fazendo soar
a campaínha) - Peço a atenção dos Srs. Constituintes
para escutarem a palavra do orador que se encontra na
tribuna.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - O art. 2.°
das Disposições Transitórias votadas ontem, nesta Casa,
estabeleceu a implantação do parlamentarismo j á, a par-

til' de 15 de março de 1988. Não faz sentido, portanto,
que a Constituinte Federal dite aos Constituintes estaduais
como devem proceder em relação ao prazo de implantação
do rparlamentarismo nas suas Unidades Federadas. Isto é
uma intervenção indevida desta Casa em relação às Cons
tituintes Estaduais. Se a idéia do parlamentarismo é boa,
como muitos aqui pregam, que ela viceje, vinge pela força
da sua própria idéia.

É um casuísmo, nobre Constituinte Ricardo Fiúza,
porque não podemos aqui ditar o que deve corresponder
ao interesse dos Representantes dos Estados e, neste sen
tido, a Emenda Nelson Carneiro fere mortalmente a sobe
rania relativa sim, mas a soberania das Assembléias Le
gislativas que se transformarão em Assembléias Consti
tuintes Estaduais.

. . ~ssa incoerência com o art. 2.0 das Disposições Tran
sítórías, se aprovada a Emenda Nelson Carneiro, tornará
o texto da nossa Constituição absolutamente contraditó
rio, e é por isso que encaminho contrariamente à Emenda
Nelson Carneiro, pedindo apoio dos nobres Companheiros.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - SI' Pre
sidente, antes de V. Ex.a conceder a palavra ao R~lator
para que fique claro - pois há uma confusão no Plenári~
em relação ao teor da emenda - gostaria que V. Ex.a
lesse, c}a!arrl;ente a emen?a que está em votação, para que
o Plenário fique esclarecido, devido à confusão criada pelo
nobre Líder Roberto Freire.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) _ Tem a
palavra o no~re Relator, que lerá o art. 9.0 que consta do
texto .do Projeto e a Emenda do ilustre Senador Nelson
Oarneíro.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente
81'S. ~embros da ~omi.ss_ão de Sistematização, o art. 9.~
do TItulo IX - DISposlçoes Transitórias, estabelece:

"As Assembléias Legislativas, com poderes
Constituintes, elaborarão, no prazo de até seis
meses, a Constituição do Estado observados os
princípios desta." ,

Sr. Presidente, V. Ex.a pede que eu leia para o Ple
nário, mas os Srs. Constituintes parecem não estar inte
ressados.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos. Fazendo soar
a campainha) - Está com a palavra S. Ex.a o Relator,
para pronunciar parecer sobre a emenda.

A Mesa solicita aos Srs. Constituintes se comportem
de modo a ouvir, pelo menos a não perturbar que outros
interessados ouçam a palavra do Relator.

Continua com a palavra o nobre Relator, Constituinte
Bernardo Cabral.

O 8R. RELATOR tBernardo Cabral) - Dando se
qüência ao atendimento de V. Ex.a, diz o texto da Emen
da Nelson Carneiro:

"As Constituições dos Estados adaptar-se-ão
ao sistema de governo instituído por esta Cons
tituição, na forma e no prazo fixado pelas res
pectivas Assembléias, que não poderão ser an
terior ao término do mandato dos atuais gover
nadores."

Este é o texto. Se V. Ex.a me permitir, agora farei
a interpretação do que aqui foi dito.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Ficou
claro que é a emenda dos governadores.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
o eminente Constituinte José Genoíno declara que a
Emenda Nelson Carneiro fere a autonomia das Assem
bléias Legislativas. É evidente que S. Ex.a labora num
equívoco; e o Iabora de forma como bem sabe, S. Ex.a
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é um homem que tem conhecimento do que é uma Cons
tituição, do que é a Lei Magna. O Constituinte José Ge
noíno investe contra o Constituinte Nelson Carneiro ape
nas pelo espírito crítico que preside a defesa da sua sus
tentação. Por exemplo, se é a Lei Magna, se é a Lei Maior,
se é a Constituição Federal, há uma decorrência lógica
de que as Constituições Estaduais têm que a ela se adaptar;
este é o primeiro ponto do qual V. Ex.a há de retirar a
palavra autonomia.

Segundo ponto, ainda que não fosse dentro do mais
lídimo princípio constitucional, o eminente Constituinte
Nelson Carneiro tem pautado a sua vida inteira para não
ferir sequer a autonomia de um colega seu, quanto mais
de um Estado que pertence, que integra a Federação.

E S. Ex.a se inquieta e diz: "Como vai ser a eleição?"
Isto foi uma interrogação que S. Ex.a lançou ao plenário.
O eminente Constituinte Roberto Freire resolveu chamar
a atenção de S. Ex.a e o fez com absoluta precisão. Disse
- e disse-o bem - que S. Ex.a tinha lido uma outra
emenda, porque esta, em verdade, não está inquietando
tanto - quanto parece a S. Ex.a - com relação ao pro
blema das eleições, porque o próprio texto constitucional,
nos parágrafos que se seguem ao 1.0 e 2.° deste artigo,
deixa que a Mesa das Assembléias Legislativas cuidem do
assunto. Portanto, aí a autonomia permanece intocada.

Vamos à camisa-de-força que S. Ex.a aduz na sua
sustentação. Quando o .Constituinte Nelson Carneiro cal
cula que não poderão ser anterior ao término do man
dato dos atuais governadores, evidentemente que isto in
comoda, inquieta e eu respeito o ponto de vista de quem
preside a defesa do sistema presidencialista. Não interessa,
porque, nesta hora, respeita-se o mandato dos governa
dores. Daí a conseqüência e a seqüência lógica do emi
nente Senador José Fogaça, que é um dos autores desta
emenda e conforme diz o próprio Senador Nelson oar
neiro n~ sua justificativa, que, aqui, em nenhum instante,
esta Comissão retirou o mandato de quem foi eleito pelo
povo. O Senador Nelson Carneiro deseja - e o faz muito
bem - demonstrar que a Constituição do Estado na
hora que se adaptar à Constituição Federal tem que fazer
esta seqüência dentro do ponto de vista de que não po
derão ser anterior ao término do mandato dos atuais
governadores. O Senador Nelson Carneiro quer não é
fazer a emenda dos governadores, S. Ex.a deseja que a
Constituição do Estado seja adaptada dentro dos prin
cípios da Lei Maior, antes do término do mandato do
atual governador. Se eventualmente isto respeita o man
dato dos governadores é um problema que o Constituinte
Nelson Carneiro não esclareceu, e que passo a esclarecer,
quando o eminente Constituinte Luiz Salomão declara que
no art. 2.° se determina que entre em vigor no dia 15 de
março de 1988. Este é um texto. A ressalva é feita pela
emenda nas Disposições Transitórias. E fez bem o Cons
tituinte Nelson Carneiro em ressalvar, para que não se
diga - e aí S. Ex.a tem razão - que se pretende ímplan
tal' o sistema parlamentarista a toque de caixa ou, como
diz V. Ex.a, camisa-de-força.

Portanto, os argumentos de V. Ex.a se voltam como
se fosse um bumerangue contra V. Ex.a próprio, .cons
tituinte José Genoíno.

Por estas razões, acompanhando os argumentos do
eminente Constituinte Nelson Carneiro, do eminente
Constituinte José Fogaça, a Relatoria vota favorável pela
aprovação da emenda Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Faria uma pergunta ao Relator, que ajudaria a escla
recer a matéria. Estou lendo o art. 9.° das Disposições
Transitórias, que diz:

"As Assembléias Legislativas, com poderes
constituintes, elaborarão, no prazo de até seis

meses, a Constituição do Estado, observados os
princípios desta."

No primeiro substitutivo estava explícito o princípio
do regime. Nesta, não. Entende-se que, nos Estados, Os
poderes constituintes estaduais são suficientes para esco
lher o regime ou terão que escolher uma forma dentro
do regime parlamentarista?

Era esta a informação que eu queria de V. Ex.a, para
poder formar o meu voto.

O SiR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Eminente
Constituinte Plínio Arruda Sampaio é um jurista de cate
goria, não pode fazer uma indagação desta natureza.
S. Ex.a sabe que uma Constituição Estadual tem que se
primar pelo respeito à norma maior, à Lei Maior, que é
a Constituição Federal. É evidente que, se a Constituição
Federal institui o sistema parlamentarista de Governo, as
Constituições Estaduais vão ter que se adequar, dentro do
seu texto, ao sistema parlamentar. S. Ex.a se inquieta ao
indagar se vai ficar ao alvedrio ou ao desejo dos Governos
estaduais. Não é isto. O que se vai é implantar o sistema
parlamentarista a partir do final do mandato dos Gover
nadores, quando se fizer a Constituição Estadual, tudo
dentro do espirito do que deseja o constituinte Nelson Car
neiro.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Pre
sidente, quero dar um esclarecimento ao Relator. Fica
claro que o sistema parlamentarista será implantado nos
governos estaduais a partir do término do atual mandato
dos governadores. É isso que S. Ex.a disse?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Exatamente.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - O Relator

aceitou essa sugestão.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Terminou
V. Ex.a a questão, para que eu a possa responder?

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOUiRENÇO - Então, na
República, na Federação, mutilamos o mandato do Presi
dente da República. Nos governos estaduais, presenvamos o
mandato dos governadores. Dois pesos, duas medi
das! Incoerência, não!

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, há outra questão sobre o assunto.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a já se
pronunciou três vezes sobre a matéria. V. Ex.a há de con
vir que o assunto já está demasiadamente esclarecido. Pas
semos à votação.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, há uma questão não esclarecida, permita-me.

O nobre Relator informou que aquilo que está dispos
to no art. 9.° se refere a um princípio que deverá valer
para todas as Assembléias Legislativas, porque o sistema
parlamentarista de governo passa a ser um princípio. Se
se trata de um principio que deve ser seguido por todas as
Assembléias Legislativas, tem sentido votar uma emenda
que apenas explicita? Logo, essa imposição já está defini
da.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, vamos votar, porque há um nítido sentido de obs
trução.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
esclarecer ao Plenário.

O art. 9.° estabelece o prazo dentro do qual as Assem
bléias Legislativas devam fazer a constituição. A emenda
diz respeito à implantação do sistema nos Estados.

Vai-se realizar a votação.
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(Procede-se à votação)

O SR, CONSTITUINTE (Adolfo Oliveira) - Vou-me
permítír interromper um minuto, menos de um minuto, a
chamada, para transmitir ao Plenário uma notícía que
deve ser do interesse de todos.

O nosso Presidente li"1ysses Guimarães já foi alvo da
intervenção denominada angioplastia, e já está repousan
do agora em seu quarto no INCOR, em São Paulo. (Palmas)

Todos nós fazemos preces pelo pronto restabelecimento
do grande Presidente Ulysses Guimarães.

(Prossegue a votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Artur da
Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Celso Dourado,
Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egidio Ferreira Lima, Fer
nando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Iiy
ra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Calmon, José
Fogaça, José Ignácio Ferreira, José Richa, José Serra, José
Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Maurílio Ferreira Li
ma, Nelson Carneiro, Nelson .Tobim, Paulo Ramos, Pimenta
da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Severo Go
mes, Sigmaringa Seixas, Wilson Martins, Antonio Mariz,
Chagas !Rodrigues, João Natal, Jorge Hage, .Tosé Tavares,
Márcio Braga, Michel Temer, Nelson Wedekín, Octávio
Elísio, Roberto Brant, Ziza Valadares, Aloysio Chaves, An
toniocarlos Mendes Thame, FranciSCO Dornelles, José Jor
ge, José Lins, Mário Assad, Sandra Cavalcanti, Annibal
Barcellos, Simão Sessim, Valmir Campelo, Antônio Carlos
Konder Reis, Gerson Peres, Francisco Rossi, Joaquim Be
vílacqua, Ottomar Pinto, Siqueira Campos, Haroldo Lima,
Roberto Freire, Jamil Haddad, Antonio Farias. Votaram
NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Aluizio Cam
pos, Délio Braz, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, José
Santana de Vasconcellos, Enoc Vieira, Oscar Corrêa, Os
valdo Coelho, Ricardo Fiúza, Furtado Leite, Jonas Pinhei
ro, José Lourenço, José Tinoco, Paes Landim, Darcy Pozza,
José Luiz Maia, Virgílio Távora, José Maurício, Lysâneas
Maciel, Luiz Salomão, Plínio Arruda Sampaio, José Ge
noíno. ABSTENÇAO: Senhores Constituintes Alfredo Cam
pos, Nilson Gibson, Rodrigues Palma, José Costa, Luís
Eduardo, Jofran Frejat, Jarbas Passarinho e Adolfo Olivei
ra.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 63 Constituintes;
votaram NãO 22 Constituintes; abstiveram-se de votar 08
Constituintes. Total 93 votos. O destaque foi aprovado.

Destaque n,? 4924-87, do Sr. Hélio Rosas, com
co-autoria do Sr. José Carlos Grecco, "que supri
me o art. 9.° § 1.° Título IX do Substitutivo n. 0 2".
(510.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - P!lissamos
agora ao requerimento de preferência dos Constituintes
José Carlos Grecco e Hélio !Rosas, referente à supressão do
§ 1. do art. 9.°

Os Srs. Constituintes que o aprovam queiram perma
necer sentados. (Pausa)

Aprovado.

A emenda suprime o § 1.0 do art. 9.° das Disposições
Transitórias.

Pergunto qual dos Srs. Constituintes vai encaminhar,
se o Constituinte José Carlos Grecco ou o Constituinte Hé
lio Rosas.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Falarei eu,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a.
a palavra, para encaminhar.

O SR. CONSTITUINTE HÉLIO ROSAS - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, a emenda que iremos examinar
visa suprimir o § 1.0 do art. 9.°, que tem a seguinte re
dação:

"Dentro de cínco dias da promulgação desta.
Constituição, as Assembléias Legislativas elegerão,
na forma do seu Rigimento Interno, a Mesa que
dirigirá os trabalhos constituintes."

Quer dizer que será eleita uma nova Mesa em cada
uma das Assembléias Legislativas de todos os Estados
da Federação. li: a tal duplícídade de comando e propuse
mos essa emenda supressiva, porque analisamos que é in
conveniente para o interesse público, representará au
mento dos gastos em todas as Assembléias, e gerará pro
blemas. porque, aqui, na Assembléia Nacional Constituin
te, justificava-se uma nova Mesa; assim mesmo, para que
não houvesse conflitos, foi necessário que o Presidente da
Assembléia Na,ciJonal Constituinte fosse o mesmo Pre
sidente da Câmara dos Deputados, exatamente porque a
maioria dos assuntos que têm que ser resolvidos, para a
dinamização dos trabalhos, requerem o perfeito entrosa
mento entre ambos os dirigentes.

Acresce mais um fato: em todas as Assembléias Le
gislativas do Brasil, os trabalhos constituintes já estão
avançadíssimos; existem Assembléias que já fizeram cen
tenas de reuniões, já ouviram centenas de técnicos e já
elaboraram o seu Regimento Interno. Todo esse trabalho
foi executado com o comando dos atuais Presidentes.

Por estas razões, a manutenção deste texto gerará
despesas aos Erários, poderá criar conflitos que dificulta
rão e retardarão os trabalhos das Constituições Estaduais
e virão a prejudicar todo o trabalho executado, numa
atitude louvável de previdência, de cautela, em todas as
Assembléias Legislativas do Brasil.

Esta emenda apresentada tem várias autorias, cerca
de 7 ou 8 autores, e propõe como dissemos, a supressão
do § 1.0, do art. 9.°, justamente para evitar essa dualidade
de comando que será, sem margem de dúvida, lesiva aos
interesses públicos e danosa aos trabalhos constituintes
estaduais.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Para enca
minhar contra, tem a palavra o persistente Constituinte
José Genoíno.

O SR. CONSTITUINTE JOSli: GENOíNO - Sr. Pre
sidente, acabamos de aprovar o parlamentarismo estadual
- no plano federal está claro que o Presidente da Repú
blica vai euídar dos assuntos supremos do Estado, que são
as relações exteriores, o Estado e as Forças Armadas. No
plano estadual, como não há relações exteriores nem há
Forças Armadas, ele vai representar o Estado, vai ser uma
figura decorativa do Estado. Vejam que os parlamentaris
tas, que estão criando um casuísmo estadual para garan
tir os atuais Governadores, que não sofrerão qualquer
ameaça nas Assembléias Legislativas, agora deixam claro
outro casuísmo.

O nobre Constituinte que me antecedeu disse o seguin
te: "O Relator Bernardo Cabral, felizmente, colocou aqui
um dispositivo que diz o seguinte - e chamo a atenção,
porque agora não é um argumento presidencialista, é um
argumento em nome da autonomia das Assembléias Legis
lativas. Espero que o nobre Relator concorde comigo".

Vejam bem:

"§ 1.0 Dentro de cinco dias da promulga
ção desta Constituição, as Assembléias Legislati
vas elegerão, na forma de seu Regimento Interno,
a Mesa que dirigirá os trabalhos constituintes."

Ora, Sr. Presidente, se as Assembléias Legislativas vão
fazer uma nova Constituição estadual, Inclusive decidindo,
a partir de uma ímposíção aqui do sistema de governo,
se elas vão fazer toda uma nova organização do Estado,
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quem vai presidir isso? A emenda propõe que sejam os
atuais mandatários das Assembléias Legislativas. Aí não
dá, srs. Parlamentaristas! Isto é, as atuais Mesas das
Assembléias Legislativas, que já têm o poder nas mãos,
nem esse poder querem perder, quer dizer, as Assembléias
Legislativas vão-se reunir para fazer uma nova Constitui
ção, mas as Mesas são as outras.

É claro, Sr. Presidente, e digo isso porque estou exage
rando no argumento, pois quem está propondo a revoga
ção desse dispositivo são exatamente as atuais Mesas, que
não querem estabelecer uma nova metodologia, uma nova
eleição das Mesas para fazer os trabalhos constituintes.

Sr. Presidente, o texto é coerente. Se as Assembléias
Legíslabívas vão ter o caráter de Assembléia Constituinte
Estadual, elas deverão obrigatoriamente ter uma nova
Mesa, a eleição de uma nova Mesa para dirigir a especi
ficidade, a natureza própria da elaboração das Consti
tuíções Estaduais. A retirada desse dispositivo significa,
em outras palavras, atendermos às pretensões das atuais
Mesas das Assembléias Legislativas, que não querem, de
maneira alguma se submeter a essa possibilidade de
mudança.

Por isso, a emenda do nobr-e Constituinte que quer a
supressão - e chamo a atenção dos Constituintes para
esse risco - significa o rebaixamento do nível que as
Assembléia Legislativas terão para fazer a tarefa maior
que é a nova Constituição. Por isso que elas são Assem
bléias Constituintes. Se elas são Assembléias Constituin
tes Estaduais, terão que eleger novas Mesas, e essa impo
sição tem que ser colocada; se esta Comissão impôs a
essas Assembléias que elas têm de adotar, no prazo de
seis meses, o sistema de governo, é uma incoerência não
colocar aqui que terão que eleger novas Mesas para diri
gir os trabalhos das Constituintes Estaduais para a feitu
ra das Constituições Estaduais.

Assim, mantenho e defendo aqui o texto do Relator
Bernardo Cabral.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Concedo a
palavra ao Constituinte Gerson Per-as, para encaminha
mento a favor.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, até estranho esse entusiasmo do Constituinte José
Genoíno de falar em soberania. É justamente suprimindo
o texto que damos soberania às Assembléias Legislativas
dos E-stados. Conservando o que está no texto, impomos
regras indevidas à independência, à autonomia e à so
berania do Poder Legislativo Estadual. Quem deve dizer
que vai escolher a sua própria Mesa são as Assembléias
Legislativas. Se elas acharem conveniente fazer duas
Mesas, que o façam. Se não acharem, que conservem a
mesma Mesa.

Esse dispositivo simplesmente atinge a soberania das
Assembléias Legislativas, embora eu acredite não tenha
sido esta a intenção do nobre Relator, que, ao aqui es
crever estas normas, quis compatibilizar este parágrafo
com a regra que está escrita no próprio texto do art. 9.°.
Mas com a introducão da Emenda Nelson Carneiro esse
dispositivo não tem ~razão de ser.

Portanto, com .estas poucas palavras, para justamente
contestar os absurdos dos argumentos aqui colocados pelo
eminente Constituinte José Genoíno, peço aos Colegas
aprovem a' emenda supressíva, porque, assim, estaremos
restabelecendo a soberania e a autonomia do Poder Legís
lativo Estadual. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Tem a pala
vra, para encaminhar contra, o Constituinte Luiz Salomão.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALoMÃO - Sr. Presi
dente e S1's. Constituintes, pode parecer uma incongruência
que, discordando do processo pelo qual se farão as Consti-

tuíções Estaduais, eu venha aqui defender o texto. Na
verdade, dos males o menor.

A rigor, o que deveriamos ter, nas Constituições dos
Estados, seria a eleição de Constituintes Estaduais exclusi
vos, para não se reproduzírem os mesmos vícios, as mesmas
dificuldades que tivemos aqui, em nosso trabalho, por ser
mos um Congresso Constituinte.

Não obstante essa ressalva inicial, é importante ter em
conta que a inspiração dessa emenda supressiva é, na ver
dade, uma tentativa prorrogacíonísta das atuais Mesas das
Assembléias Legislativas.

Há que se ter em conta que o mandato atual das Mesas
das Assembléias Estaduais se extinguirá ao final do próxi
mo ano, e ninguém pode prever o tempo de duração da ela
boração das Constituições Estaduais.

De modo que é essencial preservar o texto, o § 1,0 do
art. 9.°, a fim de que os Constituintes Estaduais elejam
uma Mesa nova e, se desejarem, reconduzam a atual
Mesa 'Para presidir os trabalhos constituintes.

É evidente que os atuais Membros das Mesas legislati
vas são resultado de composições políticas que decorreram
da eleição; são comrosíeão de forças que existiam no inicio
da atual legislatura. e que, evidentemente, não são mais
aqueles que devem iJ! resídír 'a elaooracão da Mesa, a monta
gem da Mesa da nolra Assembléia Constituinte Estadual.

Por isso, Sr. pre/sidente e Srs. Constituintes, é indispen
sável, por uma queutâo de moralidade, manter-se o dispo
sitivo do § 1.0, a fi~l de evitar que as atuais Mesas prorro
guem os seus mand atos e se cristalizem no poder, na elabo
ração da nova Ca:rl~a Constitucional dos Estados.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Tem a pala
vra o Constituinte José Fogaça, que falará em nome da
Relatoria.

o SiR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, Srs.
Membros da Comissão de Sistematização, o Relator Ber
nardo Cabral entende que a supressão do § 1.0 do art. 9.°
não impede que aquilo que o § 1.0 prescreve venha a ser
realizado, ou seja, a não existência dessa regra constitu
cional não impede que as Assembléias Legislativas, no pra
zo de cinco dias, se reúnam para eleger as suas respectivas
Mesas da Assembléia Nacional Constituinte, ou seja, no
limite que lhes é próprio, as Assembléias Legislativas exer
cerão a sua autonomia, aquilo que, para esta Assembléia
Nacional Constituinte, traduzimos com o termos soberania,
ou seja, nada impede que, no ato da instalação das Assem
bléias Estaduais Constituintes, a maioria soberana do Ple
nário dessas Constituintes Estaduais resolva eleger Mesas
próprias, da mesma forma que o fez a Assembléia Nacio
nal Constituinte.

O que estranhamos é que o argumento utilizado pelos
nobres Constituintes Luiz Salomão e José Genoíno, para
tentar derrubar a Emenda Nelson Carneiro, foi o de res
peitar os Estados e o argumento da absoluta não inter
venção dos Estados. Aquele foi o argumento usado para
tentar derrubar a Emenda Nelson Carneiro. Agora, valem
se do argumento intervencionista para que 'a Constituinte
determine que as Assembléias: Constituintes Estaduais ele
jam em determinado prazo, as suas Mesas respectivas. O
que se depreende dessa argumentação é que os nobres e
preclaros Parlamentares não tinham razão nem da iprimei
ra nem da segunda vez, ou seaí, nem ,a Emenda Nelson
Carneiro feria a autonomía dos Estados tampouco essa
emenda supressíva retira ou impede que os Estados exer
çam 'essa autonomia. Bastará que as Constituintes Esta
duais, no exercício pleno da sua autonomia, no ato de
instalação, elejam as suas Mesas respestívas diferenciadas
das Mesas das Assembléias Legíslatívas.

Portanto, na verdade, a emenda supressiva não fere
essas autonomias. e o Relator Bernardo Cabral entende
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que, com a aprovação da Emenda Nelson Carneiro, criou
se uma situação nova. Diante desta situação nova, eviden
temente, a postura da Relatoria é pelo acolhimento da
emenda supressiva.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em vo
tação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM Os seguintes Senhores Constituintes:
Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aluízio Campos, Artur da
Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Cristina Tavares,
Egídio Ferreira Lima. Fernando Lyra, Francisco Pinto,
Ibsen Pinheiro, José Fogaça, José :F1reire, José Richa, Ma
noel Moreira, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nilson Gib
son, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra,
Rodrigues Palma, Severo Gomes, Virgildásio de Senna, Wil
son Martins, Aécio Neves, Antonio Mariz, Chagas Rodri
gues, Délio Braz, João Agripino, João Natal, Jorge Hage,
José Tavares, Mál1Cio Braga, Michel 'I1emer, Octávio Elísio,
Vicente Bogo, Vilson Souza, Ziza Valadares, José Dutra,
Aloysio Chaves, Antoniocarlos Mendes Thame e Arnaldo
Prieto, Carlos Chiarelli, Christóvam Ohíaradía, Fr,ancísco
Benjamim, Inocêncio Oliveira, José Lins, José Santana de
\T>asconcellos, Enoc Vieira, Mário Assad, Oscar Corrêa, Os
valdo Coelho, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Annibal
Barcellos, Simão Sessim, Valmir Campelo, Darcy Pozza,
Gerson Peres, José Luiz Maia, Virgilio Távora, Adylson
Motta, Francisco Rossi, Joaquim Bevilacqua, Sólon Borges
dos Reis, Antonio Farias e Beth Azize. Votaram NAO os
seguintes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir
Andrade, Fernando Bezerra Coelho, Haroldo Sabbóia,
Nelton Friedrich, Sigmaringa Seixas, Nelson Wedekin, Ul
durico Pinto, Francisco Dornelles, Luís Eduardo, Ricardo
Fiúza, Furtado Leite, José Lourenço, José Tinoco, Antônio
carlos Konder Reis, José Maurício, Bocayuva Cunha, Luiz
Salomão, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno, Adolfo
Oliveira, Roberto Balestra, Aldo Arantes e Roberto Freire.
ABSTENÇAO do Senhor Constituinte Marcos Lima.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 68 Constituintes;
votarão NÃO 24 Constituintes; ABSTEVE-SE de votar 1
Constituinte. Total: 93 votos. O Destaque foi aprovado.

Destaque n.v 004740-87 - Emenda n.o ES
21608-2, do Sr. Antônio <Britto, "que dá nova reda
ção ao parágrafo único do art. 4.° das Disposições
Transitórias do Substitutivo n.O 1 (art. 9.°, § 2.°
- Título IX do Substitutivo n.o 2)".

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Oampos) - Passamos
agora, ao Destaque 4740, referente à Emenda n.o 21608, do
Deputado Antônio Brito.

O Constituinte Antônío Britto indica o Constituinte
Pimenta da Veiga par,a encamínhar a favor. A Emenda é
a S-21608, que estabel'6ce prazo de três meses para as Câ
maras Municipais votarem as Leis Orgânicas dos Municí
pios. Da emenda inicialmente apresentada S. Ex.a exclui
a expressão "mediante a aprovação por maioria absoluta"
e tira o crítérío de votação, deixando a cargo da Oâmaea
Municipal. O texto é o seguinte:

"As Câmaras Municipais 'terão prazo de três
meses, a partir de 1.0 de janeiro de 1989, para
aprovação das Leis orgânicas Municipais em dois
turnos de discussão e votação."

Tem a palavra o Constituinte Pimenta da Vieiga, para
encaminhamento a favor.

O SR. PIMENTA DA VEIGA - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, a emenda do Constituinte Antônio Britto
propõe uma modificação no art. 9.° do texto do Substitu
tivo lI.

Diz o art. 9.°:

"Promulgada a Constituição do Estado, cabe
rã à Câmara Municipal, no segundo semestre de
1989, votar a Lei Orgânica respectiva, em dois tur
nos de discussão 'e votação, respeitado o disposto
nesta Constituição e na Constituição Estadual"

Ocorre que no segundo semestre do ano que vem es
taremos em pleno período eleitoral, renovando exatamen
te as Câmaras Municipais. Além do mais, no ano que vem,
nesta época, teremos também, já agora, a própria eleição
presidencial. Acresce-se a essas inconveniências o fato de
que a Câmara, que estaria votando essa Lei Orgânica, se
ria aquela em fim de mandato, nos últimos dias de seu
mandato.

Por isso, o Constituinte Antônio Britto propõe modi
ficar-se esta redação para:

"As Câmaras Municipais terão prazo de três
meses, a partir de 1.0 de janeiro de 1989, para
aprovação das Leis orgânicas Municipads em dois
turnos de discussão e votação, respeitado o dis
posto nesta Constituição e na Constituição Es
taduaL"

Ora, o que se pretende, então, é que apenas a Câma
ra eleita no ano que vem, e já a partir do primeiro dia
de sua posse, que se dará em 1.0 de janeiro, esteja auto
rizada a realizar esta adaptação.

Parece-nos uma emenda inteiramente procedente e
que eorríge uma questão importante, apesar de ser apenas
reterente às datas.

Por isso, insistimos' na aprovação desta proposta.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não há ins

crição para falar 'contrariamente.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - 'I1em V. Ex.a

a palavra.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, tenho uma dúvida e gostaria de tirá-la, para dar
o meu voto.

Justamente pela Emenda Nelson Carneiro resguarda
mos os mandatos dos governadores efeitos. A eleição de
prefeitos é para o ano. Pergunto: os mandatos dos prefei
tos eleitos serão resguardados ou vão logo ajustar-se ao
parlamentarismo no município?

Fico nesta dúvida, porque a emenda diz "mediante 8i
aprovação por maioria absoluta, respeitado o dísposto nes
ta Constituição e na Constituição Estadual".

Ora, a Constituição Federal e Estadual adotam o sis
tema parlamentar de governo, mas a emenda Nelson car
neiro o resguarda até ao término do mandato do gover
nador.

Os preteltos serão eleitos, agora, em 1988, e tomarão
posse em 1989. Os munícípíos vão introduzir o sistema
parlamentar de governo antes dos Estados?

Esta, a pergunta que faço ao Relator. Porque, aí, isso
não poderá ocorrer. Introduzir o parlamentarismo no mu
nicípio antes de introduzi-lo nos Estados?

Gostaria que o eminente Oolega e brilhante Relator
nos desse um esclarecimento para esta indagação.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Encareço ao
Relator que esclareça a dúvida do Constituinte Gerson
Peres como preliminar do seu parecer,

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMÃO - Sr. Presi
dente, peço a palavra :para acrescentar urna questão.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não há mais
oportunidade para questão de ordem sobre a matéria.
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o SR. CONS~ITUINTE LUIZ SALOMAo - Eu a pedi
antes. O nobre Relator podería conceder-me a oportuni
dade de esclarecer.

O SR. PRESIDE~E (Aluízio Campos) - Estamos
prestes a tennínae o prazo de encerramento da sessão, Se
ria melhor ouvirmos o Relator e, após, iniciarmos a vota
ção. En,careço a V. Ex.a essa colaboração.

O SR. CONS~ITUINTE LUIZ SALoMAo - Obrigado
a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE PIMENTA DA VEIGA - Sr.
Presidente, iPeço a palavra para uma questão de ordem,

Verifico, agora, que a 'emenda de autoria do Consti
tuinte Antônio Britto, que, em princípio, viria corrigir
uma ímperfeíçâo do texto, e segundo o texto e a inter
pretação do Constituinte Antônio Britto, a OâJmara que
estaria procedendo a esta tarefa, seria a atual, nos últi
mos dias do seu mandato e, coincidentemente, com a elei
ção municipa:l, conforme encaminhei da tribuna, verifico
que não é isso, porque a previsão do texto é de que seja
em 89, quando não haverá eleíção.

Portanto, diante disso, me parece que 'a emenda não
tem 'cabimento e a retiramos'.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Oampos) - Retirada a
'emenda pelo Constituinte Pimenta da Veiga.

O destaque subseqüente é o da Oonstituinte Raquel
Cândido.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, iPe}a ordem,

Ainda não estou satisfeito, porque foi retirada a emen
da. Agora, vou para o texto, vou ao Relator. Fica a mesma
dúvida:

"Promulgada a Constituição do Estado, cabe
rá à Câmara Municipal, no segundo semestre de
1989, votar a Lei Orgânica respectiva em dois tur
nos, de discussão e votação, respeitado o disposto
nesta Oonstituíção ,e na oonstituição EstaduaL"

Aí a minha índagação ao Relator: vamos introduzir
o parlamentarismo, no caso de a Assembléia Nacional
Constituinte adotá-lo, primeiro nos municipios e depois'
nos Estados, uma ves que a Emenda Nelson Carneiro res
guarda o mandato dos a:tuais governadores até o término
dos seus mandatos?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A questão
de V. Ex.a está superada. A emenda foi retirada, perma
nece o texto, que só pode ser modificado a nível de Ple
nário.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMAO - Sr. Pr>esi
dente, é o texto. Sr. Presidente, por favor peço a sua aten
ção ...

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A matéría
sobre o art. 9.0, § 2.°, está superada.

O SR. CONSTITUINTE LUIZ SALOMãO - Não é a
emenda, Sr. Presidente. É o próprio texto que gerou essa
parafernália, em face da Emenda Nelson Carneiro.

Sr. Presidente, a Emenda Nelson Carneiro introduziu
a protelação do sistema de GoV'erno ao nível dos Esta>dos
para após 1990. De modo que, estamos diante de uma pa
rafernália: vamos ter parlamentarismo ao nível da União,
parlamentarismo - [Jelo texto - ao nível municipal sem
ter a definição 'estadual, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Comis
são está deliberando sobre emendas ao texto. .rá que a
emenda foi retirada, não há matéria ai díscutãr sobre o
texto. V. Ex.a poderá emendar a nível de plenárío. (Pausa)

Temos um requerímento, agora, de preferência, da
nobre Constituinte Raquel Cândido.

o SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, só um instante não me' tire, não me prive da alegria
de dar uma resposta ao eminente ...

Destaque n.O 4810-87 - Emenda n,? ES
22677-1, da Sra. Raquel Cândido, "que adita arti
go ao Título X do> Substitutivo n.? 1 (art. 10 do
Título IX do> Substitutivo n.o 2)". (51l.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio oampos) - Há uma
emenda da Constituinte Raquel Cândido que foi apresen
tada para ser íntroduzída na: planilha, [Jor acordo de Li
deranças. O requerimento é assinado pelas Lideranças
partidárias, preferência para o Destaque n.D 4.810, refe
rente à Emenda n.O 22.677, proposta que introduz, nas Dis
posições Transitórias, um prazo para a votação do Códi
go de Defesa do Consumidor.

Os Srs. Constituintes que aprovam a p-referência per
maneçam sentados. (Pausa)

Aprovada a preferência.
O SR. CONSTITUINTE PIME~A DA VEIGA - Sr.

Presidente, qual é a emenda que está em votação?
O SR. PRESID~ (Aluízio Campos) - A matéria

não consta da planilha, foi apresentada por acordo de Li
derança e o requerimento de preferência é 'assinado pelas
Lideranças. Se alguma Liderança não participar do acor
do, ele não poderá ser votado,

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - er. Pre
sidente, peço a palavra para: uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra V. Ex.a para uma questão de 'Ordem.

O SR. CONST~ NILSON GIBSON - Sr. Pre
sidente, faltam apenas 10 minutos para encerrar a reu
nião. Vamos ter uma sessão da Assembléia Nacional Cons
tituinte às 20 horas 'e 30 minutos.· Peticionaria V. Ex.a
bom senso presídíndo os trabalhos, porque não vai haver
tempo para votar esta emenda, são 5 minutos para cada
um encaminhar a votação, mais o Relator para dar o pa
recer, mais a votação. Então, peticionaria a V. Ex.a que
suspendesse os trabalhos, para que tivéssemos condições
de retornar à Sessão Plenária da Assembléia Nacional
Oonstdtuínte.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Lamento in
formar a V. Ex.a que não há precedente de encerrarmos
a sessão antes da hora, e a sessão deveria terminar às 20
horas 'e 30 minutos. Vamos votar mais um destaque.
(Pausa)

concedo a palavra: à nobre Constituinte Raquel Cân
dido para encaminhamento do seu destaque. Peço a S. Ex.a
seja breve.

A SRA. CONSTITUINTE RAQUEL CANDIDO ~ Sr.
Presídenbe, Srs. Constituintes, em que pese, e lamento que
haj a tido o acordo das Lideranças e haj>a relutância por
interesse pessoal de determinado Deputado de Minas Ge
rais, que tem questões pessoais com esta Parlamentar, que
tenta derrubar um acordo que se faz necessário, dentro
dos princípios constitucionais, assegurado nos Direitos e
Liberdades Fundamentais, no art. 5.°, no inciso XXXVII,
ainda no Capítulo da: Organízação do Estado, no art. 23,
inciso VIII; no Caipí:tulodo Ministério Público, art. 51, in
ciso III e, ainda, na Ordem Econômica - no art. 191, in
ciso V, faz-se necessário - ,e isso já foi motivo de muitas
[Jolêmicas - a criação do Código de Defesa do Consu
midor.

Não é possível que a Assembléia Nacional Constituinte
tenha aberto preceitos constitucionais 'e, apenas por ques
tões ideológicas' de quem quer ser pai de um filho que' não
gerou, tente bloquear um acordo de Lideranças, quando
um Constituinte tem a sua preferência aqui.
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Sr. presidente, não assomo a esta tribuna para descer
a esses detalhes'. Assomo, única e exclusívaanente, para
pedir aos nobres Companheiros a regulamentação de '11m
Código, para que se faça a instrumentalização da defesa
do consumidor, não apenas com material de consumo, mas
com prestação de serviços.

Conclamo os Companheiros também, por se tratar de
direitos coletivos e, conseqüentemente, direitos que ainda
nunca tãnham sido prestigiados nas nossas Constituições,
para que possamos fazer justiça; aos vários Prooons e, es
pecialmente, a um novo texto que se abre 'ao Ministério
Público, para que a sunao, que está falida 'através do pro
cesso histórico que conhecemos, todos os eonsumídores
poseam, através do Código de Defesa do Consumidor, te
rem o seu direito gacantído.

Agradeço às lideranças e deixo aquí o meu repúdío,
No decorrer dos debates, darei nomes a esses que tentam
ser pais de crianças que não geraram, em detrimento da
sociedade brasileira, :por uma única razão: pelo egoísmc,
pela individualidade.

Neste momento, faço uma ressalva, dizendo que esta
emenda deu entrada aqui, pela primeira vez, pelo Cons
tituinte SlllmiT Achôa, e deve S. Ex.a, sim, ter toda a ho
menagem, pois apenas üvemos o cuidado de pedir o des
taque, para que se fizesse constar nas Disposiçffes Transi
tórias.

o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não há ins
crições contrárias, apenas a favor. Assim, faço um 3I;pelo
aos Constituintes Mario Assad e Abigail Feitosa para can
celarem as inscrições, 8J fim de que ipOssàmos passar íme
díatamente à votação. (Pausa)

Atendido o 'apelo, concedo a palavra. ao eminente Re
lator, para um rápido pronunciamento sobre a emenda.

O SR. RELATOR (Bernardo Oabral) - Estou de acor
do com a 'emenda, pela aprovação. Mais rápido do que isto
não é possível.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio oampos) - O Consti
tuinte Mário Assad deseja fazer um rápido pronuneía
enento a favor.

O SR. CONSTITUINTE MARIO ASSAD - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, vou usar da palavra rapídamen
te, em homenagem aos srs, Constituintes.

Realmente esta matéria é de vítaã ímportâneía por
que, na verdade, vive o País um momento crucial de sua
História, com uma inflação galopante atingindo, na rea
Iídade, a economía de todas ~ famílías e, fundamental
mente, daquelas menos ravorecídas.

A criação, por conseguinte, de um Código do consu
cnídor virá, por certo, aplainar certas dificuldades, traçar
novas e modernas diretrizes no que diz respeíto ao consu
midor e no que diz respeito, fundamentalmente, à polí
tica de preços do Governo.

Não há como se dizer que não compete, que não cabe
nas Disposições Transitórias a aplicação de disposi!tivos
como este, porque Rui Barbosa já o disse certa vez que,
quando se tem dúvida em matéria constitucional de diri
mir processos ou assuntos que dizem respeito principal
mente à comunidade, a forma jurídica, a forma funda
mentalmente constitucional de se dirimir essas dúvidas'
é geralmente lançar-se para as Dísposíções Transitórias
matérias relevantes, matérias fundamentais.

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Constituintes, na hora
fundamental de crise eeonômíca e de dificuldade finan
ceira para todas as camadas sociais do Pais, é fundamen
tal- fundamental mesmo - que este Código seja elabo
rado e tenha realmente condições o poder público de ela
borá-lo.

Gom estas palavras e atendendo ao apelo do Consti
tuinte Jos§ Genoíno, e às calorosas palmas de V. Ex.as, en-

cerro as minhas palavras, solicitando a aprovação desta
emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
a emenda, com o parecer favorável do Relator.

(Procede-se à votação)

votaram sm os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Aluizio
Campos, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Celso Dourado,
Cristina Tavares, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Ly
ra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Calmon, José
Freire, José Ignácio Ferreira, José Richa, Manoel Moreira,
Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo
Ramos, Raimundo Bezerra, Rodrigues Palma, Sigmaringa
Seixas, Wilson Martins, Aécio Neves, Antonio Mariz, Cha
gas Rodrigues, Daso Coimbra, João Agripino, Jorge Hage,
José Maranhão, Márcio Braga, Nelson Wedekin, Octávio
Elísio, Roberto Brand, Vicente Bogo, Vilson Souza, Ziza
Valadares, José Dutra, Alceni ouerra, Antõníoearlos Men
des Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Francisco
Dornelles, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, José Lins,
José Santana de Vasconcellos, Luís Edual'do, Enoc Vieira,
Mário Assad, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel Sandra Caval
canti, Anníbal Barcellos, Simão Sessim, Furtado Leite,
Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José Tinoco, Antonio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, José Luiz Maia,
Virgílio Távora, Adylson Motta, José Maurício, Lysâneas
Maciel, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joa
quim Bevilacqua, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno,
Adolfo Oliveira, Roberto Balestra, Aldo Arantes, Roberto
Freire e Beth Azize. Votaram NÃO os seguintes Senhores
Constituintes: Artur da Távola, Cid Carvalho, Egídio Fer
reira Lima, Jos/ Ulisses de Oliveira, Nelson Jobim, Pimen
ta da Veiga, José Tavares e Marcos Lima.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar ° resultado: votaram SIM 80 Constituintes; vo
taram NÃO 8 Constituintes. Total: 88 votos. O Destaque
foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Encareço a
atenção dos Srs. Constituintes.

Redação Final do Título vm do Projeto de
Constituição, do Sr. Bernardo Cabral. (512.a vo
tação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Votaremos
agora a Redação Final do Título VIII - Da Ordem Social.

Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Bernar
do Cabral, Celso Dourado, Cid Carvalho, Cristina Tavares,
Fernando Bezerra Coelho, Haroldo Sabóia, José Fogaça,
José Freire, José Ignáeío Ferreira, José /Richa, José UlísSes
de Oliveira, Manoel Moreira, Nelson Jobim, Nelton Frie
drich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Rai
mundo Bezerra, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas,
Wilson Martins, Aécio Neves, Antonio Mariz, Chagas Rodri
gues, Daso Coimbra, João Agripino, Jorge Hage, José Ma
ranhão, José Tavares, José Dutra, Márcio Braga, Marcos
Lima, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Roberto Brandt,
Vilson Souza, Ziza Valadares, Carlos Chiarelli, Inocêncio
Oliveira, José Lins, José Santana de Vasconcellos, Luís
Eduardo, Enoc Vieira, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, San
dra Cavalcanti, Annibal Barcellos, Simão Sessim, Jonas
Pinheiro, José Tinoco, Antônio Carlos Konder Reis, Ger
son Peres, Bonifário de Andrada, José Mauricio, Bocayuva
Cunha, Luiz Salomão, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joa
quim Bevilacqua, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno,
Adolfo Oliveira, Roberto Balestra, Aldo Arantes, Roberto



Janeiro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 2329

Freir~ e Beth Azize. ABSTENÇÃO: Senhor Constituinte
Adylson Motta.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 69 Constituintes;
absteve-se de votar 1 Constituinte. Total: 70 votos. A Re
dação Final Título VIII foi aprovada.

O SIR. CONSTITUINTE INOCl!:NCIO OLIVEffiA - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra o Constituinte Inocêncio Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE INOC:/!:NCIO OLIVEffiA - Sr.
Presidente, fomos procurados pelos Líderes dos outros Par
tidos com assento nesta Assembléia Nacional Constituinte
para mudar a ordem dos destaques às Emendas existentes
nesta planilha.

Em nome da Liderança do PFL, devemos dizer que não
aceitamos qualquer inversão da pauta; qualquer coisa neste
sentido, Sr. Presidente, terá o nosso grande protesto e ire
mos às últimas conseqüências para que o Regimento In
terno desta Assembléia seja rigorosamente cumprido.

Era esta a minha questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Registrada
a informação de V. Ex.a, enviaremos à Mesa, para que
esta delibere a respeito.

m - SUSPENSÃO DA REUNIAO

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presídência
vai suspender os trabalhos, convocando os Senhores COnsti
tuintes para a continuação da presente reunião, amanhã,
dia 17-11-87, às 9:00 horas.

Está suspensa a reunião.
(Suspende-se a reunião às 20 horas e 15 mí

nutos.)

EM 17 DE NOVEMBRO DE 1987 (1)

Presidência dos Srs.: Fernando Henrique Cardoso,
Quarto-Vice-Presidente;

I - iREABEBTURA DA RAEUNJiAO

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Havendo número regimental, declaro reaberta a reunião.

II - EXPEDmNTE
OFíCIOS

Do Senhor Líder do PDrr:

Ofício n.? 201-87

Brasília, 17 de novembro de 1987

A Sua Excelência o Senhor
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte
Nesta

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o
Constituinte Luiz Salomão para substituir o Constituinte
Brandão Monteiro, como membro efetivo da Comissão de
Sistematização, no dia 17-11-87.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de con
sideração e apreço. - COnstituinte Brandão Monteiro,
Líder do PDT.

"Ofício n.> 200/87

Brasilia, 17 de novembro de 1987

A Sua Excelência o Senhor
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Oonstítuínte
Niesta

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o

COnstituinte Floriceno Paixão para substítuír o Consti
tuinte Luis 'Salomão, como membro suplente da Comissão
de Sistematização.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de
constderação oe apreço. - Constituinte Brandão Monteiro,
Lmer do PDT."

In - ORDEM DO DIA

VOTAÇAO DO PROJETO DE CONSTITUIÇAO
TíTULO IX (continuação)

Destaque n.o 4676-87 - Emenda n.o ES
32002-5, do SI". Nelson Jobim do Título X "que mo
difica o ari. 11 inciso n do Substitutivo n.o I (art.
lia inciso n do Título IX do Substitutivo n.O 2)".
(513.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
SQlbre a mesa pedido doe <preféÍência para a votação do
Destaque n.a 4676, de autoria do Constituinte Noelson Jo
bim, que recai sobre a Emenda n.o 32002.

Em votação. (Pausa)

Aprovada a preferência.

Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao
Constituinte Nemon Jobim.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi
dente, Srs. constituintes, essa emenda - e chamo a aten
ção do Sr. Relator iPara isto - visa a corrigir um equívoco
no projeto, no 'que diz respeito às Disposições Transitórias.
O texto que aprovamos em relação ao Superior Tribunal
de Justiça - art, 123 - estabelece que 'este' órgão será
'composto de trinta 'e três ministros, sendo que um ,terço
desses ministros será oriundo dos Tribunais Regionais Fe
derais; um terço, de desembargadores dos Tribunai·s de
Justiça e o outro terço será dividido entre advogados e
membros do Ministério Público.

O art. 12 das Disvosiçóes Transitórias, que se retero ao
Superior Tribunal de Justiça criado pela nova Carta, diz
que a composição inicial do Superior Tribunal de Justiça
'se fará ;pclo aproveitamento dos Ministros do Tribunal
Fed!eral de Recursos. Ora os Ministros do Tribunal Federal
de Recursos hoje são vinte e sete, e o texto principal es
taoeíece que trinta; ,e três Ministros 'comporão o Superior
Tribunal de Justiça. Então, teríamos o aproveitamento,
pelo inciso l, dos vinte 'e sete Minmtros do Tribunal Fe
deral de Recursos e, pelo inciso lI, a nomeação dos Minis
tros necessários para completar o número estabeleeído na
lei complementar, na forma determinada ;pela Constitui
ção.

Ora, se o texto fundamental estaoelece que o SUJperior
Tribunal de Justiça se comporá, no mínimo, de trinta e
três Ministros e vamos aproveitar vinte e sete, temos, en
tão, de nomear seis por fOliça da Constituição. Portanto;
não há razão nenhuma para uma lei 'complementar fixar
esse <percentual, porque a própria Constituição já fixa um
númeso mínimo de trinta e três.

A 'emenda visa a alterar o inciso Ir, que ficaria assim:

"Art. 12 - '"
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II - pela nomeação dos Ministros que sejam
necessários para completar o número estabelecido
nesta Constituição."

Já que temos vinte e sete membros do Tribunal Fe
deral de Recursos, aproveitaríamos esses ministros e no
mearíamos mais seis para a eomposíção do Superior Tri
bunal de Justiça.

Queremos também, através dessa emenda, acrescen
tar o § 4.° a esse artigo. Por quê? ora, é evidente que, se
temos de nomear seis Ministros palra completar o quadro
de Ministros do Tribunal, alguém tem que indicá-los. O §
4.0 atribui ao próprio Tribunal F,eder-al de Recursos a in
dicação, em lista tríplice, desses seis ministros, obedecidos
os critérios do texto permanente. Quais são os critérios da
Constituição? Que um terço desses membros sejam juízes
dos Tribunais Federais Regionais. Ora, não existem Tribu
nais Federais Regionais. Eles existirão após a sua criação.
Portanto, esses dois terços advírâo dos Tribunais de Jus
tiça dos Estados e o outro terço será composto de advoga
dos e membros do Ministério Público. Ou seja, se conser
varmos o texto das Disposições Transitórias como está não
poderemos proceder, de imediato, à implantação, logo após
a promulgação da nova Carta, do Superior Tribunal de
Justiça, porque teríamos de aguardar que uma lei comple
mentar fixasse um número mínimo, já existente, que é de
trinta e três. Depois, se fosse importante, através de lei
complementar, poder-se-ia aumentar o número de trinta
e três - o mínimo estabelecido na Constituição ~ p3lra
trinta e cinco, quarenta etc. Mas o fato é que não há ne
cessidade de se aguardar uma lei complementar, ibastando
para isso complementar com um número de seis. E aí atin
gíríamos o total de trinta e três, o mínimo estabelecido na
Constituição. A forma da indicação desses seis, para com
pletar o número mínimo de trinta e três, seria feita pelo
próprio Tribunal F1ederal de Recursos, obedecido o critério
estabelecido no parágrafo único do art. 123, ou seja, o
Tribunal Federal de Recursos indicaria seis membros; 2/3
dos Tribunais Estaduais e o outro 1/3 viria da classe dos
advogados e do Ministério Público Federal, conforme está
na oonsütuícão;

Com isso, possibilitar-se-ia, logo após a promulga
ção da Constituição, a reformulação do Poder Judiciário,
com a críação imediata do Supe-rior Tribunal de Justiça,
assím como a definição do Supremo Tribunal Federal
como Corte Constitucional, conforme está estabelecido
nessa Carta. Se deixarmos o texto como está, teremos de
aguardar uma lei eomplementar, ° que demandará tem
po substancial até a instalação do SuperiO'l: Tribunal ~e
Justiça, para, então, redefinir-se a cúpula do Poder JUdl
cíárío, É mera formalidade, Sr. Presidente, Sr. Relator, de
compatibilizar ou aeertar o texto. Insisto nisso, porque
hoje o Superior Tribunal de Justiça tem vinte e sete mem
-bros e a Constituição fala em um mínimo de trinta e três.
Por que o Sr. Relator optou pelo mínimo de trinta e três
no texto? Para evitar, caso haja necessidade, por uma cír
eunstâneía qualquer, aumentar o número de mínístros <,!o
Superior Tribunal de Justiça, fazer uma emenda Consti
tucional Ibastaria o aumento determinado pela Lei Cüm
plement~r.

Alpelo para o Sr. Relator no sentido de que acolha esta
emenda. Trata-se de mera composição para viabilizar a
implantação dessa reforma do Poder Judiciário.

Era o que tinha a dizer, Sr. Relator.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Não havendo oradores inscritos para falar contra, dou a
palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, o eminente Constituinte Nelson Jobim
tem razão. A emenda tem como finalidade ajustar a r-eda
ção a fim de que não haja qualquer 'dúvida, Consultei, in
clusive, Ministros do Tribunal Federal de Recursos sobre o

problema, e todos foram unânimes em dizer que esta é a
forma acertada, porque ° que pretende a emenda é dar
sentido ao que havia no texto permanente.

Desta form-a, não há inconveniente algum, Sr. Presi
dente, em que 'a Comissão de Sistematização acolha a
'emenda. Dou-lhe parecer favorável pela aprovação.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Pela ordem,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE CÉSAR MAIA - Sr. Presiden
te, peço a V. Ex.a que consulte o Relator sobre se isso não
seria uma simples emenda de redação, na medida em que
a parte final do texto cobre a parte inicial da lei comple
mentar,

O SR. PRESIDENTE (Fernardo Henrique Cardoso) 
Vou consultar o Relator. A mim me pareceu também, ao
ouvir a emenda, que ele podia...

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA - Sr.
Presidente, pedimos aos membros da Mesa que fale mais
alto, porque não estamos ouvindo nada.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em homenagem ao Constituinte Fernando Santana, vamos
falar alto e forte, Tem a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
prefiro não me manifestar sobre o assunto, deixando a
critério de V. Ex.a a decisão. Não me parece que seja uma
simples redação final.

O SR. CONSTITUINTE (Nelson Jobim) - Sr. Presi
dente, o que o Constituinte Fernando Santana pretende é
que V. Ex.a se manifeste sobre o mérito da emenda e não
sobre a pretensão de ser ou não uma emenda de redação.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Para o eminen
te Constituinte Fernando Santana, esta Relataria não só
tem o prazer de repetir o que disse, anteriormente, como
fazê-lo mais alto, em homenagem a S. Ex.a, pelo que repre
senta nesta Casa, pela amizade que há entre mim e S. Ex.a
e, sobretudo pela demonstração de que o eminente oonstí
tuinte Fernando Santana tem interesse em saber o que
aqui se vota. O parecer da Relatoria, Constituinte Fernan
do Santana, foi no sentido de que a Emenda Nelson Jobim
corrige, para não deixar dúvidas, o que há no texto perma
nente, manifestando-se, em conseqüência, favoravelmente
à sua aprovação.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO SANTANA- Mui
to obrigado.

O SR RELATOR (Bernardo Cabral) - V. Ex.a merece.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
faço um apelo aos que estej am ouvindo no sentido de que
venham ao plenário votar a emenda. Concedo a palavra,
pela ordem, à Constituinte Cristina Tavares.

A SRA. CONSTITUINTE CiRISTINATAVARES - Gos
taria de pedir um esclarecimento ao Relator Bernardo Ca
bral sobre este assunto que vinha ouvindo pelos micro
fones.

Parece-me que é entendimento de V. Ex.a que, ao se
retirar a palavra advogado, coibiríamos o "trem da alegria"
que se está votando agora?

O SiR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Não, eminente
Constituinte Cristina Tavares. Agora, vai-se votar a Emen
da do Constituinte Nelson Jobim sobre a composição do
Superior Tribunal de Justiça, através da nomeação dos Mi
nistros do Tribunal Federal de Recursos. O que V. Ex.a de
seja saber é relativo a outra emenda, sobre a qual estamos
de pleno acordo. Esta resultou de uma emenda do Consti
tuinte Carlos Chiarelli, que conversando comigo estava de
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pleno acordo, porque, quando S. Ex.a a incluíra, não sabia
de nada. Vamos fazer esta supressão para que não importe
em "trem da alegria". Mas é outra a matéria.

O SR. CONSTITUINTE EGYDIO FERREffiA LIMA 
Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
Sr. Presidente, até porque com isso ensejaremos número
para a votação.

Sr. Presidente, a matéria está inserida na temática da
Comissão da Organização dos Poderes, da qual fui Relator.

O SIR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Exato.

O SIR. CONSTITUINTE EGíDIO FERREIRA LIMA 
A criação do Superior Tribunal de Justiça é uma necessi
dade na constelação de nossos tribunais: o tribunal de
cassação, a terceira instância. O Supremo Tribunal Fe
deral passará a ser uma Corte especial, uma instância
singular, pairando acima de toda a constelação judiciá
ria. Será nossa Corte constitucional. O Constituinte Nelson
Jobim, em boa hora, corrige as Disposições Transitórias,
estabelecendo a instalação, d'6 imediato, do Superior Tri
bunal de Justiça, independentemente de lei complementar
ou de lei ordinária que venha a tratar dessa instalação.
É apenas isso que S. Ex.a pretende. O aproveitamento dos
membros do Tribunal Federal de Recursos é a solução mais
correta, precisa e mais conveniente.

Não vejo como a Constituinte Cristina Tavares, não
há qualquer fisiologismo nisso. Fisiologismo seria deixar
esses mínístros em disponibilidade para ganhar o dinhei
ro da Nação sem oferecer sua experiência ao Judiciário,
como fazem atualmente.

Com isso, evitamos uma despesa muito maior para a
Nação e aproveitamos a experiência dos membros do atual
Tribunal Federal de Recursos.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Agradeço a V. Ex.a o aparte muito esclarecedor e que co
loca, nos devidos termos, a posição dos Ministros da nos
sa Corte de Justiça.

Não havendo mais oradores inscritos nem quem dese
je a palavra pela ordem, a Mesa se vê obrigada a colocar
a matéria em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Antônio Britto, Artur
da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Carlos
Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Fer
reira Lima, Fernando Bezerra Coelho. Haroldo Sabóia,
João Calmon, José Fogaça, Manoel Moreira, Maurílio Fer
reira Lima, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gib
son, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Sigmaringa Sei
xas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Chagas Rodri
gues, Délio Braz, João Agripino, Márcio Braga, Michel Te
mer, Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vilson Souza, Aloysio
Chaves, Arnaldo Prieto, Inocêncio Oliveira, José Lins, Os
car Corrêa, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Annibal
Bancellos, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, José Lourenço,
José Tinoco, Paes Landim, Simão sessím, Antônia Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Jarbas Passarinho, José Luiz
Maia, Adylson Motta, Vivaldo Barbosa, José Maurício, Ly
sân1eas Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim
Bevilacqua, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno, Adolfo
Oliveira, Sotero Cunha, Haroldo Lima e Fernando San
tana. ABSTENÇÃO do Senhor Constituinte Fernando Hen
rique Cardoso.

o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 63 Cons
tituintes; absteve-se de votar 1 Constituinte. Total:
64 votos. O Destaque foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O Presidente informa que se equivocou no voto. A absten
ção deveria valer SIM.

O SR. CONST1TUINTE OSCAR CORRÊA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Constituinte Oscar Corrêa.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊA - Sr. Pre
sidente, quero fazer uma consulta ao ilustre Relator. Aca
bamos de aprovar - e com muita razão - a emenda de
autoria do ilustre Constituinte Nelson Jobim. Mas fica
uma dúvida, Sr. Presidente. O § 2.° do art. 13 diz o
seguinte:

"Fica vedado, a partir da promulgação desta
Constituição, o provimento de vagas de Ministro
do Tribunal Federal de Recursos."

Indago a V. Ex.a se a emenda que acabamos de apro
var - repito, absolutamente necessária - não vai de
encontro ao disposto no § 2.°

O SR. RELATOR <Bernardo Cabral) - V. Ex.a quer
que eu responda agora?

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊA - Peço a
V. Ex.a que o faça.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Pois não. Nos
so entendimento, ilustre Constituinte Oscar Corrêa, é no
sentido de que, caso se opere uma vaga, agora, tão logo
seja promulgada a Constituição e antes de ser composto
o Superior Tribunal de Justiça, nesse interregno não se
preencha esta vaga. Hoje, o Tribunal Federal de Recursos
compõe-se de 27 Ministros. O Superior Tribunal de Jus
tiça compor-se-á de 33 Ministros. Há a pressuposição de
que, se não houver vaga, apenas essas seis serão pre
enchidas. Mas, promulgada a Constituição, e se porven
tura vier a existir uma vaga, nem esta será preenchida
como atualmente, mas pelo novo sistema implantado no
texto constitucional. Esta é a idéia.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊA - Nobre
Relator, a Constituição somente entrará em vigor a partir
da data de sua promulgação. Logo, as seis outras vagas
que vierem a ser criadas só serão preenchidas após a
vigência do novo. texto constitucional?

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Exatamente.
O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRliJA - No entan

to, seis novas vagas estão sendo criadas. O novo disposi
tivo, evidentemente, só se aplicará a partir do momento
em que for promulgada a Constituição. Logo, após a pro
mulgação da Constituição, não poderemos preencher as
vagas de Ministro do Tribunal Federal de Recursos, que
não será Superior Tribunal de Justiça enquanto não for
instalado.

O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Rela
tor, há um equívoco do eminente Constituinte Oscar
Corrêa. Promulgada a Constituição, teremos o Superior
Tribunal de Justiça, que é o Tribunal Federal de Recursos
extinto, com um mínimo de 33 Ministros. Após a promul
gação da nova Carta, verifica-se o número de membros
do Tribunal Federal de Recursos. Se forem 27, o próprio
Tribunal Federal de Recursos fará a índícacão da lista
tríplice para a composição do novo órgão ---..:: o Superior
Tribunal de Justiça. Se forem 25, porque houve vaga,
somam-se as seis com duas, não para aumento de vagas
do Tribunal Federal de Recursos, mas, sim, para a com
plementação do número de 33 do novo organismo. Então,
não haverá a criação de novas vagas, apenas complemen
tação das vagas do Superior Tribunal de Justiça.
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o SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
preciso aduzir mais um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Relator, para mais um esclareci
mento, pedindo aS. Ex.a que, com ele, encerre a questão.

Srs. Constituintes Oscar Corrêa e Nelson Jobim, o
Relator dirige-se a V. Ex.as

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Complemento
o meu esclarecimento dizendo ao eminente Constituinte
Oscar Corrêa que a composição do Superior Tribunal de
Justiça é de 33 membros, porque serão ou seis turmas
compostas de cinco membros ou cinco turmas compostas
de seis membros e os três Ministros, Presidente, Vice
Presidente e Corregedor. Havendo vacância, não serão
criadas novas vagas. A existência ocorrerá se houver
aposentadoria, com o não-preenchimento e ficará a cargo
do Superior Tribunal de Justiça, pelo texto constitucional,
providenciar a indicação dos novos Ministros.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Comunico aos Srs. Constituintes que responderei apenas
a questões de ordem. Esta questão não é de ordem, mas,
sim, de interpretação do texto aprovado.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORR~A - Data venia
de V. Ex.a, acho que deve haver mudança redacíonal,
Sr. Presidente. Se, ao promulgarmos a Constituição, esta
mos criando Superior Tribunal de Justiça, não há por que
falar, no texto, que somente será aplicado quando insta
lada e promulgada a nova Carta constitucional; não há
por que se falar em Tribunal Federal de Recursos porque
ele deixa de existir. Se deixa de existir, deve-se falar
em Superior Tribunal de Justiça e não em Tribunal Fe
deral de Recursos. A partir do momento em que se pro
mulga o novo texto constitucional extingue-se o Tribunal
Federal de Recursos. Logo, o texto deve, necessariamente,
fazer alusão ao Tribunal Superior de Justiça.

Insisto com V. Ex.a, sem intenção de protelar o anda
mento dos nossos trabalhos. Peço a atenção do ilustre
Relator para a questão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem toda razão. Peço que se registre a colocação
de V. Ex.a e que o Relator a leve em consideração.

Destaque n.o 3323-87 - Emenda n.o ES
21852-2, do Sr. Paulo Pimentel, "que modifica o
art. 12 do Título X do Substitutivo n.O 1 (art. 13,
§ 1.°, do Título IX do Substitutivo n.? 2)". (514.a
votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação a preferência ao Destaque n.o 3323, do cons
títuínte Paulo Pimentel, que recai sobre a Emenda
n.? 21852. (Pausa)

Aprovada a preferência.
Concedo a palavra ao Constituinte Paulo Pimentel.

O SR. CONSTITUINTE PAULO PIMENTEL - Sr. Pre-
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, de há muito se pedia
a descentralização do Poder Judiciário. A segunda instân
cia da Justiça Federal centralizava-se em Brasília.

Em muito boa hora o dispositivo da nova Constitui
ção, constante do art. 126 do Substitutivo II do Relator
e do art. 131 do projeto já aprovado pela Comissão de
Sistematização, criou os Tribunais de Justiça, que deverão
ser instalados, segundo dispõe o art. 13 das Disposições
Transitórias, que pretendo seja emendado, dentro de seis
meses, no máximo.

Diz o texto da Constituição que os Tribunais Regio
nais Federais serão compostos de, no mínímo, sete juízes,
sendo um quinto dentre advogados e membros do Ministé
rio Público Faderal. Diz também, no inciso II - eis aqui
a parte importante - que os demais serão preenchidos

mediante promoção de juízes federais com mais de dez
anos de exercício, sendo metade por antigüidade e metade
por merecimento. Todos nós temos uma grande ansiedade
por que a instalação dos Tribunais Regionais Federais seja
feita com urgência. As Disposições Transitórias pedem essa
urgência, fixando um prazo de seis meses. No entanto, isso
poderá não ocorrer, porque a exigência de que os membros
sejam escolhídos entre Juízes federais com mais de dez
anos de exercício dificilmente poderá ser atendida. Tenho
em mãos uma relação dos Juízes efetivos com mais de
dez anos de exercício. No Brasil inteiro, atingimos, mais
ou menos, a casa dos quarenta Juízes. Nesse caso, os Tri
bunais Regionais Federais serão preenchidos exclusiva
mente por antigüidade - não havendo nenhum caso por
merecimento.

Senão, vejamos: no Distrito Federal, apenas três Juí
zes federais têm mais de dez anos de serviço ou preen
chem a exigência do dispositivo constitucional. No Rio
de Janeiro, oito Juízes têm mais de dez anos de ativida
de; portanto, somente eles poderão ser aproveitados; em
Minas Gerais, apenas cínco Juizes; em Goiás, nenhum;
no Pará, apenas dois; no Amazonas, um; em São Paulo,
oito; no Paraná, um; em Santa Catarina, três; no Rio
Grande do Sul, três; no Estado de Mato Grosso, um; no
Mato Grosso do Sul, nenhum; em Pernambuco, apenas
um; na Bahia, tão-somente um; no Ceará, também um;
no Espírito Santo, um; em Sergipe, um; em Alagoas, ne
nhum; no Rio Grande do Norte, dois; Paraíba, um; Ma
ranhão, um; e no Piauí, nenhum.

Minha emenda visa a eliminar a exigência que se faz
no sentido de que os Juízes federais a serem eseolhídos
tenham mais de dez anos no exercício da atividade pro
fissional. Desejamos que seja eliminada essa expressão e,
com isso, possamos instalar os Tribunais Regionais Fe
derais dentro do prazo constitucional. Se minha emenda
não for aprovada, presumo que não teremos material hu
mano para preencher as vagas dos Tribunais Regionais
Federais e, conseqüentemente, eles não serão instalados.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Relator para emitir parecer.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, tenho a impressão de que nós, integrantes da Comis
são de Sistematização, 'estamos querendo ganhar tempo.
Por essa razão, a Relatoria só tem a declarar que está
favorável à Emenda Paulo Pimentel, e pede a aprovação
da mesma. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Farnando Henrique Cardoso) 
Com o parecer favorável do Relator, passamos à votação.

(Processo de votação)
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Outra vez o Presidente votou sim, pediu o testemunho
do Dr. Paulo Affonso, pressionou o botão que registrou a
opção feita e no painel 'consta como abstenção.

Sr. Secretário, é impossível não corrígír meu voto.
Creio que repetir a votação é desnecessário.

O SR. CONSTITUINTE DARCY POZZA - Sr. Presi
dente, V. Ex.a tem que repetir a votação. Há precedente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou deixar que meu voto fique como abstenção a fim de
ganharmos tempo, que é mais importante. Registre-se
na ata o ocorrido para não fazermos a chamada nominal,
pois não tenho a idad-e do Constituinte Afonso Arinos
para enfrentar todos meus companheiros presentes, que
protestariam.

Sr. Secretário prossiga a chamada.

(Prossegue a votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Ademir Andrade, Antônio Britto, Bernardo cabral, Car
los Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Dourado, Cristina
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Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Gasparian, Fran
'cisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Fogaça, José Ignácio
Ferreira, José Paulo Bisol, Manoel Moreira, Maurílio Fer
reira Lima, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gib
son, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra,
Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins,
Chagas Rodrigues, Délio Braz, João Agripino, Márcio Bra
ga, Michel Temer, Octávio Elísio, Ulduríco Pinto, Vilson
Souza, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Antoniocarlos Men
des Thame, Arnaldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Fran
cisco Benjamim, Inocêncio Oliveira, José Lins, José San
tana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo,
Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Paulo Pimen
tel, Annibal Barcellos, Furtado Leite, Jofran Frejat, Jo
nas Pinheiro, José Lourenço, José Tinoco, Mozarildo Ca
valcanti, Simão Bessím, Antônio Carlos Konder Reis, Dar
cy pozza, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Tá
vora, Adylson Motta, Vivaldo Barbosa, José Maurício, Ly
sâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joaquim
Bevilacqua, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno, Adolfo
Oliveira, Sotero Cunha, Haroldo Lima, Fernando Santana
e Jamil Haddad. Votou NÃO a Senhora Constituinte San
dra Cavalcanti. ABSTENÇãO do Sr. Constituinte Fernan
do Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 75 Cons
tituintes; votou NAo 1 Constituinte; absteve-se de votar
1 Constituinte. Total: 77 votos. O destaque foi aprovado.

Destaque n.O6304-87 - Emenda n.? ES-21121
8, do Sr. Jorge Ar'bage, "que adita artigo ao Títu
lo X do Substítutlvo n.o 1 (art. 14 do Título IX
do Substitutivo n.? 2)." (515.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Passamos agora ao pedido de preferência para o Destaque
n.O 6304, de autoria do Constituinte Jorge Arbage, para
a Emenda n.O 21121.

Aqueles que estão de acordo permaneçam como se en-
contram. (Pausa)

Aprovado.
Concedo a palavra ao Constituinte Jorg.e Arbage.
O SR. CONSTITUINTE JORGE ARBAGE - Sr. Pre

sidente, Srs. Constituintes, o direito ao exercícío da advo
cacia resulta, atualmente, de normas legais consentãneas
com o Direito Constitucional em vigor.

A luz dessas normas, os Procuradores da R.epúblLca
incorporaram ao seu patrimônio jurídico as faculdades
nelas asseguradas.

É da tradição do Direito Constitucional brasileiro 
e da natureza consensual da transição constitucional em
curso - a ressalva concernente a situações jurídicas in
dividuais constituídas segundo o ordenamento jurídico em
vigor.

Por outro lado, o Substitutivo do Exmo. Sr. Relator
provoca uma situação inversa a tais princípios, no que to
ca aos Procuradores da República. É que não os contem
plou com a equiparação à Magistratura nas vantagens e
direitos por esta auferidos; todavia, equiparou-os nos im
pedimentos e vedaçõesões, entre as quais inclui-se o exer
cício da advocacia.

Tal posição representa um retrocesso, porque retira
dos membros do Ministério Público Federal uma prerro
gativa que o Direito Constitucional hoje vigente lhes con
fere, sem atribuir-lhes qualquer tipo de direito substitu
tivo.

Assim, por questão de justiça àqueles que, ao opta
rem pela carreira do Ministério Público Federal, o fizeram
em consonância com os direitos e deveres então existen
tes, neles pautando e estruturando toda sua vida, deve
ser incluída uma ressalva nas Disposições Transitórias

para excluir da proibição proposta pelo Projeto do Exmo.
Relator da Comissão de Sistematização aqueles Procura
dores da República já integrantes da carreira. A vedação
seria aplicável para os novos ingressos.

A organização ·em Quadro Suplementar, em extinção,
é uma forma de preservar situações jurídicas anteriores
sem impedir a expansão da estrutura do Serviço Público
em conformidade com as normas legais que entrarão em
vigor, solução, aliás, já adotada em outras oportunidades
dentro do Direito Positivo brasileiro.

Considerando-se, ademais, que a faculdade de exerci
cio da advocacia constituiu-se em. fator ponderável na
opção profissional feita pelos Procuradores da República,
ao ingressarem na Instituição, como já dito, é de elemen
tar justiça que o advento da nova ordem [urídíea não
se constitua em verdadeira punição sem causa.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Para encaminhar a votação contrariamente à proposta,
dou 'a palavra ao Constituinte Nelson Jobim.

O aR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. pre
sidente e Srs. Constituintes, a 'extensão da emenda que
atribui a ipossibilidade de os membros da hoje P,rocura
daria Geral da República que optarem pelo Ministério
Público Federal continuarem no exercíeío da advocacia
é algo muito dístorslvo no que diz respeito à proposta
que veio da Subcomissão, relatada ;pelo emínente Cons
tituinte Plínio Arruda Sampaio, de reorganização do Mi
nistério Público Federal e da Procuradoria; Geral da Re
pública.

Observem bem, Srs. Constituintes, que hoje temos um
órgão, a Procuradoria Geral da República, que detém
entre suas funções duas que a nosso juízo e desta Co
missão são incompatíveis: a função do Ministério Público
Federal e a função simultânea da advocacia da União.
Assim, aquele que exerce a função do' custos Iegís, do
fiscal da lei, ao mesmo tempo representa a União nos
litígios que resta tenha 'com pessoas privadas ou públicas.
É fundamental ter-se presente' isto e também verificar
que o texto do eminente Relator é sábio no que diz res
peito 'a reste assunto.

Por quê? Porque o § 2.° diz o seguinte:
"Aos atuais Procuradores da Reipública fica

assegurada a opção, de forma irretratável, entre
as carreiras do Ministério Público Federal e da
Proeuradoría Geral da União."

Portanto,aqueles membros da h0j,e Procuradoria Ge
Tal da República, que advogam também, poderão optar
pela Procuradoria Geral da União, onde não é vedado o
exercício da advocacia. Mas o que se quer com a emenda?
Quer-se que na 'escolha pelo Ministério Público Federa]
continue assegurado um direito pelo qual se poderia optar,
desde que o fosse pela Procuradoria Geral da União. :B
fundamental compreendermos que, na estruturação toda
do iprojeto sobre o Ministério Público FedeTal, é aosolu
tamente incompatível que um memJbro do Ministério Pú
blico Federal - que vai exercer uma função extrema
mente forte, descolada do Poder Executivo, com autono
mia, com independência, íneíusíve com a vitaliciedade,
com a irredutibilidade dê vencimentos 'e com a inamo
vibilidade, que são as garantias que esta Casa e esta
Comissão outorgam ao Ministério Público Federal para
efeito de ser um representante e um agente público na
prestação do interesse popular e do interesse público 
vá também 'exercer a advocacia 'concomitantemente.
Aqueles membros da procuradoria Geral da República
que quíserem optar pelo exercíeío da advocacia têm um
camínho: optar por integrarem a Procuradoría Geral da
União e não o Ministério Público. O que se está querendo
com a 'emenda é possibilitar que aqueles membros da
hoje Procuradoria Geral da República que optarem pelo
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Ministério Público Federal e não quiserem optar pela
Procuradoria Geral da União continuem no exercício da
advocacía,

Alerto os Srs. Constituintes para o fato de que é fun
damental a rejetção da emenda, a fim de conservarmos
o que denominaríamos a pureza do Ministério Público
na sua estrutura dos :E;.stados e no que diz respeíto à
União, para se estabelecer, então, uma perfeita conco
mitância e sintonia na atividade desenvolvida 'e desti
nada ao Ministério Público Federal, totalmente incompa
tível com o exercício da advocacia, eis que a função da
advocacía pode incompatibilizar aquele que for membro
do Ministério Público Federal - porque tem ele uma
função de custos legais, ou fiscal da lei - se ao mesmo
tempo exerce uma função que se destina à proteção de
interesses privados. Não, podemos aceitar esta emenda,
Sr. Relator, porque desnatura por completo a estrutura
que V. Ex.a 'adotou no projeto.

O SR. PRESIDENTE (:F1ernando Henrique Cardoso)
- Concedo a palavra ao Sr. Relator para opinar a res
peito.

O SR. RELATOR (Bernardo Oabral) - Sr. Presi
dente, ouvi a argumentação do eminente Constituinte
Nelson Jobim. Todavia, pela forma posta pelo eminente
Constituinte Jor~ Arbage, parece que a solução favorá
vel é 'a melhor. A Relatoria opina, pois, favoravelmente
à emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Em votação o parecer favorável do Relator.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes senhores Constituintes:

Bernardo Cabral, Celso Dourado, Manoel Mor,eil'a, Nel
ton Friedrich, Nilson Gibson, Raimundo Bezerra, Michel
Temer, Aloysio ohaves, Christóvam Chiaradia, Paulo Pi
mentel, SandTa Cavalcanti, Annibal Barcellos, Furtado
Leite, Jofran Frejat, José Lourenço, José Tinoco, Simão
Sessim, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Adylson Motta,
BOnifácio de Andrada e Adolfo Oliveira. Votaram NliO
os seguintes Soanhares Constituintes: Abigail Feitosa, Ade
mir Andrade, Antônio Britto, Artur da Távola, Carlos
Mosconi, CaJl'los Sant'Anna, Cristina Tavares, Egídio Fer
reira Lima, Fernando Gasparian, Fernando Lira, Fran
cisco Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro. João Cal
mon, José Fogaça, José Freire, José Ignácio Ferreira, José
Paulo Bisol, Maurílio Ferreira Lima, Nelson Jobim, Paulo
Ramos, Pimenta da Veiga, Sev,ero Gomes, Sigma,ringa
Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, Chagas Ro
drigues, Daso Coimbra, João Agripino, J:oão Natal, José
TaVares, Má~,cio Braga, Miro Teixeira, Nelson Wedekin,
Octávio Elísio, Uldurico Pinto, Vilson Sôuza, Ziza Vala
dares, Alceni Guena, Arnaldo Prieto, Francisco Benja
mim, Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira, José Jorge,
José Lins, José Santa,na de' V;asconcellos, Luís Eduardo,
Mário Assad, Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Jonas Pi
nheiro, Mozaril:do Cavalcanti, Antônio' Carlos Konder
Reis, Virgílio Távora, Vivaldo Barbosa, José Mauríelo,
Lysâneas Maciel, Francisco Rossi, Gastone Righi, Joa
quim Bevílacqua, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno,
Sotero Cunha, Haroldo Lim.a, Fernando Santana, Jamil
Haddad e Antonio Farias. ABS~N'ÇliO do Senhor Cons
tituinte Fernando Henrique Cardoso.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 22 Cons
tituintes; votaram NliO 67 Constituintes; absteve-se de vo
tar 1 Constituinte. Total: 90 votos. O Destaque foi rejeitado.

Destaque n,? 7033-87, dos Srs. Octávio Elísio.
com co-autoría José Genoíno e Paes Landim, "que
suprime os §§ 3.° e 4.° do art. 14 do Título IX do
Substitutivo n,? 2". (516.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Há sobre a mesa pedido de preferência para o Destaque

n.? 7033, de autoria do Constituinte Octávio Elísio, referen
te à emenda que pede a supressão dos §§ 3.° e 4.° do art. 14.

Os Srs. Constituintes que estiverem de acordo perma
neçam como se encontram. (Pausa) Aprovada a preferên
cia.

Tem a palavra o Constituinte Octávio Elísio.
O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELíSIO - Sr. Pre

sidente, à guisa de economia de tempo, indico o Consti·
tuinte Plínio Arruda Sampaio para encaminhar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Muito bem. Espero que S. Ex.a cumpra com sua obriga
ção e economize tempo.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, V. Ex.a que me conhece desde o Colégio
Perdiz, sabe que sempre cumpro com as minhas obriga
ções.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o historiador que
amanhã examinar o trabalho desta Comissão, quando já
houver passado a paixão que domina este momento, verá
que fomos muito escrupulosos; que fizemos transforma
ções importantes na estrutura deste País sem, em qual
quer momento, tomarmos uma atitude precipitada. Toda
via, a emenda supressiva que venho defender refere-se a
uma atitude precipitada. Quero tomar grandes cuidados ao
proferir minhas palavras para não ofender alguém. Não
assomo a esta tribuna para lutar contra qualquer grupo
de pessoas. Quero apenas dizer que a manutenção dos §§
3.° e 4.° do art. 14 das Disposições Transitórias poderá
constituir-se numa precipitação que fará cair sobre esta
Assembléia a acusação de que agiu no interesse de algu
mas pessoas, onerando desnecessária e injustificadamente
o Erário.

Explico a situação e leio a emenda. O art. 14 refere-se
a um ajuste necessário que se fará na instituição chamada
Ministério Público. A origem desse texto explico rapida
mente para os Constituintes que não estiveram na Subco
missão do Poder Judiciário. Havia, na Constituição atual,
uma instituição chamada Procuradoria Geral da República.
Esta instituição era órgão do Ministério Público como fis
cal da lei e advogada da União. Na Subcomissão do Poder
Judiciário, depois na Comissão dos Poderes, depois aqui,
na Comissão de Sistematização, dividiu-se a Procuradoria
Geral da República: uma parte ficou sendo Proeuradorta
Geral da República, com funções de Ministério Público.
Só a outra parte passou a constituir um órgão novo, cha
mado Procuradoria Geral da União, com as funções de
exercer a advocacia da União, sua defesa judicial e extraiu
dicia1. Muito bem. Os procuradores de 27 ministérios e de
67 autarquias, procuradores e advogados, entendem que,
uma vez se crie esta Procuradoria da União, eles devem
fazer parte de seu corpo de servidores. Alegam que, se não
o fizerem, se da Constituição não constar isto, eles estarão
em uma situação de disponibilidade, dado que a função
que exercem passará a ser exercida por outro órgão. Isto
é uma argumentação falaciosa. Um órgão tinha as tarefas
a e b e vários outros órgãos faziam a tarefa b. Separa.
mos, deste órgão, a tarefa a. Qual é o problema de que
ele faça a b e os outros continuem a fazer a b? Nenhum.
Agora, nem este prejuízo poderá haver, porque o próprio
texto das Disposições Transitórias explica que, 120 dias
após a promulgação da Constituição, lei complementar
reestruturará a Procuradoria da União. Será a ocasião
oportuna para se considerar a eventualidade da conveni
ência para o Brasil e unir, num só corpo, esses vários
corpos de advogados da União.

Esses assuntos não podem ser decididos em um s6
parágrafo, porque existe no Direito o princípio da ísono
mia. Se fizermos, agora, esta unificação em um s6 pará
grafo, desencadearemos uma tempestade de reajustes de
salários, de benefícios e de pagamento de salários atrasa
dos. É isto que cria o fenômeno do "marajá".
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Não estamos contra ninguém, que isto fique bem cla
ro. Queremos um tempo suficiente para fazermos um es
tudo técnico deste assunto, a fim de colocarmos no lugar
que de fato corresponda a elas as várias pirâmides de pes
soal, o que num setor é classificado como categoria e nou
tro, como nível. Não é possível proceder-se de outra ma
neira, e as palavras-chaves do meu discurso são as seguin
tes: não podemos, de afogadilho, colocar mais de três mil
advogados procuradores na Procuradoria da União, por
que isto representaria uma irresponsabilidade, falha que
esta Comissão ainda não cometeu. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Para encaminhar contra a emenda, concedo a palavra ao
Constituinte Celso Dourado.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, não tenho qualquer pre
tensão de ser especialista no assunto sobre o qual vou falar.
Depois de ouvir a argumentação do Constituinte Arruda
Sampaio e de conversar com outros especialistas na área
que estamos abordando, posso até afirmar que o encami
nhamento de votação que faço é uma pretensão muito
grande da minha parte.

Mas vou lutar, em primeiro lugar, pela manutenção
do texto, porque não posso aceitar o tipo de manipulação
que, às vezes, é feita em nome do que se pretende que
seja a verdade. Mas o que é a verdade? Afinal de contas,
aqui está a manifestação da Associação Nacional dos Pro
curadores da República, que denuncia o fato como "trem
da alegria."

Foi distribuído, nesta Assembléia, este tipo de propa
ganda, de pressões de lobistas etc. Por outro lado, tenho
a palavra de especialistas da área e, sobretudo, tenho a
palavra documentada de pessoas escrupulosas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Peço aos Srs. Constituintes que se mantenham em silêncio
para que se possa ouvir a palavra do orador na tribuna.
(Palmas)

_Advir~o a pessoas que se encontram nas galerias que
e~tao estritamente proibidas de fazer quaisquer manifesta
çoes, sejam favoráveis ou contra a matéria em votação.
Caso ocorram tais manifestações o Presidente fará esva-
ziar as galerias. '

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre
sidente, tenho, sobre a matéria em votação, a palavra de
pessoas escrupulosas, de companheiros em que confio ple
namente, do Estado da Bahia, de São Paulo e de outras
áreas, mostrando que o problema não é exatamente este;
que, na realidade, se o contrário ocorrer, a União terá
uma despesa muito maior.

Sr. Presidente, depois de analisar o assunto, alinhava
mos alguns argumentos que fazemos questão de repartir
com os Srs. Constituintes.

Criada a Procuradoria Geral da União pelo art. 146
do 2.0 Substitutivo, de autoria do Relator Bernardo Ca
bral, impõe-se, como decorrência lógica e natural, a apro
vação do art. 14 e seus parágrafos das Disposições Tran
sitórias.

A criação da Procuradoria Geral da União, untríeanão
a advocacia, apoiou-se na melhor doutrina. Se ao MInis
tério Público cumpre a defesa da ordem jurídica, do regi
me democrático e dos interesses coletivos e individuais
índísponíveís, incumbindo-lhe o encargo de fiscal da lei
e de sua correta aplícação: se o caracteriza a indepen
dência funcional, a instituição não deve ser parte no
processo, e seus membros não devem advogar, pois quem
é parte no processo não deve ser fiscal da lei e nem tem
o dever da imparcialidade.

Nos Estados a representação judicial e extrajudicial
é competência exclusiva das respectivas procuradorias,
cabendo ao Mínistérío Público apenas a fiscalização do

cumprimento da lei, prática, aliás, consagrada na maioria
dos países democráticos.

O caput do art. 14 disciplina o período entre a criação
da Procuradoria Geral da União, com a promulgação da
futura Carta Magna, e a edição de leis complementares
do Ministério Público Federal e da Procuradoria Geral da
União, que definirão as competências de ambas as insti
tuições.

Justifica-se o § 1.0 pelo fato de evitar o risco de
transferir à esfera administrativa a decisão sobre a opor
tunidade de implantar a Procuradoria Geral da União.

O § 3.0 é decorrência natural da unificação dos ser
viços jurídicos. Seria incompreensível, por absurdo, que
os órgãos consultivos e judiciais da União fossem absor
vidos pela Procuradoria Geral da União, e os advogados
que neles atuam ficassem de fora, sem exercício, promo
vendo-se a sua ociosidade remunerada.

A advocacia da União, exercida por assistentes jurí
dicos, procuradores da Fazenda Nacional, procuradores ou
advogados de autarquias federais e procuradores e advo
gados de oficio, junto ao Tribunal Marítimo, conta, atual
mente, com 3.440 advogados já admitidos no serviço pú
blico mediante concurso, entre os quais são contados mes
tres, doutores, professores e juristas de nomeada.

Desprezar esse contingente de servidores, com a baga
gem da larga experiência profissional acumulada durante
anos, seria absurdo, inadmissível e inconseqüente, pelo
fato de ferir mortalmente os mais elementares princípios
de racionalidade administrativa e econômica, sobretudo
em um momento como este, em que a austeridade na
realização dos gastos públicos é exigência da sociedade
brasileira.

A não-absorção, pela Procuradoria Geral da União,
dos 3.440 advogados já referidos provocaria aumento
imoral de despesas, em razão da ociosidade remunerada
para os estatutários, dos custos de demissão dos celetistas
e do ônus de realização de concurso para preenchimento
dos cargos da Procuradoria Geral da União.

Por outro lado, o dispositivo em questão impedirá que
a Procuradoria Geral da União e a Procuradoria da Repú
blica sejam graciosamente loteados entre membros do
Ministério Público Federal.

Assim, Srs. Constituintes, é imperativo de racionali
dade administrativa e econômica a aprovação do § 3.0
do art. 14. A medida não implica qualquer aumento de
despesa, pois nenhuma vantagem financeira será acres
centada aos salários atualmente percebidos pelos servi
dores mencionados no parágrafo em questão, que passarão
a integrar a Procuradoria Geral da União, levando con
sigo todo cabedal de experiência profissional acumulada.

Alguns jornais vêm publicando matérias, de autoria
da Associação Nacional dos Procuradores da República e
de membros do MinistériO Público Federal, que deturpam
a verdade, no sentido de que o § 3.° permitirá verdadeiro
"trem da alegria", pela nomeação de mais de 5.000 assis
tentes jurídicos sem concurso. A Associação Nacional dos
Assistentes Jurídicos, as Associações dos Procuradores de
Autarquias Federais, sediadas em todos os Estados, e o
Conselho dos Serviços Jurídicos das Instituições Oficiais
de Ensino brasileiras fizeram publicar nota esclarecedora
aos Constituintes e à sociedade, no .TornaI do Brasil de
14-11-87 e no Correio Braziliense de 15-11-87, desmen
tindo as acusações. Ponho à dísposíção dos nobres Cons
tituintes documento oficial da Secretaria de Administra
ção Pública da Presidência da República que confirma
a leviandade de tais acusações, bem como outros, com
probatórios de que o ingresso nas referidas carreiras dá-se,
exclusivamente, por concursos.

Se"Os assistentes jurídicos, os procuradores da Fazenda
Nacional, os procuradores autárquicos, os procuradores e
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advogados de oficio, junto ao Tribunal Maritimo tivessem
ingressado no serviço público ilegalmente, isto é, sem
concurso, certamente o Ministério Público, cioso das suas
responsabilidades institucionais, teria representado contra
a autoridade responsável.

Finalmente, em face do que já foi dito, é expletiva
a justificação do § 4.°

O SR. PRESIDENTE, (Fernando Henrique Cardoso) 
Advirto novamente as galerias de que estão proibidas de
manifestar-se. A Mesa fará cumprir rigorosamente esta
proibição. Peço a colaboração de todos. ~ mais favorável
ao ponto de vista de V. s.as manterem-se dentro da ordem
do que provocarem vaias ou aplausos.

Existem outros oradores inscritos. Se S. Ex.as abrirem
mão das inscrições, darei a palavra ao Relator. (Pausa)

Dou a palavra ao Relator, para expressar sua opinião.
(Pausa) Com a palavra o Relator. (Pausa)

Pergunto se o Constituinte João Agripino insiste em
fazer uso da palavra. (Pausa) V. Ex.a fará uso da pala
vra, mas peço-lhe, em benefício da causa comum dos
brasileiros, que fale pouco.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr. Pre
sidente, S1's. Constituintes, vou falar muito pouco.

O § 1.0 do art. 44 do Projeto de Constituição dispõe:
"A primeira investidura em cargo ou emprego

público, sob qualquer regime, dependerá sempre
de aprovação prévia em concurso público de pro
vas ou de provas e títulos."

Por sua vez, o artigo que instituiu a Procuradoria
Geral da União diz:

"Os procuradores da União ingressarão nos
cargos iniciais da carreira mediante concurso pú
blico de provas e títulos, sendo-lhes assegurado
o mesmo regime jurídico do Ministério Público,
quando em dedicação exclusiva."

A manutenção dos §§ 3.0 e 4.° do art. 14 das Dispo
sições Transitórias vem de encontro à moralidade que se
procurou instaurar neste texto constitucional, eis que
serão admitidos sem concurso, sem provas e sem titulos
quatro mil procuradores ou advogados hoje integrando os
quadros da advocacia consultiva ou defensiva da União.

Diz o § 3.°:

"Os procuradores e advogados de ofício, os
procuradores da Fazenda Nacional e os procura
dores ou advogados das autarquias federais pas
sam a integrar, em caráter efetivo, a carreira de
procurador da União."

Então, o texto que foi aprovado nesta Comissão nada
vale, porque dizia que a Procuradoria Geral da União
seria integrada "através de 'concurso público". E o que
se pretende, com a supressão deste artigo, Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, não é extinguir os cargos dos atuais
procuradores ou dos advogados da União. Eles continuarão
nos seus lugares. Imaginem V. Ex.as esses dispositivos apli
cados nos Estados, onde procuradores são nomeados sem
pre através de prestígio ou de influência política, sem
concursos, sem prova, sem título algum, muitas vezes
exercendo em caráter permanente a advocacia, sem dar
um único dia de trabalho à União ou ao Estado. Tenho
parentes próximos, e isto não me constrange - nem a
amizade pelo Constituinte Nilson Gibson, que é procura
dor concursado do INCRA - a dizer que, se esta Comissão
não suprimir os §§ 3.0 e 4.0 deste artigo estaremos pra
ticando um "ônibus espacial da alegria", não apenas um
"trem". A manutenção deste artigo representará a des
moralização dos trabalhos desta Comissão, que, até hoje,
seu último dia de atuação, pautou seus trabalhos pela
seriedade e pela dignidade com que se impôs à Nação.

Por isto, Sr. Presidente, encaminho a votação a favor
da proposta do Constituinte Octávio Elísio, de supressão
dos §§ 3.° e 4.° do art. 14.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tendo aberto exceção para mais um orador falar a favor
da proposta, sou obrigado a dar a palavra a quem quiser
falar contra. (Pausa)

Concedo a palavra ao Constituinte Nilson Gibson.
O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Sr. Pre

sidente, Sras. e Srs. Cúnstituintes, falo em defesa própria,
dos meus interesses, da minha atividade profissional, pois
sou Procurador do INCRA, carreira que abracei com amor
e dedicação, entrando no serviço público não pela janela,
mas através de concurso público.

Com base em sugestão apresentada em fevereiro, esse
texto foi aprovado nas subcomissões e nas comissões
temáticas. Agora ele é submetido à apreciação da Comis
são de Sistematização. Jamais solicitei algo ao ilustre e
nobre Relator, grande amigo das primeiras lutas, quando
nos empenhamos para que fosse Relator da Comissão de
Sistematização e, automaticamente, da Assembléia Nacio
nal Constituinte. Tenho outros grandes amigos como Sub
Relatores - os Constituintes Konder Reis Adolfo Oliveira
José Fogaça e Virgílio Távora - mas 'nada lhes pedi:
Todavia, hoje, venho, com veemência, humildade corre-
ção e honradez, fazer-lhes um pedido. '

Jamais alguém me acusou, no Congresso Nacional, de
qualquer incorreção que pudesse manchar minha hono
rabilidade. Os ilustres companheiros podem divergir da
minha posição política, muitas vezes não aceita por aque
les que têm posições diversas, mas me aplaudem, me
admiram, sabem que, de segunda a sábado, estou presente
não somente no Plenário, mas nas comissões, participando
das atividades do Poder Legislativo. Sinto-me, pois, com
autoridade moral para pedir aos meus bravos e ilustres
companheiros da Comissão de Sistematização que votem
pela rejeição dessa matéria.

Isto porque foi dito aqui, Sr. Presidente, que seria
um "trem da alegria", o que é uma infâmia, uma detur
pação. "Trem da alegria" é a criação de novos cargos,
é a realização de nomeações a toque de caixa, tanto no
Poder Legislativo como no Judiciário e também no Exe
cutivo, muitas vezes referendados pelo Congresso Nacional.

O que pretendemos é confirmar nas suas funções
aqueles que com tanto ardor e dedicação vêm trabalhando
no Serviço Público: os advogados, tão pessimamente remu
nerados no Serviço Público, para os quais pretendemos pro
piciar uma situação jurídica legal. E se esse dispositivo, Sr.
Presidente, que ultrapassou as Subcomissões e as Comis
sões, for rechaçado por 47 ilustres companheiros da Comis
são de Sistematização?

Se supressos os §§ 3.0 e 4.° do art. 14 das Disposições
Transitórias, os democratas da Constituinte estarão pro
movendo a maior cassação da história, ao declararem ex
tintos e desnecessários (art. 44, § 3.0 do Cabral-lI) os caro
gos dos assistentes jurídicos da União, dos procuradores
de autarquias federais e da Fazenda nacional.

Sob pressão do Ministério Público Federal, que antes
a nós e a tantos outros ajudou a cassar no período da
recessão, parlamentares de boa fé acreditaram na mentira
de um "trem da alegria" jamais existente, se se apercebe
rem da intenção dos membros do Ministério Público em
lotear as duas Procuradorias - da República e da União
- entre eles.

Dai perguntar-se: é justo, é democrático, é do interes
se público?

E, para mostrar minha correção, nobre Constituinte
Luiz Salomão, que não tem experiência parlamentar, pois
é muito jovem nesta Casa, - eu já vou para o quarto man
dato - abster-me-ei de votar, para que V. Ex.a. não saia,
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como das outras vezes, detratando-me, eis que este orador
que lhes fala é um dos homens mais honestos e corretos
da vida pública deste País. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao Relator.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, a Comissão de Sis
tematização vive, neste instante, um momento de emoção.
O Sr. Relator·Geral entende que a matéria há de ser exa
minada e objeto de deliberação sem emoção.

Como Relator adjunto, devo acrescentar que se levan
ta, neste instante, no Plenário da Comissão de Sistemati·
zação, uma tempestade em copo dágua. O texto permanen
te da Constituição criou, no capítulo próprio do título "Dos
Poderes da União", a Procuradoria Geral da República, es
tabeleceu-lhe competências e fixou regras adjetivas no
que toca ao exercício de suas funções. É um estatuto novo
que pretende unificar toda a advocacia da União, a nível
da administração direta e indireta, hoje dispersa na Pro
curadoria Geral da República, órgão superior do Ministé
rio Público, nos diversos Ministérios e também nas autar
quias. Era indispensável que nas Disposições Transit6rias
se consignassem regras capazes de permitir o cumprímen
to da norma constante do texto permanente da Constitui·
ção, que cria, ao lado do Ministério Público, a Procurado
ria Geral da República.

Em razão dessa necessidade, o Sr. Relator·Geral fez
escrever no Título IX das Disposições Transitórias o art.
14, objeto da emenda em votação, que diz, no seu caput:

"Enquanto não aprovadas as leis complemen
tares do Ministério Público Federal e da Procura
doria Geral da União, o Ministério Público Federal,
a Procuradoria da Fazenda Nacional, as Consulto
rias Jurídicas dos Ministérios e as Procuradorias
de autarquias federais com representação pr6pria
continuarão a exercer as suas atuais atividades den
tro da área de suas respectivas atribuições."

Estabeleceu-se, pois, uma regra que condiciona até a
votação, sanção e entrada em vigor da lei complementar
que unificará a Procuradoria Geral da União, de acordo
com o que dispõe o texto permanente. As procuradorias dos
Ministérios, das autarquias, o Ministério Público e a Pro
curadoria da Fazenda continuarão cumprindo suas funções,
na forma da legislação em vigor.

A lei complementar é que irá dispor sobre a forma
da unificação, e estou absolutamente seguro de que esta
lei não irá desprezar os dedicados servidores da União que
fizeram concurso e hoje prestam inestimáveis serviços em
todos os Ministérios da República, nas autarquias federais,
no Tribunal Marítimo e em quaisquer outros 6rgãos pro
vidos de procuradores ou advogados. Contudo, acolhendo
emendas apresentadas por inúmeros Srs. Constituintes,
dentre eles Louremberg Nunes Rocha, Maurício Corrêa e
Costa Ferreira, o Sr. Relator aceitou incluir como pará
grafos do art. 14 algumas normas adjetivas, que certamen
te seriam e serão consideradas pela lei complementar.

Quais são elas? A primeira é a do § 2.°, que dispõe
que os atuais procuradores da República terão assegura
da a opção, de forma irretratável, entre as carreiras do
Ministério Público e da Procuradoria Geral da União.

A segunda dispõe sobre a situação dos assistentes jurí
dicos, dos procuradores e advogados de ofício junto ao Tri
bunal Marítimo, dos procuradores da Fazenda nacional e
dos procuradores ou advogados das autarquias federais.

Finalmente, a terceira regra adjetiva dispõe sobre os
órgãos consultivos e judiciais da União.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, é preciso que V. Ex.as
saibam que existem procuradores da República que não
prestaram concurso público e que, pelo § 2.°, seriam apro
veitados. Assim como existem procuradores de autarquias

e de outros 6rgãos da administração pública, direta e índí
reta, que prestaram concurso público e seriam beneficia
dos pelos §§ 3.0 e 4.°

Essa é a situação.
O Sr. Relator Geral, diante da emoção despertada pelo

assunto não s6 neste Plenário, mas também na imprensa,
matém-se numa posição de equilíbrio. S. Ex.a entende que
a lei complementar, prevista no caput do art. 14, atenderá
a todos os objetivos e exigências relacionados com a mono
tagem e a operação da Procuradoria Geral da República
sem injustiças ou discriminações de qualquer natureza,
com aqueles que hoje prestam serviços nas autarquias,
nos Ministérios, no Tribunal Marítimo e em outros 6rgãos
da Administração Pública.

Mas o Sr. Relator-Geral não pôde deixar de considerar
a alegação de que a aprovação dos §§ 3.° e 4.° se consti
tuiria num "trem da alegria", num escândalo, um excesso,
uma distorção do texto que o nobre Constituinte Bernardo
Cabral redigiu com alto espírito público e com desejo sin
cero de servir à Nação.

É o parecer.

O SR. CONSTITUINTE MARIO ASSAD - Sr. Presi
dente, permíta-me, pela ordem.

Se fosse possível e regimental, gostaria que V. Ex.a
solicitasse ao Sr. Relator que nos desse informações sobre
como compatibilizar o art. 14 com o § 1.0

Diz o art. 14:
"Enquanto não aprovadas as leis complemen

tares do Ministério Público Federal e da Procura
doria Geral da União, o Ministério Público Federal,
a Procuradoria da Fazenda Nacional, as Consulto
rias Jurídicas dos Ministérios, as Procuradorias de
autarquias federais com representação pr6pria
continuarão a exercer as suas atividades dentro da
área de suas respectivas atribuições."

E o § 1.0 estabelece:
"O Poder Executivo, no prazo de 120 dias, en

caminhará ao Congresso Nacional projeto de lei
complementar dispondo sobre a estrutura e o fun
cionamento da Procuradoria Geral da União."

Gostaria de obter essa informação, Sr. Presidente, in
clusive para instruir meu voto, pois 120 dias após a pro
mulgação da Constituição, vamos ter matéria ampla para
debater, para discutir, e dentro de um texto rápido das Dis
posições Transitórias vamos resolver um problema com
plexo e, afinal de contas, de difícil solução imediata.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Sr. Relator, para que responda brevemente.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) - Sr.
Presidente, atendo à solicitação do nobre Constituinte Má
rio Assad dizendo que, enquanto não for votada e sanciona
da a lei prevista no § 1.0, cumprir-se-é a regra do caput.
Ou seja, todos os órgãos citados - a Procuradoria Geral
da República, o Ministério Público, as Procuradorias das
Autarquias, os advogados do Tribunal Marítimo e outros
- continuarão cumprindo suas tarefas de acordo com a
legislação em vigor. .

Ante as considerações que aqui expendeu o nobre Sr.
Relator, a posição da Relatoria Geral é no sentido de que
a questão se mantenha aberta.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Está esclarecido o Plenário.

Mais uma vez, quero informar que estamos votando
a proposta do Constituinte Octávio Elísio, pela supressão
dos §§ 3.° e 4.°

O SR. CONSTITUINTE INOC~NCIO OLIVEIRA - O
parecer da Relatoria é contra a emenda e no sentido de
manter o texto?
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - A Relataria
deixou a questão em aberto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Melhor do que eu, pode dizer como ficou o parecer o Sr.
Relator. A questão está em aberto, Sr. Relator?

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) 
Sr. Presidente, deixei bem claro esse ponto e até usei uma
expressão vulgar, isto é, que no entender da Relatoría,
está se fazendo uma tempestade em copo d'água.

Em razão dessa circunstância, a posição do Sr. Rela
tor é deixar a questão em aberto.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a questão em aberto, peço aos Srs. Constituintes
que ocupem seus lugares para votar.

Votarão "sim" os que querem suprimir os §§ 3.0 e 4.°;
votarão "não" os que desejam manter o texto.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail F-eitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Antônio
Britto, Artur da Távola, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna,
Cid Carvalho, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima,
Fernando Henrique Cardoso, Farnando Lyra, Francisco
Pinto, Haroldo Sabóia, Ibsen Pinheiro, José Fogaça, José
Freire, José Geraldo, José Ignácio Ferreira, José Paulo Bi
sol, José Richa, José Ulísses de Oliveira, Maurílio Ferreira
Lima, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Pi
menta da Veiga, Renato Vianna, Severo Gomes, Virgil
dásio de Senna, Wilson Martins, João Natal, Jorge Hage,
Máncio Braga, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, UIdurico
Pinto, Aloysio Chaves, Francisco Dornelles, Mário Assad,
José Tinoco, Antônio Carlos Konder Reis, Luís Salomão,
Francisco Rossi, Joaquim Bevilacqua, Plínio Arruda Sam
paio, José Gencíno, Haroldo Lima, Fernando Santana,
Beth Azize e Antonio Farias. Votaram NÃO os seguintes
Senhores Constituintes: Celso Dourado, João Calmon, Ma
noel Moreira, Raimundo Bezerra, Daso Coimbra, José Ta
vares, Michel Temer, Ziza Valadares, Alceni Guerra, Ar
naldo Prieto, Christóvam Chiaradia, Francisco Benjamim,
Inocêncio Oliveira, José Lins, Oscar Corrêa, Osvaldo Coe
lho, Paulo Pimentel, Sandra Cavalcanti, Annibal Barcel
los, Furtado Leite, Jonas Pinheiro, José Lourenço, Simão
Sessim, Gerson Peres, José Luiz Maia, Adylson Motta,
Gastone Righi e Siqueira Campos. ABSTENÇãO dos Se
nhores Constituintes Bernardo Cabral, Fernando Gaspa
rian, Nilson Gibson, Chagas Rodrigues, Afonso Arinos,
canos Chiarelli, José Jorge, José Santana de vasconceí
los, Luís Eduardo, Virgílio Távora e Adylson Motta.

O SE. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 51 Cons
tituintes; votaram NãO 28 Constituintes; abstiveram-se
de votar 11 Constituintes. Total: 90 votos. O Destaque foi
aprovado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNACIO FERREffiA 
Sr. presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (F2rnando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ IGNACIO FERREIRA 
Sr. Presidente, cometi um equívoco: quis votar abstenção
e registrei "sim".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa também se equivoca freqüentemente, nobre Cons
tituinte.

O SE. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

o SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Presi
dente, lamento profundamente ter-me distraído na hora
da votação e votado "não" ao invés de "sim". Informo
o fato a V. Ex.a apenas para efeito de registro.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Pois não. Está registrado em ata.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Hsnríque Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr.
Presidente, quero aproveitar a presença de V. Ex.a na
Presidência dos trabalhos, hoje, para invocar seu teste
munho e pedir-lhe que tome providências com relação
a matéria divulgada nos jornais, principalmente no Jor
nal do. Brasil de ontem, segundo o qual eu teria negociado
com V. Ex.a o meu voto.

Acontece que passei dois dias sem ver V. Ex.a antes
desse voto. Conversei, sim, com o Constituinte Mário Co
vas a respeito da inclusão, na pauta, do Destaque n,o 001,
até por ser o primeiro destaque. Da mesma forma, con
versei com o Relator e todos os Srs. Constituintes. Pro
curei o Presidente Afonso Arinos e os líderes de todos os
partidos.

Esse destaque referente à criação do Estado do To
cantins foi incluído como o primeiro da pauta por todos
os líderes de todos os partidos, a partir do que ficou acer
tado em reunião com todos os Líderes. Estão ali os srs.
Constituintes Virgílio Távora e Adolfo Oliveira, que não
me deixam mentir. Os Líderes do PC do B, do PT, Cons
tituinte José Genoíno, e dos demais partidos estiveram
presentes àquela memorável reunião, que haverá de ficar
na história do povo tocantínense. Não troquei meu voto
por coisa alguma. Votei pelos quatro anos de mandato
porque a Nação brasileira precisa de mudanças para evi
tar a guerra civil e o golpe, Sr. Presidente. Por isso tomei
essa decisão. Mas tive o prestígio de receber 82 votos "sim",
dados pelos meus companheiros desta bancada e pelas
pessoas de bem que estão na outra bancada.

Não troquei meu voto com ninguém, Sr. Presidente,
e também não disse que o Presidente José Sarney, ou
quem quer que seja, me fez ofertas. Eu me faço respeitar.
Ninguém vai comprar meu voto ou minha eonsetêncía. O
Estado do Tocantins é uma questão de restauração da
soberania do Oongresso Nacional, duas vezes ferida por
dois vetos do Presidente José Sarney. Essa é uma decisão
de cada um dos Constituintes. Não coloquei cartazes nos
corredores do Congresso, não fiz pressão nem tentei cons
tranger quem quer que fosse. Acatei a decisão de cada um.

Está dizendo aqui o Constituinte Gerson Peres que
essa é uma luta minha. Não só minha, mas do meu povo,
da minha gente, que eu aqui represento 'Com dignidade.
Não recebi, Sr. Presidente, dos Constituintes Mário Covas,
Antônio Britto, Euclides Scalco, nem de V. Ex.a qualquer
pedido de permuta. Recebi, sim, de pessoas de ambos os
lados o pedido de que votasse desta ou daquele jeito. Sem
pre disse que só iria decidir depois de votada a criação
do Estado do Tocantins. A primeira pessoa a saber de
meu voto foi esse jovem valoroso '8 digno Parlamentar,
que recebeu minha decisão contrária a ele, mas que não
disse uma palavra, que é o Constituinte Luís Eduardo.

Cumpri meu compromisso com o povo, com a minha
gente sem barganha, sem permuta, e não recebi oferta,
nem pressão de qualquer dos lados, cujos representantes
apenas me procuraram. Minha consciência mandou que
eu votasse pelas mudanças de que o País preeísa, isto é,
por eleições diretas, por mudança no sistema de governo.
Não contra o Presidente José Sarney, mas a favor da Na
ção brasileira.

Era o que tinha a dizer. (Palmas)



Janeiro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 2339

o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O Constituinte Siqueira Campos fez alusão a algumas in
sinuações de que S. Ex.a tivera contato comigo a respeito
de seu voto. Em primeiro lugar, quero dizer a toda a Na
ção que isto é rigorosamente falso. O Constituinte Siquei
ra campos acaba de dizer a verdade. Há dias não nos vía
mos, e somente após a votação do Estado do Tocantins,
S. Ex.a mencionou, indiretamente - indiretamente, repi
to - o seu voto.

Conheci o Constituinte Siqueira Campos nesta Comis
são e privo com S. Ex.a há pouco tempo. Quero dar mau
testemunho de que S. Ex.a é um dos Parlamentares mais
corretos, cooperativos e trabalhadores desta Casa. (Pal
mas) Ganhou o Estado do Tocantins pelo seu prestígio
e pela justeza da causa, com o voto de todos nós, sem
qualquer barganha, o que seria indigno de um Parlamen
tar.

Que se registre isso em Ata.
Concedo a 'Palavra ao Constituinte Celso Dourado.
O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Senhor

Presidente, trata-se também de uma explicação sobre
nota do Jornal do Brasil, que refere como surpreendente
o nosso voto. <

Segundo aquele noticiário, fazemos parte do Centro
Democrático. Isto não é verdade, Sr. Presidente. Nosso
voto foi refletido, envolvendo grande crise pessoal, por
que buscávamos a verdade, aquilo que entendíamos ser
a melhor decisão. Ainda que considere todos os' compa
nheiros do Centro Democrático respeitáveis Constituin
tes, nunca fui por eles convídado para participar de qual
quer reunião, nem 'assinei, jamais, qualquer papel como
pertencente a esse grupo.

Muito obrígado.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

Está registrado em Ata.
Destaque n,? 77li8-87 - Emenda n.o ES

29118-1, do Sr. Mansueto de Lavor, "que modifica
o art. 17 do Título X do Substitutivo n.O 1 (arti
go 17 do Título IX do Substitutivo n.O 2)".

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em votação a preferêncía para o Destaque n.,Q 7768, do
Constituinte Mansueto de Lavor, relativo à Emenda
n.o 29118. Os que a aprovam, queira permanecer COmo
se acham. (Pausa) Aprovada,

Concedo a palavra ao Constituinte Michel Temer,
pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Pre
sidente, pelo que pude depreender, a emenda do eminente
Constituinte Mansueto de Lavor pretende que as serven
tías judiciais ,e extrajudiciais sejam estatizadas.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique oarõoso) 
Exato.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Quero
dizer a V. Ex.a que, no meu entender, esta matéria já
foi coberta anteriormente pelo art. 119, que tomo a liber
dade de ler para V. Ex.a:

"ATt. 119. Os serviços notariais e regístraís
são exercidos em caráter privado, por delegação
do poder público."

Quero, nesta questão de ordem, invocar uma 'afir
mação eedíça do Direito, atribuída a Rui Barbosa e dizer
que a Constituição não dá com uma das mãos para tirar
com a outra. Se já decidimos essa matéria nas disposi
ções permanentes, não temos como voltar a ela nas Dis
posições Transitórias.

Submeto esta questão de ordem, Sr. Presidente, à sua
consideração, para sustentar a prejudicialidade da
emenda.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LAVOR 
Sr. Presidente, o nobre Constituinte levanta uma questão
de ordem antes do meu pronunciamento, encamínhando
'a votação. Gostaria de pronuneíar-me contra a referida
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Como faço habitualmente, vou pedir ao Relator que opine.
Efetivamente, 'existe uma referência 'aos serviços nota
riais e regístraís, exercidos em caráter privado, COm
delegação do Poder Público. Mas existe também, nas Dis
posições Transitórias, O art. 17, em pauta, que estatiza
as mesmas serventãas, 'Pelo menos nos foros.

Peço ao Rela:tor que nos esclareça. (Pausa)
A emenda do Constituinte não é para estatizar, mas

para garantir o direitto aos atuais ocupantes por 5 anos.
Já está estatizado no texto, Perdão! Há uma contradi
ção no texto, porque nas Disposições Transitórias, art. 17,
consta:

"Serão estatizadas as serventias do foro judi
cial, assim definidas por 1e1, respeitados os direi
tos de seus atuais titulares."

Isto consta das Disposições 'Ilransitórias? (Pausa)
Vou ouvir o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
o oonstítuínte Mansueto de Lavor sabe da admiração que
lhe dedico. Suponho que, quando S. Ex.a apresentou esta
'emenda, a parte permanente ainda não tinha ficado
decidida, como bem lembrou agora o eminente Consti
tuinte Michel Temer.

Em verdade, o art. 17 prevê o que deseja o eminente
Constituinte Mansueto de Lavor, quanto à estatíaação
das serventias do foro judicial, respeitando o direito de
seus atuais títulares, Por esta parte, a emenda de S. Ex.a
já estaria atendida.

De outra parte, conforme questão de ordem muito
bem suscitada pelo eminente Proresscr de Direito Cons
titucional, Constituinte Michel Temer, a emenda tamlbém
está atendida.

Sr. Presidente, no parecer da Relatoria, realmente
há uma preiudícíalídade.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Se
nhor Presidente, peço a palavra, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso) _
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE VIVALDO BARBOSA - Se
nhor Presidente, permito-me chamar a atenção de Vossa
Excelência para duas circunstâncias sobre essa matéria.
A primeira é a de que a emenda anterior, que prejudi
caria esta, não obteve a maioria absoluta necessária, nem
houve deliberação desta Comissão de Sistematização. Se
gundo, é p1enamente compatível que uma disposição per
manente da Oonstituição estabeleça, em eaeáter perma
nente, como princípio geral, que seus servíeos forenses
não são de caráter privado - como está dizendo o texto
- porém, que os atuais, transitoriamente, sejam estati
zados, se assím vier a deliberar a Assemebléía Nacional
oonstítuínte, Trata-se de dísposíção transitória. Eviden
temente, com a críação de qualquer outro cartórto, ou
de outra serventía, estas, daqui para a frente, não serão
'estatizadas. Qualquer outra serventia que vier a ser criada
não estará sob o princípio das Disposições Transitórias.

Diz a emenda, muito precisamente, que as atuais
serventias serão estatizadas. O eeráter permanente da
disposição continua vigendo para as que vagarem. Para
as que rorem criadas no futuro, é perfeitamente compa
tível a deliberação dos dois textos.

Chamo a atenção de V. Ex.a para esse aspecto.
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa está consultando a Secl'et3Jria para saber por que
motivo houve prejudicialidade da emenda anterior - se
ela foi votada ou não.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para contraditar.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Toem a palavra V. Ex.a, para contraditar.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Quero
dizer, Sr. Presidente, que aqui se trata apenas de uma
questão semântica. O Sr. Constituinte Mansueto de Lavor
usa 'a expressão "serventia extrajudicial" e, no art. 119,
"serviços notariais e regístraís", que são exatamente os
extrajudiciais.

Sr. Presidente, neste caso, para contraditar o que
disse o nobre Constituinte Vivaldo Barbosa, ainda que
não tenha atingido, como realmente não atingiu, o quo
rum necessário para considerar prejudicada a emenda
anterior, o fato é que esse dispositivo já 'está íncorporado
ao texto do proíeto constitucional,

Portanto, esse texto já foi votado e aprovado. Não
há, volto a insistir, como tírar com 'a outra mão aquilo
que anteriormente a Constituição já estabeleceu, A fun
ção do intérprete é compatibilizar todas as disposições
constitucionais. Mas fica absolutamente impossível, e não
se pode chegar, neste particular, ao absurdo de encon
trar, literalmente, no texto constitucional, dísposíções em
sentido totalmente opostos, inconciliáveis.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LAVOR 
Permita-me, Sr. Presidente. Solicitei uma questão de
ordem, e estou na tribuna para encaminhar a votação a
favor da emenda. Mas, diante da questão de ordem levan
tada pelo nobre Constituinte, gostaria de contraditar, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Em primeiro lugar, vamos colocar ordem nas questões de
ordem.

Vou conceder a palavra aos constituintes Mansueto
de Lavor, Aluízio Campos e Carlos Chiarelli, sucessiva
mente.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI - Se
nhor Presidente, gostaria apenas de formular uma per
gunta, e o orador que está na tr:I!buna poderia esclarecê-Ia
na resposta.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) _
Pois não.

O SR. CONSTITUINTE CARLOS CHIARELLI - O
texto da emenda diz: .

"Serão estatizadas todas as serventias do foro
judicial 'e extrajudicial, respeitados os direitos dos
seus titulares por um prazo não superior a cinco
anos."

A pergunta é a seguinte: já que estamos tratando de
disposição transitória, há necessidade de um ;prazo que
aqui está vigente, sob pena de não se tratar de dísposíção
transitória. Neste caso, o prazo refere-se à limitãção da
garantia que se dá aos atuais exercentes, que no texto era
estabelecido, até a aposentadoria ou até a morte? :Ê isto
que quer dizer? Ou limita-se a,o qüinqüênio a garantia dos
atuais ocupantes? Ou, ainda, refere-se ao tempo de imple
mentação do processo de estatização?

. Esta é uma questão fundamental. Os "cinco anos", por
defeito de redação, dízem respeito ao tempo de implemen
tação do processo de estatização, ou.o~ cinco anós, sem
erro de redação, mas com uma rsstríção e castração do
direito dos atuais exercentes, referem-se a uma limitação
pelo qüinqüênio da garantia?

O esclarecimento dessas dúvídas é fundamental para
se estabelecer o debate.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a tem razão.

O COnstituinte Mansueto de Lavor esclarecerá a maté
ria ao Senador Carlos Chiarelli.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LAVOR - Sr.
Presidente, gostaria de acrescentar, além dos argumentos
apresentados e oterecídos a este Plenário pelo nobre
Constituinte Vivaldo Barbosa, que uma matéria é preju
dicada quando anteriormente recebe deliberação favorá
vel ou contra. No caso, não há prejudícíalídade, pelo
simples fato de que minha emenda trata de assunto cor
relato, porém não idêntico.

O art. 119 do Projoeto trata de serviços notariais e
regístrals, que, conforme proposta do Relator, devem ser
exercidos pela iniciativa particular. Minha emenda não se
retere a esses serviços, que supõem a estatízação das ser
ventias, de acordo com o próprio art. 119. Se não supuses
sem essa estatização, não haveria necessidade de constar
do art. 119 a expressão "por delegação do Poder Público".
Ou seja, o Poder Público não poderia delegar, se essas
serventias não fossem públicas ou estatizadas.

Minha emenda é diferente. Visa, pura e simplesmente
_ analisando não os serviços notariais ou registrais, mas
as atuais serventias - tratar da sua estatízação ou não,
e dizendo que elas serão estatizadas e que os direitos dos
seus atuais titulares permanecerão intocados por prazo
não inferior a cinco anos.

Há uma diferença palpável ,entre a matéria tratada
no art. 119 e a minha emenda, referente ao art. 14 das
Disposições Transitórias.

Por isso, gostaria de dizer ao nobre Constituinte
Carlos Ohíarellí que não é a mesma coisa, são assu~tos
diferentes. A matéria tratada em minb;a. emenda am!ia
não foi submetida a deliberação do Plenano desta COmIS
são de Sistematização.

Esta, a resposta à questão de ordem.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre

sidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (F,ernando Henrique Cardoso) 

Tem V. Ex.a a palavra.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - S~. ~re

sidente todos os argumentos do eminent-e oonstítuínte
teriam 'validade se não tivéssemos aprovado o artigo ante
rior, que se consolidou no exato mo;nento. em que apro
vamos a redação final do texto. Ai termina a questão,
De outra forma estaríamos colocando, em vez de uma
disposição transitória, um artigo de disposição contradi-
tória.

Gostaria de deixar bem claro que, aprovada a redação
final, está prejudicado o artigo das Disposições Transi
tórias.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

A Mesa, após consulta ao Relator e ao Presidente efetivo,
considera prejudicada a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Existe uma emenda correlata, de autoria do nobre Cons
tituinte Antônio Perosa, cujo texto é o seguinte:

"Fica assegurado aos substitutos de serventias
judiciais, notariais e regístraís, na vacância, o
direito de acesso a titular, desde que legalmente
investido na função na data da instalação dos
trabalhos da Assembléia Nacional oonstatuínte."

ooneedo a palavra ao nobre Constituinte Jore Paulo
Bisol.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ PAULO BISOL - Sr.
Presidente, desejo apenas pedir um esclarecimento.

Gostaria que a digna Relatoria desse a este Plenário
uma explicação de natureza técnica, já que há possíbílí
dade de modificação do posicionamento do Plenário da
Assembléia Nacional constituinte com relaeão a este
assunto. -

Pergunto: qual a diferença fundamental, substancial,
entre serventaas judiciais e extrajudiciais? Esta diferença,
bem definida, vai explicar um fenômeno técnico que não
consigo assimilar. As serventias extrajudiciais foram tra
tadas no texto do Projeto de Constituição, e as [udícíais
estão sendo tratadas no texto das Disposições Transitórias.

Sr. Presidente, a diferença, por incrível que pareça é
econômica. As serventias judiciais são pobres, as ext~a
judiciais são ricas. Há "marajaísmo", por trás desta ques
tão, e não vai ficar bem para esta Constituinte. Por que
não estão sendo tratados no mesmo lugar os cartóríos
judiciais e extrajudiciais? Que manobra é está? Que
significa isto?

Estou preocupado, Sr. presidente, com base em minha
experiência de magistrado, com essa diferença de trata
mento, eis que a tradição constitucional do Brasil sempre
deixou à competência dos Estados a definição dessas ques
tões. Preocupa-me a assunção federal de um assunto esta
dual somente em relação aos cartórios realmente afor
tunados.

G<lstaria que pelo menos constassem dos Anais desta
Assembléía as razões fundamentais dessa diferença de
tratamento, porque até agora não consegui assímílá-Ias.
Tendo a pensar que esse posicionamento é um privilegia
menta dos que já estão privilegiados, pois estariam garan
tidos nos seus cartórios, se fossem estatizados ou se se
permitisse ao Estado legislar sobre o assunto. .

Inquieta-me e me deixa realmente insatisfeito essa
diferença de tratamento. Gostaria de ouvir a opíniâo do
Sr. Relator sobre o assunto.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

. O SR. CONSTITUINTE GERSON !PERES - Sr. Pre
sídente, antes de o Sr. Relator pronunciar-se gostaria
p~eliminarmente,de dizer que o douto Senador josé Pau1~
BIsol está tratando de matéria vencida. Quanto aos con
ceitos aqui emitidos sobre os que são pobres 'e Os que são
ricos, S. Ex.a poderá estudar uma forma de remeter o
assunto ao_Plenário. O fato é que já decidimos a matéria.
Com relação aos pobres e ricos, não é difícil resolver o
problema: basta que, depois, especificamente, se ordenem
as linhas de trabalho de cada um dos cartórios mais ren
táveis ou menos rentáveis, redistribuindo-os eqüitativa
mente. Isto, se S. Ex.a conseguiu fazê-lo.

. Es~as, as considerações que desejava fazer. A matéria
e vencida, e dispensável até a consideração do Relator
porque o máximo que S. Ex.a pode fazer é elucidar ~
assunto, e mais nada.

O SR PRESIDENTE (Fernando Henrique, Cardoso) 
Permiti a questão de ordem porque o Constituinte Antônia
Perosa volta ao tema das serventias judiciais, notariais e
regístraís, incluído no Substitutivo. Por isso, é conveniente
que o Relator fale. Até porque a dúvida levantada pelo
eminente Constituinte José Paulo Bisol requer esclareci-
mento efetivo. -

Portanto, concedo a palavra ao Relator. Peço brevi
dade a todos.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente.
Sras. e Srs. Constituintes, a intervenção do Constituinte

José Paulo Bisol merece dupla resposta. Primeiro, quanto
à_na~ureza da prejudicialidade, é preciso que se diga que
nao e possível anular, nas Disposições Transitórias, o que
foi aprovado nas disposições permanentes. Serventia de
foro judicial - ninguém o desconhece - também rende
muito dinheiro. li: o caso do Cartório de órgãos e Suces
sões, por exemplo. Quem advoga sabe disso.

Em segundo lugar, diríamos que em nenhum Instante.
Sr. Presidente, como Relator, privilegiei quem quer que
seja. O art. 119 veio aprovado da Comissão temática. O
que falta dizer é que, se se pretende atingir o Constituinte
Adolfo Oliveira, repilo a insinuação, porque S. Ex.a dispõe
de um cartório de notas muito pequeno, em Petrópolis, O
que se quer é atingir os grandes.

Sr. Presidente, o texto diz o seguinte:
"Os serviços notariais e registrais são exercidos

em caráter :privado, por delegação do Poder Pú
blico."

O Poder Público, portanto, que tome providências.
O que a oomíssão aprovou foi isso, Sr. Presidente. O

sentido do texto das Disposições Transit6rias é o de res
peitar os atuais titulares das serventias de foro judicial
para que não sejam prejudícados, já que ali existem mui
tos "bagrinhos".

Agora, a preocupação com a condição do magistrado,
demonstrada pelo Constituinte José paulo Bisol, é válida
é correta. Realmente inquieta - inclusive a mím - e
também nos leva para outro aspecto. Não podemos des
conhecer que há serviços particulares, nessa área, muito
bem prestados. Advoguei durante vinte anos no Rio de
Janeiro e posso dizer que há cartórios que prestam muito
bom serviço.

neste modo, Sr. Presidente, o que eu desejo é que
fique bem destacado que natureza da J.},rejudicialidade é
uma coisa, Insuspeíção contra donos de cartórios de imó
veis é outra. Não se pode, por causa de um, atingir a
todos.

A matéria, Sr. Presidente, está prejudicada, inega
velmente, pois não é possível anular, nas Disposições
Transitórias, o que foi aprovado nas Disposições Perma
nentes.

Esta é a minha posição, Sr. Presidente, mas registro
em Ata que não estou aqui para privilegiar absolutamen
te ninguém.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LAVOR
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Constituinte
Mansueto de Lavor.

O SR. CONSTITUINTE MANSUETO DE LAVOR 
Sr. presidente, quero registrar que a matéria de tanta
importância, até hoje não foi submetida à deliberação da
Comissão de Sistematização. Da primeira vez foi objeto
de acordo, mas não foi votada por falta de qu~rum. Desta
v~z, V. Ex.a dec~d..e sobre a prejudicialidade da matéria.
Discordo da decisão, mas acato-a com respeito.

~ .Con:;issão d.e Si~temati~a<fão, que tanto avançou em
matérias ínstltucíonaís, admínístratívas, permite - não
votando por duas vezes consecutivas a matéria - um
retrocesso lamentável, porque em alguns Estados como
o da Bahia, onde as serventias já são estatizadas ~s ser
v~ntias extrajudiciais passaram a ser privatizad~. Have
ra, cert.ame_nte, um re~rocesso. Esta Comissão, que aprovou
a _estatIzaçao dos serviços de distribuição de combustíveis,
nao .aprova os serviços para as serventias públicas dos
cartóríos,

. .Entã~, gostaria de dizer a V. Ex.a e aos nobres Co118
títuíntes Integrantes da Comissão de Sistematização que
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a matéria voltará ao Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte, quando espero que se aprove a estatíaação,
por ser do interesse público e coletivo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Srs. Constituintes, já resolvi a questão: a matéria está
prejudicada.

O SR. CONSTITUINTE INOC}j]NCIO OLIVEffiA 
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem, pela última vez.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Não é necessário, Sr. Constituinte. Permita-me prosseguir.

O SR. CONSTITUINTE INOC}j]NCIO OLIVEIRA 
Sr. Presidente, desejo contraditar o que disse o Consti
tuinte Mansueto de Lavor.

S. Ex.a não tem razão quando diz que a Comissão de
Sistematização aprovou por acordo, por haver tratado do
assunto ao aprovar o art. 119. S. Ex.a está sendo injusto
com a Comissão de Sistematização, que tem trabalhado
com muito acerto e seriedade.

Eram estas as nossas palavras, quanto aos argumentos
utilizados pelo nobre Constituinte Mansueto de Lavor.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Srs. Constituintes, agradeço a todos a colaboração nas
decisões da Mesa, mas esta já decidiu. Esclareço também
que já houve votação sobre a matéria, quando não houve
quorum. O Presidente que se encontra em exercicio hoje
votou contra na ocasião; portanto, sente-se perfeitamente
à vontade para decidir pela prejudicialidade. Eu gostaria
muito de ter podido mudar o texto, mas não consegui.

Vamos para a votação em Plenário. Regras são regras.
Destaque n,? 5125-87 ~ Emenda n.O ES

26804-0, do Sr. Antonio Perosa e Roberto Balestra,
que "adita artigo ao Título X do Substitutivo n.? 1
(art. 17 do Título IX do Substitutivo n.o 2)".
(517.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Está em votação o requerimento de preferência para o
Destaque n.o 5125, relativo à Emenda n.o 26804, de autoria
do Constituinte Antonio Perosa. (Pausa) Aprovada.

Concedo a palavra ao Constituinte Michel Temer, para
defendê-la, por indicação do autor.

Peço aos Constituintes que votemos mais depressa.
Perdoem a insistência, até um tanto impetuosa e, talvez,
arbitrária, mas o Pais espera de nós um fecho de ouro,
votando bem, até o fim, toda a matéria, hoje.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Pre
sidente, srs, Constituintes, estou defendendo a emenda
do eminente Constituinte Antonio Perosa, assim redigida:

"Fica assegurado aos substitutos das serven
tias judiciais, notariais e regístraís, na vacância,
o direito de acesso a titulares" - grifo a palavra
- "desde que legalmente investidos na função
na data da instalação dos trabalhos da assem
bléia Nacional Constituinte."

Mais do que fazer uma defesa, quero prestar um
depoimento e, para tanto, servir-me de alguns argumen
tos. O primeiro argumento que lanço em defesa da emen
da está estabelecido no art. 119, § 2.0 , que diz:

"O ingresso na atividade notarial e registral
dependerá, obrigatoriamente, de concurso público
de provas e títulos."

Se eu imaginar o futuro, verificarei que somente che
garão à titularidade das serventias aqueles que, a partir
desta Constituição, se submeterem a concurso. E o con
curso, segundo o texto do projeto, será definido por lei
complementar. Evidentemente, lei complementar - e isto
é intuitivo, Sr. Presidente - estabelecerá o ingresso na
serventia, mas não o concurso direto para a titularidade.

seria, neste particular, tão absurdo quanto exigir à magis
tratura prestação de concurso para o cargo de desembar
gador. Há uma seqüência, há uma carreira a ser feita
na serventia, e por isso mesmo tenho a mais absoluta
convicção de que a lei complementar permitirá o acesso
à serventia, estabelecendo os estágios pelos quais se possa
chegar à titularidade. Não há de ser de outro modo, sob
pena de criarmos uma injustiça para com todos aqueles
que são serventuários.

Ademais, os substitutos atuais ingressaram nas ser
ventias por concursos patrocinados pelas Corregedorias
do Poder Judiciário. São servidores modestos - e invoco
os companheiros que lutaram pela estabilidade dos tra
balhadores - que há mais de 20 anos mourejam nas
serventias, prestando serviços desde o primeiro degrau da
carreira. E não me venham com o argumento - prova
velmente isto acudirá à mente de alguns colegas Consti
tuintes - de que em algumas serventias talvez tenha
havido apadrinhamento. Talvez, em algumas serventias,
os substitutos sejam parentes dos titulares. Mas esta não
é a regra, e sim a exceção.

Disse aqui que amalgamava meu depoimento com
argumentos. Volto, pois, ao depoimento, Sr. Presidente,
para dizer que no Estado de São Paulo, por exemplo, não
há essa circunstância. Conheço pessoas que há mais de
vinte anos ingressaram como fiéis ou contínuos de car
táríos e hoje ocupam o cargo de substituto. Ora, 'Por um
principio de justiça - neste particular, fora da própria
área jurídica e da seara constitucional - se permitirmos
que, daqui a 4, 5 ou 6 anos, quem houver hoje ingressado
por concurso tenha acesso à titularidade, estaremos per
mitindo que aqueles que lá estão há 15 ou 20 anos, como
todo e qualquer trabalhador, tenham, igualmente, com
base no decidido neste momento de mudança institucional
brasileira, acesso à titularidade das serventias.

Em palavras finais, Sr. Presidente, quero registrar que
uma Constituição visa exatamente a estabilizar as rela
ções sociais. Estabilizemos, pois, neste particular, a situa
ção dos substitutos, abrindo um novo campo de trabalho
na seara das próprias serventias.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Pela or
dem, Sr. Presidente. Penso que estamos votando uma ques
tão que está prejudicada. O § 2.° do art. 119 diz que "0
ingresso na atividade notarial e registral dependerá, obri
gatoriamente, de concurso público de provas e títulos". Is
so está nas disposições permanentes do projeto de Constí
tuição. O mesmo princípio adotado para prejudicar a ini
ciativa do Constituinte Mansueto de Lavor deve ser apll
cada agora, porque não pode haver uma disposição .J?erma
nente definindo a situação em um sentido e, nas Disposi
ções Transitórias, buscar-se uma saída para isso, que foi
exatamente a preocupação do legislador, ao obstruir qual
quer outra forma de ingresso na atividade que não seja
por concurso público.

Com todo o respeito aos Constituintes que defendem
a idéia, encaminho à Mesa esta questão de ordem, pela
prejud,icialidade da emenda.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, quero contraditar a questão de ordem do nobre
Constituinte Miro Teixeira, que, na realidade, não tem
procedência. O que se declara é que o ingresso na ativi
dade notarial e registral dependerá de concurso público.
Mas, isto quanto àqueles que já ingressaram e se encon
tram no exercício da titularidade do cartório ou da serven
tia, eis que, nas Disposições Transitórias, estamos assegu
rando a permanência no cargo. E não se justifica que aque
les que entraram por concurso - como, por exemplo, é
exigido no Estado de São Paulo -, fizeram carreira e este
jam em exercício desde antes da instalação da Assembléia
Nacional Constituinte, não sejam efetivados na titularida
de dos cartórios.
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A matéria é típica, apropriada e adequada às Disposi
ções Transitórias, porque regulamenta, repito, a situação
daqueles que, neste exato instante, se encontram no exer
cício da titularidade dessas serventias.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Como faço habitualmente, tendo sido levantada uma ques
tão de ordem do gênero da anterior, antes de decidir ouvi
rei o Relator.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Presi
dente, se V. Ex.a me permite, gostaria de formular uma
questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Se for realmente uma questão de ordem, tem V. Ex.a a
palavra.

O SR. CONSTITUINTE MICHEL TEMER - Sr. Presi
dente, gostaria de dizer apenas duas palavras.

Esta é, tipicamente, uma disposição que transita com
a implementação da vontade constítuínte. No instante em
que substitutos são efetivados, esta determinação consti
tucional passa, transita, não existe mais. É, tipicamente,
uma disposição transitória, sendo diferente da hipótese
anterior.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vamos ouvir o Sr. Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
o raciocínio desenvolvido pelo Constituinte Miro Teixeira,
até certo ponto, teria sua razão de ser. A meu ver, porém,
aqui se assegura um direito àquele cidadão que, tendo-se
submetido a um concurso para ingresso nas serventias judi
ciais, notariais e registrais, passou a exercer o cargo como
substituto eventual.

A sustentação do eminente Constituinte Michel Temer
foi neste sentido. Por esta razão, Sr. Presidente, entendo
que não está prejudicada a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Acho que é mais fácil votarmos a emenda do que ficarmos
discutindo o assunto por muito tempo, pois a prejudiciali
dade não é clara. O Relator opina pela não-prejudicialida
de, e, aparentemente, este é o pensamento da Mesa.

Concedo a palavra ao Constituinte Nelson Carneiro,
para falar contra a emenda.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, compreendo que é difícil a
minha tarefa, depois de ter ocupado a tribuna o eminente
Prof. Michel Temer, e estou ciente de que neste instante
sacrifico velhas amizades para ser fiel àquílo que acredito
ser o justo e o razoável.

Advogado, porém, durante cinqüenta e cinco anos, pos
so trazer aqui um depoimento.

É certo que os escreventes iniciam sua carreira através
de concurso público. Mas a iniciam, apenas. Quando vão
trabalhar nos cartórios, sejam judiciais ou extrajudiciais,
lá encontram antigos escreventes, isto é, os que "carregam"
o cartório. E o titular pode escolher, entre aqueles escre
ventes, um sobrinho, um amigo ou um filho seu. Passados
cinco anos, o sobrinho, o amigo ou o filho, que preteriram
os antigos escreventes, aqueles que durante anos "carre
gam" o cartório, são aquinhoados pela Comissão de Siste
matização com a possibilidade de transmitirem aos seus
beneficiários, aos escolhidos por eles - filho, parente ou
amigo - um cartório para o qual não fizeram concurso.

Não há concurso para tabelião ou escrivão. O que
existe é concurso para escrevente, e a escolha do substitu
to é da competência exclusiva do titular, que nele deve ter
confiança. Portanto, iríamos sacrificar toda uma geração
de pessoas que se dedicam ao trato da justiça, para bene
ficiar apenas os privilegiados que têm como titulares atuais
seus parentes ou amigos íntimos.

Estou convencido de que, pela primeira vez, nesse epi
sódio, durante os trabalhos desta Comissão, sacrifico ve
lhas amizades. Mas acho que acima delas está o dever de
esclarecer o Plenário a respeito do erro que será a aprova
ção desta emenda.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O Sr. Relator deseja opinar novamente? (Pausa)

Com parecer contrário do Relator, passa-se à votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Cid
Carvalho, Cristina Tavares, Fernando Gasparian, Fernando
Lyra, Francisco Pinto, João Calmon, José Geraldo, José
Richa, Manoel Moreira, Nilson Gibson, Pimenta da Veiga,
Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, Wil
son Martins, João Natal, José Dutra, Márcio Braga, Michel
Temer, Nelson wed·ekin, Vilson Souza, Ziza Valadares, Al
ceni Guerra, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos Chia
relli, Christóvam Chiaradia, Francisco Benjamim, Gilson
Machado, Inocêncio Oliveira, José Lins, José Santana de
Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Mário
Assad, Oscar Corrêa, Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, San
dra Cavalcanti, Annibal Barcellos, Furtado Leite, Jonas Pi
nheiro, Simão Sessim, Valmir Campelo, Antônio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, José Luiz Maia,
Virgílio Távora, José Maurício, Lysâneas Maciel, Francis
co Rossi, Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Adolfo Oli
veira e Sotero Cunha. Votaram NãO os seguintes Senhores
Constituintes: Abigail Feitosa, Almir Gabriel, Aluizio Cam
pos, Antônio Britto, Artur da Távola, Egídio Ferreira Lima,
José Fogaça, José Paulo Bisol, Maurílio Ferreira Lima, Nel
son Carneiro, Nelson Jobim, Paulo Ramos, Severo Gomes,
Vírgíldásío de Senna, Antonio Mariz, Miro Teixeira, Octávio
Elísio, Roberto Brant, Rose de Freitas, Uldurico Pinto,
Enoc Vieira, José Jorge, Plínio Arruda Sampaio, Haroldo
Lima, Roberto Freire e Beth Azize. ABSTENÇãO dos Se
nhores Constituintes Fernando Henrique Cardoso, Sigma.
ringa Seixas, Chagas Rodrigues, José Tavares e Floriceno
Paixão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
A Mesa vai proclamar o resultado: votaram SIM 59 Cons
tituintes; votaram NÃO 26 Constituintes; abstiveram-se
de votar 5 Constituintes. Total: 90 votos. O Destaque foi
aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Foi aprovado o destaque, estando, em conseqüência, pre
judicado o Destaque n.O 3910, de autoria do Constituinte
Gastone Righi.

Pela ordem, dou a palavra à Constítuírrte Sandra
Cavalcanti.

A SRA. CONSTITUINTE SANDRA CAVALCANTI 
Sr. Presidente, pedi a palavra pela ordem apenas para
solicitar o registro, já que não disponho de outra forma
de fazê-lo, de um protesto que quero que fique nos Anais
desta Assembléia Nacional Constituinte.

Ontem à noite, pelas estações de televisão, de rádio
e, hoje, pelos jornais, tomei conhecimento de que a
demissão do ex-Deputado Raul Bruníní, jornalista, ra
dialista, homem político da maior importância no meu
Estado, foi uma represália direta ao meu voto em favor
dos quatro anos de mandato para o Presidente da Re
pública. Conversando com o ex-Deputado Raul Brunini,
ouvi dele esta confirmação.

Então, gostaria que ficasse registrado nos Anais desta
Casa o seguinte: o ex-Deputado Raul Brunini, que du
rante 40 anos exerceu com um brilho ínvulgar a sua
profissão de jornalista, de radialista e como político teve
uma das trajetórias' mais brilhantes do meu Estado.
Vereador, Deputado Estadual, SecretáriO de Governo,
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Deputado Federal, cassado pelo fato de ser liderado pelo
meu Líder cassado, o ex-Governador Carlos Lacerda, tem
e tinha méritos suficientes não para ser apenas diretor
da Rádio Nacional. Se algum dia eu tivesse que indicar
Raul Brunini para ocupar uma posição na área da comu
nicação, sua especialidade, se algum dia eu tivesse sido
consultada pelo Presidente José Sarney, certamente o te
ria indicado para Ministro das Comunicações. Porque este
é o seu gabarito. Sempre considerei que o lugar que lhe
reservaram, na Aliança Democrática, tinha sido muito
pequeno diante de sua capacidade.

Desta forma, quero que fique registrado que não se
tratou de represália política, mas de um ato de mesqui
nharia e, na minha opinião, de grave insensatez, numa
hora em que o povo brasileiro passa por momento tão
complicado e tão difícil. Insensatas também foram as pa
lavras, ditas na televisão e nas rádios, do Governador do
Estado de Minas Gerais, referindo-se às nossas Forças
Armadas, que se têm portado de uma forma tão demo
crática e tão solidária em relação ao nosso trabalho, de
uma forma tão ausente, sem exercer qualquer pressão
sobre nós. A frase infeliz que eu ouvi - ninguém me
contou - é: "Uma vez implantado o parlamentarismo
neste País, seis meses depois o "Dr. Urutu" tem que to
mar conta da Nação." Não é linguagem digna de quem
recebeu os votos do povo de Minas Gerais para governar
um dos Estados de maior tradição democrática neste País,
Estado que sempre foi um campeão de liberdade e respei
to às opiniões políticas dos nossos conterrâneos.

De modo que, Sr. Presidente, faço este registro, in
dignada, em primeiro lugar, com a represália, que não é
represália política, mas um ato de mesquinharia; em se
gundo lugar, para defender as Forças Armadas do País
da pecha de "Dr. Urutu", que espera na esquina a nossa
decisão para, de novo, tomar conta do poder e ali ficar
a serviço de pessoas que não têm gabarito para dirigir a
Nação brasileira, porque não têm estatura de estadistas.

Era este o meu registro.
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)

Constituinte Sandra Cavalcanti, seu registro constará
da ata. V. Ex.as sabem que Descartes dizia que o bom
senso era uma virtude bem distribuída por todos os ho
mens. No Brasil. mais vale o dito de que a insensatez
se encontra em toda parte. Está registrado em ata o seu
protesto.

Ouço o nobre Constituinte Octávio Elísio.

O SR. CONSTITUINTE OCTÁVIO ELÍSIO - Sr.
Presidente, na qualidade de Deputado Constituinte, eleito
por Minas Gerais, associo-me ao protesto da nobre colega
Sandra Cavalcanti em relação às declarações do Governa
dor do meu Estado sobre a Assembléia Nacional Cons
tituinte. Estou seguro de que a população de Minas Ge
rais não apóia as palavras do Governador Newton Car
doso. Muito obrigado a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
- Está registrado o protesto de V. Ex.a

Concedo a palavra ao Constituinte José Fogaça e, logo
em seguida, ao Constituinte Paulo Ramos.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Protesto,
Sr. Presidente. Estão obstruindo a pauta de votação!

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. Pre
sidente, em primeiro lugar, gostaria de repelir, com
veemência, a acusação de que estamos obstruindo a pauta.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a não seria capaz disso.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FOGAÇA - Sr. Pre
sidente, pelo contrário, o que pretendemos é dar um es-

clarecimento, especialmente a alguns membros desta
Comissão.

Ontem. nos jornais, foi publicado, em página inteira,
um manifesto de um conjunto de entidades protestando
contra uma decisão desta Comissão, quanto ao monopólio
da distribuição de petróleo no País. Hoje, aqui em plená
rio, um Constituinte, na defesa de um destaque, afirmou,
igualmente, que esta Comissão estatizou a distribuição
de petróleo. Nós, que estamos de posse da redação final
aprovada pela Comissão e revista pela Relatoría, quere
mos declarar, sem entrar na análise do mérito, que o
que se aprovou não foi o monopólio da distribuição de
petróleo, não foi a estatização. Aprovou-se, isto sim, a
reserva de mercado para empresas nacionais de capital
privado, ou seja, de capital predominantemente nacional.
Para evitar equívocos e situações desagradáveis, que mui
tas vezes levam a distorções, faço este registro, agrade
cendo a compreensão de V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (.Fernando Henrique Cardoso)
- O Constituinte Paulo Ramos é o último orador inscrito.
Com a palavra S. Ex.a.

O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Pre
sidente, V. Ex.a, como todos os integrantes, desta Co
missão, está ciente de que a Comissão de Sistematização
aprovou o Projeto de Decisão n.> 4, que veda a conversão
da dívida externa em capital de risco no território na
cional. Sabe também V. Ex.a, como, de resto, todos os
membros da Assembléia Nacional Constituinte, que o Con
selho Monetário Nacional se reúne hoje, às 15 horas, para
apseciar um projeto de conversão de dívida, elaborado
pelo Banco Central.

Ontem, quando a sessão da Assembléia Nacional Cons
tituinte era presidida pelo Constituinte Mauro Benevides,
tive a oportunidade de formular questão de ordem, e
S. Ex.a a respondeu nos seguintes termos:

"Posso dizer a V. Ex.a, neste momento, que,
se a Assembléia Nacional Constituinte, aprecian
do projeto de decisão, no exercício pleno de sua
soberania ... Obviamente, se qualquer decisão, a
nível de Governo, tiver sido adotada e represen
tar íntríngêncía à soberania desta Casa, haverá
de prevalecer a soberania da Assembléia Nacional
Constituinte sobre qualquer decisão governamen
tal."

peço a V. Ex.a, que preside esta sessão, que, ainda
hoje e antes das 15 horas, se comunique COm o Exmo.
Sr. Ministro da Fazenda, no sentido de solicitar que o
Conselho Monetário Nacional não tome qualquer decisão
sobre o assunto.

Pela gravidade da questão e pelo que significa esta
decisão para os interesses nacionais, comunico também
a V. Ex.a que comparecerei ao Ministério da Fazenda, no
horário da reunião, e farei a entrega da decisão da ques
tão de ordem por mim formulada, exarada pelo Exmo.
Sr. Constituinte Mauro Benevides.

Faço este apelo a V. Ex.a, porque não podemos per
mitir um confronto de poderes, já que a aludida decisão
do Conselho, se levada a efeito, terá conseqüências gra
ves.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
:rã me antecipei a V. Ex.a, e falei a respeito do assunto
com o Ministro da Fazenda, com o Presidente do Banco
CentraI e com todas as autoridades ligadas à questão. Es
tão todos perfeitamente informados da reivindicação de
V. Ex.a

Tem a palavra o Constituinte Nelson Carneiro.
O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.

Presidente, quero antecipar meu voto a todos os "trens
da-alegria" que forem apreciados por esta Casa. Votarei



Janeiro de 1988 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta-feira 27 2345

sempre a favor. Depois que se aprovou esse texto que
permite que um cidadão, nomeado na véspera do dia da
instalação dos trabalhos da Assembléia Nacional Cons
tituinte - não depois de aprovada a Constituição, mas
na data da instalação dos trabalhos da Assembléia Na
cional Constituinte - ser promovido de tabelião substitu
to a tabelião efetivo, não tenho autoridade moral para
recusar meu voto a outros "trens-da-alegría" que daqui
para a frente surgirão.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) -
Registrada a declaração de V. Ex.a .

Recebi um requerimento assinado pelas Lideranças
do PT, PMDB, PC do B, PTB e PDT, nos seguintes ter
mos:

"Requeremos a alteração da ordem de prefe
rência de votação das emendas para o fim de
submeter a votação, em seguida, os destaques dos
arts. 58 a 61 e Destaque n.o 4930."

Como a Mesa não tem condições de decidir por si a
questão, farei a mesma colsa que fiZ em outras ocasiões,
ou seja, submeterei ao Plenário o requerimento aqui apre
sentado.

O SR. CONSTITUINTE INOC1!:NCIO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE INOC1!:NCIO OLIVEIRA 
Acho estranho esse requerimento, Sr. Presidente. Há um
acordo das Lideranças no sentido de que, para haver in
versão da pauta, é necessário o apoio de todos os Líderes.
Ocorre que os Líderes do PFL, PDS, PDC e PL não assi
naram o requerimento.

Então, Sr. Presidente. pelo respeito devido às normas
desta Assembléia Nacional Constituinte, este requerimen
to não pode ser aceito nem colocado em votação. Nunca
houve isso em relação a outros títulos. Esse requerimento
Sr. Presidente, é eivado de irregularidade, representa car
tas marcadas, já que cita nominalmente três arts. 59, 60
e 61.

Pela lisura que deve presidir os trabalhos da Assem
bléia Nacional Constituinte, da Comissão de Sistematiza
ção em particular, esse requerimento não pode ser aceito
nem colocado em votação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou resolver a questão de ordem, Sr. Constituinte, da
mesma maneira como resolvi a anterior. Não encaro esse
requerimento como de Lideranças. se fosse requerimento
de Liderança a Mesa decidiria, como sempre, pelas Lide
ranças. Por não ser de Lideranças, sigo o Regimento In
terno, que diz que quando seis membros da Comissão en
caminharem requerimento, a aprovação deste depende
rá da votação do Plenário. Não estou aceitando o reque
rimento como de Liderança, mas de seis Constituintes
que se submeterão, exatamente, a todas as regras do Re
gimento Interno, sem discussão, sem encaminhamento.
Haverá votação.

O Presidente, portanto, resolve de acordo com o dis
posto no art. 12:

"Serão inscritos, não terão discussão nem en
caminhamento, e dependerão de deliberação do
Plenário da Comissão, os requerimentos que soli
citem... "

Depois, no Parágrafo único, está dito: "Outros reque
rimentos, não especificados ... "

Sigo, portanto, o Regimento Interno da Casa e não
tenho alternativa.

Vou colocar em votação o requerimento.

Quanto à preferência aqui solicitada, tenho a regra
e vou aplicá-la. A decisão será a mesma adotada em ma
téria similar: aprovação por maioria simples, ou seja,
maioria dos presentes.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Permita
me, Sr. Presidente.

Se V. Ex.a concretiza, com esta interpretação, a au
diência do Plenário, vai ter de submeter-se ao Regimento
Interno, eis que com base nele vamos incluir todas as
emendas por ordem de ingresso. Este Plenário não pode
decidir a questão, pois acabou o acordo de Lideranças. Co
munico a V. Ex.a que, seguindo também as normas regi
mentais, obstruiremos a sessão. Não aceitamos esse tipo
de comportamento de alguns Constituintes que querem
impor sua vontade acima do que foi eombínado,

Fomos iludidos em nossa boa-fé. Por isso, não acei
tamos esse tipo de golpe desleal, que não condiz com a
respeitabilidade das Lideranças. Vamos, pois, obstruir, re
pito, e nada passará, pois nos abrigaremos no Regimento.
Assim, não seremos acusados de agir contra os interesses
nacionais.

Hoje, nesta Comissão, Sr. Presidente, dá-se um belo
exemplo de deslealdade para com os compromissos ante
riormente assumidos conosco. Recebemos uma pauta para
votar, a estudamos e, agora, meia dúzia de líderes querem
inverter a pauta a seu bel-prazer, com cartas marcadas,
para impor sua vontade. Mas vão encontrar-nos pela
frente, pois não estamos aqui com os olhos vendados.

Sr. Presidente, lamentamos a decisão de V. Ex.a, não
obstante o respeito que lhe tributamos, e vamos pedir a
votação por ordem de destaque, nos termos regimentais,
após esta aprovação.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou responder a questão de ordem de V. Ex.a

A Mesa está agindo da mesma forma que agiu quan
do foi pedido por um grupo de parlamentares que não
se submetesse mais a votação matéria relativa ao Título
VIII. Naquela ocasião, os setores interessados eram opos
tos aos que hoje solicitam isto. Resolvi colocar a matéria
em votação, e o resultado foi a sustação da discussão de
dispositivos do Título VIII.

Quero apenas realçar a lisura da Mesa, que se com
porta como anteriormente. E a Mesa respeitará a decisão
do Plenário quanto à obstrução. Se houver quebra de acor
do de Lideranças, é de se lamentar, mas isto não é pro
blema da Mesa.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. ANTÔNIO BRITTO - Sr. Presidente, quero es
clarecer à Mesa, a esta Assembléia e à opinião pública
o que ocorreu aqui esta manhã - e peço a V. Ex.a a aten
ção costumeira.

Temos pela frente uma longa pauta, contendo mais
de cinqüenta itens para votação. Para evitar prejuízo à
Nação na votação do Título VIII, hoje pela manhã a Li
derança do PMDB tomou a iniciativa de procurar todas
as Lideranças e lhes propôs que, f.eito o exame da pauta
existente, procurassem, em nome do bom senso, destacar
as matérias de maior interesse para a Nação.

Recebemos do PFL e de seu Líder a informação de
que o partido concordaria com esse entendimento, se o
PIVIDB e os outros partídos retirassem emendas supressí-
vas que visam a acabar com o "trem-da-alegria"
arts. 59, 60 e 6lo

(Manifestações no Plenário)
Tendo ouvido isto, Sr. Presidente - a verdade dói .:...,

peço a V. Ex.a que me assegure a palavra.
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o SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Está com a palavra o Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - As Lide
rancas que estão preocupadas com o fato de esta Comissão
não encerrar seu trabalho sem examinar a questão dos
"trens-da-alegria", socorreram-se do Regimento Interno
e querem que a maioria decida. Quer a maioria examinar
a questão dos "trens-da-alegria"? Vamos votar e vamos
à responsabilidade!

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o nobre Constituinte Oscar Corrêa.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRJi:A - Sr. Pre
sidente, não vou entrar no mérito da matéria, mesmo
porque acho que muito mais importante do que o "trem
da-alegria", para o partido da Oposição ou do Governo.
hoje, ou como queira V. Ex.a, seria a votação de matérias
absolutamente substantivas, como as questões do índio e
da comunicação, para as quais não foi pedida inversão
da pauta. Onde está o interesse nacional na hora de se
pedir inversão da pauta?

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Pedimos e perdemos.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRJi:A - Mas não
foi formulado em requerimento encaminhado à Mesa,
como este que agora está sendo encaminhado.

(Manifestações no Plenário)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Peco a V. Ex.as que deixem o nobre Constituinte Oscar
Corrêa formular sua questão de ordem. Depois passaremos
à votação.

O SR. CONSTITUINTE OSCAR CORRÊA - Sr. Pre
sidente, formulo a questão de ordem a V. Ex.a Na página 3
da Consolidação do nosso Regimento, a nós encaminhada
pelo ilustre Presidente Ulysses Guimarães, que agora,
infelizmente, está ausente, lê-se o seguinte:

"Votar-se-ão, uma a uma, as emendas desta
cadas a partir do preâmbulo e pela ordem cres
cente do dispositivo. Em seguida, e na mesma
forma, as partes de emendas também destacadas."

Não há nenhuma referência à inversão de pauta,
ainda que esta seja eventualmente feita através de reque
rimento escrito.

Sr. Presidente, peço a V. Ex.a que continue a agir
como tem feito até hoje, seguindo a ordem crescente de
votação, independentemente dos requerimentos que ve
nham a ser apresentados à Mesa.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr. Constituinte, não posso agir de duas maneiras. Quando
havia interesse de um lado, para encerrar a votação, eu
me submeti e coloquei a matéria em votação. Inclusive,
votei pela prorrogação da sessão, mas não foi aprovada,
e a sessão foi suspensa. Agora tenho de seguir o Regi
mento, e o farei.

O SR. CONSTITUINTE LUíS EDUARDO - Permita
me, Sr. Presidente, pela ordem.

Não tenho sequer posição firmada quanto aos desta
ques ora solicitados e à preferência para votação. Entre
tanto, considero grave a acusação de que a Relatoria
incluiu "trem-da-alegria" nas Disposições Transitórias.
A acusação é injusta, diante do espírito com que a Rela
torta tem agido nesta Casa. A questão é grave, repito,
porque se acusa a Relatoria de incluir "trem-da-alegria"
nas Disposições Transitórias.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
O Presidente não é muito versado em vernáculo, não sabe
o ·que significa "trem-da-alegria" e não o considerou na
discussão.

O SR. CONSTITUINTE INOC:í!JNCIO OLIVEIRA
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE INOC:í!JNCIO OLIVEIRA 
Sr. Presidente, digo a V. Ex.a, que tem sido correto no
cumprimento do Regimento Interno da Assembléia Nacio
nal constituinte, o seguinte: já que o PMDB não cumpriu
os compromissos assumidos com os demais partidos, nós,
em nome da Liderança do PFL, outorgada pelo nosso
Líder José Lourenço, aqui presente, não cumpriremos
mais acordos de liderança.

Com base no Regimento Interno, estamos encami
nhando a V. Ex.a pedido no sentido de que a votação
seja feita pela ordem dos destaques e não das preferências
dos Líderes, desde que não mais existe acordo de liderança.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José Genoíno,
para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, a questão de ordem levantada pela Liderança
do PFL não procede, porque as preferências foram entre
gues à Mesa de acordo com a numeração que está na
planilha.

A questão é clara. Votar-se-ão os destaques cujas
preferências estão registradas na Mesa. É uma questão
resolvida.

A questão que vamos agora votar é se a maioria da
Comissão de Sistematizacão adotará ou não ° requerimen
to para votar alguma preferência. Não podem ser altera
das as preferências globais entregues à Mesa, de acordo
com o Regimento Interno, dentro do prazo, antes de
iniciarmos a votação do Título IX, que trata das Dispo
sições Transitórias.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte Gerson Peres.
para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, para que a Comissão possa orientar seu voto, gos
taríamos que a Mesa informasse qual o dispositivo regi
mental que considera a existência de lideranças aqui.

Na verdade, não existem lideranças na Comissão de
Sistematização, Sr. Presidente. Conseqüentemente, pela 16
gíca, nenhum requerimento de liderança tem força para
ser por ela julgado. Os acordos de lideranças são acordos
de cavalheiros, não tem substância regimental.

Assim, V. Ex.a não pode aceitar um requerimento des
ses, porque atinge a autoridade regimental desta Comissão.
Não existem lideranças na Comissão de Sistematização, só
existem no Plenário.

Baseado neste princípio, espero que V. Ex.a defira a
minha questão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Vou deferi-la da seguinte maneira: já disse de plano que,
se houvesse requerimento de liderança, a Mesa decidiria.
Este não é de liderança, mas de seis Constituintes. Desta
forma, não tenho alternativa a não ser fazer o que fiz da
outra vez, quando houve questão idêntica. Tenho dois re
querimentos iguais, vou votá-los pela ordem de entrada 
primeiro, um, depois o outro. Como estamos numa demo
cracia, a maioria vai manifestar seu ponto de vista. É só
isso.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Permita-me, Sr.
Presidente, pela ordem.

É preciso tenhamos um pouco de calma. A Mesa aoeí
tou que as emendas apresentadas por títulos fossem com
binadas pelas lideranças para serem reduzidas. Esta foi
uma decisão da Mesa, como forma de acolher o pensamen
to das lideranças. Ora, essas lideranças se reuniram e en
tregaram à Presidência uma pauta. Acho, Sr. Presidente,
que a mudança dessa pauta deveria ser objeto de estudo
dessas mesmas lideranças que já apresentaram a primeira
pauta. V. Ex.a não pode desprestigiar um acordo anterior.

Pediria, então, a V. Ex.a que sugerisse aos que apresen
taram esse requerimento que se voltem para o antigo acor
do das liedranças, no sentido de refazer um trabalho que
é delas. Não podemos desmoralizar um acordo de lideran
ça através de requerimento também encaminhado por líde
res, embora sem se intitularem desta forma. Peço a V. Ex.a ,
Sr. Presidente, que apele às lideranças para se entenderem
sobre isso, eis que aí só há o interesse de uma parte.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONO - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Concedo a palavra ao nobre Constituinte José Thomaz Nonô.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ THOMAZ NONõ - Sr.
Presidente, hoje é o último dia de funcionamento da Co
missão de Sistematização. É natural que os ânimos se acir
rem em determinadas questões, após dois meses de dis
cussões. Mas é muito mais importante que não encerremos
o trabalho desta Comissão com uma melancólica obstru
ção, regimentalmente amparada.

Já que estamos falando em disposições regimentais,
vamos aproveitar um artifício regimental: são 13 horas.
Suspenda V. Ex.a a sessão, com base no que acordamos.
Dê tempo para que essas lideranças, na pausa para o al
moço, façam prevalecer o bom senso e o entendimento de
mocrático que devem marcar o último dia de funcionamen
to desta Comissão.

Assim sendo, nos termos regimentais, solicito a V. Ex.a
que suspenda a sessão, uma vez que a matéria ainda não
está em votação. Espero que às 15 horas não reabramos
com discussões desse quilate. É o que requeiro a V. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Sr.as e 81'S. Constituintes, V. Ex.as sabem o interesse que
tem a Mesa - inclusive V. Ex.a, Sr. Constituinte Afonso
Arinos, Presidente efetivo desta Comissão - em que tenha
mos um final, diríamos, en pleine beauté, um final que abri
lhantasse realmente todo o esforço aqui feito. Há maté
rias de alta relevância, não apenas essas relativas a con
cessões, mas outras, substantivas e muito importantes.
Faço, pois, um apelo a todas as lideranças. É preciso que
essas matérias sejam votadas. Se recorrermos à obstrução,
teremos uma vitória de Pirro, porque todo o esforço destes
meses será desmoralizado, com a opinião pública, amanhã,
imaginando que a Comissão de Sistematização votou um
"trem da alegria". Não podemos permitir isto. Temos de
votar e assumir o resultado, como acabou de ser feito na
questão dos cartórios, que foi um resultado assumido pela
Comissão. Será muito grave pairarem dúvidas, por todo o
País, de que, por manobras de um ou outro grupo, algu
mas matérias não foram votadas.

(Tumulto no Plenário)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Um momento, Srs. Constituintes, estou com a palavra.
V. Ex.s podem conter-se. Contenho-me aqui durante ho
ras - e até por motivos mais imperativos!. ..

Peço a V. Ex,as que cheguem a um entendimento, para
não ser prejudicada a votação de matérias de extrema re
levância. Se esta Comissão não votar aquilo que for pedido

pelos Srs. Constituintes, que se façam prorrogações, mas
que se vote a matéria. Não tenho força regimental ...

(Tumulto no Plenário)

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso)
Apelo para as lideranças, no sentido de uma composição,
a fim de que as matérias aqui mencionadas sejam votadas,
assim como outras. E que o horário não seja impedimento
para que o Brasil possa saudar, amanhã, esta Comissão co
mo um órgão sério e competente. (Palmas) Suspenderei a
sessão, pedindo a V. Ex.as que façam entendimentos.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Peço a
palavra, pela ordem, antes de V. Ex.as suspender a sessão,
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Tem V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE HAROLDO LIMA - Sr. Presi
dente, respondendo ao justo apelo de V. Ex.a, de que bus
quemos o entendimento com vistas a não prejudicar temas
fundamentais, gostaria de dizer-lhe que aproveitaremos es
se pequeno intervalo para o almoço - estivemos consultan
do alguns líderes, entre os quais o do PDS, e chegamos a
esta conclusão - para que os líderes, reunidos, façam uma
seleção dos temas que, fundamentais, não podem deixar
de ser tratados e que se encontram no fim da pauta. Assim,
por acordo de todos os líderes, esses temas seriam coloca
dos no início da pauta e garantiríamos a apreciação de to
dos eles.

Nesse sentido que gostaria de atender ao apelo de
V. EX,a e convocar todos os lideres para que o acerto seja
feito nesse intervalo.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
Com a palavra o Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, em atenção ao apelo de V. Ex.a , manifesto nossa
concordância com a reabertura de um entendimento que,
curiosamente, nos devolverá à situação que criamos hoje,
às nove horas da manhã. O PMDB, a exemplo do que
fez às nove horas da manhã, não quer e não aceita que
esta Comissão termine seus trabalhos sem examinar o
que o País exige seja examinado, ou seja, vários disposi
tivos, entre eles os referentes à questão do funcionalismo
público em todos os niveis.

Atendemos ao apelo de V. Ex.a e vamos à reunião com
a mesma posição adotada hoje, pela manhã.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Oardoso) 
Peço ao Presidente Afonso Arinos que me permita reabrir
a sessão, porque, se não houver acordo, juntamente com
S, Ex.a farei votar os requerimentos. (Pausa)

Concedo a palavra ao Constituinte Gerson Peres.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Nada te

nho a opor quanto à reabertura de entendimentos. Só
lamento - e tenho que deixar isto registrado - que as
lideranças que se arvoraram em preparar o catálogo das
emendas para votarmos, não se tenham lembrado das
matérias de relevância. Pelo respeito que tenho pelas
lideranças, considero que a ordem cronológica refere-se
a matérias de relevância.

O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 
V. Ex.a dirá isso aos Líderes, não a mim.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Conse
qüentemente, só agora, no último dia, descobriram que as
matérias cronologicamente distribuídas não têm relevân
cia. Por trás dos bastidores, Sr. Presidente, há muita coisa.
E, como em política há muita coisa que se faz por trás
dos bastidores, há muitos interesses e conveniências, irei
policiar a ordem cronológica das relevâncias, para ver
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se, no caso, não há interesses de grupos ou outros quais
quer.

IV - SUSPENSãO DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Fernando Henrique Cardoso) 

A Presidência vai suspender os trabalhos, convocando os
Senhores Constituintes para a continuação da presente
reunião, hoje às 15:00 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 17 DE NOVEMBRO DE 1987 (2)
PRESIDÊlNCIA DOS SRS.: Aluízio Campos, Primeiro

Vice-Presidente, Afonso Arinos, Presidente; Jarbas Passa
rinho, Terceiro-Vice-Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Havendo
número regímental, declaro reaberta a reunião.

11 - ORDEM DO DIA

VOTAÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO

TÍTULO IX (continuação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa
está informada de que as lideranças estão reunidas para
apresentar requerimento de preferência pretendendo, de
comum acordo, fazer uma inversão na ordem da votacão.
Já são 16 horas. Enquanto se aguarda a chegada desse
requerimento, vamos iniciar a votacão da matéria orde-
nada na planilha. -

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Permite
me, Sr. Presidente.

Gostaria de saber se vamos seguir a ordem fixada
pelas lideranças na planilha distribuída aos membros da
Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vamos se
guir a ordem da planilha.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GffiSON - Há 40
pedidos de inversão de pauta. Como vamos encaminhá
los nas votações?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Oportuna
mente, depois de resolvida a questão de ordem levantada.

Destaque n,? 1901-87 do Sr. Luiz Inácio Lula
da Silva - Emenda n.? ES-33232-5 (em parte)
dos Srs. Plínio Arruda Sampaio e outros, "que
adita artigo ao Título X do Substitutivo n.o 1
excetuando-se o § 4.0 da Emenda (Título IX do
Substitutivo n.? 2)". (518.a votação)

O SR PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
o Destaa~e n.? 1901 à Emenda n.O 33232, de autoria do
Constituinte Luiz Inãcio Lula da Silva, que será defendida
pelo Constituinte Plínio Arruda Sampaio. Os Srs. Consti
tuintes que estão de acordo, permaneçam como se encon
tram. (Pausa) Aprovada.

A emenda tem o seguinte texto:

"Serão revistas pelo Congresso Nacional, atra
vés de Comissão Mista, nos três anos a contar
da data da promulgação desta Constituição, todas
as doacões vendas e concessões de terras públi
cas com á~ea superior a três mil hectares, reali
zadas no período de 1.0 de janeiro de 1962 a 31
de dezembro de 1987.

§ 1.0 No tocante às vendas, a revisão tar-se
á com base exclusivamente no critério de legali
dade da operação;

§ 2.0 No caso de concessões e doações, a revi
são obedecerá aos critérios de legalidade e de
conveniência de Interesse público;

§ 3.0 Nas hipóteses previstas nos parágrafos
anteriores, comprovada a ilegalidade ou quando
existir eonveníêncía do interesse público, as terras
reverterão ao patrimônio da União, ocorrendo in
denização, em dinheiro, das benfeitorias necessá
rias e úteis apenas nos casos de revisão das doa
ções e concessões."

Com a palavra o Cons.tituinte Plínio Arruda Bampaio
para encaminhar a proposta.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, receio que o clima
de excitação, natural em face das negociações que as li
deranças estão fazendo, impeça a Comissão de tomar 'co
nhecimento dessa emenda e de fazer, com a ponderação
que se requer, sua votação.

Tl.'ata-se do que se chama uma emenda moralizadora.
Todos sabemos que na distribuição das terras devolutas
ocorreram várias irregularidades. Muitas terras públicas
foram entregues a particulares, mediante venda por ór
gãos do Estado ou mediante doações, ao arrepio do que
determinavam a Constituição e as leis do País. Jamais se
pôde fazer uma análise cabal dos critérios adotados para
tal distribuição. Este, o motivo pelo qual s9,0 grandes as
dificuldades para resolver o problema agrário deste País.
Para qualquer agricultor que esteja numa área já satu
rada de pequenas propriedades, como ocorre no Rio Gran
de do Sul, em Santa Catarina, no Paraná ou em São Paulo,
ou doe zonas de minifúndio, a exemplo do que se verifica
em todo o Nordeste, o caminho natural seria buscar, no
Centro-Oeste e na Amazônia, um pedaço de terra. Mas,
quando lá chegam, encontram tudo titulado.

Eu estava na Câmara dos neputados em 1962. quando
se leu uma lista dos proprietários de terras localizadas
na área da Belém-Brasília - antes que a estrada fosse
aberta - mercê de concessões de terras feitas irregular
mente, ao arrepio da lei, mercê de vendas ilegais a preço
vil. Todo mundo sabe que uma área de terra no Centro
Oeste ou na Amazônia não vale pelo preço do hectare,
mas pelo do custo do desmatamento, dez, vinte, cem vezes
superior. E isso é o que se chama, no melhor economês
capitalista, criar barreiras à entrada. Nós críamos bar
reiras à entrada daquele camponês que não tem terra, que
já esgotou a possibilidade de possuir terra nas regiões in
tegradas do País.

Esta é, pois, uma emenda moralizadora. Visa tão-so
mente a fazer com que, num período de 3 anos, uma Co
missão Mista do Congresso Nacional convoque todos os
Institutos de Terras estaduais para que nos tragam sua
documentação, a fim de que a revisemos; e, quando houver
uma venda ilegal, que esta terra seja revertida à União,
indenizando-se o proprietário de boa fé, no caso de cons
trução da benfeitoria útil e neeessárta que tenha feito.

Não sei mais o que poderia dizer, no curto espaço de
tempo que tenho, para convencer os senhores de que só
esta medida representaria uma grande contribuição para
diminuir o conflito no campo, porque uma das razões des
se conflito é a existência de grandes pedaços de terras
controlados por pessoas que neles jamais fizeram algum
investimento. Portanto, pediria aos colegas Constituintes,
neste dia em que estamos dizendo não a uma série de fa
voritismos e sim à renovação dos nossos costumes, que
apóiem esta emenda, para vermos se conseguimos melho
rar o acesso à terra no País. (Palmas)
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o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra, para encaminhamento contra, o Constituinte Aloy
sio Chaves.

O SR. CONSTITUINTE ALOYSIO CHAVES - Sr. Pre
sidente, Sras. e Srs. Constituintes, em que pese à nobre
intenção declarada pelo autor da emenda, o ilustre Cons
tituinte Plínio Arruda Sampaio, a medida proposta por
S. Ex.a não resolve qualquer problema agrário. Creio que,
ao contrário, irá agravar de maneira extraordinária a
questão fundiária em várias áreas do Brasil, sobretudo
no Centro-Oeste e no Norte deste País.

S. Ex.a reportou à abertura da estrada Belém-Bra
sília. Não discuto o fato que mencionou, não entro no
mérito dessa questão. Apenas registro que se irregulari
dades houve àquela época, S. Ex.a deveria ter recuado a
data da sua proposição a 1.0 de janeiro de 1962, para
abranger o período do Governo Federal em que se abriu
a Belém-Brasília - que foi o período do Governo do
ilustre e pranteado brasileiro Juscelino Kubitschek 
obra meritória de integração nacional que ainda hoje
atesta o acerto dessa providência que traz a marca de
um estadista da República.

Em segundo lugar, a proposta de S. Ex.a é incomple
ta e pode gerar sérios conflitos entre as duas Casas do
próprio Poder Legislativo, pois o ilustre colega não igno
ra que a alienação de qualquer área superior a três mil
hectares passava e passa obrigatoriamente, na forma da
Constituição Federal, pela aprovação da Assembléia Le
gislativa de cada Estado e, posteriormente, pela do Se
nado da República, onde o processo tramita por várias
Comissões Técnicas, é exaustivamente examinado e, de
pois, de aprovado, é baixado o decreto legislativo auto
rizativo competente. Todas as alienações superiores a três
mil hectares estão sujeitas a esse processamento, e só são
ultimadas depois da aprovação do Senado da República.

De sorte que esta emenda não vem resolver o pro
blema dos pequenos posseiros e da reforma agrária; vem
agravá-lo e tumultuar ainda mais a vida no campo, to
lhendo iniciativas e investimentos que se realizaram há
várias décadas, alguns dos quais constituem hoje o ba
luarte do desenvolvimento de várias áreas do Pais. Por
isso, manifesto-me contra a emenda e espero que seja re
jeitada pela egrégia Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não há ora
dores inscritos além dos que falaram.

Concedo a palavra ao eminente Relator, Constituinte
Adolfo Oliveira.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Constituintes, a Relatoria considera na devi
da conta a iniciativa do operoso e talentoso Constituinte
Plínio Arruda Sampaio.

Trata-se de providência bem fundamentada e que
não pode, por ísso mesmo, deixar de merecer uma pala
vra de estímulo para que seja repetida em lei comum,
sem o engessamento ora vigente, já que não há possibi
lidade regimental de se modificar o seu teor nesta fase
dos nossos trabalhos.

Por essa forma, rendendo homenagens ao digno e ilus
tre autor, estando de acordo com S. Ex.a no mérito, mas
não na forma, a Relataria, a contragosto, emite parecer
contrário à emenda. ~-

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vamos pas
sar à votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Aluízio Campos, Antô
nio Britto, Artur da Távola, Carlos Mosconi, Celso Dou
rado, orístína Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fernando Henrique

Cardoso, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Calmon,
José Paulo Bisol, José Ulisses de ouveíra, Manoel Morei
ra, Maurílio Ferreira Lima, Nelson Carneiro, Nelson Jo
bim, Nelton Friedr1ch, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra.
Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Aécio Neves, Antonio
Mariz, Chagas Rodrigues, Jorge Hage, José Tavares, Már
cio Braga, Michel Temer, Nelson Wedekin, Octávio Elísio,
Vicente Bago, Vilson Souza, Francisco Dornelles. José
Thomaz Nonô, Mário Assad, José Tinoco, Simão Sessim,
Valmir Campelo, Luiz Salomão, Lysâneas Maciel, Florice
no Paixão, Francisco Rossi, Joaquim Bevílaequa, Luiz Iná
cio Lula da Silva, Plínio Arruda Sampaio, Sotero Cunha,
Haroldo Lima, Roberto Freire e Beth Azize. Votaram NÃO
os seguintes Senhores Constituintes: Bernardo Cabral,
Carlos Sant'Anna, José Freire, Milton Reis, Nilson Gibson,
Pimenta da Veiga, Rodrigues Palma, Wilson Martins, Dé
lio Braz, José Dutra, Marcos Lima, Alceni Guerra, Aloysio
Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Enoc Vieira, Eral
do Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Lins, Luís Eduardo,
Oscar Corrêa, Anrríbal Barcellos, Furtado Leite, Ricardo
Izar, Antônio Carlos Konder Reis, Gerson Peres, .Jarbas
Passarinho e Adolfo Oliveira. ABSTENÇÃO dos Senhores
Constituintes: Jofran Frejat, Adylson Motta e Victor Fac
cioni.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 54 Constituintes
votaram NÃO 28 Constituintes; abstíveram-se de votar 03
Constituintes. Total 85 votos. O Destaque foi aprovado.

Destaque n.o 3209-87 - Emenda n.o lP
16236-0, do Sr. José Lins, "que adita alíneas ao
art. 54 do Capítulo 11, Título IV do Projeto de
Constituição (Título IX do Substitutivo n.O 2)".
(519.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Há sobre
a mesa requerimento de' preferência do Constituinte .José
Lins, de n.O 3209, referente à Emenda n.o 16236.

Tem a palavra, para uma questão de ordem, O' Cons
tituinte Virgildásio de Senna.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA 
Sr. Presidente, o art. 6, § 4.°, do Capítulo I, já aprovado
por esta Oomíssão, declara que "a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a eoísa jul
gada". As concessões acima de três mil hectares eram
deferidas com parecer prévio do Senado Federal. Gos
taria de saber como as duas dísposíçõees constitucionais
agora aprovadas vão 'conciliar-se.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Depois da
decisão do Plenário, a questão fica afeta ao eminente
Relator, para redação final. V. Ex.a, então ,te:rá oportu
nidade de levantar outra questão de ordem.

Em votação o pedido de preferência. (Pausa) Apro
vado.

A emenda do Constituinte José Lins é aditiva ao tex
to das Disposições Transitórias e diz o seguinte:

"O Poder Público Federal adotará com prio
rídade as medidas necessárias ao aproveitamento
econômico e social das massas de água represa
das 01;1 represáveís .p~r obras públicas nas regiões
de baixa renda sujeitas a secas periódicas."

._ No par.~grafo únic.o fica estabelecido que nessas re
gioes a Umao custeara, conforme definido em lei parte
das despesas com a recuperação de terras' para s~u etí-
eíente uso hidroagrícola. '

Com a palavra o nobre Constituinte José Lins, para
eneamínhamento da votação.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente
Srs. Constituintes, alguém rir da calamidade da seca'
principalmente quando se trata do Nordeste só mesm~
não a conhecendo, Há cerca de dois anos, ,á, TV-Globo
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promoveu um movimento de âmbito nacional para aju
dar as vitimas da seca do Nordeste. No ano seguinte,
apareceu até um rpacote turistico, com financiamento de
paasagens !para queles que quisessem V,eQ" de perto o drama
das populações nordestinas deslocadas pela seca.

Sr. Presidente, a seca não é uma calamidade íntrans
poníveí. Todos os países pratícam a íreígação, desde a
mais remota antigüidade. Todos se interessam pela re
euperação de suas terras, Hoje, no entanto, a Constitui
ção refere-se apenas uma vez à reeuperação de' terras
[pel'a irrigação, exatamente num capitulo sobre generali
dades, çujo art. 20, item XVII, diz:

"Comrpete à União planejar e promover a
defesa permanente contra as calamídades públi
cas, as secas 'e as inundações."

801'. Presidente, esta é a primeira vez em que a oons
tituíção f'ala nesse drama secular do Nordeste. A Espa
nha irriga, hoje, 5 milhões de hectares; o México, 6 mi
lhões; a Rússia, 30 milhões; a índia, 20 milhões, os
Estados Unidos, 20 milhões. Depois de um século de sofri
mento, com a promessa permanente de todos os governos
de que 'exterminaria a seca, há apenas 40 mil hectares
irrigados na sofrida terra nordestina. Ali, 35 milhões .de
brasileiros, dentre os quais 17 milhões de agricultores
PObl1e'S, sofrem sistematicamente os danos causados pela
seca.

A recuperação dessas terras é, pois, fundamental
:para a ístegração nacional, do ponto de vista sócio-eco
nômíco. Em 1958, quinhentos mil pais de famglia se en
contravam na situação de, flagelados, sendo que em 1983
o total chegou a 3 milhões 'e 200 mil. Isso significa que
a vida de 16 milhões de pessoas seguramente depende
de um pouco de água para irrigar suas terras nas épocas
de ealamídade. Agora, quando a conscíência naci.onal aqui
se reúne, é Impossível que pelo menos nas Dis'Qo.sições
Transitórias não tenhamos uma palavra para essa gente
que recebeu de vários Presidentes a promessa de que seria
resolvido esse grave problema. Vi o Presidente Médici
chorar, em minha cidade, diante de uma família que
dava aos filhos apenas farinha com sal. Ao chegar na
Sudene, S. Ex.a f,ez um discurso patético, dizendo que o
Nordeste haveria de mudar. Todos têm repetido o mesmo
- até o Presídente Sarney. Infelizmente, porém, ainda
hoje aquela massa paupérrima espera a ajuda da União
para redimir-se das terríveis mazelas da seca.

Sr. PresiCLente, os que moram em São Paulo, Paraná,
Rio Grande do Sul, Oentro-Oeste ou Amazônia receberam
de Deus a bênção das chuvas durante todo o 'ano. Os
pobres nordestinos lá estão, no entanto, recebendo ape
nas uma terra seca. É preciso, pois, que o Governo ajude
a Providência Divina e lhes dê um pouco da água que
se esvai para o mar, salvando-lhes a, vida, evitando sua
migração e seu sofrimento nessas épocas tão dificeis.

801'. Presidente, peço aos nobres colegas que, pelo me
nos, na apreeíação das Disposições Transitórias, se lem
brem de que a opinião pública nacional tem conseíêncía
de que aquele drama é terrível, Precisamos dar uma pala
vra de amparo a milhões de nordestinos pobres, que
clamam !por ajuda ao Gove'rno com vistas à recuperação
de suas terras, a fim de que possam salvar-se e entregar
ao País, aos brasíleíros, o produto da riqueza, o f,ruiJo do
seu trabalho, do suor do seu rosto e do seu braço.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio campos) - Em vota
ção ,a emenda do ,efã,caz ex-Superintendente da sudene,
nobre Constituinte .rosé Lins, com o "cala-consente" do
Relator. Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os' seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Aluízio Campos, Celso Dourado, Fer
nando Bezerra Coelho, Francisco Pinto, Manoel Moreira,

Milton Reis, Nelson Carneiro, Raimundo Bezerra, Rodri
gues Palma, Wilson Martins, Antonio Mariz, Chagas Ro
drigues, Délio Braz, .roão AgrÍJpino, .rosé Dutr,a, Michel
Temer, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Astoniocarlos Men
des Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Enoc Vieira,
Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles, Inocêncio Oííveíra,
.rosé Lins, Mário Aissad, Oscar Corrêa, Ri:cardo Fiúza,
Annibal Barcellos, Furtado Deite, .rosé Tinoco, P3I8S Lan
dãm, Ricardo Iza:r, 8imão Sessim, Valmir Campelo, An
tônio Carlos Konder Reis, Gerson P,eres, Jiarbas Passa
rínho, .rosé Luiz Maia, Bosífáeío de Andrada, .rosé Mau
ricio, Francisco Rossi, .roaquim Bevílaequa e Sotero
Cunha. Vota-ram NãO os seguintes senhores Constituin
tes: Antônio Britto, Carlos Mosconi, Orístína Tavales,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Gasparian, Fernando
Blern:ique Cardoso, Haroldo Sabóia, .rosé serra, .rosé Ulís
ses de Olíveíra, Maurílio F1erreira Lima, Paulo Ramos,
Pimenta da Veiga, Severo Gomes, Bígmarínga Seixas,
Jorge Hage, José Tavares, MaJ.1cos Lima, Nelson W1edekin,
Octávio Elisio, Vicente Bogo, José Jorg,e, Lysâneas Maciel,
Floriceno Paixão, Gastone Righi, Luiz Inácio Lula da Sil
va, Plínio Arruda Sa;mpaio, Hruroldo Lima, Roberto Freire
e Beth Azize. ABSTENÇãO dos Senhores Constituintes:
Carlos Sant'Anna, José Fogaça, Nilson Gibson, Aécio
Neves, Luis Eduardo, Adylson Motta e Adolfo Oliveira.

Durante a chamada nominal da votação do
Destaque n.O 3209, o Sr. Aluízio Campos, Primei
TO-Vice-Presidente), deixa a cadeira doa presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Afonso Arinos (Presi-

dente) .

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 46 Constituintes;
votaram NÃO 29 Cosstituintes; abstíveram-se de votar 07
Constituintes. Total: 82 votos. O Destaque foi prejudicado
por falta de quorum. qualificado.

Destaque n.? 4406-87 - Emenda n. O 1P
17591-7, do Sr. Ademir Andrade, "que adita artigo
ao Título das Disposições Transitórias do Projeto
de Constituição (Título IX do Substitutivo n,? 2".
(520.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Passamos ao
destaque do Constituinte Ademir Andrade, autor de emen
da aditiva sobre reforma agrária.

Os Srs. Constituintes que aprovam permaneçam como
se encontram. (Pausa) Aprovado.

Com a palavra o autor, para a defesa da sua emenda,
cujo texto é o seguinte:

"Será constituído o Fundo Nacional de Re
forma Agrária com dotação orçamentária de no
mínimo 5% (cinco por cento) da receita prevista
no orçamento da União, durante 30 anos, a partir
da promulgação desta Constituição."

O SR. CONSTITUINTE ADEMffi ANDRADE - Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, temos tido grande
preocupação com o campo. Entendemos que um dos pontos
fundamentais para se fazer a reforma agrária. no Brasil
é a destinação de recursos para sua realização. Por isso,
no capitulo das Disposições Transitórias apresentamos esta
emenda aditiva, que prevê a alocação de recursos de 5%
do valor do Orçamento da União, destinados à implan
tação da reforma agrária.

Alguns tecnocratas têm afirmado ser alta essa per
centagem; outros dizem que não devemos vincular recei
tas a determinados programas. Quero lembrar aos nobres
Constituintes que o Brasil é um país de características
especiais. Tem mais de oito milhões de quilômetros qua
drados. Ocupa o quinto lugar do planeta em extensão
territorial. E não poderemos fazer a reforma agrária, não
poderemos fazer com que o campo produza, se não tiver-
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mos recursos para construir estradas, implantar a infra
estrutura, produzir a irrigação necessária ao assenta
mento das pessoas em áreas como o Nordeste, por exem
plo. O Brasil é um país cuja população rural, ao longo
dos últimos 23 anos, diminuiu de 60% para 16%. Nós hoje
somos um país urbano, somos um país onde as populações
das cidades vivem na marginalidade. Isto porque o Go
verno até agora não decidiu o que já deveria ter decidido,
ou seja, investir maciçamente no campo, como estamos
propondo neste instante.

Srs. Constituintes, lembro-me de que, no mês de junho
do ano passado, em período de recesso da Câmara, per
corremos, durante vinte dias, a Transamazõnica, a partir
da Santarém-Cuiabá. Nesses vinte dias de viagem pela
região, recebemos duzentos e oitenta e seis abaixo-assina
dos pedindo a construção de estradas vícínaís para milha
res de colonos que lá estão ocupando aquelas terras. E o
Governo precisa, agora, investir ali, propiciar infra-estru
tura para essa gente trabalhar e produzir.

O Governo do Presidente José Sarney já desapropriou
dezesseis propriedades no Estado do Pará. Até hoje, no
entanto, Srs. Constituintes, não se construiu um metro de
estrada em nenhuma dessas fazendas. O máximo que o
Governo fez foi a topografia da região e a entrega de
documentos aos lavradores. Mas, se não lhes for dada a
infra-estrutura necessária, eles terão que abandonar a
terra, pois precisam educar seus filhos e dar-lhes saúde e
assístênsía médica. Precisamos conscientizar-nos de que
somos um país imenso e que nosso campo precisa ser
cuidado.

E para aqueles que dizem que 5% é muito, eu diria
que 5% não é nada. Trata-se apenas de um vigésimo do
orçamento anual.

Portanto, considerando nossa extensão territorial, con
siderando que 70% deste território não estão ocupados,
considerando que a Amazônia está a necessitar de infra
estrutura, apelamos aos Srs. Constituintes no sentido de
votarem favoravelmente a esta emenda.

Para que não pairem dúvidas, quero deixar aqui outro
dado: do orçamento que vamos votar, nesta noite, para
o ano de 1988, sabem o que, Srs. Constituintes, abocanha
a maior parcela do orçamento da União? Os encargos
financeiros da União - cerca de 30% -, isto é, os juros
pagos à agiotagem brasileira, os juros pagos àqueles que
não produzem e vivem da especulação financeira.

Por isso, estamos, neste momento, a defender que nas
Disposições Transitórias da nossa Constituição, num pe
ríodo de trinta anos, sejam alocados 5% do orçamento
para implantação da reforma agrária, para se dar assis
tência ao homem do campo, a este setor produtivo da
Pátria brasileira. E tenho a certeza de que contarei com
a sensibilidade dos srs. Constituintes.

Muito obrigado.
Durante o pronunciamento do Sr. Ademir An

drade, o Sr. Afonso Arinos (Presidente) deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Aluízio Campos (Primeiro-Vice-Presidente).

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Concedo a
palavra, para encaminhar contra, ao Constituinte Fran
cisco Dornelles.

O SR. CONSTITUINTE FRANCISCO DORNELLES 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, um dos aspectos mais
positivos dentre muitos do atual projeto constitucional é
o que se refere à soberania do Congresso para alocar, anual
mente, recursos para aquelas atividades que a sociedade,
através dos partidos políticos, considera prioritárias.

Passemos agora à realidade orçamentária. No que se
refere àquele orçamento em que os partidos políticos, os

Constituintes vão estabelecer prioridades, em que seto
res e de que forma serão aplicados os recursos forneci
dos pela sociedade? Não houve nesta Comissão, até agora,
a aprovação de um único fundo. Não se admitiu a exis
tência de um único fundo, exceto aquele relativo à edu
cação, que era um compromisso assumido por todos os
partidos políticos.

Por que a criação de um fundo? Qual a razão de se
estabelecer um fundo na Constituição? Se o Congresso Na
cional entender que um montante maior que essa deva ser
alocado à reforma agrária, se o Congresso Nacional esta
belecer outras prioridades, ele é quem vai decidir. Não se
pode estabelecer vinculação de receita em um texto cons
titucional. A criação de um fundo fere todos os princípios
da boa técnica e impede que aqui se tomem decisões sobre
as prioridades que devem ser estabelecidas, com vistas à
aplicação dos recursos públicos. O fundo criado - quero
chamar a atenção dos Srs. Constituintes - implica, em
termos de 1988, o valor de 162 bilhões de cruzados, quantia
somente inferior às despesas com transporte e educação,
que atingirão 304 e 227 bilhões de cruzados. Portanto, a
criação de um fundo vai destinar um elevado montante
de 162 bilhões de cruzados, quantia inferior apenas ao que
foi alocado para transporte e educação, que não podem
ser vinculados a uma atividade especifica. Entretanto, se
aqui se decidir, soberanamente, que maiores recursos de
vam ser destinados à reforma agrária, a cada ano será
alocado o montante desejado.

Por esse motivo, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
manifesto-me contrariamente à emenda do ilustre Cons
tituinte Ademir Andrade.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não há mais
oradores inscritos. Com a palavra o nobre Relator, Cons
tituinte José Fogaça.

O SR. RELATOR (José Fogaça) - Sr. Presidente, Srs.
Constituintes, a reforma agrária é, evidentemente, uma
questão de vontade política dos governos e de apoio da
sociedade. Por todo um processo de conflito que ela en
volve, pela contradição de interesses que ela supõe, jamais
haverá reforma agrária apenas a partir do texto consti
tucional. Se a sociedade brasileira não estiver consciente
e maciçamente mobilizada em apoio à reforma agrária,
encontrará sempre enormes e poderosos obstáculos.

É inegável que sem uma manifestação decidida da
sociedade em apoio à reforma agrária e sem uma ação dos
governos, através de decisões e de vontade política efeti
va, não teremos reforma agrária. Mas aqui nos coube a
tarefa de criar instrumentos legais, e esta Comissão de
Sistematização, através de uma conduta sábia de suas li
deranças, chegou a acordos bastante razoáveis em torno
da questão da reforma agrária, no sentido de lhe dar pro
vimento e de fornecer os instrumentos legais para sua
efetivação.

Portanto, temos os instrumentos legais. É preciso
também que se dê provimento aos recursos e à emenda
do nobre Deputado Ademir Andrade, que trata da ques
tão da destinação de recursos à reforma agrária.

Recebi instruções do Relator Bernardo Cabral para
dar parecer favorável a esta emenda. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte José Serra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presi
dente, antes da votação seria muito importante obtermos,
além dos argumentos apresentados, uma idéia quantitati
va do que representam 5% do orçamento federal dedica
dos, ano após ano, à rubrica da reforma agrária, como
também sabermos de que parte do Orçamento seriam
deslocados esses recursos. Se V. Ex.a me permitir, gosta-
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ria de esclarecer a primeira parte que, informativamente,
é muito importante.

No orcamento do ano que vem, da ordem de 3 trilhões
e 240 btlhões de cruzados, para o fundo da reforma agrá
ria seriam destinados cerca de 162 bilhões de cruzados, ou
seja, ,1,4 milhão de dólares; menor apenas que o orça
mento destinado aos Ministérios dos Transportes e da
Educação.

O SR. CONSTITUINTE ADEMIR ANDRADE - Per
mita-me, Sr. Presidente, pela ordem.

Assim não é possível! Isso não é encaminhamento.
Digo ao Constituinte José Serra que as Forças Armadas
brasileiras têm quase 250 bilhões de cruzados no Orça
mento da União.

Isso não é encaminhamento nem questão de ordem,
mas uma votação em que o Relator foi favorável.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O Consti
tuinte José Serra pretendeu levantar uma questão de or
dem. Mas não se tratou de uma questão de ordem, porque
S. Ex.a apenas admitiu o montante de recursos com a re
forma agrária. De outro lado, o Constituinte Ademir An
drade rebateu dizendo que reforma agrária só se faz com
muito dinheiro.

O SR. CONSTITUINTE ANT6NIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, pela ordem. Gostaria de um esclarecimento por
parte do Relator.

Há alguns dias estive envolvido em intensa polêmica
nesta Comissão, quando se discutia a possibilidade da
criação de um fundo para os transportes urbano~. ~a
ocasião o nobre Relator e boa parte dos srs. oonstítuín
tes lembraram-me de que o art. 171, já por nós aprovado,
dizia que é vedada à União, aos Estados, ao pistri~ Fe
deral, aos Municípíos, enfím, estabelecerem vinculações a
fundos.

Pergunto se, na opinião da Relatoria, .se trata, aquí,
de um fundo para os fins previstos no artígo , Caso anr
matívo, como ficaria o outro?

Esse esclarecimento servirá para que votemos com
tranqüilidade.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio oampos) -=- Com a pa
lavra o nobre Relator, para esclarecer a dúvida.

O SR. RELATOR (José Fogaça) -=- O nobre Const~
tuinte Antônio Britto levantou questão bastante pertí
nente à matéria, qual seja, a proibição da criação. de .fun
dos. Mas esclareço aS. Ex.a que o te~to constIt~clOnal
veda a criacão de fundos vinculados a Impostos, nao ve
dando porém a destinação orçamentária. Da mesma for
ma pr~cede-s~ em relação à educação.

A Relatoria deu parecer favorável, por entender ser
importante haver a destinação de verba ou volume de re
cursos para reforma agrária. Na verdade, confessa e
admite que os números propostos pelo Constituinte Ade
mir Andrade poderão ser objeto de negociação ou alte
ração no futuro caso a emenda venha a ser aprovada,
mas o parecer do Relator, segundo instrução do Consti
tuinte Bernardo Cabral, é favorável.

(Manifestação no plenário)
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa não

pode admitir debate posterior ao parecer do Relator, que
prestou um esclarecimento ao Constituinte Antônio Britto.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDÁSIO DE SENNA
Desejo um esclarecimento da Mesa, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a
quer um esclarecimento da Mesa ou do Relator? Se for do
Relator, é um debate, o que não posso admitir.

O SR. CONSTITUINTE VIRGILDASIO DE SENNA
Um esclarecimento não é um debate. Quero saber se, do

Orçamento da União, cerca de 10% são recursos livres. O
que o nobre Relator está recomendando é que metade
desses recursos se destinem ao fundo da reforma agrária.
É isso?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em vo
tação.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi
dente, pela ordem, para contraditar, já que foi levantada
a questão.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não admito
mais questões de ordem.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Na ver
dade, as opiniões estão sendo manifestadas visando exa
tamente ao processo da reforma agrária. Em geral, os se
tores que se colocam contra a reforma agrária alegam
que não há fundos para sua realização. No momento em
que se quer criar um fundo, cria-se um obstáculo. Peço a
V. Ex.a que proceda à votação imediatamente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não dei a
palavra a V. Ex.a O nobre Relator já se pronunciou sobre
a matéria esclarecendo pergunta do Constituinte Antônio
Britto. Podemos passar à votação. (Palmas) O problema
dos fundos é questão de redação do Relator.

Em votação.

(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:

Abigail Feitosa, Ademir Asdrade, Aluízio Campos, Carlos
Mosconi, Celso Dourado, Orfstína Tav,ares, Fernando Gas
parian, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
José Fogaça, Maurílio Ferreira Lima, Nelton :Friedrich,
Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Sigmaringa seixas, Wil
son Martins, Antonio Ma>riz, Chagas Rodrigues, João Na
tal, Jorge Hage, Michel T1emer, Miro 'I1eixeira, Nelson
Wedekin, Octávio Elísio, Rose de F~eitas, Vicente Bago,
Vilson Souza, Aloysio Chaves, Enoc Vieira, José Lins, Má
rio Assad, Annibal Barcellos, Furtado Leite, José Tinoco,
José Maurício, Lysâneas Maciel, Floriceno Paixão, Fran
eíseo Rossi, Gastone Righi, Luiz Inácio Lula da Silva,
Plínio Arruda Sampaio, Siqueira Campos, Haroldo Lima,
Roberto Flreire e Jamil Haddad. Votaram N.AO os seguin
tes Senhores Constituintes: Antônio Britto, Artur da Tá
vola, Ca:rlos Sant'Anna, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Bezerra Coelho, João Calmon, José Geraldo, José Serra,
José Ulísses de Oliveira, Milton Reis, Nilson Gibson, Pi
menta da Veiga, Rodrigues Palma, Virgildásio de Senna,
Aécio Neves, Délio Braz, Márcio Braga, Marcos Lima, Ro
berto Brant, Ziza Valadares, Arnaldo Prieto, Eraldo Ti
noco, Francisco Dornelles, Gilson Machado, José Jorge,
José Thomaz Nonô, Luís Eduardo, Oscar Corrêa, Paulo
Pimentel, Ricardo Fiúza, Bandra Cavalcanti, José Lou
renço, Ricardo Izar, Simão sessím, Antônio Carlos Kon
der Reis, Gerson Peres, José Luiz Maia e Bonifácio de
Andrada. ABSTENÇãO dos Senhores constãtuíntes: Fer
nando Henrique Cardoso, Alceni Guerra, Darcy Pozza e
Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Aluísio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 46 Constituintes;
votaram NAO 38 Constituintes; 'abstiveram-se de votar 4
Constituintes. Total: 88 votos. O Destaque foi prejudicado
por falta de quorum qualificado.

Destaque n.o 6349-87 - do Sr. Bonifácio de
Andrada, com co-autoria Adylson Motta "que
restabelece o art. 31 e seu parágrafo único do
Substitutivo n.O 1 (Título IX do Substitutivo n.o
2)". (521.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluísio Campos) - Passamos
agora ao requerimento de preferência do Constituinte
Bonifácio de Andrada sobre o art. 31 das Disposições
Transitórias.
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Em votação. (Pausa) Aprovado o requerimento de
preferência.

O BR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O destaque
do eminente Constituinte Bonifácio de Andrada tem o
seguinte teor:

"Art. 31. A lei disporá sobre a extinção das
acumulações não permitidas pelo art. 64, ocor
rentes na data da promulgação desta Consti
tuição, <respeitados os díreítos adquiridos dos seus
titulares."

"Parágrafo único. Fica assegurada eomo
direito adquirido o exercicio de dois cargos ou
empregos privativos de médico que vinham sen
do exercidos por médico eívíl ou médico militar
na administração pública direta e indireta."

Portanto, a proposta privilegia os médicos e é subs
titutiva do art. 31 das Disposições Transitórias.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) Tem
V. Ex.a a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ANTÔNIO BRITTO - Sr.
Presidente, se bem 'entendi vamos votar um artigo que
se refere à questão das acumulações e substitui o art. 31?

O SR. PRESIDENTE (Aluízio oampos) - O art. 31
do 1.0 Substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
Sr. Presidente, peço 'a palavra, pela ordem.
O aR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) Tem

V. Ex.a a palavra para esclarecer qual é a correspon
dência com o artigo do 2.0 Substitutivo.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
- Sr. Presidente, destacamos o art. 31 do 1.0 Substitutivo,
como emenda, para substituir o art. 30. Destacamos ape
nas o caput, não o parágrafo único, porque o caput do
art. 31 do Substitutivo é abrangente e resolve todos os
problemas, inclusive aqueles contídos no respectivo pa
rágrafo único.

a SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O Cons
tituinte Bonifácio de Andrada esclareço agora ao
Constituinte Antônio Britto - deseja substituir a reda
ção do 'art. 30 das Disposições Transitórias, no 2.° Subs
titutivo.

Concedo a palavra, 'Pela ordem, ao Constituinte Plí
nio Arruda Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presídente, de acordo com a lista que tenho em
mãos, depois da votação da Emenda do Constituinte
Ademir Andrade deveria ser posto em votação o Desta
que n.o 4682, do Constituinte Nelson Jobim; em seguida,
o Destaque n.o 1054, do Constituinte Amaral Netto.

Não estou encontrando na minha lista o destaque
do Oonstítuínte Bonifácio de Andl'ada. Por isso, peço
um eseíerecímento à Mesa, :para saber o que houve. Na
lista que enumera as preferêneías das Lideranças, o item
38 corresponde ao Destaque n.O 4682, do Constituinte
Nelson Jobim, e o item n.v 39, ao Destaque n.O 054, do
Constituinte Amaral Netto.

a SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a
teria razão se não tivesse havido um acordo de Lide
ranças para modificar a ordem da p1anilha, 'excluída
apenas do acordo a emenda do Constituinte Bonifácio
de Andrada, que deveria ser votada depois da anterior
mente decidida pelo P1enário. Esta é a razão pela qual
'está sendo posta em votação esta emenda.

A Mesa está recebendo a relação de um acordo feito
pelos diversos partidos, que selecionavam um determí-

nado número de destaques - ao todo dezenove - para
serem votados até antes do término desta sessão.

:É esta 'a razão por que a Mesa está pondo em vota
ção, preferencialmente, a Emenda do Constituinte Bo
nifácio de Andrada.

O SR. CONSTITUINTE PLíNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, então eu gostaria de esclarecer à Casa
que o Partido dos Trabalhadores não participou desse
acordo, Na ocasião, declaramos aJOS companheiros que
iríamos objetar o mesmo, porque não concordávamos com
os seus termos. Esse acordo foi conseguído pela Lide
rança do PFL, 'que condicionou sua aprovação a esta
emenda, a que não fosse votado o art. 61. Por estar em
uma vantagem regimental foram absolutamente írrecon
cílíáveís em qualquer 'tentativa feita. Sou testemunha do
esforço despendido para que cada partido indic3lsse suas
preferêncías.

A condição do acordo imposta pelo PFL foi a de que
o partido indicasse o que quisesse, menos O' art. 61.

Passo a ler o art. 61 das Disposições Transitórias:

"São estáveis os atuais servidores da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
que, à data da promulgação desta Constituição,
contem, pelo menos, cinco anos de serviço na ad
ministração direta ou indireta, inclusive em fun
dações instituídas e mantidas pelo Poder Público."

Nós e os integrantes do Partido Democrata Cristão
queríamos suprimir este artigo porque entendemos que
ele estabelece uma grave irregularidade no serviço público
e permite o favoritismo, além de ser o que se chama de
um "trem da alegria" - mas um trenzão completo. De
modo que na ocasião dissemos aos colegasa do PFL 
e vamos repetir agora - que a obstrução é um direito
das minorias. Eles têm a faculdade na mão, fizeram a obs
trução e impuseram aos outros partidos o seu acordo. N.:l
entanto, devem pagar o preço político disso. Devem vir
dizer ao público isto, por que o PFL quer, pelo decurso
de prazo, conceder essa estabilidade ilegítima a um número
elevado de servidores. Fazemos esta reclamação contra o
PFL, que está moralmente obrigado a explicar por que não
quer que se vote o art. 61 e por que quer procrastinar a
sessão para que este artigo não seja votado hoje.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para contraditar.

a SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra, para contraditar, o Sr. Constituinte Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre
sidente, ouvimos atentamente o eminente professor, Líder
do Partido dos Trabalhadores, e ficamos estupefatos e to
talmente aturdidos. O líder do Partido dos Trabalhadores
defendeu a estabilidade para os trabalhadores brasileiros
desde seu primeiro dia no emprego e agora nega a esta
bilidade para milhares de funcionários do serviço público
que trabalham há cinco anos. Sr. Presidente, o PFL não
está sozinho na defesa dessa estabilidade, pois dela par
ticipam o PDS, grande parte do PMDB e o PDC. Sr. Pre
sidente, não se está fazendo "trem da alegria" - e aí vou
fulminar o argumento do eminente Líder do Partido dos
Trabalhadores - porque o trenzão da alegria só existiria
se fôssemos nomear servidores a partir da data da pro
mulgação da Constituição, mas estamos garantindo o em
prego de milhares de trabalhadores que há cinco anos ser
vem no Poder Público. Portanto, não existe imoralidade.
Se existisse, as Constituições de 1946 e a de 1967 também
seriam imorais, porque estabeleceram os mesmos critérios.

Assim sendo, estamos com a consciência tranqüila por
que defendemos a estabilidade do trabalhador - e d fun
cionário público também é trabalhador. (Palmas)
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o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên
cia pede calma aos Srs. Constituintes. Foi levantada uma
questão de ordem pelo Constituinte Plínio Arruda Sampaio,
na condição de Líder do PT, substituindo o Líder Luiz Iná
cio Lula da Silva. O Constituinte Gerson Peres não contra
ditou a questão de ordem, pois na verdade limitou-se a
fazer a justificação dos motivos que levaram ao acordo.
A posição da Presidência é a seguinte: se houvesse unani
midade, a Presidência acolheria a inversão da ordem, sem
submetê-la à votação do plenário. Mas como uma das Li
deranças se manifesta contra o entendimento das demais,
a Presidência recorre ao órgão soberano da Comissão, o
Plenário da Comissão de Sistematização, que vai votar o
pedido das lideranças. A prática que estamos adotando é
resultado de entendimento político obtido a partir de acor
dos de cavalheiros, pois a ordem regimental não previu
esse tipo de ajuste para se estabelecer a Ordem do Dia.

Por esse motivo, vamos submeter a votação o reque
rimento das demais lideranças, com exclusão do PT.

O SR. CONSTITUINTE INOCl!:NCIO OLIVEIRA
Permita-me, Sr. Presidente.

Participei, com os demais líderes, de uma reunião na
Liderança do PMDB. Na oportunidade, juntamente com as
Lideranças do PL, PDS e PDC, tentamos um acordo, praxe
que vinha sendo mantida desde o início dos trabalhos.
Quero, aliás, ressaltar o trabalho desenvolvido pela Lide
rança do PMDB, que tem agido com muita correção du
rante essas reuniões.

Mas, Sr. Presidente, o nobre Constituinte Plínio Arru
da Sampaio, naquela oportunidade, disse que se reserva
ria o direito de vir ao plenário, mas que não era obstáculo
ao entendimento. Conclamo a opinião daqueles que esta
vam lá presentes. S. Ex.a disse, textualmente, que viria ao
plenário.

Em segundo lugar, gostaria de dizer que nosso partido
não se envergonha de ter feito esse entendimento, já que
o que fizemos foi defender funcionários que estavam com
cinco anos de trabalho e que, de uma hora para outra, te.
riam suas vidas desestabilizadas. "Trem da alegria" ocor
reria com a aprovação da emenda que rejeitaria o art. 61
Assim, os Srs. Governadores que estão influenciando nessa
decisão ficariam livres para nomear quem quisessem.

Portanto, Sr. Presidente, quero ressaltar, mais uma vez,
a posição do nosso partido, digna, correta, leal e franca,
reiterando uma prática sempre presente em nossos tra
balhos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Pergunto
ao nobre Constituinte Plínio Arruda Sampaio se S. Ex.a
desejou apenas registrar a posição do seu partido ou se
deseja impugnar o entendimento das demais lideranças.

Se foi um registro, poderemos aceitar a inversão da
pauta.

O SR. CONSTITUINTE PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO
Sr. Presidente, fui citado nominalmente, e vou dar uma
explicação.

O que disse na mencionada reunião foi que me reser
vava o direito de vir a este plenário exigir do PFL que
dissesse publicamente por que não queria votar a emenda
relativa ao art. 61.

Integrante de um partido pequeno, não perturbo o en
tendimento, mas manifesto e lavro aqui o meu protesto
contra ele. Isso foi o que disse lá e mantenho aqui. Desafio
o Líder do PFL a que nos dê uma explicação cabal das
razões por que o PFL concordou com todos os artigos das
Disposições Transitórias, menos com esse, que é, notoria
mente, não um "trem", mas um "transatlântico da alegria".

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não vou
mais admitir questões de ordem sobre a matéria.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, sou o autor do destaque, do pedido de supressão.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Permi
ta-me, Sr. Presidente. Tendo em vista a importância deste
assunto e do clima que precisamos manter, encareço a
V. Ex.a que me conceda a palavra para que eu possa dar
uma explicação que considero essencial ao entendimento
de V. Ex.a, desta Comissão e especialmente da opinião
pública.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, peço a palavra antes do nobre Constituinte
Antõnio Britto. Em seguida, V. Ex.a poderá concedê-la
a S. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa,
mais uma vez, deseja esclarecer aos nobres Constituintes
que a votação à base de acordo de lideranças, como vem
sendo efetuada, não é estritamente regimental. Essa foi
uma posição aceita; esse acordo foi proposto para acelerar
a votação.

Por esta razão, deixamos de aplicar a regra contida
no Regimento da Assembléia Nacional Constituinte como no
Regimento da Comissão, e adotamos as indicações das pla
nilhas feitas em conseqüência desse acordo.

Na verdade, o nobre Constituinte Plínio Arruda Sam
paio deseja apenas formular protesto para registrar a po
sição do seu partido. É claro que, em face dessa explicação
honesta do nobre Líder do PT, cuja reputação se firma
caàa vez mais, pela sua idoneidade e pela forma correta
com que S. Ex.a se comporta, a posição de S. Ex.a não pode
merecer contestação.

Por essa razão, vamos aceitar a inversão da ordem,
desde que S. Ex.a consignou apenas seu protesto, mas não
impugnou a decisão que resultou desse entendimento. Se o
tivesse feito, eu submeteria a questão à apreciação do Ple
nário. Como as demais lideranças entram em acordo, o
Constituinte Plínio Arruda Sampaio, homem prático que é,
sabe que, se o acordo for submetido a votação, será apro
vado. Peço, portanto, a S. Ex.a que permita iniciemos a
votação, de acoroo com o entendimento havido entre as
lideranças.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, a explicação e a informação dadas por V. Ex.a
ficarão rigorosamente completas se a elas se aditar o se
guinte fato, que me parece relevante.

Hoje, pela manhã, todos constatamos que a pauta pre
vista para os trabalhos seria impossível de ser cumprida.
Por isso, iniciamos entendimentos no sentido de que ou se
fizesse uma seleção de pontos a serem votados, ou se fizes
se inversão da pauta.

E, a bem da verdade, é preciso que fique registrado nos
Anais desta Casa que a posição do PMDB era a de que não
poderia esta Comissão concluir seus trabalhos, sob pena de
sofrer prejuízos diante da opinião pública brasileira, sem
que fosse votado o art. 61 - polêmico, mas essencial para
que se defina o nível de dignidade e moralidade pública na
administração deste País.

Temos, portanto, o sentimento e a obrigação de aqui
registrar que, se esta Comissão não puder votar o art. 61,
as razões, as explicações e as responsabilidades por esse
fato haverão de ser cobradas do PFL.

Sr. Presidente, registro, mais uma vez, aqui, o nosso
acordo e a nossa permanente boa vontade para o entendi
mento. Fique, portanto, a Comissão e a opinião pública
sabendo que, na ocasião oportuna, em plenário, voltare
mos a apreciar esse discutido art. 61, e dessa posição não
nos afastaremos.
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o SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, peço a palavra como autor do destaque.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Nelton Friedrich.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, em razão desta decisão, lamentavelmente fi
cou clara a participação do representante do PFL, no Sen
tido de que este assunto não fosse aqui tratado. Sou o
autor do Destaque n.? 7924, para supressão do art. 61, que
dispõe sobre a estabilidade de servidores dos Municípios,
Estados, Distrito Federal e União com mais de cinco anos
de serviço, sem concurso interno. Acho que a previsão de
concurso interno seria o mínimo que nós deveríamos fazer
constar de um artigo 'como esse. Sabemos que ao final do
Governo do General Figueiredo foram mais de 100 mil os
que adquiriram estabilidade. Portanto, o mínimo que se
exige é um concurso interno.

Aqui fica o desafio: vamos incluir o art. 61 entre os
que serão votados hoje, sob pena de tornar-se suspeito de
imoralidade quem concordar com sua retirada.

O SR. PiRESIDENTE (Aluízio Campos) - Estamos em
processo de votação da emenda do Constituinte Bonifácio
de Andrada, já defendida por S. Ex.a Não há oradores ins
critos.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra, para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr.
Presidente, meu partido foi citado; por isso, preciso dar
explicações.

O Partido Democrata Cristão concordou com a propos
ta do PFL, do PDS, do PL e de Parlamentares dos demais
partidos. É preciso haver um regime jurídico de profis
sionalização para o servidor público. Este, após cinco anos
de trabalho só pode ser demitido por perseguição de ven
cedores ocasionais.

Não se trata de uma imoralidade, trata-se de uma
proteção a quem trabalha. Tanto que a emenda do Cons
tituinte Eduardo Jorge, do PT, diz:

"Os atuais servidores da União, Estados, Dis
trito Federal e Municípios que tenham, até a data
da promulgação desta Constituição, ingressado há
pelo menos 5 anos, para ocupar função de caráter
permanente, e que não tenham outro vínculo de
qualquer natureza com o Serviço Público, são de
clarados estáveis."

Não é hora de fazer demagogia. É hora de proteger
quem trabalha. É hora de profissionalizar o Serviço Públi
co.

Vamos adotar o sistema de gabinete e não é justo que
se deixe o trabalhador exposto à sanha de políticos que
vivem a colocar para fora do trabalho servidores qualifica
dos - como acontece no atual Governo - substituindo-os
por afilhados políticos.

Esta é a posição do Partido Democrata Cristão, e sou
um dos autores desta emenda relativa ao art. 61 das Dis
posições Transitórias.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Quero cha
mar a atenção de V. Ex.as para o fato de que se as lide
ranças fizerem acordo para acelerar as votações, ~las P!Ó
prias não devem pedir a palavra, porque estarao lmpediJt
do que esse processo se realize, o que caracterizaria evi
dente contradição.

Com a palavra o Constituinte Luís Eduardo.
O SR. CONSTITUINTE LUíS EDUARDO - Sr. Presi

dente, trata-se de questão importante Pessoalmente, não

sou favorável ao texto. Discordo da conotação de "trem-da
alegria" que, desde a sessão da manhã, vem sendo referi
da. E, mais, Sr. Presidente. Esta é a prova de que só se quer
estabilidade para o setor privado; para o setor público,
não!

Ademais, ficou caracterizado, na questão de ordem do
Constituinte Siqueira Campos, que também o Constituinte
do PT repete a mesma emenda. Por isso, Sr. Presidente, não
aceito que se queira atribuir apenas ao PFL a intenção de
pretender promover "trem-da-alegria". Em primeiro lugar,
não aceíto que se diga que o Relator 'colocou no seu texto
um "trem-da-alegria". Segundo, discordo também daqueles
que não querem a estabilidade para o servidor público,
mas a desej am para o empregado do setor privado, a par
tir da sua contratação.

O SiR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi
dente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A Presidên
cia não aceitará mais questões de ordem, e colocará em
votação a emenda do Constituinte Bonifácio de Andrada.
Enquanto se processar a votação, os Sr. Constituintes te
rão tempo para entender-se; depois iremos examinar a
questão da inversão da ordem da pauta.

O SR. CONSTITUINTE BONIFACIO DE ANDRADA 
Sr. Presidente, peço a palavra para informar que o Consti
tuinte Adylson Motta, co-autor da emenda, fará o enca
minhamento a favor.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Como não há
oradores inscritos para falar contra e já que havia falado
seu co-autor, o Constituinte Bonifácio de Andrada, pedi
ao Constituinte Adylson Motta que fizesse a gentileza de
colaborar para a celeridade dos trabalhos.

Não há oradores inscritos para falar contra. Tem a
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
na qualidade de Relator, preciso dar uma explicação.

Pediria a atenção, sobretudo dos Srs. Constituintes
que levantaram questões de ordem quanto ao art. 61,
dizendo tratar-se de um "trem-da-alegria".

A Comissão precisa saber que o Relator acolheu emen
das de vários Constituintes, resultando na redação desse
artigo. Os Constituintes a que me refiro são: Renato
Vianna PMDB - SC; Eduardo Jorge, PT - SP; outra
do Co~stituinte Eduardo Jorge, PT - SP; Mário Lima,
PMDB - BA; Brandão Monteiro, PDT - RJ; Erico Pe
goraro, PFL - RS; Victor Faccioni, PDS - SC; Artenir
Werner, PDS - SC; outra do Constituinte Victor Faccioni,
PDS - SC; Carlos Cardinal, PDT - RS; Victor Fon
tana, PFL - SC; Heráclito Fortes, PMDB - PI; Siqueira
Campos, PDC - GO; Darcy Pozza, PDS - RS; Arnaldo
Prieto, PFL - RS; Edme Tavares, PFL - PB; Roberto
Freire, PCB - PE; Ricardo Fiúza, PFL - PE.

Sr. Presidente, tamanha quantidade de emendas não
poderia ser desprezada pelo Relator. Por isto, as trou
xemos ao julgamento do Plenário, que é soberano! Dizer
se que o assunto é problema do Relator não traduz a
realidade dos fatos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Constituinte Adylson Motta.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, insisti para que fosse vo
tado hoje o destaque de autoria do Constituinte Boni
fácio de Andrada, que coincide com emenda de igual teor,
de minha autoria, porque desejo ajudar a reparar uma
injustiça que se contém no 2.° substitutivo do eminente
Relator Bernardo Cabral. Sei que conto até com o apoio
de S. Ex.a E vou dizer por que, Sr. Presidente. A Cons
tituição em vigor, no seu art. 97, estabelece que é proibido
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o acúmulo de cargos; mas estabelece quatro exceções:
dois cargos de médico, dois cargos de professor, um cargo
de técnico e professor de matéria afim e um cargo de
magistrado e de professor. Então, são quatro exceções
respaldadas pela lei. São quatro acúmulos legais. Agora,
existe - aqui é que está a confusão - uma série de
acúmulos ilegais, que não são contemplados pelo texto
constitucional.

No momento em que se estava aqui legislando sobre
o Capítulo da Administração Pública, procuramos dar um
novo enfoque à função pública, valorizando-a, estabele
cendo alguns padrões de austeridade. Sinto-me muito à
vontade para defender esta emenda, porque apresentei
emendas que preconizavam a proibição de todo e qual
quer acúmulo de funções daqui para a frente. E justi
ficava a proposta dizendo que num país de desemprega
dos, como é o caso do Brasil, não encontrava um argu
mento ético para justificar o fato de uma pessoa ter dois
empregos.

Sr. Presidente, foi atendida a primeira parte da rei
vindicação, ou seja, eliminou-se do texto constitucional
a possibilidade de dois empregos, ficando, entretanto,
remetido à lei complementar regulamentar as hipóteses,
em caso de extrema necessidade, de exceção a essa regra.
Agora, no momento em que foi proposto que se e~tin
guísse o acúmulo de empregos para uma pessoa, evíden
temente não estávamos tratando das quatro exceções a
que me referi. Seria um crime, uma injustiça inominável
se propuséssemos apenas retirar a proibição de acumula
ção e não reconhecêssemos o direito adquirido daqueles
que hoje detêm dois cargos, como é o caso dos médicos,
dos professores, de magistrado e professor, de técnico.s,
científico e professor de matéria afim, desde que haja
correlação de matérias e compatibilidade de horários.

Sr. Presidente, no momento em que passa a ser reco
cometendo tremenda injustiça para com as outras cate
nheeído o direito adquirido apenas dos médicos, está-se
gorias que hoje têm a pos~ibilidade. ~e. acúm.ulo .legal de
cargos. Então para que haía um orítérío de [ustlça, peço
a V. Ex.a Sr: Relator, e aos Srs. Constituintes, que aju
dem a co;rigir uma das maiores injustiças contidas nesse
texto isto reconhecendo o direito adquirido de todos. Quan
do faio e~ direito adquirido, é evidente que só pode ter esse
direito quem está sob o respaldo da lei. As acumulações
ilegais não pode ser invocado o direito adquirido, porque
são situações irregulares e têm de ser punidas, tem que
ser instaurado inquérito administrativo para se punir o
funcionário que está nessa situação. Não se reconhece
direito a quem não o tem. Queremos o direito reconhe
cido para aqueles que, sob o respaldo da Constituição
vigente, estão hoje titulando dois empregos, porque, de
agora em diante, não se permitirá mais dois empregos
no texto constitucional. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Constituinte Antônio Britto, para encaminhar
contra.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr.
Presidente Sr.as e Srs. Constituintes, lamento assomar à
tribuna pa~a encaminhar contra a emenda do conterrâneo
e amigo Constituinte Adylson Motta. S. Ex.a, no entanto,
não me permite outra atitude.

Qual o argumento central do encaminhamento que
S. Ex.a ofereceu a esta Comissão? S. Ex.a não deixa de ter
alguma razão pelo fato de que no art. 30, das Disposi
ções Transitórias, se tenha reconhecido o direito adqui
rido apenas aos médicos, como exceção à regra geral de
proibição das acumulações. Que propõe S. Ex.a para re
solver esse problema? Em verdade, a fórmula apresen
tada pelo nobre Constituinte Adylson Motta permitirá que
todas as acumulações hoje existentes, ditas legais, sejam

transformadas em direito adquirido, sem que se tenha a
possibilidade, Estado a Estado, Município a Município, de
examinar caso a caso o que foi uma das grandes formas
de fraude usadas pelo Poder Público, especialmente nos
últimos anos.

Mas vejam V. Ex.as que a preocupação do Constituinte
Adylson Motta poderia encontrar remédio mais eficiente
e menos perigoso. No texto que aprovamos, no :Capítulo
VII do Título III, da Administração Pública, se discutiu
e se aprovou o seguinte:

"Art. 43. (. .. )"
§ 11. Ê vedada a acumulação remunerada

de cargos, empregos e funções públicas, exceto
nos casos previstos em lei complementar, obede
cidos os critérios de compatibilidade de horários
e correlação de matérias."

Ora, Sr. Presidente, louvo a preocupação do Consti
tuinte Adylson Motta para com aqueles que, não sendo
médicos e eventualmente podendo ser atingidos por aque
la medida, pudessem vê-la como fonte de injustiça, mas
não creio que seja o caso. O texto das Disposições Per
manentes já traz a solução eficiente e livre do risco que
a emenda de S. Ex.a me parece apresentar, isto é, a de
que, com base nela, com base no dispositivo do Título
das Disposições Transitórias, não enfrentemos com cora
gem, com vigor e com urgência alguma coisa que macula
o serviço público deste País.

Tenho permanentemente defendido a idéia de que o
serviço público do País exige hoje duas moralizações: a
primeira é o prestigiamento do servidor público, dando
lhe condições corretas para o exercício de sua função;
mas a segunda seguramente depende desta Constituinte
e desta Comissão de Sistematização, ou seja, dotar a Cons
tituição de instrumentos enérgicos para enfrentar imo
ralidades cometidas, e toda cautela, como está no texto
do Relator Bernardo Cabral, de deixar aberta a porta
para a preservação da justiça.

Nesse sentido, e lamentando ter de fazê-lo em rela
ção a pessoas que prezo tanto como os Constituintes Her
mes Zaneti, Adylson Motta e Bonifácio de Andrada, peço
com muita convicção que seja rejeitada a emenda ora
em discussão.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o co-autor da emenda, Constituinte Bonifácio de
Andrada, para encaminhamento a favor.

O SR. CONSTITUINTE BONIFÁCIO DE ANDRADA
- Sr. Presidente, Srs. Constituintes, é preciso que se dê
atenção para esse problema, a fim de obtermos uma solu
ção equitativa, justa e conveniente. O atual dispositivo das
Disposições Transitórias contempla apenas os médicos no
tocante à acumulação de cargos. "Fica assegurado como
direito adquirido o exercício de dois cargos ou empregos
privativos de médicos...". Quer dizer, este dispositivo cria
um privilégio apenas para OS médicos, dizendo que eles
podem hoje acumular cargos e no futuro será reconhecida
essa acumulação em qualquer emprego.

O que pretende a nossa emenda? Não estamos contra
os médicos, mas com a primeira solução do eminente Cons
tituinte Bernardo Cabral, objeto do nosso destaque:

"A lei disporá sobre a extinção das acumula
ções não permitidas por esta Constituição,
ocorrentes na data de sua promulgação, respeita
dos Os direitos adquiridos."

Quer dizer, o Relator Bernardo Cabral, no dispositivo
anterior, queria resolver a Situação das acumulações legais
que existiam ontem e existem hoje. S. Ex.a não quer re
solver o problema das acumulações ilegais do passado,
mas, em relação às acumulações legais, fazer uma lei
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para, mantendo os direitos adquiridos, resolver os seus
problemas.

Peço a atenção dos Srs. Constituintes. Antes da pro
mulgação da nova Constituição temos o seguinte fato
legal: um agente administrativo trabalha - suponhamos
- no Ministério do Trabalho e acumula legalmente à
sua atividade um contrato em empresa de economia mista.
Nesses dois empregos que hoje acumula recebe, por exem
plo, 15 mil cruzados. A prevalecer o texto que ai está, do
dia da promulgação em diante, esse funcionário perderá
um vencimento, ficando, em virtude da nova Constituição
em vigor, numa situação de penúria, quando esta Casa,
em outros 'casos, se posicionou, em favor de muitas situa
ções anteriores juridicamente legais. Em suma, o des
taque da proposta do ilustre Relator Bernardo Cabral
procura uma providência justa e legal para quem mantém
acumulação legal - hoje e ontem - e não procura, de
forma alguma, favorecer acumulações ilegais.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra o Constituinte José Serra, para encaminhar contra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presiden
te, Srs. Constituintes, venho encaminhar contra a emen
da do nobre Constituinte Bonifácio de Andrada, que
reíntroduz no texto dispositivo contido no Substitutivo
n.O 1, estabelecendo que a lei disporá sobre a extinção de
acumlação não permitida pelo art. 64, ocorrendo na data
da promulgação desta Constituição, respeitados os direi
tos adquiridos de seus titulares.

O que diz o atual texto do § 11 do art. 43?

"É vedada a acumulação r-emunerada de car
gos, empregos e funções públicas, exceto nos casos
previstos em lei complementar, obedecidos os cri
térios de compatibilidade de horários e correla
ção de matérias."

A nosso ver, o texto do Relator, em seu Capítulo VII:
"Da Administração Pública - seção I - Disposições Ge
rais", é absolutamente correto: veda a acumulação de
cargos e permite exceção apenas naquilo que estiver es
tabelecido em lei complementar. E nas Disposições Tran
sitórias assegura-se que até a lei complementar, no caso
dos médicos, será possível essa acumulação, dada a tradi
ção que existe em nosso País nesse sentido. A meu ver
- e a interpretação não é pessoal no caso - a reintrodu
ção do parágrafo úníco, de alguma maneira, abre uma
brecha muito grande para que, até que haja uma lei
complementar, persista o problema da acumulação de
cargos, inclusive em muitos outros setores que não se
considerem desejáveis. O conceito de direito adquirido não
é apenas 'com relação a três ou quatro profissões - ele
pode ser ampliado, neste caso. Então, estaríamos, na
verdade, oferecendo uma válvula para, de alguma ma
neira, passar por cima de um dispositivo que do ponto de
vista do saneamento da Administração Pública e para
uma política correta de remunerações e de pessoal do
setor público é extremamente importante, que é a proibi
ção da acumulação de cargos. Não é, evidentemente, a
intenção do nobre Constituinte autor da emenda, ou do
Constituinte Adylson Motta, mas, do ponto de vista práti
co, o risco que poderá traser será dar garantia a um pro
cedimento que constitui um abuso na admínístracão de
pessoal, que é a acumulação de cargos. Esta é a razão pela
qual, seguindo o Constituinte Antônio Britto, encaminho
contra.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra a Relatoria, na pessoa do Constituinte Adolfo
Oliveira.

O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidenta
a Casa sabe da admiração e da amizade que temos pelo
eminente Constituinte Bonifácio de Andrada. Seu pai foi
um companheiro e amigo durante toda a nossa passagem

anterior pala Câmara dos Deputados. O Constituinte Bo
nif~cio d!! Andrada vota sempre com espírito público, é
assíduo, e um grande Parlamentar é um grande Consti
tuinte. A Relatoria estava propensa: a aceitar a sua emen
damos, em face dos argumentos trazidos pelo nobre Consti
tuinte José Serra, convence-se de que é bem melhor deixar
o texto como ele se encontra e aguardar que quando da
discussão no Plenário da Assembléia Nacional Constituin
te seja ~n~ontrada uma redação que melhor se ajuste
aos propósitos de S; Ex:a Por outro lado, a situação, de
qualquer forma, sara obieto de lei complementar que es
clarecerá definitivamente a matéria.

Com as nossas escusas e compreensão quanto aos
elevados objetivos dos Constituintes Bonifácio de Andrada
e Adylson Motta, a Relatoria se vê na contingência de
recomendar ao Plenário a rejeição da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com pa
recer contrário da Relatoria, passamos à votação.

(Procede-se à votação)

V?taram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir An~rade, Almir Gabriel, Aluízio Campos, Fernan
d~ Gasparian, Haroldo Sabóia, Nelson carneiro, Nilson
GIbson, Paulo Ramos, Octávio Elísio Enoc Vieira Eraldo
Tinoco, Inocêncio Oliveira, José Li:irs José Santana de
Vasconcellos, Anníbal Barcellos, Furtado Leite Jonas Pi
nheiro~ Antônio Carlos Konder Reis, Darcy po'zza, Jarbas
Passarínho, Adylson Motta, Bonifácio de Andrada José
Maurício, Floriceno Paixão, José Fernandes Ottamar Pinto
Siqueira Campos e Jamil Haddad. Votaram 'NAO os seguin~
tes Senhores oonstítuintes: Abigail Feitosa Alfredo Cam
pos' Antônio Britto, Artur da Távola Bemardo Cabral
Carlos Masconi, Celso Dourado, Cid Ca;valho Cristina Ta~
vares, Egídio.Ferreira Lima, Fernando Bezerr~ Coelho, Fer
nando Henrique Cardoso, Francisco Pinto José Geraldo
José Richa, José Serra, José Ulisses de Oliveira ManDei
Moreira, Nelson .Jobim, Pimenta da Veiga, Raim~ndo Be
z~rr~, ~e:nato VIanna, S!lyero Gomes, Sigmaringa Seixas,
VIrgl1~aslO de Senna, Deho Braz, José Dutra, José Tava
res, MIChel Temer, Nelson Wedekin, Roberto Brant Vilson
Souza, Francisco Benjamin, Francisco Dornelles' Gilson
Machado, José Jorge, José Thomaz Nonô oscar' Oorrêa
Paulo Pimentel, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti José
LoureJ;l.Ço, José. Tinoc~, Simão Sessim, Virgílio Tâvora,
Fr~ncIsc~ RoSSI; JoaqUlm Bevilacqua, Plínio Arruda Sam
paio, J?se Genoíno, Agolfo Oliveira, Aldo Arantes e Rober
t~ Freire. ABS~ENÇAO dos Senhores Constituintes Alce
m Guerra, AloySlO Chaves, Carlos Chiarelli e Luis Eduardo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 28 Constituintes' vo
taraIll; :t-!AO 52 Constituintes; abstiveram-se de votar 4
ConstltUlp.tes. Total: 84 votos. O Destaque foi rejeitado.
Declaração de voto, do Senhor Constituinte Nelson Car
neiro ,

DECLARAÇAO DE VOTO

. R~ndendo-~e, embora constrangido, à expressiva
m~lOrIa desta: l1~stre Comissão, ao aprovar o Destaque
n. 5125, relativo a Emenda ES-26804-0 de autoria do no
bre Constituinte Antônio Perosa e sustentado na Tribuna
pelo eminente Constituinte Michel Temer assegurando
na vac~ncia,.a substituto~ nomeados a 31' de janeiro d~
1987 ~ ~nvestld:ura ?omo titulares das serventias judiciais,
notopals e regístraís, a partir do dia seguinte (1.0 de fe
vereiro de 1987, data da instalação da Assembléia Nacio
nal C~nstit~inte) e assim instituindo verdadeira dinastia
cartoríal, nao tenho como recusar meu voto à aprovação
do presente Destaque. (Destaque n. o 6349)

Comissão de Sistematização, 17 de novembro de 1987.
- Nelson Carneiro.
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Destaque n.? 4682-87, do Sr. Nelson Jobim,
"que restabelece o art. 56 e seu parágrafo único
do Substitutivo n.O 1 (Título IX do Substitutivo
n,? 2)". (522.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passamos
agora ao requerimento de preferência do Constituinte
Nelson Jobim, referente ao Destaque n,v 4682. É uma
emenda substitutiva do art. 43, do Substitutivo n.o 2, pelo
art. 56, parágrafo único, do Substitutivo n,? 1. (Pausa)
Aprovado.

Com a palavra o autor, para encaminhamento.
O SR. CONSTITUINTE NELSON JOBIM - Sr. Presi

dente, Srs. Constituintes, Sr. Relator, a emenda ora em
votação diz respeito à recuperação do art. 56, parágrafo
único, do Substitutivo n.? 1. Este texto do Substitutivo
n.v 1, no art. 56, parágrafo único, corresponde a uma
emenda do Constituinte José Paulo Bisol que havia sido
acolhida no Substitutivo n.O 1 e não compareceu no Subs
titutivo n.> 2.

Peço a atenção aos Srs. Constituintes, para melhor
compreensão do sentido e do alcance desta emenda.

A Constituição de 1967 - bem como a Constituição
de 1969 - criou, dentro do Poder Judiciário, uma cate
goria especial de juízes, que foram denominados juízes
togados com investidura limitada no tempo. Hoje, são
conhecidos pela figura dos pretores. A Lei Orgânica da
Magistratura Nacional, Lei Complementar n.? 35, de 14 de
março de 1979, regulou a figura do juiz togado com inves
tidura limitada no tempo, dizendo que isto seria uma lei
originária dos Tribunais de Justiça e submetida aos Go
vernadores dos Estados e às Assembléias Legislativas.

srs, Constituintes, a Lei Estadual n.O 6929, do Estado
do Rio Grande do Sul, criou a figura dos pretores do Es
tado do Rio Grande do Sul, ou sej a, criou a figura dos
juízes togados com investidura limitada no tempo. Esta
figura deu origem ao quadro de pretores do Estado do Rio
Grande do Sul, como também do Estado do Pará. O texto
do atual projeto não prevê a figura dos juízes com inves
tidura limitada no tempo, ou seja, os pretores, que existem
em grande número no Rio Grande do Sul. E a aprovação
do texto tal como se encontra importa na extinção desses
magistrados e no desaparecimento dessa figura.

O art. 56, parágrafo único, das Disposições Transitó
rias do Substitutivo n.O 1 do Sr. Relator, ora destacado,
visa exatamente a estabelecer tal regulamentação, dis
pondo da seguinte forma:

"Art. 56. Os juízes togados de investidura li
mitada no tempo, que hajam ingressado mediante
concurso público de provas e títulos e que estejam
no exercício na data da promulgação desta Cons
tituição, ficam estabilizados nos respectivos car
gos, observado o estágio probatório, passando a
compor quadro em extinção, mantidas as compe
tências, as prerrogativas e as restrições da legis
lação a que se achavam submetidos, salvo as ine
rentes à transitoriedade da investidura.

Parágrafo único. A aposentadoria dos juízes
de que trata este artigo regular-se-á pelas normas
fixadas para os demais juízes estaduais."

Ou seja, esta emenda visa a atender a uma situação
de transitoriedade que existia na Constituição anterior e
que passa a não existir na atual, mantendo essa figura
dos juizes de investidura limitada no tempo - quadro
congelado; não entra nem sai mais ninguém. Evidente
mente, extinguir-se-á o quadro na medida em que se fo
rem extinguindo as pessoas.

No Estado do Rio Grande do Sul, especificamente, há
185 pretores, juízes com investidura temporária que exer
cem a jurisdição em todo o Estado. A aprovação da Cons
tituição sem a ressalva ora proposta importa na extinção

dessa figura, com a manutenção desses 185 magistrados
no quadro da Magistratura em disponibilidade. Teríamos,
então, uma terrível situação para o Rio Grande e, princi
palmente, para os Estados que criaram essa figura.

Daí por que apelo para os Srs. Constituintes no sen
tido de que acolham este destaque, que pretende justa
mente repor o texto do Substitutivo n.o 1, correspondente
a uma emenda apresentada pelo eminente Constituinte
José Paulo Bisol, a qual havia sido acolhida pelo nobre
Relator.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não há ins
crição contra a matéria.

O que será votado é a emenda do Constituinte Nelson
Jobim, que substitui o art. 43 das Disposições Transitó
rias, estabelecendo que os juízes constituem um quadro
em extinção ao invés de serem beneficiados pelo privilégio
estabelecido no artigo substituído.

Em votação a matéria.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aluízio
Campos, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Cabral,
Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gas
parian, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José Geraldo,
José Richa, José Serra, José Ulisses de Oliveira, Manoel
Moreira, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nilson Gibson,
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Rena
to Vianna ,Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Wil
son Martins, João Agripino, José Dutra, José Tavares Már
cio Braga, Michel Temer, Nelson Wedekin, Octávio 'Elísio,
IRoberto Brant, Rose de Freitas, Vicente Bogo, Vilson Sou
za, Alceni Guerra, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Carlos
Chiarelli, Enoc Vieira, Eraldo Tinoco, Inocêncio Oliveira,
José Jorge, José Thomaz Nonô, Mário Assad, Ricardo Fiúza
Sandra Cavalcanti, Anníbal Barcellos, Furtado Leite, Jo~
nas Pinheiro, José Lourenço, José Tinoco, Simão Sessim,
Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Jarbas Passari
nho, Virgílio Távora, Adylson Motta, Bonifácio de Andrada,
Floriceno Paixão, José Fernandes, Francisco Rossi, Joa
quim Bevilacqua, Ottomar Pinto, Plínio Arruda Sampaio,
José Genoíno, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Aldo Aran
tes, Roberto Freire e Beth Azize. Votaram NAO os seguin
tes Senhores Constituintes: Abigail Feitosa, Nelton Frie
drich, Délio Braz, Marcos Lima, Francisco Benjamim, Gil
son Machado, José Lins, José Santana de Vasconcellos e
Oscar Corrêa. ABSTENÇãO do Senhor Constituinte Luís
Eduardo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 77 Constituintes:
votaram NÃO 09 Constituintes; absteve-se de votar 01
Constituinte. Total: 87 votos. O destaque foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Passamos,
agora, à preferência apresentada pelas Lideranças, rela
tiva a 17 destaques constantes da planilha prioritária que
já foi distribuída ao Plenário. Chamamos a atenção dos
Srs. Constituintes. Vamos votar preferência para os 17
destaques constantes da planilha. (Pausa)

Aprovado.
Destaque n,? 3050-87 - Emenda n, ES

30418-6, do Sr. Amaral Netto, "que adita o seguin
te artigo ao Substitutivo ».0 1 "Art. A insti
tuição da pena de morte será submetida a plebis
cito, dentro de 120 (cento e vinte) dias da pro
mulgação desta Constituição" (Título IV do Subs
titutivo n.O 2)". (523.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação o
Destaque n.o 3050, relativo à Emenda aditiva n." 30418, do
Constituinte Amaral Netto.
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Concedo a palavra ao autor da emenda, para encami
nhamento favorável.

Diz o texto da emenda:
"A instituição da pena de morte, nos casos pre

visto no § 27 do art. 6.°, será submetida a plebisci
to dentro de 120 (cento e vinte dias) da promul
gação desta Constituição."

O SR. CONSTlTUINTE JARBAS PASSARINHO - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem. Tenho a impressão
de que o autor retirou parte da expressão lida por V. Ex.a

O SR PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Aqui não
consta nenhuma supressão.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NEI'TO - Sr. Pre
sidente, gostaria de confirmar o que o meu Presidente
acaba de dizer. Fiz essa comunicação ao Relator Bernardo
Cabral, que pode testemunhar isso. A retirada da expres
são "nos casos previstos no parágrafo tal do artigo tal".
Não importa qual, ficando como uma emenda...

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A redação
ficaria a seguinte:

"A instituição da pena de morte será submeti
da a plebiscito dentro de cento e vinte dias da
promulgação desta Constituição."

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO - Sr. Presi
dente, da promulgação desta Constituição.

O SR. P!RESIDENTE (Aluizio Campos) - Exatamente.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Gostaria
de pedir ao nobre Constituinte Amaral Netto que lesse o
teor de sua emenda para que eu possa formar melhor juízo
a respeito.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO - Sr. Cons
tituinte José Tavares, a minha emenda dizia - porque ela
complementava uma outra emenda - que a instituição da
pena de morte, de acordo com o previsto no § 27 do art. 6.°,
será submetida a plebiscito dentro de 120 dias, depois de
promulgada a Constituição. No entanto, como isso não
aconteceu, dirigi-me ao Relator-Geral, Constituinte Ber
nardo Cabral, para consultá-lo sobre a possíbílídade de
tirar este trecho e trazer a V. Ex.as uma outra posição, isto
é, entregar ao povo a decisão, uma vez que considero esta
questão de consciência e foro Íntimo. Esta é a minha posi
ção.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Presi
dente, em razão da resposta do eminente Constituinte
Amaral Netto, formulo a V. Ex.a a seguinte questão de or
dem: se, por ocasião da análise do texto permanente, esta
Comissão rejeitou a adoção da pena de morte no Brasil
por uma expressiva maioria de votos, entendo - salvo me
lhor JUÍzo de V. Ex a - que a emenda do nobre Constituin
te está prejudicada, pois ela estabelece plebiscito para
saber se vamos ou não instituir a pena de morte. Mas isto
já foi decidido pela Comissão. Entendo que a emenda está
prejudicada.

O SiR. CONSTITG'INTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, lembro, inclusive, que hoje pela manhã tivemos uma
decisão semelhante em relação a uma questão de ordem le
vantada pelo nobre Constituinte Mansueto de Lavor,
quando foi discutida matéria relativa aos cartórios. A Me
sa considerou a mesma prejudicada, porque ela já tinha
sido votada nas disposições permanentes - repito - já
tinha sido votada questão relativa aos cartórios, e a Mesa
considerou prejudicada a emenda do Constituinte Man-

sueto de Lavor. Portanto, essa emenda está prejudicada
porque votada nas disposições permanentes.

O SR PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A emenda es
taria prejudicada se o seu autor não tivesse retirado do
seu texto, conforme nos comunicou, a expressão "nos casos
previstos no § 27 do art. 6.0."

S. Ex.a deseja que a instituição da pena de morte seja
submetida a plebiscito dentro de 120 dias da promulga
ção da Constituição. Após o pronunciamento popular, en
tão, cs interessados em estabelecer na Constituição a pena
de morte proporiam emenda constitucional.

Concedo a palavra ao Relator para falar sobre a in
formação dada pelo autor.

Com a palavra o Constituinte Bernardo Cabral.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
tenho a informar aos eminentes Oonstãtuíntes que a
emenda do Constituinte Amaral Netto, cujo texto diz que
"a instituição de pena de morte será submetida a plebis
cito dentro de 120 dias da promulgação desta Constitui
ção", é diferente da outra, porque apenas se refere à sub
missão ao plebiscito. Disse-lhe que, em sendo assim, não
havia por que deixar de submeter a referida emenda à
consideração da Comissão de Sistematização.

9 SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Face à ínror
maçao do Relator 'Comunicando a supressão da expressão
que vincula a emenda ao texto do projeto, a emenda não
está prejudicada.

Com a palavra o Constituinte Amaral Netto.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTo - Sr. Pre
sidente, já que me é permitido falar, queria primeiro
fazer sentir minha estranheza quando, nesta Assembléia
Na.cional Constituinte, que repr-esenta o povo, uma opo
stçãoa mi.nha posição, que representa o povo, bate pal
mas a retírada de 'emenda em que se pede seja ouvido
o povo. Onde está a lógica do procedimento dessa repre
sentação popul,ar?

A decretação da pena de morto é um problema de
consciência e de foro intimo. Não discuto problema par
tidário, nem ideológico, nem religioso. Discuto que o povo
é que tem de decidir isso neste momento. Se 'rejeitaram
a pena de morte decretada por nós, ouçam o povo. Va
mos ouvir o que o povo diz, vamos ouvir algumas coisas
sérias.

Sr. Presidente, o que fez 'O povo no caso de Santo
André? Há pouco tempo, uma menina de nove anos foi
esquartejada, após ter sido estuprada. E o que ocorreu?
O povo, reunído na casa do pai da vítima, decretou por
sua conta a pena de morte, o linchamento do crímínoso.
Isso se repete todos os dias. Be V. Ex.as quiserem saber
mais, ouçam: Oito mil alunos dos colégios estaduais do
meu Estado - e se V. Ex.as procurarem em qualquer
outro Estado vão encontrar o mesmo resultado - ele
geram 355 Constituinte. Esses Constituintes mirins que
tinham de 15 a 20 anos, concluíram por uma constitUi
ção cujo primeiro item previa a pena de morte nos casos
de homícídío e de estupro; não é apenas nos casos de
estupro com morte, como peço, é já nos de estupro. Mas
vamos adiante: 72% da população de São Paulo e do Rio
de Janeiro querem a pena de morte. Sr. Presidente, este
Congresso tem medo doe dar ao povo o direito de dizer
isso oficialmente.

Os que batem palmas contra o debate de idéi-as têm
medo de dar ao povo o direito de opinar. E digo mais
a V. Ex.a: na Califórnia - onde há pena de morte 
a pena de morte ficou ainda pior. Não há mais intervalo
entre o julgamento e a execução, Não há mais apelo.

Sr. Presidente, não é isso que queremos. Disseram
aquí que a pena de morte não diminui a ocorrência de
crimes.
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Sr. presidente, de 1981 a 1986, divulgaram todos os
jornais que, com a pena de morte, a taxa de crimes
hediondos nos Esta;dos Unidos caiu em cerca de 25%.
Ora, se 60% dos Estados americanos, que são em número
de 29, adotam a pena de morte, é lógico que ela tem
influência dentro desses Estados e na média geral.

Vejamos outro ponto importante. O Partido Conser
vador - e ouvi Constituintes aqui falarem que a Grã
Bretanha abrira mão da pena de morte ;porque não dava
resultado - em congresso realizado agora, em outubro,
no sul da Inglaterra, concluiu, por dois terços dos seus
quatro mil convencionais, que é necessário restabelecer
a pena de morte na Inglaterra, delegando à Sr. a Mar
garet Thatcher o poder de, em discurso na Câmara dos
Comuns, reapresentar o pedido de pena de morte.

Não fiquei satisfeito, Sr. Presidente, e me dirigi à
Embaixada da Grâ-Bretanha aqui, em Brasília, de quem
recebo. em papel com o timbre oficial da Embaixada, a
íntormação, que sonegara alguns resultados que estão
nos jornais: O Sr. Hurd, Ministro do Interior e Justiça
da Inglaterra, no dia 7 de outubro, na Conferência do
Partido Conservador, destacou o incremento do críme
depois da extinção da pena de morte na IngLaterra. E ele
se dizia contrário à pena de morte.

(O Sr. Presidente faz soar os tímpanos)

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO - sr. Pre
sidente, vou concluir. Espero que V. Ex.a se lembre que
fiquei aguardando os pedidos de questão de ordem.

Naquela ocasião, quando afirmou que era contra a
pena de morte ele foi vaiado e pratícamente atingido
por tomates e' ovos, ele havia declarado, à época, que
aquilo era uma pressão da opinião pública.

Diz mais a Embaixada da Inglaterra, que a pena
capitaJ. será debatida nessa legislatura do Parlamento
brítãníco. Quem deverá iniciar o debate será a Primeira
Ministra Margareth Thatcher.

A Inglaterra se preocupa com o incremento do crime
de morte, do crime hediondo, desse tipo de crime em
que uma menina é esquartejada. após haver sido estu
prada. Esses crimes não podem repetir-se, tampouco os
pais das vítimas podem continuar pagando impostos para
manter na cadeia feras como essas.

Sr. Presídente, poderia encadear aqui uma série de
elementos. Peço 00.8 companheiros do PT, do PDT e a
todos Os Constituintes uma só coisa: deixem o povo de
cidir, se têm medo de fazê-lo. Assumi essa posição e não
constrangi meu partido em momento algum, Nenhum
dos Constituintes do meu partido votou comigo na pri
meira vez. Agora já não é mais a pena de morte que
deve ser votada por V. Ex.as Quem tem medo não pode
estar aqui. Entreguem ao povo o direito de dízer se quer
ou não a pena de morte. Posso garantir a V. Ex.as que
renuncio ao meu mandato agora - e peço a V. Ex.a
qUe faça constar isso em Ata - se um plebíseíto na
cional não optar pela pena de morte agora. Deus queira,
Br.as e Srs. Constituintes, que V. Ex.as - e Deus nos
livre disso - não tenham que pensar nisso depois de
terem uma filha ou a mulher atingidas por um crime
como este, depois de verem o seu próprio sangue der
ramado. Aí todo mundo vai querer a ípena de morte.

Perguntem ao povo, deixem o povo dizer e parem
de encher a boca do povo, quando têm medo do povo.

a SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a
palavra, para encaminhar ...

(Intervenção fora do microfone. Inaudível)

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO - Um mi
nuto, Sr. Presidente, porque o Constituinte José Ge
noíno me está aparteando.

Eu me candidato a carrasco - e digo a V. Ex.a que
a profissão de carrasco, nos Estados Unidos e na Ingla
terra, é muito honrosa, sendo preenchido esse cargo em
troca de poder, por quem é bom funcionário.

Constituinte José Genoíno, quando debocha da mi
nha posição, V. Ex.a faz papel de idiota, porque repre
senta aqui o Partido dos Trabalhadores, que é o maior
prejudicado com a não existência de pena de morte.

(O microfone é desligado. Inaudível)

O SRt. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Peço a
V. Ex.a que encerre suas considerações, pois o tempo
está esgotado.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!.1 GENOíNO - Sr. Pre
sidente, ligue o míerome do Constituinte Amaral Netto.
S. Ex.a não pode falar com o microfone desligado.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa
lavra a Constituinte Abigail Feitosa, para encaminhamento
contra.

A SRA. CONSTITUINTE ABIGAIL FEITOSA - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, o nobre Constituinte
Amaral Netto pede um plebiscito para a pena de morte.
Acho que antes disso devia pedir um plebiscito para saber
se o povo quer reforma agrária se os trabalhadores que
rem que se garanta a estabilidade no emprego, querem
salários justos. (Palmas) A violência que impera nas ci
dades é fruto da injustiça social. São trinta e seis milhões
de menores carentes. Meninos estão soltos na rua, sem
ninguém para prestar-lhes assistência ou mostrar-lhes o
caminho certo.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, nosso pro
blema não é a pena de morte. Sabemos que a população,
revoltada, às vezes parte até para linchamentos, quando
não acredita na justiça do País ou quando não acredita
na polícia. Precisamos resgatar essas instituições e fazer
com que o trabalhador e seus filhos tenham seus direitos
de cidadãos respeitados.

Através de estudos realizados em vários países, obser
vamos que a pena de morte não diminuiu a criminalidade.
Ao contrário, estão abolindo a pena de morte. Queremos
implantar neste País o socialismo, em que os trabalhado
res sejam respeitados, tenham direito de se alimentar, de
vestir e tenham perspectivas para o futuro. A guerra civil
é fruto de um esquema social, de um regime político que
s6 beneficia pequenos grupos. Esta Constituinte é a espe
rança para o povo, no sentido de garantir ao trabalhador,
às mulheres, aos menores, às crianças o direito à escola e
a instituição-lar, já que tantos menores estão fora de casa.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes decididamente
a melhoria da humanidade não passa pela autodestruição.
Temos que investir no homem e fazer com que ele melhora.
Em vez de prepararmos presídios, precisamos evitar que
o homem chegue até lá. Somente com um regime social
justo conseguiremos alcançar esse esquema. Decididamente,
a pena de morte não deve ser institucionalizada no Brasil.
Nossa luta deve ser no sentido de que homens e mulheres
possam sobreviver com dignidade. A grande violência a
que assistimos no Brasil é exatamente porque não se res
peita o direito do cidadão. Há uma grande migração do
campo para 8, cidade porque não há um esquema de jus
tiça agrária. Ao trabalhador rural não é garantida a pro
dução. Por isso, ele é forçado a migrar.

É preciso que se diga que o grande problema da pena
do-morte é que, sendo ela imposta e o indivíduo executado,
o erro judiciário não é passível de correção. Há erros ra
mosos na imposição da pena de morte a pessoas inocentes.
Imaginem no Brasil, País cuja sociedade ainda não está
toda institucionalizada, aplicar-se a pena de morte? Essa
pena jamais será imposta àqueles que roubaram fortunas.
Ela recairá apenas sobre aquelas pessoas que não tiverem
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quem as defenda. Lembramo-nos, inclusive, de fato ocorri
do em São Paulo, quando um procurador matou um me
nino acusado de arrancar um cordão do pescoço de uma
pessoa.

Sabemos que a lei da selva está aí - olho por olho,
dente por dente - mas o estado de justiça é para que os
direitos dos cidadãos sejam garantidos e não para que a
violência da sociedade se acabe. Esta somente com a [ustíça
social terá fim. Muito obrigada. (Palmas)

Durante o pronunciamento da Sr.a Abigail Fei
tosa, o Sr. Aluízio Campos, Primeiro-Vice-Presi
dente deixa a cadeira da presidência, que é ocupa
da pelo Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice-Pre
sidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O nobre
Constituinte Bonifácio de Andrada está inscrito para falar.

Como não vejo o Constituinte Bonifácio de Andrada,
figura notável da República, passo a palavra ao Constituinte
José Genoíno.

O SE. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Presi
dente, esta Comissão tem que reconhecer a persistência do
Constituinte Amaral Netto. Há muito S. Ex.a vem batalhan
do, nas Subcomissões, nas Comissões Temáticas, agora na
Comissão de Sistematização - e certamente fará no ple
nário - em favor dessa proposta.

Estou aqui para combatê-la, mas quero deixar bem
claro que a persistência de S. Ex.a tem de ser reconhecida.
E se na minha tentativa de aparteá-lo transpareceu qual
quer propósito de desvalorizá-la, quero dizer que não houve
esse intuito.

O SE. CONSTITUINTE AMARAL NETTO - Peço des
culpas a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Mas va
mos combater a proposta.

O Constituinte Amaral Netto insiste numa tese que
considero importante para o debate da Assembléia Nacio
nal Constituintes, mesmo sendo contrário a ela. A minha
oposição à proposta do Constituinte Amaral Netto baseia
se em determinada razão. S. Ex.a propõe a realização de
plebiscito para que a população brasileira decida se quer
ou não a pena de morte. Esta proposta do plebiscito não
é neutra, porque revela uma questão de fundo em relação
à pena de morte. O senso comum da população desampa
rada pelas péssimas condições de vida e de moradia é exa
tamente buscar do Estado não a segurança para a sua
vida, mas alguns culpados entre os seus para se livrar de
um problema, retirando do Estado essa responsabilidade.
É aquilo, Sr. Constituinte Amaral Netto, que, no Código
Penal, dentro de uma visão mais conservadora, se tenta
transferir para a população: encontrar um responsável que
não seja o verdadeiro. E a população é induzida a dizer
que a criminalidade tem de ser resolvida com a pena de
morte. Isso é querer advogar a possibilidade da pena de
morte filosófica e eticamente em termos de valores; é que
rer buscar um remédio semelhante àquele hediondo crime
que leva o cidadão comum a- exigir a pena de morte. Por
que isso? Porque a pena de morte nessas condições que o
Constituinte Amaral Netto quer, para estupro e assalto
com morte, nega ao cidadão a condição humana. A pena
de morte é tão violenta que elimina a possibilidade de ou
tro castigo. Ela nega essa possibilidade porque é a elimi
nação absoluta das condições de dignidade do ser humano.

Por isso, Constituinte Amaral Netto, filosoficamente, a
possibilidade de a população decidir se quer ou não a pena
de morte não é uma consulta plebiscitária neutra: é uma
posição política favorável à pena de morte. Não é um ple
biscito neutro porque vai tocar no senso comum da popu
lação e buscar no semelhante que chegou ao nível da irra
cionalídade, da brutalidade, aquilo que deve ser eliminado.
É uma falsa solução e um engano, porque os crimes hedíon-

dos e bárbaros são praticados com grau de irracionalidade
tamanho que a existência da pena de morte não diminuirá
a incidência desses crimes. A irracionalidade rompeu a fron
teira do senso da dignidade humana e essa fronteira é
rompida igualmente pela instituição da pena de morte en
quanto um castigo cruel. É uma solução falsa. Não se trata
de um plebiscito neutro, democrático. Por isso, sou con
trário à proposta de plebiscito do Constituinte Amaral
Netto. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com a
palavra o Constituinte Adolfo Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO - Sr. Pre
sidente, para uma questão de ordem. Houve um Consti
tuinte que falou a favor e dois contra. Não me importa
isto, mas queria esclarecer.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Faltou
o Constituinte que V. Ex.a indicou. Seriam dois a favor e
dois contra.

O SR. CONSTITUINTE AMARAL NETTO - Não es
tou reclamando. Só quero explicar a V. Ex.a e deixar bem
claro para a imprensa e para os companheiros que estou
pedindo um plebiscito para que o povo diga se quer ou
não a pena de morte.

O SE. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Mas isso
já foi dito.

O SE. CONSTITUINTE AMARAL NETTO - Sim, mas
estou esclarecendo, mais uma vez, para não haver con
fusão: pena de morte para estupro e assalto seguidos de
morte. Mais nada.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Cons
trange-me muito que V. Ex.a continue.

Com a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente,

argumentos diferentes daqueles sustentados pelo Cons
tituinte José Genoíno fazem com que a Relatoria opine
pela manutenção do texto, isto é, pela não aprovação da
emenda. Das palavras do Constituinte José Genoíno a
Relatoria quer extrair uma palavra de louvor à persis
tência do nobre Constituinte Amaral Netto em defesa de
sua tese. A Relatoria considera também como um assunto
importante a discussão da pena de morte nesta 'Comissão
e as diferentes opiniões manifestadas a respeito do assun
to. Não acreditamos na eficácia íntimídatóría do instituto
da pena de morte para diminuir a criminalidade. En
tendemos que outras soluções devem ser encontradas,
sem que se coloque em jogo a vida do cidadão.

Durante a campanha eleitoral pudemos sentir que
realmente a opinião pública se apaixona e se interessa
pela díscussão dessa tese. Pessoalmente, tive ocasião de,
em várias e várias reuniões, procurar ouvir a opinião de
pessoas que lá se encontravam, e para minha surpresa
a tese da pena de morte é mais favorecida nas camadas
mais humildes da população. A medida que há cresci
mento do poder aquisitivo etc., as opiniões já se con
centram contrariamente à tese. Mas então, Sr. Presidente,
por que recusar o plebiscito, para que o povo opine sobre
a pena de morte? Porque temos, ai sim, um elenco muito
grande de providências e medidas que teriam prioridade
a fim de que o povo se manifestasse numa consulta po
pular.

P01' todas essas razões, e homenageando a persistên
cia, o vigor e a tenacidade com que o Constituinte Amaral
Netto, meu velho companheiro, defende sua tese, a Rela
torta dá parecer contrário à aprovação da emenda de
S. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passo à
tomada dos votos.
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(Procede-se à votação)
Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes: Jo

sé Dutra, Marcos Lima, Michel Temer, Arnaldo Prieto Eral
do Tinoco, Francisco Benjamim, Gilson Machado, Inocêncio
Oliveira, José Lins, José Thomaz Nonô, Luís Eduardo,
Oscar Corrêa, Osvaldo Coelho, Ricardo Fiúza, Furtado
Leite, Simão Sessim, Valmir Campelo, Antônio Carlos
Konder Reis, Darcy Pozza, José Luiz Maia, Virgílio Tá
vora, Adylson Motta, Francisco Rossi, Joaquim Bevilac
qua e Ottomar Pinto. Votaram NÃO os seguintes senho
res Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Al
fredo Campos, Almir Gabriel, Antônio Britto, Artur da
Távola, Carlos Mosconi, Carlos Sant'Anna, Celso Doura
do, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Lima, Fernando Be
zerra ,Coelho, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Cal
mon, José Richa, José Serra, José Ulisses de Oliveira, Ma
noel Moreira, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson Jo
bim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Pi
menta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, se
vero Gomes, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna,
Wilson Martins, Antonio Mariz, Daso Coimbra, Délio Braz,
João Agripino, Jorge Hage, José Costa, José Tavares,
Márcio Braga, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Roberto
Brant, Rose de Freitas, Vicente Bogo, Vilson Souza, Alceni
Guerra, Antoniocarlos Mendes Thame Enoc Vieira Fran
cisco Dornelles, José Jorge, Mário Assad, Sandra' Caval
canti, Annibal Barcellos, Jonas Pinheiro, José Maurício,
Lysâneas Maciel, Floriceno Paixão, Luiz Inácio Lula da
Silva, Plínio Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Siqueira
Campos, Aldo Arantes, Roberto Freire e Beth Azize. ABS
TENÇÃO dos Senhores Constituintes Aloysio Chaves e
Jarbas Passarinho.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 25 Constituintes;
votaram NAO 65 Constituintes; abstiveram-se de votar 2
Constituintes. Total: 92 votos. O destaque foi rejeitado

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra pela ordem o Constituinte Virgílio Távora.

O SR. CONSTITUINTE VIRGíLIO TÁVORA - Sr.
Presidente, ouvi há pouco o nobre L' der Amaral Netto
dizer que nenhum dos seus colegas de partido havia vo
tado a favor de sua emenda quando submetida à apre
ciação desta Casa pela primeira vez. Conforme disse desta
tribuna, o homem vale pelos compromissos que assume
e cumpre. Votei pela pena de morte a primeira vez, como
acabo de votar agora, pela segunda vez. (Muito bem.
Palmas)

Destaque n,v 0102-57 do Sr. Hermes Zaneti
Emenda n.? ES-33028-4 (em parte), dos Srs.

Hermes Zaneti e outros, "que substitui o art. 30,
Título X do Substitutivo n.o 1, excetuando-se o
§ 2.° da Emenda (art. 29, Título IX do Substitu
tivo D.O 2)". (524.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa
mos à votação do Destaque n.o 102, de autoria do Cons
tituinte Hermes Zaneti, a quem concedo a palavra.

O SR. CONSTITUINTE HERMES ZANETI - Sr. Pre
sidente, colegas constituintes, em primeiro lugar, meus
agradecimentos à Lideranças do PSB, que possibilita a
apreciação desta emenda, como também ao Constituinte
Euclides Scalco, pela sua cooperação.

A emenda que ofereço à consideração da Comissão
de Sistematização é substitutiva ao texto do art. 29 das
Disposições Transitórias. Visa a realizar uma auditoria,
um exame analítico dos atos e fatos constitutivos da dívida
externa brasileira. Proponho esta substituição, Sr. Rela
tor, porque entendo que o Congresso Nacional deve rea
lizar uma auditoria, um exame pericial e analítico dos
atos e fatos constitutivos da d.vída externa brasileira,

pois esta dívida não é meramente uma questão finan
ceirae contábil. Ela é, acima de tudo, uma questão polí
tica e, por isso mesmo, o Congresso Nacional, como ex
pressão maior da vida política brasileira, deve realizar
esta auditoria.

Portanto, ao invés de apenas uma auditoria técnica
realizada pelo Tribunal de Contas da União, propomos
que esta auditoria mais ampla, inclusive na direção
politica. seja realizada por uma Comissão Mista do Con
gresso Nacional.

Quero lembrar que no dia 14 de maio deste ano esta
Comissão de Sistematização apreciou o Projeto de Deci
são Constitucional n.? 1, exatamente do mesmo teor da
proposta que ora apresentamos. Naquela oportunidade, a
Comissão de Sistematização não chegou a decidir sobre o
assunto, pois houve um tumulto. -

Havia um parecer, para apreciação do hoje Ministro
Prisco Viana, que recomendava exatamente a solução que
estamos apontando como a mais adequada. Mais de
duzentos Constituintes haviam assinado aquela proposta.
Hoje. a emenda que lhes proponho é assinada por mais de
cem Constituintes.

Colegas da Comissão de Sistematização, peço a apro
vação desta emenda, porque ela também traz no seu
bojo, a recuperação das prerrogativas do Congresso Na
cional. A dívida externa brasileira foi constituída ao
arrepio do congresso Nacional e da determinação do
art. 44, inciso I, da Constituição Federal vigente, que
determina que o Presidente da República pode assinar
atos de repercussão internacional, ad referendum do Con
gresso Nacional - referendum que nunca buscaram para
a constituição da dívida externa alguns dos Presidentes
da Repúblíca durante todo o período em que a divida foi
constituida.

Lembro aos eminentes integrantes da Comissão de
Sistematização que a Câmara dos Deputados realizou uma
CPI que chegou a efetuar uma análíse profunda da dívida
externa brasileira. Esta CPI chegou a conclusões que não
foram implementadas até hoje. O Senado Federal tem
uma comissão especial que também cuida da análise da
dívida externa brasileira. Propomos que, através de uma
comissão mista do Congresso Nacional, aproveitem o tra
balho feito pela Câmara dos Deputados, pelo Senado da
RepúbUca, e com a colaboração do Tribunal de Contas da
União, realizem uma auditoria no sentido de averiguar
quem tomou dinheiro emprestado, quando, onde, sob que
critérios, onde foi investido esse dinheiro, para que o
povo brasileiro, que está pagando a conta, saiba tudo que
deve saber e para que o Brasil, depois de realizada esta
auditoria, decida soberanamente sobre a questão da dívida
externa.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Para

encaminhar a favor, tem a palavra o Constituinte Aldo
Arantes.

O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, o Constituinte Hermes Zaneti
solícita-me que, preliminarmente, informe aos Srs. Cons
tituintes membros da Comissão de Sistematização que
suprimiu o § 2.° da sua proposta, exatamente no sentido
de facilitar a sua tramitação, fazendo com que ela in
cidisse exclusivamente sobre a questão da eonstítuíçâo de
uma auditoria política da dívida externa.

Srs. Constituintes, fui membro da Comissão Parla
mentar de Inquérito que investigou a dívida externa na
Câmara Federal durante a Legislatura passada. O Con
gresso perdeu as suas prerrogativas durante a ditadura
militar; as Comissões parlamentares de inquérito não
tinham a força que deveriam ter num Parlamento demo
crático; a CPI, sob a direção de companheiros competen-
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tes, chegou a identificar questões extremamente graves
como as expostas no Relatório Saraiva. Solicitou a íntegra
do Ralatório Saraiva ao então Ministro do Exército, que
não fez questão de- que esse texto chegasse ao conheci
mento da CP!.

srs. Constituintes, conhecemos a dimensão da dívida
externa brasileira. Sabemos que ela decorre fundamental
mente do aumento exorbitante das taxas de juros no
mercado internacional. Também sabemos que o aumento
das taxas de juros decorreu de dscísão unilateral dos
grandes banqueiros internacionais. De tal forma que o
Brasil, que em 1968 pagava cento e quarenta e oito milhões
de dólares de juros da dívida externa, em 1982 estava
pagando onze bilhões de dólares. Sabemos que isto foi
fruto da crise do petróleo, e sobretudo do déficit público
norte-americano, de medidas adotadas pelos Estados
Unidos no sentido de repassar suas dífículdades, suas
crises para os países do Terceiro Mundo.

É preciso que tomemos uma atitude soberana. E o
mínimo que este Congresso, esta Assembléia Constituinte
pode fazer é decidir pela constituição de uma comissão
que investigue o significado e o conteúdo político da dívi
da externa. A proposta do PC do B e do nobre Constituinte
Hermes Zaneti ia muito mais à frente. Propúnhamos a
suspensão do pagamento da dívida externa por considerar
mos que, se esta questão não fosse resolvida, não teríamos
condições de dar uma saída para a grave crise econômica
em que o País está mergulhado. Mas, procurando ser sensí
veis à correlação de forças nesta Assembléia Nacional Cons
tituinte, propusemos o mínimo que o sentimento patriótico
exige, o mínimo que o povo brasileiro exige desta Comissão
de Sistematização: a constituição de uma comissão para
investigar o significado, a amplitude e o conteúdo da
dívida externa, para que o Brasil, de forma soberana,
possa decidir os rumos a serem seguidos a respeito do
pagamento da dívida externa. Reitero, pois, o apelo do
nobre Constituinte Hermes Zaneti aos Srs. Constituintes,
no sentido da resgatarem a soberania deste País: aprovem
esta emenda, aprovem a soberania nacional!

Durante o pronunciamento do Sr. Aldo Aran
tes o Sr. Jarbas Passarinho, (Terceiro-Vice-Pre
sid~nte), deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Aluízio Campos, (Prlmeíro-Vice
Presidente) .

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Ouço o nobre
Relator Virgílio Távora.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes por acaso o Relator auxiliar, que dará
parecer favorável' a esta Emenda, é o Vice-Presidente da
Comissão do Senado que investiga há quatro meses, a
dívida externa brasileira, suas origens e as possíveis
irregularidades na contratação das operações. Gostaria de
explicar sem paixão, o problema desta averiguação, para
que cad~ um de V. Ex.as possa julgar se o texto de Ber
nardo Cabral não é aquele que mais se ajusta à reali
dade levando em conta a retirada, pedida pelo autor, do
§ 2.°,'que preconíza a suspensão do pagamento de juros etc.

O que propõe a emenda?

"No prazo de 1 (um) ano, contado a partir da
promulgação desta Constituição, o Congresso Na
cional, através de Comissão Mista, promoverá
exame analítico e pericial dos atos e fatos ge
radores do endividamento externo brasileiro, bem
como de todas as dívidas contraidas por institui
ções públícas e privadas com os credores externos.

§ 1.0 A Comissão criada por este artigo terá
a força legal de Comissão "parlamentar de In
quérito para os fins de requisições e convocações
e atuará com o auxílio do Tribunal de Contas
da União."

§ 3.° Apuradas irregularidades, o Congresso
Nacional declarará a nulidade dos atos praticados
e encaminhará o processo ao Ministério Público
Federal que proporá, no prazo de sessenta dias,
a ação cabível,"

O que diz o Substitutivo Cabral?
"No prazo de seis meses, contado da data da

promulgação desta Constituição, o Tribunal de
Contas da União promoverá auditoria das opera
ções financeiras realizadas em moeda estrangalra,
pela administração pública direta e indireta, no
tadamente quanto à dívida externa, encaminhan
do o resultado à Oomíssão de Fiscalização e Con
trole da Câmara Federal,

Parágrafo único. Havendo irregularidade, o Tri
bunal de Contas da União encaminhará o proces
so ao Ministério Público Federal que proporá, no
prazo de sessenta dias, a ação cabível."

Srs. Constituintes, há quatro meses - este último mês
realmente muito sacrírícado pela nossa presença na Co
missão de Sistematização - temos, Indormídamente, pro
curado fazer esse levantamento. Os Constituintes Fernan
do Henrique Cardoso e Ronan Tito, do partido majoritário
nesta Casa, um relator auxiliar e um relator principal
afirmam que, dada a ímpossíbílidada prática, pela falta
de meios, de o Congresso Nacional fazer tal averiguação,
essa terá de ser uma obra contínua do Tribunal de Contas
da União, que conta com inúmeros assessores.

Para orientação dos Srs. Constituintes, devo informar
que chegamos ao ponto em que iríamos examinar proces
so por processo. Um dos diretores do Banco Central le
vou-nos ao arquivo do órgão em Brasília - pois há um
em São Paulo e outro no Rio de Janeiro - e nos exibiu
uma sala com cento e dois mil certificados. Decidimos,
então, fazer a averiguação por amostragem. Essa amos
tragem média, na opinião dos integrantes da Comissão,
deveria ser de 5%, ou seja, cinco mil e duzentos processos.
Srs. Constituintes, ainda não examinamos quinze deles.
Portanto, deixo à consciência de V. Ex.as o exame da ma
téria, para adotarmos um texto ajustado à nossa reali
dade: ou o Tribunal de Contas, com toda a auditoria que
possui, faz essa averiguação e dela dá conhecimento ao
Congresso, ou criamos essa Comissão. Segundo as instru
ções do Relator principal, a Relatoria deixa o assunto em
aberto.

Durante o pronunciamento do Sr. Virgílio
Távora, o Sr. Aluízio Campos (Primeiro-Vice-Pre
sidente) deixa a cadeira da Presidência, que é
ocupada pelo Sr. Jarbas Passarinho (Terceiro
Vice-Presidente) .

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Devo in
formar aos Srs. Constituintes que em sua emenda o nobre
Constituinte Hermes Zaneti exclui - como já caracteri
zado pelos oradores que a ela deram seu apoiamento - o
§ 2.°, que corresponde à moratória; mantém o § 1.0, pas
sando o § 3.° a ser o § 2.°. Com o parecer contrário do
Relator, passamos à votação.

(Procede-se à chamada)

Votaram SIM os seguintes ,senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Ca
bral, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira Li
ma, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gasparian, Fran
cisco Pinto, Haroldo Sabóia, João Calmon, José Freire,
Mauzílío Ferreira Lima, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nel
ton Friedrich, Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo
Bezerra, Renato Vianna, Rodrigues Palma, severo Gomes,
Slgmarínga Seixas, Virgildásio de Senna, Aécio Neves, An
tonio Mariz, Chagas Rodrigues, Délio Braz, João Agripino,
Jorge Hage, José Maranhão, José Tavares, Nelson Wedekin,
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Octávio Elísio, Roberto Brant, Vicente Bogo, Vilson Souza,
E110C Vieira, José Thomaz Nonô, José Tinoco, Valmir Cam
pelo, Antônio Carlos Konder Reis, José Maurício, Lysâneas
Maciel, Floriceno Paixão, Francisco Rossi, Joaquim Bevi
lacqua, Ottomar Pinto, Plínio Arruda Sampaio, José Ge
noíno, Siqueira Campos, Aldo Arantes, Roberto Freire e
Beth Azize. Votaram NÃO os seguintes Senhores Consti
tuintes: Carlos Sant'Anna, José Richa, Manoel Moreira,
Nilson Gibson, Wilson Martins, Daso Coimbra, José Dutra,
Marcos Lima, Aloysio Chaves, Arnaldo Prieto, Christóvam
Chiaradia, Eraldo Tinoco, Francisco Benjamim, Francisco
Dornelles, Gilson Machado, Inocêncio Olíveira, José Lins,
Luis Eduardo, Mário Assad. Oscar Corrêa. Osvaldo Coe
lho, Ricardo Fiúza, Annibal Barcellos, Furtado Leite, José
Lourenço, Darcy Pozza, José Luiz Maia, Virgílio Távora e
Adolfo Oliveira. ABSTENÇÁJO do Senhor Constituinte
Jarbas Passarinho.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 58 Constituintes;
votaram NãO 29 Constituintes; absteve-se de votar 1
Constituinte. Total: 88 votos. O destaque foi aprovado.

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

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem
V. Ex.a a palavra pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE EDUARDO JORGE - Sr, Pre
sidente, Srs. Constituintes, gostaria de prestar um escla
recimento em relação à questão que foi discutida quando
da colocação do Vice-Líder, Constituinte Plínio Arruda
Sampaío, relativa ao art. 61. Foi dito que havia uma
emenda minha semelhante à proposição do Sr. Relator.

Primeiramente, Sr. Presidente, gostaria de dizer que
das trezentas e poucas emendas que apresentei, nessa fase
da Comissão de Sistematização, tive a satisfação de ver
acolhidas, segundo o Prodasen mais de oitenta delas pelo
Sr. Relator. Em relação a esse assunto específico, anali
sando as várias emendas que apresentei referentes ao
funcionalismo público e à possibilidade de efetivação de
les, localizei cerca de seis ou sete. Em quase todas elas
está explícita a colocação do processo seletivo. Realmen
te, existe uma emenda bastante semelhante ao texto
apresentado pelo Relator, na forma do Cabral II. No en
tanto, gostaria de ressaltar que existem algU~as ,dife;ren
ças, as quais considero Importantes, em relação a minha
emenda e à redacão final do Sr. Relator, Constituinte
Bernardo Cabral. .

Uma primeira diferença, que acho importante ressal
tar, é que, na emenda apresentada, refiro-me à adminis
tração dir-eta. Há uma diferença, porque o texto do Ca
bral TI refere-se à administração indireta, às empresas de
administração indireta e também às fundações. Isso não
consta na minha emenda, a bem da verdade. Além disso,
uma coisa que acho também importante e que cito na
minha emenda é que essa efetivação deveria ater-se a
funções de caráter permanente. É uma realidade do Esta
do de onde sou proveniente que as funções de caráter
permanente atendem a um problema de administração
pública que é a escassez de cargos. Então, muitas vezes,
o EstacÍo lança mão não de concursos, porque não existem
cargos, mas de processos seletivos informais, e aproveita,
em caso de urgência, esse pessoal para centros de saúde
e hospitais, em funções de caráter permanente.

De toda forma, Sr. Presidente, como a emenda pode
dar margem à má formulação e interpretação, quero so
lidarizar-me inteiramente com a posição da Liderança do
meu partido. Acho que a posição mais prude~~ é a eli
minação do art. 61 para se estudar, em Plenárío, a pos
sibilidade de sem perseguições a funcionários públicos,
encontrar-se 'uma fórmula mais eqüitativa e mais justa a
respeito. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O assun
to para mim está encerrado. Já foi objeto de discussões
ampla.'> na Casa.

Destaque n,? 4830-87 - Emenda n.? ES
22051-9 (em parte), do Sr. José Elias Murad, que
"adita artigo ao Título X do Substitutivo n.? 1, ex
cetuando-se os incisos 11 e 111 da Emenda (Título
IX do Substitutivo n,? 2)". (525.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passa-se
à votação do Destaque n.v 4830, requerido pelo Constituin
te José Elias Murad, a quem concedo a palavra. S. Ex.a
certamente dirá que, em relação à sua emenda, há a su
pressão dos incisos H e IH.

O SR. CONSTITUINTE JOS:tl: ELIAS MURAD - Sr.
Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, defendo, aqui, nes
te momento, uma emenda que considero relacionada com
o presente ,e o futuro dos nossos filhos. A emenda diz
respeito ao confisco de terras onde forem constatadas
culturais ilegais de drogas psicotrópicas, como, por exem
plo, a maconha, a coca e o epadu, destinando-se essas
terras à reforma agrária.

Na minha opinião, como homem que vem lidando
com o assunto neste campo há 25 anos, há uma série
de vantagens na emenda ora proposta. A primeir-a d1as:
o eonríseo slgnífíca que não haverá nenhum pagamento
pela terra expropriada, que, como se sabe, é um dos pro
probleanâs na reforma agrária. S'endo um ato ilegal, cri
mínso, não haverá nenhum pagamento pela terra ex
propriada, como se faz com o contrabando, por exemplo,
ao passar pela alfândega. A segunda vantagem: será
possível obter de órgãos internacionais recursos necessá
rios para o assentamento de colonos. Em 1985, por exem
plo, a ONU destinou ao Peru 50 milhões de dólares para
a troca de culturas de folhas doe coca pela árvore de
quina, que fornece o quinino, um conhecido anttmaláríco.
Então o Brasil poderia também, no caso em tela, pleitear
recursos internacionais para o assentamento dos colonos.

O mais importante, Sr. Presidente e Srs. Constituin
tes, é o caráter preventivo da emenda que estamos pro
pondo, porque, evidentemente, haverá sempre o risco do
confisco. Muitas pessoas que atualmente estão lidando
nessa área ilegal terão, provavelmente, outra atitude no
futuro.

Gostaríamos de citar um dado que consideramos im
portante: há pouco tempo, somente no Estado de Per
nambuco foram destruídos 5 milhões de pés de maconha;
tratava-se de uma plantação que abrangia vários hecta
res. As vezes são as plantações em regiões grandes, enor
mes.

Então, a proposta que estamos encaminhando visa
prímorlalmente à prevenção do uso de drogas no Brasil,
E gostaríamos também de fornecer alguns dados recen
tes em relação a esse problema crucial. Por exemplo, pes
quisas que realízamos há pouco tempo mostraram que
há três pontos importantes no atual contexto do uso de
drogas no País. O primeiro deles é o aumento do número
de usuários, que, segundo pesquisas atuais, gira em torno
de 25 a 28% dos nossos estudantes. O segundo item, fun
damental, é que estão aparecendo também drogas mais
pesadas entre os nossos usuários.

Há cerca de quinze anos fizemos uma pesquisa se
melhante e só encontramos três casos de cocaína. Entre
tanto, na atualidade, a cocaína já representa a quarta
droga de mais uso no nosso meio.

Outro fato profundamente preocupante é a queda
da faixa etária. Na pesquisa de quinze anos atrás a
menor idade que encontramos entre os mil e setecentos
iPesquisados foi de quatorze anos, Na atual, temos encon
trado eríanças, meninos e meninas, de nove, dez, onze
anos de idade entre os usuários de droga, principalmente
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de colas.' E já temos até uma proposta no 2.° Substi
tutivo. O Relator Bernardo Cabral, de limitação 'e con
trole desses produtos ínebríantes e também da maconha.

Trazemos esses dados à presença dos caros colegas
Constituintes com o objetivo de pedir-Ines apoío para
esta medida, talvez uma das mais importantes para pre
venção do uso de drogas no Brasil.

E gostaríamos de finalizar nossa defesa dizendo:
"Já vi o medo nos olhos de um terrorista preso.

Já vi a angústia expressa na visão de um pai
que não tinha pão para alimentar seus filhos;
já vi a aflição nos olhos de um jovem reprovado
em exames de vestibular após se ipreparar ar
duamente durante um ano inteiro; já vi a dor,
o desespero da perda Irreparável, a angústia sem
limites, nos olhos de um pai, ao olhar-me no es
pelho no dia em que perdi meu único filho em
um desastre de trânsito; mas jamais, em tempo
algum, vi maior desespero, dor, angústia, medo,
tudo junto, como certa vez. nos olhos de um jo
vem dependente de drogas que me procurou em
busca de socorro."

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Sr. Pre
sidente, peço a palavra para uma questão de ordem.

O Sê&. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - C011
cedo a palavra a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Sr. Pre
sidente, tínhamos, na planilha de prioridades de prefe
rências elaboradas pelos Líderea dos vários partidos 
que escolheram dezessete - um modesto e humilde des
taque nosso. Lamentavelmente, fomos surpreendidos com
a informação de que houve uma inversão. Não deseja
mos, de maneira alguma, perturbar os trabalhos, mas
como respeítamos o Regimento e os acordos entre par
tidos, pedimos a V. Ex.a que corrija o. equívoco e respeite
o acordo. Trata-se do item lU. Pedimos a V. Ex.a que
o coloque ,em votação.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
diz que está surpreendido. V. Ex.a não 'está surpreendido;
está surpreso. Surpreendido fui eu, porque ao chegar,
recebi a informação de que tinha havido uma permuta.
O responsável por essa informação foi o Constituinte
Gastone Righi. De maneira que eu, de boa fé, concedi a
palavra ao Constituinte José Elias Murad, mas peço a
V. Ex.a que, ao término desta votação, retorne à questão.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Muito
grato a V. Ex.a pela correção.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Constituinte Gastone Righi.

O SR. CONSTITUINTE GASTONE RIGHI - Sr. Pre
sidente, não pretendo encaminhar a emenda. Depois da
brilhante sustentação do Constituinte José Elias Murad,
como Líder de sua bancada quero cumprimentá-lo pela
brilhante iniciativa dessa emenda, que permite ao Brasil
dar um exemplo ao mundo no combate e na erradicação
das drogas, fazendo com que as propríedades onde são
cultivados plantas que geram dependência psíquica se
jam expropriadas e destinadas à reforma agrária. Creio
que será ponto de honra para todos os membros da As
sembléia Nacíonal Constituinte a aprovação integral da
emenda de S. Ex.a

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, a fim de que fique registra-do nos
Anais, informei o Constituinte José Elias Murad da se
riedade de sua 'emenda, quando da sua apresentação,
entre o 1.0 e o 2.° Substitutivo. Disse a S. Ex.a que na
quela altura não poderia acolhê-Ia, em vista da redação

que tomara, mas se S. Ex.a a retormulasse, como o fez,
a Relatoria teria, como tem, ímenso prazer em acom
panhá-lo nessa caminhada. O nosso parecer é favorável
à aprovação da emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com
parecer favorável do Relator, passaremos à tomada de
votos.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Celso Dourado,
Cristina Tavares, Fernando Gasparian, Fernando Henrique
Cardoso, Fernando Lyra Haroldo Sabóia, José Geraldo, José
Serra. José Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Maurílio
Ferreira Lima, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nilson Gibsou,
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Renato
Vianna, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Wilson Mar
tins, Aécio Neves, Chagas Rodrigues, Daso Coimbra, Délio
Braz, Jorge Hage, José Dutra, José Maranhão, José Tava
res, Marcos Lima, Michel Temer, Octávio Elísio, Roberto
Brant, Rose de Freitas, Vilson Souza, Aloysio Chaves, Car
los Chiarelli, Christóvam Chiaradia, Enoc Vieira, Francis
co Benjamim, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, José
Lins, José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonõ,
Luís Eduardo, Mário Assad, Ricardo Fiúza, Sandra Caval
canti, Annibal Barcellos, Furtado Leite, Jonas Pinheiro, José
Lourenço, José Tinoco, Simão Sessim, Valmir Campelo, An
tônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, Gerson Peres, Jar
bas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora, José Mau
rício. Lysâneas Maciel, Floriceno Paixão, Francisco Rossi,
Gastone Righi, Joaquim Bevilacqua, Plínio Arruda Sampaio,
José Genoíno, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Aldo Aran
tes, Roberto Freire e Beth Azize. Votaram NÃO os seguin
tes Senhores Constituintes: Egídio Ferreira Lima, José Ri
cha, Virgildásio de Senna e João Agripino. ABSTENÇÃO
do Senhor Constituinte Francisco Dornelles.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Declaro que na 37.a votação, Emenda n.O 22051 de au

toria do Deputado José Elias Murad, embora no painel
tenha constado o voto "não", para efeito da ata desejo
constar que a minha vontade era votar "sim", favoravel
mente a emenda.

Brasília, 17 de novembro de 1987. - Deputado Osval
do Coelho.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 82 Constituintes;
votaram NÃO 5 Constituintes; absteve-se de votar 1 Cons
tituinte. Total: 88 votos. O Destaque foi aprovado.

Declaração de voto, do Senhor Constituinte Osvaldo
Coelho.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Peço a
atenção dos Srs. Constituintes para a seguinte comunica
ção do Presidente do Senado:

"Na qualidade de Presidente da Mesa do Con
gresso, convoco sessão conjunta a realizar-se ama
nhã, às 16h, no plenário da Câmara, destinada à
discussão, em turno único, do Projeto de Lei n.O1,
de 1987, que estima a receita e fixa a despesa da
União, para o exercício financeiro de 1988."

Teremos, na Comissão de Sistematização, às 14h30mín.
nossa última reunião para apreciar a redação final do tí
tulo que hoje estamos votando, e às 16h, como vimos ses-
são do Congresso. '

Sobre a mesa requerimento de prorrogação desta sessão
até às 24h, para que possamos cumprir a pauta acordada
pelas Lideranças. (Palmas) A pauta está assinada por pra
tícamente todos os líderes. O requerimento, de acordo com
o art. 12 do Regimento, tem de ser votado pelo Plenário.
Tomo a iniciativa de colocá-lo a votos, simbolicamente.
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Os que estão de acordo com essa prorrogação perma
neçam como se encontram. (Pausa)

Por ampla maioria, com dois protestos, aprovada a
prorrogação.

Requerimento a que se refere o Senhor Presidente Jar
bas Passarinho:

Senhor Presidente:
Requeiro à Vossa Excelência a prorrogação da sessão

da Comissão de Sistematização até às 24 horas para que
possamos cumprir a pauta acordada pelas lideranças.

Sala das Sessões, 17 de novembro de 1987. - Antônio
Britto - Luiz Inácio Lula da Silva - Siqueira Campos 
Roberto Freire - Inocêncio Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Sr. Presidente,
gostaria de saber, já que V. Ex.a está informando sobre
a reunião de amanhã à tarde, se a Mesa pode esclarecer
se está mantida a sessão da noite para votarmos as mu
danças do Regimento.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vou con
sultar a Mesa e darei a V. Ex.a a resposta em seguida.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LINS - Agradeço a V.
Ex.a, porque esse esclarecimento é muito importante para
todos nós.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Até agora
as informações que tenho foram as que passei a V. Ex.as,
ou seja, as duas sessões da tarde, às .l4h30min e às 16h.

Tem a palavra o Constituinte José Genoíno.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sr. Pre

sidente vou levantar uma questão de ordem neste momen
to, exatamente após a Comissão ter aprovado a prorroga
ção da sessão. Deveria fazê-lo no final dos nossos trabalhos
mas faça-o agora porque não só quase todos os membros
desta Comissão estão presentes como aqui também se en
contram a imprensa e o público.

Estivemos semanas, mais de mês trabalhando nesta
Comissão de Sistematização, 53 dias para ser preciso. Nós,
Constituintes, que recebemos o voto para elaborar a 9ons
títuíção, tivemos o dir.eito à palavra e ao voto, mas e ne
cessário que fique registrado neste momento - certamen
te vamos prestar nossas homenagens à MeSa; que preside
a Comissão de Sistematização -, perante a Imprensa e o
público aqui presentes, que há pessoas que não tiveram di
reito à palavra e ao voto, mas que desempenharam um
papel importante na feitura da Co?.s~ituição: ~stou-m!3 reJe
rindo aos funcionários da Comlssao de SlstematIzaçao.
(Pausa) Quero aqui registrar o nome.de~tas pessoas, c<;Jmo
o Sr. Paulo Affonso Martins de oiíveíra, o Sr. NerlOne
Nunes Cardoso, a Sra. Maria Laura Coutinho, a Sra. Ma
ria Júlia Rabello de Moura, a Sra. Maria Inês de Bessa
Lins, a Sra. Maria Linda Morais de Magalhães, o Sr. An
tônio Fernando Borges Manzan, a Sra. Myrna Lopes ~e
reira de Oliveira, a Sra. Maria Laura de Souza oameíro
Victor a Sra. Maria Carolina Coelho Cunha Bueno, a Sra.
Garde~e Maria Ferreira de Aguiar, a Sra. Tasmânia Maria
de Brito Guerra o Sr. Ronaldo Alves da Silva, a Sra. Hil
da de Sena Co;rêa Wiederhecker e demais funcionários,
porque estas pessoas ajudaram a fazer esta Constituição.
Não votaram nem puderam usar da palavra, mas quere
mos homenagear todos estes companheiros e estas com
panheiras. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - As pa
lavras de V. Ex.a estão registradas e foram aplaudidas.

Destaque n.? 0021-87, dos Srs. Siqueira Cam
pos José Lins e outros, "que suprime o art. 26 pa
rág~afo único do Título IX do Substitutivo n.o 2".
(526.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Atenden
do à questão de ordem do Constituinte Nilson Gibson,

passo à votação do Destaque n.O 21 e dou a palavra a
S. Ex.a O destaque é supressivo do art. 26, parágrafo único.
S. Ex.a indica o Constituinte Oswaldo Lima Filho.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Constituintes, a emenda de
autoria do nobre Constituinte José Lins é idêntica à
emenda de autoria do Constituinte Nilson Gibson, Emen
da n,v 33628, relativa ao Destaque n.o 3353, de minha au
toria, todas elas pleiteando a supressão do art. 26 e do
seu parágrafo único das Disposições Transitórias.

O referido artigo dispõe que:
"Art. 26. Os recursos públicos destinados a

operações de crédito de fomento serão transfe
ridos, no prazo de 90 dias, pelo Banco Central do
Brasil para o Tesouro Nacional, que estabelecerá
a forma de sua aplicação."

Quero salientar aos Srs..Constituintes, sobretudo aos do
Nordeste, que esta medida é profundamente nociva aos
interesses daquela região. Desde 1985 o Banco Central
tem conseguido elevar as aplicações para os créditos rural
e industrial na Região Nordeste de forma altamente sig
nificativa.

Devo ainda salientar que a medida corresponde a um
absurdo legal. Toda a matéria concernente a esses cré
ditos está regulada em duas leis votadas pelo Congresso
Nacional, a Lei n.> 4.595, de 1964, e a Lei n.o 4.829, de 5 de
novembro de 1965. Essas leis deram a estrutura do cré
dito na sua aplicação, atribuíram ao Banco Central a
competência para distribuí-lo, fiscalizá-lo e impor todas
as multas concernentes às infrações da legislação. Toda
via, o vezo democrático que domina esta República e que
impregnou os tecnocratas deste País durante vinte anos
de ditadura continua a impor sua marca. Dizia há pouco
o estudioso da matéria que o pior não é matar o monstro,
é remover o seu cadáver. Pois esses tecnocratas entende
ram que, sem ouvir o Congresso Nacional, podiam dispor
sobre essa matéria, e fizeram uma instrução do Conselho
Monetário Nacional. Não satisfeitos, não fizeram um de
creto-lei, mas um simples decreto, de n.> 94.444, de 12 de
junho de 1987, e transferiram todas as atribuições e re
cursos para o Tesouro Nacional.

Ora, o Tesouro Nacional não tem um funcionário
qualificado para fiscalizar o crédito rural ou industrial,
não tem atribuições legais, não tem competência, não
tem capacidade para aplicar penalidades, mas isto foi
feito para que todo o crédito ficasse nas mãos dos seus
atuais dirigentes.

Contra o Decreto n.o 159, Deputados e Senadores diri
giram ao Sr. Presidente da República um protesto ve
emente, pedindo sua revogação. Até hoje, não recebemos
resposta alguma do Presidente José Sarney.

Sr. Presidente, o Nordeste que sempre foi poster
gado na aplicação de créditos rurais viu na atual admi
nistração do seu diretor as suas reivindicações, em gran
de parte, atendidas. É por isso que homens do Nordeste,
como o Constituinte José Lins e eu, recebemos emendas
supressivas deste dispositivo.

Concluindo, Sr. Presidente, quero alertar, além do
mais, que a matéria não é constitucional. Se o Congresso
Nacional quer e deve regular de forma diversa a matéria
de crédito industrial e rural, que exige, sim, uma legis
lação cautelosa, cuidadosa e comedida, deve fazê-lo pela
sua competência, através de leis votadas pelo Congresso
Nacional e não baixar a cabeça diante de resoluções do
Conselho Monetário Nacional e de decretos do Sr. Mi
nistro Bresser Pereira. Tenho lutado, desde que voltei ao
Legislativo, em 1983, pelo resgate das suas atribuições e
não seria hoje que iria admitir que resoluções do Con
selho Monetário Nacional, por simples decretos do Pre-
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sídente da República, arrebatassem a competência do Con
gresso Nacional, modificando a legislação sem a sua au
diência.

Sou, portanto, pela supressão do art. 26. Apenas os
que estão subordinados à política monetária do Sr. Bresser
Pereira poderão defender esse absurdo. (Muito bem. Pal
mas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Con
cedo a palavra ao nobre Constituinte José Serra, para
falar contra a emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ SERRA - Sr. Presi
dente, Srs. Constituintes, venho defender a manutenção
do art. 26 e do seu parágrafo único nas Disposições Tran
sitórias da Constituição.

Queria dizer - e isto é muito importante - que este
artigo e este parágrafo são absolutamente essenciais para
dar maioridade ao Congresso Nacional ao participar das
decisões sobre despesas públicas no Brasil. Neste ano de
1987, já foram dados pelo menos 6 bilhões de dólares de
subsídios creditícios, que representam despesa pública e
que não foram apreciados por esta ICasa, que não opinou
a respeito desta despesa. Quando examinarmos o art. 26,
veremos que dele dependerá a efetiva participação do
Congresso Nacional na elaboração do orçamento e na
decisão sobre despesas.

Gostaria de dizer também que esses dispositivos, in
dependentemente da sua forma, foram incluídos no texto
desde a Subcomissão do Sistema Financeiro, desde o pe
ríodo em que o Ministro da Fazenda ainda não era o Sr.
Bresser Pereira, e sim o Sr. Dilson Funaro; foram man
tidos pela Comissão temática e inseridos nesta versão do
substitutivo.

Qual a sua essência? Estamos retirando do Banco
Central as suas funções de fomento, deixando-lhe a fun
ção exclusiva e precípua de autoridade monetária, que
ele deve ter. Então, o que acontece com o fomento no
Brasil? Ele não vai acabar, mas o Banco Central não vai
mais entregar recursos para crédito subsidiado direta
mente ao sistema financeiro da economia. Quem vai fazer
isto é o Tesouro Nacional. Mas quando o Tesouro Nacio
nal entregará esses recursos? Ele só poderá f~zê-Io se
esses recursos estiverem no orçamento; e só poderá fazê
lo, se não estiverem no orçamento, pedindo um crédito
suplementar ao Congresso Nacional.

Isto significará que o gasto em subsídio no Brasil
terá que ser aprovado por esta Casa, no seu montante e
no seu destino. Isto é absolutamente essencial. Do con
trário, continuaremos cumprindo um papel decorativo em
matéria de orçamento. Citei a cifra de seis bilhões de
dólares e estou certo de que ela é uma fração ainda, não
é a totalidade daquilo que foi gasto no Brasil em 1987,
matéria sobre a qual não pudemos opinar.

Além disso, quando se diz, no parágrafo, que se deve
transferir do Banco Central para o Tesouro Nacional fun
ções que são típicas do último, o que significa isto? Vou
explicar. Hoje o Banco Central emite os títulos que são
do Tesouro, sem qualquer espécie de controle. Uma coisa
é o título de curto prazo que o Banco Central tem que
ter para regular a oferta monetária. Mas acontece que
ele emite inclusive os títulos do Tesouro, que deveriam
ser emitidos tendo em vista não a política monetária,
mas o financiamento da despesa pública no Brasil.

Portanto, estamos devolvendo ao Tesouro Nacional a
função de emitir os seus títulos. Isto significa, também,
que esta Casa terá de aprovar o montante de títulos que
vão ser emitidos, as condições e tudo o mais. Isto é o
que está por trás deste artigo. Por isso ele é absolutamente
essencial. Ninguém está imaginando montar, no Minis-

térío da Fazenda, organismos de crédito para avaliação.
Essa interpretação é equivocada. Trata-se apenas de trans
ferir o centro de decisão para o Ministério da Fazenda,
porque neste caso a Fazenda só poderá gastar o dinheiro
que tenha sido aprovado no nosso orçamento ou conce
dido através de suplementação que nós façamos. Isto
é a maioridade do Congresso em matéria orçamentáría,
tudo isto contido num artigo e num parágrafo.

Estas as razões pelas quais pediria que mantivéssemos
este artigo das Disposições Transitórias, mantido pelo Re
lator Bernardo :Cabral nas sucessivas versões do texto
constitucional. Ele é realmente fundamental.

Gostaria aqui de manifestar minha tristeza por diver
gir, no caso, de uma pessoa tão íntegra, tão batalhadora,
que respeito desde a minha época de líder estudantil, o
Constituinte Oswaldo Lima Filho. Ele está enganado na
sua argumentação - permito-me afirmar isto.

Daí, peço que se mantenha este artigo e seu pará
grafo. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a p8:lavra ao nobre Constituinte João Agripino, para en
caminhar favoravelmente a emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOAO AGiRIPINO - Sr. Presi
dente, 81'S. Constituintes, não tenho a pretensão da teoní
cidade do eminente Constituinte José Serra. Mas 'entendo,
compreendo e alcanço os objetivos do nobre Constituinte
ao defender intransigentemente o Tesouro Nacional. Acre
dito que o seu espírito de técnico nessa matéria e de polí
tico faz com que S. Ex.a defenda com tanto ardor o Mi
nistério da Fazenda e o Tesouro Nacional. Mas lembro a
8. Ex.a que o Banco Central faz parte da mesma adminis
tração. E mais, Sr. Presidente e Srs. Constituintes o Ban
co Central estará mais controlado por esta Casa do que a
Secretaria do Tesouro Nacional. (Palmas)

Está aqui no texto constitucional que o Banco Central
terá seu presidente e os seus diretores nomeados pelo Pre
sidente da República com o referendum do Senado da Re
pública. Conseqüentemente, em primeiro lugar, um dire
tor do Banco Central terá obrigação de se comportar com
isenção, isenção esta que poderá não ter o Secretário do
Tesouro Nacional, que é nomeado pelo Ministro da Fazen
da, por sua livre escolha. Em segundo lugar, a preocupa
ção e o tecnícísmo do ilustre Constituinte José Serra com
relação ao orçamento também não se justificam. Por
quê? Está dito no texto constitucional que esta Casa defi
nirá em lei 'complementar as atribuições do Banco Central.
Por conseguinte, se vamos definir o que é a Carteira de
Fomento do Banco Central, ele não poderá fugir da defi
nição que lhe vamos dar aqui. O Orçamento também está
protegido porque está nesse texto que o Congresso Nacio
nal receberá a proposta de todo o Orçamento da União,
inclusiva de investimentos (Palmas), ou seja, todos os re
cursos que o Banco Central for destinar passarão obriga
tória e necessariamente por esta Casa.

Não há qualquer tipo de preocupação, a não ser que
se pretenda deixar nas mãos do Secretário do Tesouro, a
seu bel-prazer e ao seu talante, a distribuição desses
recursos, coisa que não poderá acontecer em relação ao
Banco Central do Brasil. (Palmas)

Sr. Presidente, sem qualquer tipo de regionalismo, es
tamos pensando exclusivamente na importância sobretudo
do Banco Central, que é quem sabe quais são os bancos de
desenvolvimento que vão aplicar esses recursos ao contrá
rio da notícia que se espalhou de que o Banco Central
destinará recursos a bancos privados. Não, absolutamente.
Nós é que vamos definir para onde o Banco Central vai
mandar esses recursos, e ele não poderá fugir desta defi
nição. O Banco Central não poderá fugir do que a Lei Com
plementar, que vai definir as suas atribuições lhe designar
para destinação destes recursos. '
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Por isso, Sr. Presidente, sou a favor da supressão do
art. 26, como pretende a emenda do Constituinte Nilson
Gibson, José Lins e Oswaldo Lima Filho. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Fernando Gasparian, para
encaminhar a cotação contrariamente à emenda.

O SR. CONSTITUINTE FERNANDO GASPARIAN 
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, a redação deste artigo
faz parte de uma série de artigos de uma política global
aprovada pela Comissão do Sistema Tributário, Orçamen
to e Finanças, oriunda da Subcomissão de Orçamento e
Fiscalização Financeira.

É fundamental que o Banco Central, que ainda hoje
funciona <como o banco dos banqueiros do Brasil - e faz
uma política que nem sempre é de interesse da produção
nacional, sendo responsável, em grande parte, pelo ex
cessivo custo financeiro no Brasil - realmente passe a
desempenhar seu papel de autoridade monetária, preo
cupando-se somente com isso.

O Banco Central hoje envolve-se com tudo, inclusive
com os fundos de fomento. Esses fundos, que são decor
rentes de verbas orçamentárias ou de contratos de finan
ciamentos com o exterior, muitas vezes não são utilizados
para as finalidades com que foram criados, porque a caixa
do Banco Central é uma só. Num determinado mês, por
exemplo, o Banco Central resolveu cobrir o "estouro" da
Coroa-Brastel, do Comind, ou então financiar a Transbra
síl com recursos que eram destinados à agricultura. Para
que não faça uma emissão que possa parecer inflacionária,
então segura, congela, esteriliza recursos desses fundos,
que são de desenvolvimento, para que no final do mês o seu
balanço não acuse expansão dos meios de pagamento.

Na verdade, Sr. Presidente, srs, Constituintes, é fun
damental que o Banco Central do Brasil passe a desempe
nhar papel de autoridade monetária - e só. E que fique
restrito a esse trabalho.

A pressão que está havendo para que sej a eliminado
das Disposições Transitórias esse artigo, como o proposto,
é realmente resultado da vontade e da preocupação do
Banco Central de continuar controlando muito mais do
que isso, dedicando-se a uma série de atividades que tra
dicionalmente não são suas.

Assim, Sr. Presidente, para que esses fundos, princi
palmente os agricolas, possam ter o destino correto, é pre
ciso que saiam das mãos do Banco Central e que este exer
ça apenas seu papel de controlar a moeda e o crédito, fa
zendo com que a produção do País flua normalmente e não
haja os custos financeiros, que são, em grande parte, res
ponsáveis pelo desemprego, baixos salários e inflação exis
tentes no Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao Relator, Constituinte Virgílio Távora.

O SR. !RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, ouvimos atentamente as argumentações
aqui expendidas, seja por aqueles que defendem a existên
cia do art. 26 e seu parágrafo único, seja por aqueles que
o contradizem.

Gostaríamos de aduzir algumas razões e deixar, como
da outra vez - dando nosso voto, é claro - à consciência
de cada um dos Srs. Constituintes a decisão sobre esta
matéria, pela importância de que se reveste.

Inicialmente, há um fato. Aprovo este artigo, sem que
tenhamos conhecimento pleno de suas prováveis reper
cussões. Possivelmente, poderemos estar incorrendo no ris
co de incluir medidas cuja dificuldade de implantação será
talvez -íntransponível, O que hoje é o Banco Central em
relação justamente aos empréstimos e documentos corre
latos firmados de acordo com o art. 17 da Lei n,v 4.829,
aqui tão citada?

Permitam-nos lê-lo:
" . .. caberá entender-se ou participar de en

tendimentos com as instituições financeiras es
trangeiras e internacionais, em assuntos ligados à
obtenção de empréstimos destinados a programas
de financiamento às atividades rurais, estando
presentes na assinatura dos convênios e apresen
tando ao Conselho Monetário Nacional sugestões
quanto às normas para sua utilização."

Mais ainda, é do conhecimento de todos os Srs. Cons
tituintes que esse banco é o nosso grande instrumento nas
negociações com aquele centro financeiro maior, onde as
expectativas de financiamento que se abrem para nós sur
gem apenas por parte do Japão. Não vamos dizer que com
essa mudança seria cortado esse fluxo de recursos, mas
toda aquela engrenagem constitucionalmente estaria eli
minada.

Estamos de acordo em que este assunto seja objeto de
lei. Já temos decretos e portarias, vários dos quais baixa
dos desde 1964, que regulamentam o funcionamento desse
banco e essas atividades ,as quais hoje, através de um item
das "Disposições Transitórias", queremos, num passe de
mágica ,transferir para o Tesouro.

Tornamos a dizer a V. Ex.as que a idéia do art. 26 está
coerente dentro do conjunto. Mas isso poderá ser feito pau
latinamente, através de lei, que, se não estiver perfeita,
poderá ser revogada, modificada. Como inserir, "engessar"
numa Constituição, queimando caravelas, um disposi
tivo de ida sem volta?

O parecer do Relator, data venia todo o brilhantismo
das exposições dos Constituintes José Serra e Fernando
Gasparian, é a favor da emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Parecer fa
vorável.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRmDRICH - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem, por ser impor
tante, inclusive, para o meu voto.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra V. Ex.a.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente,. Sras. e Srs. Constituintes, a matéria é extre
mamente importante. Gostaria de obter do Relator, se
possível, a seguinte informação: com a volta das prerroga
tivas do Poder Legislativo, onde vamos determinar e
avaliar mudanças orçamentárias, e passando determina
das medidas, como diz o texto do Bernardo Cabral, aplicar
a cargo do Tesouro, este será uma peça orçamentária
aprovada por este Poder? Sendo aprovados por este
Poder ° fomento, o subsídio, etc., obrigatoriamente deverá
respeitar a decisão deste Congresso. Faço esta pergunta
para saber a forma mais correta de extamente este
Poder determinar o que o Tesouro fará com o recurso. E
a segunda observação, é se tiraríamos do Banco Central,
cuja finalidade é monetária, esta função específica, não
entrando no fomento, inclusive para evitar a cobertura de
escândalos, como, por exemplo, o Coroa-Brastel.

Gostaria de obter estas duas informações do Sr. Re
lator, porque acho esta matéria muito importante.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Nobre Consti
tuinte Nelton Friedrich, lamentavelmente, não tenho a
eloqüência de um bacharel; contudo, talvez tenha um ra
ciocínio mais cartesiano. Parece que não fomos ouvidos
com a necessária atenção - desculpe-me a franqueza.
Simplesmente, não discutimos o cerne da questão.
Dissemos que este assunto deveria ser regulado numa lei
que poderá ser modificada. Não queríamos introduzir na
Constituição uma inovação com tal profundidade. V. Ex.a
há de concordar comigo, porque, depois, para modificá-la,
seria preciso uma emenda constitucional, o que acarretaria
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dífículdades imensas. Foi essa a base do novo raciocínio.
Mostramos que o Congresso Nacional pode funcionar
calmamente e sem atropelos, após a feitura da Constitui
ção, e uma lei disciplinará o assunto. Não desta manaíra
- repito - como uma queima de caravelas, que vai e não
tem mais volta, ou tem uma volta muito difícil. Era isso
que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
tem sido muito liberal nessas questões, como esta que
acaba de ser levantada pelo Constituinte Nelton Friedrich.
Houve quatro oradores e, depois o Relator, falou por 5 mí
nutos, Se após 25 minutos de explanação os Deputados e
Senadores Constituintes não se consideram suficientemen
te informados, vamos prolongar este item por muito
tempo. Sei que há questões vitais que merecem esclareci
mentos para que cada um vote conscientemente, mas faço
um apelo no sentido de que prestem atenção aos escla
recimentos, que talvez respondam às questões e às dúvidas
levantadas por V. Ex.as

Passo a tomar os votos.

(Procede-se à votação)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ RICHA - Sr. Presiden
te, sei que não dá mais para retificar meu voto. Assumo,
pois, o meu erro. Quero apenas registrar junto à Mesa que
votei equivocadamente "sim". O meu voto é "não". Tra
balhei todo o Plenário pelo "não", mas, na hora de votar
estava 'conversando com um jornalista e acabei votan
do "sim".

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Isso
acontece com ilustres figuras deste Congresso.

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Aluízio Campos, Antônio Britto, Bernardo Cabral, Celso
Dourado, Fernando Bezerra Coelho, Francisco Pinto, José
Freire, José Richa, Nilson Gibson, Raimundo Bezerra, Ro
drigues Palma, Virgildásio de Senna, Wilson Martins, An
tonio Mariz, Chagas Rodrigues, Daso Coimbra, Délio Bras,
João Agripino, José Costa, José Dutra, José Maranhão,
Miro Teixeira, Roberto Brant, Alceni Guerra, Aloysio
Chaves, Carlos Chiarelli, Enoc Vieira, Eraldo Tinoco, Gil
son Machado, Inocêncio Oliveira, José Lins, José Santana
de Vasconcellos, José Thomaz Nonô, Osvaldo Coelho,
Ricardo Fiuza, Sandra Cavalcanti, Annibal Barcellos, Fur
tado Leite, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Valmir Campe
lo, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy Pozza, oersen
Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora,
José Maurício, Floriceno Paixão, Francisco Rossi, Ottomar
Pinto, Sólon Borges dos Reis, Adolfo Oliveira e Siqueira
Campos. Votaram NÃO os seguintes Senhores Constituin
tes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos,
Artur da Távola, Carlos Sant'Anna, Cristina Tavares,
Egídio Ferreira Lima, Fernando Gasparian, Fernando
Lyra, Haroldo Sabóia, José Paulo Bisol, José Serra, José
Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Maurício Ferreira
Lima, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Paulo Ramos, Pi
menta da Veiga, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Jorge
Hage, José Tavares, Nelson Wedekin, Rose de Freitas,
Francisco Dornelles, Luís Eduardo, Mário Assad, Simão
Sessim, Lysâneas Maciel, Plínio Arruda Sampaio, José
Genoíno, Haroldo Lima, Roberto Freire e Beth Azize.
ABSTENÇÃO do Senhor Constituinte Nelson Carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 54 Constituintes;
votaram NAO 35 Constituintes; absteve-se de votar 1
Constituinte. Total: 90 votos. O destaque foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra, pela ordem, ao Constituinte Siqueira Campos.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr.
Presidente, o autor deste destaque é o humilde Constituin
te que ora levanta a questão de ordem. Nesta hora, eonce
do co-autoria aos Constituintes Nilson Gibson, Oswaldo
Lima Filho e demais autores de emendas semelhantes,

agradecendo ao nobre Relator o apoio que empresta a
mais uma boa causa, o que permitirá o fomento fique no
Banco Central, para o bem do Brasil.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O des
taque foi requerido por V. Ex.a e teve o n.o 021. Seus
co-autores são os Constituintes José Lins, Nilson Gibson e
Mário Maia. Não sei se há outro co-autor cujo nome me
tenha escapado.

Destaque n.O 7741-87 - Emenda n.o ES
20970-1, do Sr. Sotero Cunha, "que substitui o
art. 32, Título X do Substitutivo n.O 1 (art. 31 do
Título IX do Substitutivo n.O 2)". (527.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Passemos
ao Destaque n.O 7741, de autoria do Constituinte Sotero
Cunha. Peço a atenção dos Srs. Constituintes, porque a
emenda está bastante mutilada. Foi apresentada com as
modificações feitas em tempo hábil, mas é preciso acom
panhar esta explicação. A Emenda n.O 20970 ficará redu
zida apenas ao seguinte :

"Ao ex-combatente civil ou militar, que tenha
participado efetivamente em operações bélicas na
Força Expedíelonárla Brasileira, Marinha de
Guerra, Marinha Mercante, Força Aérea, Força do
Exército, são assegurados os seguintes direitos:

I - aproveítamento no serviço público, sem
exigência de concurso público, com estabilidade;

II - aposentadoria integral correspondente a
de Segundo-Tenente das Forças Armadas. Esta
poderá ser requerida a qualquer tempo, sem pre
juízo dos direitos adquiridos;

III - pensão aos dependentes;
IV - assistência médica, hospitalar e educa

cional gratuita, extensiva aos dependentes;
V - prioridade na aquisição da casa própria

para os que não a possuam ou para suas viúvas."
Este o texto que está sendo colocado em votação.
Tem a palavra, para encaminhar a favor, o Consti

tuinte José Maria Eymael.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ MARIA EYMAEL 

Sr. Presidente, esta emenda trata dos ex-combatentes
brasileiros que participaram de operações bélicas na Se
gunda Guerra Mundial.

Com relação ao texto do ilustre Relator Bernardo
Cabral, as alterações são as seguintes:

No eaput, inclui-se a expressão "ou militar", o que
apenas estabelece uma correção eventual do texto.

Os incisos I e II não são alterados, apenas sintetiza
dos num único inciso.

No inciso III se acrescenta um valor para a aposen
tadoria, estabelecendo que essa aposentadoria será, no
mínimo, equivalente ao soldo de segundo-tenente.

Esta é, realmente, uma alteração fundamental, muito
embora não seja de grande valor econômico: os que hoje
ganham dois salários mínimos passarão a ganhar alguma
coisa em torno de quatro salários mínimos.

Estabelece ainda o inciso lU que a aposentadoria
poderá ser requerida a qualquer tempo. Por que isso?
Porque há uma série de ex-combatentes que, marginali
zados no tempo, não exercitaram esse direito. Embora
tendo inclusive tempo para aposentadoria, ficaram à mar
gem do benefício.

De outro lado, ainda no inciso lU - e isso é rele
vante -, elimina-se a exigência de 25 anos de serviço
público ou de contribuições para a Previdência. Por que
isso? Porque, em sua grande maioria, nossos ex-comba
tentes já estão septuagenários, tendo ultrapassado de
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muito essa exigência de 25 anos, quer num sentido quer
noutro.

No inciso IV, elimina-se a necessidade de se provar
carência de recursos para se ter assistência médica; do
contrário esses nossos ilustres patrícios continuarão a pa
decer como padecem hoje, para provar que são carentes e,
assim, ter assistência médica.

Finalmente, a emenda estabelece que nossos ex-com
batentes ou suas viúvas terão prioridade na aquisição da
casa própria, naturalmente se sujeitando às regras do
sistema, mas dentro de uma política de preferência.

Este o texto, o conteúdo da emenda.
Gostaria apenas de dizer algumas palavras. Um povo

só é digno de seu passado quando honra e respeita esse
passado. E não poderá vislumbrar um futuro se não se
debruçar permanentemente sobre seu passado.

Nossos ex-combatentes hoje, em sua maioria - e eu
os vejo nas galerias, silentes, quietos, aguardando que
se lhes faça justiça - são quase septuagenários, alque
brados, muitos deles inválidos, com filhos inválidos. Neces
sitam realmente que a Assembléia Nacional Constituinte
lhes faça justiça. Efetivamente, não podemos resgatar-lhes
as vidas, que se estão escoando, abandonados que foram
no rio do tempo, mas podemos estabelecer - e está em
nossas mãos fazê-lo - um processo de reparação de injus
tiças. Já estão longe as margens de Monte Cassino, Monte
Castelo, os céus da Itália, os céus da Europa e os mares
aqui do Sul, onde defenderam a liberdade.

l1: importante refletir e assinalar que se hoje estamos
aqui é porque um dia eles estiveram lá. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está ins
crito para falar contra o Constituinte Ricardo Fiuza.
S. Ex.a desiste da palavra, inclusive em função das modi
ficações apresentadas no texto.

Diante disso, consulto o nobre Constituinte Gerson
Peres se S. Ex.a também desiste da palavra.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sim, de
sisto.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Muito
obrigado.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr. Pre
sidente, um pequeno esclarecimento. A emenda propõe
que o soldo mínimo seja correspondente ao de segundo
tenente ou ao soldo mínimo de segundo-tenente?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Vamos
falar com toda a clareza. A 'emenda referia-se a venci
mentos. O autor, percebendo que o texto assim não estava
bom, retirou a palavra "vencimento" e ficou a aposent~
doría correspondente ao soldo de segundo-tenente e nao
ao soldo mínimo de segundo-tenente. Há segundos-tenen
tes que ganham a, b ou c. Naturalmente depois a leí ordi
nária terá de regulamentar a matéria.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Gostaria
de perguntar algo a V. Ex.a, que me pode esclarecer a
respeito com a autoridade e o conhecimento que tem do
assunto. Foram incluídos ex-combatentes militares, e no
texto referia-se a ex-combatentes civis. Não existem ex
combatentes militares que ganham mais do que o corres
pondente ao soldo de segundo-tenente?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - O soldo
é a base. li: como o nosso subsídio fixo. Sobre isso incidem
as gratificações e as vantagens, que são temporárias ou
permanentes.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Não se
corre o risco de reduzir o que o militar percebe?

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Não.
Decesso financeiro não haverá.

Com a palavra o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - O Relator, em
homenagem ao Presidente, que é um militar reformado;
em homenagem também ao nosso Relator, Senador Vir
gílio Távora. igualmente um militar reformado, passa a
S. Ex.a a palavra, para que dê seu depoimento e enca
minhe a votação favoravelmente à emenda.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, poderíamos dizer duas palavras apenas,
devido ao adiantado da hora, mas diríamos também que
a medida que se quer aprovar representa um ato de
justiça e é ao mesmo tempo o resgate de uma dívida
muito grande.

Recordo-me, quando mais novo, de ter visto partir
toda essa gente para a guerra. Muitas esperanças, muitas
promessas. Quando voltaram, foram jogados ao léu. Assim,
constitucionalmente, estamos resgatando uma dívida, que
não é de hoje, é de quarenta anos. Parecer favorável.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com
parecer favorável do Relator, passamos à votação.

(Procede-se à votação)

O SR. CONSTITUINTE CARLOS SANT'ANNA 
Sr. Presidente, apenas para constar em ata, sobre o pro
cesso de votação, que eu me equivoquei na marcação do
meu voto. Iria votar "sim" mas, infelizmente, marquei
errado e ficou registrado "não".

(Prossegue a votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Antônio Britto, Artur da Távola, Bernardo Ca
bral, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio Ferreira
Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Lyra, Francisco
Pinto, Haroldo Sabóia, José Freire, José Paulo Bisol, José
Richa, Manoel Moreira, Maurílio Ferreira Lima, Nelson
Carneiro, Nelson Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson,
Paulo Ramos, Pimenta da Veiga, Raimundo Bezerra, Re
nato Vianna, Rodrigues Palma, Sigmaringa Seixas, Wilson
Martins, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Daso Coimbra,
Délio Braz, João Agripino, Jorge Hage, José Costa, José
Dutra, José Maranhão, José Tavares, Marcos Lima, Michel
Temer, Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Ro
berto Brant, Rose de Freitas, Vilson Souza, Alceni Guerra,
Antoniocarlos Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chia
relli, Enoc Vieira, Eraldo Tinoco, Francisco Dornelles,
Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, José Lins, José Tho
maz Nonô, Luís Eduardo, Mário Assad, Osvaldo Coelho,
Ricardo Fiuza, Sandra Cavalcanti, Furtado Leite, Jofran
Frejat, Jonas Pinheiro, Simão Sessim, Valmir Campelo,
Antônio Carlos Konder Reis, Darcy pozza, Gerson Peres,
Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Adylson Motta, José
Mauricio, Lysâneas Maciel, Floriceno Paixão, Francisco
Rossi, Ottomar Pinto, Sólon Borges dos Reis, Plínio Arruda
Sampaio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, Sotero Cunha,
Haroldo Lima, Roberto Freire e Beth Azize. ABSTENÇãO
do Senhor Constituinte Carlos Sant'Anna.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 88 Constituintes;
absteve-se de votar 1 Constituinte. Total: 89 votos. O Des
taque foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A P.resi
dência gostaria apenas de fazer uma observação: todos
estes homens que lutaram na II Guerra Mundial têm,
hoje, idade avançada; apesar disso, estiveram 'aqui todos
'esses dias e nunca houve uma manifestação por parte
deles. Agora, recebem os aplausos e os agradecem com
gestos, o que me parece sinal de 'respeito à Assembléia
Constituinte. (Palmas prolongàdas)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Presl
deste, peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ TAVARES - Sr. Presi
dente Sras. e Srs. Constituintes, depois desse grande
exemplo que recebemos desses brasileiros ilustres, como
bem disse V. Ex.a, numa demonstração de respeito à As
sembléia Constituinte, f,ato que não ocorreu ontem aqui,
gostaria de lembrar também outra categoria, esquec~da

naquela justíssima homenagem que se prestou aos funelo
náríos da Comissão de Sistematização: a dos taquígrafos.
(Palmas) Todos somos sabedores do grande esforço, dedi
cação e assiduidade desses funcionários. Sei que o esque
cimento do colega José Genoíno foi involuntário, é claro,
Por isso mesmo venho a tribuna incluir nas justas home
nagens \prestadas aos funeíonâríos da Oomíssâo de Sis
tematização, as homenagens tambem aos taquígrafos, aos
funcionários do plenário, da segurança, aos que servem
cafezinho na copa, em síntese, a todos os funcionários da
Casa que, com dedícação, amor e urbanidade vêm, .ao lo~

go de quase um ano, ajudando-nos da. fo!n;ta mais de~I
cada possível, juntamente com os runoíonâríos da Comís
são de Sistematização. (Palmas)

Destaque n.? 1858-87 - Emenda n,? ES
31264-2, do Sr. Oswaldo Lima Filho, "que adita
parágrafo único ao art. 4;2 do Título X do. SU"!S
titutivo n.o 1 (art. 39, Titulo IX do Substitutivo
n.O 2)". (528.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Pas~aJ.);lOs
à votação do Destaque n.> 1858, de autoria do oonstítutn
te Oswaldo Lima Filho, a quem concedo .a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente, pela ordem, com licença do nobre
orador.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - V. Ex.a
tem a palavra, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO CARLOS KONDER
REIS - Sr. Presidente o nobre Constituinte José Tava
res acaba de fazer um' adendo à justíssima homenagem
que o nobre Constituinte José Genoíno prestou aos fun
eíonáríos da Câmara dos Deputados e do Senado da Re
pública que têm assessorado a Mesa ,e o~ trB::balhos da Co
missão de Sistematlzaçao, como também aqueles temos
prestado serviços.

Peço licença para acrescentar o nome daqueles que
devem ser também justamente homenageados: os servi
dores do Prodasen. Por deíegação do Sr. Re~ator-Geral ~

nho colaborado, ainda que modestamente, com a redação
final da matéria votada nesta Comissão de Sistematiza
ção. Preparo os documentos para exame ,e decisão do 81'.
Relator-Geral. E esse trabalho só tem sido possível gra
ças à dedicação do Dr. Estevam, do Dr, Kleber e, também,
do Assessor da Câmara dos Deputados, Dr. Anderson, que
faz a revisão da parte de redação propriamente díta, Sob
a direção do Sr. Sérgio Ottero, o Prodasen está prestando
inestimável serviço à Comissão de sistematiza.ção. por
tanto gostaria que os nomes desses companheíros tam
bém figurassem nos Anais da Constituinte. E acrescento
que o DI.'. Pojo tem sido um baluarte como 'assessor espe
cial do nobre Sr. Relator-Geral.

Assim, creio que completamos ~ elenco daquel~s qp.e
merecem referência, mais do que Justa, pela dedicação
que têm demonstrado no trabalho de assessoramento a
Mesa e à Comissão de Sistematização.

Muito obrígado ' ao nobre Constituinte Oswaldo Lima
Filho.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Oswaldo Lima Filho.

O SR. ·CONSTITUINTE OS:WALDO LIMA FILHO 
Sr. Presidente, Srs. e Sras. Constituintes, a Emenda n.?

31264, ora em discussão, submetida ao Plenário da Co
missão de Sistematização, é do seguinte teor:

"Inclua-se no art. 42:

Parágrafo único. Durante 20 (vinte) anos,
contados da promulgação desta Carta, a União
aplicará no Nordeste, no mínimo, 50% (cinqüenta
por cento) dos recursos orçamentários destinados
à irrigação."

Sr. Presídente, quero esclarecer, porque há um cui
dado já revelado da Oomíssão de Sistematização em não
aplicar fundos fixos na Constituição. No caso, trata-se
apenas de regular a aplicação dos recursos já destinados
pelo orçamento para irrigação.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes, sabemos através
das Comissões Parlamentares de Inquérito, realizada na
Câmara a respeito da região do São Francisco e do Nor
deste, que a região, com uma área de} milhão .~ 5~8 mil
quilômetros quadrados e uma população de 35 milhões de
habitantes, tem os mais baixos índices de renda per capita
e os menores índices sociais do ponto de vista de educa
ção e de saúde pública. No Nordeste localízam-se as maio
res percentagens de analfabetos do País. Ali estão os mais
baixos índices de atendimentos hospitalar e também os
mais altos índices de pobreza absoluta, decorre - como
é sabido - da aridez de grande parte da área nordesti
na da estrutura agrária do regime monocultor e de um
co~junto de circunstâncias. O Nordeste, todavia, tem re
cursos naturais admiráveis.

Geraldo Rocha, o grande estudioso baiano do São
Francisco, já salientava ser uma vergonha nacional o fato
de o rio São Francisco eontínuar sem o aproveitamento
devido. Salvo o aproveitamento hidrelétrico de Paulo
Afonso Sobradinho e, no próximo ano, de Ita1,)arica, o 8ão
Franci~co, onde a Comissão de Desenvolvímento do Vale
demonstrou a existência de um milhão 'e oitocentos mil
hectares de terras com relevo altamente propício à irriga
ção, possuindo todas as condíções f.avoráveis, não tem se
quer cem mil hectares irrigados. O Brasil, para nossa ver
gonha, tem hoje cerca de um milhão de hectares irriga
dos quando o México, com uma superfíoíe muito menor e
,coni. condíeões de riqueza ínferíor, já irrigou eíneo milhões
de hectares; quando a índia, na sua pobreza, já irrigou
dezenas de milhões de hectares. E o Nordeste continua
com cem mil hectares irrigados até agora.

A emenda pretende que \pelo menos 50% dos recursos
para a irrigação sejam aplícados na irrigação do Nordeste.
O vale do São Fr:ancisco pode produzir todo o alimento
necessário à população nordestina, inclusive para expor
tar. As empresas que ali produzem são exemplos admirá
veís disso. Mas o poder púolíco continua-se esquecendo das
necessídades nordestinas. Quando o Pais elabora uma
nova Constituição, deve repetir os cuidados que tiveram
as Constituições anteriores, como a de 1934 e a de 1946,
qual seja, de estabelecer o planéjamento definitivo para o
Nordeste. É o que pretende a emenda aditiva que ora pro
ponho à Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (J·arbas Passarinho) - Concedo
a palavra ao nobre Constituinte Sotero Ounha.

O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA - Sr. Pre
sidente estiv,e, há poueos instantes, com os companheiros
ex-combatentes que estão nas galerias levando-lhes o
abrace da Assembéía Nacional Constituinte. Eles retribui
ram 'e mandaram um. abraço para todos os Constituintes.
Expressaram também o seu agradecimento. Temos que
agradecer a 'estes homens, porque há quarenta e quatro
anos lutaram para que estívéssemos hoje vivendo uma de
mocracia. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Com as
devidas e reiteradas homenagens, está encerrado o assun
to ex-combatentes.
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Com a palavra o Constituinte Celso Dourado.

O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Desisto
da palavra, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Tem a
palavra o Sr. Relator.

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presidente, gostaria de usar da palavra.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Senador
Nelson Carneiro, eu já tinha encerrado, V. Ex.a me des
culpe, sabe o quanto me pesa particularmente ficar em
posição contrária à de V. Ex.a, mas já concedi a palavra
ao Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
te, srs. Constituintes, o eminente Constituinte Oswalào
Lima Filho repara uma lacuna 'existente na sua região.
A justificação da sua emenda bem representa a inquie
tação de todos os que vivem no Nordeste. A emenda é mais
do que justa e, por essa razão, opino pela sua aprovação.

(FTocede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Aluí
zio Campos, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egidio Fer
reira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gaspa
rian, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, José
Freire, José Paulo Bisol, José Richa, José Ulisses de Oli
veira, Manoel Moreira, Maurilio Ferreira Lima, N·elton
Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Raimundo Bezer
ra, Sigmaringa Seixas, Virgildásio de Senna, Wilson Mar
tins, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, João Agripino,
Jorge Hage, José Costa, José Maranhão, José Tavares,
Miro Teixeira, Octávio Elisio, Roberto Brant, Rose de
Fr-eitas, Vilson Souza, Alceni Guerra, Carlos Chiarelli
Enoc Vieira, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, José
Lins, José Santana de Vasconcellos, José Thomaz Nonô,
Luís Eduardo, Mário Assad, Osvaldo Coelho, Sandra Ca
valcanti, Furtado Leite, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro,
Simão Sessim, Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder
Reis, Gerson Peres, Jarbas passarinho, José Luiz Maia,
Virgílio Távora, José Maurício, José Fernandes, Francisco
Rossi, Ottomar Pinto, Slon Borges dos Reis, Plínio
Arruda Sampaio, José Genoíno, Adolfo Oliveira, Sotero
Cunha, Haroldo Lima, Roberto Freire e Betth Azize. Vo
taram NÃO os seguintes Senhores Constituintes: Almir
Gabriel Antônio Britto Artur da Távola, Nelson Jobim,
Piment~ da Veiga, Renàto Vianna, severo Gomes e Délio
Braz. ABSTENÇÃO dos Senhor-es Constituintes Arnaldo
Prieto e Darcy Pozza.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - A Mesa
vai proclamar o resultado: votaram SIM 71 Constituintes;
votaram NÃO 8 Constituintes; abstiveram-se de votar 2
Constituintes. Total: 81 votos. O destaque foi aprovado.

O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem. Não sou do Senado
Federal mas lá pretendo chegar nas próximas eleições.
Peço a V. Ex.a que adite ao registro dos Constituintes José
Genoíno e José Tavares os servidores da Gráfica do
Senado Federal, de quem nos esquecemos, que vêm passan
do noites e noites mal dormidas.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Estou
preparado para receber vários corolários desse teorema.
Mas V. Ex.a esqueceu-se do funcionário vanir, que é de
vital importância nos nossos trabalhos e na estrutura
de mesa.

O SR. CONSTITUINTE OSWALDO LIMA FILHO
Sr. Presidente, gostaria de registrar, em menos de um
minuto, em nome dos nordestinos, a justiça que nos fez
o Constituinte Adolfo Oliveira, ao incluir a emenda sobre
irrigação no Nordeste na quota do seu partido.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Está re
gistrado.

Tem a palavra o nobre Constituinte Inocêncio Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE INOC1!:NCIO OLIVEIRA 
Sr. Presidente, dentro de alguns minutos daremos início
à votação do Destaque n.? 0741, do nobre Constituinte
Sigmaringa Seixas, referente ao art. 48, que tem o seguin
te teor:

"É mantida a Zona Franca de Manaus, com
as suas características de área de livr-e comércio
de exportação e importação e de incentivos fiscais,
sendo desnecessário qualquer ato administrativo
ou legislativo para prorrogações."

A respeito dessa matéria houve um acordo entre o
ilustre Relator e o autor da emenda para a supressão
dos §§ 1.0 e 2.° Em nome do líder do meu partido, Consti
tuinte José Lourenço, apoiamos esta emenda, em home
nagem ao ilustre Relator, que se tem conduzido com
denodo, zelo e equilíbrio nesta Comissão. (Palmas) Então,
terá o nosso total apoio, bem como dos nossos compa
nheiros do Norte, que aqui têm prestado um grande tra
balho a esta Comissão de Sistematização.

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Os bane
ficiários, naturalmente, esperam que V. Ex.a passe da pa
lavra à ação na hora da votação.

O SR. CONSTITUINTE INOC1!:NCIO OLIVEIRA 
Perfeitamente, Sr. Pr-esidente.

Destaque n.o 0741-87, do Sr. Sigmaringa Sei
xas, "que suprime o art. 48, §§ 1.° e 2.° do Títu
lo IX do Substitutivo D.o 2". (529.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Em vo
tação o Destaque n.O 741, do Constituinte Sigmaringa
Seixas, a quem concedo a palavra. (Pausa) S. Ex.a indicou
a Constituinte Cristina Tavares para fazer a defesa do
destaque.

O SR. CONSTITUINTE SIGMARINGA SEIXAS
Sr. Presidente, ainda que tenha indicado a Constituinte
Cristina Tavares, quero apenas esclarecer que a emenda
objeto do presente destaque propõe a supressão apenas
dos §§ 1.0 e 2.°, mantidos o caput e o § 3.°

O SR. PRESIDENTE (Jarbas Passarinho) - Acho que
foi exatamente o que disse, há pouco, o Constituinte Ino
cêncio oliveira. Mas, de qualquer modo, não é demais que
se rememora esses esclarecimentos.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, como Relatora
da Subcomissão da Ciência e Tecnologia, tive o privilégio
de ir a Manaus a convite da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência.

Toda a Subcomissão esteve visitando os diversos ins
titutos de pesquisa e de desenvolvimento da Amazônia.
Pudemos constatar que aquela região permanece absolu
tamente carente de tecnologia capaz de desenvolvê-Ia e
de integrá-la - homem e natureza - ao conjunto do País.
Vimos, com a maior tristeza, e - porque não confessar?
- com muita angústia, que a Amazônia continua sendo
pasto daqueles que, não sendo animais da selva, praticam
a rapínagem nesta extraordinária área não só do Brasil,
mas do mundo.

Srs. Constituintes, ouvimos de cientistas que traba
lham no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, por
exemplo, a informação de que, a cada mês, centenas de
estudantes estrangeiros vão à mata não para deslumbrar
se com a pujança da Amazônia, mas, pelo que resta da
Mata Atlãntica, colher os códigos genéticos de onde saí
rão, no futuro, as matrizes para a bíotecnología e quí
mica fina, enfim, para o domínio do mundo. E assistimos
à Amazônia parecer impotente diante de empresários que,
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em nome do desenvolvimento, queimam as matas, quei
mam algumas espécies raras, únicas, que ainda restam
neste universo de plantas e de árvores, e nada mais deixam.

Srs. Constituintes, este é um dos artigos mais impor
tantes desta Constituição, porque através dele vamos fazer
a definição entre desenvolvimento integral e o enclavs.
Tenho uma posição diante da Zona Franca de Manaus:
ali, há empregos, há recursos carreados, tal como na minha
região, o Nordeste. Os recursos que vão para a Amazônia
não se integram à sociedade, ao povo, mas ficam nas oli
garquias: no Nordeste, às oligarquias rurais; na Amazônia,
às oligarquias implantadas na Zona Franca de Manaus.

Tenho alguns dados, e é importante que eles sejam
assimilados por esta Comissão de Sistematização, porque
é grande a nossa responsabilidade.

Sr. Presidente, não trago dados que tenha recolhido
ao acaso, mas dados oficiais dos órgãos de desenvolvi
mento do Brasil. A Zona Franca de Manaus, que tem vinte
anos de existência, não está produzindo tecnologia. Ela
copia e contrabandeia tecnologia. A Zona Franca de Ma
naus não pode ser comparada com o sudoeste asiático,
pois a Malásia e a Coréia são exportadores do comércio,
enquanto que a Zona Franca é importadora. O atraso
tecnológico do que se produz no sudoeste asiático é de
zero a dois anos. Já na Zona Franca de Manaus é de dez
anos.

Sr. Presidente, os incentivos para a Zona Franca de
Manaus estão na ordem de 1,5 bilhões de dólares por ano
e os empregos diretos criados são apenas 60 mil. Nesses
60 mil empregos, o salário médio é inferior a 200 dólares
por mês e o incentivo por emprego criado é de 2.500
dólares, ou seja, acima de 10 salários mínimos de incen
tivos para cada emprego criado.

Sr. Presidente, há um amazônico equívoco na noção
de desenvolvimento a partir da Zona Franca de Manaus.
Mas é preciso que se faça justiça. O desenvolvimento não
pode ser feito por decreto. Reconheço o enorme esforço
do Relator Bernardo Cabral, reconheço o enorme esforço
da bancada da Amazônia e ressalto o esforço da Cons
tituinte Beth Azize, do Partido Socialista Brasileiro, no
sentido de manter, de alguma forma, a Zona Franca de
Manaus, não com esses incentivos, não com esse exagero,
mas fazendo com que aos poucos, vá-se integrando uma
zona que deveria ser de produção de tecnologia e com que,
com os recursos dados para aquela região, possam abran
ger a mata, o homem, a ecologia.

Concluindo, Sr. Presidente, quero dar o meu testemu
nho. O Constituinte Sigmaringa Seixas, que me indicou
para defender a sua emenda, deliberou, depois de um
acordo feito com o Relator e com Deputados da bancada
da Amazônia, retirar os §§ 1.0 e 2.° do art. 48, que asse
gurava incentivos fiscais e as quotas de moeda estran
geira. Assim, acreditamos que teremos despido os privi
légios inaceitáveis da Zona Franca de Manaus. (Palmas)

Durante o pronunciamento da Sra. Cristina
Tavares o Sr. Jarbas Passarinho, Terceiro-Vice
Presidente deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Aluízio Campos, Prímeíro-více
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Para enca
minhamento contra, concedo a palavra à Constituinte
Beth Azize.

A SRA. CONSTITUINTE BETH AZIZE - Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Constituintes, sinto-me absolutamente
insuspeita para vir a esta tribuna defender a Zona Franca
de Manaus, porque nunca recebi qualquer benefício de
qualquer empresário para conseguir eleger-me. Ao contrá
rio, sempre fui eleita pela classe trabalhadora do meu
Estado. Mas quero aproveitar a oportunidade para fazer
justiça a um homem que foi profundamente criticado

pelo fato de ter acolhido uma emenda de autoria do ilus
tre Constituinte José Fernandes, da bancada do PDT, e
de a ter inserido no texto das Disposições Transitórias.
Refiro-me ao ilustre Relator Bernardo Cabral, (Palmas)
que sofreu as mais injustas críticas, como se S. Ex.a
tivesse tomado essa iniciativa por decisão unilateral. E
eu não estranharia se Bernardo Cabral fizesse isso, por
que, à assertiva ou à justificativa ou ao argumento de que
inserir a Zona Franca de Manaus no texto constitucional
é pouco recomendável, responderia que diversas matérias
que foram aqui votadas e até aprovadas, à luz do Direito
Constitucional, não são questões de natureza constitu
cional.

Ora, Srs. Constituintes, estamos mudando o Brasil e
a Amazônia é mais Brasil do que qualquer ponto do ter
ritório nacional, pelo sofrimento do seu povo, sobretudo
pela falta de atenção do Governo Federal para com aque
la região. (Palmas)

Portanto, Sr. Relator Bernardo Cabral, não poderia
deixar de prestar-lhe essa homenagem, em um momento
em que tenho a oportunidade de defender a instituição
da Zona Franca de Manaus, porque entendo que é o único
instrumento de que o povo do Amazonas dispõe para não
morrer de fome. Não estou defendendo aqui projeto de
nenhum empresário lá instalado. Estou profundamente
preocupada com as conseqüências que possam advir de
qualquer prejuízo à instituição da Zona Franca de Ma
naus para a classe trabalhadora, porque não temos ne
nhuma alternativa de mercado de trabalho. Não temos.
lamentavelmente. uma política de governo voltada para
a agricultura e a pecuária. O povo do Amazonas importa.
tudo o que consome por falta de uma política séria de
governo para aquela região. É verdade que a Zona Franca
de Manaus representa alguns poucos privilégios para o
Estado do Amazonas, mas é o mínimo que o Governo
pode dar àquela gente. Eu até cometeria o exagero de
dizer que o Governo Federal deveria subsidiar, pagar ao
homem amazônída para ali residir, porque vivemos com
muito sacrifício. E não gostaria, Srs. Constituintes, de
ver os trabalhadores de meu Estado - que foram de
todos os recantos do País, mais precisamente do Nor
deste, conseguir um emprego na Zona Franca de Manaus
- serem amanhã despedidos devido à instabilidade da
Zona Franca de Manaus.

Participei do acordo firmado entre as lideranças e
que recebeu o aval do ilustre Relator Bernardo Cabral,
mas em meu íntimo, em meu coração, não gostaria que
esses dispositivos fossem tocados. Mas, repito, em razão
de haver sido feito um acordo de lideranças, eu o aceito,
porque entendo que, em assim procedendo, estou respei
tando meu povo e engrandecendo minha gente que sofre.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Muito
obrigado a V. Ex.a Parece-me que o assunto deixou de
ser polêmico. Já falaram oradores a favor da emenda.
Passo a palavra ao eminente Relator.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Peço a pala
vra para uma questão de ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra V. Ex.a, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSl!: DUTRA - Sr. Presi
dente, estou inscrito para falar e tenho uma posição a
respeito do assunto.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a está
inscrito para falar, mas antes de V. Ex.a estava inscrita
a Constituinte Beth Azize, que falou contra a emenda.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr. Presiden
te, o Regimento assegura dois oradores a favor e dois
contra.



2374 Quarta-feira 27 DIARIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

o SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concederei a
palavra antecipadamente ao Constituinte .Tosé Genoíno.

O SR. CONSTITUINT-E JOSÉ: GENOíNO - Sr. Presi
dente, cedo a palavra aos amazonenses.

O SlR.. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Tem a pala
vra o Constituinte José Dutra.

O SR. CONSTITUINTE JOSlJ:DUTRA - Sr. Presidente,
na verdade, já havia declinado da minha manifestação na
tribuna em razão do acordo estabelecido entre as lideran
ças partidárias e o eminente Relator Bernardo Cabral.
Ocorre, entretanto, que as palavras proferidas pela Consti
tuinte Cristina Tavares obrigaram-me a vir à tribuna, a
fim de que V. Ex.as, ao aprovarem a constitucionalização
da Zona França de Manaus, não o façam com a convicção
de que se trata de mera copiadora de tecnologia externa.
Não é verdade. A Zona Franca de Manaus, que dispõe hoje
de quatrocentos e vinte indústrias implantadas, possui
uma média de nacionalização da ordem de 75% de vertica
lização interna; possui índice de 98% de nacionalização no
pólo de duas rodas; possui índices de 100% de nacionaliza
ção na área de televisores; possui índice de 90% de nacío
cionalização na área de relógios.

Ora, Srs. Constituintes, um pólo de desenvolvimento
que tem uma nacionalização desse porte não pode ser,
de forma alguma, encarado como mero apertador de para
fusos. -Queremos a constitucionalização da Zona Franca de
Manaus, mas desejamos também que V. Ex.as se conoíen
tizem de que ali está o pulmão do Amazonas. !É por lá que
respiram as esperanças de uma população de 2 m~lhões

de habitantes e é la que hoje 150.000 empregos diretos
proporcionam condições para que o operariado do nosso
Estado possa continuar alimentando sua família. Portanto,
dependem da Zona Franca de Manaus quase 1 milhão de
pessoas, numa população de 2 milhões.

Portanto Sr. Presidente, a Zona Franca é multiplica
dora de riq~ezas para este Pais, até mesmo para São
Paulo. Basta dizer que ano passado importamos d_os Esta
dos brasileiros 5 7 bilhões de dólares. Destes, 2 bilhoes e 700
milhões de dóla~es foram importados só do Estado de São
Paulo. A Zona Franca de Manaus não só é importante
para o Amazonas, para a Amazônia Ocidental, ~ara o Ac~e,
Rondônia e Roraima, mas para todo o nosso PaIS. Por que?
Porque para cada dólar importado do exterior, a Zona
Franca de Manaus agrega mais sete dólares. Ora, se isso
acontece ela não está só copiando tecnologia. Ano passado
evitamo; a importação de mais de 50 milhões de dólares só
em componentes fabricados na Zona Franca de Manaus.

Sr. Presidente, com estas palavras, quero curvar-me
ao acordo celebrado entre o Constituinte Bernardo Cabral
e as lideranças, e dizer que, quanto ao § 1.0 do texto, que
garante incentivos fiscais, tenho até satisfação em con
cordar com a retirada da emenda que apresentei e V. Ex.a,
Constituinte Bernardo Cabral, acolheu, no que tange às
quotas do § 2.°, aceito-o, mas quero deixar registrada,
minha insatisfação, porque as quotas da Zona Franca de
Manaus são o coração do instrumento que desenvolve o
meu Estado.

Não posso aceitar que o empresário fique aguardando
seis meses para que as quotas sejam liberadas e, em virtu
de disso ocorra o desemprego, a falta de recolhimento dos
tributos' para os cofres do Estado e a insegurança para o
investidor.

Deixo, Sr. Presidente, registradas estas palavras para
que a história faça justiça a este caboclo do Amazonas que
militou como Secretário de Indústria e Comércio junto
com os empresários do Distrito Industrial da Zona Franca
de Manaus. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra o eminente Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
minha palavra é apenas para agradecer, em primeiro lu
gar, a todas as lideranças, sem exceção, que tiveram com
preensão na feitura de um acordo que teve o respaldo do
Superintendente da Zona Franca que aquí se encontra.
De S. Sra. quero registrar os agradecimentos e, também,
em particular, agradecer aos Constituintes Cristina Ta
vares, Francisco Dornelles e José Serra que tiveram a
compreensão suficiente para, engrossando o que fez o
Constituinte Sigmaringa Seixas, se fixarem apenas nos
§§ 1.0 e 2.° Quero que todos atentem apenas para um
fato: não cabe, aqui, palavra alguma de desagrado. Neste
instante, é preciso que se registre que ainda pela manhã
o Constituinte José Dutra dizia-me que a aprovação deste
destaque derrubaria toda a Zona Franca. Na hora em
que se faz um acordo, censura-se a retirada do § 2.°
Realmente, não entendo muito o que está por trás disto,
mas ainda assim quero que todos os 8rs. Constituintes
sintam que se trata de um pleito do meu Estado e na hora
em que encerramos, por enquanto, os trabalhos desta Co
missão de Sistematização, gostaria muito de ver o destaque
do eminente Constituinte Sigmaringa Seixas aprovado por
unanimidade.

O nosso voto há de ser "sim", aprovando o destaque
de S. Ex.a

O SiR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A emenda
restringe-se à supressão dos §§ 1.0 e 2.° do art. 48.

Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Alfredo Campos, Almir
Gabriel, Aluízio Campos, Antônio Britto, Artur da Távola,
Carlos Mosconi, Celso Dourado, Cristina Tavares, Egídio
Ferreira Lima, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Gas
parian, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
Ibsen Pinheiro, José Freire, José Serra, José Ulísses de Oli
veira, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Nilson Gibson,
Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Renato Vianna, Severo
Gomes, 8igmaringa Seixas, Virgildá;sio de Senna, Antonio
Mariz, Chagas Rodrigues, João Agripino, Jorge Hage, .Tosé
Costa, José Dutra, José Maranhão, José Tavares, Michel
Temer, Miro Teixeira, Octávio Elísio, Roberto Brant, Vilson
Souza, Arnaldo Príeto, Carlos Chiarelli, Enoc Vieira, Fran
cisco Dornelles, Gilson Machado, Inocêncio Oliveira, José
Lins, José Santana de Vasconcelos, Mário Assad, Osvaldo
Coelho, Ricardo Fiúza, Sandra Cavalcanti, .Tonas pinheiro,
Simão Sessim, Valmir Campelo, Antôniocarlos Konder Reis,
Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílío
Távora, Adylson Motta, José Maurício, Lysâneas Maciel,
Francisco Rossi, ottomar Pinto, Plínio Arruda Samp,aio,
José Genoíno, Haroldo Lima, Roberto Freire e Beth Azize.
Votaram NÃO os Senhores Constituintes: Manoel Moreira,
Wilson Martins, Délio Braz, José Fernandes, Gastone Righi,
Adolfo Oliveira e Siqueira Campos. ABSTENÇAO dos Se
nhores Constituinte: Alceni Guerra, Luís Eduardo e Jofran
Frejat.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 72 ConstitUintes;
votaram NÃO 7 Constituintes: abstiveram-se de votar 3
Constituintes. Total: 82 votos. O Destaque foi aprovado.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Sr. Pr.asidente, pela ordem.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Pediria à emi
nente Constituinte Cristina Tavares que me cedesse um
minuto apenas.

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Pois não.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Srs. Constituintes, peço a atenção de V. Ex.as Estou pro-
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fundamente chocado com o que acabo de receber. Gostaria
de dar eonhecímento a todos. É uma nota que vai para
todos os jornais do País com este título: "Cabral 
Repúdio".

"As principais lideranças políticas do Amazonas repu
diam, hoje, o comportamento do Relator da Comissão de
Sistematização, da Assembléia Nacional Constituinte, Ber
nardo Cabral - PMDB-AM, por não coadunar com os
compromissos que assumiu em praça pública, de colocar
os interesses do Amazonas e do seu povo acima de qualquer
outro.

A decisão de repudiar o Relator Bernardo Cabral
partiu do Governador Amazonino Mendes, do ex-Oover
nador, Gilberto Mestrinho, do Vice-Governador Vivaldo
Frota e do Prefeito de Manaus, Manuel Ribeiro, e foi moti
vada pelo fato de Cabral haver votado pela redução do
mandato do Presidente José Sarney, o que rebelou alguns
Constituintes que haviam assumido compromisso de votar
pela perenização da ZFM. "Este rapaz só tem atrapalhado e
dificultado os interesses dos Amazonas", disse o Governa
dor Amazonino Mendes, ao ser informado, momento antes,
pelo Deputado José Dutra, PMDB - AM, de que os Cons
tituintes de São Paulo, em represália à decisão de Ber
nardo Cabral, de votar pelos quatro anos do mandato de
Sarney, votariam contra os artigos das Disposições Tran
sitórias que beneficiam a ZFM.

Para o ex-Governador Gilberto Mestrínho, o autor da
idéia do repúdio a Bernardo Cabral, a culpa pela crise po
lítica que vive o País, parte dela, é proveniente do compor
tamento do Deputado Bernardo Cabral."

A nota do repúdio diz, ainda: "Em face das decisões
que têm sido tomadas na Comissão de Sistematização, da
Assembléia Nacional Constituinte, que contrariam a índole
do povo brasileiro, que pode prejudicar séria e írremedía
velrnente os interesses do Amazonas e do seu povo, mani
festamos, de público, a nossa desaprovação ao comporta
mento do Relator Bernardo Cabral".

Sr. Presidente, é profundamente magoado que não
quero acreditar numa nota dessas. Queria apenas regis
trar o fato.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem V. Ex.a
a palavra.

O SR. CONSTITUINTE ANTôNIO BRITTO - Sr. Pre
sídente, gostaria de manifestar, do ponto de vista pessoal,
seguramente expressando um sentimento hoje dominante
nesta Casa e que, ao longo da História, haverá de ser do
minante na sociedade brasileira, a gratidão - gratidão,
sim, porque não me ocorre outra palavra - a paciência,
ao preparo, ao patriotismo e ao espírito harmonizador do
cidadão e Constituinte Bernardo Cabral, pelo que S. Ex.a

tem representado nesta Assembléia Naeíonal Constituinte.
(Palmas) A tarefa de S. Ex.a não poderia ser mais difí
cil. (Palmas) Erros poderiam ser cometidos, mas este
Constituinte haverá de passar à História brasileira como
um dos momentos mais altos da política do Estado do
Amazonas.

Este haverá de ser o reconheeímento que o Brasil
lhe fará hoje, amanhã e sempre, Parabéns, Relator.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Os aplausos
manifestados pelo Plenário revelam que a Comissão de
Sistematização não participa dos conceitos emitidos a
respeito da personalidade do Relator, Oonstítuínte Ber
nardo Cabral, que se tem comportado dentro deste órgão
com o maior espírito democrático e a eficiência que todos
nós rec-onhecemos.

Concedo a palavra, pela ordem, ao Constituinte Cunha
Bueno.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Pre
sidente, em nome da bancada de São Paulo, queremos,
em primeiro lugar, acreditar que esta nota não seja verda
deira. Em segundo lugar, se verdadeira for, queremos
repudiar quem a emitiu.

Em nenhum momento a banscada de São Paulo esteve
envolvida em qualquer episódio relatado pela citada nota.
Ao contrário, a bancada de São Paulo entendia que os
parágrafos existentes no Projet-o Bernardo Cabral é que
deveriam ser aprovados. Muitos não cumpriram o acordo,
porque quiseram ser mais realistas do que o rei.

Sr. Presidente, não se pode esquecer de que na
bancada de São Paulo muitos foram os que votaram por
quatro anos de mandato para o Presidente José Sarney,
nada tendo a ver um episódio com o outro. Não podemos
esquecer que Inúmeros capitais de São Paulo estão ins
talados na Zona Franca de Manaus e sofrem, como ocorre
com os amazonenses e todos aqueles que se interessam
pelo progresso da Amazônia, com a instabilidade que
existe na política do Governo Federal em relação à Zona
Franca.

Por isso, em nome da bancada de São Paulo presta
mos nossa s-olidariedade ao Relator Bernardo Cabral e
repudiamos com toda a veemência essa nota, que espera
mos, em primeiro lugar, não seja verdadeira. E se verda
deira for, com mais veemência ainda a repudiamos.
(Palmas)

A SRA. CONSTITUINTE BETH AZIZE - Sr. Pre
sidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a tem
a palavra.

A SRA. CONSTITUINTE BETH AZIZE - Sr. Pre
sidente, quero me dirigir ao meu amigo e ilustre Rela
tor desta Comissão, Oonstltuínte Bernardo Cabral, apenas
para dizer-lhe que essa nota não espalha a manifestação
e a vontade do povo amazonense. Bernardo Cabral, hoje,
é a maior liderança política daquele Estado (Muito bem!
Palmas)' e isso está incomodando a quadrilha que subscre
ve tal declaração de repúdio a S. Ex.a (Palmas) Esta é a
grande verdade, e este Plenário precisa ficar sabendo
disto.

Bernardo Cabral e eu somos adversários políticos, mas
sabemos fazer política com grandeza. :É diferente o com
portamento daqueles que assinam esta nota, que não re
presentam liderança de coisa nenhuma. Eles retratam
unicamente, isto sim, o jogo-da-bicho, o contrabando.
Nada mais.

Nobre Relator Bernardo Cabral, o povo do Amazonas
deve-lhe muito. V. Ex.a ficará na História deste País. Os
amazonenses sabem disso e ficarão com V. Ex.a, porque
está ao lado de homens de bem como o eminente compa
nheiro.

Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a

palavra ao nobre Constituinte José Fernandes. .

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES - Sr.
Presidente, retomo agora a palavra, continuando o que
iniciara a dizer antes da votacão do destaque do nobre
Constituinte Sigmaringa S'êixas:

Gostaria de dizer a V. Ex.a e aos companheiros que
aqui estão que nem mesmo eu - que fui às paliçadas polí
ticas para combater o grupo a que pertencia o Constituinte
Bernardo Cabral, no período da campanha eleitoral - em
nenhum momento deixei de reconhecer as virtudes do
ilustre homem amazonense, porque sabia inclusive que, se
tosse eleito, o nobre Relator representaria, para aqueles
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que nele depositaram a confiança e o voto, uma vitória
não apenas dele, mas de todo o Amazonas.

Já tive a honra, em idos passados, de votar no Depu
tado Bernardo Cabral e não acreditava que pudesse um
homem do Amazonas, membro da ilustre bancada do
PMDB, ser eleito para o cargo de Relator na Assembléia
Nacional Constituinte. Mas, em reconhecendo a sua isen
ção, só tenho a dizer que me orgulho da sinceridade, da
habüídede, da seriedade, da honestidade com que se tem
havido Bernardo Cabral no seu trabalho.

Hoje, apesar de adversário político de S. Ex.a - pois
estou nas fileiras do PDT -, sendo homem que não
cultiva inveja, não cultiva mesquinhez, não cultiva a indi
ferença para com os valores da sua terra, quero dizer que
essa nota não tem fundamento. Ao contrário, os amazo
nenses se orgulham da conduta, da seriedade com que
se tem havido na Assembléia Nacional Constituinte o
ilustre Relator Bernardo Cabral. (Palmas)

A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 
Sr. Presidente, em primeiro lugar quero dizer ao Relator
Bernardo Cabral que aqueles que matam índios e caçam
crocodilos não têm autoridade para se expressar da forma
como o fizeram.

Em segundo lugar, desejo fazer o seguinte registro.
Manifesto meu inconformismo por ter sido retirado de
pauta o art. 58 - que diz respeito expressamente aos
interesses do Estado de Pernambuco - segundo estou
informada através de um acordo de Lideranças entre o
PMDB e o PFL. Este meu inconformismo é o do próprio
Estado de Pernambuco. Farei chegar ao nosso Governador
o que considero uma traição aos interesses daquele Estado.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE sA 
Sr. Presidente, gostaria que V. Ex.a convocasse uma sessão
para que pudéssemos desagravar o Relator Bernardo Ca
bral e que passássemos à votação, porque temos assuntos
importantes para tratar até a meia-noite, hora do término
da sessão. Os aposentados serão prejudicados se não votar
mos o destaque que a eles se refere no dia de hoje. Marque
outra reunião e vamos votar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa
atende ao apelo de V. Ex.a Peço ao Constituinte Ricardo
Fiuza que teça rapidamente suas considerações.

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Sr. Pre
sidente, devo dizer a V. Ex.a que não ficarei com pieguices,
mas não posso calar-me nesta hora, por ter acompanhado
desde o início a atuação do Relator Bernardo Cabral 
tive a honra de recebê-lo até na minha casa para discutir
temas polêmicos - e ter visto a preocupação de S. Ex.a
para com toda a região amazônica. Sendo Deputado do
Nordeste, sem nenhuma vinculação com a Zona Franca
ou com a Amazônia, devo repudiar esse tratamento que
é dado ao eminente Relator Bernardo Cabral. Se a supres
são de dois artigos não agrada a todos, foi uma forma
de aprovar e de preservar a Zona Franca de Manaus.

Era o que eu tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Pediria aos
Srs. Líderes, que já assistiram aos aplausos do Plenário,
que passássemos à votação.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ DUTRA - Sr. Presiden
te, fui citado nominalmente. Gostaria de me manifestar
a respeito desse assunto, para que o Plenário não distorça
o conteúdo da nota.

O Constituinte Bernardo Cabral de mim merece todo
o respeito, toda a admiração e todo o carinho, desde o
momento em que S. Ex.a disputava a eleição para a Rela
toria da Comissão de Sistematização. Tenho, sistemati
camente, me manifestado na imprensa do meu Estado
elogiando o trabalho de S. Ex.a

Neste episódio, Sr. Presidente, meu caro colega Ber
nardo Cabral, devo confirmar que realmente transmiti a
informação contida na nota. Mas depois que comuniquei
a V. Ex.a, Sr. Relator Bernardo Cabral, a minha preocupa
ção, não posso de forma nenhuma endossar os termos
da nota. (Apupos)

Quero, na oportunidade, hipotecar a minha solidarie
dade a Bernardo Cabral, mas não posso também admitir
ou aceitar - ao contrário disso, quero repudiar - as
palavras da Constituinte Beth Azize, quando disse que no
meu Estado existe uma quadrilha de safados, de ladrões
e de bicheiros.

Não posso aceitar isso, Sr. Presidente. Mas quero abra
çar Bernardo Cabral, solidariamente. Não sou responsá
vel pela nota.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Estamos em
processo de votação.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS
Sr. Presidente, a Bernardo Cabral a nossa solidariedade.
S. Ex.a está acima dessas mesquinharias, desses ataques
miseráveis de gente que não tem nível nem a grandeza
de compreender o importante papel que S. Ex.a desem
penha neste processo constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Vamos pas
sar à votação do destaque do Constituinte Cunha Bueno,
referente à Emenda n.o 24835: Com a palavra o nobre
autor do destaque, em co-autoria com o Constituinte
Amaral Netto, para o encaminhamento.

OSR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Presi
dente, gostaria de levantar uma questão de ordem dirigida
ao Relator e com relação a essa emenda, porque depen
dendo da decisão de S. Ex.a terá prosseguimento ou não
a votação. Ou seja, conforme o que o Relator Bernardo
Cabral aqui disser, talvez eu seja obrigado a retirar a
emenda, porque houve uma omissão devido a um erro
material. Onde se diz: "os imóveis da União" deveria estar
"os imóveis urbanos da União".

Portanto, consulto o Constituinte Bernardo Cabral se
poderia corrigir essa omissão, em virtude de erro material,
para que possamos votar a emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Encontram
se inscritos para falar os Constituintes José Genoíno e
Nelson Carneiro.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, é muito melhor retirar a emenda. Não é possível
discutir-se a esta hora assunto que não é nem de com
petência da Secretaria da Mesa da Câmara dos Deputados!

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Sr. Consti
tuinte Cunha Bueno, V. Ex.a mantém a emenda?

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO
Sr. Presidente, V. Ex.a me deu a palavra,

Hoje é um dia diferente na história da Comissão de
Sistematização. Tivemos de tudo. Primeiro, criamos a di
nastia cartorial; depois, aplaudimos com todo o entusias
mo os pracinhas do Brasil. E não podemos, no último
instante, ferir o Regimento para incluir uma palavra que
nele não figura, porque, como está redigida a emenda,
as terras de fronteira até a serra do Mar, que são imóveis
da União, serão vendidas para que, depois, esse dinheiro
seja colocado na caderneta de poupança.

Sr. Presidente, V. Ex.a não pode aceitar a inclusão de
qualquer nome no texto. Só por isso a emenda não pode
ser aceita.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A emenda
foi incluída na relação feita pelo acordo de Lideranças.
De maneira que a emenda se encontra em votação. Se o
eminente autor da emenda não a retirar, terá de ser
processada a votação. É a decisão da Mesa.

S. Ex.a retira a emenda?
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o SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Sr. Presi
dente, só lamento que não seja dada ao Relator oportu
nidade de falar sobre a matéria. Não tenho nenhum pro
blema em retirar a emenda, caso o Relator não possa
fazê-lo, diante da omissão técnica que houve.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) -;- Se o Relator
desejar se pronunciar, terá a palavra.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
quanto a esse equívoco material, creio que todos nós pode
remos contribuir com o nosso colega no Plenário da
Assembléia Nacional Constituinte. A emenda é moraliza
dora. Pediria ao Constituinte Cunha Bueno que a refizesse
e a apresentasse ao Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte, onde terá o nosso apoio.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Agradeço
muito ao nobre Constituinte Bernardo Cabral a palavra
expendida. Lamento que isso não tenha ocorrido antes,
pois teríamos economizado tempo devido às questões de
ordem levantadas pelos ilustres colegas.

O SR. CONSTITUINTE ROBERT0 FREIRE - Ficou
claro que não tem o apoio do Plenárío.

O SR. CONSTITUINTE CUNHA BUENO - Retiro a
minha emenda e me reservo o direito de apresentá-la
ao Plenário da Assembléia Nacional Constituinte.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa
agradece a V. Ex.a

Em votação o destaque do nobre Constituinte Man
sueto de Lavor, relativo ao art. 59.

Com a palavra o autor da proposição. (Pausa)
O nobre Constituinte Mansueto de Lavor designou para

representá-lo a nobre Constituinte Cristina Tavares.
A SRA. CONSTITUINTE CRISTINA TAVARES 

Sr. Presidente, em face do acordo de Lideranças que reti
rou o que seria justo, parece-me incorreta a votação desse
artigo agora, porque diz respeito a todo um processo. Mas
o entendimento das Lideranças do PMDB e do PFL é no
sentido de que o que foi incorreto deveria ficar. De forma
que retiro o destaque. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Consti
tuinte Cristina Tavares também retirou o destaque.

O SR. CONSTITUINTE MAURíLIO FERREIRA LIMA
- Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Oampos) - T'em a pala
vra V. Ex.a para uma questão de ordem.

O SR. CONSTITUINTE MAURíLIO FERREIRA LIMA
- Sr. Presidente, quero dizer a V. Ex.a que me retiro da
Comissão. Não voto mais os destaques restantes pela
afronta feita aos interesses de Pernambuco, quando a Li
derança do nosso ;partido não comunicou sequer a nenhum
dos Parlamentares do PMDB de Pernambuco a retirada
de um destaque que interessava ao nosso Estado e que
acabava com o escandaloso "trem da alegria".

Destaque n,v 7239-87, do Sr. .José Richa, "que
suprime o art. 60, Título IX do Substitutivo n.o 2".
(530.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Oampos) - Temos ago
ra um destaque de autoria do Oonstítuínte José Ri,cha,
n,o 7239 supressívo do art. 60.

Ooncedo a palavra ao nobre Constituinte Miro Teixei
ra, indicado pelo Constituinte José Richa para encami
nhar a votação do destaque.

O SR. CONSTITUINTE JOS~ COSTA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

Desejo saber se foi retirada a emenda que suprimia o
dispositivo que permite o "trem da alegria".

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O destaque
retirado é relativo ao art. 58.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presiden
te, quero saber se vai ficar no texto aquela referência aos
procuradores,

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O destaque
que suprimia o art. 58 foi retirado.

P,assam.os agora ao destaque do Constituinte José Ri
cha.

O SR. CONSTITUINTE INOC:ÊJNCIO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pa
lavra o nobre Constituinte Inocêncio Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE INOC:ÊJNOIO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, o nobre Constituinte José Costa fez cenas
acusações ao nosso Relator, porque considerou que, per
manecendo os arts. 58 e 59, haveria um "trem da alegria",
Haveria "trem da alegria" se esses artigos fossem supri
midos, porque, assim, os S1'S. Governadores jogariam na
rua pessoas com cinco anos de trabalho e nomeariam seus
protegidos.

Sr. Presídente, em nome do Relator e no da Comis
são de Sistematização, quero protestar contra as palavras
do nobre COnstituinte José COsta.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - COncedo a
palavra ao nobre Constituinte Miro Teixeira.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - S'r. Pre
sidente, Srs. Constituintes, fui solicitado pelo eminente
COnstituinte .rosé Richa para fazer o encaminhamento da
votação deste destaque, favoravelmente à matéria que pre
tende a supressão do art. 60, que diz:

"Art. 60. Ficam eonvalídados, para todos os
ereítos, os atos de provimento e de aposentadoria,
em cargos públicos eretívos da administração di
reta ou autárquíca, federal, estadual e municipal,
baixados de acordo com lei anterior à data de pro
mulgação desta Constituição, cujos titulares os
exerçam ou tenham exercido por mais de cinco
anos."

Ao ler o texto do art. 60 pareceu-me semelhante nos
seus objetivos a um outro dispositivo. Se lermos o art. 61
verificaremos que este, sim, dá estabilidade aos atuais
servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios que à data da promulgação da Constitui
ção contem pelo menos cinco anos de serviço na adminis
tração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas
e mantidas pelo Poder Público. Vejam que o art. 60 é
muito amplo, muito abrangente no que toca à estabilida
de do servidor que está num cargo de provimento efetivo.

QuaJ. é a dUe1'ença? É que no art. 60 - este, que esta
mos votando - fala-se na eonvalídaçãc, para todos os
efeitos dos atos de provimento e de aposentadoria, e esta
é uma questão para a qual chamo a atenção do nobre Re
lator. Evidentemente, não foi intenção do Relator nem de
qualquer subscritor desta emenda proteger criminosos. As
aposentadorías são julgadas pelo Tribunal de Contas da
União quando relativas a servidores da área federal e pe
los Tribunais de Contas dos Estados quando relativas aos
servidores da administração estadual ou da administra
ção municipal. Tivemos recentemente uma sucessão de in
quéritos que apuraram aposentadorias fraudulentas, es
candalizando o País. Se, a esta altura dos acontecimentos,
a Assembléia Nacional Constituinte convalidar para todos
os efeitos - repíto - as aposentadorias concedidas até
agora, esta medida não fará justiça ao trabalho limpo,
liso e patriótico que aqui se está realizando. Por isso en
careço ao Sr. Relator que apoíe o destaque ao mesmo
tempo em que peço aos Srs. Constituintes que votem pela
supressão do art. 60.



2378 Quarta·feira 27 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Janeiro de 1988

se V. Ex.a me permitir mais um minuto, Sr. Preeíden
te, quero dizer aqui, em, nome de inúmeros companheiros
que não puderam manítestar-se, que o Relator Bernardo
Cabral encontrou seus detratores, seus lagos, mas, sem
dúvida alguma, a eles também caberá um triste destino,
!porque a mentira dura muito pouco. E amanhã, na sessão
que teremos neste :pl:enário para a redação final do Títu
lo IX, espero que tenhamos a oportunidade de dar uma
resposta aos detratores da honra alheia, que segura
mente se entregam a essa tarefa de atingir a própria
honra, por que não a prezam.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra, para o encaminhamento contra, o Constituinte Ger-
oon P'8-res. -

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr.. Presi
dente, prezados 'colegas, estamos caminhando para o tér
mino dos trabalhos. Fico espantado ao ver com que desen
voltura os 'companheiros querem difamar uma medida
historicamente já consolidada no tnreíto Constitucional,
pois as encntramos nas Constituições de 1946 e 1967. Os
Constituintes da época lembraram-se de efetivar funcio
nários públicos com mais de cinco anos de serviço à data
da promulgação das Constituições. Também fico sem en
tender como colegas nossos hoje estão contra o que eles
mesmos escreveram para que o Relator inserisse no texto.

O nobre Constituinte Bernardo Cabral tem sido víti
ma de tantas injustiças e passa a ser vítima de mais uma:
os companheiros que lhe deram o instrumento para redigir
o texto agora lançam-se contra a própria criação mental.
Deputados do PT, como Eduardo Jorge, Deputados do PCB,
do PMDB, do PFL e do PDS' - cuj a lista lida nesta tri
buna foi tirada do computador - agora revertem as suas
posições. Se as reve-rtessem com elegância, até acredita
ria que estariam bem-intencionados. Mas S. Exas. querem
salpicar sobre aqueles que defendem a estabilidade da fun
ção pública a lama de que estamos legislando com "trem
da alegria". Não existe "trem da alegria" algum. Existiria,
se aqui tivéssemos inserido um dispositivo para nomear
milhares de funcionários na data da prcmulgaçâo da
Constituição. Na verdade, estamos inserindo um texto que
protege os direitos dos que estão há cinco anos no traba
lho público. Srs. Constituintes, funcionários públicos, se
rão exonerados do Serviço Público pela art. 44, que esta
Ibelece concurso no início da carreira. E esses funcioná
Tios foram admitidos com a conivência do Estado pelo seu
representante, o Chefe do Poder Executivo. Foram contra
tados para ocuparem cargos com a conivência do Estado
e não receberam protesto dos Deputados do PMDB, nem
de outros que agora estão aqui a nos julgar capazes de
inserir nas Disposições Transitórias dispositivos amorais
ou imorais.

Quero lembrar aos nobres colegas que, embora sendo
contra a emenda supressiva do art. 59, com o acordo de
lideranças que fizemos do qual participaram todos os líde
res, não estamos obrigados a votar favoravelmente a emen
da. Por quê? Porque o art. 61 e o art. 59, que agora per
manece no texto, suprem os desejos e as aspirações de mi
lhares e milhares de funcionários públicos. Líderes que se
dizem protetores dos trabalhadores, lideres que se dizem
defensores dos trabalhadores querem agora esmagar os
seus direitos. Líderes que se dizem defensores da estabili
dade querem esmagar a estabilidade dos trabalhadores no
Serviço Público, com cinco anos de serviço prestados a
esta Nação.

Não posso acreditar que esses líderes tenham autorida
de política para defender os tr~1?alhad?res em praça pú
blica quando aqui na Assembléia Nacíonal oonstítuínte,
quer~m escor~açar do Serviço Público trabalhadores com
mais de cinco anos de atividade. (Palmas)

O SiR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em vista da
interrupção que tivemos e para recuperar o tempo que
foi despendido, a Mesa vai adotar o crítérío de falar um
orador a favor e outro contra.

O SRi. CONSTITUINTE ROBERTO FREmE - Sr.
Presidente, pela ordem.

Quero solicitar ao Constituinte Gerson Peres que tenha
um pouco mais de responsabilidade quando faz afirma
tivas. Talvez seja o cansaço, pela hora. O Relator pronun
ciou-se em relação a emendas apresentadas ao art. 61 por
alguns Constituintes e que trata da estabilidade e de como
serão tratados os funcionários, a partir da promulgação,
Acho que o Relator foi muito ligeiro quando fez a relação
daqueles que tinham apresentado a emenda. pode até tê-la
aprovado parcialmente, o que não significa, muitas vezes,
aprovar no mérito. Foi ligeiro quando apresentou a emenda
e mais ligeiro ainda foi o Constituinte Gerson Peres ao
fazer ilações ao artigo que estamos discutindo e que que
remos suprimir, como se sobre ele houvesse emenda do
Constituinte do PT - e falo aqui em nome do Constituinte
Eduardo Jorge e do Constituinte que fala em nome do
Partido Comunista Brasileiro. Portanto, que seja retirado
isso. não como censura, mas para que a Casa saiba que
é uma inverdade.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Presi
dente, peço a palavra, nos termos regimentais, para con
traditar, uma vez que fui citado nominalmente pelo Líder
do PCB.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Fazemos um
apelo a V. Ex.a

O SiR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Quero con
traditar, usando meu direito regimental. Se V. Ex.a vai
cassar minha palavra...

Se o Constituinte Roberto Freire tem o direito de dizer
o que quer, a mim deve ser faculdado o direito de res
ponder-lhe. S. Ex.a não pode atribuir-me ato de irrespon
sabilidade, e pedevia ter mais cuidado ao usar as palavras.
O dispositivo que estamos discutindo está inserido no con
texto dos arts. 59, 60 e 61, que tratam da estabilidade dos
funcionários públicos. Membros do seu partido redigiram o
princípio da estabilidade que contém os três artigos. De
duas uma: ou S. Ex.a não sabe o que queria dizer na oons
tituição, ou pretendeu Ilaquear a boa-fé dos trabalhadores
que diz defender nesta casa, dando ao Relator na opor
tunidade, os elementos para inserir nas Disposições Transi
tórias e, na hora da votação, fugindo ao seu compromisso
moral com os trabalhadores que defende.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, não sou mentiroso.
Se o fosse, não estaria defendendo a verdade no texto ex
posto nas emendas dos Parlamentares.

Quero dizer ao Constituinte Roberto Freire que duas
coisas não fazem parte do meu caráter: ser irresponsável
e ser mentiroso. Estou apenas mostrando que S. Ex.a faltou
ao compromisso para com a verdade dos seus princípios, o
que é bem mais vergonhoso do que ser irresponsável ou
mentiroso.

O SR. CONSTITUINTE ROBERTO FREIRE - Sr. Pre
sidente, V. Ex.a terá de me conceder a palavra, pois quero
ser parlamentar. Não desejo responder de outra forma.

Não chamei o Constituinte Gerson Peres de mentiroso
e não vou admitir que me chame. Disse que era ligeiro
irresponsável - e reafirmo. A emenda que apresentei tra
tava da estabilidade dos funcionários, mas de forma total
mente diversa da que foi adotada no art. 60. Não admito
que S. Ex.a me trate dessa maneira e quero agir de forma
parlamentar. Imagino que essa questão será decidida, e
então veremos o que foi apresentado. Não admito - e até
repito - ofensas como a que fez S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente serei breve. Quero dizer apenas duas coisas. Atri
buo a falação do Constituinte Gerson Peres ao cansaço da
votação, porque o Constituinte Eduardo Jorge deixou claro,
através de nota registrada nesta noite, qual o conteúdo de
sua emenda e como ela diferia do texto do art. 61.
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Em segundo lugar, a Liderança do Partido dos Traba
lhadores deixou claro que queria votar o art. 61 para supri
mir.

Em terceiro lugar, o Constituinte Gerson Peres não
tem autoridade para vir à tribuna cobrar coerência do Par
tido dos Trabalhadores. Queremos, sim, votar a estabili
dade para os trabalhadores e queremos votar uma estabili
dade decente para os funcionários públicos, não o "trem
da alegria", como está embutido nos arts. 59 e 61. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A Mesa não
poderá permitir ...

O SiR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Não existe
cansaço algum. Estão mentindo para OS trabalhadores.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa não
permitirá que a Assembléia Nacional Constituinte se trans
forme em debate de ofensas pessoais. Com a Palavra o
Relator.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Estoú inscrito
para falar, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Informo ao
nobre Constituinte José Costa, que em face do tempo des
pendido anteriormente, ficou decidido que só falará um ora
dor a favor e outro contra. Peço a V. Ex.a que colabore. Já
dei a palavra ao Relator, e prosseguiremos a votação. A
emenda que S. Ex.a pretende defender já foi amplamente
defendida pelo Constituinte Miro Teixeira. Por ISso, Peço
a V. Ex a a gentileza de compreender, permitindo que ou
çamos o Relator, para passarmos à votação. Já desliguei
os microfones de apartes e também o da tribuna. Peço
a V. Ex.a que atenda à decisão da Mesa, porque temos uma
hora e quinze minutos para terminar uma longa pauta que
foi selecionada pelas Lideranças.

O SR CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Sr. Presidente,
pela ordem. O exercício do meu mandato é mais importante
que o correr das horas.

O SR. PRESIDENTE (Aluízío Campos) - É o apelo
que a Presidência faz ao nobre Constituinte.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Não saio da
tribuna se V. Ex.a não me der a palavra.

O SiR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Gostaria que
V. Ex.a me atendesse.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - Não aceito.
Ficarei falando aqui o tempo todo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a tem o
direito de falar. Estou fazendo um apelo a V. Ex.a Todo
o Plenário apela a V. Ex.a nesse sentido.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - É falta de
respeito para com os Constituintes.

O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Todos de
vem falar.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ COSTA - A emenda
objetiva suprimir o texto do art. 60, que diz o seguinte:

"Ficam convalidados. para todos os efeitos,
os atos de provimento e de aposentadoria, em
cargos públicos efetivos da administração direta
ou autárquica, federal, estadual e municipal, baixa
dos de acordo com lei anterior à data da promul
gação desta Constituição, cujos titulares os exer
çam ou tenham exercido por mais de cinco anos."

Quero apenas ater-me .a ;poU9uíssi~o~ ~atos: o. q.ue
preside a regra do serviço público e o prInCIpIO do mérito.
O abandono desse princípio, que foi inserido na Carta
de 1946, fez com que a maioria dos Estados hoje não
arrecade sequer para pagar 70% da folha do seu pessoal.
Essa também é a situação em que se encontram quase
todas as Prefeituras das Capitais. No meu Estado, Alagoas,

muitas pessoas - com 35, 37 anos de idade - consegui
ram aposentadoria com duzentos, trezentos, quatrocentos
mil cruzados por mês.

O Supremo Tribunal Federal, numa decisão que fez
história, por absoluta inconstitucionalidade, cassou esses
atos da administração pública no Estado de Alagoas. Evi
dentemente, não será o desuso que irá derrogar a norma
constitucional, que prevê concurso público para a primeira
investidura em cargo público.

Sr. Presidente, faço um apelo a V. Ex.a e aos nobres
Constituintes. A aprovação deste artigo e sua manutenção
nas Disposições Transitórias certamente não engrande
cerá a Assembléia Nacional Constituinte .que vem tendo
sua imagem apoucada perante a opinião pública preci
samente porque não tem tido a grandeza de saber reagir
a tentações como esta. A aprovação deste artigo certa
mente carreará muitos votos para alguns eminentes Cons
tituintes mas, sem dúvida, representará também um des
serviço à administração pública e ao País.

Eram as considerações que queria fazer, Sr. Presidente.
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE,(Aluízio Campos) - Com a pala
vra o Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Constituintes, ao acolher esse tipo de emenda,
a Relataria o fez em respeito ao grande número de pro
posições apresentadas pelos mais diversos partidos, atra
vés de ilustres Constituintes com assento nesta Assembléia.

Devo dizer, por uma questão de justiça, que a emenda
do Constituinte Roberto Freire fala em dez anos, desdo
brados em cinco e cinco. Apenas para que fique o registro
na Ata, por amor à verdade, acho que essa deve ser uma
questão de consciência de cada um dos srs, Constituintes.
Quando acolhi a emenda, eu o fiz para que seus autores
aqui defendessem seus pleitos. Se eu não quisesse fazê-lo,
desde logo a teria rejeitado. Por isso, deixarei à consciên
cia de cada um a forma como deve ser. Pessoalmente,
voto pelo acolhimento da supressão. Acho que não deve
constar do texto.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - O Relator
deixa em aberto a questão. Não se pronuncia sobre a
emenda.

Em votação.

(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio
Campos, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Celso Dourado,
Fernando Bezerra Coelho, Fernando Lyra, Francisco Pin
to, Haroldo Sobóia, Ibsen Pinheiro, José Freire, José Serra,
.José Ulísses de Oliveira, Manoel Moreira, Milton Reis,
Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo
Ramos, Sigmaringa Seixas, Wilson Martins, Chagas Ro
drigues, João Agripino, Jorge Hage, José Costa, José Ma
ranhão, Michel Temer, Miro Teixeira, Nelson Wedekin,
Octávio Elísio, Roberto Brant, Rose de Fl'eitas, Vilson Sou
za, Enoc Vieira, Francisco Dornelles, José Thomaz Nonô,
Luiz Eduardo, Osvaldo Coelho, Ricardo Fiuza, Sandra Ca
valcanti, Simão Sessim, Antônio Carlos Konder Reis, Vir
gílio Távora, José Maurício, Lysâneas Maciel, Floriceno
Paixão, Ottomar Pinto, Plínio Arruda ,Sampaio, José Ge
noíno, Adolfo Oliveira, Haroldo Lima, Roberto Freire e
Beth Azize. Votaram NÃO os Constituintes: Raimundo
Bezerra, José Dutra, Inocêncio Oliveira, José Lins, Jofran
Frejat, oJnas Pinheiro, Valmir Campelo, Darcy Pozza,
Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Sólon
Borges dos Reis, Siqueira Campos e Francisco Rossi.
ABSTENÇÃO do Senhor Constituinte Arnaldo Prieto.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 55 Constituintes;
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votaram NãO 14 Constituintes; absteve-se de votar
01 Constituinte. Total: 70 votos. O Destaque foi aprovado.

Destaque n.o 5873-87 - Emenda n.o 1P
18363-4, dos Srs. Augusto Carvalho e Pompeu de
Sousa, "que adita artigos ao Título das Dispo
sições Transitórias do Projeto de Constituição
(art. 5.° do Substitutivo n.o 2)". (531.a votação)

Emenda n.? 18363, do primeiro projeto, de autoria do
Constituinte Augusto Carvalho e co-autoria do Consti
tuinte Pompeu de SOusa.

Com a palavra o Constituinte Augusto Carvalho.
O SR. CONSTITUINTE AUGUSTO CARVALHO

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, prometo que
encaminharei a matéria rapidamente. Quero apenas dizer
aos nobres colegas do agradecimento do povo de Brasília,
em nome de quem falo neste momento, pela aprovação,
nas votações anteriores, do direito de o povo do Distrito
Federal eleger pelo voto os seus governantes e a sua
Assembléia Legislativa.

Quero apenas, para compatibílizar a matéria com a
decisão anteriormente tomada em relação à votação para
Presidente da República em 1988, que haja apoio dos meus
nobres colegas para a emenda que aqui apresento, mar
cando as eleições para Governador e Deputados Estaduais
de Brasília para 1988. Isto para que esta Assembléia Legis
lativa, que terá como função precípua o ordenamento e
a criação da Lei Orgânica do Distrito Federal, possa
garantir a transição da situação que vivemos hoje, de
governos impostos para governos democraticamente elei
tos pelo voto. Gostaria de receber o apoio da Relatoria e
conclamar os nobres colegas para que apóiem esta emen
da, que fará justiça ao povo de Brasília. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Não há
oradores inscritos para falar contra.

O texto da emenda é o seguinte:
"As primeiras eleições para Governador, Vice

Governador e para Assembléia Legislativa do
Distrito Federal serão realizadas no dia 15 de
novembro de 11}88, tomando posse os eleitos no
dia 1.0 de janeiro de 1989.

A primeira representação da Assembléia Le
gislativa do Distrito Federal, composta nos termos
previstos na legislação eleitoral, votará a Lei Or
gânica do Distrito Federal, de acordo com o esta
belecido nesta Constituição."

Pergunto se o autor da emenda, Constituinte Pompeu
de Sousa, concorda em que passe a palavra diretamente
ao Relator, já que não houve inscrição contra.

O SR. CONSTITUINTE POMPEU DE SOUSA - Con
cordo com V. Ex.a., mas gostaria de fazer um apelo aos
Srs. Constituintes no sentido de que votem pela aprovação
da emenda para que o Distrito Federal seja governado
não por um funcionário da Pr.asidência da República, mas
por um Governador. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Muito obri
gado.

Concedo a palavra ao eminente Relator, Constituinte
Virgílio Távora.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - O Relator é
a favor da emenda. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio
Campos, Carlos Mosconi, Celso Dourado, Fernando Bezer
ra Coelho, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sa
bóia Manoel Moreira, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich,
Nils~n Gibson, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Sigma
ringa Seixas, Wilson Martins, Chagas Rodrigues, João

Agripino, Jorge Hage, José Costa, José Dutra, José Mara
nhão, Michel Temer, Miro Teixeira, Nelson Wedekin, Octá
vio Elísio, Rose de Freitas, Vilson Souza, Carlos Chiarelli,
Enoc Vieira, Francisco Dornelles, Inocêncio Oliveira, José
Lins, José Thomaz Nonô, Mário Assad, Ricardo Fiuza,
Sandra Cavalcanti, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Simão
Sessim, Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder Reis,
Darcy Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz
Maia, Adylson Motta, José Maurício, Lysâneas Maciel, Flo
riceno Paixão, Francisco Rossi, Joaquim Bevilácqua, otto
mar Pinto, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno, Adolfo
Oliveira, Sotero Cunha, Haroldo Lima, Roberto Freire e
Beth Azize. Votaram NAo os seguintes Senhores Consti
tuintes: José Serra, Marcos Lima, Gilson Machado e Luís
Eduardo.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai.
proclamar o resultado: votaram SIM 62 Constituintes;
votaram NAO 4 Constituintes. Total: 66 votos. O desta
que foi aprovado.

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - S:r.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - V. Ex.a tem
a palavra,

O SR. CONSTITUINTE SIQUEffiA CAMPOS - Sr.
Presidente, queria pedir a V. Ex.a que incluísse na rela
ção dos funcionários homenageados com muita justiça
pelo Plenário o nome do Dr, Vandtr da Silva Ferreira, as
sessor da Comissão de Sistematização, que merece todos
nossos aplausoa, como também as telefonistas.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa aco
lhe o registro. Amanhã, quando formos votar a redação
final, V. Ex.a terá oportunidade de fazer a consignação.

O SR. OONSTITUINTE JOSÉ] SERRA - Sr. Presiden
te, quero esclarecer que o meu voto foi "não", porque ima
ginei que a 'eleição se realizaria em março de 1988. Houve
um entendimento equivocado. Gostari'a que minha deela
ração contasse em ata.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A declara
ção de V. Ex.a ficará registrada.

Destaque n.o 1781-87, dos Srs. José Thomaz
Nonô, Arnaldo Faria de Sá, Floriceno Paixão e
Hélio Rosas, que "suprime o art. 57 do Substituti
vo n,v 2". (532.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte José Thomaz Nonõ que pro
põe a supressão do art. 57 das Disposições Transitórias.
Destaque n.o 1781.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ] THOMAZ NONO - Sr.
Presidente, Srs. Constituintes, docemente constrangido pe
los pedidos de pressa no encaminhamento da votação, peço a
atenção dos companheiros, no sentido de que se possibili
te ai supressão desse dispositivo. Com todo respeito que te
mos pelo Sr. Relator, queremos dizer que foi inserida no
texto constitucional uma norma que entrou para o orde
namento jurídico brasileiro pela Emenda n.O 1, de 1969.

Em segundo Iugar, quanto ao mérito, gostaríamos de
dizer que este tema não é de forma alguma constitucional
Já aprovamos tanta coisa cuja natureza não é constitu
cional que esperamos contar com a colaboração dos mem
bros desta Comissão no sentido de expurgar esta maté
tl.'ia que é manifestamente de Iegíslação ordinária. Na rea
lidade, não se está :privilegiando categoria alguma, mas,
única e exclusivamente, instituindo-se sistema de remu
neração que possibilite - como já ocorre em todas as se
cretarias estaduaís - uma forma de vida maís condigna
para os servidores da Fazenda. mdentro deste espírito,
com a absoluta certeza de que estamos refletíndo um tema
de extrema relevância, que pedimos a compreensão, in
clusive da Relataria, para suprimir este dispositivo do
texto constitucional. (Palmas)
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o SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - O Consti
tuinte Hélio Rosas é co-autor da emenda. Tem a palavra
S. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE H'É1LIO ROSAS - Apesar do
avançado da hora e do evidente e natural esgotamento
geral, peço permissão para, contando com a paciência de
V. Exas. pronunciar algumas palavras.

Serei breve.
Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o que é o art. 57 que

pretendemos suprimir? Eu respondo. É a reedição, piorada,
do art. 196 da Emenda Constitucional n.O 1/69 e, como tal,
um dos instrumentos do autoritarismo sustentado, à
revelia do Congresso Nacional, por um interesse capitalis
ta sem compromisso com o social. Esse famigerado dispo
sitivo teve apenas o efeito perverso de impossibilitar a
Administração, em todos os níveis, de estimular seus
aparelhos fiscais, com o que assistimos, nos últimos 18
anos, a um aumento significativo da sonegação praticada
pelos maus empresários, o que acabou exigindo um corres
pondente aumento da carga tributária, esta dirigida
somente aos que cumpriam suas obrigações. Num quadro
injusto para o empresariado e alarmante para a economía
nacional.

Resumindo, para ser breve, lembro que o art. 57, além
de filho legitimo da ditadura, pois, antes, Constituição
alguma tratou de semelhante vedação, é um instrumento
prejudicial ao interesse público, injustificável, sem ne
nhum fundamento lógico e imperfeito quando veda a
participação do funcionário que impõe a multa punitiva,
fase onde o estimulo à ação é importantíssimo e ao mes
mo tempo deixa aberta a possibilidade de partícípação na
fase evidentemente secundária, da cobrança, todas as
vezes que o crédito tributário é transformado em divida
ativa.

E para concluir, Sr. Presidente e Srs. Constituintes,
duas informações: a primeira. Estive reunido hoje, aqui
em Brasília com' os secretáríos de Fazenda de todo o
Brasil e estou autorizado a transmitir, em seus nomes,
apelo para que seja suprimido esse artigo que fere o
princípio federativo. A segunda: conversei com o eminen
te oosntítuínte Adylson Motta, autor da emenda que deu
origem ao art. 57. S. Ex.a considera que, -com a inclusão
no texto, do § 6.0 do art. 43, que limita os ganhos do ser
vidor público, não mais existe razão para a manutenção
desse dispositivo e defende sua exclusão.

E, finalmente, uma afirmação que faço com a maior
veemência e com grande convicção e que peço aos Srs.
Constituintes ouçam com toda atenção: a manutenção do
art. 57 não atende e nem serve aos interesses da Adminis
tração Pública e do contribuinte honesto e eumprídor de
seus deveres. Esse dispositivo só pode ser defendido por
aqueles que são os seus únicos beneficiários: os sone
gadores e os contrabandistas. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Com a pa
lavra o nobre Relator.

O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden
ta, ainda bem que foi dito quem era o autor da emenda
que acolhi. Depois, o próprio Constituinte Adylson Motta
verificou que seria melhor não constar do texto tal dispo
sitivo. Portanto, já havia quase unanimidade. Ninguém
pode censurar o Constituinte Adylson Motta nem o Rela
tor por esta inclusão, até porque devo declarar à Comis
são que o especialista em matéria fazendária, o Dr. Areo
lino Azevedo, já me havia confirmado a não-necessidade
deste dispositivo. Por isso, voto pelo acolhimento do des
taque e a supressão do artigo. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE JOS1i: THOMAZ NONO - Sr.
Presidente, quero apenas, num ato de justiça, registrar
que os Constituintes Hélio Rosas, Arnaldo Faria de Sá e
Flor1ceno Paixão são co-autores da emenda.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa já
anunciou.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr. Pre
sidente, peço a atenção dos nobres colegas apenas para
dizer que realmente fui eu o autor da emenda que deu
origem a esse dispositivo. E o fiz porque, na ocasião, ainda
não existia uma limitação, não havia um teto para os
vencimentos no serviço público. No momento em que foi
sanado esse problema, não vejo mais razão para a manu
tenção desse dispositivo. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - Em votação.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluízio
Campos, Bernardo Cabral, Carlos Mosconi, Celso Dourado,
Fernando Bezerra Coelho, Fernando Lyra, Francisco Pin
to, Haroldo Sabóia, José Serra, Manoel Moreira, Maurílio
Ferreira Lima, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelton
Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos, Raimundo Be
zerra, Renato Vianna, Sigmaringa Seixas, Wilson Martins,
Chagas Rodrigues, Daso Coimbra, João Agripino, Jorge
Hage, José costa, José Dutra, José Maranhão, Marcos
Lima, Michel Temer, Miro Teixeira, Nelson Wedekin,
Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vilson Souza, Antoniocar
los Mendes Thame, Arnaldo Prieto, Carlos Chiarelli, Gil
son Machado, Inocêncio Oliveira, José Lins, Jósé Thomaz
Nonô, Luis Eduardo, Mário Assad, Ricardo Fiuza, Sandra
CavaLcanti, Jofran Frejat, Jonas Pinheiro, Simão sessím,
Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder Reis, Darcy
Pozza, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, José Luiz Maia,
Virgílio Távora, José Mauricio, Lysâneas Maciel, Florice
no Paixão, Francisco Rossi, Joaquim Bevilacqua, Sólon
Borges dos Reis, Plínio Arruda Sampaio, José Genoíno,
Siqueira Campos, Haroldo Lima, Roberto Freire e Beth
Azize. ABSTENÇÃO dos Senhores Constituintes Francisco
Dornelles e Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 70 Constituintes;
abstiveram-se de votar 2 Constituintes. Total: 72 votos.
O Destaque foi aprovado.

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Concedo a
palavra ao nobre Constituinte Jofran Frejat, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOFRAN FREJAT - Sr. Pre
sidente, quero estender, em nome da Comissão de Siste
matização, os nossos agradecimentos, que por esquecimen
to não foram mencionados, aos assessores parlamentares,
que estão nessa vigília cívica conosco, aos assessores dos
Ministérios e aos taquígrafos, que têm demonstrado um
interesse muito grande nos nossos trabalhos e permane
cido conosco durante toda a noite.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Fica regis
trado.

Destaque n.O 4061-87 - Emenda n,? ES
23637-7, do Sr. Roberto Campos, "que adita artigo
ao Título X do Substitutivo n,? 1 (Título IX do
Substitutivo n.O 2)". (533.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação
o Destaque n,v 4061, referente à Emenda n. O 23637, de
autoria do nobre Constituinte Ricardo Fiuza.

Com a palavra o autor.
O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Sr. Pre

sidente, Sras. e Srs. Constituintes, sei que em face do
adiantado da hora os companheiros já estão cansados
mas há alguns temas que são tratados por todos nós d~
acordo com nossas convicções, com a dosagem de emocio
nalísmo que muitas vezes nos impede de verificar real-
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mente a sua importância. Aprovamos nesta Comissão o
art. 204 do 2.° Substitutivo, que diz textualmente o
seguinte:

"Os serviços de transporte terrestre, de pes
soas, de bens e de carga aérea, dentro do território
nacional, inclusive as atividades de agenciamento,
somente serão explorados pelo poder público, por
brasileiros ou por empresas nacionais, respeitado
o príncípío de reciprocidade."

Sr. Presidente, a maioria dos companheiros viu neste
dispositivo uma forma de preservar a empresa nacional.
Para surpresa minha recebi inúmeras correspondências
- que vou anexar ao meu discurso - de empresas expor
tadoras brasileiras pedindo, pelas razões que vou trans
mitir ao Plenário, que este dispositivo não seja mantido.
Os nobres Constituintes haverão de dizer, alguns mais
apaixonados, que se trata de defesa de multinacional. Não
tenho qualquer ligação com empresa multínacíonal nem
conheço nenhum transportador multinacional. Mas os
argumentos que os exportadores brasileiros utilizaram 
e que analisei - foram os seguintes - nobre Constituinte
Lysâneas Maciel, V. Ex.a que normalmente fica contra
mim, por favor, ouça os argumentos dos exportadores bra
sileiros: noventa por cento das empresas exportadoras
brasileiras são de pequeno porte - e mandaram uma
relação. Essas pequenas empresas representam 8 milhões
de pessoas- em empregos diretos, contribuindo de forma
significativa para o equilíbrio da balança com exporta
ções, barateando o custo de produção, podendo vender
seus produtos por preço de mercado interno. Este é o
ponto importante, porque, para conseguir exportar, os
pequenos exportadores se utilizam dos agentes de carga
que, espalhados por 4.600 cidades de 132 países, são o
veículo básico para a viabilização e o sucesso da coloca
ção de seus produtos no exterior. Ou seja, os pequenos
exportadores - todos nacionais - me afirmam catego
ricamente que precisam ter uma transportadora que pegue
a carga no interior do Rio Grande do Sul ou no interior
de São Paulo e a entregue no exterior, na Índia, por
exemplo, sob pena de só o grande produtor conseguir
exportar. No Brasil há 450 agentes de carga nacionais e
20 estrangeiros. Os brasileiros já ocupam 75% do mercado
de exportação e os pequenos exportadores dizem que a
nacionalização abrupta irá prejudicar as pequenas e mé
dias empresas nacionais, que hoj e são 17 mil, e se utilizam
da rede internacional. Os agentes de carga trazem para
o exportador benefícios como identificação das possibili
dades de comércio; identificação de importadores; arqui
tetura do transporte com uma diminuição de 30 a 45%
em média no custo do frete etc.

Sr. Presidente, desejo enfatizar que estou utilizando
os argumentos que recebi de 17 mil pequenos exportadores
brasileiros, que provam nas suas planilhas que, atendendo
aos tratados de reciprocidade, se não existirem no Brasil
20 agências estrangeiras - 20 contra o m-ercado, hoje
75% brasileiros - vão ser brutalmente prejudicados nas
suas exportações, porque eles fazem o fret-e global de
muitas mercadorias entregues no pais de origem. .

Os exportadores demonstram que só assim os peque
nos podem ter de 30 a 45%. Portanto, essa pretensa
nacionalização é, segundo os exportadores brasileiros,
absolutamente contra, embora não pareça, aos interesses
dos exportadores pequenos e médios brasileiros. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE INOCÊNCIO OLIVEIRA 
Peço a palavra pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tem a pala
vra o Constituinte Inocêncio Oliveira, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE INOCÊNCIO OLIVEIRA 
Sr. Presidente, pediria a V. Ex.a que mandasse acertar
o nosso relógio de Plenário, que foi duas vezes atrasado:
uma há três minutos; e, outra, há cinco minutos. Não
quer~ citar quem o fez, mas trata-se de um fato muito

grave. Queremos votar todas as matérias, mas esse é um
precedente muito grave que precisamos corrigir imediata
mente.

Era esta a questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên

cia pede à Secretaria que averígue a hora exata pela
ínformação telefônica. Será respeitada a hora estabelecida.

Com a palavra o Constituinte Aldo Arantes.
O SR. CONSTITUINTE ALDO ARANTES - Sr. Presi

dente, Srs. Constituintes, estou falando não só em meu
nome pessoal, mas também em nome do Constituinte
Mendes Thame, autor de uma emenda de interesse de
11 milhões de aposentados, que ficaram prejudicados em
função de uma represália que lhes foi feita. Segundo ele,
pelo tato de ter votado nos quatro anos para o Presidente
Sarney, isso foi razão suficiente para que sua emenda
fosse colocada de lado.

Falo aqui, portanto, em nome também do Constituin
te Mendes Thame. Gostaria de refutar os argumentos
l-evantados pelo Constituinte Ricardo FiUZa. A sua pro
pcsta diz exatamente o seguinte:

"Fica assegurada a isonomia às pessoas jurí
dicas constituídas sob as leis brasileiras e que
tenham sua administração sediada no País, com
provadamente, há mais de 2 anos, a exploração
dos serviços de que trata o art. 241."

Seria art. 241 no Cabral I, mas é o 204 no Cabral II.

O art. 204 diz:

"Os serviços de transporte terrestre, de pes
soas, de bens e de carga. aérea, dentro do terri
tório nacional, inclusive as atividades de agencia
mento, somente serão explorados pelo poder pú
blico, por brasileiros ou por empresas nacionais..."

Na verdade, Sr. Presidente, esta emenda é do conhecido
entreguista Roberto Campos e traz aqui um debate que
perpassou toda a Comissão da Ordem Econômica acerca do
conceito de empresa nacional. Na Comissão de Ordem Eco
nômica e na Subcomissão de Princípios Gerais, o Senador
Roberto Campos defendia a tese de que empresa nacional
deveria ser toda empresa organizada no Brasil segundo
leis brasileiras. Como não conseguiram incorporar esse
preceito, apesar do conceito que foi aprovado, não tem o
nosso completo apoio. Mas não temos conseguido íncorpo
rar esse conceito. Querem agora, "e bandínha", abrir para
vinte empresas multínacíonaís a participação em todos
esses setores da economia brasileira. Na verdade isso re
presenta, como foi dito aqui, a defesa de interesse de vinte
empresas multinacionais ligadas mais diretamente à ques
tão de agenciamento de frete e particularmente à DHL.

Por isso venho, aqui, 'em nome do sentimento patriótico
do povo brasileiro, pedir aos Srs. Constituintes que votem
contra esta emenda, contra este destaque. (Palmas)

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Sr.
Presidente, o destaque é do ilustre Constituinte Ricardo
Fiuza, que foi à tribuna. Pergunto se a autoria original da
emenda é de Roberto Campos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio campos) - A emenda é
de autoria do Benador Roberto Campos, mas o destaque é
do Constituinte Ricardo Fiuza.

O SR. CONSTITUINTE NELTON FRIEDRICH - Redi
gida em português, Sr. Presidente?

O SR. CONSTITUINTE RICARDO FIUZA - Sr. Pre
sidente, peço a V. Ex.a que me conceda um minuto.

A ironia do Constituinte Nelton Friedrich chega a ser
descortesia com um colega nosso super preparado e com
petente, que não tev-e essa prevenção. É uma emenda perti-
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nente. Preciso de um pequeno esclarcímento, porque V. Ex.a
não foi generoso comigo quanto ao tempo.

A emenda pede apenas que as vinte transportadores
existentes continuem, porque um pequeno produtor de
sapato não pode fretar um avião inteiro. Ele preciso contar
com uma transportadora que vá entregar sua carga, pa
gando parcelado, em todo o mundo - na índia, no Japão,
onde for.

O SR. CONSTITUINTE JOÃO AGRIPINO - Sr. Pre
sidente um esclarecimento para proferir meu voto. Não
compr~endi bem o conflito que parece existir entre? .arti
go que já foi aprovado e o que esta proposto. Pedíría ao
Relator que explicitasse bem o texto da proposta e se ~le
conflita com o art. 204, já aprovado por esta Comissao.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra o Relator, para o esclarecimento.

O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - A resposta é
muito simples.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Há outro
inscrito para falar contra e, como só falou um a favor,
pergunto a S. Ex.a se desiste da inscrição. (Pausa) S. Ex.a
desiste.

Com a palavra o Relator.
O SR. RELATOR (Virgílio Távora) - Realmente, a

emenda em questão, em nossa opinião, primeiro, não pode
ria estar nas Disposições Transitórias, segundo, conflita
com o já aprovado na parte permanente.

O parecer é contrário.
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação,

com parecer contrário da Relatoria.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Manoel Moreira Daso Coimbra, José Dutra, José Mara
nhão Marcos cima Arnaldo Prieto, Francisco Dornelles,
Gils~n Machado, J~sé Lins, Luís Eduardo, Mário Assad,
Ricardo Fiuza, Jonas Pinheiro, Darcy Pozza, Jarbas Passa
rinho, Siqueira Campos. Votaram NÃO os seguintes Senh~

res Constituintes: Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir
Gabriel Aluizio Campos, Celso Dourado, Fernando Lyra,
Francis~o Pinto, Haroldo Sabóia, Maurílio Ferreira Lima,
Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelton Friedrich, Nilson
Gibson, Paulo Ramos, Raimundo Bezerra, Sigmaringa Sei
xas, Wilson Martins, Chagas Rodrigues, João Agripino,
Jorge Hage, José Costa, Miro Teixeira, Nelson Wedekin,
Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vilson Souza, Antonio
carlos Mendes Thame, Carlos Chiarelli, Enoc Vieira, Ino
cêncio Oliveira, Sandra Cavalcanti, Jofran Frejat, Simão
Bessim, Valmir Campelo, Antônio Carlos Konder Reis,
José Luiz Maia, Virgílio Távora, José Maurício, Lysâneas
Maciel, Floriceno Paixão, Francisco Rossi, Ottomar Pinto,
Sólon Borges dos Reis, Plínio Arruda Sampaio, José Ge
noíno, Haroldo Lima, Roberto Freire, e Beth Azize. ABS
TENÇÃO dos seguintes Constituintes: Michel Temer, Ger
son Peres e Adolfo Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 16 Constituintes;
votaram NÃO 48 Constituintes; abstiveram-se de votar 3
Constituintes. Total: 67 votos. O Destaque foi rejeitado.

Destaque 11.° 0932-87 - Emenda 11.° ES
27721-9, dos Srs. Haroldo Lima e outros, "que adi
ta o seguinte parágrafo ao Substitutivo n.O 1 "inte
grar à Administração Civil de forma progressiva, e
conforme dispuser a lei, a Aviação Civil e suas
infraestruturas" (Título X do Substitutivo n.O 2)".
(534.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Aluizio Campos) -
Passamos agora ao Destaque n.? 0932, referente à

Emenda n.o 27721, do Constituinte Haroldo Lima. Trata-

se de uma emenda aditiva. S. Ex.a indicou o Constituinte
Miro Teixeira para fazer o encaminhamento a favor.

O SR. CONSTITUINTE MIRO TEIXEIRA - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, estamos conseguindo chegar
aos momentos finais dos trabalhos da Comissão de Siste
matização num clima de plena harmonia, e não poderia
ser diferente. Aqui foram votadas questões contraditórias
e foram despertadas paixões trazidas dos ideais de cada
um, ao longo de muitos anos de luta. Ao final dos nossos
trabalhos, percebemos um clima de integração que nos
permite lançar um apelo aos companheiros de todas as
legendas, para que encarem esse tema da mesma forma
patriótica e desapaixonada como foram tratados outros
assuntos relevantes da vida nacional.

Todos nós estamos em Brasília há algumas semanas,
distantes da família. Temos vontade de voltar aos nossos
Estados - e o faremos em breve, quando estiverem con
cluído os trabalhos da Assembléia Nacional Constituinte;
para lá iremos com mais assiduidade do que atualmente
e sempre nos valendo de uma categoria de trabalhadores
que conosco já chega a ter certa intimidade na discussão
dos problemas nacionais. Estamos falando daqueles que
trabalham na aviação civil. Na defesa de uma aviação
civil dirigida por técnicos especializados, por profissio
nais que possam a ela se dedicar, se aperfeiçoar, realizar
cursos em nome da segurança dos vôos, em nome da se
gurança de milhões de pessoas que se valem da aviação
sistematicamente como transporte, é que vimos à tribuna.
Na pesquisa que realizamos, com o objetivo de tentar tra
zer argumentos sólidos aos companheiros, verificamos que
até 1941, quando foi criado o Ministério da Aeronáutica, a
aviação esteve vinculada ao Ministério de Obras Públicas.
Naquela época, fazia sentido o controle da aviação civil
pelo Ministério da Aeronáutica, porque existia a aviação
civil, a naval e a mílitar. Estabeleceu-se então todo um
problema administrativo entre a aviação naval e civil,
quando eram precários os meios de controle de tráfego
aereo.

Hoje a situação é diferente. Não há mais por que se
manter sob o controle do Ministério da Aeronáutica a avia
ção civil, e os argumentos são oferecidos pelo próprio
Sindicato Nacional dos Aeroviários. O controle da aviação
civil obriga o Ministério da Aeronáutica a destacar pes
soas para prestarem serviços nas diversas áreas da aviação
civil. Entretanto, a passagem por esses postos de serviços
é sempre em caráter temporário, quando não eventual,
já que é imperativo da carreira militar, para fins de pro
moção, o deslocamento constante. Agora peço aos compa
nheiros muita atenção, porque se trata de uma questão de
segurança de vôa, isto faz com que no DAC e em diversos
setores ligados ao sistema venham ocupando os principais
postos de decisão profissionais militares, que se revezam
às vezes, em períodos extremamente curtos. Dessa forma
por mais bem-intencionados que sejam esses militares na
sua maioria, passam eles pela avição civil sem acumular
bagagem necessária a fim de garantir estabilidade ao setor.
Só o Brasil, a Etiópia, Guíné-Bíssau, Arábia Saudita, Gana
e Angola mantêm a aviacão civil vinculada a militares.
(Palmas) ~

Sr. Presidente, peço aos Srs. Constituintes o voto para
a aviação civil, a fim de que esses profissionais possam
melhorar as condições de segurança de vôo.

E encerrando, como o CINDACTA continua vinculado
ao Ministério da Aeronáutica, qualquer argumentação de
que a defesa do espaço aéreo brasileiro estará ofendida
por essa decisão é falácia, é mera falácia. O CINDACTA,
repito, continuará sob o controle das autoridades da avia
ção militar. Muito obrigado. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pala
vra, para encaminhar, o Constituinte Ottomar Pinto.
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o SR. CONSTITUINTE OTTOMAR PINTO - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, no dia 1.0 de setembro de 1985
decolava de Anchorage, no Alasca, um avião das Linhas
Aéreas Coreanas, um Boeing 747, que levava a bordo 269
passageiros, com destino a Seul. Saiu de Anchorage às 13
horas e voou cinco horas e meia sobre o oceano. Desviou
se da rota sem que o piloto se apercebesse. Enquanto al
guns passageiros dormiam, outros liam, outros jogavam,
todos, enfim, já imaginando o encontro com seus familia
res em Seul, que se afigurava próximo; este avião cinco
horas e meia depois estava no espaço aéreo da Rússia.
Claro que este país tomou as medidas que entendeu neces
sárias. Um caça russo decolou, lançou dois mísseis AIA e
este avião se precipitou ao mar, com 269 passageiros. Pois
bem, havia duas estações de radares militares da Defesa
Aérea Americana no percurso. Não fosse a falta de coor
denação, a dissociação entre a aviação civil e a militar que
existe nos Estados Unidos, isso não teria acontecido. E
olha que os Estados Unidos são ricos e podem manter du
plicidade de meios de comunicação e controle de tráfego
aéreo com eficiência, coisa que o Brasil não pode fazer,
pois não em esses meios disponíveis para dobrar seus
meios de controle de tráfego aéreo, de comunicação etc.

Pois bem, aquele aviso não apareceu nas telas de ra
dar e, se tivesse aparecido, certamente os militares teriam
dito que nada tinham a ver com o problema, porque ha
via a dissociação e até mesmo uma certa rivalidade entre
a aviação civil e a militar naquele país. Se fosse no Brasil,
ao não aparecer o avião na tela de radar da primeira esta
ção, os operadores o chamariam, marcariam sua posição
e mandariam corrigir a sua rota. Mesmo que o piloto não
o fizesse, haveria uma segunda alternativa mais adiante E'
esses 269 passageiros não teriam sido sacrificados.

Um dos argumentos também levantados quando se
discute esse problema é que o Ministério da Aeronáutica
é um órgão híbrido, porque ele tem a Embraer, e ninguém
pode dizer que essa empresa seja militar; tem a Infraero;
tem o CTA, que faz pesquisa, atua no ensino, no desenvol·
vimento da indústria, e tem aviação civil. Até mesmo pelo
princípio de isonomia, transporte aéreo está ligado à Ae
ronáutica e não ao Ministério de Transporte. Vejam bem:
transporte aéreo é um segmento da aviação. Existe uma
aviação agrícola. Será que ela iria ficar vinculada ao Mi
nistério da Agricultura? Existe uma aviação de socorro
aéreo. Ela ficaria ligada ao Ministério da Saúde?

E mais ainda, para encerrar, utilizando a argumenta
ção do eminente Constituinte Miro Teixeira, que afirmava
que, antes de 1941, se justificava até mesmo que houvesse
um departamento de aviação, porque havia aviação mili
tar, naval e civil. Hoje já está havendo aviação do Exérci·
to, aviação naval, existe também a aviação da Força Aérea
Brasileira e a aviação civil.

Srs. Constituintes, quero encerrar dizendo a V. Ex.as
que não se deve mudar um time que está ganhando. O sis
tema aeronáutico brasileiro deu certo. Encaminha contra
a emenda do nobre Constituinte Haroldo Lima (Palmas),
porque não desejo que V. Ex.as, apoiando essa emenda,
venham a morrer preluaturamente num desastre de avião,
nos saturados corredores aéreos das áreas metropolitanas
brasileiras.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES - Sr. Pre
sidente, estou inscrito para encaminhar contra.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Tomei a
decisão, para podermos concluir a pauta, de só falar um
Constituinte a favor e um contra. Gostaria que V. Ex.a
permitisse colocar em votação a emenda seguinte, porque
já houve uma permuta. O Constituinte Ottomar Pinto de
fendeu muito bem o ponto de vista dos Senhores.

Em votação a emenda do Constituinte Jorge Uequed.
na hipótese de o Constituinte Lysâneas Maciel concordar
com a inversão da pauta neste ponto.

Com a palavra o Relator.
O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES - Sr. Pre

sidente, gostaria que V. Ex.a me concedesse apenas dois
minutos.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - É um apelo
que a Presidência faz a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ FERNANDES - Sr. Pre
sidente, preciso dar o testemunho de um civil que viveu,
em determinado momento, como Secretário de Transpor
tes, a experiência dessa situação. No meu Estado, o Ama
zonas, já tivemos oportunidade de conceder o controle re
gional ao meio civil. E o que se observava, por exemplo,
no SATA, órgão que dava cobertura aos Catalinas da anti
ga Panair, é que eles fracassaram, porque dificilmente se
consegue serviço duplo com a mesma eficiência e raciona
lização de um só serviço. Diria então que ê uma verdadei
ra temeridade nós, que não temos dinheiro, que não temos
recursos para esbanjar, pretendermos criar um operador
civil e um militar apenas porque queremos ter a veleidade
de separar brasileiros que vestem fardas de outros que são
civis.

Portanto, peço aos Srs. Constituintes que votem con
tra, porque o que se pretende é um absurdo e estaremos
votando pela sangria do Tesouro Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Muito obri
gado a V. Ex.a

Concedo a palavra ao Constituinte Celso Dourado.
O SR. CONSTITUINTE CELSO DOURADO - Sr. Pre

sidente, este País tem uma extensão continental. Todos es
perávamos que a aviação se desenvolvesse de uma maneira
extraordinária. Mas o que estamos vendo? A aviação nacio
nal já foi a quarta do mundo e hoje é a décima terceira.
Nossas linhas aéreas já atingiram um maior número de
cidades do que hoje. Por que isso? Devido a uma estrutu
ra arcaica, centralizadora, militarizada, que não correspon
de aos anseios da própria população. (Palmas)

Está na hora de democratizar. Esta é a hora de demo
cratização e não há aqui nenhum apelo contrário à contri
buição que os militares podem dar, mas, na realidade, eles
não são preparados para a aviação civil e sim para atíví
dades de outra natureza: preparar o avião para a guerra,
enquanto que a aviação civil tem de se preocupar com o
comércio, com o transporte e com a segurança de passa
geiros.

Então, entendemos que esta é a hora, quando estamos
fazendo uma nova Constituição, de colocar o Brasil ao
lado das grandes nações democráticas e desenvolvidas (Pal
mas) e não ao lado de países que têm uma mentalidade
militarista, que pretendem controlar esse setor importan
tíssimo para um País de extensão continental como o
nosso.

É a nossa palavra. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Com a pa

lavra o Sr. Relator.
O SR. RELATOR (Adolfo Oliveira) - Sr. Presidente, a

Relataria, devidamente orientada pelo ilustre Relator·GeraI,
Bernardo Cabral, entende que não se deve alterar o atual
estado de coisas. O Brasil é um dos países que apresenta
maior indice de segurança aérea do mundo, não temendo
confronto com qualquer das nações mais adiantadas e ricas
do que a nossa. Não existe um Brasil fardado e um Brasil
civil. É um Brasil só, e está funcionando bem, o que é
prova de que o que dá certo neste País deve ser conservado.

Damos parecer contrário à emenda. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - Em votação

a emenda.
(Procede-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Celso
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Dourado, Fernando Lyra, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia,
Maurílio Ferreira Lima, Nelton Friedrich, Paulo Ramos,
Sigmaringa Seixas, Jorge Hage, José Costa, Miro Teixei
ra Nelson Wedekin, Octávio Elísio, Rose de Freitas, Vil
so~ Souza Sandra Cavalcanti, Antônio Carlos Konder
Reis José Maurício Lysâneas Maciel, Plínio Arruda Sam
paio; José Genoíno,' Haroldo L.ima, Robert;<> ~reire e B~~h
Azize. Votaram NÃO os seguíntes oonstttuíntes: Alu~ZlO

Campos, Bernardo Cabral, José Freire, Manoel MOl:eIra,
Milton Reis Nilson Gibson, Raimundo Bezerra, WIlson
Martins, Ch~gas Rodrigues, Daso Coimbra, João Agripino,
José Dutra José Maranhão, Marcos Lima, Mtchel Temer,
Arnaldo P;ieto Carlos Chiarelli, Enoc Vieira, Francisco
Dornelles Gils~n Machado, Inocêncio Oliveira, José Lins,
Luís Edu~rdo, Mário Assad, Ricardo Fiuza, Jofran Frejat,
Jonas Pinheiro, Valmir Campelo, Darcy Pozza, Gerson Pe
res Jarbas Passarinho, José Luiz Maia, Virgílio Távora,
Jo~é Fernandes, Francisco Rossi, Joaquim Bevilacqua,
Ottomar Pinto, Adolfo Oliveira e Sotero Cunha.

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 27 Constituintes; vo
taram NÃO 39 Constituintes. Total: 66 votos. O Destaque
foi prejudicado por falta de quorum qualificado.

Com a votação desta emenda encerrou-se o dia.

IH - SUSPENSÃO DA REUNIÃO

O SR. PRESIDENTE (Aluízio Campos) - A Presidên
cia vai suspender os trabalhos, convocando os senhores
Constituintes para a continuação da presente reumao,
amanhã às 14:30 horas.

Está suspensa a reunião.

EM 18 DE NOVEMBRO DE 1987
Presidência do Sr.: Afonso Arinos, Presidente.

I - REABERTURA DA REUNIÃO
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Havendo

número regimental, declaro reaberta a reunião.

II - EXEPEDIENTE
Ofício do Sr. Líder do PDT:

Ofício n.O 205/87
Brasília, 17 de novembro de 1987

A Sua Excelência o Senhor
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

Nesta
Senhor Presidente:

Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o
Constituinte Adhemar de Barros Filho para substituir o
Constituinte Brandão Monteiro, como membro efetivo da
Comissão de Sistematização, dia 18-11-87.

No 'ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos de
consideração e apreço. - Constituinte Brandão Monteiro,
Líder do PDT.
Ofício n.O 202/87

Brasílíla, 17 de novembro de 1987
A Sua Excelência o Senhor
Constituinte Ulysses Guimarães
DD. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte

Nesta

Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o

Constituinte Amaury Müller para substituir o Constituin-

te Lysâneas Maciel, como membro efetivo da Comissão
de Sistematização, dia 18-11-87.

No ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos da
consideração e apreço. - Constituinte Brandão Monteiro,
Líder do PDT.

IH - COMUNICAÇÕES
Do Sr. Constitulinte Arnaldo Faria de Sá:
O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SÁ 

Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de or
dem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - 'I'em a pala
vra o nobre consütuínte Arnaldo Faria de Sá.

O SR. CONSTITUINTE ARNALDO FARIA DE SÁ 
Sr. Presidente, srs, Constituintes, chegamos ao final do
trabalho da Comissão de Sistematização e, certamente te
remos diversos cumprimentos por tudo que foi realizado,
mas na reuníão de ontem à noite, lamentavelmente, dei
xaram de ser votados dois destaques, embora as Lideran
ças se tenham reunido, à tarde, definindo que a prefe
rência seria totalmente cumprida. O último dos desta
ques dizia respeito à revisão de benefícios dos aposenta
dos. Quem presidia a reunião chegou até a anunciar, an
tes de encerrá-la, que iria ser colocado em votação o des
taque do Constituinte Jorge Uequed. Acabou não sendo
votado. Oertamente todos os aposentados e pensionistas
deste País foram lamentavelmente prejudicados por falta
de habilidade da Mesa da Comissão de Sistematização,
por falta de vontade de decidir, por falta de vontade de
tomar uma posição e algumas pessoas dentro desta Co
missão contribuíram para isto.

Inicialmente subtraiu-se um destaque do Constituin
te Antoniocarlos Mendes Thame por uma jogada de in
teresses de um determinado Partido. Depois a emenda do
Constituinte Jorge Uequed que não era só de S. Ex.a, era
do Constituinte Antoniocarlos Mendes Thame, do Cons
tituinte Paulo Paim, do Constituinte Floriceno Paixão, do
Constituinte Arnaldo Faria de Sá e de todos aqueles que
queriam resgatar, nesta Constituinte, o que sofreram os
aposentados e pensionistas, como, momentos antes, resga
tamos os nossos pracinhas aqui neste plenário.

perdemos tempo. No entanto, por não ter sido pror
rogado o tempo, não se votou a questão dos aposentados.
Isto é falta de sensibilidade, isto é falta de tato, isto é
falta de vontade, isto é falta de querer decidir. E certa
mente, na minha opinião, este detalhe maeula e mancha
todas as decisões da Comissão de Sistematização.

Desculpe o desabafo, Sr. Presidente, mas tinha que ser
registrado.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOÍNO - Sr. Pre
sidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Em resposta
ao nobre Constituinte, que não suscitou uma questão de
ordem mas, sim, uma narrativa de acontecimentos e um
protesto, a Mesa decide que este protesto será levado,
naturalmente, aos Anais, mas a Mesa não se responsabi
liza pela justiça, pela oportunidade das manifestações aqui
levantadas por V. Ex.a e nem o Presidente se solidariza
com elas, porque envolvem fatos que não presenciei, não
se passaram às minhas vistas e envolvem nomes que mui
to respeito como, aliás, respeito o de V. Ex.a Portanto,
não é sem razão que a Presidência acentua que acolherá
o protesto de V. Ex.a como prova de que cumprimos o
Regimento e os dados consecutivos da praxe parlamentar,
mas que isto não representa assentimento e nem concor
dância da Mesa com as declarações de V. Ex.a

Tem a palavra o nobre Constituinte José Genoíno,
pela ordem.
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o SR. CONSTITUINTE JOSÉ GENOíNO - Sr. Pre
sidente, é sobre a questão da votação da redação final
das Disposições Transitórias. Ontem, votamos a Emenda
n.O 33028. A emenda teve a seguinte votação: votaram a
favor, 58 Srs. Constituintes e contra, 29 Srs. Constituintes.
Houve uma abstenção. É a emenda do nobre Constituinte
Hermes Zaneti, que substitui o art. 29 do Substitutivo do
Relator. Lendo a redação final, vejo que o art. 29 do
Substitutivo do Relator não foi substituído. Ele consta
como art. 18 na redação final que aprovamos ontem. E
a emenda do nobre Constituinte Hermes Zaneti, que era
uma emenda substitutíva, está colocada na redação final.
Portanto, ela repete a matéria na redação final, no art. 42.
Esta emenda deveria ser substitutiva e deveria estar no
art. 18 da redação final. No entanto, ela está no art. 42.
O art. 18 está repetindo o Substitutivo n.o 2. Este é o
esclarecimento que formulo a V. Ex.a para que a Relatoria
resolva este problema.

Isto, certamente, foi fruto do cansaço, porque os
trabalhos de ontem foram muito cansativos. Mas, há dois
artigos sobre um mesmo assunto e a emenda que estava
classificada como substitutiva, na verdade, está aqui como
uma emenda aditiva, no art. 42.

Iremos votar a redação final e levo esta questão à
Presidência da Oomíasão de Sistematização.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pa

lavra o nobre Constituinte e Relator Antônio Carlos Kon
der Reis, que foi o Relator na ocasião.

O SR. RELATOR (Antônio Carlos Konder Reis) - Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Constituintes, quero de pronto
acolher a observação do nobre Constituinte José Genoíno.
Montamos a redação final no ato das discussões consti
tucionais gerais e transitórias, que é outra proposta, que
o Sr. Relator-Geral houve por bem de acolher - Ato
Constitucional das Disposições Gerais e Transitórias que
montamos através do computador.

A cada emenda que era aprovada, neste Plenário,
fazia-se a digitação diretamente ao Prodasen. A reunião
terminou às 24 horas. De acordo com as determinações
do Sr. Relator-Geral e dos demais Relatores, desloquei-me
para o Prodasen e lá permaneci, naquele departamento do
Senado da República, até às três horas da madrugada,
quando concluímos o trabalho. Mas houve esse equívoco,
como pode ter acontecido outros. Por isto, trouxe aqui
todos os rascunhos.

Foi respeitada a decisão do Plenário da Comissão de
Sistematização. Foi incluída a emenda do nobre Consti
tuinte Hermes Zaneti, mas, por um erro, não foi excluído
o texto que constava no projeto, permanecendo o art. 18.

Sr. Presidente, Sr. Relator, proponho que a emenda
de redação do nobre Constituinte José Genoíno seja aco
lhida e que se faça imediatamente a correção.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS MENDES
THAME - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Peço licença
ao nobre Constituinte.

IV - ORDEM DO DIA

VOTAÇAO DO PROJETO DE ,cONSTITUIÇAO
TíTULO IX (fim)

Redação final do Título IX do Substitutivo
n,o 2 ao Projeto de Constituição do Sr. Bernardo
Cabral. (535.a votação)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vou colocar
em votação a Redação Final, porque tivemos a experiên-

cia ontem, anteontem e em dias anteriores de que a su
cessão de questões de ordem impedem o andamento da
matéria.

Então, vou colocar imediatamente em votação a ma
téria. Depois darei a palavra pela ordem a V. Ex.a

Com a retificação feita, ponho em votação a redação
final do substitutivo da Comissão de Sistematização, para
o Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitó
rias.

Vamos fazer a votação por chamada, por sugestão da
assessoria técnica.

O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA - Sr. Pre
sidente, peço a palavra.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - É sobre erro
da matéria em votação?

O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA - É sim.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala

vra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE SOTERO CUNHA - Sr. Pre
sidente, no art. 20, inciso lI, saiu publicada a palavra
"aposentadoria", quando o correto é "pensão". Eu pediria
ao Sr. Relator a fineza de fazer a correção.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - V. Ex.a será
atendido.

Se não há nenhuma outra reclamação que diga res
peito à letra do texto, vamos passar à votação.

(Proceàe-se à votação)

Votaram SIM os seguintes Senhores Constituintes:
Abigail Feitosa, Ademir Andrade, Almir Gabriel, Aluizio
Campos, Artur da Távola, Bernardo Cabral, Carlos Mos
coni, Celso Dourado, Egídio Ferreira Lima, Fernando
Henrique Cardoso, Francisco Pinto, Haroldo Sabóia, João
Calmon, Mário Lima, Milton Reis, Nelson Carneiro, Nelson
Jobim, Nelton Friedrich, Nilson Gibson, Paulo Ramos,
Raimundo Bezerra, Severo Gomes, Sigmaringa Seixas, Vir
gíldásío de Senna, Antonio Mariz, Chagas Rodrigues, Mário
Covas, Jorge Hage, Miro Teíxeira, Rose de Freitas, Vilson
Souza, Afonso Arinos, Alceni Guerra, Anitocarlos Mendes
Thame, Francisco Benjamim, Inocêncio Oliveira, José
Lins, Sandra Cavalcanti, Simão Sessim, Furtado Leite,
Anníbal Barcellos. José Tinoco, Antônio Carlos Konder
Reis, Gerson Peres, Jarbas Passarinho, Virgílio Távora,
Adhemar de Barros Filho, José Maurício, Amaury Müller,
Joaquim Bevilácqua, Luiz Inácio Lula da Silva, Plínio
Arruda Sampaio, Adolfo Oliveira, Siqueira Campos, Ha
roldo Lima, Fernando Santana, Jamil Haddad. ABSTEN
çÃO dos Senhores Constituintes: Carlos Sant"Anna, Eraldo
Tinoco, Adylson Motta.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr. Pre
sidente, antes de passar a V. Ex.a o resultado, quero lem
brar ao Plenário da Comissão que realizamos 535 chama
das de votação. Quero, humildemente. pedir desculpas aos
colegas por eventual falha no exercício desta missão, que
é muito espinhosa. mas que a exerci com muita honra
e muito prazer para mim. (Palmas)

Chega a tempo sempre o querido e eminente colega
Fernando Santana e vota SIM.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - A Mesa vai
proclamar o resultado: votaram SIM 58 Constituintes;
abstiveram-se de votar 3 Constituintes. Total: 61 votos.
A Redação Final do Título IX foi aprovada.

Parabéns à Comissão de Sistematização. (Palmas)

Antes de conceder a palavra ao nobr-e Relator Bernar
do Cabral, desejo informar ao plenário que esta Presí-



Janeiro de 1988 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Quarta·feira 27 2387

(.) 1 SubsUtutlvo do Rel.l.tar tTltulo m e 1 Redaçao Fmal (Prt'J.mt:lUlo Tl.tulos I e m

dêncía por intermédio da Secretaria da Comissão, está
distrib~1Índo um quadro demonstrativo, contendo dados
alusivos aos trabalhos de votação do Projeto de Consti
tuição, compreendendo o período de vinte e quatro de
setembro até a presente data, quando estamos encerran
do esta etapa de apreciação da matéria constítucíonal,

~
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PreCerénclll.

Tem a palavra o nobre Relator.
O SR. RELATOR (Bernardo Cabral) - Sr. Presiden

te Eminentes Srs. Constituintes, chegam ao fim, nesta
fàse os ingentes trabalhos da Comissão de Sistematização.
Ao ~abo de muitos meses de árduo esforço, intelectual,
físico, mental e moral, concluímos a tarefa, com o pen
samento sempre voltado para o Interesse nacional e a fe
licidade dos brasileiros. Durante esse longo período, emi
nentes Constituintes, não desfrutamos das folgas dos sá
bados e domingos, dos Iazeres das noites despreocupadas,
do d-escontraimento da convivência alegre com nossos ami
gos e familiares.

O trabalho, só o trabalho dedicado, foi a nossa pala
vra de ordem. Por isso mesmo, não foram poucos os que
se viram, ao longo do percurso, gravemente atingidos em
sua saúde, dentre os quais, como figura principal, sobres
sai o nosso Presidente Ulysses Guimarães. E permita Deus
não se amplie, mais adiante, o número daqueles que à
beira desse se encontram.

Meditando sobre isso, e debruçando-me sobre o Subs
titutivo que agora ultrapassamos, é que me veio à mente
ser impróprio que, ao fim de tanto esforço profícuo, este
Relator não fizesse breve alocução, a um tempo de agra
decimento e de registro histórico.

Sr. Presidente, Srs. Constituintes: como anunciaram
em minha introdução ao 2.0 Substitutivo, não tínhamos,
nem poderíamos validamente sustentar. a pretensão da

perfeição. Uma Constituição só se sustenta se amada pelo
povo. .. e ela só é amada pelo povo quando corresponde
a seus anseios e retrata sua fisionomia. O brasileiro é um
ser naturalmente generoso. Mas, humano que é, também
é um ser que alia às notáveis qualidades, indiscutíveis
defeitos.

A Constituição, que a esse povo se dirige, não pode,
pois, ser um modelo alienado de perfeição. Por certo que
à técnica jurídica e à expectativa legislativa competem
expurgar as máculas indesejáveis e ostensivas. Mas, ací
ma de tudo isso, a Lei Magna de um povo há de ser o
reflexo desse povo.

A análise final do Substitutivo que todos nós vimos
de concluir revela, para felicidade desta Casa, que os
pressupostos teóricos, acima expostos, na prática foram
atingidos. Produzimos um trabalho digno do Brasil e dos
brasileiros, e adequado aos desafios da história e do pro
gresso.

Cedo ou tarde, a atoarda dos que o criticam, porque
não o leram, ou o leram de má-fé, há de cessar. Não nos
impressionemos, portanto, com os tambores que os imper
meáveis a{) progresso fazem rufar ruidosamente. Querem
a eles dar pronta resposta? Para tanto não há necessi
dade, sequer, de ler o Substitutivo em sua íntegra. Bas
tará pinçar, aqui e acolá, alguns pontos para se confir
mar que o texto fundamental, ora proposto, constitui a
mais avançada das reformulações constitucionais já in
tentadas neste País. Por isso, o esquecimento será o des
tino seguro que espera pelas aleivosias malícíosamente
fabricadas e difundidas contra esta Comissão.

Consulte-se, por exemplo, todo o Título II, seja nos
díreítos individuais e coletivos, sej a nos direitos sociais.
Séculos de distância separam nosso Substitutivo, aqui, de
todas as Constituições que o Brasil já conheceu. Se sair
mos da história do Direito em direção ao Direito Com
parado, com orgulho poderemos afirmar que a futura Car
ta brasileira dos direitos fundamentais nada fica a dever
à de qualquer outro país. Estamos certos de que o nobre
Plenário da Assembléia Nacional Constituinte saberá res
guardar conquistas tão magníficas, que irão resgatar os
brasileiros do estatuto de desproteção constitucional ain
da vigente.

É incorreto dizer que os progressos, agora brevemen
te enunciados, se fizeram às custas do sacrifício da livre
iniciativa, tão fortemente enraizada na tradição brasilei
ra. Bem antes, o art. 199 do Substitutivo, por exemplo,
taxativamente afirma o primado da livre iniciativa, ne
cessariamente atando-a, como faz a Constituição vigente,
como fazem as Constituições modernas do mundo intei
ro, com a finalidade da consecução da justiça social e,
doutra parte, definindo com maior clareza os princípios
dessa nobre meta. E mais: o art. 202, ao traçar as balizas
da intervenção do Estado no domínio econômico, agiu com
rigor extraordinariamente mais 'Profundo do que o traça
do no art. 170, da atual Constituição. Basta que se colo
que em relevo que só se admitirá tal intervenção se assim
a recomendarem imperativos da segurança naeíonal ou
relevantes interesses coletivos, uns e outros definidos em
lei.

Onde e como, pois, justificar a cantilena de certas en
tidades e personagens notórios, de ser nosso Substitutivo
adverso ao capital nacional ou estrangeiro? O que exigi
remos, sim, é que o empresariado assuma seu real papel,
de partícipe de um contexto social, aliado ao trabalhador,
responsável pela maior amplitude dos seus direitos, tudo
com vistas à criação de um Brasil mais rico e mais feliz,
onde todos possam partilhar dos frutos dos investimentos.

Leia-se, também, desapaixonadamente, o Título VIII,
alusivo à Ordem Social. Quando, em nossa história cons
titucional, a saúde, a seguridade social, a pr-evidência so
cial e a assistência social, obtiveram uma dignificação
tão clara e ampla? Quando, em verdade, nossas Consti-

VOTAÇAO DOS DETAQT;ES
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tuíções se inclinaram, com aplicação, para esses temas
fundamentais?

Doutra parte, a ConstItuinte sabiamente percebeu que
não se funda um efetivo Estado de Direito sem um Poder
Judiciário forte. Os Juízes são os guardiães da lei. E esta
é a pedra-de-toque da paz social. Seria impossível, por
isso, que nosso Substitutivo não tomasse, a respeito, uma
posição sólida e avançada. Tais considerações são a fonte
geradora da autonomia e da independência, que o Subs
titutivo assegurou ao poder Judiciário. Estamos certos de
que, sob o pálio da futura Constituição, o que hoje é um
sonho, amanhã será realidade: não haverá lesão ou amea
ça a direitos, de quem quer que seja, que não obtenha
plena e pronta tutela judicial.

Srs. Constituintes: destaquei apenas alguns pontos,
do nosso Substitutivo, capazes de asseverar o caráter pro
gressista do trabalho que por ora encerramos. E capazes,
também, de nos permitir encarar com orgulho e consciên
cia tranqüila o julgamento da História. Restará, agora,
ao soberano Plenário, em seu descortino, dar à nossa Lei
Magna sua feição final. Mas o julgamento plenário de
nossos pares pode ser, por todos nós, enfrentado com
tranqüilidade. Não só lutamos o bom combate, mas o tra
vamos com destemor, dedicação, espírito público e patrio
tismo.

Permitam-me, ao finalizar, falar na primeira pessoa
do singular. Este Relator compartilhou, com V. Ex.as, to
das as agruras e esforços sofridos. É claro, recebi também
agravos especírícos e individuais. Mas, como V. Ex.as, a
todos os julgamentos e injustiças enfrentei com a cons
ciência do dever cumprido, do trabalho sem limites, dos
sacrifícios sem medida. Como isso me foi possível, por
vezes me interrogo. Mas a resposta não é difícil: não hou
ve um momento em que não tivesse a ajuda e a com
preensão desde a Presidência da Constituinte que neste
instante saúdo na pessoa do Senador Mauro Benevides,
Presidente em exercício, até o Presidente e Vice-Presiden
tes da Comissão de Sistematização, até os mais retraídos
auxiliares do corpo funcional da Casa. Não houve um
Constituinte de quem não tivesse haurido experiência ou
conhecímento, ainda quando divergíssemos.

Os ilustríssimos colegas que presidiram os trabalhos
da Mesa a partir de S. Ex.a , o nobre Senador Afonso Ari
nos, Professor de todos nós, incansáveis, alertas, pacien
tes mas enérgicos, quando necessário, foram fundamen
tais para o êxito da missão.

Os Assessores, a quem confiei certas tarefas especí
ficas, e que tão recatadamente as desempenharam, Igual
mente merecem menção. E sem meus Relatores AdJunt,9s
e Auxiliares teria sido inviável percorrer toda a extensao
do nosso Substitutivo, sustentando-o quando necessárl;o
e acolhendo as emendas quando representavam aperteí
çoamento efetivo.

A cada um e a todos deixo aqui agradecimentos que
não são mera formalidade, mas que traduzem um senti
mento de gratidão que comigo levarei até o fim dos meus
dias.

Este é um instante de extrema sígnírícação para este
Relator. Um mínimo de 95% do Substitutivo foi acolhido
por V. Ex.as, o que por si só j~ seria um ga;Iardão. Porém,
há mais: minha vida, na Pohtlca e no DIreito, fOl uma
constante luta pela afirmação da liberdade, da justiça,
do progresso, do patriotismo.

Jamais pequei pela incoerência. A firmeza desses
compromissos me custou um mandato popular e dez anos
de privação de díreítos políticos. Voltar a esta Casa e re
latar uma futura Constituição era um sonho que so ,a
excessiva generosidade de Deus e a confiança de V. Ex.as

podem explicar.
A Ele e a V. Ex.as meu humilde e comovido agrade

cimento. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Vou dar a
palavra aos oradores que aqui se inscreveram por ordem
cronológica.

Tem a palavra o Constituinte Antoniocarlos Mendes
Thame.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS MENDES
THAME - Sr. Presidente, Srs. Constituintes, o Consti
tuinte Arnaldo Faria de Sá, ao aqui manifestar a sua
estranheza e sua revolta pelo fato de ontem não ter sido
votada a emenda sobre os aposentados, manifestação com
a qual me solidarizo in totum, citou meu nome e denun
ciou aqui uma manobra para retirada da emenda da qual
eu era subscritor.

Ontem, mesmo estimulado por diversos companheiros
para ir à tribuna explicar o que acontecera, recusei-me fa
zê-lo para que o componente e o fator emoção não turvasse
as palavras, obumbrando o pensamento e dificultando uma
análise crítica clara do que ontem aconteceu.

Desde a manhã de ontem diversos Constituintes, de
diversos partidos, estiveram tecendo um acordo que encon
trasse uma emenda que satisfizesse aos anseios legítimos
de onze milhões de aposentados, de milhões de pessoas
que só têm como único capital, para sua sobrevivência,
seus próprios braços, sua inteligência ou sua mente; que
depois de 30 ou 35 anos, têm desgastada sua força física
e encontram na aposentadoria o seu único investimento
seguro, para sobreviverem com dignidade os últimos anos
de sua vida.

Depois de difíceis tratativas, a minha emenda de
n.O 1P09142-0 deixou de ser a minha emenda e passou a
ser a emenda de n.? ES-27251-9 do Constituinte Jorge
Uequed em co-autoria dos ConstItuintes Arnaldo Faria
de Sá, Floriceno Paixão, Sandra Cavalcanti, Ricardo Izar
e Paulo Paim. Era o acordo, era a melhor redação aceita,
ínclusíve pelos setores que enxergavam dificuldades para
a Previdência ...

(O Presidente faz soar a campainha)
O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS MENDES

TRAME - É a primeira vez que ouço hoje a campainha:
todo mundo falou sem limitação de tempo.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Não é o fato
de falar, é o tempo que está se gastando na Tribuna.

O SR. CONSTITUINTE ANTONIOCARLOS MENDES
TRAME - Pois não. Vou terminar, Sr. Presidente.

Esse acordo transformou-se numa emenda que não
era mais uma emenda de minha autoria; era uma emenda
de todos para resolver de uma forma consistente e acei
tável pela Previdência a situação dos aposentados. O
Vice-Líder Inocêncio Oliveira colocou-se no rol das 18, 19
emendas que seriam votadas. Isso foi distribuído a todos,
e a nossa surpresa, alguns minutos depois, foi saber que
ela havia sido riscada.

Fui perguntar ao meu Vice-Líder em exercícío, e S. Ex.a
explicou-me que o Líder do nosso Partido, ao tomar
conhecimento de que a emenda era de minha autoria, ris
cou-a ao dizer que eu não merecia a sua confiança. Srs.
Constituintes, votei nos quatro anos de mandato; (Palmas)
votei por acreditar que era o melhor para o meu País;
votei em perfeita consonância com o Presidente do meu
Partido, a quem procurei e tive a sua anuência, a sua
aquiescência, a sua concordância e o seu estímulo para
que votasse nos quatro anos.

Não me considero traidor. Votei de acordo com a
Presidência do meu Partido. Em nenhum momento ante
rior afirmei que votaria diferente. Simplesmente me esquí
vei e argumentei que aceitava os argumentos dos demais,
que todos os argumentos eram válidos, que, como parla
mentarista o mandato é irrelevante - realmente o e 
mas fIquei surpreendido e não vim ontem à tribuna para
que pudesse fazer essa análise de uma forma isenta. La-
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mento que ontem essa emenda, que iria beneficiar onze
milhões de brasileiros, fosse substituída por uma emenda
do nobre e ilustre Constituinte Roberto Campos, uma
emenda honesta também, legítima, que defendia os inte
resses de vinte multlnaeíonaís que operam no País e con
tribuem para o engrandecimento desta Nação, mas uma
emenda de caráter restrito e que, evidentemente, foi derro
tada. Perdeu-se a oportunidade de se votar uma emenda,
já no acordo orquestrado com todos os Partidos, para
beneficiar onze milhões de brasileiros. Não tenho nenhum
cargo no Governo, não tenho como receber, pessoalmente,
nenhuma represália.

A Folha de S. Paulo diz que há cinco Deputados que
serão os primeiros a receber a retaliação, se vier em cima
de algum cargo tem que ser o meu, mas como não entendo
que este Governo pretenda cassar nenrum mandato,
estou imune a esse tipo de vingança. Só lamento que essa
atitude pessoal do nobre Líder do meu Partido tenha aca
bado caindo com a ira, que tenho certeza não é a ira do
Palácio do Planalto, é uma atitude imediata, uma atitude
que devemos esquecer, mas acabou caindo em cima de
onze milhões de aposentados.

Sr. Presidente, era o que eu desejava dizer. Muito
obrigado. (Muito bem! Palmas)

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Pela
ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte, pela ordem.

O SR. CONSTITUINTE JOSÉ LOURENÇO - Sr. Pre
sidente, as tarefas de Líder são, de fato, profundamente
ingratas. As vezes, temos que fazer opções entre diversos
destaques e emendas.

Sou acusado aqui de ter discriminado um colega. Não
o fiz e não o faria jamais. O que fiz foi optar entre diver
sas centenas de emendas existentes no meu Partido, e,
dentre estas, não foi escolhida, sem conhecimento meu
do seu teor, a do nobre representante de São Paulo, Cons
tituinte Antoniocarlos Mendes Thame.

Considero-me, Sr. Presidente, acima deste tipo de com
portamento pessoal. Isto não conduz a nada. O que aqui
me traz neste momento é que não sou homem de agir pelas
costas; não apunhalo ninguém. Quando pedi a substitui
ção de dez membros desta Comissão, como Líder que sou
do meu Partido e como assegura o Regimento Interno,
eu o fiz anunciando no microfone desta Casa.

Não iria, de maneira alguma, impedir que o Consti
tuinte Antoniocarlos Mendes Thame apresentasse a sua
emenda. S. Ex.a poderia ter me procurado para dizer que
sua emenda era fundamental e do maior interesse. Mas
S. Ex.a não me procurou em nenhum momento, mas veio
aqui, agora, numa atitude que não está à altura de sua
personalidade, do seu caráter, do seu valor intelectual.
Uma atitude que o nivela a pessoas que não têm a sua
estatura. Veio aqui agora, ao fim dos trabalhos que todos
nós aplaudimos, acusar quem tanto fez para que esta
festa acabasse desta maneira.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Sr. Pre

sidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala

vra o Sr. Constituinte Nilson Gibson.
O SR. CONSTITUINTE NILSON GIBSON - Sr. Pre

sidente, Srs. Constituintes, inicialmente presto as minhas
homenagens ao Presidente da Assembléia Nacional Consti
tuinte, o nobre e ilustre eminente Constituinte Ulysses Gui
marães (Palmas) que, com equilíbrio, habilidade de arqui
teto político soube presidir os trabalhos da Assembléia
Nacional Constituinte. Poderíamos até registrar muitas ve
zes com uma certa imposição, pretendendo até impor ser
um ditador nas modificações regimentais. Todavia, era o

seu desejo, era o seu empenho, como ainda o é, concluir
os trabalhos de uma nova Carta política que vamos ter
no País.

Hoje, Ulysses Guimarães, ausente fisicamente, todavia
está aqui nos corações dos 559 Constituintes. A sua home
nagem presto dizendo que S. Ex.a é o monumento da polí·
tica nacional.

Sr. Presidente, nobres Sras. e Srs. Constituintes, gosta
ria também de registrar que S. Ex.a está muito bem repre
sentado na pessoa do seu substituto legal o Senador Mauro
Benevides.

A Assembléia Nacional Constituinte teve a sorte e o
privilégio de ter como Relator o nobre Constituinte, Advo
gado e Professor Bernardo Cabral. Homem formado na
histórica Faculdade de Direito de Manaus em 1954, Depu
tado Estadual pelo PTB, Deputado Federal de 67 a 69, oca
sião em que foi cassado. Exerceu as funções de vice-Líder
do ex-MDB; Presidente da Comissão de Constituição e Jus
tiça, a mais importante Comissão que temos dentro do
Congresso Nacional; Chefe da Casa Civil e Procurador Ju
rídico do Estado do Amazonas. Exerceu as funções de Se
cretário-Geral da OAB.

Culto, Constituinte da melhor envergadura, inteligente,
um dos homens mais preparados da Assembléia Nacional
Constituinte, sem desmerecer os demais membros desta
alta Corte. Infelizmente, S. Ex.a foi acusado, vilipendiado
e, hoje, este modesto e humilde parlamentar de Pernambu
co, lá de Belo Jardim, da região do agreste pernambucano,
presta a Bernardo Cabral com a maior honra, a mais irres
trita solidariedade. Tenho certeza de que o meu município
vai jogar rosas, quando eu lá chegar e disser que Bernardo
Cabral é, realmente, uma das maiores culturas jurídicas do
País, homem equilibrado, hábil e inteligente. Acredito que
o Amazonas fará justiça a V. Ex.a

Mas, ao sair desta tribuna, Sr. Presidente, eu não po
deria deixar, também, de registrar a figura do Líder do
Partido a que tenho a honra de fazer parte. Posso até, em
algumas oportunidades, ter divergido de S. Ex.a Refiro-me
ao Senador Mário Covas. (Palmas) Quero, também, esten
der as minhas homenagens ao Líder do Governo José Sar
ney, a quem sou ligado e por quem tenho admiração ao Sr
Constituinte Carlos Sant'Anna; a V. Ex.a, também, Sr. Cons
tituinte José Lourenço, que teve como seu auxiliar o ilustra
Constituinte pernambucano, de tanta envergadura, Inocên
cio Oliveira.

A V. Ex.a, Sr. Constituinte Virgilio Távora, outro Líder,
outro homem inconteste na nossa luta na Comissão de Siso
tematização.

A V. Ex.a, ex-Governador de Santa Catarina, Sr. Cons
tituinte Antônio Carlos Konder Reis, também, Relator da
anterior Constituinte.

Aos Srs. Constituintes Adolfo Oliveira e a Gastone
Righi, o grande Lider do Partido Trabalhista, os meus oum
prímentos, Ao nobre Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva,
os meus cumprimentos pela sua envergadura, pelo seu tra
balho e pela sua luta em defesa dos trabalhadores.

A V. Ex.a Sr. Constituinte Brandão Monteiro, os meus
modestos reconhecimentos pela luta que nos uniu neste
Plenário, no dia-a-dia.

Deixei, Sr. Presidente, para falar no seu nome por
último. Ainda quando ingressava na Faculdade de Direito
da Universidade de Pernambuco, já conhecia e admirava
o nome de V. Ex.a Nunca pensei nem tive a expectativa de
ver V. Ex.a presidindo uma Comissão da qual eu iria fazer
parte. Mesmo quando V. Ex.a transgredia ° Regimento da
Comissão de pistematização, sentia-me dominado por uma
grande emoçao. Jy.J:u~as vezes aqui não se compreendeu,
muitas vezes aqui nao se entendeu a decisão de V. Ex.a,
mas pode ficar certo de que engrandeceu a Assembléia
Nacional Constituinte.

A Aluízi? qampos que, com tanto vigor, com tanta luta,
soube substlt~llr V. Ex.a Ao eminente homem público, Se
nador por Sao Paulo, Fernando Henrique Cardoso, com
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aquela modéstia, e simpatia, também desejo fazer meu
registro.

Finalmente, ao homem que, quando iniciava minha vi
da advocatícia lá na cidade do Cabo, em Pernambuco, eída
de para a qual estou tentando a duplicação de sua estrada,
conheci como Ministro de Estado, Ministro da Previdência
e do Trabalho ao mesmo tempo.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha)
Vou concluir, Sr. Presidente, mas não posso deixar

de registrar esse fato.
Aquele homem que, chegava à cidade do Cabo em

Pernambuco na época em que fazíamos a primeira greve
do tempo da Revolução de 1964 - eu, Dom Helder Câma
ra, Padre Melo e o Presidente do Sindicato dos Trabalha
dores Rurais, João Luiz - Sr. Presidente, o ex-Ministro
Jarbas Gonçalves Passarinho, e reivindicávamos a previ
dência para o homem do campo. Jarbas Passarinho disse
para mim: "Pode continuar a greve, porque um Ministro
de Estado está aqui para segurar". Era uma greve em de
corrência do poder econômico, que tentava nos prejudicar.

É esta a homenagem, Sr. Presidente, que desejo pres
tar a todos esses nomes que aqui enumerei.

Desculpem-me e muito obrigado pela paciência. (Pal
mas)

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obri
gado ao nobre orador.

Tem a palavra o Sr. Constituinte Paulo Ramos.
O SR. CONSTITUINTE PAULO RAMOS - Sr. Presi

dente, Sras. e Srs. Constituintes, não era o meu propósito
diminuir o brilho da reunião de encerramento dos traba
lhos da Comissão de Sistematização. Entretanto, não pos
so deixar de persistir com O objetivo até de preservar a
soberania da Assembléia Nacional Constituinte.

Conforme todos os membros da própria Assembléia
Nacional Constituinte têm conhecimento, a Comissão de
Sistematização aprovou o Projeto de Decisão n.o 4, que
proíbe a conversão da dívida externa, no todo ou em parte,
em capital de risco no território nacional sob qualquer fór
mula.

Ontem, ao tomar conhecimento de que o Conselho
Monetário Nacional se reuniria para aprovar normas rela
tivas à conversão, elaboradas pelo Banco Cantral, um gru
po de Constituintes compareceu ao Ministério da Fazenda,
momentos antes da referenciada reunião, e foi recebido
pelo Exmo Sr. Luiz Carlos Bresser Pereira, Ministro da
Fazenda, para dar-lhe ciência, de viva voz, de que a si
tuação relativa à conversão da dívida externa estava pen
dente de decisão do Plenário da Assembléia Nacional
Constituinte. O grupo solicitou a S. Ex.a que não aprecias
se o projeto elaborado pelo Banco Central, até que a
Assembléia Nacional Constituinte decidisse sobre o me
lhor encaminhamento. Fomos, entretanto, surpreendidos
com um comportamento da parte do Sr. Ministro da Fa
zenda, que nem posso adjetivar. Primeiro, S. Ex.a disse
não ter conhecimento de que a Assembléia Nacional Cons
tituinte, através da Comsisão de Sistematização, teria
aprovado um projeto de decísâo. O comportamento de
S. Ex.a o Sr. Ministro estranhou-me, na medida em que
tíva a oportunidade de, na residência do E..xmo. Sr. Se
nador Fernando Henrique Cardoso, conversar com S. Ex.a
a respeito do problema. Tive a oportunidade, também, de
remeter por escrito uma cópia do Projeto de Decisão apro
vado, para conhecimento do Ministro da Fazenda. Mas
S. Ex.a o Ministro Se excedeu no seu cinismo, chegando
ao ponto de dizer que não tinha conhecimento de que a
Convenção Nacional do PMDB havia decidido que as nor
mas de conversão deveriam ser fixadas pelo Congresso
Nacional. Infelizmente, compõem o Conselho Monetário
Naeíonal vários outros ministros, que são também dos
quadros do PMDB. Faço este comunicado à Casa, porque
espero que a soberania da Assembléia Nacional Constituin
te não seja maculada e que o desprezo com que um Mi-

nístérío trata o Poder Legislativo, o Poder Constituinte
seja superado no futuro, porque certamente a Assembléiá
Nacional Constituinte há de implantar o parlamentaris
mo no Brasil. E tenho a certeza de que este Governo este
Poder Executivo, que não tem o mínimo apreço 810 'con
gr~ss..0 Nacional, certamente, também, no ano de 1988, com
eleições diretas para Presidente da República estará
substituído. '

Quero encaminhar V. Ex.a para fazer parte desta
questão de ordem, porque espero que o Presidente da Co
missão de Sistematização tome alguma providência e en
caminhe pelo menos, esta relação com o nome dos mem
bros do Conselho Monetário Nacional ao Presidente do
PMDB, ao Presidente da Assembléia N~cional Constituin
te, para que da relação sejam retirados os nomes daque
les que compõem os quadros do PMDB, partido do qual
brevemente est.arei distante, porque hoje acredito que nã~
repr~senta mais os compromissos que assumi em praça
pública, para que as providências ross·em tomadas.

Fica o meu protesto, ao mesmo tempo em que mani
festo a V. Ex.a as minhas deferências e a todos os mem
bros ,9-a Comissão de Sistematização, as minhas congra
tulações pela honra de ter participado dos trabalhos des
ta Comissão. Muito obrigado.

Documento a que se refere o Constituinte Paulo Ra
mos em seu discurso:

MEMBROS DO CONSELHO MONETARIO NACIONAL
17 Conselheiros natos
Ministro da Fazenda - Luiz Carlos Bresser G. Pereira'

Ministro-Chefe da Seplan - Aníbal Teixeira de Souza:
Ministro da Agricultura - Irís Rezende Machado' Minis~
tro do Interior - João Alves Filho; Ministro da I~dústria
e do Comércio - José Hugo Castelo Branco' Ministro da
Habitação, Urbanização e Meio Ambiente ~ Luiz Hum
berto Prisco Viana; Ministro do Trabalho - Almir Paz
zianotto Pinto; Presidente do Bacen - Dr. Fernando Mil
liet de Oliveira; Presidente do Banco do Brasil - Dr.
Camillo Calazans de Magalhães; Presidente da Caixa
Econômica Federal - Dr. Maurício Viotti de Barros' Pre
sidente do BNDES - Dr. Márcio João de Andrade Fortes'
Presidente do IRG - Dr. Ronaldo do Valle Simões' Pre~
sidente da CUM - Dr, Luís Octávio C. da Motta Veiga;
Diretor da Cacex - Dr. Namir Salek; Presidente do BNB
- Dr, José Pereira e Silva - Presidente do BASA - Dr.
Luiz Estanislau Pinheiro Lobão; Representante das Clas
ses Trabalhadoras - Dr. José Calixto Ramos' (mandato
até 6-5-89) (1). '
10. Conselheiros nomeados (1)

Dr. Abílio dos Santos Diniz (vencimento do mandato:
8-4-89); Dr. Antonio José D. de Oliveira Santos (venci
mento do mandato: 22-9-89); Dr. Antonio Machado Gui
marães (vencimento do mandato: 22-9-89)' Dr. Elmo de
Araújo Camões (vencimento do mandato' 22-9-89); Dr.
João Pereira dos Santos (vencimento do mandato:
22-9-89); Dr. Octávio Gouvêa de Bulhões (vencimento do
mandato: 20-7-89); Dr. Pedro Conde (vencimento do man
dato: 22-9-89); Dr, Roberto Konder Bornhausen (venci
mento do mandato: 22-9-89); Dr, Sérgio Franklin Quin
tella (vencímento do mandato: 6-4-89).

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr.
Presldente, peço a palavra, pela ordem!

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE NELSON CARNEIRO - Sr
Presidente, neste momento em que se encerram os tra~
balhos da Comissão de Sistematização eu desejaria dei
xar consignado aqui que durante esses longos e penosos
dias em que aqui debatemos diversos assuntos, prevale
ceu o bom senso.
(1) Data do vencimento do mandato contada a partir do dia de

publlcação no DOU do ato de nomeação do Conselheiro.
* POS1Ç!iO em 27-10-87
* Consnato CMN (Dlsket 7)
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GDstaria de saudar, na pessoa de V. Ex.a e do nobre
Relator Bernardo Cabral, todos os companheiros da Co
missão de Sistematização ,e dizer que nesses longos e tra
balhosos dias que vivemos aqui imperou o espírito de con
ciliação principalmente, às idéias mais diversas e através
do entendimento pudemos encontrar um denominador co
mum.

Aqueles que não acreditam no diálogo deviam acom
panhar os trabalhos desta Casa, e recordá-los como uma
lição para os erros do passado e para não incidir nos
mesmos, no futuro. Precisamos estimular o diálogo, que
é dos homens públicos e só com ele os homens públicos
se entendem e resolvem os seus problemas. Os que não
dialogam ficam no esquecimento ou na derrota; os que
dialogam conseguem fazer prevalecer os seus pontos de
vista, se não todos, mas o bastante, para que sejam acei
tos por todos.

Aqui, Sr. Presidente, demos uma lição de ciência po
lítica, usamos o diálogo e a controvérsia, mas encontra
mos sempre um ponto de convergência. Esta é a grande
lição que fica dos que, como eu, viveram todos os dias
desta Comissão. Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Por ordem de
inscrição concedo a palavra ao nobre Constituinte Adyl
son Motta e em seguida a eoncedereí ao nobre Constituin
te Gerson Peres.

O SR. CONSTITUINTE ADYLSON MOTTA - Sr. Pre
sidente, Srs. Constituintes, hoje é um dia muito impor
tante para nós, porque chegamos ao final de uma etapa
d'e trabalho. Isso é muito bom e importante. O que vou
aqui dizer, Sr. Presidente, de forma alguma tem o sentido
de deslustrar o trabalho realizado aqui e as homenagens
que se prestam com toda a justiça a V. Ex.a, ao Relator
Bernardo Cabral e aos d-emais integrantes da Mesa.

Mas não ficaria em paz comigo se não fizesse o regis
tro que pela segunda vez desejo deixar nos Anais da
Assembléia Nacional Constituinte.

Sr. Presidente, nós, aqui nesta Casa, apesar de termos
inserido como um dos primeiros preceitos constitucionais
a igualdade de todos, assistimos à instituição do regime
do privilégio e saio inconformado desta Comissão, Sr.
Presidente - quero que isto fique registrado - pela ma
neira autoritária, discricionária e prepotente com que um
grupo de Constituintes manipulou os destaques que apre
sentamos neste plenário.

Votamos um projeto de Constituição, Sr. Presidente,
e foi frisado "resguardados os destaques". Isto pressupõe
que todos os destaques seriam apreciados. Então, não
reconheço o direito de alguém - a não ser que V. Ex.a
diga-me em que Regimento isso se ampara - a seu talen
te a seu bel-prazer, a seu alvedrio, aqui escoímar os des
taques que acham desnecessários, quando todos eles deve
riam ser apreciados no plenário.

Quero fazer este registro para que se algum dia
alguém ler os Anais deste trabalho fique sabendo como,
exatamente, ele se processou.

Também quero fazer outro registro e um apelo a
V. Ex.a e aos Srs. Relatores: ontem à tarde, Sr. Presi
dente, pela falta de atenção que havia neste plenário e
- perdoe-me o Relator Adolfo Oliveira - com a coni
vência da Relatoria, nós perpetramos aquilo que considero
uma das grandes injustiças cometidas pela Comissão de
Sistematização.

Sr. Presidente, não quero voltar a temas constitucio
nais, mas vou exemplificar: a atual Constituição contem
pla legalmente o direito de quatro situações de acúmulos
de emprego - quatro situações. E é outros Srs. Consti
tuintes, para terminarmos com o privilégio neste País,
propusemos a extinção do acúmulo de cargos. Evidente
que me refiro ao cargo tutelado pela Constituição, porque

os demais são ilegais e têm que ser punida a acumulação
que está diferente desse amparo. Pois bem, Sr. Presidente,
ontem aqui por uma "maçaroca" feita por dois Srs. Cons
tituintes, com a conivência do Sr. Relator designado,
consignamos o privilégio apenas ao médico para
continuar tendo dois empregos. O professor não pode mais
ter seus dois empregos; o técnico-científico e de professor;
o magistrado e professor também não. Eu me refiro ape
nas àqueles que têm, hoje, legalmente, esses quatro
empregos.

Quero fazer um apelo aqui: para que, quando for a
plenário, vou reapresentar uma emenda para que, com
mais atenção, evitássemos de contemplar no texto consti
tucional aquilo que temos que condenar permanentemente,
que é o privilégio.

Muito obrigado, Sr. Presidente. (Palmas)
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.

Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - É sobre o

assunto?
O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Exato.

Fui citado nominalmente.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala

vra o nobre Constituinte Adolfo Oliveira para explicação
sobre o assunto que acaba de ser tratado.

O SR. CONSTITUINTE ADOLFO OLIVEIRA - Sr.
Presidente, apenas poucas palavras: estávamos ontem, à
tarde, diante de um fato concreto. Não havia nenhum des
taque supressivo do artigo que contempla a situação espe
cial do médico. Havia, sim, uma emenda cheia de boas
intenções, de bons propósitos, mas que em nada foi preju
dicada pela sua rejeição pelo Plenário. Ela foi rejeitada no
Plenário. A Relatoria não teve como opinar sobre uma
emenda supressiva. Se existisse, é bem possível ou prová
vel que nós tivéssemos opinado favoravelmente a ela, por
que entendemos que o assunto é matéria de Lei Comple
mentar, prevista no corpo da própria Constituição.

O nobre Constituinte, tão operoso e tão digno, terá
todo o nosso apoio, para que a matéria seja examinada e
estudada quando for do momento da apreciação da Lei
Complementar.

Sr. Presidente, quero aproveitar este ensejo para, em
rapidíssima palavra, trazer a solidariedade integral, o
apoio, o encorajamento e o reconhecimento, em nome
daqueles que tiveram a grande honra de trabalhar ao lado
de Bernardo Cabral, em todas as fases do seu trabalho,
desde o início até o final, porque trabalhar ao lado de
S. Ex.a, Sr. Presidente, engrandece aqueles que acreditam
no Parlamento, que acreditam na democracia, que acre
ditam na liberdade, que acreditam no Brasil.

Bernardo Cabral é um homem de Emerson; está muito
acima das invectivas da solércia daqueles que procuram
comprometer o s~u trabalho, tisnar a sua dignidade, que
e transitada em Julgado, reconhecida e proclamada por
todos nós.

Aquela nota abominável que foi trazida ontem ao
conhecimento da Casa retrata, de maneira muito triste a
necessidade que nós temos de melhorar o nível de certas
Lideranç~s falsas, Lideranças de pé de barro, que não pode
de maneira alguma, ombrear com as pessoas dignas, com
as pessoas de bem.

Meu reconhecimento a V. Ex.a, Presidente Afonso Ari
nos. Foi um privilégio e um prazer trabalhar com V. Ex.a
até agora E é bom lembrar que a Comissão não acaba
hoje, a Comissão prossegue nas suas atividades e vai vol
tar ~ ~e reunir, para que tenhamos o privilégio de sermos
presídídos por V. Ex.a e por todos os Vice-Presidentes
que trabalham ao seu lado.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obri
gado a V. Ex a
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Tem a palavra o nobre Constituinte Gerson Peres.
O SR. CONSTITUINTE GERSON PERES - Sr. Pre

sidente, ocupo este microfone, ao término dos nossos tra
balhos, para fazer alguns reparos.

Um dos meus eminentes colegas, há poucos instantes,
achou que o eminente Constituinte Aluízio Campos teria
maculado os trabalhos da Comissão de Sistematização,
por ter encerrado à meia-noite os nossos trabalhos.

Sinto-me inquieto quando vejo a injustiça procla
mada. O eminente Presidente Aluízio Campos cumpriu,
simplesmente, o seu dever. A meia-noite, à hora regimen
tal, S. Ex.a encerrou a sessão. Homem de bem, homem
democrata, nordestino, preparado e capaz, dirigiu sempre,
com o máximo de liberalismo, as nossas sessões. Não
merece, no final dos nossos trabalhos uma crítica que não
é construtiva e, até, chega a ser deselegante.

Sr. Presidente, quero me congratular com V. Ex.a por
nos ter conduzido com autoridade moral, com o preparo
que tem, com a respeitabilidade que desfruta a nossa Co
missão. Todas aquelas críticas que sobre ela pairaram pas
saram por cima dessa cabeça branca de tantas glórias, de
tantos valores conquistados para o nosso País. A presença
de V. Ex.a, como Presidente da nossa Comissão, dígnífícou-a
do começo ao fim, juntamente com os seus companheiros
de Presidência: este Constituinte cearense brilhante, com
portado, correto, político de escol, que é o Constituinte
Mauro Benevides; Aluízio Campos, Brandão Monteiro, Fer
nando Henrique Cardoso e Jarbas Passarinho, além dos
Relatores. E, por falar no Relator, Sr. Presidente, também
quero fazer um reparo; um dos eminentes colegas achou
que o Relator era conivente com a procrastinação. O nosso
Relator, em nenhum momento, faltou com o cumprimento
do seu dever e, quando foi lida aqui uma nota insultuosa e
ofensiva à sua pessoa, não poderíamos esperar mais tempo,
senão, de imediato, levar o nosso protesto e a nossa soli
dariedade, porque não podíamos esperar que, no final dos
nossos trabalhos, recebêssemos uma nota daquela, que
censurava um comportamento livre de votar do Relator
Bernardo Cabral. Não me solidarizei, ontem com S. Ex.a
Faço-o hoje, e o faço de maneira despretensiosa, sem baju
lação, certo de que S. Ex.a cumpriu, do começo ao fim, o
seu dever, por ser um democrata.

O meu muito obrigado pela atenção de V. Ex.a Aos
prezados colegas, aos que aqui trabalharam conosco, aos
funcionários, às taquígrafas, aos contínuos, aos fotógrafos,
aos jornalistas, a todos minhas desculpas se, porventura,
sentiram-se, algumas vezes, perturbados com a minha in
quietude, com o meu temperamento. O meu muito obriga
do c os meus cumprimentos a todos.

O SR PRES,IDENTE (Afonso Arinos) - Tem a palavra
o nobre Constituinte Inocêncio Oliveira.

O SR. CONSTITUINTE INOC1!:NCIO OLIVEIRA 
Meu caro Presidente, meus colegas da Comissão de Siste
matização, ao concluirmos nossos trabalhos deste órgão
técnico da Assembléia Nacional Constituinte, eu gostaria,
em nome da Liderança do nosso Partido, PFL, trazer a
nossa gratidão, inicialmente, ao mui digno Presidente des
te órgão técnico, que, com sua inteligência, cultura, discer
nimento, conduziu esse órgão. Também quanto ao nosso
1.0_Vice-Presidente, Aluízio Campos, que hoje aqui foi agre
dido, mas isso não traduz, realmente, o trabalho prestado
por S. Ex.a , quando concitado a conduzir os trabalhos.

Também os Vice-Presidentes Brandão Monteiro, Fer
nando Henrique Cardoso, Jarbas Passarinho, todos se con
duziram com equilíbrio, seriedade e, sobretudo, sem levar
em consideração a cor de qualquer Partido.

Mas, Sr. Presidente, venho fazer esse depoimento tam
bém para ressaltar o grande trabalho do Relator Bernardo
Cabral e dos seus Relatores. auxiliares, porque, realmente,
aqueles que criticavam o projeto constitucional, hoje, têm
uma resposta, porque, sem qualquer favor, será a melhor
Constituição que o País já teve.

Em seguida, Sr. Presidente, eu gostaria de dizer que,
respondendo ao colega Antoniocarlos Mendes Thame, quan
do seu destaque foi retirado, não se levou em considera
ção o conteúdo do mesmo. O Partido não sabia que se
tratava de um assunto de tamanha importância. E, mais
do que isso: existiam mais sete projetos, inclusive um do
nobre Constituinte Jorge Uequed, que estava incluído na
pauta dos trabalhos e que resolveria tranqüilamente este
caso.

Mas, Sr. Presidente, o critério levado pela Liderança
do nosso Partido deveu-se, sobretudo, à maneira como têm
sido conduzidos os trabalhos em relação ao nosso órgão
interno, ou seja, aqueles Constituintes que não tivessem
ainda nenhuma preferência indicada pelo Partido teriam
prioridade neste caso. Então, tínhamos mais de dez des
taques para escolhermos apenas três, e levamos em consi
deração o critério dos Constituintes. Assim sendo, não hou
ve nenhuma perseguição ao nobre Constituinte Antonio
carlos Mendes Thame, e o Partido da Frente Liberal não
seria digno de ser Partido em nosso País se fosse preterir
onze milhões de beneficiários e aposentados da Previdên
cia Social.

Em assim sendo, Sr. Presidente, com esses esclareci
mentos, e ressaltando o trabalho realizado por este órgão
técnico, por todos os seus membros, em nome da Lideran
ça do nosso Partido, agradecemos aos companheiros do
PFL. Muitas vezes nós, até um pouco fortes, nos insurgi
mos, mas servimos, sobretudo, para defender os mais sa
grados interesses do nosso País, para que a próxima Cons
tituição, a nova Carta Magna do Brasil, seja representativa
da vontade da maioria e não apenas de pequenas parcelas
do nosso povo.

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Darei a pala

vra aos dois últimos oradores inscritos. O nobre Senador
Humberto Lucena aqui esteve e está insistindo na neces
sidade de passar o Plenário ao Congresso, porque vai ser
votado o projeto de Orçamento da União Federal para o
ano de 1988.

Nessas condições e cedendo ao apelo do nobre Sena
dor responsável por essa sessão e por essa aprovação,
explico ao Plenário que não poderei dar mais a palavra
senão àqueles que estão inscritos, que são dois os Cons
tituintes Jorge Uequed e Plínio Arruda Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE JORGE UEQUED - Sr. Pre
sidente, Srs. e Sras. Constituintes, na última reunião da
Comissão de Sistematização, por decisão de todas as Li
deranças, em comum acordo com a Mesa, ficou estabele
cido que seriam votadas todas as emendas objeto de des
taques das Lideranças. Entre essas emendas constava uma
de minha autoria e de co-autoria dos Constituintes: Flo
riceno Paixão, Paulo Paim, Mendes Ribeiro, Arnaldo Faria
de Sá, Maurílio Ferreira Lima e Antoniocarlos Mendes
Thame, que estabelecia uma luta dos aposentados e pen
sionistas brasileiros de ver, realmente, a devolução daquilo
que lhe foi prejudicado pelas ações da Previdência Social.
Diz a emenda: "Os benefícios de prestação continuada, já
concedidos pela Previdência Social, à data de promul
gação desta Constituição, terão seus valores revistos nos
termos da lei, a fim de que sej a restabelecido o poder
aquisitivo".

O objetivo do Constituinte era o de restabelecer a
perda dos aposentados e pensionistas que, nos últimos
anos, chegou a 55%. Sr. presidente, essa emenda já tinha
o acordo do Sr. Relator-Geral, do Sr. Relator da Comis
são, o Constituinte Almir Gabriel, do acordo do Ministério
da Previdência Social, do acordo de todas as lideranças
que estabeleciam esse privilégio de atender ao prejuízo
que sofreram os aposentados e pensionistas. Sr. presiden
te, apenas por equívoco da Mesa, a matéria não foi co
locada em votação. Mas apressaram-se, hoje, o Relator
Geral e o Relator Almir Gabriel em comunicar que a ma-
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téria será incluída no relatório geral, para ser levada ao
Plenário da Assembléia.

Com essa garantia, Sr. Presidente, corrigindo-se o
equívoco de ontem, são restabelecidas a confiança e a es
perança de 11 milhões de aposentados brasíleíros..em ver
praticada uma real justiça social nesta Assembléia, para
evitar que os danos, que a fraude que a Previdência prati
cou contra eles no passado se perpetue e eles, que foram os
grandes prejudicados pela omissão de ações da Previdên
cia, não continuem a perder os seus proventos.

Por isso, Sr. Presidente, esse ato do Sr. Relator, quero
aqui destacar, comunicando que vai aceitar imediatamen
te a emenda, destacar também o Constituinte Lysâneas
Maciel, que desistiu da sua emenda em benefício dessa,
pela importância, pela luta, pela representatividade que
tem perante milhões de aposentados e pensionistas brasi
leiros, que é uma luta, não de alguns Constituintes, mas
de quase a unanímídade desta Casa, de todos as lideran
ças políticas, de todos aqueles que têm consciência de que
não haverá democracia se não ocorrer justiça social, e que
não vai haver justiça social com o espezínhamento de apo
sentados e pensionistas, com fraude nos seus proventos e
nos cálculos dos seus benefícios.

Documento a que se refere o Constituinte
Jorge Uequed

Inclua nas Disposições Transitórias
Os benefícios de prestação continuada já concedidos

pela Previdência Social à data de promulgação desta Cons
tituição terão seus valores revistos nos termos da lei, a
fim de que seja restabelecido o poder aquisitivo.

Dep. Jorge Uequed - Dep. Floriceno Paixão - Dep.
Paulo Paim - Dep. Mendes Ribeiro - Dep. Arnaldo Faria
de Sá - Dep. Maurílio Fereira Lima - Dep, Antoníocarlos
Mendes Thame - Dep, Siqueira Campos.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obri
gado.

Tem a palavra o nobre Constituinte Plínio Arruda
Sampaio.

O SR. CONSTITUINTE PLÍNIO ARRUDA SAMPAIO
- Sr. Presidente, apenas um minuto para uma tarefa
agradável; a de associar companheiros a uma vitória.

Ontem, esta Casa aprovou uma emenda que veio à
Mesa como da minha autoria e destaque do meu Lider,
Constituinte Luiz Inácio Lula da Silva. Esta emenda deter
mina que uma Comissão Mista fará uma revisão de todas
as vendas e de todas as doações de terras públicas feitas
desde 1962 até esta data, sendo uma emenda altamente mo
ralizadora. Queria penas esclarecer que é uma emenda cole
tiva, assinada por 107 Constituintes do PMDB, do MUP,
do PC do B, do PCB, do PDT e do PT, e a sua autoria
material, para que as glórias lhe sejam dadas, é do Cons
títuínte Amaury Müller, do Rio Grande do Sul.

Queria que isso se consignasse em ata, que a imprensa
tomasse nota e que os nobres pares dessem a este colega
que fez a emenda o merecido aplauso.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obri

gado a V. Ex.a

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS - Sr.
Presidente, pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Penso que
não posso mais porque ...

O SR. CONSTITUINTE SIQUEIRA CAMPOS ;;:- Sr.
Presidente, apenas para me congratular com V. Ex. , com
os Vice-Presidentes, com o Relator Bernardo C~br~l, com
os Relatores-Adjuntos, com os membros da Oomíssão, com
os servidores e funcionários da Comissão de Sistematiza
ção pelo magnífico trabalho que todos nós realizamos,
tendo V. Ex.a como condutor e, graças a Deus, depois de
um esforço hercúleo, sentimos recompensados pelo reco-

nhecimento .da opinião pública, reconhecimento de todos
os brasileiros aos quais devemos entregar uma Carta Mag
na à altura das aspirações nacionais.

O Partido Democrata Cristão, pela minha modesta voz,
congratula-se com V. Ex.a e diz que foi uma honra estar
sob o comando filme de V. Ex.a auxiliado por esses gran
des homens que compõem a Vice-Presidência e a Relatoria
da nossa Comissão.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Agradeço em
meu nome pessoal ao nobre Constituinte Siqueira Campos,
e acredito que também em nome de todos os outros mem
bros da Mesa e Relatores que foram por ele mencionados
na sua questão de ordem.

Muito grato a V. Ex.a em nome de todos nós.
O SR RELATOR (Virgílio Távora) - Sr. Presidente,

Srs. Constituintes:
Ante a fala de um membro do meu Partido da dita

dura das Lideranças queremos que fique designado nos
Anais desta Comissão que, representando o PDS, não apre
sentei e nem favoreci uma única emenda quer de minha
autoria ou de pessoa ligada consagüíneamente a mim o
fosse.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - O Presidente
deseja prestar, antes do encerramento da reunião, mais
algumas informações importantes fornecidas pela Secre
taria da Comissão. São as seguintes: O período de vota
ção dos destaques foi entre 24 de setembro a 18 de no
vembro, 5Ei dias. Houve 768 encaminhamentos a favor e
682 encaminhamentos em sentido contrário, feitos da tri
buna. Houve um total de 1.450 manifestações dos Srs.
Membros da Comissão, em relação a encamínhamentos de
destaques. O total de votações foi de 535, tendo sido apre
ciados 2.612 destaques.

Ao encerrar a reunião vou dar a palavra ao meu com
panheiro de Presidência, Aluízio Campos, por rápidos
minutos combinados entre nós.

O SR. CONSTITUINTE ALUíZIO CAMPOS - Sr. Pre
sidente e demais companheiros da Mesa Diretora, Sr. Rela
tor-Geral e demais ilustres membros da Relataria, Senhor
Coordenador, Dr. Paulo Affonso, e seu coadjuvante Dr.
Nerione, Senhores Assessores, Dr.as Maria Laura, Tasmâ
nia Maria, e demais componentes da secretaria e seus
auxiliares, dedicados participantes da imprensa falada e
escrita, Sr. as e Srs Constituintes, integrantes ou não desta
Comissão:

O Substitutivo hoje concluído está vinculado a uma
circunstância histórica: a de que, pela primeira vez neste
País, a elaboração Constitucional foi longamente debatida,
acompanhada e influenciada pela participação de diversos
segmentos da soeíêdade,

No começo das atividades das 24 subcomissões temá
ticas foram ouvidas' representações de diversas entidades
interessadas e, depois, recebemos 122 emendas populares,
subscritas por 12.277.423 pessoas.

O volume dessas contribuições dificultou, sem dúvida,
a análise das matérias a sistematizar, pelo que preferimos
remeter ao Plenárío da Assembléia o primeiro texto do
l?rojeto $l0mo uma simples consolidação dos relatórios
das oito 'comissões temáticas, os quais, então, não chega
ram- a ser convertidos em ordenamento semelhante ao ora
apresentado, com a redação e características técnicas de
uma verdadeira proposição Constitucional.

E~s~ imperfeição certamente contribuiu para a apre
se ntaçao das 20.791 emendas durante a primeira discus
são. E elas terminaram por também dificultar o preparo
do Substitutivo, ao qual foram ainda apresentadas mais
d~ mil emendas. E o Presidente acaba de mencionar que
nos trabalhamos aqui, examinamos mais de dois mil des
taques.

. Apesar de t~do, a ~omissão d~ Sistematização reme
tera a Assembléía Nacíonal Oonstítuínts ao seu Plenário
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um bom Projeto, cujas incorreções ainda poderão ser cor
rigidas nas futuras etapas do processo elaboratívo.

Há muitas inovações, como a criação dos novos ins
trumentos das garantias constitucionais, da ínstítucíonalí
zação do novo sistema de Governo. Algum exagero que,
porventura, exista no Projeto, poderá ser podado no seu
enxugamento. O Projeto está reduzido a 260 artigos, mais
ou menos, quando foi inicialmente constituído de 496.

Muitos pontos merecem respeito, os limites da estatí
zação ficarão melhor controlado pelos condicionamentos
que asseguram maior controle do Congresso sobre a cria
ção das empresas governamentais e das suas subsidiárias,
a fim de que a iniciativa privada possa, efetivamente,
expandir-se para o exescícío de atividades econômicas que
não devam ser prejudicadas pela competição do Estado.

As divergências maiores resultam de concepções ideo
lógicas, que se tornam a cada dia menos radicais, à medi
da em que o realismo econômico demonstra que o melhor
caminho será mesmo a convivência fraterna na luta pela
sobrevivência, sem injustas disparidades de bem-estar.

Por isso, desejamos que o perfil da nova Constituição
seja marcado por uma orientação líberal-progresztsta,
constituída por uma democracia social.

Finalmente, Sr. Presidente, atendendo a pressa com
que devemos concluir, manifesto nosso reconhecimento e
sei que também estou expressando, neste particular, o
pensamento de V. Ex.a aos componentes da Secretaria
desta Comissão, sob a coordenação do Dr. Paulo Affonso
e comandados pela Dr.a Maria Laura Coutinho e Dr.a

Tasmânia Maria de Brito Guerra, assim como aos asses
sores e outros auxiliares que diuturnamente se dedicaram
ao desempenho de estafantes tarefas. Sem o seu concurso
não teria sido possível o cumprimento dos prazos avara
mente estabelecidos. Tem que ser grande a nossa gratidão
a todos eles.

E a V. Ex.a, Sr. Presidente, todos devemos a palavra
serena, as oportunas ponderações sempre em busca de
soluções de entendimentos, conduzidas educadamente com
o fino trato característico da sua respeitada personalidade.

Receba V. Ex.a a reverência e a admiração de todos os
integrantes desta iComissão pela firmeza e denodo com
que defende as suas posições e a dignidade do órgão que
dirige, comandando este órgão em perfeita identidade
com outro grande brasileiro que dirige a Assembléia Na
cional Constituinte, o Dr, Ulysses Guimarães.

Também homenageio, em nome da Mesa, Sr. Presi
dente - e V. Ex.a ainda vai falar, eu nem devia estar me
antecipando - não só o eminente Relator como os seus
demais colaboradores que integraram a Relatoria. Espero
que, no Plenário da Constituinte, o nosso projeto, que já
chega lá muito bom, seja ainda melhorado e, quando voltar
à nova apreciação desta Comissão, nós possamos nos con
gratular com o trabalho realizado pela Assembléia Na
cional Constituinte como emissários do povo e legitima
dos pelo voto que esse povo nos concedeu em 15 de no
vembro de 1986.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA 
Sr. Presidente, peço a palavra para um breve registro.

O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Tem a pala
vra o nobre Constituinte Joaquim Bevilacqua.

O SR. CONSTITUINTE JOAQUIM BEVILACQUA 
Sr. Presidente, peço a palavra apenas para associar-me,
em nome do Partido Trabalhista Brasileiro, aos trabalhos
de V. Ex.'l., da Comissão e dos demais companheiros, tam
bém dos Assessores da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, registrando que o nosso Partido teve a sua con
tribuição com 20 Constituintes, apresentando duas mil e
poucas propostas e vendo quase quinhentas delas apro
vadas e integrando o corpo do Projeto da Comissão de
Sistematização.

Para este registro, para que fique para a História, a
contribuição do PTB e a profunda admiração de todos
nós pela figura de V. Ex.a, na pessoa de quem cumpri
mentamos os Membros da Mesa, da Relatoria e todos
aqueles que participaram deste trabalho.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Muito obri

gado ao nobre Constituinte.
Vamos encerrar a reunião.
Gostaria de dizer poucas palavras a respeito dessa

fase dos nossos trabalhos. Queria lembrar que fomos
criticados, algumas vezes, por fatos que são do amplo
conhecimento da Sociologia, da História Política e até do
Direito Constitucional. Há fases em que as Constituições
tendem para o detalhismo, para o pormenor, para o ex
cesso de medidas escritas. Essas fases correspondsm à
expansão natural das tarefas do Estado em face das
exigências também naturais da expansão da sociedade.
Os problemas sociais passam a ser problemas constitu
cionais, e daí, depois de uma fase de longa repressão
política como o Brasil atravessou, nos últimos anos, é
quase inevitável que em todos os países as Constituições
que são refeitas assumam espaços que, habitualmente, não
estão marcados nas Constituições, feitas em épocas em
que não há essa mudança social. A mudança dos textos
corresponde à imposição das transformações sociais que
se operam em torno de nós. Isso é uma coisa irremovivel
e, muitas vezes, repetida.

Gostaria também de acentuar que a Comissão tra
balhou na ausência de um anteprojeto global que foi o
que aconteceu, a existência desse anteprojeto, em todas
as Constituições brasileiras que precederam ao nosso tra
balho.

De maneira que a ausência de um anteprojeto foi uma
forma que facilitou muito a expansão do texto a que nós,
afinal, chegamos.

Mas não queria ocupar mais tempo do Plenário nessa
fase crepuscular da primeira parte do nosso trabalho por
que teremos que repeti-lo ainda quando voltar o ante
projeto da Comissão. Gostaria de lembrar uma coisa que
a mim, pessoalmente, importa muito, interessa muito e
justifica muito. É uma frase de Benjamin Franklin, que
ele pronunciou no dia da assinatura do projeto de Cons
tituição americana, na segunda-feira, 17 de setembro
de 1787.

Benjamin Franklin, como eu, apenas nesta parte, não
estou encontrando outros pontos de semelhança, era o
mais velho da Constituinte. Ele tinha mais ou menos a
idade em que me encontro hoje. Então, no fim dos traba
lhos ele se manifestou com esta frase que acho extraordi
nariamente instrutiva no momento em que apresento a
todos os meus companheiros, aos meus queridos amigos,
que suportaram a minha presença durante tanto tempo na
Presidência da Comissão. Vou repeti-la aqui com os meus
votos, e peço a Deus que proteja a todos e às suas famí
lias, que regressem aos seus lares tranqülos com a cons
ciência absolutamente segura que aqui cumpriram o seu
dever de maneira que nunca foi excedida em qualquer
comissão de qualquer Constituinte brasileira.

Disse ele:

"Por haver vivido muito, fui levado a mudar
de opinião várias vezes, em assuntos importantes.
Assim, aceito este projeto."

Meus Srs., aceito este projeto porque não posso es
perar outro melhor e também porque não estou certo de
que ele não seja o melhor. Muito obrigado. (Palmas)

V - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Afonso Arinos) - Está encer

rada a reunião.
(A reunião foi encerrada às 17 horas e 03

minutos)
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A - QUADRO DE VOTAÇÕES (ordem numérlca)

VOTAÇ.110 DATA AUTOR
NQ Desta,que/Emenda MATlôRIA VOTADA

RtSU..TAOO

001 24.09 HAROLDO LIMA

Destaque nQ 0523/f\7; Emenda lP 06650-6 Rejeitado (Ol: SJm; 74: Nilo)

Requerimento de PreferêncJa para vota Rejeitado (18: Sim; 69: Não)
ção do Preâmhulo ro SubstitutJvo 1 -

Preâmbulo - Suhstltutivo 2, ressalva Aprovado (6~: SJm; '3: Nfto)
dos os destaques -

n02

I
I n03

004

24.09 BERNARDO CABRAL

24.0? JOSt GENOINO

24.09 ALUIzIO CAMPOS Destaque nQ 1609/87; Emenda nQ ES 32~99-0 Pre)udJcado por falta de gUQrym
qualiflcarto (45: Sim: 1?: ~ao

005 24.09 PAULO PIMENTEL Destaque nQ 3324/87; Emenda nQ ES 21853-l Pre1udicado por f21ta rle 9U8r,m
Cipa} tficacio (05: Sim; ilI': Nao

006

007

008

24.09 VICTOR FACCIONI

25.09 JOSt GENOINO

25.09 BERNAR~O CABRAL

Destaque nQ 4598/87; Emenra nQ ES 3451J-7 Não atlngi~ o quorum para delibe-
ração (05: Sim; '6: Nilo)

Destaque nQ 0524/87; Emenda nQ lP 06651-4 Aprovado (89: Sim)

Título I - Suhstitutivo 2, ressalvados os P,provado (88: Sim)
destaques

26.09 NELSON JOBIM/ANTONIO MARIZ e üestaqce nQ 7068/87; Emenda nQ ES 33984-7
NELTON FRIEDRICH I

126.091 DtLIO BRAZ Destaque nº 16315/87: Emenda nº ES 33796-3

26.09 JDSIô GENO!NO Destaque nº OLI88/87; Emenda nQ ES 21953-7

Requerlmento de Preferpnr.ia para votação dn Re)eJtado (47: Não; 44: Slm)
do Destaque nQ Ol09/87

Requerimento de Preferéncla para votsçãc Rejeitado (47: Não; 8: Slm)
do Destaque nº 1~3f! /87

Destaque nº OJ09/87; Emenra nQ ES 34052-2 Rejeitarlo (49: Não; 41: Sim)

Destaque nº 1610/~7; Emenda nQ ES 3J651-6 Rejeitado (82: Não; 7: Sim; l;Ab$t.)

Destaque nQ 1634/87~ Emenda nQ lP lJ026-2 Rejeitado (71: Nãn; 5: Sim)

009

010

011

012

013

014

I Ol5

016

Q17

018

25.09 LYSANEAS MACIEL

25.09 ALUIzIO CAMPOS

25.09 JOSE PAULO BISOL

25.09 ALUIZIO CAMPOS

26.09 ALUIZIO CAMPOS

26.09 ANTONIO MARIZ

26.09 JOSE PAULO BISOL/ DOMINGOS
LEONELLI

Destaque nº 7349/87; Emenda nº ES 33513-8

Destaque nº 0110/87; Emenda nº ES 332JO-4

Aprovado (73: Sim; l8: Não)

Reieitadn (80: Nã~j 12: Sim)

Re)eltarlo (6): N~n: 37: SIm)

Aprovado (49: Sim; 44: Não)

Aprovado (85: Sim; 5: Não)

28.09 JOAO PAULO

26.09 PAULO RAMOS

26.09 JOSE GENOINO

26.09 BRANDAO MONTEIRIT Rejeitado (60: Não; 27: Sim~

Re~eitaro (25: Sim; 5~: Não)

Rejeitado (25: Sim; 64: Não;
2: ahst.)

Rejeitado (32: Sim: 60: Não)

Prejudicado por falta de quorum
qualificado (26: Sim; 43: Não)

Rejeitado (24: Sim: 56: Não)

Rejeitacio (52: Não; 40: Sim)

Rejeitado '(28: Sim; 62: Não)

Rejeitado (69: Não; 24: Sim)

,Aprovado (88: Sim; 4: Não)
I

Rejeitado (81: Não: 6: Sim; 03:Abst

Aprovado (84: Sim)

Destaque nº 0636/87; Emenda nQ ES 33683-5

Destaque nº 052J/87; Emenra nº 1P 06646-8

Destaque nº 1890/87; Emenda nº lP 00612-1

Destaque nQ 2500/87;, Emenrla nº ES 20956-6

Destaque nº 0550/87; Emenda nQ lP 06638-7

Destaque nº 7852/87; Emenda nº ES 34239-8

Destaque nº 2099187; Emenda nº ES 29758-9

Destaque nº 7989/87; Emenda nº ES 32009-2

I Título 11 - Substitutivo 2, ressalvados osIdestaques

Destaque nº 0252/87; Emenda nQ ES 34044-1

Dest~qu\'l nº 787ei8! "

Destaque nº 0216/87; Emenda nQ ES 3~276-7

LUIs IN~CIO LULA DA SILVA

BERNARDO CABRAL

LYSANEAS MACIEL

NELTON FRIEDRICH

MOEMA SAO THIAGO/RAQUEL
CAPIBERIBE

26.09

26.09

26.09 NELSON WEDEKIN

26.09 JOSE GENOINO

26.09 MARCONDES GADELHA

27.09

27.09

28.09

019

020

021

022

023

024

025

026

027

030

029

028
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VOTAÇAO DATA

I
AUTOR RESlUAOO

INQ
Desta,que/Eirenda MATE:RIA VOTADA

031 28.09 JOS~ MENDONÇA DE MORAIS Destaque nQ 597.3/87; Emen08 nQ ES 28524-~ Reieit80~ (J7: Simf 70: Não;
032 28.09 CARLOS ALBERTO CM Destaque nQ 5737/87j

01: Abs .l
Emenria nº ES 30~78-? Reieitaro (13: Sim' 76: Nã~)

033 28.09 RONAN TITO nestaque nQ 8316/87 Re5eitado (23: Sim; 69: Não)

! 034 28.09 JOSe: GENOINO Destaque n9 0389/87j Aprovaria (58: Sim; 31: Não)
035 29.09 ARTUR DA TI!VOLA Destaaue nQ 3269/87; Emenda nº ES 32912-0 Aproverio (67: Sim; 1: Não)
036 29.09 ALUIZIO CAMPOS Destaque nº 3977/87 Aprov80o (55: Sim: 35: Não;

1: IInst. )
037 29.09 EUCLIDES SCALCO Destaque nQ 47J8/87' Aprovado (56: Sim; 36: Não)
038 29.09 PÁULO PIMENTEL Destaque nº 3308/87: Emenda nº ES 21869-7 Aprovac!o (88: Sim)
039 29.09 ROBERTO BALESTRA/LUIZ MllRl;(.ES Destaque nQ 6588/87: Emenda nº ES 2940l-~ ReJeitado (42: Sim; 4°: Não)
040 29.09 RODRIGUES PALMA Destaque nº 4231/87 Rejeitado (7: Sim; 79: Não)
041

f'·09
ALUIzIO CAMPOS Destaque nº 3979/87 Aprovado (83: Sim: 8: N?o)

042 29.09 NELTON FRIEDRICH Destaque nº 271'/87; Emenda nº ES 2°59?_~ Aprovado (~5: Sjm; 22: Não)
043 29.09 BRANDJ.'O MONTEIRO Des aque nº 0598/87; Emen08 nº ES 32382-2 Re,ieita0o (23: Sim; ~3: Não)
044 .9.09 ROBERTO BALESTRA!JOse: ME~ Destaque nº 3957/87; Emenda nº ES 28530-1 Re,ieitado

OC~IS
(16: Sim: 67: Não)

045 29.09 IBSEN PINHEIRO Destaque nº 6199/87' Emenria nº ES 21152-8 Aprovado (56: Sim; 32: Não)
046 30.09 VIVALDO BARBOSA Destaque nº 1283/87: Emenda nº ES 34585-1 Rejeitado (16: Sim; 68: Não)
047 30.09 AMARAL NETTO Destaque nº 3051/87; Emenda nQ ES 30413-5 Re:eitado (5: Sim: 84: Não)

048 30.09 ARNALDD FARIA DE sI! Destaque nQ ~731/$7 I Rejeitado (5: Sim; 83: Não)
049 30.09 CUNHA BUENO Destaque nº 0044/87; Emenda nº ES 24744-1 ReieitE00 (7: Sim: 8s: Não·

, Ol: Ahs1:.) ,

050 30.09 FARABULINI J~NIOR Destaque nº 2801/87; Emenda nº ES 30576-0 Reieit800 (7: Simj 73: Nãr;
, 01: Abst.)

851 30.09 CARLOS SANT'ANNA/SIQUEIRA Oestaque nQ 1422/87: Emenda nº ES 26643-8 Rejeitado (27: Simi f2: Nãe';
CAMPOS Dl: Abs •

0"52 30.09 JOJ.'O ME,NEZES Destaque nº 4658/87; Emenda nº ES 22469-7 Re,ieitado (8: Sim; 74' Não;
1 Ahst.)

I
l

Aprovado (72: Sim: )J: Não;I 053 30.09 ANTONIO MARIZ Destaque nº 7351/87: Eme~da nº ES 28539-6
03: Abst. )

054 30.09 RICARDO IZAR Destaque nº 5146/87: Emenda nº ES 23474-9 Prejudicado por falta de quorum
qualificado (46: Sim: 44:~

055 30.09 VICTOR FONTANA Destaque nº 3521/87; Emenda nº ES 21282-6 Aprovado (55: Sim: 37: Não)

056 0'1.'10 CARLOS SANT'ANNA Destaque nº 6775/87 Aprovac'o (87: Sim)

0.57 01.10 OSWALDO LIMA FILHO Destaque nº 3644/87; Emenda n9 ES 33649-5 Re,ieitac!o (19: Sim; 72: Não)

058 01.10 NELTON FRIEDRICH Destaque nº 2702/87; Emenda nº ES 34018-2 Re,ieitado (37: Sim: .55: Não)

059 01.10 JOSe: GENOINO Destaque n9 0390/87 Re,ieitac'o (28: Sim; 65: Não)

060 02.10 OARCY POZZA Destaque nº 5974/87 Aprovado (72: Sim: 16: Não)

061 02.10 NELSON JOBIM/JOSE: ROCHA Destaque nº 7061/87; Emenda nQ lP 20705-3 Aprovado (87: Sim; 02: Não)
SOBRINHO

Emenda nQ ES 3380J-3 Rejeitado (09: Sim; 81 : Não)062 02.10 OEUO BRAZ Destaque nº 1640/8(;

06·3 02.10 FRANCISCO ROSSI Destaque nQ 4577/87; Emenda n9 ES 32858-1 Aprovado (79: Sim: 13: Não)

064 02.]0 PAULO MACARINl Destaque nº 43?.5/87: Emenda nº ES 22.5?~-O ReJeitado (43: Sim: 49: Não)
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VOTAÇAD DATA AUTOR RESU..TAOO
NQ Destaque/Emenda MATfRIA VOTADA

065 02. 10 1 JOSIô IGNIíCIO FERREIRA Destaque nQ 5613/87; Emenda nº lP 19918-2 Rejeitado (22: Sim: 69: Não)

, 066 02.10 JOVANNI MASINI Destaque nº 7804/87; Emenda nQ ES 22414-0 Aprovado (82: Sim; 6: Não;
1: Abst.)

067 02.10 LUIS INIíCIO LULA DA SILVA Destaque nQ 1893/87: Emenda nº lP 00606-6 Re5eitado (23: Sim; 68: Não)
I

068 02.10 JOSIô EGREJA Destaque nQ 4528/87; Emenda nQ ES 29212-9 Aprovado (51: Sim; 41: Não)

069 02.10 AMAURY MÜLLER Destaque nQ 4849/87; Emenda nº lP 12204-0 Rejeitado (29: Sim; 61:' Não)

070 02.10 POMPEU DE SOUZA Destaque nº 3757/87; Emenda nº ES 32109-9 Rejeitado (43: Sim; 49: Não)

071 02.10 BRANDI'O MONTEIRO Destaque nº 0589/87; Emenda nº ES 32373-3 Rejeitado (38: Sim; 54: Não)

072 02.10 ROSE DE FREITAS Destaque nº 6746/87, Emenda nº ES 33533-2 Rejeitado' (14: Sim; 76: Não)

073 02.10 JOSIô LINS Destaque nº 3188/87; Emenda nº ES 34478-1 Rejeitado (39: Sim; 50: Não)

074 03.10 JOSIô PAULO BISOL/IVO Destaque nº 4309/87; Emenda nº ES 22767-0 Aprovado (74: Sim; 03: Não)
VANDERLINDE

075 03.10 ALUIZIO CAMPOS Destaque nº 3993/87 Rejeitado (l3: Sim: 69: Não)
1: Abst.)

076 03.10 DOMINGOS LEONELLI Destaque nQ 0803/87; Emenda nQ ES 23847-7 Rejeitado (21: Sim; 57: Não)

I
077 03.10 LYSANEAS MACIEL/VIVALDO

I
Destaque nº 0249/87; Emenda nQ ES 34048-4 Rejeitado (19: Sim; 65: Não)

BARBOSA

078 03.10 JOSIô MARIA EYMAEL Destaque nº 2776/87; Emenda nº ES 26860-1 Rejeitado (26: Sim; 60: Não)

079 03.10 EUCLIDES SCALCO Destaque nº 4700/87 Aprovado (83: Sim; 01: Não)

080 03.10 JOSIô MARIA EYMAEL Destaqu~ nQ 3966/87; Emenda nQ ES 31967-1 Aprovado (80: Sim; 01: Não)

081 05.10 GASTON'E RIG,HI I Destaque nº 3864/87; Emenda nº ES 27351-5 Aprovado (59: Sim; 04: Não)
i 082 05.101 ALUIZIO CAMPOS Destaque nQ 3997/87 Aprovado (76: Sim)

083 05.10 ALUIZIO CAMPOS Destaque nQ 3998/87 Aprovado (79: Sim)

Q84 05.10 NYDER BARBOSA Destaque nQ 7529/87; Emenda nº ES 30852-1 Aprovado (76: Sim; 07: Não)

085 05.10 LuIS INIíCIO LULA DA SILVA/ Destaque nº 1921/87; Emenda nº ES 30778-9 Aprovado (80: Sim; 01: Não)
PLINIO ARRUDA SAMPAIO

086 05.10 VILSON SOUZA Destaque nº 1082/87 Rejeitado (35: Sim; 47: Não)

087 05.10 GASTONE RIGHI Destaque nQ 3860/87; Emenda nº ES 27361-2 Aprovado (81: Sim; lO: Não)

088 05.10 NELSON CARNEIRO Destaque nº 1391/87; Emenda nº ES 22200-7 Aprovado (50: Sim; 39: Não)

089 05.10 EUCLIDES SCALCO Destaque nº 4208/87 Rejeitado. (41: Sim; 49: Não)

090 05.10 VILSON SOUZA Destaque nº 1104/87 Aprovado (47: Sim; 42: Não)

091 05.10 CUNHA B.UENO Destaque nº 0057/87; Emenda nº ES 24833-2 Rejeitado (01: Sim; 87: Não)

092 011.10 VIVALDO BARBOSA Destaque nº 1276/87; Emenda nº ES 34592-3 Rejeitado (13: Sim; 77: Não)

093 06.10 VIVALDO BARBOSA Destaque nº 1304/87; Emenda nº ES 34575-3 Rejeitado (30: Sim; 61: Não)

094 06.10 EDUARDO JORGE Destaque nº 2019/87; Emenda nQ 1P 20044-0 Rejeitado (26: Sim; 64: Não)

095 06.10 LYSANEAS MACIEL Destaque nº 6536/87; Emenda nº ES 29883-6 Rejeitado (33:' Sim; 50: Não)

096 06.10 SERGIO BRITO Destaque nº 7784/87; Emenda nº lP 19769-4 Rejeitado (14: Sim; 73: Não)

097 06.10 LUIS INIíCIO LULA DA SILVA Destaque nQ 3792/87 Rejeitado (38: Sim; 54: Não)

098 06.10 PAULO PAIM/AUGUSTO CARVALHO Destaque nº 0125/87; Emenda nº ES 34287-8 Aprovado (92: Sim; 01: Não)

099 06.10 PIMENTA DA VEIGA Requerimento de Preferência'para votação do Rej'eitado (35: Sim; 47: Não)
Destaque nº. 7073/87
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06.10 GASTONE RIGHI Destaque nº 3866/87; Emenda nº ES 25795-1

06.10 DARCY POZZA/EDEGAR LUIZ ZABKA Destaque nº 5090/87; Emenda nº lP 20726-6

100

101

1,02

103

104

06.10 ANTONIO MARIZ

08.10 MAX ROSENMANN

08.10 AFIF DOMINGDS/FRANCISCO
DORNELLES

Destaque nº 7073/87

Destaque nº 6416/87; Emenda nº ES 27273-0

Destaque nº 6569/87; Emenda nº ES 34378-5

Rejeitado (35: Si~j 58: Nãn)

Rejeitad~ (18: Sim; 75: Não)

Rejeitado (29: Sim; 64: Não)

Rejeitado (59: Não, 34: Sim)

Rejeitado (83: Não; 09: Sim)

105 08.10 HAROLDO LIMA Destaque nº 0810/87 Rejeitado (62: Não; 24: Sim;
1: Abst.)

Rejeitado. (49: Não; 39: Sim)

RejeitaQo (55: Não; 21: Sim)

Prejudicado por falta de quorum
qualificado (24: SIm; 4r:--Não)

Aprovado (66: Sim)

Aprovado (66: Sim; 23: Não)
1: Abst.)

Aprovado (68: Sim; 02: Não)

Aprovado (75: Sim; 01: Não)

Prejudicado por falta de juorNi
qualificado (37; Sim; 4: o)

Rejeitado (17: Sim: 67: Não)

Rejeitado (28: Sim; 51: Não)

Rejeitado (40: Sim; 51: Não)

Rejeitado (14: Sim; 53: Não;
1: AbsL)

Destaque nº 0127/87; Emenda nº ES 34310-6

Destaque nº 5725/87

Destaque nº 6792/87; Emenda nº ES 30255-8

Destaque nº 0414/87

Destaque nº 6867/87

Destaque nº 0480/87, Empnrla nº lP 05547-4

Destaque nQ 3572/87; Emenda nº ES 22577-4

Destaque nº 1183/87; Emenda nº lP 09867-0

Destaque nº 3243/87: Emenda nº ES 24967-3

Des~aque nQ 0665/à7
I

Requerimento de preferência para votação do
Destaque nº 3867/87

09.10 GASTONE RIGHI/GASTONE RIGHI e Destaque nº 3867/87; Emenda nQ ES 25794-3
JOS~ MARIA EYMAEL

08.10 CRISTINA TAVARES

08.10 CARLOS SANT'ANNA/FRANCISCO
AMARAL

Oq.lO PAULO P~IM/AUGUSTD CARVALHO

09.10 Luís INACIO LULA DA SILVA

09.10 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO

09.10 FLORESTAN FERNANDES

09.10 INOC~NCIO OLIVEIRA

09.10 VIVALDO BARBOSA

p9.10 ISMAEL WANDERLEY

P9.10 IBRANDAO MONTEIRO

09.10 GASTONE RIGHI116

117

108

111

11"2

106

107

110

109

113

114

115

118 09.10 JOFRAN FREJAT Destaque nQ 4068/87; Emenda nº E5 21~30-2 Rejeitado (14: Sim; 53: Não;
1: Abst.)

119 10.10 PAULO PAIMI.FRANCISCO KOSTER Destaque nQ 0112/87; Emenda nº E5 32950-2 Prejudicado por falta de quorum
qualificado (25: Sim; 39: Não)

120

121

10.10 EDMILSON VALENTIM

10.10 PAULO PAIM/GERALDO CAMPOS

Destaque nº 3507/87

Destaque nº 0137/87; Emenda nQ E5 34358-1

Rejeitado (14: Sim: 54: Não)

Prejudicado por falta de quorum
qualificado (40: Sim: 26: Nao)

122 10.10 GASTONE RIGHI Destaque nº 3868/87; Emenda nº ES 25793-5 Prejudicado por falta de quorum
qualificado (39: Sim; 29: Não)

123

124

125

126

127

10.10 ,NELTON FRIEDRICH/GERALDO
CAMPOS

13.10INELTON FRIEDRICH/GERALDO
f . CAMPOS

IJ,.lO ADEMIR ANDRADE

13.10 FLORICENO PAIXAO

13.10 GASTONE RIGHI

I Destaque nº 4283/87; Emenda nº ES 34358-1

Destaque nº 4283/87; Emenda nº ES 34358-1

Destaque nº 4378/87; Emenda nº ES 33745-9

Destaque nº 0023/87; Emenda nº ES 28845-8

Destaque nº 3869/87; Eménda nº ES 25792-7

Não atingiu quorum para deliberação
(13: Sim; 33: Não)

Preiudicado por falta de quorum
qualificado (40: Sim; ZJ: Não)

Aprovado (53: Sim; 30: Não)

Rejeitado (28: Sim; 49: Não)

Prejudicado por falta de quorum
qualificado (32: Sim; 43: Nao)

12~

129

13 .10 MARIO MAIA

13.10 jIRMA PASSONI

I Destaque nº 0352/87;

I Destaque nº 2244/87:

Emenda nº ES 23084-1

Emendá nº ES 27066-4

Rejeitado (18: Sim; <8: Não;
01: Ahst.,

Aprovado (65: Sim: 13: Não)



Janeiro de 1988 olARIO OA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C") Ouarta-fefra 27 2401

VDTAç;ID DATA AUTOR RESU..TAOO
NQ Desta,que/Emenda MATE:RIA VOTADA

130 13.10 JOS~ MARIA EYMAEL Destaque nº 3963/87; Emenda nº ES 26792-2 Aprov(ldo (62: Sim; 22: Não)

131 13.10 ANTONIO CARLOS KONDER REIS Destaque nº 6129/87; Emenda nº ES 31263-4 Rejeitado (26: Sim; 47: Não)

132 13.10 ROBERTO BALESTRA/ Destaque nº 8044/87; Emenda nº ES 27090-7 Rejeitado (17: Sim; 61: Não)
ANTONIO CARLOS MENDES THAME

1"33 13.10 JOS~ LIN.S Destaque nº 3176/87 Rejeitado (14: Sim; 55: Não)

134 13.10 JOS~ LINS Destaque nº 3177/87 Rejeitado (14: Sim; 47: Não)

135 14.10 OlÍVIO DUTRA Destaque nº 1553/87; Emenda nº lP 02597-4 Prejudicado por falta de quorum
qualificado (23: Sim; 40: Não)

136 14.10 CARLOS ALBERTO cM Destaque nº 5757/87; Emenda oº ES 30879-3 Rejeitado (27: Sim; 51: Não)

137 14.10 NELSON CARNEIRO Destaque nº 1395/87; Emenda nº ES 22193-1 AprovadGl (59: Sim; 25: Não)

138 14.10 EDUARDO JORGE Oestaque oº 5937/87 Rejeitado (40: Sim; 47: Não)

139 14.10 P'AULO PAIM Destaque nº 0111/87; €menda nº ES 32949-9 Aprovado (54: Sim; 36: Não)

140 14.10 PAULO PAIM Destaque nº 0120/87; Emenda nº ES 32975-8 Rejeitado (35: Sim; 47: Não;
1: Abst.)

141 14.10 PAULO PAIM Destaque nº 0121/87; Emenda n~ ES 32976-6 Aprovado (51: Sim: 27: Não)

142 14.10 ANTONIO CARLOS KONDER REIS Destaque nº 6130/87; Emenda nº ES 28560-2 Aprovado (48: Sim; 30: Não)

143 14.10 JOS~ GERALDO Destaque oº 3028/87; Emenda oº ES 32358-0 Rejeitado (18: Sim: 50: Não)

144 15.101LUtS INACIO LULA DA SILVA/ Oestaque nQ 1912/87; Emenda oº lP 02582-6

I Prejudicado por falta de quorum
IP""O ARRUOA SAMPA'O qualificado (28: Sim; 3'2i':Não)

145 15.10 ELIEL RODRIGUES

I
Destaque nº 2915/87; Emenda nº ES 25671-8

I
Rejeitado (10: Sim; 59: Não)

146 15.10,VILSON.SOUZA Destaque nº 1099/87 Aprovado (68: Sim; 07: Não)
I

147 15.10 HAROLDO LIMA Destaque nº 0811/87 Prejudicado por falta de quorum
qualificado (38: Sim; 36: Não)

148 15.10 BENEDITA DA SILVA Destaque nº 1517/87; Emenda nº lP 03269-5 Prejudicado por falta de quorum
qualificado (33: Sim; 3~

149 15.10 VICENTE BOGO Destaque nº 3712/87; Emenda oº ES 21878-6 Aprovado (71: Sim: 09: Não)

150 15.10 LUtS IN~CIO LULA DA SILVA Destaque oº 1885/87; Emenda nº ES 29798-8 Rejeitado (05: Sim; 83~ Não)

151 15.10 GERALDO CAMPOS Destaque nº 6433/87; Emenda nº ES 34514-1 Aprovado (63: Sim; 19: Não;
1: Abst. )

152 15.10 Luís INACIO LULA DA SILVA Destaque nº 0418/87 Prejudicado por falta de quorum
qualificado (32: Sim; 45: Não)

153 15.10 GASTONE RIGHI Oestaque nº 5586/87; Emenda nº ES 26029-4 Rejeitado (23: Sim; 52: Não)

154 15.10 PAULO PAIM/FLORICENO PAIXlIO Oestaque nº 0136/87; Emenda nº ES 34357-2 Prejudicado por falta de quorum
qualificado (31: Sim; 45: Não)

155 16.10 PAULO PAIM/FLORICENO PAIXlIO Destaque nQ 0138/87; Emenda nQ ES 34359-9 Prejudicado por falta de quorum
qualí ficado (25: Sim; 45":Não;

1: Abst. )

156 16.10 NELSON CARNEIRO Oestaque nº 1411/87; Emenda n~ lP 20783-5 Aprovado (84: Sim; 03: Não)

157 16.10 JOS~ LINS Destaque nº ,lRá/87; Emenda nº ES 34447-1 Aprovado (47 : Sim; 37: Não)

158 16.10 LUis INACIO LULA DA SILVA Destaque nº 0420/87 RejeitadQ (23: Sim; 63: Não)

159 16.10 Luís INACIO LULA DA SILVA Destaque nº 0421/87 Rejeitado (18: Sim; 70: Não)
\

160 16.10 PRISCO VIANA Destaque nº'5254/87 'preiudicado por fa1ta de .Q!.lQIl.!!!L
I qua ificado (33: Sim; 44: Não) t
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161

162

163

164

16.10\

16.
10

1
16.10

1
17.10

HERMES ZANIôTI

PAULO DELGADO

OCTAVIO EL1SIO

NELTON FRIEDRICH

Destaque nº 0094/87; Emenda nº ES 22910-9

Destaque nº 2335/87; Emenda nº 1P 11825-5

Destaque nQ 4190/87; Emenda nQ ES 23585-1

Destaque nº 2986/87

Aprovado (58: Sim; 22: Não;
2: Abst.)

Rejeitado (10: Sim; 63: Não)

Prejudicado por falta de quorum
qualificado (39: Sim; 2~0)

Prejudicado por falta de quorum
qualificado (21: Sim: 39: Nao)

169

168

165 17.10 HUMBERTO LUCENA

166 17.10 EUCLIDES SCALCO

167 17.10 EUCLIDES SCALCp

17.10 EUCLIDE5 SCALCO

17.10 IPAES LANDIM

I
170 17.10 PAULO DELGADO

Destaque nº 4142/87; Emenda nQ ES 28895-4

Destaque nº 4699/87

Destaque nº 4699/87

Destaque nº 4699/87

Destaque nº 8365/87; Emenda nº ES 33686-0

Destaque nº 2318/87; Emenda nº lP 08344-3

Rejeitado (24: Sim; 47: Não)

Prejudicado por falta de quorum
qualificado (39: Sim: 30: Não)

Prejudicado por falta de quorum
qualificado (36: Sim; 32: Não)

Aprovado (65: Sim; 02: Não;
02: Abst.)

Rejeitado (19: Sim; 48: Não;
01: Abst.)

Prejudicado por falta de quorum)
qualificado (28: Sim: 37: Nao

171 19.10 OCTAVIO ELíSI0

172 19.10 LUIZ ALBERTO RODRIGUES

173 9.10 ALFREDO CAMPOS

Destaque nº 4189/87; Emenda nº ES 23354-8

Destaque nº 6720/87; Emenda nQ ES 21982-1

Destaque nº 6814/87; Emenda nº ES 31880-2

Aprovado (70: Sim; 06: Não)

Rejeitado (19: Sim: 65: Não)

Aprovado (65: Sim; 15: Não)

174

175

176

9.1D IVILSON SOUZA

9.10 JOSIô R~CHA

19.10 JOsl:: GENOíNO/JOSI:: CARLOS SABOIA I

Destaque nº 1106/87;

Destaque nº'7222/87

Destaque nº 0265/87;

Emenda nQ lP 11345-8

Emenda nº ES 33000-4

Aprovado (67: Sim; 12: Não)

Prejudicado por falta de quorum
quali ficado (46: Sim; 28;ri!ão)
Rejeitado (25: S~m; 52: Não)

19 10 HAROLDO SABÓIA/FELIPE MENDES Destaque nQ 8151/87; Emenda nQ ES 22627-4

184 ~9.10 JORGE HAGE

177

1,78

179

'180

181

182

183

185

186

187

19.10 PAULO DELGADO

19.10 GASTONE RIGHI

19.10 ANTONIO CARLO~ KONDER REIS

19.10 BONIFAcIO DE ANDRADA

19.10 VASCo ALVES

19.10 EGíDIO FERREIRA LIMA

20.10 JOSI:: RICHA

20.10 ROBERTO FREIRE

QO.10 HAROLDO LIMA

Destaque nQ 2332/87; Emenda nQ 1P 07650-1

Destaque nº 3870/87; Emenda nº ES 26031-6

Destaque nº 6140/87

Destaque nº 6300/87

Destaque nº 6715/87;. Emenda nº ES 30373-2

Destaque nº 4798/87; Emenda nº ES 33329-1

Destaque nº 6227/87; Emenda nº lP 09376-7

Destaque nº 7195/87; Emenda nº ES 33996-6

Destaque nº 3539/87; Emenda nQ 1P 18875-0

Destaque nQ 0821/87

Rejeitado (23: Sim; 57: Não)

Rejeitado (04: Sim; 75: Não)

Prejudicado por falta de qUN~um
qualificado (40: Sim; 40: o;

02: I\bst.)

Aprovado (47: Sim; 34: Não)

Aprovado (62: Sim; 14: Não;
03: AfJst.)

Rejeitado (19: Sim; 60: Não;
01: Abst.)

Aprovado (70: Sim; 10: Não)

Prejudicado por falta de quorum)
qualificado (27: Sim; 45: Não

Aprovado (70: Sim; 17: Não;
01: Abst.)

Aprovado (72: Sim; 16: Não;
03: Ahst.)

Aprovado (58: Sim; 26: Não;
05: Abst. )

188

189

~0.10

\20.10

CARLOS CHIARELLI

EUCLIDES SCALCO/ANTONIO MARIZ

Destaque nº 5384/87; Emenda nº ES 31634-6

1 Destaque nº 4712/87; Emenda nº ES 33984-2

Aprovado (65: Sim; 23:
02: Abst.)

Aprovado (89: Sim)

Não;
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VOTAÇJlO DATA AUToq I RESU..TAOO
Nº OestB.que/Emenda MAT(RIA VOTADA

190 120.10 LYSANEAS MACIEL/HAROLDO SABOIA Destaque nº 0251/87; Emenda nº ES 34045-0 Rejeitado (30: S~m; 61: Não)

191 20.10 JOS( PAULO BISOL Destaque nQ 0795/87; Emenda nQ ES 32069-6 Rejeitado OI: Sim; 53: Não)

·192 21.10 BERNARDO CABRAL Título 111 - Substitutivo nQ 02 Aprovado (80: Sim)

193 21.10 OTTOMAR PINTO Oestaque nº 1507/87; Emenda nº ES 33224-4 Prejudicado por falta de quorr
qualificado (38: Sim; 45: No;

01: Ahst.)

194 21.10 ADYLSON MOTTA oestaque nº 6184/87 Rejeitado (28: Sim; 56: Não;.
01: AJ:Jst. )

195 21.10 VIRGILIO GALASSI Destaque nº 3284/87; Emenda nQ ES 29777-5 Rejeitado (21: Sim; 59: Não)

196 21.10 GABRIEL GUERREIRO Destaque nQ 4032/87; Emenda nQ ES 32642-2 Rejeitado' (23: Sim; 63: Não)

197 21.10

1

JAMIL HADOAD Destaque nº 4984/87; Emenda nº ES 21469-1 Prejudicado por falta de gu03umqualificado (40: Sim; 42: N o;
01: Abst. )

198 21.10 VIRGILDASIO DE SENNA Destaque nº 5332/87; Emenda nº ES 21231-1 Rejeitado (17: Sim; 65: Não;
01: Abst. )

199 21.10 MANOEL MOREIRA/RENATO VIANNA oestaque nº 5305/87; Emenda nº lP 01904-4 Aprovado (80: Sim; 06: Não)

200 21.10 GASTONE RIGHI Destaque nº 3872/87; Emenda nº ES 26045-6 Rejeitado (05~ Sim; 76: Não)

101 21.10 IEUCLIDES SCALCO Oestaque nº 4206/87 Prejudicado por falta de quorum
qualificado (43: Sim; 4"õ'":1'lão)

202 21.10 IHAROLDO LIMA Requerimento de Prefer-ênciá para votação do I Aprovado (47: Sim; 23: Não)
Destaque nº 0276/87

II

203 21.10 I HAROLDO LIMAI

! Prejudicado por falta dePLINTO ARRUDA SAMPAIO Destaqu~ nº 0276/87; Emenáa nQ ES 33022-5 guoNum
li I qualificado (43: Sim; 43: ao

i
204 22.101 BRANDAO MONTEIRO Destaque nQ 0687/87; Emenda nº ES 32414-4 Prejudicado por falta de quorumI

qualificado (41: Sim; 46: Não)

205 22.10 JOS( CARLOS SABÓIA Destaque nº 0757/87; Emenda nQ ES 33989-3 Rejeitado (42: Sim; 50: Não)

206 22.10 OSWALDO LIMA FILHO Destaque nº 3656/87; Emenda nº ES 30839-4 Rejeitado (26: Sim; 66: Não)

207 22.10 MENDES.RIBEIRO Destaque nº 4114/87; Emenda nº ES 21830-1 Aprovado (74: Sim; 13: Não;
02: Abst.)

208 22.10 JOS( LINS Destaque nº 3186/87; Emenda nº ES 34476-5 Rejeitado (05: Sim; 85: Não)

209 22.10 PRISCO VIANA Destaque nº 3367/87; Emenda nº ES 26093-6 Aprovado (80: Sim; 11: Não)
210 22.10 OSWALDO LIMA FILHO Destaque Nº 1863/87; Emenda nº ES 33640-1 Rejeitado .(04: Sim; 69: Não;

01: Abst. )

211 22.10 MARLUCE PINTO Destaque nº 1509/87; Emenda nQ ES 34472-2 Rejeitado (26: Sim; 51: Não;
01: Abst.)

212 22.10 PAULO MACARINI Destaque nº 4314/87; Emenda nº ES 22512-0 Rejeitado (17: Sim; 64: Não)

213 22.10 JOVANNI MASINI Destaque nQ 7796/87; Emenda nº ES 31654-1 Aprovado (71: Sim; 09: Não)

214 22.10 SIGMARINGA SEIXAS Destaque nº 0740/87; Emenda ~Q ES 34458-7 Rejeitado (27: Sim; 49: Não)

, 215

\:::::1
VILSON SOUZA Destaque nQ 1018/87; Emenda nQ ES 23188-0 Aprovado (54: Sim; 16: Não;

: 02: Abst.l
216 ITAMAR FRANCO Destaque nQ 7173/87; Emenda nº ES 21614-7 Rejeitado (14: Sim; 62: Não;

01: Abst. )

217 I"" 10 I NELSON CARNEIRO Destaque nQ 1382/87; Emenda nQ ES 27101-6 Aprovado (50: Sim ; 04: Não)

I 218
(:3.10 IFLORESTAN FERNANDES Destaque nQ 3798/87 IRejeitado (06: Sim; 58: Não)

I 219 23.10 JOSE: -GENOINO Destaque nQ 0494/87; Emenda nº ES 23984-8 Aprovado (67: Sim; 05: Não;
I 01: AbsL)
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DATA I AUTOR RESU..TAOO
NQ [)e:;t<:quc/Emer.da MAT!ÔRIA VOTADA

220 23.10 FARABULINI JÚNIOR Destaque nº 2807/87; Emenda nº ES 28380-4 Aprovado (65: Sim)

221 23.10 GABRIEL GUERREIRO Destaque nº 4242/87 Rejeitado (15: Sim; 62: Não;
01: Abst. )

222 23.10 PAES LANDIM Destaque nº 8355/87 Re,ieitado (08: Sim; 63: Não)

223 23.10 LEzrO SATHLER Destaque nº 3155/87; Emenda nº ES 22697-5 Prejudicado por falta de quorum
qualificado (18: Sim; 45: Não)

224 23.10 Luís INACrO LULA DA SILVA Destaque nº 1888/87; Emenda nº lP 17247-1 Prejudicado por falta de quorlJll
quali ficado (27: Sim; 34: Não;

03: Ilbst. )

225 23.10 CELSO DOURADO Destaque nº 5122/87 Rejeitado (22: Sim; 49: Não;
01: Abst. )

226 23.10 MANOEL MOREIRA/NILSON G'IBSON Destaque nº 4254/87; Emenda nº ES 23866-3 Aprovado (55: Sim; 17: Não;
01: Abst. )

227 23.10
1

MANOEL MOREIRAINILSON GIBSON Destaque nQ 4256/87; Emenda nQ ES 23860-4 Prejudicado por falta de guorr
qualificado (46: Sim; 24: N o;

02: Abst. )

228 23.10 FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Destaque nº 6872/87; Emenda nº ES 34529-0 Aprovado (57: Sim; 09: Não;
03: Abst.)

229 23.10 ERALDO TINOCO D;staque nº 3251/87; Emenda nº ES 22352-6 Rejeitado (28: Sim; 50: Não;
03: Abst.)

230 23.10 ALUíZIO CAMPOS Destaque nº 6502/87 Rejeitado (09: Sim; 63: Não)

231 24.10 OSWALDO LIMA FILHO Destaque nº 3662/87; Emenda nº ES 33635-5 Aprovado (59: Sim; 04: Não)

23~ 24.10 ADYLSON MOTTA

I
Destaque nQ 6174/87; Emenda nQ ES 23712-8 Aprovado (57: Sim; 07: Não;

04: Abst. )

233 24.10 JUTAHY' JÚNIOR Destaque nº 5856/87 Aorovado (66: Sim: 08: Não)

I234 24.10 BONIFACIO DE ANDRADA Destaque nQ 6340/87; Emenda nQ ES 22019-5 Aprovado (59: Sim; 23: Não;
02: Abst. )

235 24.10 GASTONE RIGHI Destaque nº 7744/87 Rejeitado (19: Sim; 55: Não;
02: Abst. )

236 24.10 NELSON JOBIM/ANTONIO PEROSA Destaque nº 7065/87; Emenda nQ ES 32519-1 Prejudicado por falta de quortJll
qualificado (41: Sim; 28:Nãõ;

01: Abst. )
237 24.10 FERNANDO GASPARIAN Destaque nQ 4808/87 Aprovado (59: Sim; 10: Não;

02: Abst. )

238 26.10 ALUIZIO CAMPOS Destaque nº 6506/87 Rejeitado (13: Sim; 76: Não)

239 26.10 JAMIL HADDAD Destaque nº 4989/87; Emenda nº ES 22553-7 Rejeitado (24: Sim; 56: Não;
Dl: Ahst. )

240

1

26

•

10 VASCO ALVES Destaque nº 6697/87; Emenda nº ES 30454-2 Rejeitado (29: Sim; 55: Não)

241 26.10 HAROLDO LIMA Destaque nQ 084?/87; ~menda nQ ES 27580-1 Rejeitado (24: Sim; 65: Não)

242 \26.10 MOZARILOO CAVALCANTI Destaque nº 2791/87; Emenda nº ES 22796-3 Aprovado (52: Sim; 37: Não)

243 26.10 NAPHTALI ALVES DE SOUZA Destaque nº 5359187; Emenda nº ES 21840-9 Aprovado (60: Sim; 26: Não)

244 26.10 OCTAVIO ELISIO Destaque nº 4195/87; Emenda nº ES 23593-1 Aprovado (48: Sim; 41: Não;
01: Abst. )

245 r6
•
1O GASTONE RIGHI Destaque n9 7746/87 Rejeitado (32: Sim; 58: Não)

246 26.10 JUTAHV JONIOR Destaque nº 5853/87; ,Emenda nQ ES 28066-0 Rejeitado (34: Sim; 47: Não;

126 "10 j I
03: Abst. )

247 EDUARDO JORGE Destaque nº 5939/87 Aprovado (71: Sim; 05: Não;
01: Abst. )
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VOTAÇíO DATA AUTOR RESLLTAOO
NQ Destaque/Emenda MATE:RIA VOTADA

248 26.10 VIVALDO BARBOSA Destaque nº 1113/87; Emenda nº 1P 9829-7 Rejeitado (21: Sim; 64: Não)

249 26.10 VIVALDO BARBOSA Destaque nQ 1125/87; Emenda nº lP 07216-6 Rejeitado (27: Sim; 48: NEla)

250 26.10 IRMA PASSONI Destaque nº 2242/87; Emenda nº ES 27065-6 Rejeitado (26: Sim; 60: Não;
01: Abst. )

251 26.10 ARNALDO. PRIETO Destaque nº 6044/87; Emenda nº ES 28456-8 Aprovado (86: Sim; 06: Não)

252 26.10 VASCO ALVES Desta~ue nº 6698/87; Emenda nº ES 30708-8 Aprovado (47: Sim; 43: Não;
02: Abst.)

253 26.10 VIRGILDASIO DE SENNA Destaque nº 5326/87 Rejeitado (23: Sim; 66: Não;
01: Abst. )

254
1
26 . 10 ALFREDO CAMPOS Destaque nº 6809/87; Emenda nº ES 24175-3 Rejeitado (16: Sim; 72: Não;

02: Abst. )

255 26.10 PAULO MACARINI Destaque nº 7630/87; Emenda nº 1P 09638-3 Aprovado (55: Sim; 39: Não)

256 27.10 FERNANOO GASPARIAN/ Destaque nº 4809/87; ~menda nº ES 34994-5 Rejeitado (08: Sim; 83: Não;
CID CARVALHO 02: Abst. )

I

257
1
27

.
10 SIGMARINGA SEIXAS Destaque nº 0739/87; Emenda nº ES 27302-7 Aprovado (82: Sim; 04: Não)

258 27.10 JOSI:. RICHA Destaque nº 7225/87 Aprovado (85: Sim; 05: Não)

25.9 27.10 GERALDO ALCKMIN FILHO Destaque nº 3767/87; Emenda nº ES 27504-6 Aprovado (88: Sim; 03: Não)

260 27.10 MIRO TEIXEIRA Destaque nº 4226/87 Prejudicado por falta de quorum
qualificado (46: Sim; 26: Não)

261 27.1D MIRO TEIXEIRA Destaque nº 4221/87 Aprovado (55: Sim; 10: Não;

127 ;10
01: Abst.)

262 LUIS INACIO LULA DA SILVA Destaque nº 3796/87 Aprovado (61: Sim; 03: Não;
02: Abst. )

263 28.10 CIôSAR MAIA Destaque nº 5799/87; Emenda nº E5 21242-7 Aprovado (54: Sim; 02: Abst.)

264 28.10 ADEMIR ANDRADE Destaque nº 4380/87; Emenda nQ E5 34343-2 Rejeitado (14: SIm; 51: N~o;

02: Abst. )

265 28.10 EDUARDO BONFIM Destaque nº 3513/87 Rejeitado (25: Sim; 53: Não)

2"66 28.10 LUIZ GU.SHIKEN Destaque nº 2376/87; Emenda nº 1P 15486-3 Prejudicado por falta de quorum: qualificado (34: Sim: 46: Não)

267 28.10 FRANCISCO PINTO Destaque nº 4127/87; Emenda nº E5 23987-2 Prejudicado por falta de quorum
qualificado (43: Sim; ~6: Não;

01: Abst. )

268 28.10 JOSI:. SERRA Destaque nº 7830/87; Emenda nº E5 34177-4 Rejeitado, (30: Sim; 58: Não;
01: Abst. )

269 28.10 VIRGILIO GUIMARAES Destaque nº 5946/87 Aprovado (75: Sim; 07: Não)
I

270 28.10 GERALDO CAMPOSIARNALDO FARIA Destaque nº 6434/87; Emenda nº ES 28296-4 Rejeitado (26: Sim; 52: Não)
DE SA

271 28.10 JALLES FONTOURA Destaque nº 4246/87; Emenda nº ES 22775-1 Rejeitado (24: Sim; 47: Não)

272 28.10 ANTONIO CARLOS MENDES THAMEI Destaque nº 4817/87; Emenda nº lP 06354-0 Aprovado (69: Sim: 16: Não;
HORACIO FERRAZ 03: Abst. )

273 28.10 GASTONE RIGHI

I
Destaque nº 3876/87; Emenda nº ES 26044-8 Rejeitado 04: Sim; 55: Não)

274 28.10 PAULO RAMOS Destaque nQ 7959/87; Emenda nº ES 28876-8 Aprovado (86: Sim)

275 28.10 GASTONE RIGHI Destaque nº 3912/87; Emenda nº ES 25785-4 Aprovado (82: Sim; 08: Não)

27(; ,28 .10 1 DARCY POZZA Destaque nQ 7567/87; Emenda nº ES 24686-1 Rejeitado 00: Sim; 5~1: Não;
01: Abst. )

I277 123 . 10 I JORGE j-1AGE Destaque nQ'6218/87 Aprovado (66; ~~m· 16: Não;
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VOTAÇAO DATA AUTOR RESU..TAOO
NQ Destaque/Emenda MATEôRIA VOTADA

278 28.10 JORGE HAGE Destaque nº 6219/87 Rejeitado (26: Sim; 50: Não;
02: Abst. )

279 28.10 ADYLSON MOTTA Destaque nº 6165/87; Emenda nº ES 30619-7 Rejeitado (26: Sim; 54: Não)
280 28.10 ARNALDO FARIA DE sA Destaque nº 3684/87; Emenda nº ES 28136-4 Aprovado (71: Sim; 08: Não;

02: Abst. )
281 28.10 JOSIô GERALDO Destaque nº 3702/87 Aprovado (82: Sim; 02: - Não;

01: Abst. )

I
282 28.10 BERNARDO CABRAL Redação Final - Preâmbulo , Título I e II Aprovada (84: Sim; 01: Não;

02: Abst. )

283 28.10 BERNARDO CABRAL Título IV - Substitutivo nº 2, ressalvados Aprovado Ç76: Sim; 07: Não;I os destaques 01: Ahst.)
284 28.10 BERNARDO CABRAL Título V - Substitutivo nº 2, ressalvados Aprovado (75: Sim; 04: Não)

os destaques
I285 28.10 BERNARDO CABRAL Título VI - Substitutivo nº 2, ressalvados I Aprovado (75: Sim; Dl: Não)

~8.10
os destaques

286 BERNARDO CABRAL Título VII - Substitutivo nº 2, ressalva- Aprovado (72: Sim; 02: Não)
dos os destaques

287 ~8.'0 BERNARDO CABRAL T;tul.o VIII - Substitutivo nº 2, ressalva- Aprovado (72: - Sim) 1(JS os destaques (
I

I
288 8.10 IBERNARDO CABRAL Título IX - Substitutivo nº 2, ressalvados Aprovado (68: Sim; 02: Não; ios destaques Dl: Abst. )

I289 129.10 PAULO DELGADO Destaque nº 5931/87 Rejeitado (17: Sim; 62: Não;,

I
02: Abst. ) iI

I290 (29.10 NELSON CARNEIRO Destaque nº 1383/87; Emenda nº ES 23262-2 Aprovado (76: Sim; 01: Não)I I
I'i I I

291 29.10 FLORESTAN FERNANDES Destaque nº 0464/87; Emenda nº lP 05445-1 Rejeitado (25: Sim; 56: Não;,
Dl: Ab"st. )\j,

I 292 29.10 JOSIô MARIA EYMAEL Destaque nº 7727/87 Aprovado (76: Sim: 05: Não)

r 293 29.10 VIVALDO BARBOSA Destaque nº 2455/87; Emenda nº ES 33192-2 Rejeitado (15: Sim; 78: Não)

\ 294 29.10 NILSON GIBSON Destaque nº 2433/87; Emenda nº ES 22549-0 Rejeitado (16: Sim ; 70: Não;
04: Abst. ),

Emenda nº ES 26051-1 Rejeitado (23: Sim; Não) .295- 29.10 GASTONE RIGHI Destaque nº 3881/87; 69:)

I 296 29.10 JOSIô MARIA EYMAEL Destaque nº 7723/87 Aprovado (83: Sim; 08: Não;
01: Abst. )

i 297 29.10 JOSIô JORGE Destaque nº 4021/87; Emenda nº ES 22749-1 Aprovado (76: Sim; 12: Não)

298 29.10 JOSIô JORGE Destaque nº 4023/87; Emenda nº ES 22752-1 Aprovado (60: Sim; 25: Não;
Dl: Abst.)

299 29.10 BONIFACIO DE ANDRADA Destaque nº 635~/87 Rejeitado (39: Sim; 51: Não;I

01: Abst. )

300 29.10 JOSIô JORGE Destaque nº 4027/87; Emenda nº ES 22757-2 Aprovado (69: Sim; 18: Não;
02: Abst )

I 301 29.10 CUNHA BUENO Destaque nº 0085/87; Emenda nº ES 24775-1 Aprovado (72: Sim; 17: Não;I
I

01: Abst. )

302 29.10 NELSON JOBIM/JOSE ROCHA Oestaque nº 7060/87; Emenda nº lP 20705-3 Prejudicado por falta de guoNr)SOBRINHO e qualificado (39: Sim; 44: o
outros

303 29.10 NELSON JOBIM/JOSE ROCHA Destaque nº 7059/87; Emenda nº 1P 20705-3 Rejeitado (29: Sim; 54: Não;
SOBRINHO e 01: Abst. )
aut:ras I
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Nº Des1:aque/mnda MATE:RIA VOTADA

304 29.10 HAROLDO LIMA :Co-autoria:EDUARDO Destaque nº 0854/87: Emenda nº ES 27324-8 Rejeitado (Ll : Sim; 68: Não)
BOWIM, ADYLSON M:JTTA, LUrS JNlíCIO I
Llt-A DA SILVA e Jost MARIA EYMAEL

305 29.10 JOSf MAURICIO Destaque nº 3144/87; Emenda nº ES 24522-8 Rejeitado (06: Sim: 63: Não)

306 29.10 BERNARDO CABRAL Redação Final - Título 111 Aprovada (53: Sim; 04: Não;
08: Abst. )

307
30.10]

VIVALDO BARBOSA Requerimento de Preferência para votação do Aprovado (.58: Sim; 05: Não;
Destaque nº 0161/87: Emenda nº ES 33025-0 Dl: Abst. )

308 30.10 VIVALDO BARBOSA Destaque nº 0161187; Emenda nº ES 33025-0 Rejeitado (36: Sim: 57: Não)

309 30. 10
1

BRANDAO MONTEIRO Destaque nº 0568/87; Emenda nº.ES 32019-0 Rejeitado (ll: Sim; 61: Não;
16: Abst.)

310 30.101 NELSON CARNEIRO; Co-autoria: Destaque nº 7331187; Emenda nº ES 26907-1 Aprovado' (86: Sim; 03: Não;
I·LUIS INlíCIO LULA DA SILVA 03: Abst. )

: 311 30.10l CARLOS CHIARELLI/CARLOS CHIA Destaque nº 5405/87; fmenda nº ES 33038-1 Aprovado (67: Sim: .14: Não;
RELLI e ARNALDO PRIETO - 06: Abst.)

312
3010INELSON CARNEIRO Destaque nº 7330/87: Emenda nº ES 26907-1 Aprovado (63: Sim; 29: Não;

01: Abst. )

313 30.10 NELSON CARNEIRO Destaque nº 7329/87; Emenda nº ES 26907-1 Aprovado (86: ,Sim; 03: Não)

314 30.10 NELSON CARNEIRO Destaque nº 7328/87; Emenda nº ES 26907-1 Aprovado (70: Sim; 10: Não;
02: Abst. )

315 30.10 NELSON CARNEIRO Destaque nº 7328/87; Emenda nº ES 26907-1 Aprovado (73: Sim; 04: Não;
04: Abst. )

316 30.10 EGIDIO FERREIRA LIMA Destaque nº 4790/87; Emenda nº ES 32941-3 Rejeitado no. Sim; 82: Não;
I 01: Abst.)

317 30.10 EGIDIO FERREIRA LIMA Destaques nºs 4806/87, 4807/87, 4805/87 Elejeitados (21: Sim; 60: Não;
01: Abst.)

318 31.10 NELSON CARNEIRO Destaque nQ 7327/87; Emenda nQ ES 26907-1 Aprovado (72: Sim; 02: Não;
10: Abst. )

319 31.10 CARLOS CHIARELLI Destaque nº 5405/87; Emenda nº ES 33038-1 Aprovado (70: Sim; Dl: Não;
07: Abst. )

320 31.10 CARLOS CHIARELLI: Destaque nQ 5405/87; Emenda nQ ES 33038-1 Aprovado (60: Sim; 12: Não;
08: Abst.)

I 321 31.10 EGIOIO FERREIRA LIMA Destaque nQ 4787/87; Emenda nº ES 32944-8 Aprovado (67: Sim; 01: Não;
11: Abst. )

I 322 31.10 AbEMIR ANDRADE Destaque nQ 4386/87;. Emenda nº ES 34345-9 Prejudicàdo por falta de quorum
I qualificado (23: Sim; 42: Nao;

08: Abst.)

323 31.10 JORGE I-1AGE Destaque nQ 0950/87; Emenda nQ 1P 09383-0 Aprovado (60: Sim; 01: Não;
09: Abst,)

324 03.11 VIVALDO BARBOSA Destaque nº 1154/87; Emenda nº lP 09960-9 Rejeitado (03: Sim; 66: Não;
01: Abst. )

325 03.11 NELSON CARNEIRO Destaque nº 2880/87; Emenda nQ ES 25293-3 Rejeitado (28: Sim; 48: Não)

326 03.11 LUIS INlíCIO LULA DA SILVAI Destaque nº 1927187; Emenpa nº ES 30318-0 Aprovado (78: Sim; 02: ' Não)
PLINIO ARRUDA SAMPAIO

327 03.11 JOSf PAULO BISOL Destaque nº 7457/87 Prejudicada por falta de guoN~
qualificado (42: Sim; 36: ao;

I
01: Abst. )

328 03.11 VIVALDO BARBOSA De~taque nº 1273/87; Emenda nº 1P 19843-7 Prejudicado por falta de
QUoNr)

I
qualificado (43: Sim; 32: o

l I
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YDTAÇAO 1 Do.TA AUTOR RESU..TJlOO
1\'2 Destaque/Emenoa MAT~RIA VOTAO.o.

I
I 329 103 . 11 1 VLADIMIR PALMEIRA Destaque nº 2293/87; Emenda nº lP 10427-1 Prejudicado por falta de quorum

qualificado (43: 'Sim; 40~;

01: Abst. )

~30 03.11 GASTONE RIGHI Destaque nº 3889/87; Emenda nº ES 26060-0 Aprovado (59: Sim; 17: Não;
03: Abst. )

3·31 03.11\ VIVALDO BARBOSA Destaque nº 1135/87; Emenda nº lP 09979-0 Aprovado (47: Sim; 40: Não;

I OI,: Abst. )

. 332 03.111 NELSON JOBIM Destaque nº 4686/87; Emenda nº ES 32215-0 Rejeitado (31: Sim; 60: Não')

333 I".HI EGIDIO FERREIRA LIMA Destaque nº 4777/87; Emenda nº ES 28516-5 Rejeitado (28: Sim; 56: Não;
Dl: Abst. )

334 1".H
1

NELSON JOBIM Destaque nº 4690/87 Aprovado '(51: Sim; 38: Não)

335
1
03

.
11

1
NELSON JOBIM Destaque nº 4693/87 Aprovado (72: Sim; 19: Não)

336 03.11 BONIFAGIO DE ANDRADA Destaque nº 6331/87; Emenda nº ES 32434-9 Aprovado (56: Sim; 21: Não)

337 03.11 BONIFACIO DE ANDRADA Destaque nº 6351/87 Aprovado (74: Sim; 02: Não)
338 04.11 LUIS INACIO LULA DA SILVA/ Destaque nº 1897/87; Emenda nº ES 30315-5 Prejudicado por falta de quorum

PLINIO ARRUDA SAMPAIO qualificado (28: Sim; 38:--Nãõ;
02: Abst. )

339 04.111 ROBERTO FREIRE Destaque nº 3563/87; Emenda nº ES 32633-3 Aorovado (71: Sim; 03: Não;
01: Abst. )

340 04.11 NELSON JOBIM Destaque nº 4683/87; Eménda nº ES 32219-2 Rejeitado (17: Sim; 58: Não;
I Dl: Abst.)

341 04.11 EGIOIO FERREIRA LIMA Destaque nº 4781/87; Emenda nº ES 33320-8 Aprovado (75: Sim; 03: Não)
I

342 04.11 IADOLFO DE OLIVEIRA

I Destaqu~ nº 6462/87 Prejudicada por falta quorum
qualificado (46: Sim; 40: Não;

I 0"1' Ah"t )I
343

04.111 GASTONE RIGHI Destaque nº 3892/87; Emenda nº ES 27357-4 Prejudicado por falta de quorum
qualificado (34: 'Sim; 45: Nao;

02: Abst. )

~44 05.111 VIVALDO BARBOSA Destaque nº 1272/87; Emenda nº lP 19842-9 Rejeitado (22: Sim; 65: Não)

345 05.11 JOS~ GENOINO/DOMINGOS
LEONELLIe outros Destaque nº 0266/87; Emenda nº ES 34258-4 Rejeitado (42: Sim; 48; Não)

í 346 05.11 BONIFACIO DE ANDRADA Destaque nº 6333/87; Emenda nº ES 32432-2 Aprovado (89: Sim; Dl: Não)
I
I 347 05.11 PAULO RAMOS Destaque nº 7962/87; Emenda nº ES 28984-5 Prejudicado por falta de guorum

qualificado (41: Sim; 44: Nao)

348 05.11 PAULO RAMOS Destaque nº 7934/87; Emenda nº ES 32016-5 Rejeitado (38: Sim; 47: Não)
349 OS.l1 GERSON PERES Destaque nº 6245/87 Prejudiçado por falta de guor:;

qualificado (40: Sim; 44: N o;

05.111

05: Alist. )
I 350 JOSI:: MARIA EYMAEL Destaque nº 773?'87 Aprovado (80: Sim; la: Não;! 03: Abst.),
! 351 05.11 LUIS INACID LULA DA SILVA/ Destaque nº 1910/87; Emenda nº ES 30321-0 Rejeitado (23: Sim; 65: Não;

I
PLINIO ARRUDA SAMPAIO Dl: Ahst.)

352 05.11 1-lAURICIO CORRE:A Destaque nº 5710/87; Emenda nº ES 27497-0 Rejeitado (38: Srm; 47: Não;I 02: Abst. )I

I 353 05.11 CHRISTOVAM CHIARADIA Destaque nº 7609/87; Emenda nº ES 21564-7 Rejeitado (17: Sim; 59: Não)I

I
354 O~ 11 BRANDAO MONTEIRO; Co-autoria~ Destaque nº 0637/87; .Emenda nº ES 33684-3 Aprovado (61: Si".: 27: Não;ENOC VIEIRA . 03: Absl. )

I

ii 35~ 05.11 HAROLDO SABÓJA' I Destaque nº 8146/87; Emenda nº ES 32146-3 Rejeitado (37: Sim; 52: Não;, I 03: Abst. )
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I 356 05.11 OSVALDO COELHO Destaque nQ 8094/87; Emenda nQ ES 29869-1 Aprovarfl' (47: S51'l' Ij3: NãC1;
02: P"'st. )

357 05.11 NELSON CARNEIRO Destaque nº 1381/87; Emenda nQ ES 26907-) Aprovado (57: Sim; 14: Não;
12: P,hst. )

358 05.11 OSCAR CORRf:A Destaque nQ 1417/87; Emenda nQ ES 266)6-1 Aprovado (73: Sim; 06: Não;
O'" P.'1st. )

359 (j 6.1J HAROLDO LIMA Destaque nº 0870/87; Emenda nº ES 27563-1 ReJeitado ~22: 5il'lj 47: Não):
I 360 06.11 VILSON SOUZA Destaque nº 1027/87; Emenda nº ES 23230-4 Rejeitado (20: Sim; 58: Não;I 03: Abst. )

I 361 06.11 JOSE: GENOINO Destaque nº 0561/87; Emenda nº lP Dn636-1 AprovadC1 (50: Si1'1; 30: Não;
03: Ahst. )\

362 06.11 NELTON FRIEDRICH Destaque nº 2695/87; Emenda nº ES 34028-0 Rejeitado (23: Sim: 56: Não)
363 06.11 HAROLDO LIMA/HARQOO LIMA e outros Destaque nQ 0872/87: Emenda nQ ES 27562-3 Rejeitado (22: Sim: 53: Não)
364 06.11 JOSE: GENDINO Destaque nº 3116/87 Rejeitado (20: Sim; 64: Não;

01: Ahst.l
365 06.11 CHAGAS RODRIGUES Destaque nº 4644/87; Emenda nº ES 25284-4 Rejeitado (0/1: Sim; 74: Não)
366 06.11 PAULO RAMOS; Co-Autoria: HE:UO Destaque nº 7929/87; Emenda nº ES 32015-7 Rejeitado 03: Sim; 59: Não;ROSAS, JOSE: MARIA EYf1AEL, SIQUEIRA 01: Abst. )CAloPDS e IBSEN PII\n-EIRD

367 06.11 HE:LIO ROSAS; Co-autoria: PALt.O RA- Destaque nº 4921/87 Aprovarlo (90: Sim; 02: Não)l/<JS, JOSE: MARIA EYMAEL, IBSEN PI-
~'HEIRO e SIQUEIRA CAWOS

I 36Sl 06.11 DYLSON MOTTA Destaque nQ 6173/87; Emenda nº ES 23710-1 Aprovado (85: Si.m)I 369 06.11 BRANDAO MONTEIRO Destaque nº 4620/87 Prejudicado por falta de quorumi

06.11 IIBSEN P'INHEIRO
qua1jfic8do (43: Sim; 40: Não)

370 Destauue nº 3818/87: Emenda nº ES 28350-2 Aprovado (56: Sim: 23: Não), i371 07.111 JOSE: MARIA EYMAEL Destaque nº 7730/87 Rejeitado (26: Sim; 60: Não)
372 07.11 ADOLFO OL IVEIRA; Co-autoria: Destaque nº 6552/87 Aprovado (82: Sim; 05: Não)

I
JOsE: MARIA EYMAEL, ANTONIO BRIDO
e AFIF ro-1INGOS

373 07.11 NELSON JOBIM Destaque nº 4692/87; Emenda nQ ES 32213-3 Aprovado (88: Sim)
374 07.11 BERNARDO CABRAL Redação Final - Título IV Aprovada (82: Sim; 03: Abst. )
375 07.11 ANTONIO BRITTO Destaque nº 4739/87 Aprovado {47: Sim; 44: Não;

01: Abst.)
376 07.111 GASTONE RIGHI Destaque nº 3895/87; Emenda nº ES 25797-8 Aprovado (78: Sim; 13: Não;

01: Abst. )
377 07.111 VICTOR FACCIONI Destaque nº 4505/87; Emenda nº ES 34118-9 Rejeitado' (19: Sim; 69: Não)
378 07.11 PAULO ROBERTO CUNHA Destaque nº 4896/87; Emenda nº ES 31216-2 Rejeitado (08: Sim; 56: Não;f

03: Abst.J379
1
07

.
11 I NELSON JOBIM/ANTONIO BRITTO Destaque nº 7054/87; Emenda nº ES 22319-4 Aprovado (55: Sim; 16: Não;

01: Abst. )
380 107 . 11 . GASTONE RIGHI Destaque nº 3897/87; Emenda nº ES 25802-8 Rejeitado (23: Sim; 52: Não;

04: Abst. )
381 07.11 VIRGILIO GUIMARAES Destaque nº 2091/87; Emenda nº 1P 12711-4 Rejeitado (14: Sim; 77: Não;

01: Abst. )
382 07.11 j LuiS INACIO LULA DA SILVA/ Destaque nº 1909/87; Emenda nº ES 30323-6 Prejudicado por falta guorum

PLINIO ARRUDA SAMPAIO qualificado (46: Sim; 44: Não;
383 107.11 I VIRGíLIO GUIMARAES I Destaque nº 2046/87; Emenda nº lP 12712-2 01: Abst. )

II \ I Rejeitado (26: Sim; 64: Não;
I

I
01: Abst.)

384 (07.11 IADOLFO. OLIVEIRA e f Destaque n~ 6561/87 Rejeitado (30: Sim; 60: Não)
I.

AFIF OOlo\INGOS \
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385 07.11 JOSE: GERALDO Destaque nº 3703/87 Aprovado (56: Sim: 32: Não;
03: Abst. )

386 07.11 TADEU FRANÇA Destaque nº 5064/87; Emenda nº ES 29849-6 Aprovado (71: Sim; 17: Não;
01: Abst. )

387 07.11 CE:SAR MAIA Destaque nº 4294/87 Rejeitado ;76: Sim: 64: Não)

388 07.11 CESAR MAIA Destaque nº 4293/87 Rejeitado (31: Sim; 59: Não)

389 07.11 ADEMIR ANDRADE Destaque nº 4390/87; Emenda nº ES 33938-9 Rejeitado (19: Sim; 64: Não)
390 07.11 WILSON CAMPOS Destaque nº 2601/87; Emenda nº ES 31071-2 Rejeitado (18: Sim; 66: Não;

03: Abst. )

391 07.11 GASTONE RIGHI Destaque nº 3899/87; Emenda nº ES 25801-0 Rejeitado (27: Sim; 59: Não;
02: Abst. )

392 07.11 JOSE MARIA EYMAEL; Co-autoria: Destaque nº 3965/87; Emenda nº ES 26783-3 Aprovado (76: Sim; 06: Não)NELTON FRIEDRICH e ROBERTO
BALESTRA

393 ,07,11 AFIF DOMINGOS Destaque nº 6579/87; Emenda nº ES 30732-1 Aprovado (75: Sim; 05: Não;
01: Abst. )

394
1
07

.
11 CE:SAR MAIA Destaque nº 3034/87; Emenda n~ ES 21235-4 Rejeitado (27: Sim; 56: Não)

395
1
07

.
11

I

CESAR MAIA Destaque nº 303~/87; Emenda nº ES 21234-6 Aprovado (80: Sim; 01: Não)

396 r7

.

11

\

JORGE HAGE Destaque nº 6228/87; Emenda nº lP 09370-8 Aprovado (50: Sim; 32: Não;
01: Ahst. )

397
1
0 7

.
11 I 8ONIFilcIO DE ANDRADA Destaque nº 6335/87; Emenda nº ES 28115-1 Aprovado (49: Sim; 35: Não)

398 \08.11: ANTONIO CARLOS 'KONDER REIS Destaque nº 6136/87; Emenda nº ES 31260-0

I
Aprovado (61: Sim; 08: Não;

I I 01: Abst. )
I

399 08.11 ANTONIO MARIZ Destaque nº 7343/87; Emenda nº 1P 11037-8 Aprovado (47: Silll; 37: Não;
02: Abst. )

400 08,11 HUMBERTO LUCENA/HUMBERTOL~ Destaque nº 4149/87; Emenda nº ES 27109-1 Rejeitado (17: Sim; 71: Não)
NA e LOURIVAL BAPTISTA

401 08.11 SIMAO SESSIM Destaque nº 4348/87; Emenda n!2 ES 28103-8 Aprovado (77: Sim; 10: Não;
01: Abst. )

402 08.11 ALUlZIO CAMPOS Destaque nº 6527/87 Rejeitado (05: Sim; 78: Não;
Dl: Abst. )

403 08.11 ARNALDO PRIETO/PAES LANDIM Destaque nº 1455/87; Emenda nº ES 32082-3 Rejeitado (35: Sim; 51: Não;
03: Abst. )

404 08.11 HUMBERTO LUCENA/HUMBERTO LlX:E Destaque nº 5597/87; Emenda nº ES 27112-1 Rejeitado' (24: Sim; 67: Não)
NA e LOURIVAL BAPTISTA -'

405 09.11 ALUlZIO CAMPOS Destaque nº 1619/87; Emenda nº ES 33920-6 Prejudicado por falta de quorum
qualificado (32: Sim; 42:--NãO)

406 09.11 FRANCISCO DORNELLES Destaque nº 4543/87; Emenda nº ES 31875-6 Aprovado (47: Sim; 42: Não)

407 09.11 PAES LANDIM Destaque nQ 8361/87; Effienda nQ ES 24361-6 Rejeitado (16: Sim; 76: Não)

408 09.11 HAROLDO LIMA Destaque nº 0812/87 Rejeitado (37: Sim; 52: Não;
02: Abst. )

4'09 09.11 1 ADOLFO OLIVEIRA Destaque nº 6452/87; Emenda nº E5 34765-9 Rejeitado (09: Sim; 78: Não;
04: Ahst. )

!

410 09.11 ILUIZ SALOMAD Destaque nº 0194/87; Emenda nº E5 33288-1 Rejeitado (32: Sim; 57: Não;
02: Abst. )

I
Destaque nº 5981/87; Emenda nº E5 22506-5 Aprovado (88: Sim; Dl: Abst. )411 109 _11 iJOAQUIM SUCENA/UBIRATAN

ISPINELLI
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412 09.11 OSWALDO LIMA FILHO Destaque nº 1854/87; Emenda nº 30831-9 Aprovado (74: Sim; 11: Não;
04: Abst. )

413 09.11 ALUIZIO CAMPOS Destaque nº 1621/87; Emenda nº 33919-2 Aprovado (76: Sim: 09: Não;
01: Abst. )

414 09.11 CI::SAR MAIA Destaque nº 4295/87 Rejeitado (40: Sim; 49: Não;
02: Abst. )

415 09.11 BRANDAO MONTEIRO Destaque nº 0581/87; Emenda nº ES 32032-7 Prejudicado por falta de quorum
qualificado (43: Sim; 45: Não;

01: Abst. )

416 09.11 NELTON FRIEDRICH/DDMTNGOS Destaque nº 7920/87; Emenda nº ES 27198-9 Aprovado (56: Sim; 28: Não;
LEONELLI e NELTON FRIEDRICH 02: Abst. )

417 09.11 MARCOS LIMA

I
Destaque nº 6212/87 Rejeitado (27: Sim: 48: Não;

05: Ahst. )

418 09.11 LUIZ GUSHIKEN Destaque nº 2373/87; Emenda nº lP 15483-9 Rejeitado (27: Sim: 50: Não;
01: Abst.)

419 09.11 CARLOS SANT'ANNA/NYDER Oestaque nº 4101/87: Emenda nº ES 22935-4 Rejeitado (15: Sim: 63: Não;
BARBOSA 01: Abst. )

420 09.11 LUIZ SALOMAO Destaque nº 0184/87; Emenda ~º ES 33278-3 Aprovado (53: Sim; 32: Não;
01: Abst. )

421 09.11 ADEMIR ANDRADE Destaque nº 4394/87; Emenda nº ES 33279-1 Aprovado (60: Sim: 29: Não;
01: Abst. )

I
Rejeitado (39: Sim; 51: Não)422 09.111 VLADIMIR PALMEIRA Destaque nº 2298/87; ,Emenda nº lP 10490-4

I 423 10.111 FERNANDO SANTM{A Destaque nº 2738/87; Emenda nº ES 28949-7 Aprovado (50: Sim; 41: Não)
:

10.111424 NELTON FRIEDRICH Destaque nº 2660/87; Emenda nº lP 05185-1 Rejeitado (33: Sim; 59: Não)
! 425 10.1 EUCLIDES SCALCO Destaque nº 4210/87 Aprovado (55: Sim; 34: Não;,

02: Abst. )

426 10.1 JOSI:: RICHA Destaque nº 7232/87 Prejudicado por falta de quor~

qualificado (39: Sim; 39: N o;
15: Abst.)

I

427 10.1 GASTONE RIGHI Destaque nº 8376/87; Emenda nº ES 27359-1 Aprovado (72: Sim; 12: Não;
I

02: Ahst. )\,
:

GASTONE RIGHI Destaque nº 8377/87 Aprovado (62: Sim; 25: Não;428 10.1
06: Abst.)

429 10.11 PRISCO VIANA Destaque nº 5249/87; Emenda nº ES 32145-5 Aprovado (55: Sim; 31: Não;
06: Abst.)

430 10.11 AFIF DOMINGOS/SANDRA Destaque nº 6567/87; Emenda nº ES 34548-6 Rejeitado (33: Sim; 59: Não;
CAVALCANTI 01: Abst. )

431 10.111 JORGE HAGE Destaque nº 6229/87: Emenda nº lP 09356-2 Aprovado (85: Sim; 08: Não)

432 10.111 NELTON FRIEDRICH Destaque nº 7910/87 Aprovado (86: Sim; 07: Não)

433 10.11 JOVANNI MASINIIJOVANNI MAS Destaque nº 7791/87: Emenda nº ES 31655-9 Aprovado (86: Sim; 07: Não)

I NI; Co-autoria: JOSi:: MARIA EYMAEL

434 10.11

1

JOSé EGREJA Destaque nº 5418/87; Emenda nº ES 31366-5 Aprovado (50: Sim; 43: Não)

4-35 11.11 HAROLDO LIMA/ALDO ARANTES Destaque nº 0891/87; Emenda nº ES 27664-6 Prejudicado por falta de quorum

I I
e outros , qualificado (29: Sim; 42: Nao)

436 VICTOR FACCIONI I Destaque nº 4310/87; ~menda nº ES 27585-2 Aprovado (56: Sim; 23: Não),11.11, I
437 1

11 . 11 VICENTE BOGO

I
Destaque nº 6751/87 Aprovado (75: Sim; 01: Não)

438
1

11
.
11 VICENTE BOGO Destaque nº 6759/87; Emenda nº lP 14588-1 Aprovado (68: Sim; 07: Não;

I 01: Abst.)
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Rejeitado (28: Sim: 58: Não)

Rejeitado (28: Sim; 51: Não;
02: Ahst.)

Prejudicado por falta de quorum
qualificado (29: Sim; 39: Não)

Rejeitado (25: Sim; 49: Não;
02: Abst.)

MATtRIA VOTADA

Destaque nº 6338/87; Emenda nº ES 28112-7

Destaque nº 2624/87; Emenda nº lP 19417-2

Destaque nº 2991/87

Destaque nº 2401/87; Emenda nº ES 25660-2

AUTOR
Destaque/Emenda

BONIFACIO DE ANDRADA

NELTON FRIEDRICH

LUIZ GUSHIKEN441

442 11.11 NELTON FRIEDRICH

i~-I ~_T_A-1! + -t -j

439 111 .11

1

1

440 11.11
I

11.111

443 .11.11 BERNARDO CABRAL

i
444 11.11 BERNARDO CABRAL

Redação Final - Título V

Redação Final - Título VI

AprovadD (70: Si~; 02: Não;
Dl: Abst.)

Aprovada (66: Sim; Dl: Não;
02: Abst.)

445 11.11 LUIZ SALOMAO/DOMINGOS
LEONELLI e outros Destaque nº 0196/87; Emenda nº ES 33290-2 Prejudicado por falta de quorum

qualificado (38: Sim; 29: Não)

446 11 .11 ABIGAIL FEITOSA Destaque nº 6327/87; Emenda nº lP 02005-1 Prejudicado por falta de quorum
qualificado (28: Slm; 29: Não)

447 ERALDO TINOCO Destaque nº 3258/87; Emenda nº ES 22364-0 Prejudicado por falta de quorum
qualificado (17: Sim; 37: Não;

Dl: Abst.)

448 12.11 SOTERO CUNHA Destaque nº 7740/87; Emenda nº ES 28356-1 Rejeitado t24: Sim; 66: Não;
Dl: Abst.)

Destaque nº 3900/87; 'Emenda nº ES 25804-4449

450

451

12.11 GASTONE RIGHI; Cà~autoria:

SIQUEIRA CAMPOS
I
112 . 11 ROBERTO JEFFERSON

12.11 DARCY POZZA; Co-autoria:
INOCcNCIO OLIVEIRA

Destaque nº 2608/87;

Destaque nº 7591/87

Emenda nº ES 27045-1

Rejeitado (25: Sim; 66: Não;
02: Abst.)

Rejeitado (10: Sim; 83: Não)

Aprovado (64: Sim: 15: Não)

452 12.11 SIQUEIRA CAMPOS Destaque nº 0002/87; Emenda nº ES 33214-7 Rejeitado (20: Sim' 53' Não;
Dl: Abst.) .

453 12.11 BOCAYUVA CUNHA; Co-autoria:
MICHEL TEMER

Destaque nº 4516/87 Rejeitado (45: Sim; 47: Não)

454 12.11 JARBAS PASSARINHO; Co-autoria: Destaque nº 4111/87; Emenda nº ES 23705-5
CUNHA BUENO e ENOC VIEIRA

Aprovado (92: Sim; 01:- Não)

455 12.11 EDUARDO JORGElULDURICO PINTO Destaque nº 0331/87; Emenda nº ES 34076-0

456

457

458

459

460

461

462

463

464

12.11

12.11

12.11

12.11

12.11

13.11

13.11

13.11

13.11

EGíDIO FERREIRA LIMA

EDUARDO JORGE
AUGUSTO CARVALHO/AUGUSTO CARVAUO;
Co-autoria: ARNALDO FARIA DE sA
ARNALDO FARIA DE SA

FRANCISCO ROSSI

FLORICENO PAIXPiO; Co-autoria:
ARNALDO FARIA DE SA

VLADIMIR PALMEIRA

BETH AZIZE/BETH AZIZE; Co-autoria:I
ROSE DE FREITAS, ANNA MARIA RATIES,
ABIGAIL FEITOSA, RAQUEL CAPIBERIl
VIU-IA MAIA

FRANCISCO ROSSI; Co-autoria:
LUIZ GUSHIKEN e FLORICENO
PAIXAO'

Destaque nº 4784/87; Emenda nº ES 33097-7

Destaque nº 0337/87;, Emenda nº ES 3/1070-1

Destaque nº 5871/87; Emenda nº ES 31056-9

Destaque nº 3691/87; Emenda nº ES 28138-1

Destaque nº 4570/87; E~enda nº ES 32847-6

Destaque nº 0730/87; Emenda nº ES 28850-4

Destaque nº 2299/87; Emenda nº lP 10430-1

Destaque nº 7801/87; Emenda nº ES 24984-3

Destaque nº 4576187; Emenda nº ES 32854-9

Aprovado (86: Sim; 02: Não)

Aprovado (86: Sim; 02: Não)

Rejeitado (24: Sim; 64: Não)
Aprovado (85: Sim; 02: Não)

Rejeitado (38: Sim; 47: Não;
03: Abst.)

Rejeitado (32: Slm: 47: Não;
05: Abst.)

Aprovado (49: Sim; 36: Não;
06: Ahst.)

Rejeitado (4): Sim· 48· Não;
02: I\bsL) .

Rejeitado (37: Sim; 50: Não;
02~ IIbst.)

Aprovado (72: Sim; 02: Não)
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465 13.1J NELSON CARNEIRO Destaque nº 1415/87; Emenda nº lP 09397-0 Aprovado (73: Si"'; 01: Não;
0): Alist.)

466 13.11 ARNALDO FARIA DE SI\,Cb-autoria Destaque nº 3686/87; Emenda nº ES 28J42-9 Aprovado (70: Sim; 11: Não;
FLORICENO PAIXAO 01: Abst.)

467 13.11 JOFRAN FREJAT Destaque nº 4108/87; Emenda nº ES 21533-7 RejeJtado (29: Sim; 54: Não;
03: Ahst. )

468 13.11 AOOLFO OLIVEIRA Destaque nº 6457/87; Emenda nº ES 34801-9 Rejeitado- (33: 55.m; 49: Não;
02: Ahst. )

469 13.11 ANTONIO MARIZ Destaque nº 7358/87; Emenda nº lP 111985-1 Aprovado (58: Sim; 19: Não;
11: Ahst. )

470 13.11 ARNALDO FARIA OE SI\ uestaque nº 3680/87; Emenda nº ES 2fl134-8 Aprovado '(65: Sim; 15: Não;
02: Ahst. )

471 13.11 HERMES ZANETI Destaque nº 0100/87; Emenda nº ES 32983-9 Aprovado (80: Sim; 04: Não)

1172 13.11 BRANDAO MONTEIRO Destaque nº 0606/87; Emenda nº ES 32390-3 Rejeitado (24: Sim; 51: Não;
(1(';: Ahst. )

: 473 13.11 JONAS PINHEIRO,VICTOR FACCIONI Destaque nº 3610/87; Emenda nº ES 21105-6 el P:-ejudicado por falta Me quorum
e VICENTE BOGO nestaque nº 4474/87; Emenda nº ES 27601-8 qualif5caéo (45: Sim; 33:Não;

I I (Fusão) 02: Abst. )

474 14.11 ELIEL RODRIGUES Destaque nº 2917/87; Emenda nº ES 25196-J Re,ieitado (32: SIm; 48: Não;
01: Abst. )

475 14.11 JOSE: MAURICIO Destaque nº 3147/87; Emenda nº ES 245J6-3 Rejeitado (10: Sim; 78: Não;
03: Ahst. )

47? 14.11 JORGE HAGE/GUMERCINDO Destaque nº 0177/87; Emenda nº ES 32993-6 Aprovado (74: Sim: 13: Não;
MILHOMEM 04: Abst.)

477 H.ll AGRIP~NO DE OLIVEIRA LIMA Destaque n9 7499/87 Rejeitado (21: Sim; 67: Não)
478 14.11 FLORESTAN FERNANDES Destaque nº 0479/87; Emenda nº lP 05545-8 Rejeitado (27: Sim; 57: Não)

479 14.11 MOZARILDO CAVALCANTI Destaque nº 2796/87; Emenda nº ES 22881-1 Rejeitado (15: Sim; 71: Não;
03: Abst. )

480 14.11 VICTOR FACCIONI Destaque nº 5082/87; Emenda nº ES 27594-1 Rejeitado (43: Sim; 49: Não;
01: Abst. )

481 H.ll EUCLIDES SCALCO; Co-autoria:
(74: Não;JORGE HAGE e CARLOS SANT'A!'I'lA Destaque nº 4723/87 Aprovado Sim: 04:
04: Abst. )

482 14.11 MI\RCIO BRAGA Destaque nº 3237/87; Emenda nº ES 23420-0 Aprovado (65: Sim; 22: Não;
02: Ahst. )

483 14.11 JOSE: MARIA EYMAEL Destaque nº 2772/87; Emenda nº ES 31976-1 Aprovado (61: Sim; 23: Não;
02: Abst.)

484 14.11 CRISTINA TAVARES Destaque nº 0941/87; Emenda nº lP 05663-2 Aprovado (83: Sim; 08: Não;
01: Abst.)

485 14.11 EUCLIDES SCALCO; Co-autoria: Destaque nº 4219/87; Aprovado (68: Sim; 20: Não;
VILSON SOUZA 01: Ah"t )

486 14.11 BERNARDO CABRAL Redação Final - Título VII Aprovada (82: Sim: 04: Abst.)

487 14.11 CRISTINA TAVARES Destaque nº 5724/87 Rejeitado (38: Sim; 54: Não;
01: Abst. )

488 14.11 CRISTINA TAVARES Requerimento para prorrogação da reunião Rejeitado (43: Sim; 49: Não)

489 15.11 SIQUERA CAMPOS; Co-autoria: Destaque nº 0001/87; ~menda nº ES 20793-8 AprOVado (82: SIm; 05: Não;
I JOSE: FREIRE 05: Abst. )

4510 15.11 CARLOS CARDINAL Destaque nº 58(16/87 -Rejeitado (26: Sim; 64: Não;

I
02: Abst.J ,

491 15.11 i JOSE THOMAZ NONO Destaque nº 1772/87 Aprovado (92: Sim) I
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VOTAÇAO DATA AUTOR RESU.TAOO
NQ Destaque/Emenda MATE:RIA VOTADA

492 15. J 1 JORGE HAGE; Co-autoria: JOSE: Destaque nº 0948/87; Emenda nº ES 21306-7 Aprovado (t18: Sim: 45: Não)
MARIA EYMAEL e HAROLDO LIMA

493 15.11 BOCAYUVA CUNHA Destaque nº 1744/87; Emenda nº ES 30803-3 Rejeitado (38: Sim; 48: Não;
03: AMt.)

494 15.11 ' DAVI ALVES SILVA Destaque nº 0744/87; Emenda nº ES 20972-8 Rejeitado (33: Sim; 47: Não;
08: Abst.)

495 15.11 MOZARILDO CAVALCANTI; Co-auto- Destaqye nº 2788/87; Emenda nQ ES 30425-9 Aprovado (90: Sim; 02: - Não)
ria: ADYLSON t-OTTA, OTTCW\R PINTO
e MARLI.X:E PINTO

496 15.11 OTTOMAR PINTO; Co-autoria: Destaque nº 1506/87; Emenda nº ES 32807-7 Aprovado (85: Sim; Dl: Abst.)
ADYLSON MOTTA, MOZARILOO CA-
VALCANTI e MARLUCE PINTO

497 15.11 GERSON PERES/PAULO ROBERTO Destaque nº 2450/87; Emenda nº ES 21644-9 Prejudjtado por falta de quorum
qualificado (41: Sim; 4T:Nã'o;

06: Aost. )

498 15.11 CHICO HUMBERTO Destaque nº 3133187; ~menda nº ES 30245-1 Prejudicado por falta de quorum
qualificado (24: Sim; 4z:--Nao;

16: Abst. )

499 15.11 ADOLFO OLIVEIRA; Co-autoria: Destaque nº 6465/87; Emenda nq lP 14820-1 Rejeitado (33: Sjrnj 50: Não;
JOSE:: MAURICIO 08: AtJst.)

500 ~6.11 ADOLFO OLIVEIRA De,taque nº 6466187; Emenda nº ES 34868-0 Rejeitado (23: Sim: 55: Não)

501 6.11 JOSE:: SERRA Destaque nº 7831/87; Emenda nº ES 34180-4 Aprovado (50: Sim; 39: Não;
02: Abst. )

502 6.11 IVU'SO' '""'" ,,""",",i., JAMIC Destaque nº 0167/87; Emenda nº ES 32979-1 Rejeitado (32: Sim: 59:. Não;
HADDAD, BRAI\'DlIO t4JNTEIRO e outros 01: . Abst.)

503 6.11 JAMIL HADDAD Destaque nº 4961/87; Emenda nº ES 22950-8 Rejeitado (36: Sim; 55: Não)
504 6.11 ,BRANDAO MONTEIRO IDestaque nQ'0566/87; Emenda nº ES 29461-0 Rejeitado (4í: ~~m: 49: Não;

16.111

I O : st. )
505 JOSE: MARIA EYMAEL Destaque nQ 3967/87; Emenda nQ ES 32920-1 Aprovado (55: Sim: 28: Não;

05: Abst.)

506 16.11 JOSE: COSTA Destaque nQ 2749/87: Emenda nQ ES 28632-3 Apravado (6]: Sim: 77: Não;
OS: Abst. )

507 16.11 JOAO PAULO VASCONCELLOS Destaque nº 2202/87; Emenda nº lP 13911-2 Aprovado (49: Sim; 39: Não;
01: Ahst. )

508 16.111 HE:LIO ROSAS Destaque nº 3915/87; Emenda nQ lOS 27421-0 Rejeitado. 09: Sim; 66: Não;

I 04: AlJst.)

I 509 16.11 NELSON CARNEIRO Destaque nº 7325/87; C:menda nQ ES 26907-1 Aprovado (63: S5m; 22: Não;
08: Abst.)I

I 510 16.11 HIÔLIO ROSAS; Co-autoria: Oestaque nº 4924/87 Aprovado {68: Sim; 211: Não;I JOSE:: CARLOS GRECCO Dl: Allst. )

I
511 16.11 . RAQUEL CANOIOO Destaque nº 4810/87; Emenda nQ ES 22677-1 Aprovado (80: Sim: 08: Ni3o)

512 16.11 BERNARDO CABRAL Redação Final - Títul-o VIII Aprovada (69: Sim' . 01: Abst. )

I 513
1
17 •11 NELSON JOBIM Destaque nº 4676/87; Emenda nº ES 32002-5 Aprovado (63: Sim; 01: Abst.)I

514 117.11 PAULO PIMENTEL Destaque nQ 3323/87; Emenda nQ ES 21852-2 Aprovado (75: SiM: 01: Não;
01: I\hst. )

17.11 I JORGE ARBAGE Destaque nº 6304/87; Emenda nº ES 21121-8 Rejeitado (22: Sjm: 67: Não;515
Dl: Abst. )

516 17.11 \ OCTf!VTf) ELfSrO; Co-auLoria: Destaque nº 7033/87 Aprovado (51: Sim; 28: Não;
JOSE GENOíNO e PAES LANDIM 11: Abst. )

517 17.11 IANTONIO PEROSA ; Co-autor ia: I Destaque nº 5125/87: Emenda nº ES 268Ú4-0 Aprovado (59: Sim: 26: Não;

IROBERTO BALESTRA 05: Al:lst. )

518 17.11 ILU!S INACIO LULA DA SILVA/ I Destaque n~ 190J/87; Emenda nº ES 33232-5 L\provarlo (54: Sim; 28: Não; Ii PL!NIO' ARRUDA SAMPAIO e outros! 03: 1l:1St. )
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VOTAÇAO iDI\TA AUTOR RESU..TAOO
NQ Destaque/Emenda MATE:RIA VOTADA

519
I I JOSE: LINS Destaque nº 3209/87; Emenda nº lP 16236-0 Preiudicado por falta de quorum17 .ri:

qualHicado (46: . Sim' 29: Não;
07: Abst. )

.520 17.1l ADEMIR ANDRADE Destaque nº 4406/87; Emenda nº lP 17591-7 Prejudicado por falta de quorum
qualificado (46: Sim: 38: Não;

04: Ahst. )

I 521 17.1l BONIFACIO DE ANDRADAiCb-auto Destaque nº 6349/87 Rejeitado (28: Sim; 52~ Não;
tia:ADYLSON MOTTA - 04: Al:lst.)

I 522 17.111 NELSON JOBIM Destaque nº 4682/87 Aprovado (77: Sim: 09: Não;
i 01: Abst. )

523 17.11 AMARAL NETTO Destaque nQ 3050/87; Emenda nQ ES 30418-6 Rejeitado (25: Sim; 65: Não;
02: Ahst.)

524 17.11 HERMES ZANETI Destaque nº 0102/87; Emenda nº ES 33028-4 Aprovado (58: Sim: 29: Não;
01: Al:Jst. )

525 17.11 JOSE: ELIAS MURAD Destaque nº 4830/87; . Emenda nº ES 22051-9 Aprov8do (82: Sim~ 05: Não;
01: Abst. )

526 17.11 SIQUETRA CAMPOS: Co-autoria: Destaque nº 0021/87 Aprovado (54: Sim; 35: Não;
JOSE: LINS

A
NILSO~ GIBSON e 01: Abst. )

MARIO ASS O
527 17.11 SOTERO CUNHA Destaque nQ 7741/87; Emenda nº ES 20970-1 AprC'vado (88: S5m; 01: Abst. )

528 17.11 OSWALDO LIMA FILHO Destaque nº 1858/87; Emenda nº ES 31264-2 Aprovado (71: Sim; 08: Não;
02: Ahst. )

529 17.11 ISIGMARINGA SEIXAS Destaque nº 0741/87 Aprovado (72: Sjm; 07: Não;,
03: Abst. )

530 In.HI JOS' RICHA Destaque nº 7239/87 Aprovado (55: Sim; 14: Não; I
I OJ: Abst. ) II I

Emenda nº lP 18363-4 Aprovado (62: Si~; 04: Não)
531

1
17

. 11 l
AUGUSTO CARVALHO; Co-autoria Destaque nº 5873/87;
POMPEU DE SOUZA

Destaque nº 1781/87 Aprovado (70: Sim: 02: Abst.)
532 17.11! JOSE: THOMAZ NONO;Co-autoria:

ARNALDO FARIA DE SA
Ó

FLORICE
NO PAIXAO e HE:LIO R SAS -

Rejeitado (16: Sim: 48: Não;Destaque nº 4061/87: Emenda nº ES 23637-7533 17.11 ROBERTO CAMPOS
03: Abst. )

534 17.11 HAROLOO LIMA Destaque nº 0932/87: Emenda nº ES 27721-9 Prejudjcado por falta de guortã
qualificado (27: Sim; 39: N o)

I BERNARDO CABRAL Redaç~o Final - rítul0 IX Aprovada (58: Sim; 03: Abst.)
535

1

18

.

111
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B - íNDICE DA MATÉRIA VOTADA

Subst~tut~vo n9 02 (ressalvados

os Destaques)

PARTES DO PROJETO VOTAÇÃO
N9

Preâmbulo 2

Título I 8

Título H 26

Título IH 192

Título IV 283

Título V 284

Título VI 285

Título VII 286

Titulo VIII 287

Titulo IX 288

B - íNDICE DA MAT8RIA VOTADA

DESTAQUES

DESTAQUE EMENDAS VOTAÇÃO
N9 N9 N9

0001 ES-20793-8 489
0002 ES-33214-7 452
0021 - 526
0023 1:S-28845-8 126
0044 1:S-24744-1 49
0057 ES-24833-2 91
0085 ES-24775-1 301
0094 ES-22910-9 161
0100 ES-32983-9 471
0102 ES-33028-4 524
0109 ES-34052-2 11
0110 I:.S-33210-4 18
0111 ES-32949-9 139
0112 ES-32950-2 119
0120 ES-32975-8 140
0121 ES-32976-6 141
0125 ES-34287-8 98
0127 ES-34310-6 108
0136 ES-34357-2 154
0137 1:S-34358-1 121
0138 ES-3435'l-9 ]55
0161 ES-33025-0 308
0167 1:S-32979-1 502
0177 ES-32993-6 476
0184 ES-33278-3 420
0194 ES-33288-1 410
0196 ES-33290-2 445
0216 ES-33276-7 29
0249 ES-34048-4 77
0251 ES-34045-5 190

Janeiro de 1988
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B - INDICE DA MATtRIA VOTADA

DI:STAQUES

DESTAQUE EMENDAS VOTAÇAO
N9 N9 N9

0252 ES-34044-1 27
0265 1::5-33000-4 176
0266 ES-34258-4 345
0276 ES-33022-5 201
0331 ES-34076-0 455
0337 ES-34070-1 457
0352 ES-23084-1 128
0389 - 34
0390 - 5Y
0414 - 109
0418 - 152
0420 - 158
0421 - 159
0464 1p-05445-1 291
0479 1P-05545-8 478
0480 lP-05547-4 III
0488 ES-21953-7 16
0494 ES-23984-8 219
0521 IP-06646-8 20
0523 1p-06650-6 3
0524 lP-06651-4 7
0550 lp-06638-7 23
0561 lP-06636-1 361
0566 ES-29461-0 504
0568 ES-32019-0 309
0581 ES-32032-7 415
0589 ES-32373-0 71
0598 ES-32382-2 43
0606 ES-32390-3 472
0636 ES-33683-5 19

DESTAQUE EMENDAS VOTAÇAo
N9 N9 N9

0637 ES-33684-3 ),,4
0665 - 115
0687 ES-32414-4 204
0730 ES-28850-4 461
0739 ES-27302-7 257
0740 ES-34458-7 214
0741 - 529
0744 I ES-20972-B 494
0757 ES-33989-3 205
0795 ES-32069-6 191
0803 ES-23847-7 76
01310 - 105
0811 - 147
0812 - 408
0821 - 187
0845 ES-27580-1 241
0854 ES-27324-8 304
0870 ES-27563-1 359
0872 ES-27562-3 363
0891 ES-27664-6 435
0932 ES-27721-9 534
0941 lP-05663-2 484
0948 ES-21306-7 492
0950 1P-09383-0 323
1018 ES-23188-0 215
1027 ES-23230-4 360
1082 - 86
10"9 - 146
1104 - 90
1106 lP-1l345-8 174
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B - íNDICE DA M~T~RIA VOTADA

D1:STAQues

DESTAQUE EMENDAS VOTAÇÃO
N9 Nr,> Nr,>

111 J ]P-09829-7 248
1125 1P-07216-6 24<1
1135 1P-09979-0 3 ~ 1
1154 lp-09960-9 324
1183 11'-09867-0 ]]3
1272 lP-19842-9 344
1273 11'-19&43-7 3:ê8
1276 ES-34592-3 n
1283 1':5-34585-1 46
1304 ES-34575-3 93
1381 ES-26907-1 357

,
1382 ES-2710J-6 217
1383 ES-23262-2 2<10
1391 ES-22200-7 88
1395 ES-22193-1 H7
1411 lP-20783-5 156
1415 11'-09397-0 4(,5
1417 ES-266J6-1 358
1422 1:3-26643-8 51
1455 ES-32082-3 403
1506 E3-32807-7 4 'J(,
1507 ES-33224-4 1'13
1509 eS-34472-2 211
1517 1P-032G9-5 148
1553 lP-02597-4 135
1609 ES-32599-0 4
1610 E8- 31651-6 12
1619 1:,8-33920-6 4115
1621 I:,S-33'919-2 413
1634 1p-ll026-2 13

DESTAQUE EI-lENDAS VOTAÇÃO
Nr,> N9 Nr,>

.
1636 ES-33796-3 lS
1640 ES-33801-3 62
1744 ES-30803-3 493
1772 - 491
17I:H - 532
1854 ES-30831-9 412
1858 I:S-31264-2 528
1863 ES-33640-1 210
1885 r:s-29798-8 150
1888

t 11'-17247-1 224
1890 1p-00612-1 21
1893 lP-00606-6 67
1897 ES-30315-5 338
10101 ES-33232-5 518
1909 ES-30323-6 382
1910 ES-30321-0 351
1912 1p-02582-6 144
1921 ES-30778-9 85
1927 ES-3031S"':0 326
2019 11'-20044-0 q4
2046 11'-12'712,-2 383
2091 11'-12711-4 31:\1
2099 r:s_29758-'9 30
2202 11'-13911:"2 507
2242 ES-27065-6 250
2244 ES-27066-4 129
2293 11'-10427:"'1 329
2208 11'-10490-4 , 422
2299 lp-I0430-1 4p2
2318 lp-08344-3 170

---
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B - íNDICE DA MATÉRIA VOTADA

DESTAQUES

DESTAQUE EMENDAS VOTAÇJl.O
N9 N9 N9

2332 11'-07650-1 177
2335 11'-11825-5 162
2373 11'-15483-9 418

I
2376 11'-15486-3 2(,6
2401 ES-25660-2 441
2433 CS-22549-9 294

I
2450 ES-21644-9 497
2455 ES-13192-2 293
2500 ES-20956-6 22
2601 ES-31071-2 3'30
2608 I=:S-27045-1 450
2624 11'-19417-2 442
2660 1P-05185-1 424

I
2695 ES-34028-0 362
2702 .. s-34018-2 58
2712 ES-29592-6 42
2738 ES-28949-7 423
2749 ES-28632-3 506
2772 ES-31976-1 483
277& ES-26860-1 78
2788 ES-30425-9 495
2791 CS-22796-3 242
27% ES-22881-1 479
2801 ES-30576-0 50
2807 1:S-28380-4 220
2880 ES-25293-3 325
2915 ES-25671-8 145
29J7 EG-25196-1 474
2986 - 164
2991 - 440

DESTAQUE EMENDAS VOTAÇÃO
N9 N9 N9

3028 ES-32358-0 143
3034 ES-21235-4 394

I
3035 ES-21234-6 395
3050 ES-J0418-6 523
3051 ES-30413-5 47,
3116 - 364

I
3133 ES-30245-1 498
3144 ES-24522-8 305
3147 ES-24516-3 475
3155

I
ES-22697-5 223

3176 - 133
3177 - 134
3184 I ES-34447-1 157
3186 ES-34476-5 208
31138 ES-34478-1 73
~209 lP-16236-0 519 ,
3237 ES-23420-0 482

,
.\243 ES-24961-3 114

I 3251 ES-22352-G ' 229

I 32'3 t1 E5-22364-0 447

,I
32G9 ES-329J2-0 35
3284 ES-29777~5 , 195
3308 ES-21869-7 38 :
332, ES-21852-2 514 ,

1

3324 ES-21853-1 5
3167 ES-26093-6,

,
209

35il7 - 120
3513 - 265

" 3')L! ES-21282-6 55

I
JéiJ9 11'-18875-0 1?6
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B - íNDICE DA MAT~RIA VOTADA

DESTAQUES

DESTAQUE
, EMENDAS VOTAÇAQ

NQ NQ N9

3563 ES-32633-3 339
3572 ES-22577-4 112
3610 ES-21109-9 473
3644 ES-33649-5 57
3656 E5-30839-4 206
3662 ES-33635-5 231
3680 ES-28134-8 470
3684 ES-28136-4 280
3686 ES-28142-9 466
3691 ES-28138-1 459
3702 - 281
3703 - 385
3712 ES-21878-6 149
3757 ES-32109-9 70
3767 ES-27504-6 259
3792 - 97
3796 - 2hZ
37'Hl - 218
3818 ES-Z8350-2 370
3860 ES-27361-2 87
3864 ES-27351-5 81
3866 ES-27795-1 101
3867 ES-25794-3 117
3868 ES-25793-5 122
3869 ES-25792-7 127
3870 ES-26031-6 178
3872 ES-26045-6 200
3871i ES-26044-8 273
3881 ES-26051-1 295
3839 ES-26060-0 330

DESTAQUE EMENDAS VOTAÇAQ
NQ Nr;> Nç>

3892 ES-27357-4 J4 J
389'i ES-25797-8 376
3897 ES-25802-8 380
3899 ES-25801-0 391
3900 ES-Z5804-4 449
3912 ES-25785-4 275
3915 ES-Z7421-0 508
3957 ES-28530-1 44
3963 ES-26792-2 130
3965 ES-26783-3 392
3966 ES-31967-1 80
3967 ES-32920-1 505
3977 - 3b
3979 - 41
3993 - 75
3997 - 82
3998 - 1:l3
4021 ES-22749-1 297
4023 ES-2275Z-1 298
4027 ES-22757-2 Jon
40J2 1':5-3264Z-2 196
4061 ES-23637-7 533
4068 ES-21530-2 118
4101 ES-22935-4 419
4108 ES-21533-7 467
4111 ES-23705-5 454
4114 ES-21830-1 Z07
4127 ES-23987-Z 267
4142 1::S-28895-4 lhS
4149 ES-27109-1 400
4189 ES-23354-8 171
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B - íNDICE DA MAT8RIA VOTADA

DEST1,QUES

DESTAQUE EMENDAS VOTAÇM
N9 N? N?

4190 LS-23585-1 1GJ
4195 ES-23593-1 244
4206 - 201
4208 - 89
4210 - 425
4219 - 485
4221 - 2fí 1
4226 - 260
4231 - 40
4242 - 221
4246 ES-22775-1 271
4254 ES-23866-3 226
4256 ES-23860-4 227
4283 ES-34358-1 123 e 124
4293 - 388
4294 - 387
4295 - 414
4309 ES-22767-0 74
4310 ES-27585-2 436
4314 ES-22512-0 212
4325 ES-22526-0 64
4348 ES-28103-0 401
4378 ES-33745-9 125
4380 ES-34343-2 264
4386 ES-34345-9 322
4390 ES-33938-9 389
4394 ES-33279-1 421
4406 lP-17591-7 520
4474 ES-27601-8 473
4505 ES-34118-9 377

DESTAQUE EMENDAS VOTAÇAQ
N9 N? N?

4516 - 453
4528 LS-29212-9 68
4543 ES-31875-6 406
4570 ES-32847-6 460
4576 ES-32854-9 464
4577 ES-32358-1 63
4598 ES-34511-7 6
4620 - 369
4644 ES-25284-4 365
4658 ES-22469-7 52
4676 ES-32002-5 513
4682 - 522
4683 ES-32219-2 340
4686 ES-32215-0 332
4690 - 334
4692 ES-32213-3 373
4693 - 335
4699 - 166,167 e 168
4700 - 79
4712 ES-33984-2 18~

4718 - 37
4723 - 481
4739 - 375
4777 ES-28516-5 333
4781 ES-33320-8 341
4784 ES-33097-7 456
4787 ES-32944-8 321
4790 ES-32941-3 316
4798 ES-33329-1 183

4805,4806 e 4807 - 317
4808 - 237
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B - íNDICE DA MATERIA VOTADA

DESTAQUES

DESTAQUE EMENDAS VOTAÇliO
N9 N9 N9

4809 1:.S-34994-5 2SG
4810 ES-22677-1 511
4817 1P-06354-0 272

I 4830 ES-22051-9 525
4849 1P-12204-0 69
4896 CS-31216-2 378
4921 - 367
4924 - 510
4961 ES-22950-8 503
4984 ES-21469-1 197
4989 ES-22553-7 239
5064 ES-29849-6 386
5082 ES-27594-1 480
5090 1P-20726-6 102
5122 - 225
5125 ES-26804-0 517
5146 ES-23474-9 54
5249 CS-32145-5 429
5:254 - 160

I
5305 1P-01904-4 199
5326 - 253
533? ES-21231-1 198
5359 ES-21840-9 24.3
5384 ES-31634-6 188
5405 ES-33038-1 311,319 e 320
5418 ES-31366-5 434
5586 r:S-26029-4 153
5597 r:S-27112-1 404
5613 1P-19918-2 65
5710 ES-27497-0 352

DESTAQUE EMENDAS VOTAÇÃO
N9 N9 N9

5724 - 487
5725 - 106
5731 - 48
5737 ES-30678-2 32
5757 ES-30879-3 136
5799 ES-21242-7 263
5806 - 4QO
5853 ES-28066-0 246
5856 - 233 .
5871 ES-31056-9 458
587J lP-18363-4 531
5923 ES-28524-6 31
5931 - 289
5937

I
- 138

5939 - 247
5946 - 2()9
5974 : - 60
5981 , ES-22506-5

I
411

6044 ES-28456-8 251
6129 CS-21263-4 131
6130 ES-28560-2 142
6136 ES-31260-0 398
6140 - 180
6165 ES-30619-7 279

I
617 3 ES-23710-1 368
6174 CS-23712-8 232
6184 - 194

I
6J99 ES-21152-8 45
6212 - 417
6218 - 277
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B - íNDICE DA MATtRIA VOTADA

DESTAQUES

DESTAQUE EMENDAS VOTAÇ1\o
N9 N9 N9

6219 - 278
6227 1P-09376-7 184
6228 lP-09370-8 396
6229 lP-09356-2 431
6245 - 34')
6300 - 181
6304 ES--21121-8 515
6327 lP-02005-1 446
6331 ES-32434-9 336
6333 ES-32432-2 346
6335 r::S-28115-1 397
6338 ES-28112-7 439
6340 ES-22019-5 234
6349 - 521

j
6351 - 337
6354 - 2Q'l

6416 r::S-27273-0 103
6433 [;S-34514-1 151
6434 E.S-28296-4 270
6452 ES-34765-9 409
6457 r:S-34801-9 468
6462 - 342
6465 lP-14820-1 499
6466 ES-34868-0 500
6502 - 210

I 6506 - 238
6527 - 402
6':'36 ES-29883-6 '15
6552 - 372
6561 - 384

!
DESTAQUE EMENDAS VOTAÇÃO
NQ NQ NQ

6567 - 430
6569 ES-34378-5 104
6579 ES-30732-1 393
6588 ES-29401-6 39
6697 ES-30454-2 240
6698 ES-30708-8 252
6715 ES-30373-2 182
6720 ES-21982-1 172
6746 ES-33533-2 72
6751 - 437
6759 lP-14588-1 418
6775 - 56
6792 ES-30255-8 107
6809 ES-24175-3 254
6814 ES-31880-2 173
6867 - 110
6872 ES-34,529-0 228
7033 - 516
7054 ES-22319-4 379
7059 lP-20705-3 303
7060 lP-20705-3 302
7061 lP-20705-3 61
7065 ES-32519-1 236
7068 ES-33984-2 14
7073 ES-33984-2 100
7173 ES-21614-7 216
7195 ES-33996-6 185
7222 - [75
7225 - 258
7232 - 426
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2424 Quarta·feira 27 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C")

B - íNDIce Oh MhTtRIA VOTADA

DESTAQUES

DESTAQUE I EMENDAS VOTAÇli.o
NÇ> NÇ> NÇ>

7239 - 'da
7325 r.S-26907-1 509
7327 ES-26907-1 318
7328 ES-26907-1 314 e 315
7329 ES-26907-1 313
7330 ES-26907-1 J12
7331 ES-26907-1 310
7343 JP-llü37-8 3'19
7349 ES-33513-8 17
7351 85-28359-6 53
7358 lI'-14985-1 469
7457 - 327
74 ')9 - 477
7529 ES-30852-1 84
7':>67 E:S-24686-1 276
7591 - 451
7609 ES-21564-7 353
7630 1P-09638-3 255
772, - 2 l ) ( )

7727 - 2'12
7730 - 37L
77 32 - 350
7740 [;S-28356-1 448
7741 ES-20970-1 527
7744 - 235
7746 - 245
7784 1p-19769-4 9G
7791 r.S-31655-9 4 11
77';)6 J~S-31 1>"4-1 21 J
7801 ES-24984-3 4b3

DESTAQUE EMENDAS VOTAÇAo
NÇ> NÇ> NÇ>

7804 L:S-22414-0 (ji)
7830 BS-34177-4 268
7831 ES-34180-4 501
7852 ES-34239-8 24
787i3 - 28
7910 - 432
7920 ES-27198-9 416
7929 E5-32015-7 366
7934 ES-32016-5 348
7959 es-28876-8 274
7962 r.S-28984-5 347
7989 ES-32009-2 25
8044 ES-27090-7 132
8094 ES-29869-1 356
8146 ES-J2146-J 355
8151 ES-22627-4 179
8316 - 33
1:\355 - 222
8361 ES-24361-6 407
tl3úS 1::5-33686-0 1(,9
8376 ES-27359-1 427
8377 - 428

I

Janeiro de 1988
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1\ - r NIJrCC: D/\ M/\'j'f:1l LI\ VO'J'l\lJl\

EMENDAS

1\ _ 1NDICE DA MATtRIA VOTADA

EMENDAS

EMENDA VOTAÇÃO
Nç> Nç>

ES-21231-1 198
ES-21234-6 395
E8-21235-4 394
ES-21242-7 263
ES-21282-6 55
ES-21306-7 492
ES-21469-1 197
ES-21530-2 118
ES-21533-7 467
ES-21564-7 353
ES-21614-7 216
ES-21644-9 497
ES-21830-1 207
ES-21840-9 243
ES-21852-2 514
ES-21853-1 5
ES-21869-7 38
ES-21878-6 149
ES-21953-7 16
ES-21982-1 172
ES-22019-5 234
ES-22051-9 525
ES-22193-1 137
ES-22200-7 88
ES-22319-4 379
ES-22352-6 229
ES-22364-0 447
ES-22414-0 66
ES-22469-7 52
ES-22506-5 411
ES-22512-0 212
ES-22526-0 64
ES-22549-0 294
ES-22553-7 239
ES-22577-4 112
ES-22627-4 179
ES-22677-1 511
ES-22697-5 223
ES-22749-1 297
ES-22752-1 298
ES-22757-2 300
ES-22767-0 74
ES-22775-1 271
ES-22796-3 242
ES_22881-1 479
ES-22910-9 161
ES-22935-4 419
ES-22950-8 503
ES-23084-1 128
ES-23188-0 215
ES-23230-4 360
ES-23262-2 290
ES-23354-H 171
ES-23420-0 482
ES-23474-9 54
ES-23585-1 163
ES-23593-1 244
ES-23637-7 533
ES-23710-1 368
ES-23712-8 232
ES-23705-5 454
r:S-23847-7 76
ES-23860-4 227
ES-23866- 3 n6
ES-239H4-8 219
ES-23987-2 267
ES-24175-3 254
ES-24361-6 407
us- 24516- 3 475
ES-24522-8 30~

22

67
21

199
446
144
135
148
424
291
478
111
484
272
361

23
20

3
7

249
177
170
431
396
184
323
465
255
248
113
324
331
329
462
422

5.1.7
494
473
515

45

VOTAÇÃO
Nç>

13
399
174
162

69
381
383
507
438
499
469
41H
266
519
224
S20
531
186
442

%
344
32H

65
94

6 I ,J02 e 303
[lI2
1':>[,

4H9

EMENDA
Nç>

1-----------+-------1
1P-00606-6
lp-00612-1
lp-01904-4
1P-02005-1
lp-02582-6
lP-02597-4
lP-03269-5
1P-05185-1
lP-05445-1
lp-05545-8
lP-05547-4
lP-05663-2
1P-06354-0
lP-06b36-1
lP-06638-7
lP-06646-8
lP-06650-6
lP-06651-4
1p-07216-6
1P-07650-1
lP-08344-3
1p-09356-2
lp-09370-8
1p-09376-7
lP-09383-0
1P-09397-0
1P-09638-3
1P-09829-7
1P-09867-0
lP-09960-9
1p-09979-0
lP-10427-1
1p-10430-1
lP-10490-4

lp-ll026-2
1p-ll037-8
lP-11345-8
1p-1l825-5
1p-12204-0
1p-12711-4
lP-12712-2
lP-13911-2
1P-1458H-l
lp-14820-1
lP-14985-1
lP-154133-9
lP-15486-3
lP-16236-0
1P-17247-1
lP-17591-7
1P-18363-4
lP-18875-0
lP-19417-2
1P-19769-4
lP-19842-9
1P-19843-7
1P-19918-2
lp-20044-0
lP-20705-3
lI'-2U'Ub-6
1P-2Ü783-5
ES-20793-8
ES-20956-6
r:S-20970-1
ES-2ü972-H
ES-21105-b
ES-21121-b
ES-21152-B
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Il - INlJICC: LlA MA'l't:HIA V01'AlJA

EMENDA5

EMENDA VOTAÇÃO
N9 N9

E5-24686-1 276
E5-24744-1 49
E5-2477S-1 301
E5-24833-2 91
E5-24967-3 114
E5-24984-3 463
E5-25196-1 474
E5-2S2tl4-4 365
E5-25293-3 325
E5-25660-2 441
E5-25671-8 145
E5-25785-4 275
E5-25792-7 127
E5-25793-5 122
E5-25794-3 117
E5-25795-1 101
E5-25797-8 376
E5-25801-0 391
E5-25802-8 3tíU
E5-25804-4 449
E5-26029-4 153
E5-26031-6 178
E5-26044-8 273
E5-26045-6 20U
E5-26051-1 295
E5-26060-0 330
E5-26093-6 20<)
E5-26616-1 358
E5-26643-8 51
E5-26783-3 392
E5-26792-2 130
ES-26804-0 517
ES-26!J60-1 78 I
1:5-26907-1 310,312,313,114,

315,317,357 e 509 I

ES-27045-1 450
E5-27065-6 250
E5-27066-4 129
E5-27090-7 132
ES-27101-6 217
E5-27109-1 t,Oo
E8-27112-1 404
E5-27198-9 41G
E5-27273-0 103
E5-27302-;7 257
1::5-27324-8 304
E5-27351-5 81
ES-27357-4 343
E5-27359-1 427
E5-27361-2 87
ES-27421-0 508
E5-27497-0 352
E5-27504-6 259
E5-27562-3 3b3
E5-27563-1 359
ES-27580-1 241
E5-27585-2 436
E5-27594-1 480
E5-27601-8 473
E5-27664-6 435
[;5-27721-9 534
85-28066-0 246
E5-28103-8 401
ES-28112-7 439
E5-28115-1 397
E5-28136-4 280
ES-28134-8 470
E5-28138-1 459
E5-28142-9 4b6
E5-28296-4 270

JJ - !NDICE DA MA'rê:RIJ\ VO'l'ADJ\

EMENDA5

EMENDA VOTAÇÃO
N9 N9

ES-28350-2 370
ES-28356-1 448
85-28380-4 220
E5-28456-8 251
E5-28516-5 333
E5-28524-6 31
1::5-28530-1 44
85-28539-(, 53
ES-28560-2 142
E5-28632-3 506
E5-28845-8 126
E5-28850-4 461
E5-28876-8 274
E5-28895-4 165
E5-28949-7 423
E5-28984-5 347
85-29212-9 68
E5-29401-6 39
E5-29461-0 504
E5-29592-6 42
E5-29758-9 30
ES-29777-5 195
E5-29798-8 150
E5-29849-6 386
E5-29869-1 356
85-29883-6 95
E5-30245-1 498
ES-30255-8 107
E5-30315-5 338
E5-30318-0 326
E5-30321-0 351
ES-30323-6 382
E5-30373-2 182
E5-30413-5 47
E5-30418-6 523

85-30425-9 495
85-30454-2 240
85-30576-0 50
E5-30619-7 279
E5-30678-2 32
8S-30708-8 252
E5-30732-1 393
85-30778-9 85
E5-30803-3 4~3

85-32807-7 496
85-30831-9 412
E5-30839-4 206
ES-30852-1 84
E5-30879-3 136
E5-31056-9 458
85-31071-2 390
85-31216-2 378
85-31260-0 398
E5-31263-4 131
E5-31264-2 52tí
E5-31366-5 434
85-31634-6 11:l8
85-31651-6 12
E5-31654-1 213
E5-31655-9 433
C5-31875-G 406
E5-31880-2 173
8S-31967-1 80
E5-3197ti-1 483
85-32002-5 S13
85-32009-2 ..:5
E5-32015-7 306
E5-32016-5 J48
E5-32019-0 309
E5-32032-7 415
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B - íNDICE DA MATt:RIA VOTADA

EMENDAS

EMENDA VOTAÇÃO
N9 N9

ES-32069-6 191
ES-32082-3 403
ES-32109-9 70
ES-32145-5 429
ES-32146-3 355
ES-32213-3 373
ES-32215-0 332
ES-32219-2 340
ES-3235B-0 143
ES-32373-3 71
ES-32382-2 43
ES-32390-3 472
ES-32414-4 204
ES-32432-2 346
ES-32434-9 336
ES-32519-1 236
ES-32599-0 4
ES-32633-3 339
ES-32642-2 196
ES-32847-6 460
ES-32854-9 4b4
ES-32858-1 63
ES-32912-0 35
ES-32920-1 505
ES-32941-3 316
ES-32944-8 321
ES-32949-9 139
ES-32950-2 119
ES-32975-8 140
ES-32976-6 141
ES-32979-1 502
ES-32983-9 471
ES-32993-6 476
ES-33000-4 176
ES-33022-5 ?Ol
ES-33025-0 308
ES-33028-4 524
ES-33038-1 311,319 e 320
ES-33097-7 456
ES-33192-2 293
ES-33210-4 18
ES-33214-7 452
ES-33224-4 193
ES-33232-5 518
ES-33276-7 29
ES-33278-3 420
ES-33279-1 421
ES-33288-1 410
ES-33290-2 445
ES-33320-8 341
ES-33329-1 183
ES-33513-8 17
ES-33533-2 72
ES-33635-5 231
ES-33640-1 210
ES-33649-5 57
ES-33683-5 19
ES-33684-3 354
ES-33686-0 169
ES-33745-9 125
ES-33796-3 15
ES-33801-3 62
ES-33919-2 413
ES-33920-6 405
ES-3393B-9 389
ES-33984-2 14,189
ES-33989-3 205
ES-33996-6 185
ES-34018-2 58
ES-34028-0 362

13 - íNDICE DA 11ATt:RIA VOTADA

EMENDAS

EMENDA VOTAÇÃO
N9 N9

ES-34044-1 27
ES-34045-0 190
ES-34048-4 77
ES-34052-2 11
ES-34070-1 457
ES-34076-0 455
ES-34118-9 377
ES-34177-4 268
ES-34l80-4 501
ES-34239-8 24
ES-34258-4 345
ES-34287-8 98
ES-34310-6 108
ES-34343-2 264
ES-34345-9 322
ES-34357-2 154
ES-34358-1 121, 123, 124
ES-34359-9 155
ES-34378-5 104
ES-34447-1 157
ES-34458-7 214
ES-34472-2 211
ES-34476-5 208
ES-34478-1 73
ES-34511-7 6
ES-34514-1 151
ES-34529-0 228
Es-34548-6 430
ES-34575-3 93
ES-34585-l 46
ES-34592-3 92
ES-34765-9 409
ES-34801-9 468
Es-34868-0 500
ES-34994-5 256

B - íNDICE DA MATtRIA VOTADA

Requer~mentos

- Preferênc~a de votação

DE'S'l'l'DUE PARl'ES DO pROJEl'O SUBSTI'IUrIVO Vr:rrAçNJ
N9 N9

- Preâmbulo S-I 1

0109 - S-II 9

0161 - S-II 307

0276 - S-II 202

1634 - S-11 10

3867 - S-II 116

7073 - S-II 99

- Prorrogação de Reun~ão

SURST1'IUI'IVO vCfrAÇÃO
N9

S-11 488
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B - íNDICE DA MATÉRIA VOTADA

Redação FJ.nal

PARTES DO PROJETO VOTAÇÃO l
N9

Preâmbulo 282

Titulo I 282

Titulo II 282

Titulo III 306

TItulo IV 374

Titulo V 443

TItulo VI 444

Título VII 486

Título VIII 512

Titulo IX 535

B - íNDICE DA ~\TBRIA VOTADA

Declaraçõel, de Votos (IndJ.vJ.duaJ.s c Conjuntas)

Janeiro de 1988

A U T O R (ES) MATt:RIA VOTAÇAO
N9

I T r T U L O I

,
JOSE MARIA EYMALL

Destaque n9 0109/87 11
Emenda n9 ES 34052-2

PIMENTA DA VEIGA
Destaque n9 2500/87 22
Emenda n9 ES 20956-6

r-
I Destaque n9 7068/87
I OTTOMAR PINTO 14

I Emenda n9 ES 33984-2

~
T ! T U L O II

I JOSt: MARIA EYMAEL Destaque n9 5923/87
I 6

i Emenda n9 ES 28524-6

PIMENTA DA VEIGA I
I

Destaque n9 6588/87 t

I PRISCO VIANA Emenda n9 ES 29401-6 I 14

I

I FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Destaque n9 4231/87 15

FERNANDO SANTANA
Destaque n9 1422/87 I 26
Emenda n9 ES 26643-8

I FERNANDO GASPARIAN
Destaque n9 7061/87

I
36

Emenda n9 lP 20705-3

JOSt: SERRA Destaque n9 3792/87 72

I JOSE MARIA EYMAEL

I
Destaque n9 5090/87 !Emenda n9 lP 20726-6

76

JOsf: SERRA i
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(Contl.nuação)
I

T 1 T U L o II !
EUCLIDES SCALCO

Destaque n? 6416/87

Emenda n? ES 27273-0 77
AFIF DOMINGOS

ALBANO FRANCO
Destaque n? 6569/87 78
Emenda n9 ES 34378-5

BOCAYUVA CUNHA Destaque n? 0665/87 89

HAROLDO LIMA

LYSÂNEAS MACIEL

OSWALDO LIMA FILHO

FRANCISCO PINTO

JOSÉ PAULO BISOL
Destaque n? 3867/87

90

CRISTINA TAVARES
Emenda n? ES 25794-3

CARLOS MOSCONI

MIRO TEIXEIRA

ADI.;MIR ANDRADE

JOÃO HERRMANN NETO

ABIGAIL FEITOSA

VILSON SOUZA

CRISTINA TAVARES

IHAROLDO SAB6IA

MIRO TEIXEIRA

JOSÉ PAULO BISOL

ALMIR GABRIEL

ADEMIR ANDRADE

FERNANDO LYRA

FRANCISCO PINTO

PAULO RAMOS

JOÃO HERRMANN NETO

SIGMARINGA SEIXAS
Destaque n? 3867/87

PAULO RAMOS
Emenda n? ES 25794-3 90

HAROLDO SAB6IA

SIGMARINGA SEIXAS

JOSÉ PAULO BISOL

BOCAYUVA CUNHA

BRANDÃO MONTEIRO

BETH AZIZE

VILSON SOUZA

NELTON FRIEDRICH

LuíS INÁCIO LULA DA SILVA

PLíNIO ARRUDA SAMPAIO

JOSÉ MARIA EYMAEL Destaque n? 3176/87 106

ERALDO TINOCO Destaque n? 0480/87

I
85

Emenda n? 1p D5547-4
I
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T 1 T U L o 11 (continuação) 1
JosE: PAULO BISOL

CRISTINA TAVARES

PAULO RAMOS Deslaque n9 1885/87

ROSE DE FREITAS Emenda n9 ES 29798-8 123

EGíDIO FERREIRA LIMA

PIMENTA DA VEIGA

ANTONIO BRITTO :

JOsf: FOGAÇA Destaque n9 0420187 131 'IFERNANDO HENRIQUE CARDOSO

T 1 T U L O III

JOsE: SERRA Destaque n9 1507/87 2
Emenda n9 ES 33224-4

T 1 T U L O IV

JOsE: PAULO BISOL Destaque n9 6462187 53
Art~go 144

NELSON CARNEIRO Destaque n9 6245/87 60
Ar t i.qo 144 I

I
OSCAR CORRÊA Destaque n9 7732187 61 I

Art~go 144

JOsf: FOGAÇA Destaque n9 5710/87 63 i
Emenda n9 ES 27497-0 :

I
T 1 T U L O VI

Destaque n9 6579/87
JOSE: FOGAÇA Emenda 1)9 ES 30732-1 23

T 1 T U :y O VII

ALBANO FRANCO Destaque n9 2738/87 19
Emenda n9 ES 28949-7

OSWALDO LIMA FILHO Destaque n9 7791/87 29
Emenda n9 ES 31655-9

T 1 T U L O VIII

RENATO VIM~lA
Destaque n9 0730187 14
Emenda n9 ES 28850-4

T f T U L O IX

FRANCISCO DORNELLES

VIRGILDÂSIO DE SENNA Destaque n9 0948/87 4NELSON CARNEIRO Emenda n9 ES 21306-7
MÁRIO LIMA

FRANCISCO PINTO

CARLOS MOSCONI i
CELSO DOURADO IABIGAIL FEITOSA
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T ! T u L o (ccrrci.nua ç âo )

I OSCAR CORR~A Destaque n9 3133/87 I
I 10

Emenda n9 ES 30245-1
I

I ANTONIO CARLOS KONDER REIS
I Destaque n9 0167/87 14

PLíNIO ARRUDA SAMPAIO Emenda n9 ES 32979-1

NELSON CARNEIRO Destaque n9 6349/87 33

OSWALDO COELHO Destaque n9 4830/87 37
Emenda n9 ES 22051-9





IV - ÍNDICE DE ORADORES



Abreviaturas

Foram usadas as seguintes abreviaturas, na ela

boração do presente índice:

Comun.

EV

Preso

QO

Rec.

Rel.

Req.

Comunicação

- Encaminhamento de votação

Presidente

Questão de Ordem

- Recurso

- Relator

Requerimento
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- A -

ABIGAIL FEITOSA - 958, 1254, 1270, 1619, 1737, 1740, 2054, 2110, 2147
_________________ Comun.- 1925, 2122, 2212

_________________ EV - 957, 1248, 1261, 1269, 2110, 2127, 2132, 2136,

2148, 2228, 2360

_________________ QO - 1219, 1402, 1460, 1619, 1735

Req.- 2271

ADEMIR ANDRADE - 938, 945, 949, 974, 1210, 1236, 1290, 1301, 1350, 1487,

1491, 1596, 1597, 1615, 1626, 1742, 1744, 1756, 1760,

1761, 1854, 1859, 1867, 1963, 2072, 2088, 2352

EV - 1244, 1288, 1298, 1386, 1485, 1495, 1517,1547,1550,

1600, l ó25, 1626, 1744, 1771, 1962, 2024,2031,2071,

2086, 2350

QO - 864, 891, 921, 1178,1202,1228,1229, 1463,1474,1489,

1553, 1572, 1736, 1752, 1854, 1888, 2088

ADHEMAR DE BARROS FILHO - 853, 1273

EV - 1272, 1681

QO - 853

ADOLFO OLIVEIRA - 884, 888, 891, 1051, 1094, 1115, 1117,1181, 1200, 1201,

1207, 1215, 1223,1301, 1303, 1369, 1376,1405,1458,1652,

1730, 1764, 1869,1879, 1880, 1947, 1961,2037,2109,2181,

2197, 2252, 2300,2324,2386, 2391

Comun.- 1599, 1905, 2063

EV - 859, 913, 997, 1637, 1704, 1781, 1823, 1845,1918,

1927, 1928, 1950,2006, 2146, 2196, 2290,2292

QO - 1115, 1769, 2144

Rel.- 996, 1044, 1128, 1203, 1238, 1240, 1298, 1338,

1356, 1362, 1363,1384,1486,1561,1609,1611, 1612,

1628, 1631, 1632, 1682,1683,1698,1703,1730, 1750,

1754, 1777, 1779,1816, 1818,1822,1866,1867, 1900,

1919, 2083, 2100,2101, 2169,2349, 2357,2361, 2384

Req.- 1105, 1241, 1277, 1657,1667,1774, 2249

ADYLSON MOTTA - 884, 1003, 1467, 1549, 1610, 1620, 1640, 1704, 2114,2205,

2283, 2381, 2391

Comun.- 1040

EV - 1457, 1459, 1542, 1621, l650, 1688, 1702, 1704,1913,.

2129, 2355

QO - 1096, 1540, 1661, 1676, 1770
------

Req.- 2282

A~CIO NEVES - 1362, 1363, 1377, 2214, 2215

_____________ EV - 1116, 2213

_____________ Req.- 1095

AFIF DOMINGOS - 1969, 2066, 2069
EV - 1164, 1172, 2066

QO - 895, 1765, 1953, 2069------
AFONSO ARINOS - 1995, 2243, 2267

_______________ EV - 1712, 2266
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Pres.- 844,845, 846,847,848, 849,850, 851,852,853, 854,

855, 857,860,862,863,864,865,866,867,868,869, 870,

871, 883,884,885,886,887,888,889,890,891,892, 893,

894,895, 896, 914,915,916,917,918,919,920,921,922,

923,924,925, 926,927,929, 930,931,932,933,934,935,

936,937,938,939,940,941,942,943, 944, 945,946,947,

948,982, 983,984,985,986, 987,992,993,994,995,996,

997,998, 999,1000,1001, 1013,1014,1015,1016, 1017,

1018,1019,1035, 1036,1037,1038,1061, 1062, 1063,

1064, .1065,1066, 1067,1068,1069,1070, 1071, 1072,

1073, 1109,1110,1111, 1112,1113, 1114,1115, 1116,

1117, 1118, 1128,1129,1130,1131, 1132, 1133, 1134,

1151, 1152, 1153, 1154, 1172,1173,1175,1208, 1209,

1210, 1211, 1212, 1213, 1214,1215,1216,1217, 1218,

1219, 1220,1221, 1222, 1223, 1224,1248,1249, 1250,

1251,1252, 1253, 1254, 1255, 1708,1709, 1710,1711,

1739, 1740, 1741, 1857,1858,1859, 1860, 1861,

1862, 1863, 1864,1865,1866,1906,1907,1908, 1909,

1910,1911,1912,1913,1957,1958, 1959, 1960, 1961,

2102, 2103,2104,2105,2106,2107,2108,2109, 2110,

2111, 2112, 2113, 2269,2270, 2271,2272,2273, 2306,

2307, 2308, 2309, 2310, 2311,2312,2313, 2314,2315,

2316,2317, 2318,2319,2350, 2385, 2386, 2388,2389,

2390, 2391,2392,2393, 2394

Pres.-Comun.- 883, 914, 936, 995, 1113,1116,1118, 1151,

1905,2272, 2319

AGRIPINO DE OLIVEIRA LIMA - 2227

AIRTON SANDOVAL - 1057

EV - 1056

ALCENI GUERRA, EV - 1206, 1240, 2174

ALDO ARANTES - 852, 884, 920, 1000,1004, 1177, 1178, 1421, 1438,

1525,1553,1561,1762,1863,2069,2077,2087,2116,

2142, 2181, 2260, 2352

Comun.- 1526, 1610, 2085, 2211

______________ EV - 919, 1032, 1177, 1497, 1748, 1891, 2085, 2141,

2382

1497,

2121,

2362,

898,

1145,

1814,

2208,

2157, 2162, 2165,2175,

2187, 2188, 2192,2195,

2205,2214, 2215, 2220

2137,2143, 2150,

2179,2184, 2185,

2201, 2203,2204,

_______________ QO - 961, 965, 1073, 1421,1534,1652,1709,1738, 1897,2080,

2142,2260

Req.- 1095, 1587, 1907

ALFREDO CAMPOS - 1602

________________ EV - 1601, 2288

ALMIR GABRIEL, Rel.- 2128, 2130,

2176, 2177,

2197, 2198,

ALOYSIO CHAVES - 2224

________________ EV - 1462, 1561, 1562, 1822, 1824,1827, 2286, 2349

___________ QO - 1715

ALUíZIO CAMPOS - 851, 864, 874, 877, 880,881,885, 889, 891,892,893,

904, 971, 1003,1008,1042,1043, 1069,1078, 1081,

1146, 1175, 1176, 1527, 1544, 1561, 1810, 1813,

1815, 1868, 1980, 1987, 1989, 2103, 2119, 2200,

2226,2280, 2393

Comun.- 2273
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EV - 879, 896,897,941,979,991,993,1001, 1002,1007, 1023,

1038, 1050,1078,1082,1083, 1098, 1099,1102, 1120,

1175, 1176, 1177, 1182, 1527, 1537, 1560,1691,1812,

1979 1983, 1990, 1997, 2014, 2085, 2091,2097,2104,

2106, 2206, 2316

Pres.- 858,859,882,883, 907, 908,909, 910,911,912, 913,

914, 926,949,950,951,952,953, 954,955, 956, 957,

958, 959,960, 961, 962, 963, 964, 965, 975, 976,

1001, 1026,1040, 1052, 1053,1054,1055,1056, 1057,

1058,1059,1060, 1061,1087,1088,1089, 1095, 1096,

1097, 1137, 1138, 1139, 1140, 1165,1166, 1167,

1168, 1169, 1170, 1171, 1228, 1229, 1230, 1231,

1232, 1233, 1234, 1266, 1267, 1268, 1292, 1293,

1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1309, 1310,

1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318,

1319, 1320, 1321, 1322, 1524, 1525, 1526, 1527,

1528, 1529, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1566,

1567, 1568, 1569, 1570, 1591, 1592, 1689, 1707,

1712, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733,

1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1757, 1758,

1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766,

1767, 1768, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778,

1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1812, 1835,

1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1898, 1899, 1900,

1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1920, 1923, 1940,

1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948,

1976, 1977 r 1978, 1996 , 1997, 2036, 2037, 2038,

2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2055, 2056,

2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2081, 2082, 2083,

2098, 2099, 2100, 2101, 2119, 2120, 2121, 2122,

2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2142, 2143, 2144,

2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152,

2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174,

2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182,

2183, 2192, 2209, 2210, 2211, 2212, 2238, 2239,

2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2255, 2256,

2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264,

2265, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325,

2326, 2327, 2328, 2329, 2348, 2349, 2350, 2351,

2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359,

2360, 2363, 2368, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377 r

2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385

Pres.- Comun.- 975, 1052, 1096 r 1231, 1267, 1292,1733

QO - 872, 982, 1143, 1145, 1536, 1552, 1803,2104, 2213

ALYSSON PAULINELLI - 1144, 2072

EV - 1143

QO - 2072

AHARAL NETTO - 1009, 1722, 2359, 2361

EV - 927, 1008, 2359

AHARAL NETTO, QO - 2361

AHAURY MULLER - 1058, 2074

EV - 1060
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ANNIBAL BARCELLOS, Req.- 2249, 2282

ANNA MARIA RATTES - 1071

ANTONIO BRITTO - 966, 970, 1044, 1235, 1305, 1306, 1310,1312,1318, 1326,

1331, 1412, 1424,1443, 1500,1520, 1521,1568, 1575, 1580,

1611, 1644, 1645, 1661, 1708,1737,1745,1756, 1813, 1928,

1933, 2045, 2046, 2047, 2060, 2070,2073,2099,2101, 2122,

2176, 2177, 2178, 2181, 2223, 2225, 2238,2264,2274,2275,

2283, 2345, 2346, 2347,2352, 2353,2354, 2375

Cornun.- 1712, 1775, 2124, 2188

EV - 965, 988, 1016, 1031, 1076, 1079, 1129, 1191, 1192,

1199, 1282, 1305, 1312, 1383,1387,1410, 1519, 1528,

1554, 1570, 2042, 2046, 2151, 2356

_________ QO - 1310, 1418, 1499, 1579, 1644, 1779, 1780,1813,2069,

2177, 2184

ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS - 902, 956, 1166, 1195, 1407, 1415,2063, 2070,

2199,2202, 2371

EV - 1254, 1283,1284, 1407, 1414,1448, 1449,

1966, 1977

QO - 994, 1668

Rel.- 998, 1024, 1042, 1057,1124,1161, 1231,

1312, 1409, 1466,1472,1475,1480, 1534,

1579, 1621, 1629,1633,1641,1642, 1662,

1693, 1697, 1704,1771,1795,1796, 1916,

1971, 1972, 1975, 1985,2101,2102,2216,

2293, 2312, 2337, 2338, 2386

Req.- 1277

Janeiro de 1988

ANTONIO DE JESUS, EV - 975

ANTONIO FARIAS, EV - 863
___________ Req. - 2249

ANTONIO MARIZ - 901, 902, 909, 1036, 1045, 1696, 1991, 2199, 2200

________ EV - 900, 910, 926, 982, 1020, 1147, 1392, 1413,

1696, 1856, 1980, 1191, 2198

____________ QO - 1419

ANTONIOCARLOS MENDES THAME - 1256, 1257, 2388

1444,

ANTONIOCARLOS MENDES THAME, EV - 1256, 1275, 1639, 2179

ARNALDO FARIA DE SÁ - 2148, 2159, 2160,2162, 2185, 2201, 2376
________________ EV - 1011, 2160, 2191, 2200

_________________ QO - 1796, 2126, 2172, 2385

ARNALDO PRIETO - 1254, 1357, 1596, 1603, 1992

_________ EV - 1598, 1977

____________ Req.- 1096, 2249

ARTUR DA TÁVOLA - 912, 1030, 1599, 2205, 2208

Cornun.- 1587

EV - 973, 975, 989, 1028, 1264, 1295, 1511, 1590, 1674,

1733, 2240, 2246, 2290

Req.- 1095

ASDRÚBAL BENTES, EV - 1393

AUGUSTO CARVALHO - 1132, 1207

EV - 1141, 1189, 1606, 2380
I

Req.- 1241
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- B -

B1:NEDITA DA SILVA - EV - 1305

BjERNARDD CABRAL - QO - 1526

Rel.- 8'-19, 850, 39'-1, 901, 902, 911, 918, 920, 92If , 9'-12,

9'-1'-1, 965, 976, 992, 99'-1, 1001, 1005, 1007, 1017,

1021, 1028,1031, 1039, 10'-11, 10'-12, 1043, 10'-1'-1,

1045,1047,1054,1064, 1065, 1066, 1067, 1068,

1069, 1070, 1072, 1074, 1030, 1084, 1090, 1092,

1094, 1097, 1098, 1099, 1103, 1104, 1105, 1106,

1108, 1112, 1114, 111 7 , 113S, 1139, 1142, 1144,

11'l9, 1155, 116'-1, 1166, 1171, 1176, 1177 , 1183,

1187, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1200, 1201,

1212, 1213, 1218, 1219, 1225, 1226, 1258, 1259,

1260, 1265, 1268, 1270, 1271 , 1273 , 1275, 1276,

1279, 1285, 1290, 1291, 1295, 1303, 1306, 1313,

1317,1329, 1333, 1340, 1343, 13'-18, 1350, 1351,

1356, 1359, 1366, 1372 , 1373, 1385, 1388, 1390,

1393, 1405, 14111, 1418, 1419, 1420, 1434, 1441,

1444, 1452, 1458, 1460, 1469, 1473, 1481, 1482,

1483, 1'-188, 1497, 1498, 1499, 1500, 1503, 1516,

1518, 1519, 1521 , 1527, 1529, 1536, 1537, 1539,

1541, 1548, 1551, 1556, 1553, 1562, 1565, 1578,

1579, 1582, 1585, 1607, 1609, 1616, 1639, 1643,

16411, 1550, 1551, 1553, 1675, 1725, 1730, 1732,

1738, 1741, 1749, 1755, 17 73, 1782, 1783, 1787,

1788, 1789, 179 O, 1793, 1799, 1804, 1805, 1806,

1807, 1810, 1811, 1820, 1831, 1833, 1835, 1841,

1846, 18'-13, 1851, 1853, 1860, 1863, 1882, 1885,

1887, 1891, 1892, 1894, 1896 , 1903, 1904, 1906,

1910, 1914, 1915, 1918, J,923, 1929, 1934, 1935,

1936, 1950, 1953, 1955., 1957, 1958, 1963, 1964,

1965, 1968, 1969, 1973, 1977, 1978, 11392, 1993,

2010, 2025, 2030, 2031, 20'-16, 2052, 2055, 2119,

2123, 2128, 213 O, 2134, 2139, 2141, 2152, 2153,

2155, 2156, 2167, 2184, 2204, 2207, 2208, 2215,

22'13, 22'-15, 2258, 2262, 2263, 2265, 2270, 2272,

2?79, 2283, 228'-1, 2300, 2303, 2316, 2322, 2323 ,

2327, 2328, 2330, 2331 , 2332, 233'-1, 2339, 2341,

23'-13, 2355, 2359, 2365, 2370, 237<, 237'-1, 2377,

2379, 2381, 2387

ReI. Comun.- l165, 1398, 1997, 2168, 2219, 2374

Req.- 1057,1277

BETH AZIZE - 884, 1215, 1518, 1826, 2029, 2182, 2191, 2375

EV - 1850, 2182, 2373

QO - 1386

Req.- 1902, 2251

BOCAYUVA CUNHA - B86, 978, 1073, 1100, 1503, 1614, 1687, 1838, 20'-10, 2108,

2119, 2265, 2277

EV - 960, 1502, 1521, 214'-1, 2275

QO - 902, 1062, 1503, 1689, 2132, 2163, 2196

BONIFÁCIO DE ANDRADA - 1023, 13'-15, 1427, 1437, 1'-140, 1496, l532,1545,1611,

1617, 1653, 1808, 1843, 1937, 1938, 1988,2094,2172,

2220, 2221, 2222, 2238, 2353, 2355
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EV - 906, 1092, 1387, 1416, 1550, 1690, 1724, 18D7,

1808, 1834, 1938, 1974, 2092, 2257, 2356

00 - 1405, 1428, 1436, 1611, 1617, 1653, 1976,1988

Req.- 1544

BRANDÃO MONTEIRO - 845, 850, 865, 882, 884, 993, 1115, 1166, 1216, 1222,

1223,1294,1395,1396,1420,1454,1484,1507, 1660,

1663, 1664, 1667, 1671, 1762, 1765, 1839, 1897, 2272,

2291, 2304, 2306, 2310

Comun.- 1483, 1676, 1791

EV - 891,912,929,994,1043,106'1,1087,1115, 1138,

1205, 1675, 1680, 1723, 1778, 1792, 1869, 2303

ppes.- 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880,881,

896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904,905,

906, 907, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971,972,

973, 974, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 987,988,

989, 990, 991, 992, 1027, 1028, 1029, 1030,1031,

1032, 1033, 1034, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083,

1084, 1085, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102,

1103, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124,

1136, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147,
1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195,

1196, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240,

1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1302, 1303, 1304,

1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1322, 1323, 1324,

1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413,

1414, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449,

1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 146D, 1461,

1462,1463, 1464, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481,

1482, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566,

1784, 1785, 1786,1787, 1788, 1789, 1842, 1843,

1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851,

1852, 1910, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 201 7 ,

2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2044,

2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052,

2053, 2054, 2055, 2113, 2114, 2115, 2116, ?l17,

2118, 2119, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234,

2235, 2236, 2237, 2238, 2271, 2273, 2274, 2275,

2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283,

2284, 2285, 2286, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296,

2297, 2298, 2299, 2300

ppes.Comun.- 907, 987, 1097, 1118, 1119, 1239

QO - 849,1138,1139,1154,1:'10,1232,1660,1661,1666,

cp72, 1680, 1716, 1751, 1757, 1779, 1896, 2180

F'~'- 923, 1241, 1453, 1454, 1667, 1708, 1774

- c-

CARlX60 ALVES - 1423, 1865, 2169
______ QO - 2308

CARLOS ALBERTO CAO - 921, 970, 979, 1175, 2120, 2255

_________ EV - 911, 916, 1504

_______ Ieq.- 2251

Janeiro de 1988
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CARIDS CARDINAL - EV - 1132, 1328, 2259

CARIDS CHIARELLI - 1329, 1331, 1526, 1555, 1556, 1766

________ EV - 1169, 1323, 1327, 1732, 1765, 1765, 2145

________ QO - 1327, 1329, 2340

________ Req. - 1096, 2249

CARIDS MOSOÀ~ - EV- 1578,2153

______ Req.- 1096, 2271

CARIDS SANT'ANNA - 847, 866, 870, 875, 876, 878, 882, 888, 88~, 894, 899, 9UO,901, 902,

903, 904, 905, 935, 947, 956, 978, 1068, 1069, 1145, 1179,1186,1187 ,

1214, 1222, 1239, 1352, 1363, 1368, 1384, 1396, 1422, 1424,1426,1429,

1436, 1478, 1555, 1582, 1653, 1657, 1667, 1677, 1706, 1709,1715,1719,

1728, 1759, 1774, 1933, 1993, 1994, 2014, 2118, 2125, 2128,2148,2229,

2266, 2309

________ Comun.- 1483, 1656, 2012, 2123

________ EV - 878,8~8,1017,1079,1186,1353,1415, 1433, 1438, 1492, 1536, 1714,

2027, 2129, 2137, 2149

_______ QO - 847, 865, 866, 869, 872, 873, 895, 901, 903, 904, 916,978, 1029,

1044, 1068, 1142, 1165, 1178, 1292, 1348, 1353, 1383, 1394,1401,

1415, 1432, 1435, 1437, 1455, 1490, 1503, 1534, 1567, 1581,1584,

1652, 1653, 1658, 1668, 1669, 1670, 1701, 1705, 1708, lílO r 1722 r

1738, 1751, 1755, 1758, 1774, 1829, 1932, 2118, 2212
_______ R2q.- 848, 1127

CELSO DOURADO - 1011, 1528, 1615, 1717, 1865, 1905, 1960, 1978, 2153, 2229, 2339

_______ EV - 1014, 1336, 1379, 1400, 1469, 1527, 1634, 1904, 1978, 2184, 2335,

2384

QO - 1622

_______ Req.- 2271

cgSAR MAIA - 1629, 1934, 1946, 1960, 1971, 1972, 1978, 1993, 2330

_______ EV - 1624, 1628, 1629, 1927, 1933, 1935, 1957, 1960, 1969, 1985,1986,2016,

2018

_____ QO - 2048, 2068

CHAGAS BODRIGUES - 877, 936, 943, 945, 949, 1049, 1186, 1642, 1646, 1741, 1772,2005,2110,

2~13, 2120

EV - 1082, 11<33, 1185, 1564, 1606, 1773, 1901

QO - 866, 943, 949, 1003, 1861, 2113

Req.- 1096, 2282
auca HUMBERID - 1463

_______ EV - 2287

CHRIsTOvAM CHIARADIA - 1983, 2031, 2115

________ EV - 1852

_______________ QO - 1983

CID CARVALHO - 1995, 2248, 2271

____________ EV - 911, 1064, 1168, 2282

_____ QO - 1155, 1604

CID SAB6IA DE CARVAIHO - QO - 1012

CRISTINA TAVARES - 868, 876, 887, 889, 890, 902, 945, 990, 1027, 1028, 1035, 1127, 1170,

1175, 1176, 1215, 1227, 1273, 1285. 1287, 1334, 1335, 1338, 1499,1735,

1737, 1825, 1827, 1928, 1947, 1982, 2008, 2011, 2017, 2019, 2079,2088,

2196, 2241, 2249, 2254, 2296, 2314, 2330, 2376, 2377

________ Comun.- 2112, 2243

_________ EV - 943,955,986, 989, 1035, 1062, 1073, 1104, 1112, 1176,1179,1199,

1250, 1267, 1273, 1305, 1341, 1504, 1699, 1844, 2006, 2078, 2372

_________ QO - 863, 890, 969, 980, 1013, 1052, 1074, 1075, 1202, 1286,1334,1638,

2030, 2088, 2117, 2313

Quarta-feira 27 2441
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_______ leq.- 1095, 2251

CUNHA BUENO - 952,1014,1116,1633,2013,2153,2375,2377

________ Comun.- 2256 )

________ EV - 1013, 1115, 1632, 1694, 2217

_______ QO - 938, 1867, 2214, 2376

-D-

DAL'lrn CANA BRAVA- 1949

DARCY DE:IIDS - 1989

______ QO - 1989

DARCY POZZA- 1100,1152,1191,1198,1257,1616,1646,1647,2221,2332

_______ EV- 1039, 1158,1191,1645, 2140, 2220

_____ QO - 2201

_____ leq.- 2249

DASO OO:e1BRA - 1826, '2308

______ EV - 871

DAVI' ALVES SILVA - EV - 2280

DEL BOSOO AMI\RAL - 1260, 2169, 2170

_______ QO- 1259,2158

~O BRAZ - 905, 994, 1045, 1060, 1067, 1261

_____ EV - 906, 1044, 1066

_____ Ieg.- 2249

DCMINcns LECNELLI - 2021

________ EV - 1083, 1084, 1102, 1289, 2021

_______ QO-I086, 1226

- E -

EDME TAVARES - 882

Req.- 1095

EDMILSON VALENTIM - 1}58, 1338

EV - 1163, 1234, 1246, 1257, 1296, 1332

EDUARDO BONFIM - EV - 1628

EDUARDO JORGE - 960, 1128, 1275, 2155, 2364

_______ EV - 1127, 127~, 2155

QO - 1285

EGIDIO FERREIRA LIMA - 889, 937,985, 1340, 1390, 1458, 1551, 1616, 1~18,

1750,1752,1773,1794,1796, 1885, 1931,1949~975,

1992, 2113, 2116, 2154, 2195, 2201, 2274

Comun . - 2115

EV - 918, 962, 96~, 980, 992, 1002, 1010,1053,1058,

1077, 1083, 1092, lll0, 1114, 1120, 112>2,1126,

1189,1203, ,12011,1236,1268,1274,1278,1293,

1.340, 134,8, 1389, 1418, 1450, 1521, 1550,1572,

158.1,1583,1616,1593, 17D2, 1745, 1753,1768,

1778, 1790, "1}94., 1796,1$02,1822,1831,1839,

1851,1856,1882,1891,1892,1926,2086,2143,

2154, 21,83, 2278, 2293, .2299

QO - 1?89, 10,9Q,~1104, 1117,1132,1190,1490,1564,

1617, 1749. 1778, 17~5. 1795. 1818, 184~1885.

2035, 22.72" 2331

Janeiro de 1988
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I ,

ELIEL RQDRIGUES - 1298, 1308, 2192, 2217

_________________ EV - 1297, 1307, 2215

QO - 2152

ENOC VIEIP~ - 1636, 2238, 2239

_____________ EV - 871, 909, 1635, 2281

__________ QO - 1794, 1807, 1808, 2151

Peq.- 1095, 2249

ERALDO TINOCO - 877, 884, 885, 953, 999, 1021, 1032, 1069, 1118,121~1243,

1286,1318, 1380,1390,1425, 1468,1516, 1651, 170~1833,

1834,2079,2087,2107,2171,2213,2223,2226,2252,2272,

2277

Comun.- 2213

EV - 1358, 1383, 1392, 1535, 2114, 2216, 2224, 2228,2230,

2231, 2242

QO - 895, 921, 979, 1139, 1214, 1318, 1417, 1540, 1686,

1696, 2106, 2198

Req.- 1096, 2249

ERALDO TPINDADE - 1361

Req.- 2282

ÉRICO PEGORARO - 1310, 1327, 1329

______________ EV - 1312, 1313

_______ QO - 1325, 1329

EUCLIDES SCALCO - 845, 884, 912, 1224, 1388, 1770, 2046

EV - 854, 1170

Req.- 1241, 1657, 1667, 1708

- F -

1943, 1944,

1959, 1961,

1987, ,J.989,

1942,

1953,

1984,

1939,

1952,

1983,

1931,

1949,

1982,

1929,

1947,

1980,1963,

1990

FERNANDO GASPARIAN - 989, 990, 1048, 1233, 1607, 1984

EV - 924, 987, 1159, 1237, 1558, 1604, 1952, 1983,

2032, 2093, 2368

QO - 1232

Req.- 1096

FERNANDO HEN~IQUE CARDOSO - 951, 1077, l1Q3, 1380, 1710, 1933,1984, 2113,

2270

FÁBIO FELDMANN - 1516, 2254

_______________ Comun.- 1517

FARABULINI JÚNIOR - 936, 994, 1002, 1009, 1022

EV - 1010, 1015, 1016, 1026

FERNANDO BEZERRA COELHO - 1965

________________________ EV - 1964

ReI. - 1927,

1946,

___________________________ Comun , - 1675

EV - 1893, 2050
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Pres.- 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1629, 1630, 1631, 1632, 1648,1649,1650,

1026,1046, 1047, 1048,1049,1050, 1051, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655,1656,1657,

1085, 1086, 1087,1089, 1090,1091,1092, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662,1663,1664,

1093, 1094, 1095,1134,1135, 1136,1162, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669,1670,16 71,

1163, 1164,1180, 1181,1182, 1183,1164, 1672, 1676, 1677, 1678, 1679,1680,1681,

1185, 1186,1187,1188, 1197, 1198,1199, 1682, 1702, 1703, 1704, 1705,1706,1741,

1200, 1201, 1202,1272,1273, 1274,1275, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746,1 147,1748,

1276,1277,1278, 1279, 1280, 1281,1282, 1749, 1750, 1751, 1752, 1802,1803,1804,

1283,1299, 1300,1301,1330, 1331, 1332, 1805, 1806, 1607, 1808, 1809,1810,1811,

1333,1334,. 1335, 1343,1344,1345, 1346, 1812, 1840, 1841, 1842, 1852,1853,1854,

1347,1348, 1349,1350,1351, 1352, 1353, 1855, 1656, 1857, 1891 , 1892,1913,1914,

1365, 1366, 1367, 1368,1369,1371,1372, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919,1920,1933,

1373,1374, 1375, 1376, 1377 ,1385 ,1386, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938,1933,1940,

1387, 1388,1389,1390,1391, 1392, 1393, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952,1953,1954,

1394,1395, 1396,1397, 1398,1399, 1400, 1955, 1956, 1969, 1970, 19 71,1972,1973,

1401,1402,1403,1404, 1405, 1406, 1414, 1974, 1987, 1988, 19t3, 199C,1991,1992,

1415,1416, 1417,1418,1419,1420,1421,1422, 1993, 1994, 1995, 2008, 2009,2010,2011,

1423, 1424, 1425, 1426, 1427,1428,1429, 2012, 2061, 2062, 2063, 2064,2065,2066,
1430, 1431, 1432, 1433, 1434,1435,1436, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071,2072,2073,
1437, 1438, 1439, 1440, 1441,1442,1443, 2074, 2075, 2076, 2077 , 2078,2079,2080,

1471, 1472, 1473, 1474, 1475,1476,1477, 2081, 2152, 2153, 2154, 2155,2157,2158,
1492, 1493, 1494. 1495, 1496,1497,1498, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163,2164,2165,
1499, 1500, ISO), 1502, 1503,1504,1505, 2166, 2167, 2184, 2185, 2186,219 0,2191,
1515, 1515, 1517, 1518, 1519,1520,1521, 2192, 2193, 2194, 2195,2196,2197,2198,

1522, 1523 , 1529, 1530, 1531 ,1532,1533, 2199, 2200, 2221,2222, 2223,2224, 2225,

1534, 1535, 1536, 1553, 1554,1555,1556, 2226, 2227, 2228,2229, 2245,2246, 2247,

1557, 1558, 1559, 1570, 1571 ,1572 ,1573, 2248, 2249, 2250, 2251,2252,2253, 2254,

1574, 1575, 1576, 1600, 1601,1602,1603, 2255, 2266,2267, 2329,2330, 2331, 2332,

1604, 1605, 1606, 1607, 1608,1609,1610, 2333, 2334, 2335, 2336,2337,2338, 2339,

1611, 1612, 1624, 1625, 1626,1627,1628, 2340,2341, 2342, 2343, 2344,2345, 2346,

2347, 2348

Pres.-Comun.- 1345, 1394, 1476,1500,1656,1667,

1677, 1840,2345
____________ QO - 1308

FERNANDO LYRA - 903, 904, 905, 997, 1734, 1993, 1994

QO - 904

FERNANDO SANTANA - 885, 1958, 2039, 2120, 2170

Comun.- 1924

EV - 2038

QO - 1025

FLORESTAN FERNANDES - 1507

EV 1193, 1509, 1674, 2230, 2245
FLORICENO PAIXÃO - 1283, 2175, 2176, 2186

EV - 1245, 1283, 2173

FRANCISCO BENJAMIN - 890, 2223

EV - 917, 1684

Req.- 2249

FRANCISCO DORNELLES - 1152, 1156, 1938, 1950,1958, 1992, 2006, 2007,2008,

2010, 2012, 2013, 2019, 2021, 2037,2079, 2103,2105,

2172, 2173, 2221, 2224, 2314

Comun.- 2084
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EV - 1065, 1148, 1929, 1931, 1933,1941, 194 4,1948,

1949, 1981, 1998, 2004, 2010, 2020,2047, 2093,

2096 , 2100, 2111, 2223, 2351
QO - 1021, 1146, 1152, 1973, 2048

FRANCISCO KÜSTER - 1234

EV - 1230

Reg.- 1478

FRANCISCO PINTO, Reg.- 1096, 1498, 2271

FRANCISCO ROSSI - 1226, 1545, 1615, 2166, 2187, 2284, 2301

EV - 1046, 1411, 2163, 2187

QO - 2166, 2240

Req. - 1095

FURTADO LEITE - Req.- 2249

- G -

1006,

1483,

1670,

10 18,

1356,

1581 ,

1838,

1978,

2142,

2326,

1345,

1554,

1837,

1964 ,

2128,

2284,

2392

1063,1073,

1242, 1247,

1413, 1436,

1526,1527,

1827,1831,

2132,2139,

1273,

1550,

1727,

19t>1 ,

2125,

2279,

2379,

1162,

1546,

1683,

1956,

2120,

2278,

2378 ,

1115,

1531,

1668,

1949,

2118,

2270,

2370,

GUERREIRO - EV - 1464, 1517

RIGHI - 850, 8D3, 874, 875,881,882,884,885,890,914, 944,

951,952,968,976,977,981,990',993,1058,1130, 1141,

1151,1156, 1218, 1223, 1235, 1236, 1243, 1245, 1281,1298,

1299,1307,1325,1328,1331,1349,1356,1361,1363,1373,

1377,1381,1387,1397,1431,1453,1458,1459,1507,1508,

1513,1514,1515,1516,1523,1525,1526,1574,1610,1611,

1613, 1644, 1734, 1736, 1763, 1807, 1853, 1854, 1864,1935,

1944, 1955, 1956, 2015, 2029, 2119, 2134, 2139, 2160;2161,

2164, 2166, 2201,2202, 2277, 2342, 2365

EV - 857, 919, 930, 960, 977, 1054, 1056, 1058,

1096, 1101,1106,1122,1157,1218,1239,

1300, 1307, 1330, 1359, 1370, 1398, 1410,

1451, 1457, 1471, 1475, 1492, 1514, 1525,

i szs, 1571, 15Q4, 1643, 1683, 1756, 1788,

1912, 1935, 1942, 1966, 2028, ;:050, 205["

2261, 2281.

QO - 850, 864, 870, 887, 888, 904,950, 979, 989,

1106,1150,1151,1153,1156,1213,1241,1280,

1518, 1563, 1569, 1571, 1578, 1613, 1627, 1645,

1853,1918,1928,1955,2059,2160

Req. - 1019, 1028, 1077, 1208, 1708, 1774, 2249

- Req. - 2282

- EV - 1202, 1323, 1636

869, 939, 944, 953, 972, 977, 978, 979, 992, 1005,

1031, 1043, 1048, 1062, 1063,

1359, 1380, 1431, 1443, 1458,

1606, 1621, 1637, 1639, 1642,

1853, 1854, 1856, 1863, 1918,

2009, 2032, 2063, 2090, 2107,

2191, 2193, 2253, 2203, 2264,

2327, 2340, 2341, 2347, 2353,

Comun. - 1923, 2199

GABRIEL
GASTONE

GEOVANI BORGES
GERALDO CAMPOS
GERSON PERES -
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EV - 920,921,953,958,996, 999, 1000, 10 12, 1017, ]049,

1074, 1076, 1088, 1101, 1125, 1169, 1246, 1278, 1281 ,

1289, 1337, 1347, 1355, 1375, 1377 , 1392, 1403, 1411,

1414, 1446, 147: , 1479, 1494, 1502, 1525, 1526, 1531,

1551;1568, 1573, 1582, 1590, 1597, 1606, 1630, 1637,

1697, 1698, 1729, 1848, 1895, 1963, 1967, 1975, 2026,

2028, 2032, 2133, 2152, 2190, 2227, 2239, 2250, 2276,

2286, 2325, 2378

QO - 852, 867, 872, 995,996,997, 1051 , 1074, 1092, 1093,

1099, 1402, 1426, 1428, 1429, 1461, 1474, 1478, 1549,

1573, 1581 , 1639, 1664, 1915, 2041, 2106, 2107, 2225,

2264, 2270, 2345, 2346

Req. - 2249, 2255

GILSON MACHADO - 1362

- H -

HAROLDO LIMA - 845, 977, 1040, 1051, 1070, 1168, 1244, 1325, 1327, 1334,

1474, 1563, 1678, 1679, 1760, 1888, 2260, 2265, 2347

Comun.- 1923, 2123

EV - 860, 932, 981, 998, 1000, 1023, 1024, 1131,1242,1302,

1317, 1324, 1439, 1565, 1701, 1881, 2003

QO - 846, 946, 1096, 1200, 1211, 1213, 1233, 1243, 1325,

1334, 1427, 1476, 1594, 1664, 1678, 1888, 2264, 2272

__________~__ Reg.- 1165, 1241, 1657, 1667, 1708, 1774, 2251

HAROLDO SABÓIA - 1204, 1730, 1858

HÉLIO ROSAS - 2324
_____________ EV - 1911, 2319, 2324, 2381

HERMES ZANETI - 1613, 1615, 1618, 2204, 2233, 2252

_______________ Comun . - 2211

_______________ EV - 1369, 2203, 2362

QO - 1612, 1613

HUMBERTO LUCENA - 1968

_________________ EV - 1130, 1385, 1967

- I -

IBSEN PINHEIRO - 1789, ]919,1957

EV - 1000, 1537, 1916, 1919

INocfNCIO OLIVEIRA - 9-9, 1045, 1197,1215,1216, 1522,1527,1537, 1854,

lRoO, 1920, 1946, 1978, 2045, 2065, 2072, 2215, 2231,

2247,2265,2272, 2329, 2342, 2345, 2346, 2354, 2372,

2,-7, 2382, 2392

Cornu n , - 2211

EV - 1035, 1196, 2092, 2140

____________________ QO - 1500, 1599, 1751, 1863, 2048
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Req. - 1474, 1553, 1708, 2249

IRAM SARAIVA - 18b2

IRMA PASSONI - 2041, 2044

ISMAEL WANDERLEY - 1201

EV - 1201

ISRAEL PINHEIRO - 998, 1209, 1222, 1224, 1270, 1379, 1380, 1382,

1b05

Comun. - 1484

EV - 995, 997, 1270, 1382, 1464, 1855

QO - 897, 917, 1605, 1930

ITAMAR FRANCO - 1346, 1930, 2254

IVO LECH - 2214

- J -

1463,

Ouarta-feíra 27 2447

JALLES FONTOURA, EV - 1638

JAMIL HADDAD - 981, 1100, 1198, 1210, 1562, 1589, 1697, 1763, 1989, 2092,
2296

Comun.- 1924

EV - 862, 933, 1131, 1466, 1562, 1597, 2091, 2301
QO - 1673

Reg.- 1657, 1667, 1708, 1774

JARBAS PASSARINHO - 1098, 2057, 2115, 2151, 2307, 2309, 2359

Pres.- 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007,1008,
1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1039, 1040,1041,
1042, 1043, 1044, 1045, 1073, 1074, 1075,1076,
1077, 1078, 1104, 1l05, 1106, 1107, 1l08,1109,
1125, 1126, 1127, 1128, 1147, 1148, 1149,1150,
1151, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159,1160,
1161, 1175, 1176, 1177 r 1178, 1179, 1180,1202,
1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1224,1225,
1226, 1227, 1228, 1240,1241, 1242, 1243,1255,
1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262,1263,
1264, 1265, 1266, 1268, 1269, 1270,1271, 1272,
1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289,1290, 1291,
1292, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330,1335,
1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342,1343,
1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359,1360,
1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1378, 1379,1380,
1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1449, 1450,1451,
1452, 1453, 1454, 1465, 1466, 1467, 1466,1469,
1470, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487,1488,
1489, 1490, 1491, 1492, 1505, 1506, 1507,1508,
1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515,1536,
1537, 1538, 1539, 1543, 1544, 1545, 1546,1547,
1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1559, 1560,1577,
1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583", 1584,1585"
1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592,1593.,
1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600,1612,
1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619,1620,
1621, 1622, 1623, 1624, 1633, 1634, 1635, 1636
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1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644,

1645, 1646, 1647, 1648, 1672, 1673, 1674, 1675,

1676, 1G83, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689,

1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696 r 1697,

1698, 1699, 1700, 1701, 1713, 1714, 1715, 1716,

1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724,

1725, 1726, 1727, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757,

1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1790, 1791,

1792, 1793, 1794, 1795, 1796 r 1797, 1798, 1799,

1800, 1801, 1802, 1812, 1813 r 1814, 1815, 1816,

1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824,

1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832,

1833, 1834, 1835, 1866, 1867, 1868, 1869, 1876,

1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886,

1887, 1888, 1889, 1890, 1893, 1894, 1895, 1896,

1897, 1898, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928,

1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1962, 1963, 1964,

1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1974, 1975, 1976,

1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985,

1986, 1987, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002,

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2025, 2026, 2027,

2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035,

2036, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089,

2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097,

2098, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133,

2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141,

2142, 2186, 2187, 2188, 2200, 2201, 2202, 2203,

2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2213, 2214,

2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2286,

2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2300, 2301,

2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2361, 2362, 2364,

2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372

Pres.- Comun.- 1107, 1290, 1483, 1484, 1544,1585,1879,

2365

QO - 1140

Req.- 1657, 1667

JOACI GÓES - 1588

Comun.- 1588

QO - 1147

JOÃO AGRIPINO - 1953, 1985, 1989, 2005, 2037, 2262, 2383

Comun.- 2211

EV - 1951, 1966, 1981, 1984, 1985, 2017, 2336, 2367

QO - 1953, 2195

JOÃO CALMON - 2243

Req.- 1096, 2249

JOÃO HERRMANN NETO, EV - 1056

JOÃO 14ENEZES - 946, 1068, 1340, 1341, 1397, 1429, 1711, 1713, 1917, 1971,

2031, 2043

Comun.- 1925

EV - 967, 1016, 1019, 1252, 1981, 2001

Pres.- 1527

QO - 900, 1044, 1456, 1544, 1595, 1712, 1713

JOÃO NATAL - 1567
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Reg.- 1095

JoAo PAULO - 958, 2315

Comun.- 2210

EV - 955, 1225, 1297, 2317

Reg.- 1095

JOAQUIM BEVILACQUA - 1553, 1555, 1556, 1664, 1731, 1952, 2115, 2180,2394

EV - 1047, 1133, 1135, 1278, 1554, 1861, 1934, 2058

Req.- 1657, 1667

JOFRAN FREJAT - 2195, 2381

EV - 1225, 1605, 2174, 2194

JONAS PINHEIRO - 2083

EV - 2082

QO - 1200

Reg.- 2249

JORGE ARBAGE - 2260, 2309

EV - 2333

JORGE HAGE - 1132, 1279, 1352, 1648, 1670, 1756, 1773, 1965, 1973, 2222,

2223, 2252, 2253, 2265

EV - 1086, 1194, 1347, 1420, 1569, 1648, 1772, 2070, 2221,

2237

QO - 1084, 1485, 1595, 1735, 1863

JORGE UEQUED - 2392

JOSÉ CARLOS GRECCO - 1853

JOSÉ CARLOS SABÓIA, EV - 1481

JOSÉ COSTA - 1212, 1222, 1236, 1241, 1429, 1567, 1568, 1865,2032, 2047,

2049, 2069, 2107, 2181, 2247, 2248, 2276, 2300, 2306, 2307,
2316, 2377, 2379

Comun.- 1588

EV - 1242, 1251, 1568, 1569, 1819, 2179, 2247, 2315

QO - 1021, 1071, 1075, 1219, 1455, 1576, 1577, 1703, 1999,

2065, 2080, 2118, 2276, 2298, 2306, 2311

Req.- 1096

JOSÉ DUTRA - 2376

EV - 2374

QO - 2373

JOSÉ EGREJA - 960, 2073, 2074, 2080, 2081

EV - 1024, 2079

JOSÉ ELIAS MURAD - 1302

EV - 2364

QO - 1047

JOSÉ FERNANDES - 2375

EV - 2384

JOSÉ FOGAÇA - 853, 895, 896, 902, 904, 922, 923, 941, 972, 973, 981,1005,

1055, 1058, 1073, 1074, 1151, 1255, 1281, 1349,1380, 1405,

1471, 1472, 1480, 1534, 1750, 1860, 1988, 1998, 2138, 2344

EV - 924, 1606, 2130, 2321

QO - 1136, 17~0, 2023, 2033, 2107

Rel.- 874, 875, 886, 890, 891, 893, 898, 899, 910,912, 949,

955, 956, 959, 965, 968, 974, 985, 987, 1008, 1010,

1024, 1033, ~p36, 1038, 1048, 1050, 1059,1062, 1078,

1081, 1086, 1095, 1121, 1123, 1126, 1131, 1132, 1133,

1151, 1158, 1180, 1251, 1252, 1256, 1257, 1262, 1280,

1282, 1283, 1284, 1286, 1307, 1309, 1321, 1326, 1330,
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2103,

2237,

1991,

1686,

1795,

1857,

2049,

1647

1090,

1317,

1744,

2065,

2366

1050,

1281,

1719,

1886,

2233,

2023,

1428,

1493,

1531,

1570,

1626,

1415, 1426,

1470, 1491,

1523, 1530,

1555, 1568,

1603, 1625,

1644, 1645,

1681,1685,

1759, 1768,

1834, 1836,

2042, 2043,

2081, 2088,

2223, 2226,

1369, 1372, 1381, 1401,

1448, 1462, 1463, 1465,

1508, 1510, 1512, 1515,

1543, 1544, 1553, 1554,

1598, 1599, 1601, 1602,

1632, 1633, 1634, 1635,

1659, 1672, 1679, 1680,

1704, 1716, 1744, 1745,

1811, 1819, 1821, 1826,

1905, 1912, 1986, 2036,

2072, 2073, 2074, 2078,

2159, 2199, 2201, 2219,

2325, 2351, 2352

1363, 1367,

1440, 1443,

1494, 1502,

1533, 1542,

1574, 1575,

1627, 1630,

1649, 1655,

1691, 1700,

1796, 1797,

1860, 1890,

2068, 2071,

2104, 2154,

2241, 2262,

JOS~ FREIRE - 1636, 2256, 2257

Req.- 1095, 1277

JOS~ GENOíNO - 873, 881, 890, 905, 908, 914, 935, 936, 943, 944,965, 970,

999, 1019, 1032, 1070, 1072, 1081, 1087, 1090, 1120, 1121,

1151, 1164, 1168, 1201, 1221,1283, 1309, 1317, 1322, 1325,

1326, 1327, 1329, 1359, 1361, 1380, 1430, 1437, 1442,1443,

1476, 1478, 1501, 1508, 1511, 1512, 1522, 1530, 1595,1629,

1658, 1663, 1664, 1666, 1667, 1669, 1671, 1678, 1706,1717,

1718, 1742, 1750, 1760, 1761, 1780, 1783, 1864, 1908,2037,

2052, 2069, 2081, 2097, 2155, 2169, 2171, 2252, 2253,2278,

2291, 2308, 2321, 2322, 2323, 2374, 2378, 2386

Comun.- 1506, 1545, 1732, 1924, 2124, 2160

EV - 870, 886, 908, 914, 921, 931, 984, 1029, 1036,

1085, 1087, 1088, 1119, 1120, 1157, 1172, 1229,

1307, 1315, 1317, 1320, 1336, 1357, 1375, 1510,

1733, 1743, 1747, 1752, 1786, 1832, 1868, 1884,

1892, 1902, 2000, 2028, 2061, 2076, 2080, 2140,

2279, 2293, 2320, 2321, 2324, 2361

_______________ QO - 851, 865, 867, 882, 905, 935, 937, 947, 1055,

1144, 1145, 1146, 1152, 1162, 1167, 1221, 1309,

1328, 1380, 1438, 1441, 1442, 1467, 1496, 1729,

1750, 1829, 1831, 2013, 2051, 2057, 2058, 2063,

2138, 2148, 2155, 2176, 2274, 2278, 2346, 2359,

Req.- 851, 882, 1165, 1478

JOst GERALDO - 1496, 2011, 2012

EV - 1287, 1954

QO - 1468, 2011, 2063

Rey:.- 2249

JOS~ IGNÂCIO FERREIRA - 962, 1057, 1469, 1649, 1825, 1837, 1972,

2054, 2056, 2057, 2059

EV - 962, 984, 1049, 1792, 1806, 1833,1849, 1954,
2022, 2316

QO - 1047, 1817, 1821, 1837, 2043

Req.- 1096

JOSÉ JORGE - 1208, 1692, 1860, 1970, 2065

EV - 1681, 1684, 1686, 1687, 1688, 1855, 1858, 1970,

2018

QO - 1075, 1208, 1440, 1677, 1686, 1972, 2097

Req.- 2249



1051,

1291,

1325,

1508,

1596,

1854,

2074,

2178,

1940,

1095,

1631,
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JOSÉ LINS - 875, 890, 901, 902, 937, 939, 940, 944, 947, 978, 1050,

1055, 1079, 1084, 1150, 1176, 1196, 1215, 1266, 1271,

1292, 1298, 1306, 1311, 1314, 1317, 1318, 1322, 1323,

1329, 1331, 1362, 1385, 1391, 1398, 1427, 1485, 1490,

1520, 1521, 1526, 1527, 1528, 1531, 1532, 1542, 1554,

1613, 1642, 1650, 1663, 1676, 1720, 1804, 1817, 1842,

1855, 1908, 1973, 1988, 2030, 2036, 2038, 2065, 2072,

2077, 2078, 2080, 2090, 2104, 2108, 2154, 2157, 2159,

2186, 2194, 2199, 2222, 2226, 2250, 2283, 2366

EV - 1076, 1261, 1265, 1270, 1306, 1344, 1484, 1513, 1541,

1945, 1986, 2017, 2021, 2029, 2048, 2127, 2194, 2349

QO - 865, 874, 978, 984, 1070, 1084, 1096, 1102, 1111, 1113,

1116, 1148, 1150, 1157, 1279, 1306, 1325, 1385, 1405,

1427, 1446, 1432, 1528, 1541, 1560, 1596, 1614, 1683,

1770, 1988, 2023, 2047, 2049, 2065, 2177

Req.- 1290, 1658, 1667, 2249, 2347

JOSÉ LOURENÇO - 1004, 1163, 1188, 1372, 1373, 1379, 1715, 1748,1761,1897,

1974, 2269, 2323, 2389

EV - 1023, 1108, 1230, 1238, 1249, 1355, 1377, 2269

QO - 1380

Req.- 1241, 1657, 1774, 2249

JOst LUIZ MAIA - 1322, 1385, 2046, 2064, 2166, 2179

Comun.- 2210
________ EV - 1322

QO - 1021, 1495, 2064

Req.- 2249

JOSÉ !~RIA EYMAEL - 876, 884, 935, 987, 1024, 1091, 1167, 1194,1196,1218,

1253, 1296, 1298, 1467, 1664, 1679, 1760, 1761, 1888,

1890, 1910, 1919, 1940, 1968, 2280

Comun.- 2212

EV - 859, 880, 907, 932, 986, 1000, 1035,1091,

1173, 1216, 1240, 1250, 1253, 1294, 1302,

1642, 1679, 1685, 1844, 1862, 1888,' 1926,

1968, 2227, 2242, 2311, 2369

QO - 883, 891, 1105, 1119, 1665, 1724, 1736

Req.- 1106, 1118, 1195, 1241

JosÉ MAURICIO - 1130, 1558, 2116, 2117, 2119, 2219

________ EV - 1704, 2218, 2289

________ QO - 976, 1308, 1705

JOSÉ MENDONÇA DE MORAIS, EV - 957, 975, 999
___________ QO - 947, 958

JOSÉ PAULO BISOL - 894, 1080, 1087, 1213, 1273, 1366, 1446, 1977, 2341

__________ EV - 894, 1080, 1135, 1277, 1358, 1447, 1449, 1780

____________ QO - 895, 1220, 1273, 1977

Req.- 1095

JosÉ RICHA - 900, 943, 944, 946, 949, 950, 951, 1398, 1411, 1427, 1431,

Quarta-feira 27 2451

1838, 2053

EV - 1407, 2265

QO - 1425

JOSÉ SERRA - 973, 1192, 1219, 1253, 1296, 130?, 1458, 1613,

1634, 1635, 1866, 1869, 1880, 1957, 1978, 1990,

2187, 2203, 2204, 2206, 2295, 2296, 2351, 2380

1620, 1631,

2159, 2161,
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1193,

1622,

1959,

2093,

1914 r

1303, 1307, 1487, 1620,

1936, 1938, 1943, 1951,

1972, 1974, 1976, 1979,

2367

1929, 1990, 1992

EV - 972, 1009, 1092, 1093, 1144, 1185, 1186, 1190,

1200, 1217, 1264, 1300,

1634, 1640, 1741, 1852,

1961, 1962, 1964, 1971,

2161, 2163, 2173, 2294,

____________ QO - 1065, 1634, 1700, 1880,

Req.- 1096

JOSÉ TAVARES - 2307, 2359, 2371

EV - 983, 1134, 1299, 1515, 1835, 1903, 1909, 1912,

2357

QO - 1076, 1456, 1836, 1913, 2190, 2359

Req.- 1096, 2249

JOSÉ THOMAz NONÔ - 893, 956, 960, 961, 962, 969, 970, 1051, 1197, 1362,

2252, 2264, 2381

EV - 909, 925, 960, 1082, 1113, 1196. 1368, 1692, 2263;

2380

QO - 891, 1043, 1575

Req.- 2249, 2347

JOSÉ TINOCO - 900
Req.- 1432

JOSÉ ULISSES DE OLIVEIRA - 1397, 1521, 1581, 1617, 1788, 2061, 2062

EV - 1534

QO - 1581, 1788, 2045, 2061

Req.- 1096

JOVANNI MASINI - 1495

EV - 1050, 2075

JUTAHY JúNIOR - 1576

EV - 1113, 1412, 1570

- L -

LEITE CHAVES, EV - 1110

LUis EDUARDO - 959, 1504, 1549, 1750, 2015, 2108, 2346, 2355

EV - 1547

Req.- 2249

LUIS ROBERTO PONTE - 1175, 1187, 1188, 1225, 1265, 1271

____________________ EV - 1174, 1187, 1216, 1218, 1264

LUIZ ALBERTO RODRIGUES - 1580, 1593

________________________ Comun.- 1394, 1594

____________ EV - 1402, 1579

QO - 1400, 1401, 1580, 1581

LUIZ GUSHIKEN, EV - 2097, 2187
_____________ Req.- 1052

LUIZ HENRIQUE - 955

LUIZ INÂCIO LULA DA SILVA - 845, 859,1210, 1222, 1223, 1250, 1296, 1317,

1318, 1319, 1332, 1334, 1352, 1503,1728,1880,

1983, 2112, 2161, 2162, 2181, 2192,2193,2197,

2274

EV - 858, 884, 1054, 1137, 1189, 1192, 1316,

1219, 1324, 1332, 1342, 1623,1~25, 2197

ao - 1319, 1455, 1880, 2043, 2108, 2185
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Req.- 1095, 1241, 2251

LUIZ SALOMÃO - 951, 1150, 1159, 1361, 1740, 1939, 2009, 2030, 2057, 2101,

2178, 2327

Comun.- 2012, 2122, 2196

EV - 908, 953, 1006, 1149, 1255, 1268, 1368, 1471, 1915,

1937, 1958, 1989, 2007, 2029, 2096, 2105, 2204, 2322,

2325

QO - 961, 1119, 1781, 1850, 2100

Req.- 2251

LUIZ VIANA, QO - 846

LYSÂNEAS VJ,CIEL - 891, 894, 939, 940, 954, 1004, 1195, 1209, 1233, 1423,

1451, 1642, 1762, 1901, 2054, 2110, 2126, 2319

Comun.- 1907, 2111, 2125

EV - 855, 913, 938, 980, 1133, 1255, 1409, 1445, 1660,

1691, 1894, 1898, 1899, 1999, 2091, 2312

QO - 1136, 1208, 1233, 1662, 1900, 2013

________ Req.- 938

- M -

MANOEL MOREIRA - 1904, 1940

Comum. - 1083

EV - 1531

Rec . - 1877, 1903

MANSUETO DE LAVOR - 2339, 2340

_________ QO - 2341

MANUEL VIANA - 2185, 2197, 2232

______ EV - 2231

_______ QO - 2185, 2193

MÁRCIA KUBITSCHEK - EV - 1605

MÁRCIO BRAGA - 2240

EV - 2239

MARCqNDES GADELHA - 881, 992, 11141, 1048, 1523, 1555, 1766, 1767

EV - 880, 923, 927, 947, 991, 1049, 1083, 1557, 1699,

1727, 1771, 1885, 2016, 2133, 2157

QO - 880, 1047, 1766, 2134, 2264

MARCOS LIMA - 1993

EV - 2024

Req. - 2249

MARIA DE LOURDES ABADIA - EV - 1605

MÃRIO ASSAD - 2043, 2051, 2337

EV - 919, 1014, 2236, 2328

Req. - 2249

MARIO COVAS - Comum. - 1976

EV - 2267

Req. - 1774

MARIO LIMA - 1238, 1316, 1357, 1939, 1980, 2040, 2298

EV - 1154, 1227, 1237, 1288, 1289, 1315, 1320, 1802, 19~7,

2149

QO - 2149
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Reg. - 2271

MARIO MAIA - 1229, 1443

EV - 1249

QO - 1437

MARLUCE PINTO - Reg. 2282

MAURíCIO CORREA - 1843

EV - 1606

QO - 1810

MAURíLIO FERREIRA LIMA - 2377

MEIRA FILHO - EV - 1606

MELLO REIS - 1988

MENDES RIBEIRO - EV - 966, 972, 1482, 1738

MICHEL TEMER - 2340

EV - 963, 1459, 1603, 1608, 1786, 1799, 1887, 2095, 2342

______________ QO - 1461, 1864, 2339, 2342

MILTON REIS - 1693

EV - 1066, 1692, 1695, 1718

MIRO TEIXEIRA - 1349, 1351, 1620, 2370

_______________ EV - 1619, 1622, 2302, 2303, 2377, 2383

_______________ QO - 1619, 1620, 1820, 2117, 2119, 2162, 2342

Reg. 1095

MOZARILDO CAVALCANTI - EV - 1566, 2233, 2283, 2295
______________________ Reg. - 2249, 2282

- N -

NAPHTALI ALVES DE SOUZA - 1567, 1568

EV - 1568

QO - 1567

NELSON AGUIAR - EV - 1116

NELSON CARNEIRO - 848, 864, 867, 869, 880, 885, 951, 1043, 1059,1111,1125,

1127, 1195,1304, 1354, 1380, 1388, 1391, 1430, 1439,

1440, 1443, 1451, 1470, 1507, 1523, 1531, 1612, 1615,

1632, lF> 45, 1647,1662,1713,1729,1739,_1755, 1776,

1805, 1808, 1814, 1869, l~~~, 1317, 1919,1935, 1982,

2061, 2084, 2180, 2187, 2254, 2278, 2344, 2376, 2390

Comun.- 1505, 2124

__________________ EV - 912, 976, 983, 998, 1037, 1064, 1101, 1107, 1109,

1125, 1183, 1230, 1271, 1304, 1341, 1388,1469,1488,

1507, 1626, 1638, 1661, 1672, 1684, 1715,1740,1755,

1764, 1776, 1800, 1806, 1809, 1821, 1835,1867,1868,

1889, 2058, 2188, 2321, 2343

QO - 934, 969, 1004, 1097, 1099,1106,1142, 1181,1223,

1284, 1309, 1333, 1609, 1612, 1632, 1645,1694,1808,
2024

Req.- 973, 1559, 2187, 2271
NELSON JOBIM - 1144, 1150, 1212, 1214, 1219, 1241, 1346, 1359, 1368, 1381,

1384, 1442, 1524,1532, 1552, 1728, 1730, 1742, 1810, 1824,
1825, 1935, 1940, 1958, 2040, 2091, 2254, 2263, 2330, 2331
Comun.- 1924, 1931
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1532,

1801,

1904,

1806,

7101,

QO 

\vEDEKIN - EV

FRIEDRICH -

EV - 1002, 1007, 1012, 1022, 1026, 1033, 1042, 1079, 1087,

1089, 1091, 1093, 1094, 1098, 1130, 1342, 1366, 1371,

1385, 1403, 1404, 1414, 1447, 1458, 1479, 1509,

1535, 1538, 1543, 1595, 1703, 1776, 1791, 17~8,

1803, 1811, 1814, 1820, 1824, 1840, 1858, 1884,

1931, 1934, 1941, 2067, 2139, 2261, 2329, 2333, ;358

935, 1024, 1041, 1093, 1146, 1457, 1541, 2011

- 1240, 1501, 1735

907, 908, 920, 951, 952, 953, 961, 970, 971,1096, 1182,

1184, 1196, 1204, 12'9, 1310, 1311, 13]8, 1339, 1344,

1362, 1381, 1399, 1400, 1419, lS1G, 1601, 1751,

1930, 1348, 1957, 2012, 204:, 2039, 2099, 2100,

2118, 2120, 2251, 2354, 2355, 2368, 2382

EV - 952, 993, 103 4, 1037, 1108, 1160, 1197,1241,1336,

1399, 1450, 1805, 1890, 1947, 1956, 2020, 2041,

2073, 2095, 2099, 2249

QO - 1117, 1310, 1452, 1453, 2073

Req.- 1095

NILSO SGUAREZI - EV - 146S

NILSON GIBSON - 943, 944, 1079, 152S, 1530, 1929, 1988, 2348, 2372, 2389

EV - 992, 1079, 1094, 1682, 1965, 2336

QO - 1988, 2327, 2365

Req.- 1095, 2249

NYDER BARBOSA - LV - 1100

NELTOF

IlELSON

- o -

OCTÁVIO ELíSIO - 1211, 1377, 1539, 1612, 1614, 1615, 1617, 1636,

2224, 2253, 2334, 2344

Comun.- 1506

2202,

1609, 1646,

2061, 2331,

EV - 1376, 1397, 1612, 1618, 2034, 2218, 2235, 2238
QO - 1483

OLíVIO DUTRA, EV - 1267

OSCAR CORRÊA - 890, 939, 941, 959, 978, 1444, 1515, 1522,1646, 1731,1785,

1794, 1797, 1863, 2053, 2093

EV - 1039, 1533, 1631, 1668

______________ QO - 940, 1002, 1006, 1062, 1105, 1513, 1514,

1666, 1673, 1695, 1785, 1797, 1816, 2053,
2346

Req.- 1039, 1052, 1671, 2249

OSVALDO COELHO - 960, 1135, 1143, 1730, 1731

EV - 1859, 1862

OSWALDO LIMA FILHO - 930, 962, 1150, 1412, 1417, 1482, 1539, 1540, 1797,

1966, 2076, 2103, 2104, 2109, 2112, 2120, 2372

EV - 922, 964, 995, 1018, 1032, 1082, 1110, 1122,

1204, 1218, 1266, 1378, 1404, 1412, 1481, 1489,

1529, 1540, 1584, 1643, 1688, 1743, 1782, 1886,

1970, 2002, 2010, 2366, 2371

QO - 1117, 1209, 1417, 1486, 1498, 1509, 1540, 1797,
1947, 2103

OTTOMAR PINTO - 970, 2295
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EV - 1456, 1460, 1491, 1501, 1754, 1900, 1909,1916, 2284,

2285, 2295, 2302, 2305, 2384

QO - 1460

Req.- 2249, 2282

- P -

Janeiro de 1988

1100, 1117, 1165, 1181,

1775, 2084, 2106, 2109,

PAES LANDIM - 1234, 1385, 1662, 1973

EV - 907, 1381, 1389, 1390, 1519, 1608, 1794, 1798,

1840, 2000, 2225, 2241, 2247

QO - 1844

Req.- 2249

PAULO DELGADO - 1366, 1376, 1392, 1444, 1664, 1667, 1854

EV - 1366, 1374, 1391, 1409, 1659

QO - 1382, 1384

PAULO MACARINI - 1045, 1046, 1048

EV - 1048, 1493, 1602

QO - 1493

PAULO PAIM - 1155, 1183, 1190, 1196, 1204, 1228, 1249, 1258, 1263,

1279, 1292

____________ hV - 1141, 1153, 1182, 1188, 1280

______ QO - 1152

PAULO PIMENTEL - 1096, 1477, 2106

________________ EV - 984, 2332

__________ Req.- 2249

PAULO RAMOS - 876, 877, 883, 897, 968, 969, 971, 1072, 1165, 1212,

1219, 1222, 1294, 1346, 1353, 1366, 1377, 1423,1524,

1655, 1836, 1910, 2098, 2099, 2107, 2109, 2118,2120,

2149, 2193, 2344, 2390

Comun.- 1924, 1936, 2081, 2098

EV - 911, 924,1082,1183,1203,1276,1344,1365,

1407, 1408, 1416, 1524, 1564, 1598,1642, 1834,

1908

QO - 849, 864, 882, 893, 896, 968,

1499, 1576, 1737, 1739, 1757,

2110, 2171

Req.- 973

PAULO ROBERTO, EV - 2287

PIMENTA DA VEIGA - 847, 848, 866, 868, 873, 874, 878, 884, 885,886,

891, 894, 912, 939, 940, 941, 943, 947, 971,972,

985, 994, 1003, 1006, 1040, 1051, 1059, 1061,

1086, 1098, 1112, 1141, 1209, 1293, 1362, 1363,

1428, 1429, 1435, 1438, 1442, 1574, 1607, 1617,

1663, 1668, 1670, 1723, 1737, 1745, 2327

EV - 948, 958, 1005, 1133, 1148, 1377,1391,1435,

1557, 1573, 1690,1955, 2326

QO - 864, 869" 916, 935, 951, 952, 958, 969",970,

974, 1017,1025, 1061, 1071, 1086,1111,1152,

1190, 1221,1224,1279, 1485, 1606,1618,1724,

1993, 2327

Req.- 885, 1072

1803,

1277 ,

1213,

1525,

2126,

1378,

1836,

888,

977,

1063,

1~76,

1657 r

1485,

971,

1181,

1744,
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PLíNIO ARRUDA SAMPAIO - 916, 973, 1143, 1219, 1228, 1273, 1296,1428,1619,

1637, 1669, 1673, 1765, 1797, 1837, 2072, 2157,

2166, 2193, 2264, 2323, 2353, 2354, 2393

EV - 915, 986, 1053, 1103, 1275, 1294,1328, 1346,

1474, 1591, 1596, 1629, 1698,1777,1778,1818,

1823, 1845, 1847, 1945, 1950,2026,2066,2075,

2318, 2334, 2348

QO - 918, 1142, 1164, 1219,1224, 1329, 1492,1551,

1566, 1665,1668, 1669,1797, 1837, 1841,1846,

1906, 2049,2064, 2265, 2317, 2353

Req.- 1657, 1667, 1708, 1774

PLíNIO MARTINS, QO - 1999

POMPEU DE SOUZA - 1062, 1063

EV - 1062, 1606, 2380

PRISCO VIANA - 1368, 1377, 1382, 1426, 1430, 1431, 1436, 1486

EV - 1367, 1371, 1418, 1433, 1487

QO - 1346, 1486

- R -

RAIMUNDO BEZERRA - 1362, 1547, 1678, 1883

___________________ Comun.- 1506, 2210

EV - 2145, 2178

Req.- 2249

RAQUEL CÂNDIDO - 1067, 1069, 1072, 2113, 2114, 2285

EV - 2327

RAQUEL CAPIBERIBE, QO - 1206

Req.- 2282

RENATO VIANNA - 2062

EV - 1470, 2060

RICARDO FIÜZA - 1023, 1026, 1058, 1154, 1219, 1377, 1914, 1973,2031,2115,

2248, 2297, 2315, 2318, 2376, 2382

EV - 997, 1018, 1022, 1033, 1107, 1112, 1332, 1365,1497,

1914,2029, 2032, 2034, 2318, 2381

_______________ Req.- 1096, 2249

RICARDO IZAR - 849, 944, 1024, 1028, 1032, 1036, 1096, 1152,1164, 1331,

1865, 1866, 2150

______________ EV - 1024, 1031, 1133, 1139, 1163,1262, 1331

______________ QO - 930, 10 28

_______________ Req.- 1041, 1052

ROBERTO BALESTRA, EV - 985

ROBERTO BRANT, Req.- 2249

ROBERTO FREIRE - 845, 867, 872, 876, 888, 889, 936, 945, 949,951, 977,

978, 1073, 1098, 1134, 1145, 1173, 1188,1256,1258, 1259,

1291,1319, 1322, 1324, 1388, 1426, 1427,1433, 1437,1442,

1500,1520, 1523, 1524, 1528, 1531, 1554,1555, 1567,1599,

1614,1615, 1626, 1637, 1666, 1709, 1722,1763, 1784,1785,

1787,1810, 1817, 1819, 1833, 1984, 2045,2046, 2062,2065,

2136,2159, 2160, 2252, 2264, 2277, 2304,2305, 2321,2376,

2378

Comun.- 2124

Ouerta-felra 27 2457
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EV - 862, 933, 976, 995, 1012, 1059,1179,1288,1320,1330,

1386,1460,1626,1705,1725, 1788, 1819,1859, 2044,

2075, 2158, 2298

QO - 893, 1051, 1057, 1058, 1131, 1152,1178,1256, 1319,

1326, 1456, 1460, 1468, 1554, 1566, 1637,1658, 1669,

1718, 2061, 2062

Req.- 891, 1078, 1095, 1165, 1657, 1667, 1708, 1774,

2251

ROBERTO JEFFERSON - 2131, 2132, 2136

EV - 2135

ROBSON MARINHO, EV - 1126

RODRIGUES PALMA, Req.- 2249

RONAN TITO, EV - 963

QO - 964, 965

ROSE DE FREITAS - 898, 967, 970, 1111, 1211, 1335, 1351, 1477, 2172,2184,

2253

EV - 918, 867, 1067, 1068, 1069, 1071, 1085, 1262,1282,

2183

QO - 898, 1335, 1663, 1757, 2059

Req.- 1095, 1476
RUY NEDEL - 2122

QO - 2122

- S -

Janeiro de 1988

SANDRA CAVALCANTI - 845, 945, 1061, 1198, 1215, 1425, 1758, 2009,

2343

Comun.- 1923

EV - 854, 942, 1025, 1295, 1355, 1365, 1490,

1720, 1849, 1861, 2044, 2067, 2277, 2289,

QO - 1025, 1308, 1592

Rel.- 2226, 2228, 2232, 2234, 2238, 2242

Feq.- 1061, 1198

SERGIO BRITO - 1135

EV - 1134

SEVERO GOMES - 2011

______________ EV - 1472, 1682, 1999, 2008, 2009

SIGMARINGA SEIXAS - 1501, 2372

EV - 1497, 1604

2314,

1511,

2305

SIMÃO SESSIM - 2315

SIQUEIRA CAMPOS - 1373, 1549, 1552, 1607, 1614, 1763, 1769, 1770, 1785,

1827, 2120, 2257, 2258, 2295, 2338, 2376( 2380, 2393

Comun.- 1547, 1587, 1925, 2369

EV - 1548, 1617, 2143

QO - 1360, 1541, 1614, 2355

Req.- 845, 1592, 162~, 1657, 1708, 1774

SÓLON BORGES DOS REIS - 1616, 1619, 1867

QO - 1616

SOTERO CUNHA - 2371, 2386

EV - 2129
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- T -

TADEU FRANÇA - 1401

EV - 1401
_________ QO - 1395

THEODORO MENDES - 1648, 1722, 2078, 2272

_____________ EV - 1648, 1689, 1720, 2164, 2261

QO - 853, 1439, 1440, 1717

Reg.- 1672, 1842, 2249

TITO COSTA - 1562

QO - 1826

- U -

ULDURICO PINTO, Reg.- 1095

- v -

VALMIR CAMPELO, EV - 1605

VALTER PEREIRA - 1005

VICENTE BOGO - 1055, 1310, 1312, 1476, 2065, 2191, 2195, 2208

EV - 1313, 2064, 2082, 2089, 2090, 2190, 2207

Reg.- 973

VICTOR FACCIONI - 1764, 2088, 2202, 2235

Comun.- 2212

EV - 2088, 2206, 2234

VILSON SOUZA - 895, 1105, 1253, 1339, 1418, 1499, 1500, 1507, 1583, 1963,

2033

EV - 1103, 1113, 1251, 1406, 1582, 1883, 1945, 2297

________ QO - 1499

VIRGILDÁSIO DE SENNA - 889, 901, 940, 974,1003, 1004, 1038, 1226, 1260,

1362, 1363, 1431, 1516, 1518,1546, 1600,1601,1615,

1728, 1839, 1847, 1920, 1977,2019, 2138,2154,2352

Comun.- 1925
__________________ EV - 983, 1030, 1033, 1072, 1179, 1266, 1468,1531,

1600, 1747, 1929, 1970, 1978, 1979,2004,2136,

2150

EV - 1128, 1635, 1943, 1948

VIRG1LIO TÁVORA - 1429, 1722, 1830, 2143, 2148, 2168, 2362

Comun.- 2211

EV - 855, 1721, 1753, 1899, 2143

QO - 1595, 2132

Rel.- 1977, 2000, 2002, 2005, 2006, 2008, 2011, 2015,

2017, 2019, 2021, 2023, 2027, 20,28, 2029, 2033,

2035, 2039, 2040, 2049, 2050, 2057, 2059, 2062,

2063, 2071, 2076, 2087, 2088, 2089, 2090, 2092,

2094, 2096, 2098, 2105, 2110, 2111, 2114, 2117,

2245, 2248, 2250, 2251, 2285, 2291, 2296 r 2318,

QO - 878, 889, 968, 1546,1575,1600,1601,1632,1659,

1669, 1846, 2047, 2054, 2349

Reg.- 1096, 2055, 2271

VIRG1LIO GALASSI, EV - 1461

VIRG1LIO GUIMARÃES - 1128, 1129, 1611, 1612, 1826
_________________ Comun.- 1923



1410, 1441,

1843, 2063

1304, 1310, 1351, 1406,

1678, 1766, 1770, 1798,

2460 Quarta·feira 27 DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE (Suplemento "C")

VIRGíLIO TAvORA, Re1.- 2320, 2363, 2368, 2370, 2380, 2383, 2393

Req.- 1241, 1774, 2249

VIVALDO BARBOSA - 937, 938, 947, 961, 1007, 1146, 1163, 1175,1180,

1184, 1191, 1253, 1314, 1316,1317, 1326, 1339,

1351, 1352, 1356, 1442, 1443, 1467, 1522, 1546,

1584, 1585, 1628, 1664, 1665, 1680, 1786, 1801,

1843, 1846, 2045, 2065, 2170, 2175, 2339

EV - 1005, 1006, 1087, 1090, 1091, 1122, 1123,

1314, 1317, 1339, 1355, 1538, 1583, 1589,

1719, 1775, 1783, 1789, 1800, 1804, 1805,

1830

QO - 1166, 1252,

1531, 1671,

Req.- 952, 1589, 1657

VLADIMIR PALMEIRA - 2034, 2177

EV - 1786, 2033, 2177

1'1

WALDECK ORN~LAS - 1580

EV - 1580

QO - 1582

WILSON MARTINS, EV - 2257

Req.- 1096

1181,

1340,

1552,

1816,

1198,

1711,

1815,

Janeiro de 1988
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